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دهند، یوکاریوت هستند، هتروتروف بـوده و  ریشه، ساقه و برگ ندارند، فاقد کلروفیل بوده و فتوسنتز انجام نمیهاقارچ

. اندها هوازيهستند و تقریباً تمام قارچgrحرکت ندارند،. ندنکاز مواد آلی استفاده می

هـا  است و از نظر سـاختمانی فسـیل قـارچ   ) سال قبلمیلیون300(دونین وره ترین فسیل قارچی مربوطه به دقدیمی

. ارتباط نزدیکی با فسیل گیاهان دارد

آنهـا از نظر نحوه زندگی و شرایط، توانایی تطابق وسیعی دارند به دلیل اینکه مسیرهاي متابولیکی متنـوعی در قارچ ها

. وجود دارد

هـا  ویتاکر، قـارچ 1969در سال . دادندجزء گیاهان  پست و ابتدایی قرار میها را در گذشته قارچ:هابندي قارچطبقه

بندي ویتاکراست کـه توسـط مـارگولیس و شـوارتز     ها همان طبقهبندي امروزي قارچطبقه. را در دودمان خود قرار داد

هـا، گیاهـان و   تا، قـارچ مونرا، پروتوکتیس: شامل. گیرنددودمان قرار می5اصالح شده و براساس آن کلیه موجودات در 

. حیوانات

اي داردها توالی بازهاي ژنومی اهمیت ویژهبندي قارچامروزه در طبقه.

. گیرندها مورد حمله باکتریوفاژ قرار نمیها برخالف باکتريقارچ

DAPهااز مسیر باکتري: سنتزلیزین

-AAA(L-αها از مسیر قارچ Amino adipic acid)

ساختمان اولترا استراکچر قارچ

کاریونمونوکاریون، دي کاریون، پلی: ها متغیر استتعداد هسته در قارچ:ـ هسته1

در هسته داراي نواحی غیر کدکننـده بـه نـام    DNA. استRNAهسته داراي هستکی است که حاوي مقادیر زیادي 

.ر و مشبکداالیه، حفره2غشاء هسته . اینترون است

. ها خطی استقارچکروموزومو » n«ها معموالً هاپلوئیدند قارچ

سکاندیدا آلبیکن»n2 « دیپلوئید

 کاندیدا گالبراتا و گیلیرموندي»n «هاپلوئید



2

شناسیقارچ

یعنی همیشـه در مرحلـه   ،رودهسته از بین نمیلولی دیواره در حین تقسیم س: با بقیه موجوداتها تفاوت هسته قارچ 

.رودمتافاز است و از آن جلوتر نمی

.بخش است2داراي :ـ سیتوپالسم2

 هاي بینابینیها و رشتهها، میکروفیالمنمیکروتوبول(سایتواسکلتون ( دشواستحکام میموجب .

.... وم، میتوکندري و ها شامل ریبوزارگانل

   هـا پهـن ولـی در گیاهـان و     هـاي میتوکنـدري در قـارچ   میتوکندري معموالً در طول هـایف قـرار دارد و کریسـتال

. اوومایکوتا توبوالر است

)ها یا سیسترنااي از کیسهمجموعهدیکتیوزوم(فاقد دستگاه گلژي مشخصی است 

. رأسی قارچ دخالت داردرشددر سیتوپالسم قرار دارد و در لومازوم

. الیه فسفولیپیدي تشکیل شده است2از :ـ غشاء سیتوپالسمی3

. باشدکه هدف بسیاري از داروهاي ضدقارچی میاست ارگسترول ،هااسترول غشاء سیتوپالسمی در قارچ

. نام دارداسکوآلنآید که ترکیب اولیه آن به وجود میارگسترول از یک مسیر بیوسنتزي خاص

:ترکیبات آن شامل. شوددهی به قارچ میباعث شکل:ـ دیواره سلولی4

(a)شامل. شوددرصد ساختمان دیواره سلولی را شامل می90: کربوهیدرات:

(I بتاگلوکاناز واحدهاي تکراري گلوکز با پیوندB( , )1 3

(II کیتین پلیمري متشکل از مونومرهايN  ـ استیل گلوکز آمین با پیونـدB( , )1 ، کیتـین عامـل مقاومـت بـه     4

.ایمنوژن استوها استبیوتیکآنتی

. دهندوزوم این کار را انجام میهایی به نام کیتهاي کیتین سنتتاز در وزیکولآنزیم

. کیتین نداردانسان کیتوزوم ندارد

(IIIمانان از واحدهاي تکراري قند مانوز با پیوندB( , )1 هـاي دیـواره سـلولی پیونـد کوواالنـت      مانان با پروتئین. 2

. آیدو به صورت مانو پروتئین درمیایجاد کرده
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.شـود پذیري دیواره قارچ است، در ویروالنس قارچ دخالت دارد، موجب سرکوب سیستم ایمنی مـی مانان عامل انعطاف

. قش داردنمانوپروتئین در کلونیزاسیون 

(IV کیتوزانله کیتینفرم داستی.استها بیشتریگومیستادر دیواره ز.

(b)پروتئین

(c)هامقدار خیلی کم، در دیواره ماالسریافورفور فراوان تراز بقیه قارچ: لیپید.

،سیسـ اومها وجود دارد مثل کرپتوکوکوس نئوفورمنس، رودوتروال، تریکوسپورون بیژلـی، اسپوروبول در بعضی قارچ:کپسولـ5

)ا گالبراتاکاندید(یس گالبراتا سپپروتوتکا استگنورا و تورولو

ها در طبیعتچساختمان ظاهري قار

.شونداز واحد ساختمانی به نام هایف ایجاد می:یا کپکیايرشتهـ فرم 1

) میسلیامیسلیومهایفی از مجموع هایف(

هـا اصـطالحاً   ها اسـت کـه بـه ایـن قـارچ     یگومیستاانواع بدون تیغه مربوط به ز. اندبدون تیغهدار و به دو صورت تیغه

.گویندمیcoenocytic)(کوئنوسیتیک

.شودداخل هایف ایجاد میهایف است و از رشد دیواره به طرفمنشاء تیغه از دیواره 

: دار شاملاشکال تیغه

.کوتادوترومایتا ووکآسکوماین بادي درهاي حاوي منافذ منظم به نام ورونیـ تیغه

. گردددر این حالت منفذ مرکزي توسط ساختمان درپوش مانند به نام جسم ورونین مسدود می

.یکوتادر بازیدیوما) اي شکلکهبشاي زائده(هاي حاوي منافذ پیچیده به نام اجسام دولیپور ـ تیغه

: هابازیدیوماسیت

. هاي منفذداري به نام پارنتزوم احاطه کرده استدولیپور را غشاءاطراف: تیسهولوبازیدیوماـ1

مرحلـه جنسـی کریپتوکوکـوس    (فـورمنس  نئوقد پارنتزوم مثل فیلوبازیـدیال داراي دولیپور ساده و فا: ستیهتروبازیدیوماـ2

)نئوفورمنس
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هایی قالب مانند به هم توسط پلباشد هاي میانی آنها داراي دولیپور میهایی که تیغههاي هایفممکن است سلول

.گویندمی) Clamp connections(اي شکل که به آنها اتصاالت گیرهمتصل شوند

 متعدد تیغه میانی داراي منافذ کوچکت سکومایسمخصوص خانواده همی آ

)شودهاي رأسی است که بر طول هایفا افزوده میسلولیعنی با تکثیر (رأسی نحوه رشد هایفا

: اندصورت2کند که به تجمع هایف ساختارهایی به نام میسلیوم را ایجاد می

)Reprudactive(ـ زایشی)Vegetative(رویشی ـ

(Pectinate)اي ، شـانه (Raquet)، راکتـی  (Spiral)ممکن است گروهی، فنري یا مارپیچ ) میسلیوم رویشی(ها هایف

. باشند(Antler or Favic)) قندیلی(و یا شاخ گوزنی 

هـایی از میسـلیوم رویشـی    بخش. کندرشد کرده و مواد غذایی را جذب می) سطح محیط(میسلیوم رویشی در محیط 

. نامندمیSubmergedور یا روند را میسلیوم غوطهکه درون محیط ژلوزي فرو می

. گیرد و ساختارهاي اسپورزایی بر روي میسلیوم زایشی قرار دارندرویشی منشاء میمیسلیوم زایشی از میسلیوم 

.طبقه بندي قارچ ها معموال بر مبناء ساختمان زایشی آنها می باشد

هاي موازي هـم و شـبیه ریـل    در فاز میسلیال اسپوروتریکس شنکئی توده میسلیوم: )بالشتک اسپور(اسپورودوکیا

هـاي فوزاریـوم نیـز قـادر بـه ایجـاد آن       اکثر گونه. باشدود که جزئی از دستگاه زایشی این قارچ میشآهن دیده میراه

. کوکوم، متاریزوم و سیلندروکارپوناي اپیهگونههمچنینهستند و

اي اي یـا سـنبله  کـه ایجـاد سـاختمان خوشـه    ) کونیـدیوفورها (هاي هایفی موازي و متـراکم  توده: سینما و سینماتا

.بوئیديیارند در سودالشکمی

هاي یلوس فالووس در محیط کشت ایجاد تودهرژسپبسیاري از انواع آ.به جمع آن اسکلروتیا می گویند:اسکلروتیوم

باشـد  زایشی قـارچ نمـی  نمایند که اگرچه این توده در ارتباط با دستگاه میسلیومی سخت، گرد، نامنظم و بزرگی را می

. شودته آن است که در پاسخ به شرایط نامناسب زیستی ایجاد میل مقاوم و خفولی نوعی شک

زنی دارند و بـه  اند، ترکیب مانان در دیواره سلولی مخمرها بیشتر است، جوانهسلولیتک: Yeastـ فرم مخمري یا 2

ید ولی بعضـی  آبه وجود می(Scare)در ناحیه جدا شدن جوانه از مادر یک اسکار . گویندسلول جوانه بالستوسپور می

. کندکنند و هایف کاذب را ایجاد میاي ادامه پیدا میها از سلول مادر جدا نشده و به صورت رشتهمواقع جوانه
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)مثل پاراکوکسیدیوئیدس(Multipolarـ Bipolar2ـ  1: زنیجوانه

اسپوروجینوس = ـ داراي مرحله تلئومورف : مخمرها

وجینوسغیراسپور= ـ داراي مرحله آنامورف 

زنی و گاهی تقسیم دوتاییجوانهترین راه تقسیم عمده

حقیقی از هایف کاذب یا سودوهایفافتراق هایف

. تر استـ قطر هایف کاذب در محل اتصاالت کوچک1

. شوندـ اتصال آنها سست بوده و به راحتی به چند قطعه تقسیم می2

. هاي هایف کاذب در محل اتصال فشرده و متراکم استـ سیتوپالسم سلول3

. شوندهاي میانی هایف کاذب عمدتاً در محل انشعابات مشاهده میـ تیغه4

اند ولی در هایف حقیقـی  تر بوده و یا با هم، هم اندازهـ در هایف کاذب طول سلول انتهایی از سلول قبل خود کوچک5

.باشدها همیشه در محل انشعاب نمیدتر از سلول قبل از خود بوده و محل تیغهتر و بلنسلول انتهایی معموالً بزرگ

مخمرهاشبه

)تکثیر غیرجنسی دارند(.شود و ناکامل استمخمرها کمتر مشاهده می، در شبهاندمخمرها داراي تکثیر جنسی

. مخمرها عمومیت نداردمخمرها داراي قدرت تخمیر، در شبه

. کنندمخمرها بیشتر هایف کاذب ایجاد میشوند اما شبهزن دیده میجوانهتنها به فرم مخمرها 

:مخمرشباهت مخمر و شبه

اي شکلـ داشتن کلنی مرطوب و خامه2زن هاي جوانهـ وجود سلول1

:مخمر است زیراکرپتوکوکوس نئوفورمنس شبه

فاقد قدرت تخمیرـ 

. کندمیایجادبرخالف مخمرها در زمان تکثیرجنسی هایف واقعی ـ 

           هایف کاذب در برخی از مخمرها تحت شـرایط خاصـی مثـل کـاهش اکسـیژن محـیط، کـاهش قنـد و یـا حضـور

. شودهاي مخصوصی ایجاد میپروتئین
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:انددو نوع:ـ فرم کالهکی یا گوشتی3

مثل آگاریکوس (Mushrom)ـ خوراکی 

.ـ سمی که حاوي سموم موسکارین و آمانیتین هستند

شودارین موجب فلج عصبی میموسک .

هارشد قارچ

رشد هر هایف رأسی است، ناحیه رأسی همواره داراي تعداد فراوانی وزیکول و ارگانل بوده و بـه نسـبت سـایر نقـاط از     

. هاي متابولیکی باالتري برخوردار استفعالیت

هایی کـه در رأس قـرار   زیکولو. قاط استتر از سایر نتر است، قسمت رأسی هایف نازكها پهنتیسقطر هایف زایگوما

. باشـند هاي ضروري جهت ساخت دیواره هایف میمنشاء گرفته و حاوي آنزیم)اندوپالسمیک رتیکولوم (ERدارند از 

. شوندمیکرومتري ناحیه رأس دیده می1ـ5گویند که در (AVC)ها، توده یا خوشه رأسی به اجتماع این وزیکول

. نامند که در رشد قارچ نقش داردمیSpitzenkorperیکوتا و بازیدیومایکوتا را در آسکوماAVCمرکز 

.درجه است25ـ35بهترین درجه حرارت :هادرجه حرارت رشد قارچ

: مثـل ) درجه کندتر40ـ50تر و سریع37ـ40(کنند درجه رشد می35ـ50اند و در محدوده ها ترموفیلبعضی از قارچ

سـیدیا  آب، )کالدوفیـالوفورا بانتیانـا  (یلوس فومیگـاتوس، کالدوسـپوریوم تریکوئیـدس    ژرپ، آسوپوس میکروسپوروسیزرا

درماتیتیدیسکوریمبیفرا، ونژیال

 رشــد کــرده امــا کالدوســپوریوم کــاریونی و 42ـــ43کالدوســپوریوم تریکوئیــدس و بانتیــانوم در درجــه حــرارت

.کالدوسپوریوم دورسی قادر به رشد در این حرارت نیستند

pH6ـ8/6(دهند ها شرایط اسیدي را ترجیح میقارچ(

ها براي رشد خود به نور نیاز ندارند اما میزان و مدت تابش نور بر روي تکثیر جنسی و غیرجنسی آنها اثـرات  قارچ:نور

اوم نور باشد مـانع از تکثیـر جنسـی و    مثالً انکوباسیون محیط در شرایطی که در معرض تابش مد. مثبت و منفی دارد

ها مثل آسپرژیلوس اورناتوس شده و یا موجب تأخیر در تشکیل ژیمنوتیشوم در اي از قارچایجاد کلیستوتشیوم در پاره

. شودها میدرماتوفیت
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. باشندها قادر به استفاده از نیتروژن هوا نمیقارچ

.استپیتون، آلی و ترکیبات آمونیومدر مواد نیتروژن موجود:بهترین منبع نیتروژن

.گلوکز:  هابهترین منبع کربن براي قارچ

(Auxotrophic)اگزوتروفیک = نیاز به ویتامین داشته باشد و اگر ـ پروتوتروفیکسنتز کند:اگر قارچ ویتامین را

شکلی2هاي قارچ

:دو شکلی حرارتی شامل

و برازیلینســیس تــیس، پاراکوکســیدیوئیدس ، کوکســیدیوئیدس ایمــیهیستوپالســما کپســوالتوم(هــاي انــدمیک ـــ قــارچ

) درماتیتیدیسبالستوماسیس

یکس شنکئیرـ اسپوروت

سیلیوم مارنفئیـ پنی

محـیط رشـد مرحلـه    . (کننده نحوه رشد آنهـا اسـت  نوع مواد غذایی موجود در محیط و درجه حرارت از عوامل تعیین

)خمري استتر از محیط رشد مرحله ممیسلیال ساده

Conversionاي به مخمري تبدیل فرم رشته

 قارچ هاي دوشکلیساختمان

زابه صورت مخمري یا فرم بیماري: و محیط کشت غنی) درجه37(ـ در بدن میزبان 

به صورت ساپروفیت و کپکی )درجه25(ـ در محیط کشت ساده و فقیر و محیط طبیعی

. شودوفیتی به صورت اسفرول محتوي آندوسپور دیده میردیوئیدس در مرحله پارازیتی و ساپکوکسی

: حرارتیغیر شکلی 2

مرغی شکلی به نـام آدیاسـپور بـا دیـواره     هاي این قارچ در بدن میزبان ساختمان گرد یا تخمدينیکوامونسیا پاروا 

. شوداین قارچ در بدن میزبان تکثیر نمی. کنددرجه را ایجاد می37ضخیم و نازا در حرارت 

کاندیدا آلبیکنس

ماالسزیافوفور
 به صورت معکوسRevers dimorphism
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رفیسمپدیده پلئومو

هــا هــاي اســتریل بــه خصــوص در درماتوفیــتیعنــی از دســت دادن ســاختارهاي زایشــی قــارچ و تشــکیل میســلیوم

)اپیدرموفیتون(

هایف استریل به بدن حیوان حسـاس آزمایشـگاهی، کشـت در محـیط     تزریق و تلقیح راه برگرداندن پلئومورفیسم

.شدهشده حاوي نمک معدنی و سابوروي رقیقرقیق

پدیده آناستوموز

هـاي پیـر هنگـام از بـین رفـتن در ناحیـه دیـواره سـلولی شکسـته و ترکیبـات           هاي داراي تیغه میانی هـایف در قارچ

. کنندیهاي جدید مبادله مسیتوپالسمی خود را با هایف

.شودها دیده نمیدر زایگومایست

خاصی هستند مثـل قـارچ   اغلب انتشار جهانی دارند اما برخی از آنها محدود به مناطق جغرافیایی : هاانتشار قارچ

. در قاره هندآمریکاي جنوبی ، کاندیدا ویزوواناتی درترایکوفیتون کونسانتریکوم 

)هاپوستان و فیلیپینیهاي باردار، سیاهخانم: افراد مستعد ابتال(در آمریکاي شمالی مایکوزیس کوکسیدیوئیدو

هـاي دیگـر انتقـال    راه. شـوند در هوا منتقل میاسپورهاي موجود ها از طریق استنشاقبیشتر قارچ:هاانتقال قارچ

اسپوروتریکس شنکئی) سگ و طوطی(گزش حشرات و حیوانات : املش

اسپوروتریکس شنکئیاز طریق خار و خزه اسفگنوم 

س سبالستومایگاز گرفتن سگ و تماس جنسی 

هادرماتوفیتغیرمستقیم توسط اشیاء

سستیس و بالستومایپنوموسیساز طریق جفت 

س سهیستوپالسما کپسوالتوم و بالستومایتماس جنسی 

سپرژیلوس و کاندیداآبیمارستانی

. هاي قارچی احشایی از طریق تماس فرد به فرد بعید استقال بیماريبه جز کاندیدیازیس نوزادان انت
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 تولیدمثل)Reproduction(

. گیردطریق جنسی و غیرجنسی صورت می2طور کلی از به 

(I تولیدمثل غیرجنسیAsexual reproduction

هـا بـا اشـکال    آزمایشگاه و بیمـاري در . در تکثیر غیرجنسی کاریوگاهی و میوز وجود ندارد. مرحله آنامورف قارچ است

. مواجه هستیمقارچ ها غیرجنسی 

ی هاي ترایکوسپورون هایفا به قطعاتشود مثالً در گونهنسی مشاهده میجها بیش از یک روش تکثیر غیردر اغلب قارچ

. نمایندصل میزدن تکثیر حاهاي آن از طریق جوانهدیا تشکیل گردد سپس هر یک از سلولینتبدیل شده تا آرتروکو

انواع تکثیر غیرجنسی

. مخصوص مخمرها است)Budding(ـ جوانه زدن 1

.ذیل استبه دو صورت)Fission(ـ تقسیم2

سـس  یشـود مثـل شیزوساکاروما  در بعضی از مخمرها سلول مادر طویل گشته و هسـته  تقسـیم مـی   : ـ تقسیم عرضی

پومب

هـاي کشـیده   سیلیوم مارنفئی که در این قارچ سـلول قارچ پنیمثل.ها استچترین راه تکثیر در قارکم: تایی2ـ تقسیم 

.شونددر ناحیه تیغه میانی تقسیم می

(Sclerotic body)همچنین در بعضی از عوامل کروموبالسـتومایکوزیس نیـز مشـاهده میشـودو جسـم اسـکلروتیک       

. شودایجاد می

نماید، بالیستوسپورها اسپورهاي هوایی هستند یجاد بالیستوسپور میعالوه بر جوانه زدن  ا،مخمر اسپوروبولومایستاسه

شود و آزاد شدن ایـن اسـپورها اغلـب بـا تولیـد      که در رأس استریگما به طور غیرقرینه قرار گرفته و با فشار خارج می

. اي آب در جایگاه اسپور همراه استقطره

شود و با متورم شـدن  اسپورانژیوفور از هایف رویشی ایجاد می. شودها ایجاد میتوسط زایگومایست: ـ اسپورانژیوسپور3

یــک اســپورانژیوم کــروي یــا بیضــی ایجــاد شــده و درون آن در اثــر تقســیمات پروتوپالســمیک رأس اســپورانژیوفور 

زمان با تشکیل اسپورانژیوم در مرکز آن سـاختمان نگهدارنـده اسـتریلی بـه نـام     هم. شونداسپورانژیوسپورها ایجاد می
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. نمایـد آید که ناحیـه اسـپورزا را از ناحیـه غیراسـپورزا در اسـپورانژیوم جـدا مـی       به وجود می(Columella)کولومال 

یـا  8، 2تقسیم هسته قبل از سیتوپالسم صـورت گرفتـه و   که .کنندکا نیز اسپورانژیوسپور تولید میهاي پروتوتهگونه

. گیرداي شکل میتعداد بیشتري سلول تک هسته

.نامندمیAplansporeحرکت را پورانژیوسپور بیاس

: در چند قارچ اهمیت دارد: تولید آرتروکونیديـ4

وتریکوم ئـ ژ

)ايکهبشصورت آرتروسپور به(تیس ـ انتقال کوکسیدیوئیدس ایمی

ـ درماتوفیتوزیس

. رئوبازیدیم آرتروسپور جوانه زن استودرا

. ر مواد غذایی، فرم مقاوم اسپور با دیواره ضخیم استدر شرایط فق:ديیـ تولید کالمیدوکون5

:اهمیت در

درجه37ها در روکوزوم از بقیه  درماتوفیترترودرماوـ تشخیص آ

80توئین + تشخیص کاندیدا آلبیکنس از بقیه کاندیداها در محیط کورن میل آگار ـ

هاستیدر اکتینوماقطعه شدن ـ قطعه6

سـکومایکوتا،  آبیشـترین راه تکثیـر غیرجنسـی توسـط شـاخه      ).مفـرد آن کونیـدیوم اسـت   (:Conidiaـ کونیـدیا  7

.استبازیدیومایکوتا و دوترومایکوتا

.شوددوترومایکوتا استفاده میمتنوع بوده و از آن در طبقه بنديطریقه تشکیل کونیدیا 

. گیردمیصورت تالیک و بالستیک صورت2زایی به ديینکو


