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موجودات  از  گونه ای  »قارچ«ها 
گروه  دو  به  که  هستند  میکروسکوپی 
یا  »پاتوژن«  و  »بی آزار«  یا  »ساپروفیت« 
قارچ های  می شوند.  تقسیم  »بیماری زا« 
بیماری زا زندگی انگلی دارند و برای زنده 
ماندن نیازمند زندگی در سطح ناخن، پوست 
یا موها هستند تا بتوانند از کراتین این اعضا 
تغذیه کنند و به حیات و تکثیر خود ادامه 
دهند. این گروه از قارچ ها به ساختار پوست، 
ناخن و مو آسیب می رسانند و با توجه به 
اینکه در چه سطحی قرار گیرند، زمینه ساز 
بروز عالئمی مانند سوزش، خارش، قرمزی، 

پوسته شدن و... می شوند.

تینه آ ورسیکالر؛ شایع  ولی 
قابل پیشگیری با اصول بهداشتی

گرچه قارچ های ساپروفیت به طور کلی بی ضرر 
هستند و هیچ عالئم بالینی و آسیبی برای انسان 
ایجاد نمی کنند اما در شرایط مساعد می توانند 
به قارچ پاتوژن تبدیل شده و مشکل ساز شوند. 
گونه ای از این قارچ ها، »تینا ورسیکالر« نام دارد 
که به رنگ های مختلف مانند نارنجی، زرد، 
خاکستری و سیاه همراه با پوسته های ظریف، 
متعدد و منتشر روی پوست ظاهر می شود. 
این نوع قارچ بیشتر در قسمت هایی از پوست 
مانند زیر بغل، شکم، پشت، کشاله ران، زیر 
سینه ها و به طور کلی قسمت هایی که دچار 
پیدا  گسترش  می شوند،  گرم  و  زیاد  تعریق 
می کند. این شرایط باعث می شود  قارچ های 
ساپروفیت از حالت بی آزار به بیماری زا تبدیل 
شوند و به همین دلیل ابتال به این قارچ ها در 
فصول بهار و تابستان که بدن تعریق زیادی 

دارد، بیشتر دیده می شود.
علت دیگری که باعث تبدیل قارچ های بی ضرر 
به بیماری زا می شود، قدرت دفاعی بدن است. 

مقابله  برای  سالمت  شرایط  در  انسان  بدن 
اما  دارد  دفاع عمومی  میکروب ها قدرت  با 
ممکن است به دالیل مختلفی مانند دیابت، 
کم خونی، استرس های شدید و... پایین بیاید 
و در برابر میکروب ها از جمله قارچ ها ضعیف 
شود. در این صورت تعداد قارچ هایی که تا 
پیش از این نمی توانستند با قدرت دفاعی بدن 
مواجه شوند، زیاد می شود و شروع به رشد 
و تکثیر و در نتیجه بروز مشکل می کنند که 
البته روند درمان نیز به دلیل ضعف سیستم 
ایمنی، مشکل تر از شرایط طبیعی خواهد بود.
قارچ ها تقریبا در همه جا هستند؛ گیاهان، خاک 
و آب که به آسانی می تواند از طبیعت یا فرد 
آلوده ای منتقل شود که با توجه به وضعیت 
ضعف ایمنی بدن، می تواند عالئم بالینی داشته 
باشد. به عنوان مثال همه افرادی که به استخر 
می روند دچار بیماری های قارچی نمی شوند. 
نیز حضور  مکان  این  در  مبتال  افراد  گرچه 
دارند اما درصد کمی که دچار ضعف ایمنی 
هستند یا به اصول بهداشتی اهمیت نمی دهند، 
در معرض ابتال خواهند بود. رعایت بهداشت 

در زمینه پیشگیری از بیماری زا شدن قارچ ها 
بسیار اهمیت دارد زیرا شستشوی معمولی با 
آب و صابون به خوبی این قارچ ها را از بین 
می برد. شیوع بیماری های قارچی در افرادی 
بیشتر دیده می شود که دچار تعریق زیاد هستند 
و به حمام و رعایت نظافت اعتنایی ندارند که 
در صورت ابتال به این بیماری ها نقش ایمنی 

این شرایط وخیم تر می شود.
قارچ تیناورسیکالر شایع ترین قارچی است که 
انسان به آن مبتال می شود و تقریبا همه افراد 
آلوده می شوند اما همه عالئم بالینی ندارند. 
درصد کمی که مبتال می شوند هنگام مراجعات 
قارچ روی  اشاره می کنند که رنگ  پزشکی 
پوست در زمان حمام تغییر کرده و روشن تر 
می شود، تعریق زیادی  دارند اما دیر به حمام 
به  اهمیتی  کلی  طور  به  افراد  این  می روند. 

بهداشت نداشته اند.

مونیلیازیس؛ تکثیر در شرایط تعریق 
و گرمای بدن

»کاندیدا  یا  »مونیلیازیس«  دیگر  قارچ 

آلبیکنس« نام دارد که محل زندگی آنها در 
مانند زیر بغل، کشاله  انسان  چین های بدن 
زیر سینه و واژن است  انگشتان،  بین  ران، 
در  مرطوب  و  گرم  محیط های  این  در  که 
و خشک  بهداشت  نکردن  رعایت  صورت 
نکردن کافی پس از شستشو، زمینه رشد و 
تکثیر فراهم می شود. در صورت ابتال به این 
بیماری قارچی، روی سطح پوست ضایعات 
سفیدرنگ و حالت لزجی سفید ایجاد می شود 
و با خارش خوشایندی همراه است. شیوع 
به  و  است  زیاد  پا  انگشتان  بین  قارچ  این 
دلیل اینکه ورزشکاران به دلیل تعریق زیاد 
در معرض باالی ابتال هستند، به این بیماری 

»قارچ پای ورزشکاران« نیز گفته می شود.
درمان این نوع قارچ مثل دیگر بیماری های 
قارچی، رعایت بهداشت مناسب است. منظور 
از این توصیه تنها شستشوی پوست نیست، 
بلکه باید چین های بدن نیز به خوبی شسته 
شوند و حتما پس از آن با حوله یا دستمال 
تمیز خشک شود زیرا این قسمت ها نسبت 
به سطوح صاف بدن دیرتر خشک می شوند. 

با  کردن  حمام  از  می شود  توصیه  طرفی  از 
آب داغ پرهیز شود زیرا بعد از چند دقیقه به 
دلیل گرمای بدن حالت تعریق ایجاد می شود. 
بنابراین  باید بدن با آب ولرم شسته و با آب 

خنک آبکشی شود.

کچلی؛ خطرناک ترین بیماری 
قارچی پوست

سومین قارچ که خوشبختانه شیوع آن امروزه 
کم شده، قارچ »درماتوفیت« است که به نام 
قارچ »کچلی« شناخته می شود. قارچ کچلی 
بسیار مهاجم است و خیلی سریع از پوست 
به مو و ناخن و از ساقه های مو به یکدیگر 
حمله می کنند و به علت اینکه به عمق ریشه 
مو نفوذ می کند، با از بین بردن فولیکول یا 
ریشه مو باعث تخریب، از بین رفتن دائمی 
مو و طاسی دائمی می شود. ابتال به این قارچ 
نیز عالوه بر افرادی که بهداشت را به خوبی 
رعایت نمی کنند، در کسانی که با حیوانات 
تماس دارند زیاد دیده می شود. همچنین این 
بیماری در کودکان شایع تر است و برخالف 

قارچ های تیناورسیکالر و مونیلیازیس، امکان 
سرایت از انسان به انسان بسیار زیاد است 
سادگی  به  نفر،  یک  ابتالی  صورت  در  و 
مشترک  وسایل  از  استفاده  و  بازی  راه  از 
منتقل می شود. قارچ کچلی مسری ترین قارچ 
است که آسیب شدید در هر عضو مبتال را 

در پی دارد.
ابتال به قارچ کچلی ابتدا با قرمزی و پوسته 
شدن سر همراه با خارش ظاهر می شود که 
اگر درمان نشود به ریشه مو حمله می کند. 
در قدیم که مراجعه به پزشک و مصرف دارو 
رایج نبود، همه موهای سر را از بین می برد 
و موها تنها به شکل نواری دور محیط سر 
باقی می ماندند زیرا این قسمت را نمی تواند 
از بین ببرد. عالوه بر آن، پوست سر نیز دچار 

جوشگاه، جوش و بدرنگ می شد.
ابتال به قارچ کچلی در سطح پوست نیز به 
شکل حلقوی ظاهر شده و از حاشیه بزرگ 
می شود و همین طور که از اطراف گسترش 
پیدا می کند، در مرکز پوست را از بین می برد 
و جوش ایجاد می کند. ابتال به قارچ کچلی در 
ناخن نیز ابتدا با تغییر رنگ ناخن ظاهر می شود 
و بعد به تدریج از حاشیه و جلوی ناخن عالوه 
بر تغییر رنگ با جدا شدن از بستر همراه است 
و شروع به تخریب می کند. تا زمانی که آسیب 
قارچ به ریشه ناخن نرسیده باشد، با استفاده 
اما در صورتی که  از دارو قابل درمان است 
ریشه ناخن را از بین ببرد، دیگر راهی برای 
بهبود نخواهد بود. قارچ کچلی خطرناک ترین 
بیماری قارچی است که می تواند پوست سر، 
ریش، ناخن و پوست بدن را مبتال کند اما 
خوشبختانه جزو شایع ترین قارچ ها نیست و 
امروزه تنها در مناطقی که دسترسی به بهداشت 

مناسب ندارند، دیده می شود.
همه عفونت های قارچی پوست با بهداشت 
مناسب قابل پیشگیری است و در صورت ابتال 
باید فورا به پزشک مراجعه و با استفاده از 
داروهای مناسب، از تشدید بیماری جلوگیری 

کرد و به درمان خوبی رسید.

آشنایی با تینه آ ورسیکالر، مونیلیازیس و کچلی

آنچه باید درباره عفونت قارچی پوست بدانید
 دکتر حسین طباطبایی

متخصص پوست و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

3 ترفند طبیعی برای رفع عفونت قارچی پا
میان بیماری های قارچی پوست، پاها و به خصوص بین انگشتان پا به دلیل تعریق و رطوبت زیاد خصوصا طی مدت طوالنی 
کفش پوشیدن، بیشتر در معرض ابتال هستند. شستشوی مرتب پاها، خشک کردن کامل پوست به خصوص قسمت های بین 
انگشتان، استفاده از جوراب نخی و قرار دادن کفش ها در محیط باز خصوصا زیر نور خورشید برای از بین رفتن عوامل بیماری زا 
از جمله مهم ترین توصیه ها برای پیشگیری از بیماری های قارچی پا محسوب می شوند. در صورت ابتال به این مشکل، می توان 

عالوه بر مراجعه به پزشک و درمان مناسب، از برخی ترفندهای طبیعی برای تسریع روند بهبود نیز کمک گرفت.

محلول جوش شیرین: جوش شیرین ماده ای عالی برای بهبود بیماری های قارچی پاست. برای بهره  مندی از خواص آن، کافی است 4 قاشق چای خوری 
دقیقه جوش شیرین را در یک لیتر آب ولرم حل کنید و پاها را به مدت 15 
در این محلول بگذارید. پس از این بسیار مهم است که پاها کامال 
خشک شود تا رطوبتی بین انگشتان باقی نماند. همچنین توصیه می شود 
پیش از پوشیدن جوراب، مقداری جوش شیرین روی پوست مبتال به 
قارچ بپاشید زیرا پودر رطوبت ایجادشده طی روز را جذب می کند.

محلول آب نمک: آب نمک محیطی عالی برای مقابله با قارچ هاست 
زیرا نمک مانع تکثیر این موجودات میکروسکوپی می شود. قراردادن 
روزانه پاها در محلول آب نمک )1 قاشق سوپ خوری پرنمک 
در یک لیتر آب( راهکار خوبی برای مقابله با این بیماری است.

محلول لیمو و کرچک: ابتال به قارچ های ناخن جزو شایع ترین 
مشکالت قارچی محسوب می شود. یکی از راهکارهای طبیعی 
برای بهبود این مشکل این است که نصف لیوان روغن کرچک 
را با 7 قطره آبلیمو مخلوط کنید و پاها را چند دقیقه ای در این 
محلول بگذارید. این کار را 6 هفته ادامه دهید و فراموش نکنید  

پس از هر نوبت استفاده، پاها را کامال بشویید و خشک کنید.
PassportSanté.fr:منبع

توصیه های چهارگانه برای پیشگیری از عفونت قارچی پا
پرهیز از پوشیدن کفش های بسیار تنگ: در واقع قارچ ها محیط های مرطوب، تاریک و بدون جریان هوا را دوست دارند 
زیرا محیط مناسبی برای رشد و تکثیر آنها ایجاد می کند. پوشیدن کفش های تنگ به خصوص اگر از اجناس مصنوعی مانند 
پالستیک باشد که پاها عرق کند و امکان جابجایی هوا وجود نداشته باشد، این محیط را فراهم می کند. کفش های چرمی 

به خصوص اگر شیارهایی برای عبور هوا داشته باشند، بهترین انتخاب هستند.

پرهیز از راه رفتن با پای برهنه در اماکن عمومی: متخصصان پوست همواره توصیه می کنند در محیط های عمومی مانند 
سالن های ورزشی، استخر، حمام و... حتما دمپایی تمیز بپوشید. قارچ ها و دیگر عوامل بیماری زا در محیط های عمومی به 
سادگی از طریق خراش های میکروسکوپی پوست منتقل می شوند و زمینه ساز بیماری خواهند شد. حتما پس از حضور در 
این اماکن باید پوست را کامال شست و به خوبی خشک کرد.

استفاده نکردن از ناخنگیر دیگران: گرچه بسیاری 
از افراد تنها مسواک، حوله و شانه را وسیله شخصی 
می دانند اما باید توجه داشت وسایلی مانند ناخنگیر 
و سوهان ناخن نیز که به طور مستقیم با پوست و 
ناخن در تماس است، نیز تنها برای استفاده شخصی 

کاربرد دارد.

پوشیدن جوراب های نخی: جوراب هایی که صددرصد 
از الیاف نخی تهیه می شوند به خوبی رطوبت پاها را 
جذب می کنند و احتمال بیماری های قارچی را کاهش 
می دهند. البته در صورت تعریق زیاد و هوای گرم توصیه 
می شود جوراب ها به طور منظم تعویض شوند و از پودر 
تالک نیز برای جذب رطوبت پیش از پوشیدن کفش و 

جوراب استفاده شود.
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