
میزگرد پوست در مورد قارچ پا و عوارض آن با حضور 
دکتر وحید صوفی زاده متخصص پوست، دکتر محمد فصیحی 

محقق طب ایرانی اسالمی و دکتر محمدعلی نیلفروش زاده 
متخصص پوست و دکتر آزاده گودرزی متخصص پوست

سوهان و ناخن گیر 
مشترک سبب انتقال 

قارچ ناخن می شود 

هنگام کار با دستگاه های ورزشی حوله   تمیز خود را روی وسایل پهن  کنید

  دکتر وحید صوفی زاده/ متخصص پوست

نگاه پزشک معالج

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« 
باشید. کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقای دکتر! پیش از هر چیز ابتدا برایمان 
بگویید قارچ چیست؟

قارچ های سطحی پوست، عفونتی شایع هستند که 
انواع و اقسام مختلف دارند و یکی از مهم ترین های 
آنها گروه درماتوفیت هاست که از طریق خاک، انسان 
یا حیوان منتقل می شود. موارد انسانی واگیردار است 
ولی دو مورد دیگر واگیردار نیست. قارچ ها می توانند 
در  مثال  کنند،  درگیر  را  بدن  از  مختلفی  بخش های 
کودکان سر را درگیر می کنند و از انواع خفیف تا شدید 
و  مترشحه و چرکی آن وجود دارد. گاهی بدن درگیر 
می شود که به شکل ضایعه مدور قرمز بروز می کند و با 
خارش و جوش همراه است. این نوع قارچ بیشتر در 
ورزشکاران و کشتی گیران و جودوکاران دیده می شود 
که در باشگاه با وسایل ورزشی و وسایل مشترک و 
افراد دیگر در تماس نزدیک هستند. دست و پا و ناخن 
و کشاله ران نیز ممکن است درگیر شود که هر یک 
بنا به نوع قارچی که مسبب بیماری است و محلی که 

درگیر می شود، اسامی گوناگونی دارد. 

: قارچ معموال با چه عالئمی همراه می شود؟
عالئم اولیه قارچ در نواحی مختلف بدن متفاوت است، 
مثال قارچ بین انگشتان پا با قرمزی و خارش و کمی 
از  گاهی  است.  همراه  پوست  نرمی  و  پوسته ریزی 
انگشتان پا به سطح باالیی و زیرین پا سرایت می کند 
که با پوسته ریزی و خارش همراه می شود. برخی از 
انواع قارچ کف پا با پوسته ریزی و خشکی همراه اند 
و سال ها بدون تشخیص باقی می مانند. قارچ در ناحیه 
ساعد، ساق، ران و تنه به صورت ضایعه مدور و بیضی 
است که با خارش و پوسته ریزی همراه می شود و گاهی 
دانه های ریز چرکی دارد. شکل و عالئم قارچ در چهره 
مانند قارچ تنه است. در سر، که بیشتر در کودکان دیده 
می شود، ضایعه مدور قرمز با پوسته ریزی همراه است 

که باعث سستی و ریزش موهای آن ناحیه می شود. 
انواع قارچ حیوانی برجسته و چرکی است و اگر درمان 
نشود سبب ریزش موی دائم خواهد شد. درمان قارچ در 
نواحی مودار و در ناخن نیاز به درمان سریع و درست 
دارد. در غیراین صورت در ناحیه سر سبب ریزش مو 
و در ناحیه ناخن سبب بدشکلی دائم ناخن می شود.

: تشخیص دادن قارچ با توجه به این عالئم 
ساده است یا باید حتما به متخصص پوست مراجعه 

کرد؟
مردم هر ضایعه و نشانه ای را که روی پوست می بینند 
به قارچ ارتباط می دهند و با خوددرمانی یا مراجعه به 
پزشک غیرمتخصص ابتدا کورتون مصرف می کنند. 
مصرف کورتون؛ چه خوراکی و چه موضعی و تزریقی، 
اگر بدون درمان ضدقارچ باشد سبب بدتر شدن بیماری 
قارچی می شود و شکل بیماری را تغییر می دهد، به 
طوری که حتی متخصص پوست هم دیگر نمی تواند 
آن را تشخیص دهد و تنها با آزمایش می توان متوجه 

نوع بیماری شد. 

: کدام یک از انواع قارچ های درماتوفیت در 
سال های اخیر شیوع و اهمیت بیشتری داشته است؟
امروزه به دلیل کارهای زیبایی از جمله مانیکور، پدیکور، 
کاشت ناخن و استفاده از ناخن مصنوعی و... میزان 
شیوع و انتقال قارچ ناخن بیشتر شده، به خصوص اگر 
هنگام کارهای آرایشی ناخن وسایل یکبار مصرف 
استفاده نشود یا وسایل استریل و ضدعفونی نشده باشند.

: تشخیص و درمان قارچ چگونه است؟
قارچ ناخن دیر تشخیص داده می شود و تشخیص آن 
سخت است؛ بیمار باید در آزمایشگاه معتبر آزمایش 
بدهد و درمان خوراکی دریافت کند. درمان بین 3 تا 

6 ماه طول می کشد. به همین دلیل تشخیص و درمان 
از  بسیاری  ناخن کارها  متاسفانه  است.  مهم  درست 
تغییرات ناخنی را به اشتباه به قارچ نسبت می دهند و 
خودسرانه با دیدن تغییر رنگ ناخن، داروهای ضدقارچ 
تجویز و به فرد توصیه می کنند که استفاده کند و اگر 
بهتر نشد، به پزشک مراجعه کند. این کار نادرست است 
زیرا اگر بیماری قارچی باشد شاید با مصرف داروی 
موضعی کمی بهبود حاصل شود اما قارچ ریشه کن 
نمی شود و باید حتما داروی خوراکی مصرف شود. 
از طرفی، خوددرمانی سبب مزمن شدن ضایعه و تغییر 
شکل آن می شود. همچنین آزمایشگاه ممکن است به 
تشخیص درست نرسد چون فرد قبال داروی ضدقارچ 
مصرف کرده است. پس مهم است که با هر تغییر در 
ناخن به متخصص پوست مراجعه کنید و به توصیه 

افراد غیرمتخصص توجه نداشته باشید. 

: مشکل این فرد خاص که مهمان میزگرد 
شده اند، دقیقا چیست؟

فردی که عکس انگشتان دست و پایش را مشاهده 
می کنید، مبتال به قارچ بین انگشتان پاست که چرکی 
و عفونی شده است. برخی قارچ های بین انگشتان پا 
سبب بروز واکنش سیستم ایمنی در بدن و در نقطه ای 
غیر از پا می شوند که در بیشتر موارد دست و نواحی 
دیگر پاست که با واکنش حساسیتی و قرمزی و  تاول 
همراه می شود. گاهی بیمار اصال متوجه قارچ پا نمی شود 
و آنچه او را به مطب می کشاند واکنش حساسیتی در 

ناحیه دست هاست. 
این بیمار پس از تایید قارچ توسط آزمایشگاه تحت 
درمان قرار گرفتند و روند بهبود به سرعت مشاهده شد. 
کنار عفونت قارچی، عفونت باکتریایی هم سوار شده 
بود. درمان های تجویزی نیز شامل مصرف داروهای 
خوراکی ضدقارچ، آنتی بیوتیک و کورتیکواستروئید بود. 

: دلیل ابتالی ایشان به این بیماری چیست؟
دلیل ابتال به بیماری قارچی همیشه مشخص نیست. 
دالیل شیوع قارچ پا که به آن »قارچ پای ورزشکاران« 
هم گفته می شود، استفاده طوالنی مدت از کفش و تعریق 
پا، استفاده از کفش افراد دیگر، استفاده از حوله مشترک، 
شستشوی زیاد پا و راه رفتن با پای برهنه در استخر یا 
حتی روی خاک است. این بیماری می تواند ناخن و 
انگشتان پا را درگیر کند و گاهی به صورت پوسته ریزی 
خفیف دیده شود. افراد مبتال ممکن است به اشتباه 
گمان می کنند دچار ترک ساده کف پا هستند و سال ها 
بدون درمان با آن زندگی  کنند. گاهی مشکل شدیدتر 
شده و مثل این بیمار قارچ چرکی و مترشحه می شود. 

: برای پیشگیری چه می توان کرد؟
در استخرها حوضچه های کلری وجود دارد که افراد 
با دمپایی وارد آن می شوند تا اگر آلودگی به قارچ 
یا  دمپایی  پوشیدن  شود.  رفع  تا حدی  دارد  وجود 
کفش افراد دیگر یا راه رفتن با پای برهنه روی خاک 
مسبب بروز این بیماری است پس تا جای ممکن نباید 

این کار را انجام داد. 
اگر فرد ورزشکاری که در باشگاه ورزشی به قارچ مبتال 
شده مراجعه کند، عالوه بر درمان ایشان توصیه می کنیم 
فرد دیگری که در باشگاه به این بیماری مبتالست را 
بیابند زیرا تا زمانی که آن فرد در باشگاه حضور دارد، 
بیماری حریف های تمرینی بهبود پیدا نمی کند و گاهی 

بیماری شدیدتر خواهدشد. 
استفاده از سوهان و ناخن گیر مشترک هم سبب انتقال 
انواع قارچ ناخن می شود و باید مراقب بود. اگر باشگاه 
با  کار  هنگام  تمیز  حوله ای  حتما  می روید  ورزشی 
دستگاه روی وسایل پهن  کنید تا پوست با سطح آن 
در تماس نباشد و وسایل شخصی مثل حوله و دمپایی 

همراه ببرید.

قارچ پوست و ناخن جزو بیماری هایی است که شاید به سادگی بتوان آن را درمان کرد 
اما غفلت از آن یا درمان های خودسرانه، آن را به ناراحتی آزاردهنده ای تبدیل می کند که 
برای بهبودش باید ماه ها صبر کرد و هزینه داد. مهمان میزگرد زیبایی این هفته »سالمت« 
خانمی است که به دلیلی نامعلوم به قارچ الی انگشتان پا مبتال شده و این قارچ به کف 
پا سرایت کرده و واکنش حساسیت زا در دست ها داده است. وی در گفت وگویی با »سالمت« توضیح داد: 
»ابتدا اصال متوجه قارچ الی انگشتانم نبودم اما می دیدم که پوست دست هایم به تدریج قرمز می شود و 
خارش شدیدی حس کردم. در مراحل نخست بیماری نسبت به آن بی توجه بودم و سعی کردم با خوردن 
آنتی هیستامین درمانش کنم ولی بعد متوجه ضایعاتی شدم که کف پایم ایجاد شد و شروع به چرکی شدن 
کرد. اینجا بود که به پزشک مراجعه کردم.« این موضوع را بهانه ای کردیم تا در گفت وگویی با متخصصان 

پوست به علت بروز این مشکل و روش های پیشگیری و درمان بیماری های قارچی بپردازیم.

 سمیه 
مقصودعلی
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چه بیماری هایی با بیماری قارچی پوست اشتباه گرفته می شوند؟

   دکتر محمدعلی نیلفروش زاده /رئیس انجمن متخصصان پوست و موی ایران

 نگاه متخصص پوست

لوپوس،  پسوریازیس،  جمله  از  بیماری ها  برخی 
زردزخم،  ثانویه،  سیفلیس  سبورئیک،  درماتیت 
اریتراسما،  اگزما،  رز آ،  پیتریازیس  لیکن پالن، 
برص  یا  ویتلیگو  و  تماسی  درماتیت  اینترتریگو، 
با بیمارهای قارچی پوست اشتباه گرفته می شوند. 
به همین بهانه در ادامه به طور مختصر به معرفی 

این بیماری ها و عالئم آنها می پردازیم:
پسوریازیس: پسوریازیس بیماری خودایمن است 
که با پالک های قرمز و خارش دار در پوست روی 
مفاصل ایجاد می شود و در بدن التهاب ایجاد می کند. 
وراثت، آب و هوا، تغذیه و دخانیات در ایجاد این 
بیماری نقش دارد و برای کنترل آن باید از داروهای 
سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده کرد. این بیماری 
برای همیشه در بدن باقی می ماند و در شرایطی ممکن 

است بیدار شود و عالئمش ظهور کند. 

که  است  بیماری خودایمنی  نیز  لوپوس  لوپوس:  
پوست و مو را درگیر می کند و با پالک های التهابی 
روی گونه ها، راش و قرمزی و ضایعات تحریک شونده 
با نور خورشید همراه است و می تواند پوست ناحیه 
مودار را تخریب کند و سبب ریزش دائمی مو شود. 
برای کنترل این بیماری باید از داروهای موضعی و 
داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده کرد. 
و  مزمن  انواع  سبوره  بیماری  سبوره:  درماتیت 
عودشونده دارد که با ضایعات التهابی خارش دار و 
شوره همراه می شود. برای درمان شامپوی ضدقارچ 
تغییرات  با  ولی  می شود  داده  موضعی  داروهای  و 

فصلی و هورمونی و استرس عود می کند. 
هم  بیماری  دو  این  زردزخم:  و  ثانویه  سیفلیس 
جزو بیماری های عفونی باکتریال هستند. سیفلیس 
با ضایعاتی در نواحی تناسلی همراه است و زردزخم 

با زخم های چرکی دیده می شود. 
یا روی پوست  لیکن پالن داخل مخاط  لیکن پالن: 
ضایعات رنگی ایجاد می کند که خارش دار است. در 
این مواقع داروهای موضعی و سرکوب کننده ایمنی 

برای بیمار تجویز می شود. 
پیتریازیس روزه آ: این بیماری نیز خودمحدودشونده 
است که ضایعاتی شبیه درخت کریسمس دارد. در 
این بیماری پچ های قرمز روی سطح پوست شکل 
می گیرد که خارش دار است اما مسری نیست و بیماری 

بین 5 روز تا 5 ماه طول می کشد. 
درماتیت: به شکل دانه های قرمزرنگ و خارش دار 
دیده می شود. درمان آن شامل مراقبت از پوست در 
برابر شستشوی زیاد و نرم کردن پوست و مصرف 
دارو است. وراثت نقش مهمی در ایجاد آن دارد و 
درمانش طوالنی مدت است. درماتیت تماسی نیز در 

اثر تماس با مواد خاصی بروز می کند که با خارش، 
التهاب و قرمزی همراه است.

اینترتریگو: این بیماری در نواحی چین دار بدن افراد 
چاق بروز می کند. التهاب و خارش و قرمزی از عالئم 
آن است و تنها راه درمانش جدا کردن چین ها و مصرف 

داروهای ضدالتهابی و پوشیدن لباس نخی است. 
اریتراسما: نوعی عفونت موضعی باکتریال است که 
در نواحی چین دار ایجاد می شود. ضایعات قرمز و 
بدون التهاب و پوسته ریزی است و برای درمان باید 

آنتی بیوتیک موضعی استفاده کرد. 
است  خودایمنی  بیماری  هم  ویتیلیگو  ویتیلیگو: 
و با پچ های سفید روی پوست بروز می کند. این 
نوردرمانی،  ولی  ندارد  قطعی  درمان  بیماری 
در  داروهای موضعی  از  استفاده  و  سلول درمانی 

است. موثر  شرایط  برخی 

  دکتر محمد فصیحی
محقق طب ایرانی اسالمی

  دکتر آزاده گودرزی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه طب ایرانی اسالمی

نگاه متخصص پوست

یکی از علل موثر در بروز خشکی  پوست، مزاج سرد و 
خشک یا گرم و خشک است. افرادی که طبع شان گرم 
و خشک یا سرد و خشک است در نواحی مختلف بدن، 
پوست خشکی دارند. البته در مواردی مشاهده می شود در 
برخی افراد، خشکی پوست، با ضایعات پوستی از جمله 
قارچ پوستی همراه است که منجر به تغییرات رنگ پوست 
هم شده است. در این شرایط این احتمال وجود دارد که 
عملکرد کبد ضعیف شده و در اصطالح کبد دچار خشکی 
و ضعف شده باشد بنابراین برای بهبود ضایعات و خشکی 
پوست، عالوه بر درمان موضعی، باید اصالح کبدی هم 
انجام شود. افراد دچار قارچ پوستی که مزاج گرم و خشکی 
دارند، باید مزاجشان به سمت معتدل بازگردانده شود و 
از روغن های معتدل مثل گل بنفشه برای بهبود ضایعات 
پوستی استفاده کنند ولی اگر فردی مزاج سرد و خشک 
دارد، اصالح مزاج باید به سمت گرم و معتدل برود و 
از روغن های گرم و تر مثل روغن بادام شیرین و روغن 
زیتون برای رفع قارچ پوستی استفاده شود. قارچ های پوستی 
بسیار حساس هستند و در پوست آغشته به این روغن ها 
نمی توانند رشد کنند. به این ترتیب با این روش درمانی 
عالوه بر اینکه قارچ ها از بین می روند، ظاهر پوست بهبود 

می یابد و خشکی و خارش آن نیز رفع می شود.
یکی دیگر از راهکارهای مفید و موثر که اثر درمانی خوبی 
در رفع قارچ های پوستی دارد، »حجامت آلرژی« است. 
حجامت باعث تحریک سیستم ایمنی بدن می شود. زمانی 
که فعالیت سلول های ایمنی افزایش می یابد، بیماری های 
قارچی یا حساسیت کمتر بروز می کنند بنابراین توصیه 
می شود برای رفع این مشکالت تحت نظر متخصص طب 
سنتی از روغن مالی، اصالح مزاج کبد و حجامت آلرژی 

استفاده شود.

عفونت های قارچی پوستی می توانند به واسطه قارچ های 
بیماری زا یا غیربیماری زا ایجاد شوند. قارچ های غیربیماری زا 
یا غیرپاتوژن پوستی مخاطی، در حالت عادی در پوست و 
مخاط انسان زندگی می کنند و در شرایط خاصی با تکثیر 
بیش از حد و رشد نامتناسب باعث بروز ضایعه قارچی 
در پوست و مخاط می شوند. از جمله ضایعات قارچی 
پوستی و مخاطی که به واسطه قارچ های غیربیماری زا ایجاد 
می شوند می توان به عفونت های کاندیدایی یا برفکی اشاره 
کرد که می توانند در پوست و به خصوص مخاط دهان یا 
واژن موجب بروز ضایعات قارچی برفکی پنیرکی شوند. 
»ورسیکالر« از دیگر عفونت های قارچی غیربیماری زای 
پوستی است که به واسطه قارچ ماالسزیا بروز می کند و 
بیشتر به صورت لک های قهوه ای و کمتر به صورت لک های 
سفید به خصوص در قسمت پشت، جلوی تنه، زیربغل، 
گردن و گاهی در صورت و اندام ها بروز می کند. درماتیت 
یا اگزمای سبوره هم معموال به صورت چربی، خارش، 
پوسته و شوره در سر، کنار بینی، ابروها و پشت گوش 
بروز می کند که قارچ غیربیماری زای ماالسزیا در بروز آن 
دخیل است. علت بروز عفونت های قارچی غیربیماری زا 
می تواند مصرف طوالنی مدت آنتی بیوتیک های خوراکی، 
تعریق، بارداری، چربی زیاد پوست و... باشد که منجر 

به رشد غیرمتعادل این قارچ ها و بروز بیماری می شود. 
قارچ های بیماری زا یا پاتوژن می توانند سطحی یا عمقی 
باشند ولی نوعی که بیشتر در پوست دیده می شود، سطحی 
است که می تواند در سر، صورت، تنه، کشاله ران، دست، پا 
یا بین انگشتان و حتی در ناخن بروز کند. این عفونت های 
قارچی »درماتوفیت یا تینه آ« نامیده می شوند و به واسطه انتقال 
عفونت قارچی از انسان یا خاک یا حیوان به پوست انسان 
منتقل می شوند. التهاب و ترشح در عفونت های درماتوفیتی 
حیوانی و خاکی معموال شدید است. یک ویژگی مشخص 
عفونت های درماتوفیتی در پوست، حاشیه فعال ضایعات 
است که به صورت مدور یا نیم هالل دیده می شود و در طول 
زمان بزرگ تر می شود. منظور از حاشیه فعال، برجسته بودن، 
پوسته دار بودن و وجود دانه های چرکی در حاشیه ضایعه 
است. عفونت های قارچی غیربیماری زا معموال به صورت 
بالینی توسط پزشک متخصص پوست یا متخصص زنان 
تشخیص داده شده و درمان می شوند ولی برای تشخیص 
عفونت های قارچی بیماری زا معموال نمونه یا اسمیر از 
پوسته ضایعات گرفته شده و به آزمایشگاه فرستاده می شود 
تا تشخیص تایید شود. سپس برحسب محلی که قارچ آنجا 
را درگیر کرده، درمان مناسب موضعی یا خوراکی یا ترکیبی 
تجویز می شود. برای درمان درماتوفیت در سر و ناخن قطعا 
داروی خوراکی نیاز خواهد بود و درمان موضعی به تنهایی 

کفایت نخواهد کرد. 
قارچ های پوستی غیربیماری زا معموال از فردی به فرد دیگر 
قابل انتقال نیستند ولی کاندیدای مخاطی تناسلی می تواند 
باعث بروز عالئمی در همسر فرد مبتال شود، در حالی که 
قارچ های درماتوفیتی انسانی می توانند از فردی به فرد دیگر 
منتقل شوند. مثل قارچ سر در باشگاه ها و مدارس در کودکان 
و نوجوانان یا قارچ های کشاله ران و تنه در اعضای خانواده 
یا در محیط های شلوغ، خوابگاه ها، سربازخانه ها و... بنابراین 
زمانی که ضایعه مشکوک به قارچ در پوست یا مخاط فردی 
بروز می کند، مراجعه به پزشک متخصص پوست برای 

شروع بررسی و درمان مناسب الزم است.

اصالح مزاج 
تاثیر مثبتی در رفع قارچ های 
پوستی دارد

بیماری های قارچی در 
محیط های شلوغ شیوع بیشتری 
دارد 


