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  قارچ شناسی    

Df-100 هعیلیَم بذٍى تیغِ هیبًی(Non Septate Mycelium ) 

Df-101  هعیلیَم بب تیغِ هیبًی(Septate Mycelium) 

Df-102 هخور(Yeast)  

Df-103  آظکَظپَر  + آظک + آظکَکبرپ(Asco carp + Ascus + Ascospore) 

Df-104  آظکَظپَر+  آظک–ظبکبرٍهبیعیط(Saccharomyces) 

Df-105 اظکلرٍتیب(Sclerotium) 

Df-106 اظپراًصیَم درهَکَر(Sporangiophore+ sporanglospore +sporangium) 

Df-107 
 (Rhizoid-sporangiophore +sporangiospore +sporangium)اظپراًصیَم دررایسٍپَض 

Df-108 هرٍاظپَراًصیب(Syncepha last rum + mero sporangia) 

Df-109 
  (  Prototheca)اظپَراًصیَظپَر در پرٍتَتکب + اظپَراًص

 (Cutaneous Mycosis)عوامل بیماری های قارچی سطحی وجلدی   

Df-200 
 ،عفًَت گَغ خبرجی، رًگ آهیسی ّوبتَکعیلیي، ائَزیي(Otomycosis)اتَهبیکَزیط

Df-201 
 ،عفًَت گَغ خبرجی کًَیذی خبردار آظپرٍشیلَض(Otomaycosis)اتَهبیکَزیط 

Df-202 تیٌرآ ٍرظیکبلر(Tinea Versicolor)ضبیعبت پَظت، 

Df-203 
 آرترٍظپَر-،شوبی کلی درهحیط کشت(Geotrichum)شئَتریکَم

Df-204 ترایکَظپَرٍى(Trichosporon)بالظتَظپَر+ آرترٍظپَر- ،شوبی کلی درهحیط کشت 

Df-205 هبالظسیب اٍالیط(Malassezia ovalis)پَظتِ ظر، 

Df-206 
 ،شوبی کلی درهحیط کشت(Microsporoum Canis)هیکرٍظپَرٍم کٌیط 

Df-207 

 ،شوبی کلی درهحیط کشت(Microsporoum gypseum)هیکرٍظپَرٍم شیپعئَم 

Df-208 
 ،شوبی کلی درهحیط کشت(Microsporum Cookei)هیکرٍظپَرٍم کَکئی

Df-209 تریکَفبیتَى هٌتب(Trichophyton Menta)شوبی کلی درهحیط کشت، 

Df-210 
 ،شوبی کلی درهحیط کشت(Trichophyton rubrum)تریکَفبیتَى رٍبرٍم

Df-211 

 ،شوبی کلی درهحیط کشت(Trichophyton Schoen leini)تریکَفبیتَى شَئي الیٌی

Df-212 
 ،شوبی کلی درهحیط کشت(Trichophyton verrucosum)تریکَفبیتَى ٍرٍکَزٍم

Df-213 
 ،شوبی کلی درهحیط کشت(Trichophyton Tonsourans)تَایکَفبتیَى تًَعَرًط

Df-214 
 ،شوبی کلی درهحیط کشت(Trichophyton Violaceum)تَایکَفبیتَى ٍیَالظئَم
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Df-215 
 ،شوبی کلی درهحیط کشت(Trichophyton Ajelloi)تَایکَفبیتَى آیلَئی

Df-216 اپیذرهَفبیتَى فلَکَزٍم(Epidermophyton Floccosum)شوبی کلی درهحیط کشت، 

Df-217 
 ،اظپَرّبی خبرج ظبقِ هَ (Ectothrix)اکتَتریکط

Df-218 
 ، اظپَرّبی داخل ظبقِ هَ(Endothrix)اًذٍتریکط

Df-219 
 ، هعیلیَم داخل ظبقِ هَ (Favus)فبٍٍض

Df-220 
 (Normal Hair)هَی ظبلن

Df-221 
 ، هیعیلیَم درهبتَفیت داخل پَظتِ(Dermatophytosis)درهبتَفیتَزیط

Df-222 
 ،جْت تشخیص درهبتَفیت ّب(Test Penetration Hair)تعت ظَراخ کردى هَ

Df-223 
 ،ًترزیبهي جی فرا(Dermatomycosis)درهبتَهبیکَزیط

 قارچ های ساپروفیت رشته ای  

Df-300 فَهب(Phoma) 

Df-301 
 (Ulocladium)اٍلَکالدیَم

Df-302 کالدٍظپَریَم(Cladosporium ) 

Df-303 
 (Alternaria)آلترًبریب

Df-304 
 (Stemphylium)اظتن فیلیَم

Df-305 کَرٍالریب(Curvularia) 

Df-306 اگسٍفیبال(Exophialla) 

Df-307 
  (Drechslera)درکعلرا

Df-308 ًیگرٍظپَرا(NigrosPora) 

Df-309 ائَرٍببزیذیَم پَلَلٌط(Aureobasidium Pulolan) 

Df-310 
 (Stachybotrys)اظتکی بَتریط

Df-311 چبتَهیَم(Chaetomium )  

 (Hyaline Hyphomycetes)(هیالیه هایفومایست)قارچ های رشته ای  

Df-400 
 ، شوبی کلی درهحیط کشت(Aspergilus Niger)آظپرشیلَض ًبیجر

Df-401 آظپرشیلَض فالٍٍض(Aspergilus Flaus)شوبی کلی درهحیط کشت ، 

Df-402 آظپرشیلَض ترئَض(Aspergius Terreus)شوبی کلی درهحیط کشت ، 

Df-403 
 ، شوبی کلی درهحیط کشت(Aspergius Fumigatus)آظپرشیلَض فَهیگبتَض

Df-404 

 ، شوبی کلی درهحیط کشت(Aspergius Nidolans)آظپرشیلَض ًیذٍالًط
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Df-405 
 ، هرحلِ جٌیٌی(Aspergius Nidolans)آظپرشیلَض ًیذٍالًط

Df-406 
 (Hull Cell)، ًشبى دادى َّل ظل(Aspergius Nidolans)آظپرشیلَض ًیذٍالًط

Df-407 
 ،  شوبی کلی درهحیط کشت(Aspergius Candidos)آظپرشیلَض کبًذیذٍض

Df-408 
 ،  شوبی کلی درهحیط کشت(Aspergius Versicolor)آظپرشیلَض ٍرظیکبلر

Df-409 
 ، شوبی کلی درهحیط کشت (Aspergius Ochraceuous)آظپرشیلَض اٍکراظئَض

Df-410 
 ،  شوبی کلی درهحیط کشت(Aspergius Japonicum)آظپرشیلَض شاپًَیکَم

Df-411 
 ،  شوبی کلی درهحیط کشت(Aspergius Cheiraleri)آظپرشیلَض چرالری

Df-412 
 ،  شوبی کلی درهحیط کشت(Aspergius Tubgensis)آظپرشیلَض تَبصًعیط

Df-413 
 ،  شوبی کلی درهحیط کشت(Aspergius Amestlodami)آظپرشیلَض آهعتلَداهی

 (Systemle mycosis)بیماری های قارچی احشایی  

Df-500 
 ،  شوبی کلی درهحیط کشت(Candidasis)کبًذیذیبزیط

Df-501 کبًذیذا آلبیکبًط(Candida Albicans)شوبی کلی درهحیط کشت  ، 

Df-502 
 ،  شوبی کلی درهحیط کشت(Candida Glabrata)کبًذیذا گالبراتب

Df-503 
 ، شوبی کلی درهحیط کشت (Candida Krusei)کبًذیذا کرٍزُ ای

Df-504 کبًذیذا ترٍپیکبلیط(Candidia Tropicalis)شوبی کلی درهحیط کشت  ، 

Df-505 
 ،  شوبی کلی درهحیط کشت(CandidiaGuilier Mondi)کبًذیذا گیلرهًَذی

Df-506 کریتپَکَکَزیط(Cryptococcosis)درّریک چیي ، 

Df-507 کریتپَکَکَزیط(Cryptococcosis)رًگ آهیسی گیوعب ، 

Df-508 
 ، درًعج(Aspergillosis)آظپرشیلَض

Df-509 هَکَرهبیکَزیط(Mucormycosis)درًعج ، 

Df-510 جرم تیَة(Germ Tube)تَلیذ لَلِ زا یب درکبًذیذا آلبیکٌط ، 

Df-511 
 ، شوبی کلی درهحیط کشت(Penicillum)پٌیعیلیَم

Df-512 آکرٍهًَیَم(Acromonium)شوبی کلی درهحیط کشت ، 

Df-513 فَزاریَم(Fusarium)شوبی کلی درهحیط کشت ، 

Df-514 
 ، شوبی کلی درهحیط کشت(Paecilo myces)پیعیلَهبیعط

Df-515 اظکَپَالریَپعیط(Scopolariopsis)شوبی کلی درهحیط کشت ، 

Df-516 اظپذًٍیَم(Sepedonium)شوبی کلی درهحیط کشت ، 
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Df-517 
 ، شوبی کلی درهحیط کشت(Monilia)هًَیلیب

Df-518 
 ، شوبی کلی درهحیط کشت(Trichoderma)تریکَدرهب

Df-519 
 ، شوبی کلی درهحیط کشت(Trichothechium)تریکَتشیَم

Df-520 
 ، شوبی کلی درهحیط کشت(Botrytis)بَتیریتیط

Df-521 
 ، شوبی کلی درهحیط کشت(Graphium)گرافیَم

Df-522 
 ، شوبی کلی درهحیط کشت(Chrysosporium)کرایسٍظپَریَم

 بیماری های قارچی شبیه باکتریایی قارچی  

Df-600 
 ،  رًگ آهیسی بلَدٍهتپیي(Erythrasma)اریتراظوب

Df-601 
 ، عفًَت هَّبی زیربغل(Trichomycosis Axillaries)ترایکَهبیکَزیط آگسیالزیط

Df-602 
 ، ازهغسرًگ آهیسی کبیٌیَى(Nocardiosis)ًَکبردیَزیط

Df-603 ًَکبرٍیب آظترٍئیذیط(Nocardia Astroids)رًگ آهیسی گیوعب- ، شوبی کلی درکشت 

Df-604 
 ، شوبی کلی درهحیط کشت(Streptomyces)اظترپتَهبیعط

 (Subcutaneous Myeosis)بیماری های قارچی زیرجلدی  

Df-700 
 شوبی کلی درهحیط کشت(Sporothrix Schenckeii)اظپَرٍتریکط شٌکئی

Df-701 
 رًگ آهیسی ّوبتَکعیلیي ائَزیي(G-ActinomycoticMycetoma)گراًَل آکتٌیَ هبیکَتیک هبیعیتَهب 

Df-702  گراًَل آکتٌیَ هبیکَتیک هبیعیتَهب(G-EumycoticMycetoma)رًگ آهیسی ّوبتَکعیٌی شًَریي 

Df-703 ظَدٍآلشریب بَئیذی(Pseud allscheriaBoydil)شوبی کلی درهحیط کشت 
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