
بررسي قارچهاي مخمري 

:ميگيرندقارچها از دو جنبه مورد بررسي قرار 

شكل كلني روي پليت..بررسي ماكروسكپي قارچها  -١•

 بررسي شكل قارچ زير ميكروسكپ..بررسي ميكروسكپي قارچها -٢•

ه ميشوند با توجه به اينكه قارچها از لحاظ شكلي بدو فرم مخمري و رشته اي ديد•
لذا در بررسي قارچها موارد زير بايد مد نظر قرارگيرد

بررسي ماكروسكپي مخمر ها

ز توجه در بررسي ماكروسكپي مخمر ها بايد در روي محيط كشت به نكات زي
نمود

لني فرم كلني مخمرها در روي محيط جامد كه كلني هاي مخمرها شبيه به ك-١
ه اي سياه قهو.صورتي. كشدار وبه رنگهاي سفيد..باكتريها بوده با قوام خامه اي

ر وقرمزكه اطراف آن صاف يا دندانه داراست ولي بر روي محيط كشت مايع د
ه لوله آزمايشگاه مخمرهايا در سطح مايع ايجاد اليه اي مينمايند و يا اينكه در ت

رسوب ميكنند

ساعت روي  ٧٢تا  ٢٤سرعت رشد مخمرها نيز مهم است كه معموال در عرض -٢
)سريع الرشد(محيط كشت رشد مينمايند
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بررسي قارچهاي مخمري 

بررسی ميکروسکپی مخمرها

ردميکروسکپی مخمر ها بايد به نکات زير توجه کدر بررسی

و  ودهمخمرها سلول های گرد يا بيضی شکل اند که تک سلولی ب
ميکرون اندو از  ۴الی  ٣جدار نازک يا ضخيم داشته وحدودا 

طريق جوانه زدن و تقسيم دوتايی تکثير پيدا ميکنند

 از لحاظ اندازه معموال جوانه ها از سلول مادر  :اندازه جوانه
 .کوچکترند ولی گاهی ممکن است هم اندازه سلول مادر باشند

از  مثال قارچ هيستوپالسما کپسوالتوم در فاز مخمری که پس
جوانه زدن

در انگليسی   8سلول مادر و دختر هم اندازه بوده و شکلی شبيه عدد 
يا ساعت شنی پيدا ميکند

 وده از لحاظ شکلی اغلب جوانه ها بيضی يا گرد ب :شکل جوانه
 وشبيه به سلول مادر هستند ولی در برخی حاالت جوانه مخمر

ارچ ميتواند کشيده تر شود مانند جوانه در گونه هايی از جنس ق
کانديدا ويا قارچ اسپوروتريکس شنکيی در فاز مخمری 
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 بطور معمول يك جوانه از يك قطب: تعداد جوانه 
ي ايجاد ميشود در حاليكه در تعدادي از حاالت مخمر

جوانه  ٤ويا  -٣-٢(بيش از يك جوانه هم ديده ميشود
زه اين جوانه ها ميتوانند هم اندا) .در اطراف سلول مادر

 مانند جوانه ها در. ويا در اندازه هاي متفاوت باشند
ر فاز قارچ پاراكوكسيديوييدس برازيلينسيس د

مخمري

 انه اغلب اتصال جو: طرز اتصال جوانه به سلول مادر
ن به سلول مادر نازك و نقطه اي است ولي گاهي اي

ي اتصاالت پهن ميشودمانند اتصاالت در فاز مخمر
قارچ بالستومايسس درماتيديس

بررسي قارچهاي مخمري 
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