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کراتوليز منقوط

.کراتولیز منقوط هم در مناطق گرمسیر و هم در مناطق معتدل دیده میشود•

.بدوا پاها را و گاهی اوقات کـف دستها را مبتال میکند•

Dermatophilus)دارای عوامل باکـتریال مختلفی از قبیل کورینه باکـتریوم، درماتوفیلوس • congolensis)  میکروکوکوس، و ،

Actinomyces)اکـتینومایسس keratolytica) میباشد. س و یبی





Kytococcus sedentarius
•
 درماتوفیالسیه و (Micrococcaceae) میکروکوکاسیه .باشد می Dermatophilaceae فامیل از عضو یک•

(Dermatophylaceae)میکروکوکسینازیرردهدر(Micrococcinae)کایتوکوکوسحاضرحالدرودارندقرار (Dermatophylaceae) میکروکوکسینازیرردهدر(Micrococcinae)کایتوکوکوس حاضر حال در و دارندقرار 
.میباشد کایتوکوکوس جنس از عضو تنها سدنتاریوس

میزی  رنگ پوستی های تراشه در•
ٓ
 بصورت غالب بطور  میکرون، ۱/۵ الی ۱/۱ قطر به مثبت گرم کوکسیهای گرم با شده ا

اتائتک قاگات شا ناخ لش کک کاتاالاغ  کاتاالز هوازی، غیرمتحرک، کپسول،بدون.میشونددیدهایخوشهبصورتاوقاتگاهیوتتراد دوتائی،تکی،
  .است اریترومایسین و باسیتراسین به حساس مثبت، مانیتول مثبت، اکسیداز مثبت،

ن تفاوت•
ٓ
رژینین واجد و  است مقاوم متیسیلین و سیلین پنی به نسبت که است این در میکروکوکسی با ا

ٓ
 هیدروالز دی ا

  .میباشد

انکوباسیونساعت۲۴ازبعدهمولیزبدونتیرهزردرنگبهریزبسیارکلنیهای:خوندارژلوزمحیطدرهوازیکشتهای• انکوباسیون ساعت ۲۴ از بعد همولیزبدونتیرهزردرنگبهریزبسیارکلنیهای:خوندارژلوزمحیطدرهوازیکشتهای

ن رشد که است این باکـتری  این ویژگی و یافته افزایش کلنیها اندازه ساعت ۴۸ از بعد•
ٓ
 جنس دیگر اعضای به نسبت ا

هسته میکروکوک
ٓ
.است تر ا



پاتوژنز

نزیمهای و یافته تکـثیر مناسب شرائط در باکـتری  این•
ٓ
 تخریب را پوست شاخی طبقه که میکند تولید پروتائزی  ا

 ناحیه به مربوط که ۶/۹ الی ۶/۳ با برابر pH شرائط در پروتائزها این .میکند ایجاد ای فرورفته نقاط و کرده
.دارندفعالیتاستمبتالپوستی

قاگازااغلا• طاا طاانا لهطنا ت  تولید به مربوط نامطبوع بوی.استهمراهنامطبوعبویبااوقات گاهیوهیپرهیدروزبااغلببیماری•

.است تیواسترها و سولفیدها، تیولها، مثل سولفوره ترکیبات و محصوالت

ع .شود دیده است ممکن دردناکییاخارشولغزندگیورطوبتحالت نامطبوعبویبرعالوهبالینینظراز•

ن تشخیص مشخص ظاهر بدلیل
ٓ
.نیست دشوار معموال کلینیکی نظر از ا

پا کچلی اریتراسما، هیپرهیدروز، :افتراقی تشخیص•







Why are Some People more Prone for Pitted 
Keratolysis?y

Increased sweating,  prolonged use of occlusive footwear g, p g
and so on predispose individuals to pitted keratolysis.

Di b ti d th i i di tiDiabetics and those on immunosuppressive medications 
are also more prone for pitted keratolysis.



How to Prevent Pitted Keratolysis?

•Treatment of excessive sweating 

•Use of cotton socks, antibacterial or antifungal dusting powders and 
airy, loose fitting shoes help prevent recurrent infections.

•
•Early treatment is also of paramount importance in preventing 

recurrences.
•

•It is also advisable to replace the shoes after a course of treatment.
•



How to Diagnose Pitted Keratolysis?

• Usually clinical appearance is sufficient to make aUsually clinical appearance is sufficient to make a 
confident diagnosis of pitted keratolysis.

•
• Gram’s staining of the scraping and culture of the 
scraped material on brain heart infusion agarscraped material on brain heart infusion agar
helps in clinching the diagnosis.

••

 










