


 مقدمة

 (نواة مميزة وغشاء نووي )كائنات حقيقة النوى •

   Hyphaeتنمو وتكبر بواسطة خيوط متفرعة تدعى المشرة •

 تتكاثر بأبواغ عديمة السوط •

 نوع  100,000لها أكثر من •

 نوع متهمة بإمراض اإلنسان  150•



 الصفات الشكلية للفطور
 ميكرون وبطول غير محدد  15-2تتكون من خيوط متفرعة قطرها : Hyphae اإلعاشيالجهاز = المشرة •

 myceliumالفطرية  المشيجةمجموع الخيوط يسمى •

 :ثالثة أنواع مميزة من الخيوط•

 ميكرون وغير مقسمة بحواجز 15-5خيوط بقطر كبير  -1

 وتتفرع بزاوية قائمة الخيوط األنبوبية تسمى        

 ميكرون ومقسمة بحواجز منتظمة 5-3خيوط قطرها  -2

 على الحواجز, تحصر بينها خلية تسمى المفصل      

 يوجد ثقوب تسمح بالتبادل السيتوبالسمي والنووي     

 بين خلية وأخرى وتتفرع بزاوية حادة      

 Yeastالخميرة يتراجع الخيط الفطري في بعض األنواع ليصل شكل خلية واحدة تسمى  -3

 تنمو المستعمرة الفطرية بشكل نابذ  من المركز نحو المحيط وبجميع االتجاهات مشكلة مستعمرات دائرية ◄ •

 األساسي فيه  الستيرول األرغوستيروليشكل  سيتوبالسميبغشاء تحاط : الخلية الفطرية•

 وريبوزوماتوشبكة داخلية  ميتوكوندرياتتحتوي  سيتوبالسماتحوي داخلها      

 وحبيبات دسمة وغليكوجينوحويصالت بروتينية       

 والكروماتينفيها نوية  نواةوال تحوي اليخضور كما توجد       

 مكون من الكيتين والسيللوز ومواد سكرية عديدة الجدار الخلوي 

 والفطور الغامقة تحوي الميالنين في جدار الخلية    



 تكاثر الفطور

 ال جنسية و جنسيةيتم بآليتين مختلفتين  ألبواغالتكاثر بواسطة ا•

 :  إلىنمط تكاثرها تقسم الفطور حسب •

 تكاثر ال جنسي فقط  Anamorphy: الفطور الناقصة -1•

 تكاثر جنسي فقط Heleomorphy : الفطور التامة -2•

 تكاثر جنسي وال جنسي: Holomorphyالفطور الكاملة  -3•

 المشيجةفطرية دون ظهور أبواغ تسمى  مشيجةبعض الفطور تشكل •
 Aseptic myceliumالعقيمة 



 الالجنسيالتكاثر : أوال 
 األكثر شيوعا واألبسط في عالم الفطور •

تنتج الخلية األم برعما أو عدة براعم تهاجر :  Budding:بالبرعمة الجنسياقد يتم التكاثر •
 .  إليه النواة البنت ثم يتكون حاجز فتنفصل الخلية البنت وتشكل خميرة جديدة

 األشيع في الخمائرهي 

 الكاذبةالخيوط األم وتطاولها يشكل  االخليةعدم انفصال البراعم عن  Pseudohyphea 
 .  كاذبة مشيجةوتعطي 

 أبواغ داخلية وخارجية أو يتم بانقسام الخلية وتشكيل •

 :  األبواغ الداخلية•

وتكون  sporocysteأو كيسة األبواغ  مبائغتتشكل ضمن محفظة تدعى •
 .  محمولة على حامل ينشأ من الخيط الفطري 

 باألبواغ الداخلية المتكونة المبائغعندما تمتلئ   •

 من االنقسام المتكرر ينفجر الكيس ويحرر   

 األبواغ في الوسط الخارجي     



 الالجنسيالتكاثر 

 : األبواغ الخارجية •

وتتشكل خارجيا على الخيط الفطري  conidieأو غبيرة   spore بوغتسمى •
 :  ولها أنواع مختلفة

تتشكل من انقسام الخيط الفطري   Arthrospore: األبواغ المفصلية -1•
 لسلسلة من الخاليا الصغيرة المكعبة ثم تستدير وتنفصل عن الخيط

إحدى خاليا الخيط  هيولىتجمع  Chlamydospore: األبواغ المتدثرة -2•
الفطري في خلية ما على مساره أو في نهايته ثم يغلظ جدارها ويصبح كاسرا 

 للضوء  

تتشكل في قمة الخيط الفطري بشكل  Blastospore: األريميةاألبواغ  -3•
 سالسل 

ينشأ على إحدى خاليا الخيط الفطري  Conidispore:الغبيريةاألبواغ  -4•
استطالة تسمى حامل الغبيرات الري ينتفخ في نهايته ليشكل حويصال تنشأ منه 

 الغبيرات 



 أنماط األبواغ – الالجنسيالتكاثر 

 



 التكاثر الجنسي: ثانيا 
 يتم بتقابل خيوط متمايزة واندماج •

 نواها ثم إرجاعها الصبغي لتشكل    

 Zygosporeالزيجي  بالبوغ مايسمى  

 وينشأ داخله Asc  الزقأو بتشكيل •

 أبواغ زقية وهي أكثر تعقيدا 

 

 

 

 

 
 بإحدى الطرق السابقة أو أكثر الفطور الخيطية تتكاثر جميع •

ينشأ على الخلية األم برعما )بواسطة البرعمة ال جنسيا فأغلبها يتكاثر الفطور الخميرية ◄•
 وقد تتكاثر بعض الخمائر جنسيا بتشكيل الزقاق( ينفصل عنها الحقا مشكال خميرة جديدة



 طرق حياة الفطور
تعيش في الطبيعة أو فطور فطور رمية تقسم حسب قدرتها على الحياة إلى •

 تتطفل على الكائنات الحية ومنها اإلنسان طفيلية

 : أنماط من حياة الفطور 5نميز •
تضم فطور قادرة على إصابة اإلنسان ولكن تتم  –األكثر انتشارا : الحياة الرمية الخارجية  -1•

  المبوغةوالشعرية  الجبسية البويغاء: حلقتها التكاثرية إما في التربة أو على النباتات المتفسخة
 .  والرشاشياتالمغمدة  والنوسجات الشنكية

التي تعيش على جلد اإلنسان دون أن تغزوه وفي  المالسيزياكفطور : الحياة الرمية السطحية -2•
   المبرقشةظروف خاصة تسبب له داء النخالية 

يتم تطور الفطر داخل األجواف الطبيعية لإلنسان أو الحيوان ضمن :  الحياة الرمية الداخلية -3•
 الفلور الطبيعية كفطر المبيضات وقد تنقلب في ظروف خاصة لممرضة 

تعيش حياتها الرمية في الوسط الخارجي أو داخل الجهاز : الخارجية -الحياة الرمية الداخلية  -4•
الحمام أو في برازها أو  حويصلةالذي يتكاثر بسرعة في  المستخفيةالهضمي للحيوانات كفطر 

 على مختلف المواد السكرية 

تمتلك بعض الفطور القدرة على إحداث المرض بمجرد وصولها لإلنسان أو : الحياة الطفيلية -5•
وتحافظ على نوعها في الوسط الخارجي إجبارية التطفل الحيوان وتنتشر ابتداء من مخازنها وهي 

بتشكيل عناصر مقاومة محاطة بغالف ثخين يحميها من الظروف الخارجية وتبقى بحالة بيات في 
 التربة أو على األشياء الجامدة 



 الفطور  إمراضية

  القبعيةحيث يدخل بتركيب بعض الفطور : التسمم بأكل الفطور -1•
غامقة اللون مواد سامة تتحرر عند أكلها وتسبب وفاة اإلنسان أحيانا 

 Cortinairesوال  Amanites  األمانيتكفطر 

بعض الفطور إلى الوسط  مشيجةتطرح : الفطور بذيفاناتالتسمم  -2•
التي تنمو بغزارة على  العفنيةالخارجي سموما خارجية كالفطور 

 الرشاشيالذي يفرزه الفطر  األفالتوكسينكسم : األطعمة 
Aspergillus flavus   ويسبب سرطان الكبد وهو ينمو في الفراغ بين

 .قشرة وثمرة فستق العبيد

تنجم عن تطفل فطور مجهرية ال ترى بالعين : األمراض الفطرية -3•
المجردة على سطح الجلد وملحقاته أو على الطبقات المخاطية لألحشاء 

 مسببة آفات فطرية.... وللجهاز العصبي المركزي 

أعراض  ذيفاناتهابعض الفطور أو أبواغها أو  استنشاقكما يسبب  -4•
 تحسسية 



 طرق دخول الفطور للجسم

  للكيراتينبعض الفطور تحوي أنزيمات حالة : عبر الجلد  -1

 الفعالالحي تخترق بواسطتها الجلد وملحقاته بما يسمى االختراق   

 المميز للفطور الجلدية   

 بعض الفطور تدخل للجلد عرضا في حالة الحوادث والرضوض وتدخل بطريق  -   

 غير فعال 

     فعال بعضها يدخل لألغشية المخاطية  بشكل : عن طريق األغشية المخاطية -2

 بتلوث جرح بالتراب كفطر  غير فعال والمبيضات البيض وبعضها بشكل  كالرشاشيات    

  المبوغةالشعرية     

 باستنشاق أبواغ بعض الفطور الممرضة مع الهواء فتكون بداية : عبر الجهاز الرئوي -3

   والمستخفيات النوسجاتو  الرشاشياتالمرض الفطري رئوية كداء     

 تخترق بعض الفطور الحاجز الهضمي كجدار األمعاء مسببة : عبر الجهاز الهضمي -4

 المحدثة المستخفيةكفطور المبيضات البيض أو  جهازيامرضا موضعا أو     

 الوريدية أو عن طريق آفة فطرية عميقة  كالقثاطرعبر قناة اتصال مع الدم : عبر الدم -5

 وهي نادرة البريتواني التحاليدخل الفطر أثناء : البريتوانيعبر الغشاء  -6



 تشخيص األمراض الفطرية

 :  مراحل 4•
1- يعتمد على خبرة الطبيب ونمط اآلفة : أخذ العينة 

2- إيجابيتهلكشف الخمائر أو الخيوط الفطرية ألن : الفحص المباشر   

 توجه الطبيب نحو العالج ريثما تظهر نتيجة الزرع التي تستغرق أياما أو أسابيع     

3- وسط سابورو : الزرع(5 = PH ) المضاف له صاد حيوي 

 لمنع نمو الجراثيم وأحيانا( جنتامايسينأو  كلورامفينيكول)   

 لتثبيط نمو الفطور الرمية  األكتديونيضاف له مادة     

 م بعيدة عن الضوء وتقرأ ˚27تحضن األوساط بحرارة ◄       

 أيام حتى الشهر حسب الفطر  وزرع الدم له وسط خاص 5-3النتائج كل     

 (فطور الهوائية مجبرة اليوجد)الفطور كلها هوائية مجبرة أو مخيرة    

4- إما مباشرة من الوسط الزرعي األساسي                                    : تحديد هوية الفطر المعزول
سابورو أو بالزراعة على أوساط متممة أو بتفاعالت كيميائية حيوية أو تحري االضداد في مصل 

 المريض 

5-  لتأكيد التشخيص عندما تكون العناصر الفطرية فيها يمكن اللجوء أحيانا للتشريح المرضي 

 المغمدة كالنوسجاتفيها ميتة أو قليلة العدد أو التي تكون زراعة الفطر خطيرة       

  لكشف فر ط التحسس اآلجل ويدل على التعرض للفطر: قد نلجأ الختبارات جلدية 



 الفطرية األخماجمعالجة 

 (كون الفطور حقيقة النوى)معدودة 

 في أغشية خاليا  الكولستيرولبدل  األرغوستيرولأدوية تستهدف الغشاء الخلوي الذي يحوي
  B واألمفوتربسين النستاتين: اإلنسان فتسبب زيادة في نفوذيته مثل 

 

 كاآلزوالت:  األرغوستيرولأدوية تؤثر بمنع تركيب Azoles :Fluconazole, Ketoconazole, 
Miconazole, Clotrimazole, Itraconazole.   

 

 االيكينوكاندين: هدف انتقائي← أدوية تستهدف الجدار الخلوي الفطري الحاوي على الكيتين 

  

الفلوسيتوسين: أدوية تستهدف تصنيع الحمض النووي الفطري بشكل نوعي   

 

المتقرنكأدوية الفطور الجلدية التي تستهدف النسيج : بعض األدوية الفطرية انتقائية للنسيج الهدف  :
كالجلد واألظافر والشعر  الكيراتينالذي يدخل بشكل انتقائي في النسج الحاوية على  كالغريزوفولفين

 وينافس على انقسام خاليا الفطور الجلدية

 

 



 التصنيف الشكلي للفطور

 الفطور الخميرية•

 الفطور الخيطية•

 الفطور ثنائية الشكل •



 الفطور خميرية الشكل
 داء المبيضات: أوال



 Candidiasisداء المبيضات 

 ينتمي لجنس المبيضات خميري  يسببه فطر •

 نوع ولكن أنواع قليلة ممرضة  196يضم •

 لإلنسان    

 منتشر في أنحاء العالم •

أو في األغشية المخاطية أو  الجلدتشاهد اآلفات الفطرية على •

   األحشاء

   C. Albicansفطر المبيضات البيض أكثرها إمراضا لإلنسان •



 شكل العامل الممرض

ميكرون ويتكاثر  6-4هو فطر خميري الشكل وحيد الخلية يقيس •

   أريميةأبواغ بالبرعمة وتكون 

 بعض األنواع تشكل مشيج كاذب •

تتلون في المقاطع النسيجية بشكل أبواغ ملونة باألحمر بطريقة •

PAS ومحاطة بتفاعل حبيبي متقيح غير نوعي 



 الوبائيات والعدوى

في الجهاز الهضمي ويوجد منذ األشهر خمائر رمية المبيضات •

األولى للوالدة النتقاله من األم الحامل للوليد أثناء الوالدة ويبقى 

 في الجهاز الهضمي بشكله الرمي 

قد ينقلب إلى حالته الممرضة في حاالت خاصة مسببا أمراض ◄ •

 كثيرة 

 تحدث العدوى أيضا بالتماس الجنسي•



 العوامل المساعدة على اإلصابة بفطر المبيضات 

 طرفي العمر هم األكثر عرضة لإلصابة : العمر•

 الحوامل يتعرضن اللتهاب مهبل بالمبيضات  3/2: الحمل•

 كتشقق الجلد وإماتته بالرطوبة أو الرضوض أو الجروح: العوامل الموضعية•

 كل ما يؤدي لضعف الحالة المناعية كمرض السكري وعوز : الحالة المناعية•

 الفيتامينات وااليدز واألمراض الخبيثة واألمراض الدموية                           

 والعقاقير النفسية وحبوب   والستيروئيداتكالصادات الحيوية : العالج باألدوية•

 منع الحمل إذا استخدمت طويال                          

 الوريدية والبدالت  القثاطرخاصة الهضمية والقلبية وزرع األعضاء ووضع : الجراحة•

 السنية                            



 األعراض السريرية 
 تختلف حسب مكان اإلصابة•

 :  اإلصابة الجلدية•
 الجلدية الكبيرة  الثنياتمذح •

 مذح أصابع اليدين والقدمين•

 التهاب الظفر وما حوله •

 أورام المبيضات الحبيبية•

 التهاب الجريبات الشعرية بالمبيضات •

 اإلصابة الجلدية المخاطية•
 داء المبيضات الفموي •

 الصماغ -داء المبيضات لزاوية الشفتين•

 اللسان االسود الزغبي •

 التهاب الفرج والمهبل •

 التهاب الحشفة عند الرجل•

 إصابة المنطقة حول الشرج بالمبيضات•

 التهاب العين واألذن بالمبيضات •

   الحشويةاإلصابة •
 إصابة الجهاز الهضمي •

 إصابة الرئتين•

 التناسلي  –إصابة الجهاز البولي •

 تسمم الدم بالمبيضات •



 اإلصابة الجلدية: أوال 

من الجلد وخاصة في الثنايا حول  المتقرنةتتطفل المبيضات على الطبقة السطحية •
فوهات البدن كالفم ومجرى السمع الظاهر والسرة واألعضاء التناسلية والشرج 

 وحول األظافر والجريبات الشعرية 

بسبب التعرق المستمر للطبقة القرنية وسوء  PHيساعد على نموها انخفاض ال ◄•
 :  وأهم آفاتها التوسفيةالتهوية الجلدية وتراكم الخاليا 

 الجلدية الكبير ة  الثنياتمذح  : 

يصيب كل ثنايا البدن كخلف األذنين وتحت اإلبط وثنايا البطن والمناطق التناسلية -
   PHحيث تتوافر شروط االحتكاك وانخفاض ال 

 يشاهد لدى البالغين مفرطي التعرق واألقل نظافة -

النساء أكثر من الرجال تشاهد تحت الثديين والسيما لدى البدينات وتكون في الجانبين -
 غالبا بشكل التهاب حاد يرافقها انتفاخ واحمرار وحكة شديدة

 يبدو مكان اآلفة كأنه مطلي بمرهم بمحيط غير منتظم -



 اإلصابة الجلدية: أوال 

مذح المبيضات ألصابع اليدين والقدمين  : 

 عند ربات البيوت أصابع اليدين تشاهد في األفوات بين -

 خاصة بسبب تعاملهن المستمر مع الرطوبة خالل القيام   

 بأعمال المنزل كما تشاهد لدى ذوي المهن المتعاملين   

 مع الماء كالكوى والغسال وصانع الحلويات والحالقين    

 تشاهد بين أفوات األصابع خاصة عند الرياضيين القدمين  في-

 وتسمى قدم الرياضيين بسبب ارتداء األحذية المطاطية لفترة    

 طويلة مسببة سوء التهوية والتعرق    

 :  ونميز مرحلتين سريريتين لإلصابة 
 تآكل متقطع في الثنايا الجلدية مع سماكة بسيطة في الطبقة القرنية بيضاء اللون :  البدئية -1-

 يجتاح الفطر كامل الطبقة الجلدية الواقعة بين األصابع ويحدث: المتقدمة -2-

 رشح مصلي مع حكة مستمرة مؤلمة في اليدين وإزعاج في القدمين عند المشي  

 وإذا لم تعالج تمتد للسطح العلوي لليدين والقدمين  

 



 اإلصابة الجلدية: أوال 
يأخذ أحد شكلين: التهاب الظفر وما حوله: 

 حيث تتركز اآلفة أظافر اليدين في : الشكل الرطب القيحي -1

 خراجات دقيقة ونواسير في حول الظفر وتأخذ شكل آفة منتفخة حمراء يرافقها 

 الضغط  عليها يرشح منها قيح غني بفطور المبيضات قاعدة الظفر وعند 

 تدوم أيام لشهور وتكون مؤلمة بداية ثم يصبح األلم متقطعا عندما يغزو الفطر 

 كامل طبقات الظفر الذي يتغير لونه ويصبح هشا قابال للتفتت

ألنه يظهر لدى ربات البيوت وباعة العصير وعمال المطاعم حيث تسمح  مهنيايعتبر مرضا ◄ 
 الرطوبة والتعفن وتلف البشرة بمرور الطفيلي من الفم أو الشرج أو الطعام لألظافر 

 يشاهد له شكل عند مثبطي المناعة كمرضى االيدز يتآكل فيه الظفر والجلد المحيط به حتى يشمل  ◄ 

 كافة أطراف األصابع    

 تبدأ اآلفة على األظافر الكبيرة للقدم في : الشكل الجاف -2

 ثم ما حول الظفر حيث تبدأ في الحافة  الظفريةالصفيحة 

 الحرة للظفر وتمتد لجميع االتجاهات داخال وخارجا مما 

 يؤدي لتشوه الظفر وزيادة سماكته وتأذي الجلد المحيط به 

 ويصعب كشف الفطور مخبريا في هذه المرحلة إال إن حصل تقيح 

 مسود غامق  –الظفر لونا أخضر  في حال المشاركة الجرثومية يأخذ -



 اإلصابة الجلدية: أوال 

أورام المبيضات الحبيبية : 

شكل مزمن لداء المبيضات السيما عند األطفال والرضع  –نادرة 
 الذين لديهم ولفترة طويلة إصابة فموية حادة بالمبيضات 

تشاهد هذه األورام بشكل بقع حوافها مرتفعة وسطحها حبيبي 
الطبقة القرنية وملتصقة  توسفاتومغطاة بطبقة صفراء ناتجة عن 

 بالورم 

 تطورها بطيء وطويل وقد ينتشر الفطر لألعضاء الداخلية 

التشخيص السريري صعب ويمكن رؤية الفطور في مقاطع 
 العقيدات أو بزرع القيح



 اإلصابة الجلدية: أوال 

التهاب الجريبات الشعرية بالمبيضات 

ال يخترق الظفر في هذه الحالة غمد الشعرة وال يؤذيها ولكن 

متقيحا وأكثر ما  جريبيايصيب الجريبات الشعرية مسببا التهابا 

 يصادف في أشعار اللحية وقد تتشارك مع الجراثيم



 اإلصابة الجلدية المخاطية: ثانيا

 داء المبيضات الفموي : 

 ويشاهد عند حديثي الوالدة أو  السالقيسمى -

 ضعيفي البنية أو المصابين باضطرابات هضمية 

ويشاهد لدى المسنين بعد إصابتهم بمرض شديد أو تناول الصادات الحيوية 
 لفترة طويلة أو الذين لديهم بدلة سنية غير قويمة

 اللون قشديةتبدو اآلفة بشكل طبقة غشائية -

 ملم قليلة االلتصاق بمخاطية الفم  2-1ثخينة  

 وتشاهد على اللسان وباطن الخدين وتحت 

 الحنك والبلعوم وترتكز على سطح أحمر ملتهب  

إذا نزع الطالء القشدي يحدث مكانه نزفا ويصاحبها حس حرق واكتواء -
شديد أثناء مرور األطعمة وال يستطيع الطفل الرضاعة بسبب األلم ويكون 

 تفاعل اللعاب حامضيا مما يشجع تكاثر المبيضات 



 اإلصابة الجلدية المخاطية

الصماغ -داء المبيضات لزاوية الشفتين  : 

 تتوضع اآلفة في ملتقى الشفتين وغالبا تمتد للخدين 

   أكزيميائيويبدو سطحها جافا متوسفا ويأخذ شكل 

بيضاء اللون مرتفعة ومتشققة مما يسبب  المتقرنةتكون الطبقات 
 لشعور باالنزعاج واأللم عند فتح الفم وهي آفة معديةا

اللسان األسود الزغبي : 

 اللسانية  الزغاباتيؤدي هجوم الفطر لتضخم  

 وتلونها باألسود نتيجة األكسدة والمشاركة الجرثومية  

يشاهد لدى متناولي الصادات الحيوية لفترات طويلة أو من لديهم 
 أمراض خبيثة



 اإلصابة الجلدية المخاطية

التهاب الفرج والمهبل  : 

 من السبيل التناسلي لإلناث رميتعزل المبيضات بشكل 

 ولكنها تصبح ممرضة في حاالت خاصة كالسكريات والحوامل 

 وبوجود بالغليكوجينبسبب أن مخاطية المهبل تكون غنية  

 ←العصيات اللبنية يتحول هذا السكر إلى حمض اللبن  
الطفيلية ← على تكاثر المبيضات وتحولها من الحالة الرمية ←الوسط المهبلي حامضي 

لتعديل ( بيكربونات الصوديوم)مهبلية قلوية  غسوالتويفضل في هذه الحالة استخدام 
 حموضة الوسط

المفرزات المهبلية غزيرة بشكل ضائعات + حكة مهبلية شديدة وإحساس بالحرق و: سريريا
   قشديةمائية بيضاء 

الفحص بالمنظار الطبي يظهر التهاب في الطبقة المخاطية للمجاري التناسلية مغطاة بغشاء 
ويبدي حويصالت  ومتسحجا متوذماقشدي أبيض مع إفرازات مصلية ويكون عنق الرحم 

 على سطحه 

 قد تنتقل اإلصابة للوليد أثناء الوضع إلى فمه وتسبب السالق الوليدي



 المخاطية -اإلصابة الجلدية 

إصابة الحشفة والقلفة عند الرجل  : 

 يشاهد عند السكريين حيث تتوضع اآلفة الفطرية في 

ثنايا العضو التناسلي ويبدو الغشاء المخاطي للقضيب محمرا غير متقيحا ومغطى بقشور 
 صفراء اللون في ثنايا القلفة  قشدية

إصابة منطقة حول الشرج  : 

فقد تكون تالية للسالق أو اللتهاب المعدة واألمعاء بالمبيضات أو بعد : مصدرها متعدد 
 المعالجة المديدة بالكورتيزون والصادات 

 حكة شرجية مؤلمة وخاصة أثناء التبرز : سريريا 

وتمتد عند األطفال لثنايا  اكزيميائيوملتهبة وتبدي شكل  محتقنةوتبدو مخاطية الشرج 
 الفخذين وحدوها غير واضحة كأنها مطلية بمرهم ورائحتها كريهة مميزة

 وهي حالة شائعة عند الرضع بسبب التماس الطويل بين البراز

 الحاوي على الفطور وجلد الطفل  وتسمى التهاب الجلد  

   الحفاضي 



 المخاطية -اإلصابة الجلدية 

التهاب العين واألذن  : 

 قد تسبب المبيضات التهاب القرنية والملتحمة 

 بسبب استعمال القطرات العينية لفترة طويلة 

 وهي خطيرة وقد تسبب العمى  والتتراسيكلينالحاوية على الكورتيزون 

وقد تشترك المبيضات والفطور األخرى 

 مع الجراثيم في التهاب األذن الخارجية  

 وتسبب التهاب مزمن مقاوم لكل العالجات

 المضادة للجراثيم  

 لذلك يجب الشك بمشاركة اإلصابة الفطرية لدى كل التهاب أذن
 على العالج بالصادات الحيوية معندةخارجية 



 بالمبيضات الحشويةاإلصابة : ثالثا 

إصابة الجهاز الهضمي : 

-  إصابة المري: 

 بعد المعالجة بالصادات لفترة طويلة ويرافقها إصابة الفم-

 سريريا حرقة في فم المعدة وحس اكتواء لدى مرور األطعمة -

بالتنظير البلعومي تظهر أغشية كاذبة بيضاء اللون غنية بالفطور  -
 الخميرية بفحصها مجهريا

- إسهال غزير عديم الرائحة : السالق المعوي: إصابة األمعاء 

 يأتي عادة بعد عالج طويل بالصادات ويشخص برؤية كميات كبيرة      –     

 من العناصر الفطرية الخميرية في البراز والناشطة في التكاثر مع        

 قليل من الكريات البيض        



 الحشويةاإلصابة : ثالثا

إصابة الرئتين  : 

تصادف بعد عالج طويل بالصادات أو بالكورتيزون ومنشؤها إما 

داخلي أو خارجي ابتداء من إصابة فطرية للطبقات المخاطية أو 

 .  للجلد أو للمجاري التنفسية الهضمية

من سعال وعسر تنفس مرض رئوي يماثل أعراض أي : سريريا

وتعرق ليلي وحمى ونقص وزن والقشع مدمى يحوي الفطور 

 الخميرية 

 كثافات رئوية وضخامة عقدية حول القصبات: شعاعيا



 الحشويةاإلصابة : ثالثا

 التناسلي –إصابة الجهاز البولي : 

القثاطر: لحدوث داء مبيضات بولي أهمها مؤهبةهماك عوامل : عند الرجال 
البولية والفحوص التنظيرية الشعاعية المتكررة وتوسع اإلحليل المتكرر 
 –والشذوذات الوالدية والداء السكري وزرع الكلية واالتصاالت الجنسية 

تشاهد كمية كبيرة من الخمائر في رسابة البول مع كريات بيض وقد تنتشر 
 الفطور للخصيتين 

الحمل وحبوب منع الحمل والمعالجات :  المؤهبةمن العوامل : عند النساء
الهرمونية واالتصاالت الجنسية وتسبب التهاب مثانة وعسرة تتبول وتكون 

 رسابة البول غنية بالفطور 

 قد تصل الفطور في هذه اإلصابات للكلية وخاصة عن طريق الدم فتسبب
قصور كلوي ناجم عن الصمات الصغيرة الحاوية على المبيضات وتكون 

 األعراض السريرية صامتة ويوجد كميات غزيرة من الفطور في البول



 الحشويةاإلصابة : ثالثا 
تسمم الدم : 

قد تسبب المبيضات البيض مرضا دمويا منتشرا شديدا وخاصة عند 
 سيئيوالمرضى  واللمفوممضعفي المناعة كالمصابين بابيضاض الدم 

التغذية والمرضى مزروعي األعضاء الذين يتناولون أدوية مثبطة 
 :  وله مصدران. للمناعة

 ابتداء من إصابة هضمية أو رئوية: داخلي  -1

ابتداء من مداخلة مسببة لرضوض في األوعية الدموية : خارجي -2
الوريدية المستديمة ومدمني المخدرات والمرضى الذين أجرت  كالقثطرة

 لهم عمليات جراحية متعددة وخاصة في القلب

ارتفاعا مستمرا للحرارة : في هذه اإلصابة قليلة وغير نوعية  السريريات
ونزيفا هضميا والتهاب شغاف القلب  على الصادات الحيوية معندا

وقصور كلوي والتهاب السحايا والتهاب العظم والنقي والتهاب باطن 
 .العين مؤديا بالمريض إلى الوفاة



 التشخيص الفطري

 : أخذ العينات•
بماسحة  القشديةتؤخذ العينات في اآلفات الجلدية والجلدية المخاطية بنزع الطبقة •

 بمشرط عقيمخذ الوسوف الجلدية ؤوتقطنية عقيمة 

العينات من آفات الظفر القيحية بالضغط على قاعدته للحصول على المفرزات •
 منه للفحص المخبري  ويبرد ويقص جزء

 بعد غسل الفم بمحلول يحوي مضاد حيوي : العينات من اآلفات الرئوية والقصبية •

 نأخذ مفرزاتها كالبول ضمن أنابيب معقمة : آفات األعضاء الداخلية•

 وترسل للمخبر فورا  كاستانيداتزرع على وسط :  عينات الدم•

األول يرسل للتشريح المرضي إلجراء المقاطع النسيجية : الخزعات تقسم قسمين •
 والثاني يزرع على أوساط خاصة بالفطور 



 الفحص المباشر

مباشرة دون تلوين : القيح والمفرزات المخاطية والبول وال س د ش •
 بوضع قطرة مصل فيزيولوجي 

 ويمكن تلوين لطاخة مجففة منها بغرام •

 والفطور إيجابية غرام      

 توضع بين صفيحة : الوسوف واألظافر واألشعار•

 ٪ ثم تسخن تسخينا لطيفا  KOH 30البوتاسيوم  ماءاتوساترة بوجود   

 العينة ثم تدرس بالمجهر لتشفيف    

تظهر المبيضات بشكل خاليا فطرية صغيرة معزولة عن بعضها : النتائج•
ميكرون بيضوية ذات جدار ثخين وقد تترافق مع خيوط  4-2تقيس 

 ومختلفة األطوال  متمفصلةفطرية 



 الزرع

 :  تزرع على أنبوبين من وسط سابورو•
   الكلورامفينيكولاألول يضاف له -

 لمنع نمو الفطور الرمية  واألكتديون الكلورامفينيكولوالثاني -

 .  سا 48-24وتقرأ النتائج بعد م 27بحرارة تحضن األنابيب •

 يزداد سطحها مع الوقت مقببةالمستعمرات تبدو بيضاء  ومسطحة أو •

 دليل أنها ممرضة  األكتديوننموها على الوسط الحاوي على ◄ 

 السائل  كاستانيدازرع الدم وال س د ش يتم على وسط ◄

 .  سا 72-48وتقرأ النتائج خالل م ˚ 37في وتحضن المزارع   

 األريميةيتم تمييز جنس المبيضات بخيوطها الفطرية الكاذبة وأبواغها •
 السكاريدفقيرة ذات أساس عديد  زرعيةويحتاج هذا التشكل ألوساط 

المكون من البطاطا والجزر وخالصة  PCBووسط الهوائي كوسط 
 المكون من اآلغار والرز والتوين RATالصفراء ووسط 



 تحديد نوع المبيضات 

 جنس المبيضات البيضاء
اختبار تشكيل األبواغ المتدثرة  : 

 لتشخيص المبيضات البيض النوعيةوهي العالمة 

  سطي وتتشكل هذه األبواغ علىRAT- PCB 

 وهي خاليا كبيرة الحجم مستديرة لها جدار ثخين مضاعف 

  ميكرون سهلة الرؤية  12-7كاسر للضوء تقيس 

(:  بالستيزاختبار : )اختبار التبرعم 
 تعطي خمائر المبيضة البيضاء خيوطا فطرية بشكل سريع

 إذا وضعت في مصل إنساني أو حيواني عقيم وحضنت 

 .  ٪ من الحاالت 86ساعات ويكون إيجابيا في  4م لمدة  37بدرجة  

 وسطAlbicans ID  : يسمح بعزل المبيضة البيضاء مباشرة 

 وتبدو المستعمرات باللون األزرق  سا 24من العينات المزروعة خالل 

  بطرق أنزيمية أو كيميائية حيويةتشخيص بقية األنواع 

   أمينيداز الغاالكتوزوأهم األنزيمات  السكاكرواستهالكهاكتخمر  

   التترازوليوموإرجاع ملح  أريالميداز والبرولين والهكسوأمينيداز

   للسيكلوهكزيميدالمقاومة 



 التشخيص المصلي 

 جيدة  مستضديةالمبيضات خاليا فطرية ذات قدرة •

 يمكن تشخيص أمراضها بالتحري عن األضداد في المصل •

 ألن الفطور رمية قليلة النوعية •

يمكن البحث عن األضداد على فترتين مختلفتين بفاصل زمني •

 أسابيع لتحري ارتفاع األضداد  2-3

االنتشار المناعي والرحالن : الطرق المناعية األكثر استخداما•

 الكهربائي المناعي والتألق المناعي 



 المعالجة 

يقتل الفطور في التجويف الفموي  النيستاتين: إصابة الجهاز الهضمي•

 يمتص في السبيل المعدي المعوي لكنه ال وجدار المري والمعدة 

 فمويا  الفلوكونازوليعطى •

  الكيتوكونازول: داء المبيضات الجلدي المخاطي •

ويمكن  الفلوكونازولأو ب  – االمفوتربسين: داء المبيضات المنتشر •

   الفلوسيتوزينمشاركة 

   المؤهبةيجب مساعدة المعالجة بإنقاص العوامل •

 ال لقاح•



 الفطور الخميرية 

  المستخفياتداء : ثانيا



 المستخفياتداء 

Cryptococcosis   

 C. neoformansالمحدثة  المستخفيةفطور مرض تسببه •

 فطور خميرية الشكل •

 ينتشر المرض في أرجاء العالم وبخاصة عند مضعفي المناعة •

 التهاب السحايا والدماغ من أهم أعراضه السريرية•



 شكل العامل الممرض

 أبواغ زقية من الفطور التي تشكل •

ميكرون مستديرة أو بيضاوية عليها برعم  15-2تقيس الخميرة •

 3يصل قطرها بمحفظة هالمية عريضة أو عدة براعم تمتاز 

 تعددة مأضعاف قطر الخميرة وتتكون من مواد مخاطية وسكاكر 

 فطرية ال كاذبة وال حقيقية  مشيجةال تعطي •



 الوبائيات والعدوى

توجد بشكل حر في التراب والبقايا العضوية والحليب وخاصة •

 براز الحمام

 ونادرا الجلد عبر الجهاز التنفسي خمائر انتهازية تتم العدوى بها •



 األعراض السريرية 

األعراض في بداية اإلصابة غير واضحة: الرئوية 

 وتتطور بعدها اللتهاب رئوي يتظاهر بسعال وتقشع  

 مصطحبا بالفطور أحيانا   

 رئوية أو كتل ارتشاحاتمنتشرة مع  دخنيةعقيدات : شعاعيا

 تشبه أورام الرئة ويندر تكلسها  

 التشخيص السريري صعب 

تظهر فجأة ألن تطور: أعراض التهاب السحايا والدماغ 

 المرض بطيء ال يشعر به المريض إال بعد تمكنه   

   إقياءتيبس الرقبة و :=أعراض التهاب السحايا :  سريريا-

 وترفع حروري غير منتظم   

 اضطراب في السلوك والذاكرة : أعراض إصابة الدماغ-

 وارتفاع الضغط الشرياني  القحفيةوالنوم وإصابة األعصاب 

 : داخل الجمجمة ولوحظ أن 

 ال يبدون تثبيط مناعي  بالمستخفيات٪من المصابين بالتهاب السحايا  50 



 األعراض السريرية

غالبا عن طريق الدم أو عن طريق: األعراض الجلدية 

 الجلد مباشرة  

 ٪ و تشاهد عند أسوياء المناعة  15-10نسبتها  -

بيبية تشبه حب الشباب متقرحة تتطور خالل أشهر حتبدأ بشكل حطاطة حمراء  -
 إلى عقيدات فطرية تنمو وتتقرح ويخرج منها سائل قيحي أصفر 

تتوضع عادة في الوجه ونهاية األطراف وال يحدث التهاب بالعقد اللمفاوية -
 الليشمانياالمجاورة وهي آفات غير مؤلمة وغير نوعية تشبه سريريا آفة 

 الجلدية 

أعراض إصابة الجهاز العظمي : 

على العظام المسطحة  يتوضعمعظمها آفات مخربة للعظم حيث تشكل خراجا -
 وعظام العمود الفقري وقد ينفتح على سطح الجلد 

 إصابة المفاصل نادرة-



 التشخيص الحيوي

التحري المباشر : 

 يسمح فحص العينات المباشر كالقشع والقيح •

 ووضع  المستخفيةوال س د ش بكشف خمائر 

 فوق العينة الطازجة نقطة من الحبر الصيني 

 فتبدو الخمائر دائرية الشكل ومحاطة   

 بهالة بيضاء اللون على قعر أسود وهي المحفظة  

 وهو اختبار نوعي     

 بالموسيفي المقاطع النسيجية للخزعات تظهر المحفظة بعد تلوينها •
 كارمن باللون األحمر 

كرية لمفاوية ويكون شفاف  100-10فحص س د ش بعد تثفيله •
 التهاب السحايا السلي   = وكيميائيا ارتفاع االلبومين وهبوط السكر 



 التشخيص المخبري

 الزرع وتحديد النوع  : 
   أكتديونتنمو على وسط سابورو دون -

 بيضاء قشديةأيام مستعمرات مخاطية  4-3نحصل بعد -

 مستديرة الشكل تتلون باللون األسمر الضارب للصفرة بعد عدة أيام  

بقية )م  37بحرارة يتم تحديد النوع بالدراسة الشكلية للمستعمرات الفطرية ونمو المستعمرات -
 التي يمكن كشفها  األوريازوبوجود ( الخمائر ال تنمو 

يمكن حقن الفطور بحيوانات التجربة كالفئران يالحظ بعد عدة أيام إصابة جميع أعضاء -
 الحيوان بهذه الفطور

 التشخيص المناعي  : 
 نادر ا ما يكون البحث عن األضداد إيجابيا وال تستخدم-

 للتشخيص    

 يمكن البحث عن المستضدات للمحفظة الهالمية للخميرة-

 الموجودة بتراكيز عالية في س د ش وفي المصل باختبار    

 ونتائجه ممتازة كما يسمح بمعرفة الالتكسجزيئات     

 تطور المرض تحت تأثير العالج    



 المعالجة

أسابيع  8-6بشكل بطيء جدا لمدة  وريدياحقنا ب   -األمفوتربسين•

 مع مراقبة وظائف الكلية 

•Fluro -5- cytosine  شهرأ 3-2فمويا لمدة 

 وهو ينتشر بشكل جيد في س د ش ولكن تظهر  

 مقاومة سريعة له  

 وهو يعطي نتائج ممتازة  الدوائينيفضل مشاركة •

عند مرضى اإليدز للحصول على  كوقاية الفلوكونازوليعطى •

   بالمستخفياتتثبيط طويل االمد اللتهاب السحايا 



 الفطور الخميرية

   المبرقشةداء النخالية : ثالثا

Pityriasis versicolor 



 المبرقشةداء النخالية 

Pityriasis versicolor 

  
 مرض فطري يصيب الطبقة القرنية للجلد •

 : يسببه فطر خميري يسمى •

 furfur Malassezia الفرفرية المالسيزيا



 شكل العامل الممرض

 :  في الوسوف الجلدية بشكلين المالسيزياتظهر •

 8خيوط فطرية غليظة وقصيرة مستقيمة أو منحنية طولها-

 ميكرون  15

 ميكرون تتجمع  6-3وخاليا خميرية كروية الشكل قطرها

 خلية منها لتشكل مظهر عنقود العنب  30-10كل 



 الوبائيات والعدوى

 المرض ذو انتشار عالمي •

العاليتين إضافة الرطوبة والحرارة يشاهد في المناطق المدارية لتوفر •
 للتعرض ألشعة الشمس 

 هي فطور مطاعمة تعيش على جلد اإلنسان بشكل طبيعي وتأخذ غذاءها منه •

 ٪90-75نسبة الحملة األصحاء •

 تفضل األشخاص ذوي البشرة الدهنية والذين يتعرقون بغزارة •

المعالجة الخافضة للمناعة : وانتشارها إلمراضيتها  المؤهبةمن العوامل •
كالكورتيزون والتأثيرات الهرمونية للحمل والتغير في المناعة الخلوية 

 (تسبب التهابات جلدية زهمية في مرضى اإليدز )

 ألن العدوى ضعيفة جدا واستعداد وراثي لإلصابة •

 يؤدي الحك الشديد للجلد لظهور أعراض المرض•



 االعراض السريرية

 اإلصابة الجلدية
 المبرقشةداء النخالية  : 

 تبدأ اإلصابة في األشهر الحارة للسنة بعد العودة من العطلة الصيفية-

 تتوضع اإلصابات على الناحية الظهرية من الظهر والصدر-

 ناحية القص واألذنين واألطراف الخلفية واألمامية وقد تمتد للوجه والرقبة والبطن 

 في الجلد الفاتح أو بقع ( قهوة بحليب)بشكل بقع بنية أو صفراء  اللطاخاتتبدو -

 تترافق بوسوف دقيقة  –ناقصة الصباغ في الجلد القاتم 

 ملم لها سطح مصقل أو متموج قليال تشبه تفرعات األغصان 20-3قطر اآلفات -

 وأحيانا ملساء لماعة حدودها واضحة    

 تحدث أحيانا حكة خفيفة وقد تترافق بالتهاب خفيف حولها -

 في حال عدم المعالجة قد تبقى سنوات-

 جافة أو دهنية تتظاهر بشكل وسوف كثيفة في  –تشاهد عند البالغين : داء نخالية فروة الرأس
 الفروة

 إصابة حميدة مزمنة تشاهد في الوجه والمناطق الغنية بالغدد الزهمية :  الزهميالتهاب الجلد
٪ لدى 46ألن الفطر محب للدسم وخاصة في البالغين ذوي الجلد الدهني وتقدر أصابتها ب 

 مرضى اإليدز



 األعراض السريرية

 اإلصابة الجهازية

تسمم دم مع التهاب أوعية رئوية  1981أول إصابة شخصت •

عند وليد تلقى إرواء  الفرفرية المالسيزياناتجة عن فطر 

 باألغذية الدسمة

 تغذويةتشاهد عند حديثي الوالدة والبالغين الذين تلقوا معالجة •

 باألغذية الدسمة عضلية أو وريدية



 التشخيص

تشخص اآلفات غير الواضحة سريريا بتسليط أشعة وود عليها في •

 : غرفة مظلمة

 إنتاج  مخضربسببتبدي تألق بلون أصفر •

 من قبل الخميرة وتساعد األشعة في  البروفيرين   

 توضيح مدى انتشار اإلصابة أو حصول الشفاء    

أشعة فوق بنفسجية هامة لتشخيص مختلف األمراض : أشعة وود◄

الجلدية وذلك بكشف تألق األلوان لمواد تحررها الفطور الممرضة في 

 . اآلفات الفطرية

 



 التشخيص المخبري

 الجلدية  التوسفاتتؤخذ عينة من •

 ٪ حيث KOH 30بالكشط وتشفف بال 

 تبدو الفطور بشكل خيوط قصيرة وسميكة مع تجمع ألبواغها 

 :  طريقة السلفان الالصق•

 أفضل طريقة للتشخيص يوضع •

 شريط السلفان الالصق على اآلفة 

 الفطرية ثم ينزع ويوضع على صفيحة

 زجاجية ويدرس بالمجهر فتبدو الفطور بشكل خمائر 

 تتجمع بشكل عناقيد عنب ولكن تصعب رؤية الخيوط الفطرية 

 تطبيقها في أماكن  اليمكنطريقة سهلة وممتازة لكن -

 نمو الشعر او على اآلفات االلتهابية     



 الزرع -التشخيص المخبري

تنمو الخمائر  -وسط سابورو المغطى بزيت الزيتون العقيم•

 يوم بشكل غطاء أبيض  15-8م بعد  37بدرجة 



 المعالجة 

 النكس المتكرر الشفاء التام صعب بسبب •

أثناء االستحمام ثم يدهن  لوريل مركريلتنظف اآلفات بمحلول •
ثم كبريتات السيلينيوم د بمادة  20الجلد وهو مازال رطبا لمدة 

مرات أسبوعيا ولعدة  3يغسل الجلد بعدها ويطبق هذا العالج 
 أسابيع إن لزم األمر 

 الموضعية قد تفيد بالمعالجة   الميكونازولمركبات •

 للبالغين واألطفال فوق السنة  لكيتوكونازولا: المعالجة الفموية•

تطهير المالبس الداخلية وشراشف السرير بغليها مع : الوقاية•
 مطهرات كالكلور وتغيير المالبس الداخلية بعد كل معالجة



 الفطور الخيطية 

 الفطور الجلدية: أوال 



 الفطور الجلدية

Dermatophytosis 
 أمراض فطرية بانتشار عالمي 

 خيطية إجبارية التطفل تسببها فطور 

 تصيب الطبقة السطحية للجلد واألشعار واألظافر 

 الحي  الكيراتينقادرة على استهالك 

ال تصيب النسج العميقة من الجسم 

 :  أجناس 3تضم •

 Microsporum البويغاءفطر  -1

 Trichophyton الشعرويةفطر  -2

 Epidermophyton البشرويةفطر  -3
 تختلف هذه األجناس شكليا وسريريا •

 



 الفيزيولوجيا اإلمراضية للفطور الجلدية

 الجلد األجرد وفروة الرأس البويغاءجنس •

 يصيب الجلد واألشعار واألظافر الشعرويةجنس •

 يصيب الجلد األجرد  ونادرا األظافر البشرويةجنس •

 (كيراتيناز) الحي  للكيراتينيفرز أنزيم حال ←  فعاليدخل الفطر طبقة األدمة بشكل •
 عن طريق بوغة أو جزء من خيط فطري 

← هو البروتين البنيوي األول للجلد واألظافر والشعر فهضمه وتفكيكه الكيراتين•
 تسحج الجلد وتساقط الشعر وتآكل األظافر 

يتطور الفطر في الطبقة القرنية للجلد من المركز للمحيط مشكال آفة مستديرة وردية •
 جلدية  توسفاتاللون تغطيها 

 بعد أن يهاجم الفطر الجريب الشعري ويصل لبصلتها ثانوية  إصابة األشعار تكون•

ثم يهاجم الفطر رحم ( عكس المبيضات)للظفر الطرف الحر إصابة األظافر  تبدأ من •
 الظفر وكامل طبقاته 



 الوبائيات والعدوى

 :  تتوزع الفطور الجلدية في ثالث مجموعات•

 

 

 أليفة البشر الفطور
Anthropophile 

الفطور أليفة البشر 
 والحيوانات

Anthropo- zoophile 

 الفطور أليفة التربة
Geophile 

 تصيب اإلنسان فقط  -

 :  العدوى  -

 من إنسان آلخر : مباشر 

 عن طريق المالبس : غير مباشر

 ...والمسابح 

 :  أهمها  -

  األدونية البويغاء

 البنفسجية  الشعروية

  السبخية البشروية

  الشونالنية الشعروي

 (األكثر انتشارا )األحمر  الشعرويفطر 

تعيش على الحيوانات  -

 وتنتقل لإلنسان بالتماس 

  :أهمها -

 الكلبية  البويغاء

  الذقنية الشعروية

 البقري  الشعروي

 في التربة  توجد -

 ينتقل لإلنسان بمالمسة جلده  -

 :  أهمها  -

   الجبسية البويغاء



 األعراض السريرية

 Tinea( السعفات)آفات فروة الرأس 
 تصيب فروة الرأس أو شعر اللحية •

 السعفة الملتهبة المتقيحة -(القرعة)سعفة الرأس  –الجافة  الجازةالسعفة : أنواع 3سريريا •

 Tinea capitisالجافة  الجازة السعفاتأوال •
 لكن بصلتها سليمة يسبب وجود الفطر في الرأس تقصف األشعار •

 في كل منها عدة أشعار مصابة مفردة أو عديدة تبدأ اإلصابة لويحة صغيرة •

يختلف قطرها من  الصقعمن اإلصابة تسمى  لتشكل بقعة واسعةتختلط اللويحات الصغيرة •
 نوع آلخر 

ملم ولونه رمادي شاحب وعلى البشرة  4-2الشعر في هذه البقعة متقصف وقصير طوله من •
 حراشف جافة أو دهنية ثخينة 

 (سنة 12-4)تشاهد عند االطفال في سن المدرسة •

نادرا بعد البلوغ حيث يشفى المريض تلقائيا دون عالج بسبب التغيرات الهرمونية ◄  •
 وتعود األشعار المتقصفة للنمو بعد العالج

 خاصة عند أمهات األوالد المصابين حملة أصحاء ال عرضيين يوجد •

 :  لها نوعان•



 البويغيةالجافة  الجازةالسعفة 
Tinea microsporic   

 الشعرويةالجافة  الجازةالسعفة 
Tinea trichophytic 

الجنس 

 المسبب

 الشعرويةيسببها جنس  البويغاءيسببها جنس 

شكل 

 اإلصابة 

وقليلة العدد     ( سم 7-4)البقع المصابة بقطر كبير 

 مدورة ومغبرة السطح( 1-4)

 مقوسة  عقبولةقد تنتشر للجلد األجرد وتأخذ شكل 

موزعة على الفروة ملم  5 بقع صغيرة  بقطر

 كثيرة العدد 

قصير جدا بالكاد يرى وتحاد بطبقة  الشعر المصاب

 كثيفة من الوسوف

اللمعان 

 بأشعة وود

 ال تتألق بأشعة وود لمعان أخضر بأشعة وود

األنواع 

 المسببة

عدوى بالمدارس وعند :  األدونية لبويغاءا تسببها

 الحالقين بانتشار األبواغ

ذ شكل تنتقل من الكالب والقطط وتأخ: الكلبية البويغاء

 ملتهب 

   الجازة الشعروية فطر

 البنفسجية الشعروية

 السوداني  الشعروي

التشخيص 

 المخبري

 :   KOHتشفيف األشعار المصابة بال  -

 الشعرة حول غمد سميك متماسك من األبواغ 
 الزرع على سابورو -

ونزع األشعار القصيرة  التوسفاتجرف  -
 أبواغ مفصلية صغيرة:  KOHبال  وتشفيفها

 (كيس الجوز)من الداخل تمأل الشعرة  

 الزرع على سابورو  -



 

 الشعرويةالجافة  الجازةالسعفة 

Tinea trichophytic 
 

 

 البويغيةالجافة  الجازةالسعفة 

Tinea microsporic 

 

شعرة 

 سليمة



 Tinea favicالقرعة  -سعفة الرأس: ثانيا 
 سعفة معدية بشدة •

 يتطفل على اإلنسان بكل األعمار  الذي الشونالنية الشعرويةفطر يسببها  •

 تكثر إصابتها في األوساط الفقيرة والمهملة في شمال أفريقيا خصوصا•

 تتوضع اآلفات بمستوى الجبهة وفي منتصف الرأس •

وردية قشرية في فروة الرأس تتطور بعد أشهر مشكلة آفة واسعة بشكل  طفحيةببقعة :  تبدأ سريريا•
 صفيحات قشرية تخرج منها أشعار بلون رمادي شاحب

 يظهر بمستوى الثقب الجريبي لقاعدة  –يميز السعفة القرعية : القرعيالقدح •

 يهاجم الفطر قاعدة الشعرة  مشكال غمدا اسطوانيا : الشعرة بقطر عدة مليمترات 

 حول أدمة الجريب الشعري دافعا خيوطه لألعماق مسبة قلع بصلة الشعرة بشكل

 نهائي وسقوطها  

 في مركز كل قدح شعري شعرة طويلة مصابة عديمة اللون •

 تأخذ اآلفات لونا كبريتيا أصفر ورائحة بيت الفئران وترتكز على أدمة •

   للتندبملتهبة تميل     

 تتحد األقداح مع بعضها مشكلة القشرة القرعية•

 سم ولون رمادي شاحب  8-6قليلة تخترق القشرة بطول :  األشعار القرعيةتكون •

 غير متقصفة لكن مخلخلة قليلة الكثافة وتسقط تدريجيا       

 قد تشاهد خصل سليمة بأماكن متفرقة •

 عديمة األشعار ندبة نهائية يتشكل مكان اآلفة •

 ر لألشعار المصابة واألقداح القرعيةبأشعة وود تألق أخضيبدي الفحص •



 القرعة -سعفة الرأس 

 :  التشخيص المخبري•

محجبة على امتداد محور خيوط : تشفيف األشعار المصابة   -

بشكل فقاعات بغمد هوائي الشعرة تتفرع بزوايا حادة وتحاط 

 (صفة أساسية مميزة للفطر)هوائية ضمن الشعرة 

 :الزرع على سابورو -

 ال تشفى سعفة القرع تلقائيا بعد البلوغ بل يزداد حجم اآلفة ◄

 



 



 الملتهبة المتقيحة السعفات: ثالثا
 شهدة سيليسعند الكبار والصغار وتسمى •

 ال تسبب ترفع حروري وال التهاب الغددغير مؤلمة آفة •

 المجاورة     

 تشاهد بفروة الراس وعلى جميع المناطق الشعرية السيما الذقن •

 والشارب والحاجب     

 بقعة مستديرة ملتهبة تتورم بسرعة وتحمر وتتقيح : سريريا•

 وتسقط األشعار مكانها وتكون مرتفعة عن سطح الجلد بقطر   

 عدة سنتيمترات وحدود واضحة وتبدو ثقوب الجريبات الشعرية   

 فيها متوسعة ومتقيحة    

 مؤقت تسبب اإلصابة تساقط الشعر بشكال •

 ال تبدي االشعار لمعان بأشعة وود •

ومن الخارج أبواغ  سطحهاوعلى  داخلهاخيوط فطرية : التشفيفالفحص المباشر للشعرة بعد •
ميكرون  5أو كبيرة  قنيذال الشعرويميكرون كما في فطر  2مستديرة قد تكون صغيرة بقطر 

 البقري  الشعرويبفطر 

 صفات مميزة للمستعمرات الفطرية : الزرع على سابورو•

 تتراجع األعراض بالعالج وتنمو األشعار من المراكز للمحيط •



 األعراض السريرية

 آفات الجلد األجرد 

 أفات شائعة ومنتشرة في سوريا•

 قد تكون في ثنايا الجلد الطبيعية أو خارجها•

 :  اآلفات خارج ثنايا الجلد الطبيعية -•

المقوسة  العقبولة 

 :  اآلفات في ثنايا الجلد الطبيعية -•

اآلفات في الوجه األنسي لجذر الفخذين 

للقدم  األخمصيةفي األفوات  المتوضعة األفات 



 :  اآلفات خارج ثنايا الجلد الطبيعية

 Tinea corporisالمقوسة  العقبولة
 السيما المنكشفةمنطقة من الجسم تصيب كافة األعمار وأي •

 بقعة سطحية ملتهبة ال تلبث أن تكبر: سريريا •

 وتتوسع من المركز للمحيط الري يكون محمرا   

 وملتهبا ويحوي حويصالت وعلى تقشر جلدي وتكون  

 وائر متعددةدبأقطار مختلفة قد تلتحم لتعطي بقعة كبيرة وبداخلها  

 تطور شفاء اآلفة من المركز للمحيط•

 :  لها مظاهر سريرية مختلفة تخدع التشخيص•

   قنيذال الشعرويالفطر : األشكال االلتهابية والحويصلية -•

 األحمر الشعروي:حوافها متعرجة دون اندماج لعدة آفات : األشكال المنتشرة •

 البقري  الشعرويفطر : تشبه الهدف : شكال تبدي دوائر متحدة المركزأ•

وحيدة الجانب غالبا  –عند النساء غالبا : التهاب الجريبات العقدي في الساقين •
 األحمر الشعرويفطر : يحرضها الحالقة المستمرة  لشعر الساقين 



 المقوسة العقبولة
 البشرويةوفطر T.rubrumاألحمر  كالشعروي: أليفة للبشر : الفطور المسببة•

والعدوى من أنسان آلخر بالتماس المباشر أو ال مباشر T.violaceumالبنفسجية 
بالمشي بأقدام عارية على شاطئ البحر أو المسابح أو الصاالت الرياضية أو غرف 

 الفنادق أو تبديل األحذية والمالبس 

 :  أو أليفة للحيوان•

 T.mentagrophytes  الذقني الشعرويكفطر •

 T. canisالكلبية  البويغاءوفطر     

 والعدوى بتماس مباشر مع الحيوان المصاب كالوجه والذراعين والساقين 

 :  التشخيص المخبري•

خيوط : بالبوتاس وتشفيفهاالجلدية بمشرط عقيم من محيط اآلفة  التوسفاتجرف •
 فطرية متفرعة 

 الزرع على وسط سابورو يظهر النوع الفطري المسبب•



 في ثنايا الجلد الطبيعية المتوضعةاآلفات 

األكزيما ذات الحاشية لهبرا : في الوجه األنسي لجذر الفخذينcruris Tinea 

 المقوسة وحيدة الجانب أو في الجانبين  العقبولةتشبه ببدايتها •

   متوسفةحوافها بارزة وناتئة حويصلية •

 متعددة الدوائر حاكة بشدة خاصة ليال تتوسع 

 بشكل سريع نحو الفخذ وثنية اإلليتين 

 وقد تصيب منطقة العانة والبطن 

 في األطفالال تشاهد  –تصيب الرجال أكثر من النساء •

 تشاهد آفات مشابهة عند النساء البدينات تحت ثنايا اإلبط والثديين •

 األحمر فقد تعم اإلصابة  الشعرويإذا كان الفطر المسبب هو •

 الجسم كامال    

 تنتقل من شخص آلخر بالتماس الجنسي أو غير مباشر عبر المراحيض •

 والمالبس الداخلية والمناشف المشتركة  األفرنجية  

 تسبب جائحات وبائية ضمن العائلة الواحدة •

 T.rubrumاألحمر  الشعروييليه  E.flocosum  السبخية الشعرويةأشيع سبب لها فطر •



 في ثنايا الجلد الطبيعية المتوضعةاآلفات 
 مذح الفوت األخمصي : للقدم اإلخمصيةفي األفوات  المتوضعةاآلفاتTinea pedis  : 

 تشاهد عند الرجال ونادرا األطفال -

 في الفوت الرابع ألصابع القدمين-

 تقرن بالبشرة ينقلع بشكل صفيحات -

 بيضاء تحتها سطح أحمر وقد تمتد للسطح     

 العلوي للقدم وتأخذ شكل مقوس      

 تشخيصها سريريا صعب ألنها ال عرضية -

 قد تمتد اإلصابة لجميع أفوات األصابع -

 وتبدي شكل رطب يشبه المذح بالمبيضات   

 العدوى بشكل مباشر من األرض الرطبة والملوثة بالفطور -

 T.interdigitale الفوتي الشعرويوفطر  T.rubrumاألحمر الشعرويفطر : يسببها-

وفحصها مجهريا لرؤية  وتشفيفهاالجلدية بمشرط عقيم  التوسفاتأخذ : التشخيص-
 الخيوط الفطرية المتفرعة 



 األعراض السريرية 

 Tinea unguiumآفات األظافر 

 بتشكل بقعة صفراء تجتاح بالنهاية الحرة للظفر تبدا •

 تدريجيا المنطقة تحت الظفر لتعطيه منظرا سميكا 

 وقد يتقدم الفطر ليجتاح طبقات الظفر كلها مسببا تخريبه ويصبح –

 هشا قابال للتفتت وبلون رمادي مصفر    

 دوما الفطر يهاجم الظفر من ناحيته الحرة باتجاه رحمه◄ •

 يحرض دخوله بالرضوض الخفيفة على الظفر كإصابة إبهام القدم •

 عند العبي كرة القدم وارتداء األحذية الضيقة من األمام    

 يصيب أظافر اليدين والقدمين •

 T.interdigitale الفوتي الشعرويثم   T.rubrumاألحمر الشعروي: في القدمين•

 االحمر هو األشيع الشعروي: في اليدين•

 بالبوتاس وتشفيفهابرادة األظافر : التشخيص المخبري•

 ومشاهدة خيوط فطرية متشعبة وكذلك الزرع على سابورو 

 لتحديد النوع المسبب   

 يمكن إجراء مقاطع نسيجية لقطعة من الظفر المصاب•

 ودراستها مجهريا حيث تأخذ الفطور لون أحمر  PASوتلوينها بال  



 



 التشخيص الحيوي للفطور الجلدية 

 :  أخذ العينات•

 قبل تناول الصادات الفطرية أو بعد إيقافها لمدة -•

 تنظف اآلفة بمحلول مطهر . أيام على األقل 5   

 :  زراعة العينات•

تزرع على وسط سابورو الذي أضيف له مضاد حيوي ثابت في •

 .  الجنتامايسينأو  الكلورامفينيكولالحرارة لمنع نمو الجراثيم وهو 

 المثبط للفطور الرمية  األكتديون+ تزرع العينات على سابورو •

 م ويحدد النوع  27-20تنمو بحرارة •

 .  يوما حسب األجناس 30-10خالل    



 معالجة الفطور الجلدية

معالجة مضاعفة: وسعفة القرع الجازة السعفات  : 

في الخاليا  يتوضعمضاد للفطور الخيطية :  الغريزوفولفين: عامة-1•
في الجلد وملحقاته ويثبط نمو الفطور فيها وقادر على  الكيراتينطليعة 
 الجديد بحيث يمنع اجتياح الفطر له ويؤخذ فمويا الكيراتينتثبيت 

 االيميدازولمراهم أو محلول مضاد فطري من مشتقات : موضعية -2•
   جهازياوهما سامين ( كلوتريمازول -ميكونازول)مرتين يوميا 

في سعفة القرع تقلع قشرة الرأس الناتجة عن هجوم الفطر بواسطة •
   للكيراتينمرهم حال 

 التقصياتطالب المدارس المصابين لتجنب العدوى وإجراء  عزليجب •
الوبائية في حال اإلصابة بالفطور الحيوانية لمعالجة الحيوان المصاب 

 مصدر العدوى



 معالجة الفطور الجلدية
نفس العالج الفطري السابق مع : الملتهبة المتقيحة السعفات

لمنع الخمج  اليوديمضاد التهاب ومطهرات موضعية كالكحول 
 الثانوي

اإليميدازولالمعالجة الموضعية بمشتقات : آفات الجلد األجرد 
 أسابيع 4-3واستمرار العالج مدة ال تقل عن 

عادة مخيبة لآلمال: إصابة الظفر  : 

قاتل فطري جديد  التيربيتافينو  الكريزوفولفينفموية : عامة -
 يوقف تركيب الجدار الخلوي ويميل للتجمع باألظافر 

يبرد الظفر المصاب ما أمكن ويدهن مرتين يوميا : موضعية  -
   اإليميدازولبمضادات فطرية من مشتقات 



 الفطور الخيطية

 الرشاشياتداء : ثانيا



 Aspergillosis الرشاشياتداء 

 الرئتين عادة بمستوى  يتوضعمرض فطري •

الشكل ينتمي إلى جنس الرشاشية  فطرخيطييسببه •
Aspergillus   فصيلةAspergillaceae  صف ال

Ascomycete . 

 فطور انتهازية وكثيرة االنتشار وتؤدي غالبا للوفاة•



 شكل العامل الممرض

 ميكرون محجبة تتفرع بزوايا حادة  4فطور خيطية الشكل ذات قطر منتظم •

 ينشأ على الخيط الفطري حامل•

 ينتفخ في نهايته ليشكل المغبر يدعى  

 المجيالتالحويصل وعليه تتوضع 

 أو القوارير التي تكون صفا واحدا  

 أو صفين وينشأ منها أعداد هائلة من 

 ميكرون 5-3األبواغ الصغيرة تقيس 

   الرشاشيالرأس ويطلق على هذه العناصر مجتمعة اسم  

 تميز صفات المستعمرات( أخضر -رمادي –أصفر )تأخذ األبواغ ألوان مختلفة •



 الوبائيات

 واسعة االنتشار تعيش على حساب المواد عفنيةفطور  الرشاشيات•

المتفسخة مكان تجميع الفاكهة وسماد المزارع وحزم الحشيش المخصص العضوية     
 ( أرز -ذرة -شعير –حنطة )للعلف وفي الحبوب المخزنة 

 يحرض انتشار األبواغ أي تيار هوائي •

عزلت من الفوهات الطبيعية لإلنسان والحيوان دون آفة مرضية ولكن نموها المتزايد في •
 هذه الفوهات يؤدي أعراض تحسسية وأمراض فطرية 

من أكثر االنواع أهمية  الفالفية  A.flavusو الدخناء  A.fumigatusالنوعان •
 . م 37في إحداث المرض عند اإلنسان بسبب مقاومتها للحرارة 

تستخدم بعض أنواعها في الصناعة كإنتاج حمض الليمون ابتداء من قصب •
 .   A.nigerالسود  الرشاشياتالسكر بوجود 



 اإلمراضية 
 إصابة للبشر الرشاشياتالرشاشية الدخناء من اكثر أنواع •

 .  ٪ من اإلصابات85     

 فطر ممرض انتهازي تأثيرها ضعيف على اإلنسان السليم •

 : ولكن تصبح ممرضة في ظروف معينة تساعدها على التكاثر   
 اإلصابات الخطيرة تحدث لدى الرضى المضعفين مناعيا بسبب •

 إصابتهم بابيضاض الدم أو الخاضعين لمثبطات مناعية كالمعالجة   

 أو الصادات  الستيروئيداتالشعاعية وتناول بعض األدوية أو   

 .  الحيوية لفترة طويلة فينتشر الفطر ألعماق الرئة  

 سيطرة الفطر على تجويف سابق في الرئة كالذي يخلفه مرض السل •

 .  أورام رشاشيةمسببا  
 فتشكل مستعمراتاالنتحاء لألوعية الدموية خاصية  للرشاشيات•

 فطرية على جدران األوعية فتسبب نخر وتخريب موضعي في     

 أثناء نموها  ذيفاناهذه األوعية  مترافق بنزف وتفرز هذه الفطور    

 (.  رشوم) الرشاشييحصل في سياق الورم نفث دم يسبب تقرح  األوعية الدموية  محدثة   



 اإلمراضية

 قد تدخل األبواغ الرشاشية صغيرة الحجم للقصبات •

 ذات القصبات الرشاشية فطرية مسببة  مشيجةوتشكل  

 صنعيالوريدية أو صمام  القثطرةقد تدخل عن طريق •

 . في القلب فيتطور الفطر حولها      

بسبب استنشاق أعداد كبيرة  الرشاشيكالربو التحسس المسؤول عن ظواهر خطيرة •
 من األبواغ 

تنتهي بسرطان كبد تسمى الذيفانات أذية كبدية تسبب  ذيفانات الرشاشياتتنتج •
وهو يلوث  األفالتوكسين الفالفية الرشاشياتالفطرية ويسمى الذيفان الناتج عن 

نصف سرطانات جنوب . الفول السوداني والحبوب واألرز وله أهمية عالمية
٪ من الطعام المفحوص هناك يحوي 40الصحراء األفريقية هي سرطان كبد ألن 

  WHOوصنف خطر مهدد من قبل ( زيت فستق العبيد) األفالتوكسين
 التهاب األذن الفطري واألورام الفطرية الرشاشية: اإلصابات الموضعية •

 



 األعراض السريرية

 الرئوي  الرشاشياتداء  -1
 األورام الرشاشية أ-
تنتج عن نمو الفطر في تجويف كهف سلي أو خراجة رئوية أو كيسة والدية أو -

 الرئوي تسمى الرشوم البرانشيمورم سرطاني موجود مسبقا في 

من شروط تطوره أن يكون له اتصال مع الشجرة الهوائية لتصل إليه األبواغ عن -
 الفطرية  المشيجةطريق الهواء ووجود تهوية كافية لتسمح بتكاثر 

مما يساعد على نمو الرشوم غياب عوامل الدفاع الموضعي على السطح الداخلي -
 له 

منخرا يؤدي لنزيف في جدران األوعية الدموية مؤديا لنفث الدم  ذيفانايفرز الفطر -
٪ من الحاالت وهو أهم األعراض السريرية للمرض ويكون 60الذي يشاهد في 

 أحيانا خطيرا يرافقه سعال وتقشع وترفع حروري وضعف ونحول الجسم 

بشكل كتلة مظلمة مستديرة في تجويف : تبدي الصورة الشعاعية مظهرا مميزا -
رئوي سليم ويكون السطح العلوي لهره الكتلة محدبا  برنشيمحوافه رقيقة يعزلها 

 ومظهرها متجانسا وتأخذ شكل الهالل 

 الدخناء  الرشاشيات: أهم األنواع المسببة-



 األعراض السريرية

 الرئوي  الرشاشياتداء  -1
 يؤثر الفطر كمحرض للحساسية : األرجي الرشاشياتداء  -ب•

 :  مظاهر تحسسية سريرية 3ويالحظ •

 ألنه يحدث عند األشخاص برئة المزارعين يسمى : األرجيالتهاب األسناخ الرئوية
األصحاء المعرضين الستنشاق كميات كبيرة من األبواغ كالمزارعين الذين يتعاملون مع الحبوب 

 والعلف المجفف وأكوام القش 

بعد عدة ساعات من استنشاق األبواغ يحدث سعال وقشع وترفع حروري وقشعريرة وحشرجة : سريريا -
مفرقعة واضطراب بالتبادل الغازي بين األسناخ الرئوية والشعريات الدموية مؤديا لقصور تنفس متدرج 

 . سا 48-24ويكون القشع المطروح قيحيا يحوي الفطور أو مدمى وتدوم الحالة السريرية بين 

 مصادره إما منزلية كالمنزل الرطب واألثاث القديم والسجاد أو مهنية : الرشاشيالربو
مؤديا  الرشاشياتويحدث نتيجة االستنشاق المستمر ألبواغ . كالوسط الزراعي أو الصناعي 

   الراجنيتحرض من قبل تماس المستضدات مع األضداد من النمط  خلطيةلتظاهرات 

 تصيب  الحمضاتربو ارتفاع يدعى : األرجيالرئوي  –القصبي  الرشاشياتداء
وسريريا يالحظ أعراض  هنسونالفطور األشخاص الذين لديهم ربو مسبقا ويسمى مرض 

ربو مع عسر تنفس مستمر وترفع حروري ويؤدي تخريش القصبات إلى زيادة اإلفراز 
المخاطي الذي يشكل مع الخيوط الفطرية كتل تسد لمعة القصبات مؤدية لقصور تنفس متدرج 

وال تتحسن حالة المريض بالصادات الحيوية وقليلة التأثر بالصادات الفطرية وحتى 
 .   الكلية والنوعية IgEوزيادة ال  بالحمضاتوتبدي الصيغة الدموية ارتفاع  الستيروئيدات



 األعراض السريرية

 الرئوي  الرشاشياتداء  -1

 الغازي الرشاشياتداء  -ج•

إصابة خطيرة يالحظ ازدياد حاالتها تصيب مثبطي المناعة 

كزارعي األعضاء أو مرضى الدم أو المعالجين بالكورتيزون في 

 مرحلة قلة العدالت وانخفاض تعداد البيض 

الرئوي والقصبات واألوعية وقد  البرانشيمفي  الرشاشياتتتطور 

تنتشر لكافة الجسم مؤدية إلصابة دماغية أو قلبية أو جلدية وهو 

 ٪ 80مرض خطير تصل الوفيات ل 



 األعراض السريرية

 خارج الرئة  الرشاشياتداء  -2

 الرشاشيالتهاب الجيوب  -أ•

 هو األكثر انتشارا المتوضعيصيب الجيوب األنفية والشكل 

 تصاب الجيوب الفكية نتيجة قلع األسنان أو حدوث شق فموي جيبي في قبة الحنك 

( الحاوية أكسيد الزنك  األوجيناتالموجودة في )  األوجينولبينت الدراسات أن مادة 
 المستخدمة في العالجات السنية تحرض نمو الفطر 

 هي األكثر شيوعا  الدخنية الرشاشيات

الشكل الغازي المنتشر يصيب الجيوب الوجهية لدى مثبطي المناعة وإنذاره سيء 
 يسبب تخريب العظام ويمتد لحجاج العين أو قاعدة القحف 

األنفي الجيبي التحسسي لدى أسوياء المناعة ويصيب  الرشاشياتيشاهد  داء 
  والغرباليةالجيوب الفكية 



 األعراض السريرية

 خارج الرئة  الرشاشياتداء  -2

 األذني الرشاشيالفطار  -ب•

يصيب الفطر مجرى السمع الظاهر ويشكل آفة غير خطيرة لدى األشخاص المصابين •
باألكزيما في المجاري السمعية الخارجية التي تنتج عن تنظيف وحك االذن الخارجية 

 بشيء قاسي 

 تتميز اإلصابة بتشكل سدادة من األغصان الفطرية •

 الرمادية المخضرة وأهم أعراضها تآكل األذن 

 .وألم موضعي وطرش وطنين وسيالن بسيط

 يبدي الفحص بالمنظار الطبي وجود كتلة تسد مجرى •

 السمع مؤلفة من خيوط فطرية متشابكة ضمن القيح ومفرزات •

األذن ويسمح الزرع بتشخيص النوع المسبب وغالبا هو الرشاشية السوداء وأحيانا الرشاشية 
 متعددة األلوان 

   اليوديتتم المعالجة باستئصال السدادة الفطرية وغسل األذن بمحلول اليود •

   اإليكونازولمع مرهم حليبي من مركبات     



 األعراض السريرية

 خارج الرئة  الرشاشياتداء  -2

   الرشاشيالتهاب القرنية  -ج•

 لدى مستخدمي العدسات الالصقة أو بعد رضوض القرنية -

 :  التهاب أم الظفر  -د•

تشبه سريريا الفطور الجلدية وأهم األنواع المسببة الرشاشية -
 متعددة األلوان 

--------------------------------------------- 

 :  للرشاشياتالثانوية  األخماج-

تشاهد على الجروح المفتوحة أو الحروق وتسبب تخريبا في -
للجلد فيمنع الفطر أو يؤخر أخذ الطعم للطبقات  البشرويةالطبقة 
 الجلدية 



 التشخيص الحيوي 

 :  أخذ العينات •

← عند اإلنسان بشكل عاطل الفوهات التنفسية العليا في  الرشاشياتتوجد •
يجب أخذ االحتياطات عند أخذ العينة إذ يغسل التجويف الفموي بمحلول 

 المضاد للجراثيم  اللوغول

 األفضل أخذ غسالة المفرزات القصبية بعد تنظيف جدرانها•

 أو إجراء خزعة رئوية عبر القصبات أو عبر جدار الصدر •

 تؤخذ العينات بتجريفها : إصابة الجيوبفي •

 تؤخذ بماسحة قطنية عقيمة : إصابة المجاري السمعية في •

 ببردها قدر المستطاع  ألظافرتؤخذ عينة من ا•

 :  ويجرى على العينات •

 الفحص المباشر  -1•

 الزرع -2•

 التشخيص المصلي  -3•

 الدراسة التشريحية المرضية -4•

 



 الفحص المباشر -1

  بالرشاشياتيشاهد خيوط فطرية دون أبواغ وهذا ال يؤكد اإلصابة •

إذا رؤوس رشاشية ومع ذلك يجب البدء بالمعالجة وقد تشاهد 

 كانت تهوية العينة جيدة

 وجود األبواغ دون الخيوط المعنى  مرضي له – •

 



 الزرع  -2
الذي  األكتديونمع أو بدون  كلورامفينيكولعلى سابورو : الزرع•

 – إمراضيتهعادة ونموه على هذا الوسط يؤكد  الرشاشياتيثبط 
م بمستعمرات بيضاء في  27ايام بحرارة  4-3نمو الفطر سريع 

البداية ثم تتلون باألخضر أو األصفر أو األسود حسب النوع عند 

 تشكل األبواغ 
 الذي يختلف شكله حسب األنواع  الرشاشيالفحص المجهري للمستعمرات يبدي الراس •

 



 التشخيص المصلي  -3

 :  البحث عن األضداد في المصل : أوال •
 المستضدات المنحلة والمستضدات الكاملة •

 :  من الطرق التي تستخدم المستضدات المنحلة•

تترسب المعقدات ضد :  اوشترلونيالكهربائي المناعي أو طريقة  بالرحالن: االنتشار المضاعف -•
وهي أقدم التقنيات وأكثرها استخداما ولبعض األقواس فعالية  األغارمستضد بشكل اقواس في  –

 (ايام 7)ولكن تستغرق وقت طويل  بالرشاشياتيؤكد وجودها اإلصابة  كيموتربسينيةأو  كاتالزية

 (  سا4)أسهل وأسرع : عكس الرحالن الكهربائي المناعي -•

 سهلة وسريعة وزات حساسية ونوعية عالية : الالمباشرطريقة التراص الدموي  •

 تعطي نتائج كمية وهي سهلة وحساسيتها عالية –طريقة أنزيمية مناعية  ELISA :ال •

 :  من الطرق التي تستخدم المستضدات الكاملة•

 المستضد المستخدم مقطع من كلية أرنب محقون فيه جزء من مستعمرة فطرية : التألق المناعي  -•

 :  البحث عن المستضدات الجوالة في الدم: ثانيا •
من مساوئها تأخر  -٪ 50نوعية لكن حساسيتها ال تتجاوز  – بالالتكسالتراض تتم بطريقة •

 (سا 48قبل موت المريض ب )اإليجابية 



 الدراسة التشريحية المرضية -4

خزعة أو من  الرشومتدرس الكتلة المستأصلة جراحيا في حالة •

بإجراء المقاطع النسيجية وتلوينها بال سدادة فطرية أو من رئوية 
PAS وتظهر فيها الخيوط الفطرية المتفرعة بشكل زاوية حادة 



 المعالجة

 وبحقن بطيء بالمشفى ب وريديا  – األمفوتربسين•

 جراحيا  الورميةتستأصل الكتلة  الرشاشيفي الورم •

في  األمفوتربسين ببخفي إصابة القصبات والرئة تكون المعالجة •

   البخالفم ونلجأ إلى حقنه وريديا في حال فشل 

 نتائج جيدة لكن امتصاصه ضعيف  اإليتراكونازوليعطي •

مضاد فطري واعد يفيد في عالج  Voriconazoleدواء •

 ب  – األمفوتربسينعلى  المعندةالغازية  الرشاشيات



 الفطور ثنائية الشكل

Dimorphic fungi   



 الفطور ثنائية الشكل

في أنسجة  الخمائريفي الوسط الزرعي والشكل  الخيطيتأخذ الشكل •
 اإلنسان 

 من إنسان آلخر غير معدية وهي األنسجة العميقة تصيب •

 :  تقسم إلى•

 :  لها مرضان: فطور لها منطقة دخول رئوية -1•

النوسجاتداء  -أ Histoplasmosis  
داء الفطار الكرواني  -بCoccidiodomycosis 

2-  لها مرضان: فطور لها منطقة دخول جلدية  : 

المبوغةداء الشعريات  -أ Sporothricosis 

البرعميداء الفطار  -ب Blastomycosis 



 Histoplasmosis النوسجاتداء 

 فطور تصيب الجملة الشبكية النسيجية •

 :  العامل المسبب •

ذات الشكل  النوسجاتالمغمدة وتسبب لداء  النوسجات -
  Histoplasma capsulatumالصغير

 

ذات الشكل  النوسجاتاإلفريقية المسبب لداء  النوسجاتأو فطر  -
 Histoplasma duboisiiالكبير 

حياتهما الطفيلية و بانتشارهما الجغرافيو سريريايختلف المرضان •
 .فقط الزرعيةتشابه الفطور الشكلي في األوساط ويجمعهما 



 المغمدة ذات الشكل الصغير النوسجاتداء 

H.capsulatum 

 :  شكل العامل الممرض•

 :  يأخذ شكلين مختلفين تماما

 :  في األنسجة•

 ميكرون وعليها برعم  4-2خميرة     

 :في حالته الرمية في التربة أو على وسط سابورو•

 ميكرون 2-1فإن الفطر يأخذ شكل خيوط تتراوح ثخانتها من     

 .  فطرية مشيجةمقسمة بجدر فاصلة ومكونة من      

 أبواغ كبير ملساء وأبواغ صغيرة : أنواع من األبواغ  3•

 وأبواغ متدثرة كبيرة وعليها نتوءات صغيرة   

 مميزة لهذا النوع الفطري     



 المغمدة ذات الشكل الصغير النوسجاتداء 

أمريكا الوسطى والشرقية والجنوبية وشرقي كندا : التوزع الجغرافي•

 .  والمكسيك ويشاهد في افريقيا الجنوبية وجنوب شرقي آسيا

يصيب كل األعمار يصيب الرجال أكثر من النساء : الوبائيات والعدوى •

 ينتقل من إنسان آلخر  الو

الحاوي على األبواغ كغبار المزارع استنشاق الغبار تتم العدوى عن طريق •

وأماكن تربية الطيور وفي الكهوف والغابات والقرويون هم األكثر عرضة 

بسبب إصابة جميع الحاضرين بهذا مرض فرعون لإلصابة ويدعى المرض 

 .المرض عند فتح القبر 

 نادرا تتم العدوى بالجهاز الهضمي أو خدش في الجلد •



 :  مراحل  3األعراض السريرية 

 :  المرحلة األولى -• 

 رئوية دائما •

إذ يشعر المريض  –•
بكريب خفيف مع ارتفاع 

بسيط في الحرارة وقد 
 .تكون كامنة 

يمكن تشخيص اإلصابة  •
في هذه المرحلة باختبار 

داخل  الهيستوبالسمين
األدمة ويؤكد بعزل 

الفطر من القشع ويتم 
 الشفاء بعد بضعة أسابيع

 

 

 

 :المرحلة الثانية  -•

خارج الرئة إصابة  •
 وهي نادرة

جميع إما أن يتكاثر الفطر في  –  •
مع  خاليا الجملة الشبكية البطانية

في الطبقات الجلدية  توضعات
المخاطية على شكل عقد تتطور 

فموية لسانية  قرحيةنحو آفات 
 وحنجريةوبلعومية ولثوية 

 وقصبية عند الكهول 

 إسهاالتأو أن يسبب الفطر •
خاصة عند األطفال نتيجة 

 .  اإلصابة الهضمية

خطيرا حتى تطور المرض •
في الحاالت التي تعالج وهو 

 .  اسابيع أو أقل 6مميت خالل 

 

 

 :المرحلة الثالثة -•

إصابة معممة إذ ينتشر  •
الفطر عن طريق الدم أو 
اللمف إلى كامل الشبكة 

 النسيجية

هي : وأهم األعراض  •
سعال وتقشع مصحوب 

يتطور المرض . بالدم 
ببطء مؤديا إلى زلة 
تنفسية مزمنة وآالم 
صدرية تنتهي بوفاة 

 المريض



 التشخيص الفطري
في القشع والدم والنقي وفي الكبد وفي اآلفات الجلدية أو  النوسجاتالتحري عن •

 الجلدية المخاطية 

  بغيمزابعد تلوين العينات :  الفحص المباشريبدي •

 خمائرشكل  النوسجاتتأخذ فطور  الميتيلينأو بزرقة 

 ميكرون ومحاطة بفراغ واضح  4-2يتراوح قطرها  

 الفطر هيولىحولها يشبه المحفظة ناتج عن انكماش 

 . في أثناء التلوين ولذا أطلق عليها خطأ كلمة مغمدة  

   الخيطيم على الشكل  25وبحرارة بالزرع على سابورو •

 .  والذي يبدي األبواغ المتدثرة الكبيرة المميزة    
 .  ال يزرع إال في المخابر المختصة –ألن األبواغ معدية  خطرةلكن زراعته •

م فنحصل على  37أوساط غنية كخالصة القلب أو الدماغ بحرارة  الفطرعلىزراعة ◄ •
 . للفطر المشاهد في األنسجة الحية الخمائريالشكل 



 الفطريالتشخيص 

   :المناعيالتشخيص •

 الالتكسالبحث عن األضداد بطريقة تثبيت المتممة أو تراص •

 :  االختبارات الجلدية•

يظهر ارتكاس فرط حساسية متأخر ناتج عن حقن •
 متوضعتحت األدمة على شكل تورم  الهيستوبالسمين

 أسابيع من  3-2بعد  إيجابيتهوتبدأ  سا 48-24خالل     

 .  العدوى ويبقى مدى الحياة     

عندما ينتشر الفطر في جميع أنحاء الجسم  سلبيايصبح  االختبار •
بسبب نقص المناعة وفقدان الحساسية وبالتالي ليس لها قيمة في 

 .  الحالالت المعممة والخطرة من المرض



 العالج

ب   – االمفوتربسينالدواء الوحيد الفعال هو  3+2 المرحلتيفي •

 .  وريديا

للمرضى ناقصي المناعة  االيتراكونازولأو  الكيتوكونازوليعطى •
 .  ب – باألمفوتربسينبجرعة وقائية بعد بدء المعالجة 

 استئصال اآلفات الموضعية بالجراحة•



 اإلفريقية ذات الشكل الكبير  النوسجاتداء 

 مرض نادر محصور بأفريقيا •

 H. duboisii الدوبوازي النوسجاتيسببه فطر •

 :  يأخذ الفطر الممرض شكلين مختلفين تماما•

-5خمائر كبيرة ومبرعمة يتراوح قطرها من : في أنسجة اإلنسان •

ميكرون بيضوية الشكل أو مستديرة ومحاطة بمحفظة سميكة  20

 تشاهد هذه الفطور ضمن خاليا ضخمة أو بشكل حر في القيح

 المغمدة النوسجاتيأخذ الفطر نفس شكل : الزرعيةفي األوساط •



 العدوى

 تتطفل على اإلنسان فقط •

 لم تعزل من التربة   –•

 لم تعرف طريقة العدوى  -•

 يعتقد بأنه يدخل عبر األغشية المخاطية أو الجلدية•



 األعراض السريرية

, الهيكل العظمي والمناطق الجلدية المخاطية يصيب خاصة •

 .تأخذ شكل حطاطي عدسي أو عقد تحت الجلد 

الجلد واألغشية المخاطية في الشكل المزمن تشاهد إصابة •

 . كتقرحات األنف والفم والبلعوم والناحية التناسلية والشرج

مشابهة اللتهاب العقد الجهاز  اللمفاوي الفطور تصيب هذه •

 السلي 

 محدثا هزاال وحرارة مزمنة  البطانيالجهاز الشبكي ويصيب •

 .  إصابة الرئة نادرة•



 التشخيص والمعالجة

 :  التشخيص•

 الخميريللعينات المأخوذة ويظهر فيها الشكل الفحص المباشر  •

 للفطر 

 على سابورو يظهر الفطر بشكل خيوط الزرع •

 :  المعالجة•

 .ب وريديا األمفوتربسين•



 الفطار الكرواني

Coccidiodomycosis 



 الفطار الكرواني

Coccidiodomycosis 

 Coccidioides immitisالمماثلة  الكروانياتتسببه •

يشاهد في جنوب غربي الواليات المتحدة األمريكية وشمال •

 األرجنتين 

 ٪ 100تبلغ نسب اإلصابة في بعض المناطق •

يعد ثاني خمج انتهازي عند مرضى اإليدز المقيمين في ◄ •

 .  USAأريزونا جنوب غرب 



 الوبائيات والعدوى

 لكنه ينتشر بسرعة في الجسم غير معدي مرض •

 يستوطن البالد نصف الجافة •

تشاهد إصابات كثيرة في فصول الجفاف بعد التعرض للعواصف •

 الرملية ألن الفطر ينبت في األرض بفصل 

 األمطار بشكل خيوط تنقسم إلى أبواغ مفصلية 

 ثم تنتشر مع الغبار خالل فصل الجفاف لتصل  

 مع الهواء المستنشق إلى القصبات والحويصالت 

 الرئوية مشكال كرات صغيرة ثخينة الغالف وممتلئة باألبواغ الداخلية  



 األعراض السريرية

 :مراحل 3•

االكثر انتشارا بشكل التهاب رئة يحدث فيها تجمع كبير لكثيرات النوى : الشكل الرئوي•
كشفها  اليمكنوبعض وحيدات النوى فتقتل الفطر أو توقفه وتبقى اآلفة صغيرة جدا 

 الكوكسيديوئيدينفقط وحقن تشخيصه باالختبار الجلدي ٪ ويتم 60سريريا ونسبته 
 تحت الجلد

٪ من الحاالت وتكون األعراض شديدة تستدعي عناية 40يمثل : الشكل خارج الرئوي•
 .إضافة لآلفات الجلدية. ألم جنبي شديد مع آالم مفصلية وتورمات حولها, طبية مشددة

إذ يمكن للخراجات الرئوية أن تتمزق وينتشر الفطر  -نادرة: اإلصابة المنتشرة•
بالطريق الدموي أو اللمفاوي إلى سائر أنحاء الجسم مسببا إصابة العظام والجلد 

ويحدث , ٪ من الحاالت50-30والتامور والعضلة القلبية ويحدث التهاب السحايا 
 التهاب العقد اللمفاوية وقد يتطور للتقيح ونسبة الوفيات في هذه الحالة عالية



 التشخيص المخبري

 ...(قشع نتحات لطاخة ألغشية مخاطية س د ش : )تؤخذ العينات حسب الحالة السريرية •

 يشاهد الفطر بشكل كرية كبيرة: وتفحص مباشرة •

 ميكرون ومحاطة بغالف رقيق وبداخلها عدد كبير 5-200 

 . ميكرون  5-2من األبواغ صغيرة الحجم بقطر  

 . تنفجر عند النضج الكريات لتحرر األبواغ الداخلية  

 ال يبدي الشكل الكروي أو األبواغ الداخلية أي شكل من التبرعم    

 أيام بشكله الخيطي وتكون 7ينمو الفطر بعد الزرع على سابورو •

 المستعمرة بلون أبيض بداية ثم تتحول للون البني      

ميكرون وينقسم ألبواغ مفصلية تكون مسؤولة عن انتشار المرض وتدخل عبر  8-2قطر الخيط •
 الهواء المستنشق لتصيب اإلنسان 

 تحت الجلد ويكون الكوكسيديوئيدنتتم بحقن : االختبارات الجلدية•

 ,التفاعل إيجابيا في الشكل الرئوي وخارج الرئوي وسلبي في اإلصابات المنتشرة   

 يوم ولكنه يعطي تفاعالت متصالبة  45-20تظهر إيجابية التفاعل  

 .  مع بقية األمراض الفطرية الجهازية العميقة لذلك ال يعتمد عليه في التشخيص



 المعالجة

 الراحة في الفراش لمصابين بخمج بدئي •

ب يملك فعالية ثابتة عند المرضى المصابين  – األمفوتربسين•

 بمرض منتشر 

 فمويا الكيتوكونازولب يعطى  األمفوتربسينفي حال فشل •



  المبوغةداء الشعريات 
Sporotrichosis   



 المبوغةداء الشعريات 

Sporotrichosis   
 مرض يصيب الجلد والنسج الخلوية تحته والعقد اللمفاوية •

 قد تصل اإلصابة للجهاز التنفسي •

   Sporothrix schenkeii الشنكية المبوغة الشعرويةيسببه فطر •

 أكثر الفطور العميقة شيوعا وأقلها خطورة •

 دقيقة في التربة والنباتات واألخشابخيوط فطرية يوجد بشكل •

 ينتشر المرض في أمريكا الالتينية •

 وفي أفريقيا الجنوبية ( المكسيك والبرازيل )

 ويعتقد بوجوده في سوريا 



 الوبائيات والعدوى

يفضل الفطر الحرارة والرطوبة العاليتين ويصيب خاصة •

 المزارعين والعمال وبائعي الزهور 

بالتراب الحاوي على بتلوث الجرح العدوى تكون جلدية تتم •

الفطر أو بواسطة وخز شوكة نباتية حاملة للفطر كنبات الورد 

وأشواك الصبار حيث يدخل  األشنياتوالتوت البري وبض 

 .  بالتلقيح إلى الجلدالفطر 



 األعراض السريرية

وغير مؤلمة وقاسية  محمرة درينةأسبوع يظهر مكان التلقيح  20-6بعد دخول الجسم ب •

وتتقرح  تتنخربالجس وغير ملتصقة تنزلق تحت الجلد وقد تتصل بالنسج العميقة من الجلد ثم 

درنات وقد تقف اآلفة أحيانا عند هذا الحد أو تنتقل على امتداد األوعية اللمفاوية محدثة 

 . بسهولة ومجسوسةه األوعية قاسية ذعلى مسارها وتصبح همتعددة 

 األطراف هي األكثر عرضة لإلصابة بسبب تعرضها لوخز أشواك النبات •

قد تنتشر هذه الفطور بحاالت نادرة عن طريق الدم إلى الكبد والخصيتين والكليتين والعظام •

 والمفاصل أما إصابة الرئة أو ج ع م فنادرة جدا 



 التشخيص السريري 

صعب ألنه يلتبس مع أمراض أخرى من أخماج الجلد •

كالتهاب الطرق اللمفاوية بالمكورات العنقودية أو اآلفات 

 أو السل أو الفطار الكرواني  األفرنجيةالدرنية أو الصموغ 



 التشخيص المخبري

هو المرض الفطري الوحيد الذي ال يكشف فيه الفطر بالفحص المباشر للنسج •
 المأخوذة 

 ولكن تكشف الفطور وبأعداد كبيرة بعد حقن •

 الجرذ أو الفأر بالعينات الحاوية على الفطور

 فتبدو في أنسجتها بشكل خاليا خميرية صغيرة  

 داخل متوضعة السيكاربيضوية متطاولة تشبه 

   السيكارأجسام الخاليا عديدة النوى تدعى  

 ونحصل على هذا الشكل بالزرع على اآلغار•

 م 37بحرارة  المدمى       

 م 27الزرع على وسط سابورو وبحرارة •

 يعطي الفطر مستعمرة بيضاء اللون ثم يتحول 

 ألحمر مسود ومؤلفة من خيوط رفيعة عليها أبواغ مميزة للنوع



 المعالجة

يود البوتاسيوم المشبع يشفى الشكل اللمفي بسرعة بمحلول •

 بجرعات متدرجة 

ال تحدث استجابة لمركبات اليود فنلجأ :  في اإلصابات المنتشرة•

 .  فمويا واإليتراكونازولب  باألمفوتربسينللمعالجة الوريدية 



 البرعميداء الفطار 

Blastomycosis 



 البرعميداء الفطار 

مرض جلدي يأخذ شكلين حسب المنطقة الجغرافية والعامل •

 :المسبب 
 North american blastomycosis: األمريكي الشمالي البرعميالفطار •

 Gilchrist جيلكريستويدعى داء 

 South american blastomycosisاألمريكي الجنوبي   البرعميالفطار •
 Lutzلوتزويدعى مرض 



 األمريكي الجنوبي البرعميالفطار  األمريكي الشمالي  البرعميالفطار 
ب

سب
العامل الم

 

    الملهب للجلد البرعميالفطر 
Dermatidis blastomyces 

البرازيلية  البرعميةالفطور 
Blastomyces brasiliensis 

ع 
التوز

ي
جغراف

ال
 

 أمريكا الجنوبية والوسطى والبرازيل حوض االمازون أمريكا الشمالية وأفريقيا الشمالية والشرقية 

ى
العدو

 

 دخول الفطر عبر الرضوض الجلدية وخاصة المزارعين الرضوض والجروح من الوسط الخارجي الحاوي على الفطر تلوث

سريرية
ض ال

عرا
أل
ا

 

 بثرة عليها← حطاط سطحي حويصليتبدأ ب 

 متعددة ومتقيحة نمو نحو المحيط قشور بنتوءات 

 مع شفاء المركز ويبقى محيطها محمرا 

 ,  ومرتفعا ويحوي عدد من الخراجات  

 قد تنتشر للجهاز العظمي وخاصة األضالع

 والفقرات و ج ع م والكبد والطحال  

باتجاه  وتتوسع اآلفةبتقرح البلعوم االنفي والفموي تبدأ 

 المحيط والعمق معا للنسج تحت الجلد 

 وقد تسبب تخرب لسان المزمار والحبال 

 .الصوتية واأللم شديد أثناء االكل والشرب

 إصابة رئوية+ قد تشاهد ضخامة كبد وطحال 

ي
خبر

ص الم
خي

ش
الت

 

 في العينات المرضية كالقيح والقشعالتحري المباشر 

 خميرة مستديرة بقطر: والخزعات الجلدية 

 ميكرون وعليها برعم قاعدته عريضة 10-15 

 م  يظهر الشكل الخيطي  27سابورو بحرارة  -: الزرع 

  الخميريالشكل : م 37على أوساط غنية  -

 تحت األدمة  البالستوميسينحقن : االختبارات الجلدية 

 عن األضداد بتثبيت المتممة البحث:المصليةاالختبارات 

 

 للعينات تظهر الفطور بشكلالفحص المباشر 

 عليها  ميكرون بيضوية 60-5خمائر كبيرة  

 عدة براعم 

م خيوط محجبة  27على سابورو بحرارة  -: الزرع 

 عليها أبواغ مميزة للفطر

   الخميريالشكل : م 37 المدمىعلى اآلغار  -

 الباراكوكسيديوئيدينبحقن : االختبارات الجلدية 

 ٪ 97في إيحابيتثبيت المتممة : االختبارات المصلية 

جة
المعال

 

 فمويا  االيتراكونازولأو  الكيتوكونازول وااليتراكونازول الكيتوكونازول+ ب  األمفوتربسين



 األورام الفطرية 

 الفطرومات

The Mycetoms 



   The Mycetomsاألورام الفطرية

ملم متقرحة أو غير  10-8أورام تشاهد في الجلد وطبقاته تقيس •
ع والصدر ذمتقرحة وغير مؤلمة تتوضع في األطراف العلوية والج

 واإلليتين 

 :  تتميز ب•

- ات تطور بطيء ومستمر حتى تصل للعظامذ 

 ات أصل جرثومي أو فطري ذوجود حبيبات تخرج من الورم 

 ال تتأثر األورام ذات المنشأ الفطري باألدوية وعالجها الوحيد
ذات المنشأ الجرثومي  الفطروماتبينما تعالج االستئصال الجراحي 

 بالصادات الحيوية وتشفى



 األورام ذات المنشأ الفطري

سببها فطور هوائية خيطية الشكل تنتمي  المادوريالفطار تدعي •
 وهو األكثر انتشارا  Madurellaللجنس 

تأخذ ألوانا  حبيباتتنطرح هذه الفطور من اآلفة للخارج بشكل •
 مختلفة تميز النوع الفطري المسبب 

 :  منشؤها النوعين: الحبيبات السوداء   •

Madurella mycetomie 
Madurella grisea   

 :  الحبيبات البيضاء -

  Leptospheria senegalensis 
- Pseudoallescheria boydii   

 



 األورام ذات المنشأ الجرثومي

 تنتمي الجراثيم للجنسين.  الشعي الفطرومتدعى •

و  نوكارديا                                                       
streptomyces                                                              

 :  الحبيبات البيضاء •

  Nocardia steroids 
Nocardia brasiliensis   

 :  الحبيبات الحمراء•

  Actinomadure madureae 
Actinomadure pelletieri   

 :  الحبيبات الصفراء•

Streptomyces somaliensis  



 الوبائيات والعدوى 

 هي الخازن الرئيسي  التربة•

/  ملم500-50تشاهد في المناطق السهلية التي نسبة أمطارها قليلة •

 السنة حيث تتوافر فيها النباتات العشبية ذات األشواك 

ابتداء من وخزة شوكة نباتية حاملة الجلد العدوى عن طريق •

للعوامل الممرض أو من التربة الملوثة مباشرة إلى األقدام العارية 

 في القدم سحجاتعبر رضوض أو 



 األعراض السريرية

يتقرح خراج متعدد الشقوق يتطور حول منطقة الدخول في الجلد •
ويتقيح ببطء على مدى أشهر أو سنوات ثم تظهر فيه حبيبات 
 مختلفة األلوان حسب نوع العامل الممرض تخرج منه تلقائيا 

تتوضع عادة في األطراف السفلية ويزداد حجم القدم السيما الجهة •
المحدبة ألخمص القدم ثم يجتاح الفطر األعماق ليصل العضالت 

 المادوريةالقدم والعظام مؤديا النحاللها فيتغير شكل القدم وتسمى 

 في الصدر متوضعايكون الخراج أحيانا •

 ألن اإلصابة تأتي من أشواك الصبار أثناء 

 جمع الثمار أو في األطراف العلوية واإلليتين 



 التشخيص المخبري

 الوبائية  والتقصياتيعتمد على الشكل السريري لآلفة •

في قيح الخراجات التي انفتحت حديثا أو في العقد الطرية الحبيبات  يؤكد باكتشاف•
 التي يمكن إجراء خزعة منها وإخراج الحبيبات 

فحص الحبيبة شكليا ولونا وقساوتها ومركباتها هاما لتحديد العامل الممرض حيث •
مؤلفة من خيوط محجبة وبقطر فطرية حقيقية  مشيجةمن الحبيبة الفطرية تتكون 

 ميكرون  3عريض أكبر من 

 ميكرون  1ناعمة جدا قطر خيوطها أقل من  مشيجة: الحبيبة الجرثومية•

 ويشاهد في مقطعها نهايات خيطية حرة ومنتفخة بشكل إيجابية الغرام     

  الشعيةهراوة ومتراصة بشكل شعاعي لذا سميت الفطور    

تسبب خراجات حقيقية تتلو رضوض الغشاء المخاطي للفم والسبيل  الشعيةالفطور •
المعدي المعوي ويظهر فحص القيح حبيبات تدعى حبيبات صفراء تدعى حبيبات 

ممزوجة بالحطام الخلوي وليست  الشعيةوهي مستعمرات من الفطور : الكبريت 
 مكونة من الكبريت  



 الزرع

ألنها ال تكون ملوثة غير المنفتحة تزرع الحبيبات من اآلفات •

 بالجراثيم الخارجية 

 تزرع بعد غسلها عدة مرات بالماء العقيم •

لكن يضاف سابورو الهوائي على وسط الحبيبات الفطرية تزرع •

وتحضن  الجيلوز٪ من 0.2و   Neopeptone ٪من 0.1له 

 م  27بحرارة 

  لوفنشتاينالهوائي على تزرع على وسط الحبيبات الجرثومية •

 .  م37بحرارة  السليةالمستخدم لزرع العصية 



 المعالجة 

  الشعي الفطروماإلنذار جيد في •

خاصة بالعالج  والتريميتوبريم للسلفاميتاكسازولتستجيب هذه الجراثيم •
 المبكر ويجب تناول األدوية ألشهر بعد الشفاء السريري لضمان عدم النكس 

 اإلنذار سيء وال يوجد مركبات فعالة :  المادوريالفطار •

 القطع الجراحي لآلفات الباكرة أفضل وسيلة لمنع انتشارها •

 يكون البتر أحيانا ضروريا في الحاالت شديدة التطور •

 : الوقاية•
 ارتداء األحذية الواقية من وخز األشواك في المناطق  العشبية •

 اليوديفي حال الوخز بشوكة يجب تطهير مكان الوخز مباشرة بالكحول •



 الرئوية المتكيساتداء 



 الرئوية المتكيساتداء 

   الكارينيالمتكيس الرئوي يسببه طفيلي يدعى •

    Pneumocystis jiroveciيسمى حديثا •

والدراسات الحديثة رجحت تصنيفه مع  األواليكان يصنف من •
الفطور حسب دراسة الحمض النووي ونموه على األوساط الفطرية 

 والبيولوجية المورفولوجيةوصفاته 

٪ من 85من األمراض االنتهازية الشائعة عند مضعفي المناعة •
 مرضى اإليدز وهو العامل الرئيسي للوفاة لديهم 

٪ عند 21في سوريا )يشاهد على نطاق واسع : التوزع الجغرافي•
 (مرضى مضعفي المناعة 



 شكل العامل الممرض

 :  أشكال ويشاهد داخل وخارج الخاليا 4يأخذ •

 ميكرون 5-2كروية الشكل تقيس :  األتروفة -1•

 زرقاء ونواة مركزية بنفسجية سيتوبالسماات ذ    

   ميكرونات 5بيضوي الشكل : طليعة الكيس  -2•

ميكرون ويحوي عند  6-4ينتج عن الشكل السابق يقيس : الكيس -3•
بعد انفتاح  أتروفاتأبواغ تصطف بشكل دوري تصبح  8نضوجه 

 الكيس الناضج 

التي تحوي  غروكوتيمكن رؤية جدار الكيس بعد تلوينه بطريقة •
 مركبات الفضة

 شكله غير منتظم وهو كيس فرغ من محتوياته: الكيس الفارغ -4•



 الوبائيات والعدوى

 طريقة االنتقال التزال مجهولة •

 يعتقد عن طريق الهواء ومن إنسان آلخر •

تحدث جائحات وبائية بين المرضى في المشافي عند األطفال والمضعفين •
 مناعيا 

لكنها ... الخراف والكالب والقطط والفئران : للطفيلي خوازنذكر وجود •
 غير قادرة على نقلها للبشر 

عوز المناعي , عوز المناعي الخلقي : لإلصابة  مؤهبةهناك عوامل •
.  الخدج , مل / كرية 200أقل من  CD4مع تعداد ال (اإليدز)المكتسب 

األوالد , المقيمين في المشافي وبيوت الحضانة , الرضع المضعفين 
والكبار البالغين المصابين باضطراب مناعي كالمصابين بالسرطان 

والمعالجين بمثبطات مناعية من ( كور الكواشيور)وسوء التغذية الشديد 
 القشرية بالستروئيداتأجل زرع األعضاء والمعالجين 



 دورة الحياة
 يتكاثر الطفيلي في األسناخ الرئوية عند اإلنسان •

بعد استنشاق األكياس التي تصل االسناخ حيث تنحل وتحرر •
التي تلتصق على األنسجة الرئوية وتتكاثر ببطء  األتروفات

لتنتشر إلى كافة أنسجة الرئتين حيث  والالجنسيبالطريقين الجنسي 
 المتكيسة  أتروفاتتمأل االسناخ بشكل تدريجي بعناقيد من خاليا 

على شكل زبد رغوي يتكون من  السنخيةوتزداد اإلفرازات •
 ومن بقايا الخاليا المنحلة  األتروفات

 البالعاتوبعض بروتينات المضيف وبعض 

 الرئوية  



 األعراض السريرية

 ال يؤدي الخمج عند األصحاء ألعراض سريرية واضحة •

يبدأ ظهور األعراض لدى المثبطين مناعيا تدريجيا أو بشكل •
مفاجئ بعد دور حضانة يمتد لشهرين ألن الطفيلي ضعيف 

 الفوعة

سعال خفيف غير منتج وتسرع في التنفس مع : أغلب األعراض •
 حمى مرتفعة عند البالغين

في مناطق اإلصابة بالطفيلي  منخمصةتبدو لمعة األسناخ •
 وبداخلها فتحة على شكل عش النحل ترى بسهولة بعد التلوين 

اإلصابات خارج الرئوية والمنتشرة فهي نادرة الحدوث حيث •
يصاب الكبد والطحال والقلب والكلية ونقي العظم والبنكرياس 

 .  والمعدة والغدة الدرقية



 التشخيص

 ال يوجد موجودات مخبرية نوعية للتشخيص •

قد يشاهد فقر دم ونقص صفيحات  - CRP↑ قد  -قد تتسارع سرعة التثفل أو تبقى طبيعية •
 وبيض 

 يتناسب اضطراب غازات الدم مع شدة الحالة السريرية•

 يحدث تراجع في الوظائف الحيوية للرئتين وفي السعة الكلية فيهما •

 :  التشخيص المؤكد•

بعد تلوينها ويمكن الحصول على المفرزات الرئوية  السنخيةرؤية الطفيلي بالمجهر في المفرزات   
 :  بالطرق التالية

 (٪ 60حساسيته)جمع القشع بعد حقن مصل ملحي داخل القصبات  -•

جمع غسالة القصبات عميقا في الشجرة القصبية عن طريق إدخال المنظار القصبي وحقن  -•
 (٪ 98حساسيته )المصل الملحي 

 (٪100حساسيته )دراسة خزعة رئوية نسيجيا  -•

وبالتألق المناعي ( ستربتافيدين -الوسم بالبيوتين)دراسة العينات السابقة بعد التلوين المناعي  -•
 (٪100حساسيته )لكشف أكياس المتكيسة 

 منه  ةالفائدالبحث عن األضداد أو المستضدات في الدم : التشخيص المصلي•

 انتشار دخني في الرئتين: الصورة الشعاعية للصدر•



 المعالجة

كغ من الوزن / ملغ20 سلفاميتاكسازول – تريميتوبريم: المفضلة•
 ألسبوعين ولفترة أطول في مرضى اإليدز 

األكثر سمية  البنتاميدين: في حال الحساسية له أو عدم االستجابة •
   يويماكغ /ملغ 4ويعطى 

 اإلنذار سيئ لدى التأخر بالعالج ولدى مضعفي المناعة •

٪ عند 100٪ عند األطفال وتصل ل 50-20يبلغ معدل الوفيات •
 البالغين 

 :  الوقاية 

كوقاية للمرضى مضعفي  سلفاميتاكسازول – تريميتوبريميعطى •
 .المناعة طوال فترة تناول األدوية المضعفة للمناعة


