
 Mycetomes الفطرومات

 (  الفطرٌة االورام)



 :الورم ٌتمٌز  

 والمستمر حتى ٌصل إلى العظام بتطوره البطًء  •

   ذات أصل إما جرثومً أو فطري حبٌبات بوجود  •

العالج الوحٌد هو  و باألدوٌة الفطرٌة األورام تتأثر ال  •

   االستئصال الجراحً لآلفات مؤدٌة إلى مشكلة اجتماعٌة

 (الفطرومات )األورام الفطرٌة 

 (أوجرثومٌةفطرٌة ) ٌةجلدأورام  •

 ملم 10 -8غٌر مؤلمة   •

 قد تتقرح وتشكل خراج •

 ...فً األطراف والجذع  ٌتوضع •



 :نوعان

  Maduromycosisي خٌطٌة ورفطار ماد: فطري -أ  

 :ٌخرج من الورم حبٌبات ذات ألوان مختلفة 

  Madurella سوداءحبٌبات 

  Leptospheria بٌضاءحبٌبات  

 العوامل المسببة للفطرومات

  Actinomycosis الشعً الفطروم:  جرثومً -ب

 Nocardia النوكاردٌا:  بٌضاءحبٌبات •

 Actinomadure الشعٌة: حمراء حبٌبات•

  Streptomycesالمتسلسلة صفراء حبٌبات•



•

•

Actinomyces 

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=/websites/emedicine/derm/images/Large/17141714Der00767-04.jpg&template=izoom2


•
 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Actinomycosis_PHIL_2856_lores.jpg


قلٌلة فٌغزر  هافً اماكن نسبة امطار•
 فٌها النباتات العشبٌة ذات األشواك

 

 

 

 

 :العدوى

 وخز الجلد بشوكة نباتٌة حاملة للفطر   •

 أو رض األقدام العارٌة •

 لفطروماتا



ٌتطور حول نقطة دخول العامل •

الممرض خراج متعدد الشقوق 

 (أشهر أو سنوات)ٌتقرح ببطء 

 

ٌظهر حبٌبات مختلفة األلوان حسب •

 نوع العامل الممرض 

 جرثومٌة

 األعراض السرٌرٌة للفطرومات

 فطرٌة 



 ٌزداد حجم الطرف •

ٌجتاح الفطر األعماق فٌصل للعضالت •

 والعظام مؤدٌاً إلى انحالل العظام 

 (المادورٌةالقدم )        

 نوكاردٌا  –مادورٌة  قدم









 أو الرقبة  الصدرعلى تشاهد األورام  فً المكسٌك

  االخرىأو النباتات    cactusأشواك الصبار  نتٌجة وخز



  الخراجاتٌعد فحص الحبٌبات فً قٌح •

 وقساوتهامن الناحٌة الشكلٌة واللونٌة 

ومركباتها أمراً أساسٌاً لتحدٌد العامل 

 الممرض 

جرثومٌة 

Actino. 

 Madurellaفطرٌة 

 تشخٌص الفطرومات

 سابوروتزرع الحبٌبات الفطرٌة على وسط •

 لوفنشتاٌنالحبٌبات الجرثومٌة على وسط •

 زرع الحبٌبات



 :ٌعطى ثومٌةلجرا لالصابة جٌد االنذار•

 لعدة أشهر  مٌتوبرٌم والتري لسلفونامٌداتا         

والقطع الجراحً  سٌئ انذاره المادوري الفطار•
 الباكرة أفضل وسٌلة لمنع انتشار المرض لالفات

 

 

 

 

 

 

 :الوقاٌة

 ارتداء األحذٌة الواقٌة من وخز األشواك•

 تطهٌر مكان الوخز بالكحول الٌودي مباشرة•

 

 المعالجة



 حرارٌا  فطور ثنائٌة الشكل   -
 (25وخٌطٌة بالزرع  37باألنسجة  خمٌرٌة)              

 (ابواغ) وتنتقل بالغبار( خٌوط)توجد فً التربة   -

   الجهازٌةاألمراض الفطرٌة نسبب  -

 من إنسان آلخر التعدي -

 الفطور ثنائية الشكل
Dimorphic fungus 

 الجهازيةالفطور  
 (Deep mycosesالعميقة )



 من إنسان آلخر التعدي -

 (العميقةالفطور )الفطور ثنائية الشكل 

 : رئوٌة عدوى

 Histoplasmosis  النوسجاتداء  -                    

 Coccidioidomycosis   الكروانً الفطارداء                    -
 

 : جلدٌة عدوى  

 Sporotrichosis المبوغةداء الشعرٌات  -                   

   Blastomycosis البرعمً الفطارداء  -                   



  Histoplasmosisالنوسجات داء

 داء الكهوف cave disease أو مرض فرعون

Histoplasma capsulatum المغمدة النوسجات فطر: الشكل الصغٌر  

   Histoplasma duboisii  االفرٌقٌة النوسجات فطر: الشكل الكبٌر

خالٌا البالعة فً الجملة ال فًتصٌب األنسجة العمٌقة وتنمو •

 الشبكٌة النسٌجٌة محدثة تفاعل حبٌبً فً األنسجة



   فً أنسجة اإلنسان:  

 داخل متبرعمة مٌكرون 4-2خمائر 

 خالٌا الجملة الشبكٌة البطانٌة  

 عتراب أو وسط الزر: 

  مٌكرون 2-1، قطر حقٌقٌة فطرٌة مشٌجة   

 :األبواغثالثة أنواع من   

 صغٌرة  نتوءاتعلٌها  متدثرةكبٌرة  •

 كبٌرة ملساء أو•

 و صغٌرة مستدٌرة •

 H.capsulatumداء النوسجات المغمدة الشكل الصغٌر 



 العدوى

المزارع، وأماكن )أو الغبٌرات الغبار الحاوي على األبواغ   استنشاقب•
 هم األكثر عرضة لإلصابة والقروٌون، (تربٌة الطٌور وفً الكهوف



 السرٌرٌات

 حرارة بسٌطة أعراض كرٌب خفٌف ، :  اولىمرحلة •

 شفاء –( الجلدي بالهستوبالسمٌنٌشخص )                  

 

 جلدٌة مخاطٌة  توضعات -نادرة : مرحلة ثانٌة•

 (كهول)فموٌة وقصبٌة  –                  

  ممٌت –( أطفال) اسهاالتأو               

   معممةال اإلصابة: مرحلة ثالثة•

 مدمىسعال وقشع •

 صدرٌة، نقص وزن  االم•

 للموتٌتطور المرض ببطء مؤدٌاً   •



 ضمن البالعات النوسجات غٌمزاب ةلعٌنات ملون الفحص المباشر•

محاطة بفراغ ٌشبه المحفظة أطلق علٌها  مكرون( 3-1)خمائر •

 خطأ كلمة مغمدة

 النوسجات تشخٌص



 نقً العظام

   الحشوٌة لٌشمانٌاتشخٌص تفرٌقً مع 



 

    الالتكستثبٌت المتممة أو بتراص :  التشخٌص المناعً•

فرط حساسٌة متأخر  ارتكاسٌظهر  Histoplasmin الهٌستوبالسمٌن•
 ناتج عن حقنه تحت األدمة

 

 االٌتراكونازولو ٌعطى   ب - االمفوترٌسٌن: المعالجة•

 األبواغمع  الشكل الخٌطً للفطر م   25بحرارة  على سابورو الزرعٌظهر •

 زراعة الفطر خطٌرة جداً  لكن  •

 



 Coccidioidomycosis الكرواني الفطار

 :مرض رئوي ومفصلً 



 Sporothrix schenkeii الشنكٌة المبوغة الشعروٌة•

 شٌوعا  وأقلها خطورة الفطورالعمٌقةأكثر •

 الرئة نادراتصٌب الجلد والنسج الخلوٌة تحته والعقد اللمفاوٌة ، •

 (شهور)تطور المرض بطًء •

  Sporotrichose المبوغةداء الشعرٌات 

 ٌشكل خٌوط فطرٌة فً التربة وعلى النباتات واألخشاب•

 بالتقلٌحٌدخل الفطر عبر الجلد    

 تلوث الجرح بالتراب–

 شوكة نباتٌة حاملة للفطر وخزة–

 وٌصٌب المزارعٌن والعمال وبائعً الزهور•



 من  دخول الفطر ٌظهر مكان التلقٌح عدة أسابٌع بعد •

 قاسٌة بالجس غٌر مؤلمة بثرة محمرة •

 تنزلق تحت الجلد وقد تتصل بالنسج العمٌقة •

 ( القرحًالشكل ) وتتقرح  تتنخرثم •

 االمراضٌة 



 األوعٌة اللمفاوٌةقد ٌجتاز اآلفة الجلد وٌنتقل على امتداد •
 على مسٌرهادرنات متعددة محدثاً 

 بسهولة  ومجسوسةوتصبح األوعٌة قاسٌة •

 

إلى الكبد والكلٌتٌن والخصٌتٌن الدم  انتشار عن طرٌق نادرا•
 والعظام والمفاصل 

 أما إصابة الرئة أو الجملة العصبٌة فنادرة جداً  •

 



  المخبريالتشخٌص 

 ..  ٌحتاج تشخٌصه حقن الفأر بالعٌنات المرضٌة  •

متطاولة  بٌضوٌةصغٌرة  خمٌرٌةثم تكتشف هذه الفطور بشكل خالٌا •

 داخل الخالٌا عدٌدة النوى  متوضعة السٌكارتشبه 

 السٌكارأجسام تدعى                                                         



 الزرع الفطري  

على وسط سابورو ، مستعمرة بٌضاء •

تتحول الى مستعمرة مجعدة السطح ذات 

 لون أسمر مسود

 :للمستعمرات المجهريبالفحص •

 محجبة مكرون 1رفٌعة قطرها  خٌوط  •

 ذات جدار سمٌك  مثلثٌة أبواغ علٌها•

متجمعة على شكل زهرة  أبواغأو •

 الذرة عرانٌسأو بشكل  المرغرٌت

 



Sporothrix mold phase Sporothrix yeast phase 

 آغار سابوروالحاوي على الفطر على وسط  القٌحزرع  اذا •

 م الشكل الخٌطً 25وفً حرارة                 الخمٌريالشكل  م 37فً حرارة  •

 بجرعات متزاٌدةالمشبع  البوتاسٌومٌود  بسرعة بإعطاء محلول اللمفًٌشفى الشكل  -

  واالٌتراكونازولب   األمفوترٌسٌنفً اإلصابات المنتشرة   -

 المعالجة 



  Blastomycosis البرعمً الفطارداء  

 :مرض جلدي•

  North american blastomycosis  األمرٌكً الشمالً البرعمً الفطار•

 الملهب للجلد  البرعمًٌسببه الفطر :  Gilchrist جٌلكرٌستداء –

Blastomyces dermatidis                             
 

  South american blastomycosis األمٌركً الجنوبً البرعمً الفطار•

 Paracoccidioidomycos  الكروانًنظٌر  الفطار                              

 البرازٌلٌة  البرعمٌةتسببه الفطور :   Lutz لوتزمرض –

Blastomyces Brasiliensis             



 Pneumocystosisالرئوٌة   المتكٌساتداء 

 :ٌسببه طفٌلً  •

  Pneumocyst carini الكارٌنًالرئوي  المتكٌس  •

 P. jiroveci جٌروفٌسًأو  

 األوالًصنف سابقاً من   •

 الفطورالدراسات الحالٌة رجحت تصنٌفه مع •

  من األمراض االنتهازٌة عند مرضى مضعفً المناعة•
 (فً العالممرضى اإلٌدز العامل الرئٌسً لموت ) •
 
 انتشاره عالمً•
 شخصت حاالت عدٌدة فً سورٌة •



للطفٌلً أربعة أشكال وٌشاهد داخل الخالٌا وخارجها: 

زرقاء ، ونواة مركزٌة بنفسجٌة هٌولى،  مٌكروناً  5-2كروٌة :  األتروفة 

 مٌكرونات  5 بٌضوي: طلٌعة الكٌس   

 تصطف بشكل دوري أبواغعلى ثمانٌة ، وٌحوي  مٌكرون 6 -4: الكٌس  

 (غروكوت) وٌمكن رؤٌة جدار الكٌس بعد تلوٌنه مركبات الفضة

غ محتوٌاته:  الكٌس الفارغ   غٌر منتظم ، وهو كٌس فرَّ

 :شكل العامل الممرض



 دورة الحٌاة



 األعراض و العدوى

ومن اهم ذات رئة عند المضعفٌن مناعٌا ٌسبب :  باالستنشاقالعدوى •

 CD4وظٌفة الخالٌا التائٌة به سوء   لالصابةعوامل الخطورة 

 بشكل خلقً أو مرضً

العرضًعند األصحاء  الخمج   

 

 ًعند المثبطٌن مناعٌا: 
 سعال، وتسرع فً التنفس، مع حمى: رئوٌةاألعراض 

 الكبد والطحال والقلب والكلٌة ونقً : اإلصابات خارج الرئوٌة و المنتشرة أما
 ....العظام والبنكرٌاس والمعدة و



 CRPسرعة التثفل و •

:   تراجع فً الوظائف الحٌوٌة للرئتٌن•
 اضطراب غازات الدم

 :التشخٌص

أو قصبٌة  سنخٌةبفحص القشع او غسالة المتكٌس عزل  ٌمكن

 رئوٌة خزعة

تلوٌن مناعً كٌمٌائً أو تألق  

 ودواء وقائً هو عالجافضل 

 سلفامٌتوكسازول - مٌتوبرٌمري تال Bactrim  

بنتامٌدٌن: عالج بدٌل   


