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بعض محضرات الفطور
 المبیضات البیضCandida albicans
 فطر الشعرویةTrichophyton
 فطر الرشاشیاتAspergillus



المبیضات البیض 
Candida albicans

الصفات العامة
ھي من الفطور الخمیریة
 یمكن أن تشاھد على الجلد واألغشیة المخاطیة

بشكل غیر ممرض
 یمكن أن تصیب:
الجلد -
) للفم والجھاز التناسلي (والطبقة الجلدیة المخاطیة -
واألحشاء عند اإلنسان-
التبرعمتنمو على وسط سابورو بشكل خمیري حیث تتكاثر ب



Thrush)السالق(داء المبیضات الفموي 

تشاھد عند المصاب على شكل طبقة :شكل اآلفة
ن قشدیة بیضاء تغطي سطح اللسان وباطن الخدی

مم ترتكز على سطح ۲سماكتھا یمكن أن تصل إلى 
أحمر ملتھب یحدث نزف إذا نزعت



المبیضاتالصفات المجھریة لمحضر
:على شكل یشاھد الفطر

٥-۳مقسمة بحواجز قطرھا خیوط فطریة كاذبة
میكرون٥۰میكرون وبطول قد یصل

میكرون ٦-۳بیضویة الشكل قطرھا أبواغ خمیریة
متبرعمة وغیر متبرعمة، محاطة بھالة نیرة 

قشع: مصدر المحضر
زرقة المیتیلین: تلوینھ
40: العدسة المستخدمة



المبیضات البیضفطر
من قشع



Trichophytonفطر الشعرویة 
معلومات عامة

من الفطور الخیطیة الجلدیة
یمكن أن یصیب الجلد األجرد واألظافر وفروة الرأس وأشعار اللحیة
 إصابة أشعار الرأس تسمى بالسعفة
السعفة الجازة الجافة: نوع السعفة
تؤدي إلى تقصف األشعار مع بقاء بصالتھا سلیمة:جازة
ال تسبب التھاب أو تقیح في مستوى اآلفة : جافة
مم تكون األشعار فیھا ٥على شكل بقع صغیرة عددھا كثیر جداً بقطر تبدو اآلفة

محاطة بطبقة كثیفة من التوسفات الجلدیة ) مم ۲-۱(متقصفة وقصیرة جداً 



الصفات المجھریة للسعفة الشعرویة
:تظھر األشعاربعد التشفیف بالبوتاس الكاوي 

 میكرون ٤صغیرة قطرھا أبواغ مفصلیةفي داخلھا
قدي تكون ھذه األبواغ متوضعة مع بعضھا البعض بشكل ع

یشبھ منظر عرنوس الذرة



شعرة مصابة بفطر الشعرویة



Aspergillusفطر الرشاشیات 
معلومات عامة

 من الفطور الخیطیة
یمكن أن یصیب الرئتین والجیوب ومجرى السمع

الظاھر وقرنیة العین واألظافر 
 ة سداد(إصابة األذن تسمى الفطار الرشاشي األذني

)  فطریة أذنیة 
لقیح تتألف السدادة من خیوط فطریة متشابكة ضمن ا

ومفرزات األذن



الصفات المجھریة للسدادة الفطریة
میكرون ومقسمة بحواجز٤قطرھا خیوط فطریة متفرعة
 حوامل الرؤوس الرشاشیةینشأ منھا خیوط فطریة مثمرة ھي
 منالرأس الرشاشيیتألف:
میكرون یرتكز علیھ عدد من ۱۰-۸قطره مجلحویصل یدعى-

میكرون ٦طولھا المجیالتاالستطاالت تسمى 
میكرون٥-۳الصغیرة قطرھا سلسلة من األبواغینشأ من كل مجیل -



سدادة فطریة كاملة





۱۰×فطر الرشاشیات في مقطع سدادة فطریة أذنیة بالعدسة 



٤۰×رأس الرشاشیات في مقطع سدادة فطریة أذنیة بالعدسة 
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