
Candida  المبٌضات 



 خمٌريفطر 

 منتشر فً جمٌع أنحاء العالم 

 ً(المهبل) الجهاز الهضمً والمخاطٌاترمً ف.. 

 عند تغٌر أخماجتسبب  : 
المناعة الخلوٌة أو 

 الطبٌعٌة أو  الفلورا 

 الفٌزٌولوجٌةالحالة 

 

 ًفقط عشرون قادرة على إحداث  ، نوعا   200ٌوجد حوال
 آفات مرضٌة عند اإلنسان 

 

 ً19نسبة عزله من براز األصحاء حوال% 

 

لمبٌضة البٌضاء ا: أهم األنواعC.albicans   

اخرى انواع :C.tropicalis, C.krusei 

 

Candida 



 شكل العامل الممرض

مكرونا   4-6ٌقٌس من ، فطر وحٌد خلٌة 

  بالبرعمة ٌتكاثر/ اٌجابً الغرام 

  فطرٌة كاذبة  مشٌجةبعض األنواع ٌشكل
 األرٌمٌة األبواغتحمل على مسٌرها كتال  من 



 :فطور المبٌضات تنشٌط العوامل المحرضة على 

 الحمل  العمر،: فٌزولوجٌةحالة    

كتشقق الجلد والرطوبة : عوامل موضعٌة 

والخباثاتاألمراض المزمنة : حالة مناعٌة.... 

 والستٌروئٌداتواسعة الطٌف كالصادات : لفترة طوٌلة عالج باألدوٌة   

الورٌدٌة والبدالت  القثاطرالهضمٌة والقلبٌة وزرع األعضاء،  الجراحة

 ...  السنٌة 

 :للمبٌضات اإلمراضٌة لفٌزٌولوجٌاا

تمتلك المبٌضات عوامل فوعة تساهم فً إحداث اإلصابة  أهمها: 

تسهل االلتصاق بالخالٌا المستهدفة مع : جزٌئات سطحٌة1)
   تفاعالت التهابٌة حبٌبٌةتحرٌض 

  والفوسفولٌباز Proteasesالبروتٌازحالة  انزٌماتإفراز 2)
lipases ٌساهمان فً تخرٌب غشاء الخلٌة 

 

 



 اإلصابات الجلدٌة بالمبٌضات

  لجلد  المتقرنةالطبقة السطحٌة 

واألعضاء التناسلٌة  وحول الفوهات  ، الثناٌا 

 الشعرٌة والجرٌباتحول األظافر 

 

 آفات لها أسماء متعددة: 

األورام ، الجرٌبات الشعرٌة  إلتهاب، التقٌحات الجلدٌة ، المذح    

  وماحولهااألظافر  إلتهاب، الحبٌبٌة 

 

سوء التهوٌة ، المستمر التعرق:  ٌساعد على نمو الفطور ،
 pHوانخفاض ( التعفن واالحتكاك)  التوسفٌةتراكم الخالٌا 



 :مناطق  Candida المبٌضات تصٌب

 المخاطٌة -

 الجلدٌة  -

   الحشوٌة -

 اإلصابات المرضٌة بالمبٌضات



  thrush ; muguet :الفموي السالق

 بٌضاء ثخٌنة قشدٌةغشائٌة طبقة 

 مم قلٌلة االلتصاق بمخاطٌة الفم( 1-2) 

 اللسان وباطن الخدٌن : تشاهد
   .....والبلعوم



 سطح أحمر ملتهبمرتكزة على 





داء المبٌضات لزاوٌة الشفتٌن 
 (ماغالص  )

 طبقات قرنٌة بٌضاء أكزمائٌةملتقى الشفتٌن، آفة، 

ألم مع فتح الفم 
 





 الزغبًاللسان اسود 

 ضخامة الزغابات اللسانٌة

وتلونها باألسود بسبب 

 األكسدة 
 



 سكري  –مذح تحت الثدي 

 بالمبٌضات الثنٌات مذح



 فطور جلدٌة خٌطٌة  فطور المبٌضات البٌض 



 فطور جلدٌة خٌطٌة  فطور المبٌضات البٌض 



 مذح المبٌضات ألصابع الٌدٌن

الرطوبة :  ربات البٌوت 

 والغسال، الكوى) العاملٌن مع الماء  ،
 (والحالقٌن، وصانع الحلوٌات 

 

سرٌرٌا : 

 وسماكة بٌضاء  الثنٌاتتآكل فً     

 مع حكة مإلمة     

 تبدو اآلفة وكؤنها مطلٌة بمرهم         





 عند الرٌاضٌٌن خاصة 

 قدم الرٌاضٌٌن       

 القدمٌنأصابع  مذح



 التهاب الظفر وماحوله

ثم الظفر حول الظفرٌبدأ : الرطب 

 مع خراجات دقٌقة ونواسٌر فً  حمراءآفة منتفخة

 القٌح قاعدة الظفر ٌرشح منها

 تبدأ اآلفة مإلمة ثم ٌصبح األلم متقطعا  وأخٌرا  غٌر

 مإلمة وتدوم شهورا  أو سنٌن 



 :   عند مثبطً المناعة

 (:مرضى اإلٌدز)

 بهالجلد المحٌط وٌحدث تآكل للظفر 

 حتى أطراف األصابع 



 أورام المبٌضات الحبٌبٌة 

  نادر 

 األطفال والرضع:ٌشاهد  

بقع حوافها مرتفعة وسطحها حبٌبً  : سرٌرٌا

 توسفاتومغطاة بطبقة صفراء ناتجة عن 
 الطبقة القرنٌة 



 تتحول المبٌضات الرمٌة فً السبٌل
سكري، : )التناسلً إلى ممرضة فً 

 ..(  حمل

 مسببة حكة مهبلٌة شدٌدة 

 وإحساسا  باالحتراق 

 

 

 التهاب الفرج والمهبل 



 المبٌضات البٌض المشعرة المهبلٌة

 المفرزات المهبلٌة غزٌرة ، ضائعات
 محبحبةبٌضاء مائٌة 

ًالتهاب الطبقة المخاطٌة  :المنظار الطب
وتكون مغطاة بغشاء قشدي أبٌض مع 

 إفرازات مصلٌة 



  

حكة شرجٌة مؤلمة بخاصة عند التبرز 

 

 

 اآلفة حدودها غٌر واضحة وكؤنها مطلٌة
 بمرهم 

 تبدو الطبقة المخاطٌة للشرج محتقنة
   أكزمائٌةوملتهبة 

 %(20 الحفاضًالتهاب الجلد )   

 إصابة حول الشرج بالمبٌضات



 التهاب الجلد الحفاضً



 التهاب العٌن واألذن بالمبٌضات

 التهاب القرنٌة والملتحمة :  العٌن 

 إثر استعمال القطرات العٌنٌة الحاوٌة على

 والكورتٌزون لمدة طوٌلة   التتراسكلٌن

 العمى  خطٌرة قد تسبب 
 

التهاب االذن الخارجٌة  االذن 

تشكل التهاب مزمن ) الجراثٌم والفطور

 (  %24المبٌضات 

   ٌجب المشاركة العالجٌة 

 



 اإلصابات الحشوٌة بالمبٌضات 

 أغشٌة كاذبة  بٌضاء غنٌة بالفطور الخمٌرٌة : المريإصابة  -

 
 المعوي السالق=  األمعاءإصابة  -

 ًدون رائحة  إسهال غزٌر سائل 

 فً البراز  الخمائرالمتبرعمةكمٌات كبٌرة من 

 الجهاز الهضمً



ناجم عن الصمات الصغٌرة  كلوي قصور

 الحاوٌة على المبٌضات 

 األعراض السرٌرٌة غالبا  صامتة مع وجود

 مبٌضات فً البول 

 

 إصابة الكلٌة 

 التناسلً-الجهاز البولً إصابة 

 التهاب مثانة وعسرة تبول  •



 إصابة القصبات والرئة

 

سعال وعسر تنفس وتعرق لٌلً وحمى ونقص الوزن 

  وغنً بالفطور مدمىالقشع 

 كثافات رئوٌة : الشعاعٌةالصورة 

 تسمم الدم بالمبٌضات
    

- ًإصابة هضمٌة أو رئوٌة  : داخل 

 مدمنً المخدرات - ورٌدٌة دائمة قثطرة : خارجً -    

 : السرٌرٌات  
 سحاٌاالتهاب  –التهاب شغاف القلب  –نزٌف هضمً  –ارتفاع مستمر للحرارة 

 ونقً العظام



 الفحص المباشر 

 ًالقٌح و المفرزات المخاطٌة والبول والسائل الدماغً الشوك 

 بالمصل الفٌزٌولوجً مباشرفحص 

 (آخذة لغرام) غٌمزاملونة بغرام أو  لطاخةفحص   

 البوتاس ماءاتباألشعار  وو األظافر  الوسوفتشفف 

KoH 30 % 



 الـزرع 

CC الكلورامفٌنكول - سابورو   

CA أكتدٌونو لصاد حٌوي اضافة سابورو 

  ًساعة  48-24م وتقرأ بعد ْ   27تحضن ف 

 مسطحة أو مقببة بٌضاءتبدو المستعمرات 

 : كاستانٌداوسط  

 شد  سلزراعة الدم والـ  

 ساعة 48لـ م  37تحضن فً  

 



األرٌمٌة وأبواغه بخٌوطه الكاذبة تمٌٌز جنس المبٌضات  

ًاألوساط المستخدمة ه 

  والجزر وخالصة الصفراء البطاطا PCBوسط     

   Tween 80توٌن و آغار ورز  RATوسط      

 

  بعد تحدٌد جنس المبٌضات البد من تحدٌد النوع األكثر انتشارا
 %(66.5) وهو المبٌضة البٌضاء

 تشخٌص جنس المبٌضات



 :ثالثة اختبارات رئٌسٌة   

 المتدثرة األبواغتشكلChlamydospor  

 

 التبرعماختبار (Germ tube ) 

 

 

 زراعة العٌنات على وسط 
Albicans ID 

 تشخٌص المبٌضة البٌضاء 

مبيضات.avi
../../Desktop/فطور/فطور/بلاستيز.wmv


C.tropicalis 

C.krusei 

C.albicans 

CHROM Agar 

 التشخٌص المصلً

 (رمٌة)بالمصل قلٌلة النوعٌة  األضداداختبارات تحري 

 الجوالة المستضداتالتحري عن 

 (  االرابٌزٌتول-المانوز) المستقلباتالبحث عن 

 



 المعالجة

 ًفً حال إصابة الجهاز الهضم  : 
(موضعٌا  )النٌستاتٌن   

(فموٌا  )ولتزفلوكون 

 
الجلدٌة المخاطٌة  االصابة: 

النٌستاتٌن 

الكٌتوكونازول 

 

 الداء المنتشر: 
ب األمفوترٌسٌن 

الفلوكونازول 

 +الفلوسٌتوزٌن 

oral candidiasis (thrush) before and 18 hours after treatment - YouTube.avi


   :للفطوراألدوٌة المضادة 

( اإلرغوستتٌرول)غشاء الخلٌة الفطرٌة  بستٌرولتتحد  ( :Polyenes) البولٌنات .1
لتخرٌتتتب جتتتدران الخالٌتتتا وتغٌتتتر فتتتً نفوذٌتتتة الغشتتتاء و متتتوت الخلٌتتتة الفطرٌتتتة 

 :وتتضمن هذه المركبات ،

ط الفم/عمعلق  ،كرٌم جلدي  :ٌستخدم للعالج الموضعً :  النٌستاتٌن 

ٌستخدم للعالج الجهازي عن طرٌق الحقن بالورٌد : ب األمفوترٌسٌن 

 

عند الفطور و منع تشكل  السٌتوكرومتعمل على تثبٌط (: Azole) آلزوالتا .2
وتعطل أنزٌمات األكسدة المترافقة مع الغشاء الخلوي باإلضافة  اإلرغوستٌرول

 إلى تجمع الدهون الفسفورٌة ضمن الخلٌة وبالتالً موتها

  :وتتضمن هذه المركبات          

مٌكونازول، كٌتوكونازول، إٌكونازول، كلوترٌمازولتتضمن :  إٌمٌدازول 

تٌركونازول، إتراكونازول،تتضمن فلوكونازول  : ترٌآزول   

 

الحمض النووي واصطناع ٌإثر على   (: فلوروسٌتوزٌن -5) لفلوسٌتوزٌنا .3
 ب األمفوترٌسٌنالبروتٌن فً الخمٌرة وٌستخدم حالٌا مع 

 

 

 

 

 

 

 الفطور معالجة

Anti Fungal Drugs -Azoles, Echinocandins, Allylamines and Flucytosine _ howMed.htm
Nystatin _ howMed.htm

