
  داء الرشاشيات

Aspergillosis 

مرض عالمً االنتشار ٌسببه عدة أنواع من فطر خٌطً الشكل •
 غبٌرٌة أبوغا  ٌنتج  و Aspergillus  الرشاشٌةجنس لعفنً ٌنتمً 

 بأعداد هائلة خفٌفة

 Aspergillus fumigatus الدخناء الرشاشٌة% 85: أشٌع أنواعها •

   Asp.flavus الفالفٌة الرشاشٌة                           

 ..حمض اللٌمون)  Asp.nigerوالسوداء                             

 ...... الرئتين)غالبا  فً الجهاز التنفسً  ٌتوضع•

  تؤدي إلى وفاة المرٌض قدوتعد هذه الفطور انتهازٌة ، •



 مٌكرون (4)قطرها  وطخٌ•

 محجبة وتتفرع بزواٌا حادة •

 

 

 :   الرشاشيالرأس  •

   المغبر  حامل -ٌنشأ على الخٌط  استطالة  •

علٌه  تتوضع الحوٌصلٌنتفخ فً نهاٌته لٌشكل •

ٌنشأ منها أعداد كبٌرة من األبواغ  - المجٌالت

 (  غبٌرات مختلفة األلوان)مٌكرون ( 5-3)الصغٌرة 

 :شكل العامل الممرض

ASPERGILLUS.mpg




 والعدوى اإلمراضية

 :تصبح ممرضة فً ظروف خاصة انتهازية الرشاشٌات

 (الكهف السلً)فً تجوٌف مسبق فً الرئة  أورام رشاشية•

  األبواغنتٌجة استنشاق أعداد كبٌرة من  الرشاشيالتحسس كالربو   •

 عند المرضى المضعفٌن مناعٌا   ينتشر الفطر في أعماق أنسجة الرئة•

  كاألفالتوكسٌنفطرٌة تسبب أذٌة كبدٌة تنتهً بسرطان كبد  ذيفانات الرشاشٌاتتنتج •

Aflatoxin  الفالفٌة الرشاشٌاتالناتج عن   

 

 : اإلصابات الموضعية  •

 كالتهاب األذن الفطري، –

  واألورام الفطرٌة الجلدٌة الرشاشٌة–



 :السريريات

 في الجهاز التنفسي  الرشاشياتداء  -1

  Aspergillome الرشاشٌةاألورام  -     
 Allergic aspergillosis األرجً الرشاشٌاتداء   -

 (رئة المزارعٌن) األرجًالرئوي  االسناخالتهاب  •

 الرشاشًالربو  •

 (هنسونمرض ) رئوي ارجً -داء رشاشً قصبً •

 Difuse Aspergillosisالغازي   الرشاشٌاتداء  -
 

 :خارج الرئة  المتوضع الرشاشياتداء  -2 

 الرشاشًالتهاب الجٌوب  -أ

  األذنً الرشاشً الفطار -ب

  الرشاشًالتهاب القرنٌة  -ج

 (متعدد األلوان)والظفر..التهاب  الجلد -د

 



 الرئةنمو الفطر فً تجوٌف موجود مسبقا   الرشوم  •

 رئوٌة   أوخراجةككهف سلً 

 ..نفث دم% 60  •

كتلة مستدٌرة فً تجوٌف حوافه  الشعاعٌةالصورة •

 (هالل)رقٌقة 

 الدخناء الرشاشٌات: تسببه  •

 Aspergillomaاألورام الرشاشية 



 األرجي الرشاشياتداء 

 األبواغكمٌات كبٌرة من  استنشاق  

 أشخاص ٌتعاملون مع الحبوب         

   أو العلف المجفف أو القش         

 (رئة المزارعين)            

 :سرٌرٌا  

 :بعد ساعات من استنشاق األبواغ  

 –ترفع حروري  –تنفس  ةعسر –سعال  
 قصور تنفسً –قشعرٌرة 

 ..  قشع قٌحً أو مدمى

 األرجيالرئوية  األسناخالتهاب  -1



  Asthma aspergillosisالرشاشيالربو  -2

 (  راجنة)استنشاق مستمر لألبواغ •

 ( الزراعً: أو مهنٌة  السجاد:منزلٌة )•



 Hinson هنسونمرض  - الحمضاتربو مع ارتفاع 

 بالصادات الحٌوٌة الٌتأثرترفعا  حرورٌا   خطٌر  -مستمر  عسر تنفسو ربوأعراض 
 الستٌروئٌداتوقلٌلة التأثر بالصادات الفطرٌة و 

 القصبات كتل تسد لمعةزٌادة اإلفراز المخاطً فٌتشكل  -تخرٌش القصبات    

  االرجيالرئوي -القصبي الرشاشياتداء  -3



 Difuse Aspergillosisالغازي  الرشاشياتداء 

عند المضعفٌن مناعٌا ، زرع •
، انخفاض عدالتأعضاء، قلة 

 البٌض



الرئوي الغازي  الرشاشياتداء 
Aspergilloses 

الرئوي  البارنشٌمٌتكاثر الفطر فً •
 واوعٌةقصبات ( خٌوط بزواٌا حادة)

 وفاة المرٌض •



 المنتشرداء الرشاشيات 

 رشاشيات في الدماغ

 رشاشيات في القلب



   متوضع

ًالفكٌة الجٌوب ف 

معالجتها أو األسنان قلع نتٌجة 

 حشو فً المستخدمة االوجينول تحرض 

 الفطر نمو على األسنان

الفالفٌة و الدخنٌة :المسببة األنواع   

 رشاشٌاتمجرفات أنفٌة 

 خارج الرئتين الرشاشيات

  الرشاشي االنفية التهاب الجيوب



 الغازي 

      عند المرضى الوجهٌةٌصٌب الجٌوب 

 المثبطٌن مناعٌا  

   ٌؤدي إلى تخرٌب وتحطٌم العظام  سٌئإنذاره 

ٌمتد نحو حجاج العٌن أو باتجاه قاعدة القحف  

 



 التحسسي 

  المناعة أسوٌاء عند ٌشاهد 

 والغربالٌة الفكٌة لجٌوبا وٌصٌب 

الفالفٌة الرشاشٌات 

 التحسسي الجيبياألنفي  الرشاشياتداء 



 

 ًمجرى السمع الخارج 

  آفة غٌر خطٌرة 

االذنحك  –الشكل  ئٌةاكزٌما    

 سدادة من األغصان الفطرٌةنالحظ 

 :سريريا  

 سٌالن بسٌط –طنٌن  –صمم  –ألم موضعً  

 األذني الرشاشي الفطار

 :التشخيص

 كتلة بالمنظار الطبً   

 للعٌنةفحص مباشر 

 ..سود، ومتعددة األلوان رشاشٌات –زرع 

 

 :المعالجة
 غسٌل بالٌود الٌودي  

 االٌكونازول نتراتمرهم +   

 



Aspergillus niger 



 التهاب القرنية الرشاشي

 عٌنٌة رضوضأو ... عدسات الصقة 

 



للجلد فً  البشروٌةتخرٌب الطبقة : للرشاشٌاتالثانوٌة  األخماج

 المزروعة الطعومالحروق وتخرب  اوالجروح الواسعة 



 التشخيص الحيوي

 اإلصابة  الٌؤكد تشاهد خٌوط فطرٌة دون أبواغ   •

إذا كانت العٌنة  رشاشٌةوٌمكن أن نشاهد رؤوسا    •

 ذات تهوٌة جٌدة 

 :  عند أخذ العٌنة  عاطلة فً فوهات التنفس العلٌا لذا الرشاشٌات

   اللوغولٌغسل الفم بمحلول 

 غسالة قصبٌة -                          

 رئوٌة  خزعة -      

 تجرف الجٌوب  -      

 فحص مباشر



أٌام تتلون  4-3النمو  الزرع -

 المستعمرات بحسب النوع



منحلة ) البحث عن األضداد باستخدام مستضدات محضرة مخبرٌا   -

 :(وكاملة

الكهربائً المناعً  بالرحالن االنتشار المضاعف: المنحلة * 

 والرحالن المعكوسOuchterlony)اوشترلونً)

  الالمباشرالتراص الدموي  

 االلٌزا 

 :الكاملة* 

كلٌة محقونة بجزء من مستعمرة فطرٌة مع مصل )التألق المناعً  - 

 (المرٌض 

 (متأخر جدا  )الالتكس: الجوالة بالدم المستضدات - 

 

 التشخيص المصلي



تتم دراسة الكتلة المستأصلة •

جراحٌا  فً حالة الرشوم، أو من 

خزعة رئوٌة، أو من سدادة 

فطرٌة بإجراء مقاطع نسٌجٌة 

 PASوتلوٌنها بـ 

 :الدراسة التشريحية المرضية

تظهر الخٌوط  •

الفطرٌة المتفرعة 

  بشكل زاوٌة حادة





 المعالجة
 عن طرٌق الورٌد Amphothericin- B ب -االمفوترٌسٌنٌعطى  •

 الكتلة الورمٌة جراحٌا   تستأصل الرشاشًفً حالة الورم  •

   االمفوتريسين ببخفً حالة إصابة القصبات والرئة فتكون المعالجة  •

 البخونلجأ إلى حقنه ورٌدٌا  فً حال فشل •

 فً حال المقاومة انقاذٌةمعالجة  كابسوفانجن•

  نتائج جٌدة لكن امتصاصه ضعٌف اإليتراكونازولٌُعطً  •

 (الغازٌة للرشاشٌات –جدٌد ) Voriconazole فوريكونازول  •


