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 التسمم بأكل الفطور: 
  اكلهابعد  القبٌعةفطور التحرر السموم الداخلة فً تركٌب   

 Amanites  امانٌت وهضمها مثل فطر
 

  الفطور مفرزاتبالتسمم 
 ًالوسط الخارجً الىالفطرٌة  المشٌجةمن  تنطرحالسموم الت Exotoxin 

بٌن قشرة   Aspergillus flavus الذي ٌفرزه   Aflatoxineكاألفالتوكسٌن

 وثمرة فستق العبٌد

 افرٌقٌاعند اإلنسان فً  البدئًسبب سرطان الكبد 

 

األمراض الفطرٌة 



  :األمراض الفطرٌة    

 اكتشفها العالمVirchou    1856عام 

 ناجمة عن تطفل الفطر على سطح الجلد و الطبقات المخاطٌة
 .....الجهاز العصبً المركزي ، العظمً ، )واألجهزة الداخلٌة 

 

مؤدٌاً إلى تشكل آفات مختلفة: 

 سطحٌةSuperficial  

 جلدٌةCutaneous  

 تحت جلدٌةSubcutaneous  

 عمٌقةSystemic  : 
by truly pathogenic fungiممرضة 

Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides 
immitis, Paracoccidioides braziliensis 

opportunistic fungiانتهازية 
(Aspergillus spp. Candida albicans, Cryptococcus neoformans). 

 



 طرائق دخول الفطر إلى الجسم

 (الحً  للكٌراتٌنفطور حالة ) عبر الجلد  -   

 (فعال وغٌر فعال)عن طرٌق األغشٌة المخاطٌة  -   

 (استنشاق)عبر الجهاز الرئوي  -   

 عبر الجهاز الهضمً  -   

 إلى الدم  -   

   البرٌطوانًعبر الغشاء  -   



 أخذ العٌنة

 لمرض الفطريتشخٌص ا



 الفحص المباشر



 الزرع

•

•

• 



•

 

  بـملونة  نسٌجٌةلمقاطع  مجهرٌةدراسة PAS 



  عالمٌة االنتشار   انتهازٌة خمٌرٌةفطور 

 ٌالبقاٌا العضوٌة  ـة فً التراب رم     

 الحمامبراز                            
 

 باالستنشاق الجهاز التنفسًتدخل عن طرٌق 

 

  مؤدٌة شخا  مضعفً المناعة  األتصٌب

 ودماغ حاد سحاٌااللتهاب 

 عند أسوٌاء المناعة إصابات جلدٌةشاهد ت 

Cryptococcus      



 C.neoformans المحدثة المستخفٌة

  مٌكرون 2-15خمائر  

 أضعاف قطر الخلٌة  3:  محفظة عرٌضة   

 مخاطٌة  سكاكرتكونها                        

 

 

  ًفطرٌة مشٌجةال تعط 

 





 األعراض السرٌرٌة لداء المستخفٌات

 ةرئوٌ

 قشع ٌحوي الفطور -سعال  

 (            تشبه أورام الرئة )  ارتشاحاتمع  دخنٌةعقٌدات -

 صعب التشخٌص-

•–  –  

• 

•– – – 
 

 
 إصابة عظمٌة

 



•

•

 

 : سرٌرٌا  

 حطاطة حمراء حبٌبٌة تشبه العد الشائع
 (حب الشباب)

 أشهر إلى عقٌدة  ـتتطور خالل أسابٌع
 سائل قٌحً أصفر مع تتقرح



 ؼٌر مؤلمةاألطراف، فً الوجه ونهاٌة 

ال ٌشاهد التهاب للعقد اللمفاوٌة المجاورة 

 (تشخٌ  تفرٌقً)الجلدٌة  ٌةناللٌشماتشبه آفات 



   مع ضعؾ مناعة حالة خاصة

silver stain methenamine 
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 تشخٌص داء المستخفٌات





الزرع : 
 أٌام 4 -3 اكتٌدٌونبدون  سابوروعلى وسط 

 بٌج   قشدٌةمخاطٌة مستعمرات 

 درجة  37 بــتنمو 

 األورٌازوجود 

 

إمراضٌتهالمعرفة الفأر األبٌض  نحق 

 

ًالتشخٌص المناع: 
 المحفظة الهالمٌة  مستضدالبحث عن    

 وفً المصل  شد  سفً     



 

 

(Wright’s stain) Note the thick, non-staining capsule 



 

 ٌب –ن األمفوترٌس IV ًءبشكل بط 

 (اإلرغوستٌرول)غشاء الخلٌة الفطرٌة  بستٌرولتتحد 

 

 

 fluro-5-cytosine فم عن طرٌق ال 

 الحمض النووي واصطناع البروتٌن

 

 الفلوكونازول: مرضى االٌدز   
 عند الفطور السٌتوكرومتثبٌط 

 



بسبب  مرض فطري ٌصٌب سطح الجلد  : 

 Malassezia furfur الفرفرٌة المالسٌزٌة   

 مطاعمةفطور 

 ؟ %90-75نسبة الحملة األصحاء من    

 غالباً جلدٌة ، قد )الحاالت المرضٌة قلٌلة
 (تكون جهازٌة

  ذو التعرق  الجلد الدهنًتصٌب
 الؽزٌر 

 

Pityriasis versicolor 



Pityriasis versicolor 





 شكل العامل الممرض

 ًالجلدٌة على شكلٌن  الوسوفتظهر ف: 

   خٌوط غلٌظة وقصٌرة  - 

 مستقٌمة أو منحنٌة  مك 15-8 طولها   

 

 

 

   كروٌة خمٌرٌةخالٌا  - 

(  30-10)تتجمع  من  مك( 6-3)قطرها من  
 لتشكل مظهراً ٌشبه عنقود العنب 



 

 



   سم 20-3 -حدودها واضحة 

وقد تحدث  حكة خفٌفة وسوف دقٌقة 

بالتهاب خفٌف حولها: قد تترافق 







Vitiligo 
 Corporis Tinea

(Ringworm of  the Body)
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 التشخٌ 

 فً غرفة مظلمةأشعة وود تظهر اآلفات ب 

  ًمخضر -اصفربلون تألقا 

  prophyrine البروفٌرٌن انتاج              

Wood 





 الزرع  

 زٌت الزٌتونعلى وسط خا  ٌحوي  ، تتمهذا الفطر صعبة زراعة 

 ٌوم بلون أبٌض( 15-8) بعد  ْم 37تنمو الخمائر بدرجة حرارة 



   المعالجة

 من الصعب الحصول على الشفاء التام 

  المعالجة الموضعٌة:  

  لورٌل مركرٌلتنظف بمحلول Mercryl lauryl  اإلستحمامأثناء   

 ثم ٌدهن الجلد الرطب بمادةSelsum  السٌلٌنٌوموهً كبرٌتاتSulfur of 

selenium   وتترك على الجلد لمدة عشرٌن دقٌقة 

 العالج ثالث مرات باألسبوع ولعدة أسابٌع 

مٌكونازول 

•
•Ketoconazol 


