
 

 
 

 الفطور الجلدٌة

 

DermatophytosIs 
 



ًأمراض فطرٌة ذات انتشار عالم 

  الشكل خٌطٌةتسببها فطور 

  للجلد واألشعار واألظافرتصٌب الطبقة السطحٌة 

  الكٌراتٌن الحًقادرة على استهالك  

 النسج العمٌقة من الجسم  نادراً ما تصٌب 

 األمراض الناتجة عن الفطور الجلدٌة



    فطر البوٌغاءMicrosporum   

    فطر الشعروٌةTrichophyton   

    الفطور البشروٌةEpidermophyton   

 

تتمٌز عن بعضها من الناحٌة الشكلٌة إذ تشكل أٌواغاً    

 متدثرة, مفصلٌة , كبٌرة , صغٌرة  :مختلفة 

 فتسبب إصابات مختلفة   السرٌرٌةأما من الناحٌة   

 :تنتمً إلى ثالثة أجناس



 الفٌزٌولوجٌا والتشرٌح المرضً 

  ٌدخل الفطر إلى طبقة األدمة فٌتكاثر فٌها ابتداًء من

  خٌط فطريأو من  بوغ

 من المركز نحو المحٌطٌتطور فً الطبقة القرنٌة 

حتى ٌشكل آفة مستدٌرة وردٌة اللون تغطٌها 

 توسفات جلدٌة 

 له باتجاه رحمه الطرف الحرتبدأ إصابة الظفر من 



 األعراض السرٌرٌة

 :ثالثة أنماط 

 (السعفات ) اصابة فروة الرأس  -1

 اصابة الجلد االجرد  -2

 (ٌدٌن أو قدمٌن )اصابة االظافر  -3



 Les Teignesالسعفات  -1

 

إصابة فروة هً آفات ناتجة عن  

ونمٌز  الرأس بالفطور الجلدٌة

  :ثالثة أنواع 

 السعفات الجازة الجافة   -1 

 (  القرعة) سعفة الرأس  -2 

   السعفة الملتهبة المتقٌحة -3 



 السعفات الجازة الجافة  -1

  تبقى ٌؤدي الفطر إلى تقصف األشعار ولكن
 بالجازة ولذلك دعٌت آفاتها بصلتها سلٌمة

  تشاهد عند األطفال بسن المدرسة 

 البلوغونادراً ماتشاهد بعد   

 نمٌز نوعٌن منها: 

 السعفة الجازة الجافة البوٌغٌة-1     

 السعفة الجازة الجافة الشعروٌة -2     

 

 

    



 سعفة الرأس التً تدعى القرعة-2

Tinea Favic  

فطر الشونالنٌة   

 ٌتطفل على اإلنسان فقط 

 نشاهده عند الكبار والصغار 

 ٌشاهد بكثرة فً أفرٌقٌا الشمالٌة 

 المغرب –الجزائر  –تونس     

 معدٌةسعفة  

التشفى بعد البلوغ 

 



 السعفات الملتهبة المتقٌحة 

 
 أشعار تشاهد عند الكبار والصغار وتصٌب

 االلحٌة والرأس

 الفطور المسؤولة  ألٌفة للحٌوانات و منها: 

 T.mentagrophytes فطر الشعروٌة الذقنً -   

 T.verrucosum فطر الشعروٌة البقري -   



 ُتسمى ُشـْهَدةkerion 

 تبدأ ببقعة مستدٌرة ملتهبة ثم تتورم بسرعة

   وتحمر وتتقٌح

 وتسقط األشعار فً مكانها 

  فٌها متوسعة  ثقوب الجر ٌبات الشعرٌةتبدو

 ومتقٌحة 

 ٌؤدي إلى تساقط الشعر 

 بشكل مؤقت  

    ًعلى الشارب واللحٌةتشاهد ف   

وودأي لمعان ألشعة  التبدي  

 

 السعفات المتقٌحة -3

 

Cliché Prof. ISMAIL 



 اآلفات المتوضعة خارج ثناٌا الجلد الطبٌعً -1
  Tinea coporisالعقبولة المقوسة  -   

   تأخذ شكل بقعة سطحٌة ملتهبة ثم

 من المركز نحو المحٌط تكبر وتتوسع 

 ٌحوي على حوٌصالت محٌطها

 وقشور جلدٌة 

 

Microsporumنتيجة  سعفات جسدية حلقية



 السطح العلوي للقدمامتداد اآلفة إلى   

 شكالً رطباً ٌمكن أن تمتد إلى جمٌع األفوات فتبدي 

 ٌشبه المذح بفطور المبٌضات

 



 :Onychomycosis (Tinea unguium)التهاب أم الظفر -

Cliché prof. Ismail 

 النهايت الحرة للظفرحبذأ اإلصابت في 

 منظراً سميكاً لخعطيه 

 طبقاث الظفر كلها مؤدياً الفطريجخاح

، هشاً قابالً للخفخجإلى حخريبه ويصبخ 

 الرمادي المصفرويخلىن باللىن 

 ناحٌته الظفر من الفطرٌهاجم

 باتجاه رحمهالحرة 
 



 التشخٌص الحٌوي
 :أخذ العٌنات  -    

ٌجب أن تؤخذ قبل استخدام العالج 

 فً حال تطبٌقه ٌوقف لمدة التقل عن خمسة أٌام 

تنظف اآلفة بمحلول مطهر 

 إن كان هناك عدة آفات فٌجب أخذ عٌنة من كل

 منها

 

   فً حالة السعفات الجازة البوٌغٌة: 

التً تبدو خضراء لماعة بأشعة وود  تنزع األشعار    

 بواسطة الملقط

 



 معالجة الفطور الجلدٌة

 :معالجة السعفات الجازة الجافة وسعفة القرع  –

     

  Griseofulvine :بالطرٌق العام -   

 .  طرٌق الفمٌؤخذ عن  للفطور الخٌطٌةمضاد 

 

مراهم أو محلول مضاد فطري  :معالجة موضعٌة -   
 توضع مرتٌن ٌومٌاً  Imidazoleمن مشتقات 

 أسابٌع 6عن مدة العالج التقل 

  



 معالجة االظافر المصابة بالفطورالجلدٌة

  غالباً مخٌبة لألمل وتشمل: 

  الكرٌزفولفٌنمعالجة عامة بواسطة –

 .عن طرٌق الفم  والتربٌنافٌن

 

ببرد ما أمكن من  معالجة موضعٌة–

الظفر المصاب و دهنه مرتٌن ٌومٌا 

 مشتقات االٌمٌدازولبمضاد فطري من 



 التشخٌص الحٌوي 

 

 أشعة وودWood فً غرفة مظلمة 

  أصفربلون تبدي تألقاً ٌظهر- 

الفحص المباشر 

 



 اختبار السلوفان الالصق



 الزرع   التشخٌص الحٌوي   

 

 على وسط سابورومغطى بزٌت الزٌتون المعقم 

 ولكنها قلٌلة اإلستخدام 

  

 



   المعالجة
  الموضعٌة:   

 Mercrylتنظف اآلفات بمحلول مركرٌل لورٌل      
lauryl  أثناء اإلستحمام 

وهً  Selsumثم ٌدهن الجلد وهو مازال رطباً بمادة     

وتترك   Sulfure de seleniumكبرٌتات السٌلٌنٌوم

   لمدة عشرٌن دقٌقةاعلى الجلد 

 ٌطبق العالج ثالث مرات باألسبوع ولعدة أسابٌع    

مركب  فموٌةKetoconazole 

 :الوقاٌة
 بالتطهٌر الجٌد للمالبس الداخلٌة وشراشف السرٌر 

  تغٌٌر المالبس الداخلٌة بعد كل معالجة 

 


