
 الفطريات الطبية

 المحاضرة الثانية

هي غزو   infectionالعدوى ) fungal infectionبالعدوى الفطرية دم الحار تصاب الحيوانات من ذوات ال

، ورد فعل أنسجة المضيف على العوامل المعدية  ، وتكاثرها أنسجة جسم الكائن الحي من قبل العوامل المسببة لألمراض

و يقدر عدد االنواع (   mycosisمفردها فطار )  mycosesتعرف بالفطارات التي  ( والسموم التي تنتجها

نوع واقل من نصف هذا العدد من االنواع الفطرية تسبب  044الممرضة لهذه الحيوانات بأكثر من  الفطرية

ي العالم في وتعد االصابة الفطرية للجلد المرتبة الرابعة من بين االمراض االكثر شيوعا ف. امراضا لالنسان 

و من بين الفطريات .  مليون شخص يموتون كل سنة من حاالت العدوى الفطرية 0.1يقدر أن  و 0404عام 

 : هناك فطريات ، المصاحبة لالنسان

التي تسبب حاالت التسمم   mycotoxinsتسبب االمراض عن انتاجها  لسموم تعرف بالسموم الفطرية  – 0

 .  mycotoxicosesالفطري 

من قبل االنسان  .Amanita spمثل استهالك الفطر   mycetismusتسبب التسمم عند استهالكها مباشرة – 0 

 . او الحيوان 

جسم االنسان الي سبب كان و تسبب امراض لالنسان فقط تحت ظروف خاصة او عندما تضعف مناعة  – 3

 .   opportunistic  تسمى هذه المجموعة من الفطريات بالفطريات االنتهازية

للجهاز التنفسي عند استنشاق جراثيم الفطريات عن طريق الجهاز   Hypersesnsitivityتسبب الحساسية  – 0

 . التنفسي 

وخالل العقود الماضية ازدادت االصابة بالفطريات بشكل كبير جدا مما دعى الحاجة الى دراسة وبشكل اوسع و 

واالمراض التي تسببها بعد هذه الزيادة الهائلة في نسان اعمق للفطريات وعلم االمراض الفطرية التي تصيب اال

 : امل التالية ووذلك للع، عدد االصابة بالفطريات والتي اكدتها البحوث و الدراسات العلمية 

استعمال المالبس و االحذية الصناعية المغلقة التي تساعد على التعرق مما يساعد على نمو الفطريات  – 0 

وخاصة بالنسبة للعسكريين و الرياضيين الذين يلبسون االحذية بشكل مستمر مما ادى الى انتشار امراض 

 . الفطريات في القدم و التي تسمى الدودة الحلقية في ارجل الرياضيين 

 corticosteroidمثل استعمال االدوية التي تؤثر على مناعة الجسم عند االنسان  – 0 

 .   Antibioticsاالستعماالت غير الصحيحة للمضادات الحيوية  – 3 

 . ازدياد عمليات نقل االعضاء  – 0

م مما يهيئ للجس،  AIDSظهور بعض االمراض التي تؤثر على مناعة الجسم مثل مرض نقص المناعة  – 5

 . االصابة بالفطريات 

استعمال مدى واسع من المضادات الحيوية أو استعمالها لفترات زمنية طويلة من قبل االشخاص  – 1 

 . المصابين باالمراض المزمنة و التي تؤثر بالتالي على مناعة الجسم 

لواطئة والراقية و تتوزع الفطريات الممرضة للحيوانات و االنسان على مجاميع فطرية مختلفة بما في تلك ا

ولهذه الفطريات مدى عائل واسع من  .  soilbornو الموجودة في التربة  airbornالموجودة في الهواء 

الفقريات اذ ان كثير منها ينتقل من الحيوانات وبين البشر فضال عن ان بعضها ينتقل من الحيوانات الى االنسان 



 medicalو يعرف العلم الذي يعني بالفطريات الممرضة للحيوانات و االنسان بعلم الفطريات الطبي . 

mycology  . 

ان التعامل مع االمراض الفطرية التي تصيب االنسان هو اصعب بكثير من التعامل مع االمراض المتسببة عن 

ة و تركيبها الخلوي يختلف كثيرا عن تركيب خاليا البكتريا و السبب في ذلك ان البكتريا هي احياء بدائية النوا

االنسان و بالتالي فان المستحضرات الصيدالنية  مثل المضادات الحيوية القدرة على تحطيم البكتريا من دون 

االضرار بخاليا االنسان و انسجته و اعضاءه والعكس صحيح في حال الفطريات بوصف االخيرة من االحياء 

وبالتالي فان العقار الطبي ال يميز بين خاليا الفطر و خاليا االنسان مما قد يقود ( كما االنسان أي) حقيقية النواة 

هذا فضال عن كون المعامالت الكيمياوية لالصابات ( أي خاليا الفطر وخاليا االنسان ) الى قتل االثنين معا 

ن العقاقير المضادة للفطريات مع ذلك هناك عدد قليل جدا م، الفطرية هي سامة كما الفطريات السامة 

antifungal drug   قياسا بالعدد الكبير للعقاقير الفعالة المضادة للبكترياantibacterial drug   ولعل من اهم

وغيرها من االمراض  systematic mycosesالعقاقير شائعة االستعمال لمعالجة االمراض الفطرية الجهازية 

وبعيدا عن مقاومة الفطرفان لهذا . ضى على استخدامه اكثر من خمسة عقود الذي م Bالفطرية االمفوتيريسين 

 . على ان هناك محاوالت لتحسين صفات العقار و التقليقل من اثاره الجانبية ( تضرر الكلى ) العقار اثار جانبية 

ة الترايزول مجموع مثل )  azoles أزوليز:  يمكن تقسيم مضادات الفطريات إلى فئات على أساس موقع عملها

triazol drug   منها فلوكونازولfluconazol   و اتراكونازولitraconazol   و فوريكونازول

voriconazol   البوليناتو( ياتالفطرفي ستيرول الرئيسي ال)رغوستيرول ي، التي تمنع تخليق إ( و غيرها 

polyenes  ( مثل االمفوتيريسينB  ) ارتباطها بالستيرولعن طريق  الفطريالخلوي الغشاء  تعطلالتي 

تاثيره من خالل تثبيط تخليق ويكون   fluorocytosine-5والمجموعة الثالثة هي   وعمل ثقب بالغشاء

من خالل تثبيطها النقسام الخلية من خالل تاثيرها على  ةالفطري اتالمضادبعض عمل كما قد يكون . البروتين 

 .الدنا  تثبيط استنساخوبالتالي يمنع تكون خيوط المغزل او من خالل  microtubuleالنبيبات الدقيقة 

يعد تطور المعلومات الخاصة باالمراض الفطرية التي تصيب االنسان بطيئا مقارنة باالمراض البكتيرية و ذلك 

وقليل منها ميت فضال عن   not epidemicالسباب عدة منها ان االمراض الفطرية نادرة وغير وبائية 

في الفطريات وفي تشخيص هذه االحياء و تسميتها   concept speciesالقصور في استيعاب مفهوم النوع 

 pleomorphismتعرف هذه الظاهرة بتعدد الشكل ) اذ قد تتخذ بعض االنواع الفطرية اشكاال عدة ، وتصنيفها 

بالتالي ظهور اسماء عدة  للنوع الفطري الواحد و مئات و هو ما قاد الكثيرين الى التشخيص الخاطئ و ( 

على اية حال فان هذه االسباب و غيرها شكلت عوامل مهمة في اعاقة . االسماء للفطريات الممرضة لالنسان 

 . تقدم المعلومات الخاصة بالفطريات الممرضة لالنسان و الحيوانت كذلك 

نسان هي انواع رمية تستوطن التربة لكنها وجدت ظروف الممرضة لالان الغالبية العظمى من الفطريات 

االصابة ، حقن مباشر للفطرالى انظمة جسم االنسان، جرح، مثل انسان غير سليم) اخرى مناسبة لنموها 

وتبع هذا الوصف فان كثير من االصابات الفطرية قد تكون . مما يجعلها عدوانية في مهاجمة االنسان( بااليدز

اكثر مما هي فطريات متخصصة ( طفيليات اختيارية)   opportunistic fungiنتهازية مسبباتها فطرية ا

 . باصابة االنسان 

يلحق اضرارا ( corn smutمسبب مرض تفحم الذرة )  maydis Ustilago ومن االمثلة على ذلك الفطر 

يسبب انواعا مختلفة ( فطر محلل للالخشاب )  commune Shchizophyllumو الفطر  skin lesionبالجلد 

و العرهون الفطري الشائع (  meningitisو التهاب السحايا  lung disorderاعتالل رئوي  ) من االصابات 

 cinereuss Coprinu   يسبب التهاب بطانة القلبendocarditis    . هذه الفطريات وغيرها قد تكون اكثر

ال تتطلب وجود ( أي الطفيليات االختيارية) بوصفها  obligate parasiteرية ضرارا من الطفيليات االجبا

. مما هو في حال الطفيليات االجبارية اكبر هو كائن حي و غير متخصصة بعائل معين و احتمال قتلها للعائل 

ن جهازه لالنسان مالم يكو  mycosesعلى اية حال هذه الفطريات االختيارية ال تسبب عادة املراضا فطرية 



اذ كثير ما يتعرض االنسان في حياته اليومية الى جروح او حروق او خدوش وغيرها من ، المناعي ضعيفا 

 . حوادث مما يجعاه عرضة لالصابة بهذه الفطريات اال ان جهازه المناعي كفيل بحمايته من هذه االصابات 

 : أنواع االمراض الفطرية التي تصيب االنسان 

فقد تقسم على اساس نوع الممرض فيما اذا ، اض الفطرية التي تصيب االنسان بطرق مختلفة يمكن تقسيم االمر

مثل الفطر ( له القدرة على غزو انسجة العائل و التكشف فيها)   true pathogenكان ممرضا حقيقيا 

immitis Coccidioides  ام ممرضا انتهازياopportunist pathogen  مثل الفطر Aspergillus

fumigates  كما يمكن تقسيم االمراض و . الذي له القدرة على اصابة االنسجة في حاالت التخميد فقط

 systematicاالصابات الفطرية على اساس نوع االصابة الى مجموعتين رئيسيتين هما االصابات الجهازية 

infection   ( تغزو االنسجة واالعضاء الداخلية العميقة مثل الرئتين )ابات السطحية و االصsuperficial 

infection   التاي تسببها فطريات تهاجم الجلد او ملحقاته مثل الشعر و االظافر و تعرف هذه الفطريات

 dermatophytic disesaseام امراضها فتعرف باالمراض الجلدية  dermatophytesبالفطريات الجلدية 

 .  dermatomycosesاو االمراض الفطرية الجلدية 

 

 

 


