
 فطريات طبية 

 المحاضرة الثالثة 

 Dermatophytes and Malassezia: الفطريات التي تصيب الجلد 

هي ،  رتبط العديد من األمراض الجلدية واالضطرابات في بشرة االنسان مع مجموعتين من الفطرياتت 

على الرغم من أن هذه المشاكل المتعلقة بالجلد   Malasseziaفطرو dermatophytesالجلدية الفطريات 

 dandruffترتبط بالعديد من االضطرابات األكثر شيوًعا في اإلنسان ، بما في ذلك القشرة  لكنها  الحياةتهدد  ال عموما

 فطار األظافر)، والتهابات األظافر  athlete’s foot، قدم الرياضي  ringworm، القوباء الحلقية eczema ، األكزيما 

onychomycosis  . )  الفطريات الجلديةتقعdermatophytes    ضمن مجموعة الفطريات الكيسية 

Ascomycota    و تسببها ثالث اجناس فقط هيTrichophyton   وMicrosporum   و 

Epidermophyton   أما الفطر Malassezia  فيعود الى مجموعة الفطريات البازيدية  Basidiomycota  .

وقد عززت   .اتين المجموعتين من الفطرياتتحليل الجينوم إلى أن التكيفات مع بيئة الجلد مختلفة في هيشير 

 .هاتان المجموعتان الفطرية تفاعلهما مع المضيف باستخدام آليتين مختلفتين جدا 

 : Malassezia الفطر 

او االسطواني  ovalاو البيضوي ،   roundنوع وتتميز بشكلها الدائري  31يضم جنس الماالسيزيا   

cylindrical   يتكاثر الفطر الجنسا عن طريق   .مايكرون حسب النوع  8الى  5.2ويتراوح حجمها بين

و  M. obtuseو  M.dermatisو   M.restrica التابعة لهذا الجنس هي  ومن االنواع .   buddingالتبرعم 

M. nana   وM. symposialis  وM. slooffiae  وM.yamatoensis  . يسبب النوعMalassezia 

furfur   العديد من االمراض السطجيةsuperficial disease  مثل النخالية المبرقشةPityriasis 

versicolor    و  مرض التهاب الجلد الدهنيSeborrheic  dermatitis   و قشرة الراسDandruff 

 6 – 5 مايكرون وطوله 4.2الى  3.2من   Malassezia furfurيكون قطرالخميرة .  والتهابات األظافر

 ،ولها عنق الزجاجة في احد الطرفين (  coccal) مايكرون وشكلها كروي 

ال تدعوا االصابة بهذه الفطريات المريض الى القلق على حالته الصحية او الخوف من الموت النها ال تهدد 

على الجلد بقع حياته بالخطر ولكن بصورة عامة تاثيراتها جمالية على الجلد و االظافر و الشعر فقط حيث تكون 

او افتح من اللون الطبيعي   Hyperpigmentationلونها يختلف عن لون الجلد الطبيعي كأن يكون اغمق 

Hypopigmentation   او تكوين عقد غير مرئية بوضوح على شعيرات فروة الرأس او الجلد. 

 :  Tinea ( Pityriasis ) Versicolorالمبرقشة ( النخالية) فة عمرض الس

السعفة غير صحيحة الن اسم تينيا يطلق على مجموعة االمراض التي تسببها مجموعة   Tineaتعتبر التسمية 

لكن هذه التسمية تينيا استمر استعماله في الكثير من المراجع    dermatophytesمن الفطريات التي تسمى 

 . العلمية 

ة المتقرنة من الجلد حيث تعتبر هذه االصابات قبمرض السعفة المبرقشة من االصابات الفطرية التي تصيب الط

الشفاء  دقا بعبمن االصابات المعتدلة المزمنة و التي غالبا ما يعاد االصابة بهذا المرض للشخص المصاب سا

تتميز االصابة بتكوين  و  lypophilicتصيب االنسان و تسببه بعض الخمائر التي تتصف بانها محبة للدهون.

على المنطقة   Concrescentاو مترابطة   Discreteقشرية بنية منفصلة غير مترابطة   Lesionبقع 

في الجلد المعتم و معتمة اللون   Hypopigmentedالسطحية من الجسم و تكون البقع فاتحة اللون 

Hyperpigmented   ته الجزء السطحي الناعم من الجسم و خاصة الكتف وبو يتصف باصا، في الجلد الفاتح 



 nonالظهر و الذراعين و تكون البقع السطحية ذات الوان بيضاء الى بنية غامقة غير التهابية 

inflammatory   مغطاة بحراشف دقيقة او نخالية.  

 

 : ومن اهمها  .TVهناك عدة عوامل تزيد من امكانية  االصابة بمرض السعفة المبرقشة 

 استعمال الزيوت و الكريمات الدهنية والتي توفر المادة االساس لتطور الخمائر  – 3

 التي تساعد على نمو الخمائر بشكل كبير  corticosteroidاستعمال بعض االدوية مثل  – 5

 االستعداد الجيني – 1 

 سوء التغذية  – 4

 فرط التعرق  – 2

ن تطور مرض السعفة المبرقشة يعتمد على مزيج من عوامل وكما يحدث في العديد من االصابات االنتهازية فا

 .مختلفة في كل فرد 

 :   infection mechanismميكانزم االصابة 

و لذا فانها اكثر تواجدا في  lypophilic yeastمحبة  للدهون  بكونها  Malasseziaالخمائر من جنس تتصف 

الغدد الدهنية في فروة الرأس و الوجه و الجزء العلوي من الجسم و هي تعد جزء من الكائنات الحية الطبيعية 

normal flora   الخميرة يحدث بعد الوالدة اي بعد  اول اتصال مع .المتواجدة على جلد االنسان و الحيوان

 . موجودة لمدى الحياة لحامل للفطر ومن تلك اللحظة وهذه الخمائر تكون اتصال جلد المولود مع جلد االم ا

. تطور هذه الكائنات الحية  بقاء و الغدد الدهنية يساعد على فأن وجود بالنظر الى ان هذه الخمائر محبة للدهون

في مرحلة الطفولة تنتج الغدد الدهنية معدالت منخفضة من الدهون و لهذا السبب هناك عدد قليل من هذه 

وبسبب عمل الهرمونات الجنسية في مرحلة المراهقة يزداد انتاج الغدد الدهنية للدهون بشكل كبير و . الخمائر 

 .  فقط  yeastsسيزيا بكميات كبيرة و على شكل خمائر بالتالي يزداد تطور نمو الخميرة ماال

 

 : و امراضيته دورة حياة الفطر و نشاطه االيضي 

والى    Basidiomycotaالفطريات البازيدية  Division يعود الى مجموعة   Malassezia furfurالنوع  

:   Famılyو العائلة  order Malasseziales :والرتبة   Exobasidiomycetes : class الصف 

Malassezıaceae  .هذه ، مصدرا للكربون (الجلد) جلد و الذي يعد ايضاال فياالحماض الدهنية الفطر  يحتاج

فضال عن عديد من مركبات التوين   palmitic acidsو  stearic وarachidic  و   oleicاالحماض مثل 

tween compounds   ، وبالتالي فأن الفطر ال بد من ان ينتج انزيمات قادرة على استخدام هذه االحماض

 phospholipase و الفوسفواليبيز    lipaseمثل انزيم الاليبيز    lipolytic enzymesتسمى الدهنية 

فطر ال يحفز.  pathogenicity وغيرها من االنزيمات الضرورية التي تلعب دورا في نموه  وامراضيته 

Malassezia furfur   جزيئة مهمة هي  انتاجعلىtrypytophan aminotransferase   تعمل على تحويل

L – tryptophan   الىindolpyruvate   عن طريق ازالة مجموعة امينamino group  ، يعمل هذا

الذي يسمح على   B- glucosidase يحفز انتاجكما  protozoaاالندول على تحطيم البكتريا والبروتوزوا 

تحرر الكلوكوز من خالل تحطيمه للسليلوز  الذي يعد من المواد الكربوهيدراتية في جدران بدائية النواة وبالتالي 



هذا يسمح للفطر تحطيم جدران االحياء المجهرية الموجودة على جلد االنسان مما يؤدي الى قتلها  وهذا بالتالي 

  cytokineانواع اخرى مختافة من الجزيئات مثل  يحفز الفطر انتاجكما .  يساعد على منع حدوث االصابة 

اليا المناعية ساعد في حركة الخالذي ي  chemokineفضال عن التي تساعد على تنظيم استجابة المضيف 

  Malassezia furfur  جزيئات االلتصاق التي تساعد الفطر تحفيز انتاجفضال عن  باتجاه منطقة االصابة

 commensalismاي ان الفطر قد يكون في حالة تعايش  .   epithelialطبقة الظهارية بال على االلتصاق

عدالت عالية جدا اكثر من الحد الطبيعي نتيجة تعرض الفطر ماما في حالة نمو الماالسيزيا ب. على الجلد السليم 

الفطر من حول يتمثل سوء التغذية و ضعف المناعة وغيرها عندها ظروف معينة  نتيجة توفرالى االجهاد او

مرض  منهاامراض مختلفة  متسببا في  pathogenصبح  ممرض يو  ي الى الشكل الخيطيالخميرشكله 

هذا . وحكة ، وتكون قشور  إما فرط التصبغ أو نقص تصبغ الجلد،الذي يسبب (  TVاو  PV)السعفة المبرقشة 

 : الى مجموعة من التغيرات منهارط للفطر ويتسبب النمو المف

 .دة الخاليا الزائدة من الفطر ااعاقة عمل خاليا الدم البيضاء التي تقتل ع  - 3

الى  tyrosineو بالتالي يمنع مرور التايروسين   dopa – tyrosinaseوفي الوقت نفسه يثبط عمل انزيم  - 5

كما اظهرت الدراسات النسيجية ،   hypochronic spot فاتحةمما ينتج عنه ظهور بقع  melaninالميالنين 

خاليا صباغية معروفة بدورها في تصبغ الجلد من خالل قدرتها على انتاج و توزيع )   melanocytesوجود 

 .اصغر من التي نجدها في الجلد الطبيعي ( الميالنين 

 Aryl hydrocarbon Receptor من خالل تعملنالحظها في جلد المريض فقط  فعالة كما تنتج اندوالت  - 1

 (AhR )اندول مثل indirubin  و[3,2-b] carbazol  جميع انواع الخاليا في الطبقة  يعبر عنهما في اللذان

  keratinocytesو  melanocytesالظهارية مثل خاليا 

 .في انتاج االنزيمات المحللة مما ينتج عنه تكون القشور البيضاء  اباتكما تسبب اضطر  - 4 

  

و هو   Seborrheic dermatitisايضا مرض التهاب الجلد الدهني   Malassezia furfurيسبب الفطر 

. حكة واحمرار و فقدان للشعر ،  dandruffوقشرة في الرأس  ،   skin lesion مرض يسبب الطفح جلدي 

ا المرض عندما يتعرض الجلد الى اجهاد مثل تعرضه لالشعة فوق البنفسجية او كائنات حية يسبب الفطر هذ

 AhR (Arylال توجد معلومات الى االن عن االمراضية ولكن توجد نظرية واحدة فقط وهي تفاعل . اخرى 

hydrocarbon receptor   ) مع مستقبالت عامل نمو البشرةEGFR  (epidermal growth factor 

recptor  . ) كما ينتج عن االصابة زيادة في انتاجinflammatory mediator  مثل  : 

Iterleukin - 3α  (IL-3α  و  IL-3β وIL-2  وIL-4  وIL-6  وIL-10 و IL-12 و gamma interferon  و

tumor necrosis factor alpha  (TNF alpha ) في النسيج الجلد المصاب . 

، وهو التهاب في   Onychomycosis ليكون سببا لداء األظافر   Malassezia furfurأخيرا ، تم توثيق  

يمكن أن يسبب أيًضا ، في حاالت نادرة ، أن يصبح  . طبقة الظفر التي تسبب تغير لون األظافر ومتانة األظافر

الظفر ، مما يمنح يحدث فطار األظافر عند إصابة الصدمة على  . األظافر هًشا وألًما في الجلد تحت الظفر

  ومع ذلك ، فإن األنواع األخرى من الفطريات ، بما في ذلك المبيضات البيض . الفطر فرصة إلصابة الظفر

Candida albicans هي أكثر عرضة للتسبب في حدوث ،  Onychomycosis . 

 : العالج  

  Fluconazolو  ketoconazolمثل  Azolمشتقات االزول 


