
 فطريات طبية

 المحاضرة الرابعة

 Dermatophytesالفطريات الجلدية 

هي عبارة عن مجموعة فريدة من الفطريات التي  cutaneous fungiاو   dermatophytesالفطريات الجلدية 

يمكن تصنيف هذه .  تصيب االنسجة الكيراتينية و هي قادرة على غزو الشعر و البشرة واالظافر للمضيف الحي 

 asexual stage تمثل الطور التكاثري الالجنسي وعة من الكائنات الحية الى واحدة من ثالث اجناس المجم

anamorphic genera)   ) وهي :Trichophyton   وMicrosporum    وEpidermophyton  .  األنواع

 .لفطريات الجلدية ضمن هذه األجناس التي التهاجم األنسجة الكيراتينية فهي حسب التعريف ال تعد ضمن من ا

اذ تكون , التي تكونها    macroconidiaعن بعضها البعض بالماكروكونيديا االجناس الثالث تختلف 

 Trichophytonأما الجنس  ,تصيب الجلد و الشعر  , spindleمغزلية   Microsporumالماكروكونيديا للجنس  

تكون  أووالتي تصيب الجلد و الشعر و االظافر  pecile  تشبه القلم  او cylindrical اسطواني فيكون شكلها  

تضم هذه . التي تصيب الجلد و االظافر  Epidermophyton   مثل الجنس club هراوية الشكل الماكروكونيديا 

الذي يعود    Arthrodermaوتعود انواعها التي لها القدرة على التكاثر الجنسي الى الجنس , نوع  04االجناس 

 .  Ascomycotaلفطريات الكيسية الى مجموعة ا

  Classificationتصنيف الفطريات الجلدية 

 : وكما ياتي (  اي تصنف على اساس بيئي) الفطريات الجلدية في كثير من االحيان حسب مضائفها تصنف 

قار و وهي االنواع التي تصيب الحيوانات فقط مثل القطط والكالب والحصن و االب  zoophilicمحبة للحيوان  – 1

والتي تعتبر من المصادر االكثر شيوعا الصابة االنسان بمرض القوباء الدواجن و من الممكن انتقالها الى االنسان 

وتجدر االشارة الى ان الحيوانات المصابة و االنسان كذلك قد ال تظهر اعراض المرض اي .  ringwormالحلقية 

قد تبقى حية لسنوات في البطانيات و االسرة و االمشاط و غير  تكون حاملة له وان االصابة تنتشر بالسبورات التي

 : االنواع  منهاو. ذلك من مواد وعدد

 T.equinum 

 M.canis 

 M.nanum 

. وهي االنواع الفطرية التي تصيب االنسان و ال تنتقل منه الى الحيوانات :   anthrophilicمحبة للبشر  – 2 

-- : واع االن منهاووتسبب التهابا معتدل مزمنا 

 T. rubrum 

 T.interdigital 

 M.ferrugineum 

اي ) وهي انواع رمية تتوطن التالبة لكن بمقدورها اصابة الحيوانات و االنسان :   geophilicمحبة للتربة   - 3

 : االنواع  وتضم   ( .هي من نوع الطفيليات االختيارية 



 M.gyseum 

 M.fluvum 

عن طريق االتصال  infectionلعالم و يتم الحصول على العدوى او االصابة تنتشر هذه الفطريات في جميع انحاء ا

 .او استعمال ادوات ملوثة  او من التعرض الى التربة الملوثة , مع البشر المصابين او الحيوانات 

 site of infectionو تصنف االمراض الجلدية حسب موقع العدوى او االصابة 

1 – Tinea pedis or athletes foot   سعفة القدم او مرض قدم الرياضيين 

 سعفة قدم الرياضيين تصيب الرجال عادة اكثر من النساء

   :أعراض االصابة 

  تكون االصابة في البداية بين اصابع القدم interdigital  ثم تنتشر الى باطن القدم . 

 نسجة تحت الجلد مع شور جافة حمراء بين اصابع القدم  وتظهر بثرات مما يؤدي الى ظهور أتكون ق

  .شعور بااللم و انتفاخ المنطقة المصابة 

  يسببها الفطر T.rubrum   . 

2 – cruris  T. سعفة الفخذ 

 تبدا االصابة بالقدمين عند مالمستها لالرض وتنتقل سبورات الفطريات الى الفخذ من الخدش ومن ارتداء المالبس

تمتاز بانها اكثر شيوعا بين , تكون حول الفخذين و االرداف  ,تعرف باسم حكة جوك .  الداخلية او السراويل 

   . الرجال و الفتيان المراهقين

 :أعراض االصابة 

 االصابة تمتد موضعيا و تنتشر الى اماكن اخرى من الجسم  . 

  حكة مع شعور بالحرقة 

  منطقة االصابة بقع حمراء او مائلة الى اللون البني 

 لى التقشر ثم التساقطالجلد متشقق و مجعد ويميل ا  

 Epidermophyton floccossumو  T.rubrum يسببها الفطران 

3 –  Ringworm of the body or T.corporis  الدودة الحلقية التي تصيب الجلد  

 .  ringwormالحلقية  بالقوباءتعرف ايضا 

 : اعراض االصابة 

  تكون االصابة دائريةround  ,حمراء تحيط منطقة االصابة  

  حواف الحلقة مرتفعة غير متقشرة  

 فقدان الشعر في منطقة االصابة 

  تتحد في النهاية لتكوين بقعة واحدة, تتكون بقعة واحدة او أكثر من بقعة واحدة 



 يكون الفطر اكثر نشاطا على الحافات لذا تكون الحافات اكثر احمرارا مصحوبا بحكة شديدة 

  المسبب للمرض ودرجة مناعة الجسم وتكون االصابة بالفطريات االلتهاب تختلف تعتمد على الفطر درجة

 المحبة للحيوانات اكثر التهابية 

 تالحظ على الجذع و االطراف و في اجزاء الجسم االخرى 

 

4 – Tinea faciei or facial ringworm   سعفة الوجه وتعرف ايضا باسم القوباء الحلقية في الوجه 

يب الوجه عند االناث وال تشمل هذه المجموعة الفطريات التي تصيب اللحية تشمل مجموعة الفطريات التي تص

من مسبباتها  .اكثر االصابات تحدث نتيجة العيش الطويل مع الحيوانات في المنزل , عند الذكور  والشارب

T.rubrum   وcanis M  . 

 :  اعراض االصابة 

 رض الشعة الشمسالحكة والحركة وزيادة استفحال الحكة والحركة بعد التع 

  احمرار المناطق المصابة 

 وجود قشور في بعض الحاالت 

  اخرىوجود حويصالت او بثرات في حاالت 

5 – T. capitis or scalp ringworm   سعفة الرأس او سعفة فروة الرأس. 

يراتيني بعدها ينتشر الفطر نحو االسفل  ليخترق الجدار الك ,  skin of scalpفروة الرأس جلد يصيب عادة  

ليصيب بعدها قصبة او رمح الشعرة  ( كيس ينمو منه الشعروتفتح فيه الغدد الدهنية)  hair follicleالشعرة  لجريب

hair shaft  . االطفال اما اليافعين فيكونون معرضين لالصابة بالمرض في حالة وجود خلل او على االكثر يصيب

وية التي تؤثر على مناعة الجسم و يعتبر من االمراض سريعة بسبب تعاطي بعض االد أو نقص في الجهاز المناعي

  .من المسببات الرئيسة لهذا المرض   .canis Mو    T. tonsuransيعد الفطر . االنتقال و خاصة بين االطفال 

  اعراض المرض

  ظهور بقع قشرية مع سقوط الشعر الى حد الصلع 

 مرض بعض االصابات بدون اعراض مرضية لكنها حاملة لل 

  تكون احيانا قشور مع حكة. 

  اذا كان المسبب المرضي الجنس Microsporum  عندها تنتج الهايفات سبورات او سلسةchaın  من

اما اذا ,  ectothrixوتسمى هذه الحالة  hair shaftحول رمح الشعرة  sheathالسبورات تشكل غمد 

ايفات الفطرية سبوراتها داخل رمح عندها تنتج اله  Trichophytonكان المسبب المرضي الجنس 

 .  endothrixالشعرة وتسى هذه الحالة 



 

 

 

 



 6 – or ring worm of the hand  T.manuum  سعفة الكف 

  :اعراضها .  تكون االصابة نادرة الحدوث 

 تظهر االعراض المرضية لهذا المرض على االكثر على جانب واحد من اليد اليمنى 

 عراض للمرض شكلين من اال 

الشكل االول مشابه لالكزيما و تتكون حويصالت بحواف قشرية وتحتوي الحويصالت على سائل لزج   –أ 

 .مصحوب بالحكة و الحركة 

الشكل الثاني لالعراض حويصالت متقرنة بشكل كبير محمرة وبقع قشرية دائرية غير منتظمةالتثخن  -ب 

 .  بيضاء اللون 

 فر قد تتطور االصابة لتصيب االظا . 

  . Epidermophyton floccosumو  T.rubrumو   T.mentagrophytesالمسبب المرضي لها 

: انتقال العدوى   Transmission 

أو عن طريق ( اإلنسان أو الحيوان)تنتقل الفطور الجلدية عن طريق االتصال المباشر مع المضيف المصاب 

عر المصاب في المالبس , واألمشاط , وفرش الشعر , االتصال المباشر أو غير المباشر مع الجلد أو قشرة ش

وحمام , وأرضيات غرفة خلع  ,والقبعات , واألثاث , و االغطية , واألحذية والمناشف , وسجاد الفندق 

هناك  .شهرا 15اعتمادا على األنواع قد يكون الكائن الحي قابال للحياة في البيئة لمدة تصل إلى  .المالبس

  .دوى عند وجود إصابة سابقة للجلد مثل الندوب والحروق والحرارة الزائدة والرطوبةاحتمال متزايد للع

 

 :      medication األدوية

topical medication   االدوبة الموضعية: 

 clotrimazol  

miconazole 

Systemic medications (oral) like  االدوية الجهازية : 

 fluconazole 

 griseofulvin  

itraconazole 

 

 

  Pathogenicityاالمراضية 

 

في  keratinized stratum corneumعادة ال تصيب الفطريات الجلدية إال الطبقة القرنية الكيراتينية 

اذ تمنع مكونات على الطبقة القرنية  تنحصروهي   epithelial skin layers طبقات الجلد الظهارية

 . اق الطبقات االعمق من البشرة اختر المناعة الخلوية الفطريات الجلدية من



 
 

تنشأ قدرة بعض الفطريات على االلتصاق بمضيف معين من خالل العديد من اآلليات والعوامل المضيفة , بما 

أي الظروف البيئية للمضيف مثل درجة الحرارة ودرجة  .  في ذلك القدرة على التكيف مع جسم اإلنسان

 .   للتطفل االجباري على جسم االنسان T.rubrumالفطر تتعلق بتكيف الحموضة 

بعد انتقال العدوى الى المضيف من خالل سقوط الكونيديا المفصلية او الخيوط الفطرية للمرض على سطح الفرد 

 :القابل لالصابة وبتوفر الظروف المالئمة تتقدم االصابة من خالل عدة مراحل 

 

  Adherenceااللتصاق  – 1

  Corneocytesمع خاليا   arthroconidiaصاق االرثروكونيديا او الكونيديا المفصلية تبدأ العدوى الجلدية بالت

(Corneocytes  هي Keratinocytes  في المرحلة األخيرة من التمايز) وتتكونانبات سريع  بعدها يحدث 

  .ساعات  6 -0في غضون   germ tubesنبات جرثومية اانابيب 

على  الممرضات قابلية هذه امل التي تتوسط االلتصاق قليلة االانه يفترض ان ان المعلومات المتوفرة حول العو 

  keratinases, lipases proteases, phosphatasesإنتاج وافراز مجموعة من االنزيمات المحللة مثل  

  .  ويزيد من كفاءة االلتصاق ليسه

بروتين سكري انتاجه ارية إلى على االلتصاق بالخاليا الظه   T. rubrumكما تعود قابلية الفطر 

glycoprotein   على سطح مايكروكونيديا الفطر و يستطيع هذا البروتين السكري من التعرف و االرتباط

 تالكونيديا ارتباطأما . الموجودان على سطح خلية المضيف  galactoseو الكاالكتوز  mannoseبالمانوز 

  keratinocytesالخاليا الكيراتينية ها البعض و مع مع بعض   T.mentanogrophytesالمفصلية للفطر 

 . لييفات طويلة ومتفرقة  fibrillarيكون من خالل تكوين لييفات ف



 

 

 

تنمو من االنبات من االرثروكونيديا  من ثم  نابيباالختراق يبدأ مع ظهور ا :  Penetrationاالختراق   - 2

بعدها  .لعمودي  اي ان نموها يكون شعاعي في جميع االتجاهات خالل طبقات الكيراتين في االتجاهين األفقي وا

 . دورة حياته الخضرية تبدأ الهايفات بتكوين االرثروكونيديا ليكمل الفطر 

وتكون عادة , ( من أجل البقاء)  الغذائية  من أجل نموه وللحفاظ على حياتهيحتاج الممرض عادة العناصر  

للكربون والنيتروجين والفوسفور والكبريت  المصدرالغذائي  هي جة المضيفنسأالجزيئات الكبيرة الموجودة في 

ولكي   .انتقائية الغشاء السيتوبالزمي تمنع انتقال البروتينات والنشا والسليلوز والدهون إلى داخل الخليةلكن 

خالل ومن  ,  تستخدم هذه الجزيئات  من الضروري تحطيمها إلى مركبات أصغر يمكن أن تخترق األغشية

مثل  hydrolytic enzymesالمحللة إفراز مجموعة كبيرة من اإلنزيمات  قابلية الفطريات الجلدية على 

proteases  ,lipase  ,elastases  ,collagenases , phosphatases , esterases  تتكسر هذه الجزيئات

على انتاج مجموعة االنزيمات  وتعتبر قابلية الفطريات الجلدية, و بالتالي يتمكن الممرض من امتصاصها 

و  الجلدية رياتالتي تتميز بها الفط virulence factors   اهم عوامل الضراوة ا منالمحللة هذه هي واحد

 .المرتبطة بقدرتها االمراضية 

من بين مجموعة واسعة من األنزيمات التي تفرزها الفطريات الجلدية , فإن اإلنزيمات المحللة للبروتين هي و 

انزيمات تحلل الكايتين تختص الفطريات الجلدية )  keratinolytic proteases  اتمثل انزيمكثر دراسة , األ

 .  بانتاجها

 disulfide يهكبريتيد ئيةجسور ثاتربطها الكيراتين هو بروتين ليفي ذو وزن جزيئي مرتفع , غني بالسيستين ,  

bridges  و روابط اسيتامايد  acetamide bonds ,اج هذا البروتين من قبل البشر والحيوانات األخرى , إنت

 .  وهو العنصر الرئيسي في الجلد واألظافر واألصداف , ولديه وظيفة للحماية والتغطية



 . 

 

وهي   proteaseيمكن أن تتحلل بنية البروتين الكيراتينة من خالل تأثير تآزري لثالث انواع من اتزيم 

excellular endoproteases (S8)  وexoproteases (M28)  وoligopeptidases/metalloproteases 

(M3) و sulfite/disulfide reductases 

  الكيراتينازات التي تفرزها الفطور الجلدية تحفز انحالل الكيراتين الموجود في األنسجة المضيفة إلى

oligopeptides  أو aminoacids  ومع ذلك , ال يمكن لهذه   .فطربعد ذلك بواسطة ال امتصاصهاالتي قد يتم

 .االنزيمات العمل قبل الحد من الجسور ثاني كبريتيد داخل شبكة الكيراتين المدمجة التي تشكل األنسجة الكيراتينية

, بواسطة جين sulfite على مضخة إفراز سلفيت  T.rubrum الفطر وقد اقترح مؤخرا أن هذا التخفيض يعتمد في

TruSsu1  ,الى موجود في الكيراتين السيستين الانشقاق ى والذي يعمل عل cystine و S-sulfocysteine  مما ,

 .oligopeptidases و   exoproteases و endoprotease بل انزيمات ق يجعله متاًحا للعمل من



 

العميقة , تحطيم مكونات طبقات الجلد  علىالفطريات الجلدية التي تنتجها  proteases البروتيز انزيمات عملت كما

 . منقوصي المناعة شخاصالجلدية , في األ elastin اإليالستينطبقة مثل 

 

 

 

نستنتج مما ذكر أعاله أن االنزيمات المحللة التي تنتجها الفطريات الجلدية لها العديد من االدوار المهمة لتحقيق 

 :االصابة 

 االلتصاق  – 1

 اجتياز الحاجز الكيراتيني -2



 ضرورية من اجل البقاء و تطور االصابة لمضيف و بالتالي الحصول على المواد الغذائية التحلل انسجة ا  - 3

اذ ان الفطريات المحبة للبشر و التي تصيب االنسان   : شدة االصاية لها دور في تحفيز االستجابة المناعية و   - 0

و بشكل بطْي ولهذا تكون او توصف يكون انتاجها لالنزيمات المحللة للكيراتين بكميات واطئة  T.rubrumمثل 

مثل  طريات محبة للحيوانفاما اذا اصيب االنسان ب, وغير شديدة   chronicتسبب اصابات مزمنة االصابة بانها 

M.cains يمات المحللة للكايتين تنتج بكميات عالية و بسرعة وتوصف االصابة بانها حادة األنزن إفcute  

طريات المحبة للبشر تقريبا مهملة فال يتخلص الجسم من االصابة فلل ه المناعيةستجابتاالان والسبب .  وشديدة 

  .بسرعة اما االنواع االخرى فاالستجابة المناعية لها شديدة فيتخلص الجسم منها  بسرعة 

 تعمل طبقة الكيراتين السليمة علىكما   .هي مزيج من آليات المناعة الفطرية و المكتسبةفمقاومة المضيف أما 

فوق  لالشعةتسمح بتعريض الفطر كما , على األقل في البداية ,  البشرة العميقةمنع االختراق إلى طبقات 

سطح الجلد يحتوي على نسبة منخفضة من الرطوبة ودرجة حرارة عالية نسبيا فضال عن ان  .ة المميت ةالبنفسجي

إنتاج  ن وجود الفطريات الجلدية يحفزفضال عن هذا فإ . ظروف المثالية النتشار الفطرياتبال, وهي ليست 

الن الخاليا الكيراتينية )  يحفز زيادة التقرن انه اكم 8-السيتوكين وإطالق عوامل مثل إنترلوكين 

keratinocyte ها في تكوين رلها دور في تحفيز االستجابة المناعية عند وجود الفطريات الجلدية فضال عن دو

األحماض الدهنية غير المشبعة والدهون  تعملكما  . لص من الفطريات, مما يشجع على التخ (الكيراتين 

يمكن أن تكون بمثابة آلية المقاومة و بذلك  الممرضة على كبح الفطرياتالعمر البالغين على سطح جلدالموجودة 

 .الجلدية الفطريات الرئيسية ضد 

التخلص نبات السريع لهذه الفطريات يجعل اإلان   إذ ليست بدون آليات الدفاع الخاصة بها الفطريات غير أن  

في  , وهو بروتين سكري Mannan المانان كما ان .   البشرة السريع أقل فعالية تقشربواسطة  منها او ازالتها

للفطريات , ال يثبط فقط تكاثر الخاليا الكيراتينية , ولكن األهم من ذلك , فقد ثبت أنه يعرقل  الجدار الخلوي

 . خلوية ضد الفطور الجلدية وهو عامل أساسي في إزالة العدوىتطور المناعة ال

 : التشخيص  

 : يتضمن التشخيص عدد من الخطوات 

 : جمع العينات عن طريق : اوال

يكون انشط  ضالن نمو الفطر الممر lesionمن حافة اللفحة الجزء المصاب من الجلد  scrappingكشط   - 1

 .  scalpelبواسطة مشرط عند الحواف 

 . االجزاء السطحية المصابة من االظفر وجمع االجزاء العميقة من االظفر نفسه  كشط  - 2

 . التقاط الشعر المصاب بواسطة ملقط   - 3

 :االختبارات: ثانيا 

االخضر الى السلفر بعد  االصابة باللون  قةتظهر منط: Wood’s lamp testالمصباح الخشبي  اختبار  – 1

سم من الجزء المصاب في  34 – 14لعدة ثواني وعلى بعد  (uv ) مصباحضوء التعريض الجزء المصاب 

 . غرفة مظلمة 



 : Microscopic examinationالمجهري الفحص  – 2

سالسل من تشاهد ,  KOHيفحص تحت المجهر  البوتاسيوم ثم  حضر ساليد من عينات الفطر مع هيدروكسيدي

كما تفحص الماكروكونديا وتمميز االشكال المختلفة لها والتي تختلف . أو هايفات الفطر الكونيديات المفصلية 

 .باختالف النوع 

 :  زرع العينات:  ثالثا

 Dermatophyte test mediaأو   Malt agarأو   Sabouraud’s dextrose agar الوسط نستعمل  – 1

 chloramphenicol و cyclohexamide و Sabouraud’s dextrose agar   الوسط االخير يتكون من و

 . phenol red و 

 Dermatophyte test media ينكون من  ار متخصص يستخدم في علم الفطريات الطبيةكأ

Sabouraud’s dextrose agar  مع إضافةchloramphenicol البكترياا لتثبيط نمو  ,cyclohexamide 

إن مؤشر األس الهيدروجيني مفيد في ,   phenol redألس الهيدروجيني , ومؤشر ا الفطريات الرميةلمنع نمو 

, وتنتج منتجات ثانوية الغذائي  بين الفطريات الجلدية , التي تستخدم المواد النيتروجينية من أجل التمثيل التمييز

 وتنتجلكربوهيدرات ا مواد الرميةتستخدم الفطريات في حين  اللون األحمرلون الوسط الى قلوية , وتنتج تغيير 

 . اللون األحمر تظهرال  حامضيةثانوية منتجات 

  درجة مئوية 25اسبوع تحت درجة حرارة  3 – 1لمدة تحض   – 2

 3المدة الزمنية التي نى بها الفطر ومال الطبق بعد : تسسجل الصفات المورفولوجية للمستعمرة من حيث   - 3

نسجة المستعمرة اي قطني أو على شكل باودر وغيرها من الصفات , لو ن المستعمرة من الجانبين , اسابيع 

 . التي تالحظ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


