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هي أمراض فطرية ذات انتشار عالمي تسببها فطور خيطية الشكل إجبارية التطفل تصيب الطبقة 

السطحية للجلد واألشعار واألظافر وهي قادرة على استهالك الكيراتين الحي وال تصيب النسج 

 العميقة من الجسم. 

الشعروية وفطر   microsporumتنتمي هذه الفطور إلى ثالثة أجناس : فطر البويغاء 

Trichophyton  وفطر البشرويةEpidermophyton تتميز هذه األجناس عن بعضها من .

 الناحية الشكلية إذ تشكل أبواغا مختلفة وتسبب إصابات سريرية مختلفة. 

 الفيزيولوجيا اإلمراضية للفطور الجلدية:

لجلد واألشعار يصيب جنس البويغاء الجلد األجرد وفروة الرأس بينما يصيب جنس الشعروية ا

 واألظافر أما جنس البشروية فيصيب الجلد األجرد ونادرا األظافر. 

يدخل الفطر إلى طبقة األدمة بشكل فعال إذ يفرز أنزيم حال للكيراتين الحي يدعى كيراتيناز عن 

طريق إما بوغة أو جزء من خيط فطري. والكيراتين هو البروتين البنيوي األول للجلد واألظافر 

ولذلك فإن هضمه وتفكيكه يتظاهر بتسحج الجلد وتساقط الشعر وتآكل األظافر. يتطور  والشعر

الفطر في الطبقة القرنية للجلد من المركز نحو المحيط مشكال آفة مستديرة الشكل وردية اللون 

تغطيها توسفات جلدية, أما إصابة األشعار فتكون ثانوية بعد أن يهاجم الفطر الجريب الشعري 

ى البصلة. تبدأ إصابة األظافر من الطرف الحر للظفر )بعكس فطور المبيضات( ثم ليصل إل

 يهاجم الفطر رحم الظفر وكامل طبقاته. 

 الوبائيات والعدوى : 

تعد التقصيات الوبائية مهمة جدا لمعرفة منشأ اإلصابة الفطرية لتجنب العدوى إذ أن الفطور 

 الجلدية تتوزع في ثالثة مجموعات :

يفة البشر : تتطفل هذه الفطور على اإلنسان فقط وتتم العدوى إما مباشرة من إنسان آلخر فطور أل

أو بطريق غير مباشر عن طريق المالبس والمسابح ..الخ ونذكر من هذه الفطور : البويغاء 

األدوينية وفطر الشعروية البنفسجية و فطر البشروية السبخية وفطر الشعروية الشونالنية وفطر 

 ية األحمر وهو األكثر انتشارا . الشعرو

فطور أليفة للبشر والحيوانات معا: تعيش هذه الفطور على الحيوانات وتنتقل إلى اإلنسان بالتماس 

معها, وأكثر هذه الفطور انتشارا هو فطر البويغاء الكلبية يليه فطر الشعروية الذقنية ثم الفطر 

 الشعروي البقري.

بويغاء الجبسية الذي يوجد في التربة ويمكن ان ينتقل لإلنسان فطور أليفة للتربة: مثالها ال

 بمالمسة جلده مسببا آفات جلدية.

 األعراض السريرية: 
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 سندرس آفات فروة الرأس ثم الجلد األجرد ثم إصابة األظافر:

 آفات فروة الرأس )السعفات( : 

ونميز سريريا ثالثة  هي آفات ناتجة عن إصابة فروة الرأس أو شعر اللحية بالفطور الجلدية

 أنواع , السعفات الجازة الجافة, وسعفة الرأس )القرعة( والسعفة الملتهبة المتقيحة. 

السعفات الجازة الجافة : يؤدي وجود الفطر في الرأس إلى تقصف األشعار لكن تبقى بصلتها 

صغيرة مفردة أو عديدة في كل منها  سليمة ولذلك تدعى آفاتها بالجازة. تبدأ اآلفة سريريا بلويحة

بضعة أشعار مصابة, ثم تختلط هذه اللويحات الصغيرة لتشكل بقعة واسعة من اإلصابة تسمى 

 4-2بالصقع يختلف قطرها من نوع آلخريكون الشعر في هذه البقعة متقصفا وقصيرا طوله من 

نة. تشاهد هذه السعف مم ولونه رمادي شاحب, وتظهر على البشرة حراشف جافة أو دهنية ثخي

سنة ونادرا ما تشاهد بعد البلوغ إذ يشفى المريض  22-4عند األطفال في سن المدرسة أي ما بين 

تلقائيا ودون معالجة بسبب التغيرات الهرمونية وتعود األشعار المتقصفة المصابه إلى النمو بعد 

عند أمهات األوالد العالج, ويمكن أن نجد حملة أصحاء ال عرضيين لهذه السعفات خاصة 

 المصابين ونميز نوعين من السعفات الجازة الجافة: 

السعفة الجازة البويغية: وهي ناتجة عن إصابة جنس البويغاء ألشعار فروة الرأس إذ نالحظ أن 

آفات ومدورة ومغبرة  4-2سم وقليلة العدد من  7-4البقع المصابة تكون ذات قطر كبير بين 

فات البويغية التي سببها الفطر األليف للحيوانات مظهرا ملتهبا ويمكن السطح . تأخذ معظم السع

لآلفة أن تنتشر على الجلد األجرد وتأخذ شكل عقبولة مقوسة ويعطي الفحص بأشعة وود لمعان  

 أخضر لألشعار المصابة ومن الفطور المسببة لهذه السعفات: 

تتم العدوى إما مباشرة من طفل مريض البويغاء األدوينية: الذي يصيب األطفال بسن المدرسة و

آلخر سليم أو بطريقة غير مباشرة عن طريق الحالقين وذلك بانتشار األبواغ الموجودة على 

 فروة  الرأس. 

البويغاء الكلبية: يتطفل على الحيوانات وخاصة الكالب والقطط ويصيب فروة الرأس وأشعار 

 ملتهبا نوعا ما  اللحية وأحيانا الجلد األجرد وتأخذ اآلفة شكال

إذ تبدي في المجهر   KoH 30%يتم التشخيص المخبري بنزع األشعار المصابة ثم تشفيفها ب 

العادي غمدا سميكا متماسكا من األبواغ حول الشعرة وتساعد زراعة هذه األشعار على وسط 

 سابورو على تحديد نوع الفطر المسبب 

لسعفات معدية جدا وتنتج عن اإلصابة بفطر السعفة الجازة الجافة الشعروية : تكون هذه ا

الشعروية والذي يضم أنواع  كثيرة . تبدو اآلفات سريريا على شكل بقع صغيرة موزعة على 

 الفروة وهذا هو الفرق األساسي بينها وبين السعفة البويغية. 

اب قصير مم وعددها أكبر بكثير من السعفة السابقة ويبدو الشعر المص 5يبلغ قطر البقع حوالي 

جدا على سطح الجلد ولكن نشعر به عند تمرير اليد على سطح الرأس . تحاط هذه األشعار بطبقة 

كثيفة من التوسفات الجلدية وتكون سهلة النزع وال تبدي تألقا بأشعة وود. يتم تشخيص هذه 
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لقصيرة السعفة مخبريا بجرف التوسفات الجلدية التي تبطن قعر البقع المصابة مع نزع األشعار ا

الموجودة ضمنها ثم فحصها مجهريا بعد تشفيفها بالبوتاس فتظهر أبواغ مفصلية صغيرة تمأل 

الشعرة من الداخل )مظهر كيس الجوز( وال يبقى من الشعرة إال غالفها لذلك تكون هذه األشعار 

هشة وسريعة االنكسار وأقصر من أشعار السعفة البويغية المحاطة بغمد من األبواغ ويشخص 

النوع المسبب لها بزراعة األشعار على وسط سابورو. اكثر األنواع انتشارا هو فطر الشعروية 

 الجازة والشعروية البنفسجية والفطر الشعروي السوداني. 

 سعفة الرأس التي تدعى القرعة: 

وهي سعفة معدية بشدة يكثر حدوثها في األوساط الفقيرة والمهملة وتتوضع آفاتها في مستوى 

ة وفي منتصف الرأس. تبدا السعفة سريريا ببقعة طفحية وردية قشرية في فروة الرأس الجبه

تتطور بعد عدة أشهر مشكلة آفة واسعة على شكل صفيحات قشرية تخرج منها أشعار لونها 

رمادي شاحب . وتتميز السعفة القرعية بتشكل ما يسمى القدح القرعي  في مستوى الثقب 

بلغ قطره بضعة مليمترات في نهاية تطوره حيث يهاجم الفطر قاعدة الجريبي لقاعدة الشعرة وي

الشعرة مشكال غمدا اسطوانيا حول أدمة الجريب الشعري دافعا بذلك خيوطه إلى األعماق مما 

يؤدي إلى قلع بصلة الشعرة وسقوطها بشكل نهائي وبذلك يتشكل القدح القرعي. يوجد في مركز 

ديمة اللون وتأخذ اآلفات لونا أصفر كبريتي مع رائحة كل قدح قرعي شعرة طويلة مصابة ع

 تشبه رائحة بيت الفئران وترتكز على أدمة ملتهبة تميل إلى التندب. 

تتحد األقداح مع بعضها البعض مشكلة قشرة قرعية وتكون األشعار القرعية قليلة وتخترق 

دي الشاحب وهذه األشعار سم ولونها الرما 8-6القشرة وتتميز بطولها القصير الذي يتراوح من 

غير متقصفة ولكنها مخلخلة  قليلة الكثافة وتسقط تدريجيا مع تقدم السعفة ويمكن ان تشاهد خصل 

شعر سليمة منتشرة هنا وهناك. يتشكل مكان اآلفة ندبة نهائية عديمة األشعار. يبدي الفحص 

 ة.بأشعة وود لمعانا أخضرا ايجابيا لألشعار المصابة ولألقداح القرعي

نالحظ مخبريا أن التطفل الشعري هو من النمط القرعي إذ نشاهد الفطر في الشعرة المصابة بعد 

التشفيف على شكل خيوط محجبة على امتداد محور الشعرة وتتفرع هذه الخيوط محدثة فيما بينها 

زاوية حادة. تحاط الخيوط بغمد هوائي يظهر على شكل فقاعات هوائية ضمن الشعرة وهي صفة 

 ميزة وأساسية لهذا الفطر.م

يبدي الزرع على وسط سابورو لألشعار المصابة نوع الفطر المسبب وهو فطر الشعروية 

 الشونالنية الذي يتطفل على اإلنسان فقط وفي جميع األعمار.

 ال تشفى السعفة القرعية بعد البلوغ تلقائيا بل يزداد حجم اآلفة. وال يكون الشفاء إال بالمعالجة. 

ات الملتهبة المقيحة: يشاهد هذا النمط عند الكبار والصغار وتسمى "شهدة سيلس" وهي آفة السعف

غير مؤلمة وال تؤدي إلى ترفع حروري وال إلى التهاب الغدد المجاورة, وتشاهد في فروة الرأس 

 وعلى جميع المناطق الشعرية وخاصة الذقن والشارب والحواجب.

ملتهبة ثم تتورم بسرعة وتحمر وتتقيح وتسقط األشعار في تبدأ اآلفة سريريا ببقعة مستديرة 

مكانها, وتبدو بقعة الشهدة الملتهبة مرتفعة عن سطح الجلد, قطرها عدة سنتمرات وحدودها 
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واضحة وتبدو ثقوب الجريبات الشعرية فيها متوسعة ومتقيحة, تؤدي اإلصابة الفطرية إلى تساقط 

صابة أي لمعان أخضر عند تعريضها ألشعة وود. يظهر الشعر بشكل مؤقت. ال تبدي األشعار الم

الفحص المباشر لألشعار المصابة بعد تشفيفها بعض الخيوط الفطرية في داخلها وعلى سطحها 

ميكرون كما هو الحال في اإلصابة بالفطر  2من الخارج أبواغ مستديرة إما صغيرة بقطر 

إلصابة بالفطر الشعروي البقري وهي ميكرون إذا كانت ا 5الشعروي الذقني أم كبيرة بقطر 

فطور أليفة للحيوانات. يبدي زرع األشعار المصابة على وسط سابورو صفات مميزة 

للمستعمرات الفطرية. تتراجع األعراض عادة مع بدء العالج وتنمو األشعار من المركز نحو 

 المحيط.

 اآلفات الجلدية الفطرية: 

الجلدية لسطح الجلد وتشاهد إما في ثنايا الجلد الطبيعية أو وهي آفات ناتجة عن إصابة الفطور 

 خارجها

 اآلفات المتوضعة خارج ثنايا الجلد الطبيعية: 

: تصيب هذه اآلفة كافة األعمار وفي أي منطقة من الجسم  Tinea corporisالعقبولة المقوسة 

حية ملتهبة ال تلبث أن وخاصة من األجزاء المنكشفة منه. تأخذ اآلفة في البداية شكل بقعة سط

تكبر وتتوسع من المركز نحو المحيط الذي يكون غالبا محمرا وملتهبا يحوي على حويصالت مع 

تقشر جلدي ولهذه البقع أقطار مختلفة ويمكن أن تلتحم مع بعضها لتعطي بقعة كبيرة وبداخلها 

 دوائر متعددة. يكون تطور شفاء اآلفة من المركز نحو المحيط. 

 اهر سريرية أخرى للعقبولة المقوسة تصعب عملية التشخيص أهمها: تشاهد مظ

األشكال االلتهابية والحويصلية: التي تظهر على كامل سطح اآلفة كما في اإلصابة بالفطر 

 الشعروي الذقني

األشكال المنتشرة: حوافها متعرجة الشكل ال يشاهد فيها اندماج لعدة آفات, كما يحدث في 

 شعروي األحمر.اإلصابة بالفطر ال

األشكال التي تبدي دوائر متحدة المركز تشبه الهدف والتي تتطور بشكل غير واضح وبالتدرج 

 من العنصر الفطري نفسه كما هو الحال في الفطر الشعروي البقري.

التهاب الجريبات العقدي في الساقين: والذي يالحظ عند النساء وغالبا ما تكون اآلفة وحيدة 

 ذه اآلفات الحالقة المستمرة لشعر الساقين وسببه فطر الشعروي األحمر.الجانب ويحرض ه

الفطور المسببة للعقبولة المقوسة إما أن تكون أليفة للبشر كفطر الشعروي األحمر وفطر 

 البشروية البنفسجية أو أليفة للحيوانات كفطر الشعروي الذقني وفطر البويغاء الكلبية.

من انسان آلخر إما بالتماس المباشر أو بشكل المباشر عن طريق تتم العدوى في الحالة األولى 

المشي بأقدام عارية على شاطئ البحر أو المسابح أو في الصاالت الرياضية أو غرف الفنادق أو 

 تبديل األحذية أو المالبس, وتشاهد اآلفات في أي منطقة من الجسم وهي كبيرة القطر. 
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مباشر مع الحيوان المصاب ولذلك نشاهد اآلفات في أماكن أما العدوى من الحيوان فتتم بتماس 

الجلد التي حصل معها تماس مع الحيوان المصاب كالوجه والذراعين والساقين. يتم التشخيص 

المخبري بجرف التوسفات الجلدية بمشرط عقيم من محيط اآلفة فقط )ألن الفطر نشيط في تكاثره 

اس نشاهد خيوطا فطرية متفرعة ويظهر الزرع  على وسط في هذه المنطقة( ثم بعد تشفيفها بالبوت

 سابورو النوع المسبب. 

 اآلفات المتوضعة في ثنايا الجلد الطبيعية:

اآلفات المتوضعة في الوجه األنسي لجذر الفخذين: وتسمى األكزيما الفطرية ذات الحاشية لهبرا 

Tinea cruris: 

وتتوضع في الوجه األنسي لجذر الفخذين وتكون إما تشبع اآلفة في بدايتها العقبولة المقوسة 

وحيدة أو ثنائية الجانب. لهذه اآلفة حواف بارزة وناتئة حويصلية الشكل متوسفة ومتعددة الدوائر 

وهي حاكة بشدة وخاصة في الليل. تتوسع هذه البقعة بشكل سريع وتمتد نحو الفخذ واالليتين 

 طن أحيانا.ويمكن لها ان تصيب منطقة العانة أو الب

تصيب هذه اآلفات الرجال أكثر من النساء وال تشاهد عند األطفال وإذا كان الفطر المسبب هو 

فطر الشعروي األحمر فإن اآلفة يمكن أن تعم الجسم كله ويمكن عند النساء البدينات أن تشاهد 

آلخر  آفات مشابهة تحت ثنيات الثديين واالبطين. تنتقل هذه اآلفات بشكل مباشر من شخص

بالتماس الجنسي وبشكل غير مباشر بواسطة المراحيض أو المالبس الداخلية والمناشف 

المشتركة وقد تسبب جائحات وبائية ضمن العائلة الواحدة. غالبا ما يكون العامل المسبب هو فطر 

 البشروية السبخية يليه فطر الشعروي األحمر. 

 اآلفات المتوضعة في الفوات األخمصية للقدم: 

: تشاهد هذه اآلفات بكثرة عند اإلنسان البالغ وخاصة  Tinea pedis مذح الفوت األخمصي 

الرجال ونادرا عند األطفال. تبدأ اآلفة غالبا في الفوت الرابع ألصابع القدمين إذ نشاهد تقرنا في 

 البشرة ينقلع بشكل صفيحات بيضاء ويظهر تحتها سطح أحمر ويمكن لهذه اآلفة أن تمتد للسطح

العلوي للقدم وتأخذ شكال مقوسا. غاليا ما يكون التشخيص السريري صعبا ألنها ال تظهر أي 

 أعراض مرضية. 

تمتد اإلصابة في بعض األحيان إلى جميع األفوات بين األصابع إذ تبدي شكال رطبا يشبه المذح 

 بالفطور.بفطور المبيضات. يعدى اإلنسان بهذه الفطور مباشرة من األرض الرطبة الملوثة 

يكون العامل المسبب الرئيسي لهذه اآلفات غالبا إما فطر الشعروي األحمر أو فطر الشعروي 

الفوتي الذي يتميز بأنه قريب بصفاته الشكلية من الفطر الشعروي الذقني. يتم تشخيص اآلفة 

عن  مخبريا بأخذ التوسفات الجلدية بمشرط عقيم ثم تشفيفها بالبوتاس والبحث بواسطة المجهر

 الفطور التي تبدي خيوطا متفرعة.

التهاب أم الظفر: تبدأ اإلصابة في النهاية الحرة للظفر وذلك بتشكيل بقعة صفراء تجتاح شيئا 

فشيئا المنطقة تحت الظفر لتعطيه منظرا سميكا. يمكن للفطر أن يتقدم أكثر فيجتاح طبقات الظفر 
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يتلون باللون الرمادي المصفر. مهما كانت كلها مؤديا إلى تخريبه ويصبح هشا قابال للتفتت و

منطقة اإلصابة فإن الفطر الجلدي يهاجم الظفر من ناحيته الحرة باتجاه رحمه. يتم اختراق الظفر 

الضعيف بسهولة من قبل الفطر ويحرض دخوله الرضوض الخفيفة على الظفر كإصابة ظفر 

الضيقة من األمام. تشاهد هذه اآلفات في ابهام القدم عند العبي كرة القدم وكذلك ارتداء األحذية 

اظافر القدمين واليدين على السواء والفطر المسبب ألظافر القدمين غالبا هو الشعروي األحمر ثم 

الشعروي الفوتي بينما في أظافر اليدين فقط الشعروي األحمر هو الشائع إضافة ألنواع أخرى 

 التهاب الظفر.عديدة من الفطور الخيطية الرمية التي تؤدي إلى 

يتم التشخيص المخبري بأخذ برادة األظافر المصابة ثم تشفيفها بالبوتاس إذ يبدي الفحص المباشر 

خيوطا فطرية متشعبة أما زراعة أجزاء من الفطر المصاب على وسط سابورو فيساعد على 

تشخيص نوع الفطر المسبب وأخيرا يمكن اجراء مقاطع نسيجية لقطعة من الفطر المصاب 

 ثم دراستها مجهريا فتأخذ الفطور لونا بنفسجيا أحمر.  PASوتلوينها ب 

 التشخيص الحيوي: 

 أخذ العينات:

يجب ان تؤخذ العينات قبل تناول الصادات الفطرية أو بعد ايقافها لمدة ال تقل عن خمسة أيام حال 

عينات من كل في تطبيق العالج. تنظف اآلفة بمحلول مطهر وبحال وجود عدة آفات يجب أخذ 

 منها.

زراعة العينات: تزرع مختلف العينات على وسط سابورو الذي أضيف إليه مضاد حيوي ثابت 

في الحرارة لمنع نمو الجراثيم وهو الكلورامفنكول أو الجنتاميسين. إضافة لذلك تزرع العينات 

تنمو الفطور  على الوسط السابق مضافا إليه األكتيديون الذي يثبط نمو أغلب الفطور الرمية.

 يوما حسب األجناس.  02-22ويتم تحديد النوع خالل  27-22الجلدية على هذه األوساط بحرارة 

 معالجة الفطور الجلدية: 

 معالجة السعفات الجازة الجافة وسعفة القرع: تكون المعالجة لهذه السعفات مضاعفة:

خيطية الشكل يتوضع في  وهو مضاد للفطور Griseofulvineعامة بإعطاء الغريزيوفولفين  2

الخاليا طليعة الكيراتين في الجلد وملحقاته ويثبط نمو الفطر في هذه الخاليا وهو قادر على تثبيت 

 الكيراتين الجديد المتشكل بحيث يمنع من اجتياح الفطر له. يؤخذ بالطريق الفموي.

ن يوميا. من موضعية: بوضع مراهم أو محلول مضاد فطري من مشتقات االيميدازول مرتي 2

ولهما سمية عالية جدا عند االستخدام Clotrimazoleو  Imidazoleهذه المجموعة نذكر 

الجهازي لذلك يستخدمان خارجيا لألخماج الفطرية الموضعية. وفي سعفة القرع تقلع قشرة 

 الرأس الناتجة عن هجوم الفطر بوساطة مرهم حال للكيراتين. 

ة عزل المصابين ومنعهم من الدوام لتجنب العدوى كما يجب يفضل عند طالب المادرس االبتدائي

اجراء تقصيات وبائية بحال اإلصابة بالفطور الحيوانية كالبويغاء  الكلبية وذلك ليتم معالجة 

 الحيوان المصاب مصدر العدوى. 
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 السعفات الملتهبة المقيحة: 

تهاب ومطهرات موضعية باإلضافة للعالج الفطري السابق ذكره فمن الضروري إعطاء مضاد ال

 كالكحول اليودي لمنع الخمج الثانوي. 

آفات الجلد األجرد: يمكن فقط تطبيق المعالجة الموضعية بمشتقات االيميدازول بشرط استمرار 

 أسابيع.  4-0العالج مدة ال تقل عن 

 اصابة الظفر: العالج صعب ويجب أن يشمل ما يلي : 

وهو قاتل  terbinafineين كما يعطى دواء التيربينافين عن طريق الفم : يعطى الغريزيوفولف 2

فطري جديد يوقف تركيب الجدار الخلوي ويميل للتجمع في األظافر لذلك فهو مفيد في معالجتها 

 وكذلك في األمراض الفطرية الجلدية عامة.

موضعيا: ببرد ما أمكن من الظفر المصاب ودهنه مرتين يوميا بمضادات فطرية بمشتقات  2

 .  miconazole , Clotrimazoleيميدازول مثل اال
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