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 Cryptococcusالمستخفية المحدثة مرض يصيب االنسان تسببه فطور 

neoformans  وهي فطور خميرية الشكل. ينتشر المرض في أرجاء العالم ويشاهد

خاصة عند مضعفي المناعة . ويعتبر التهاب السحايا والدماغ من أهم األعراض 

 السريرية لهذا الداء. 

زقية .  العامل الممرض: تصنف المستخفية المحدثة مع الفطور التي تشكل ابواغا

ميكرون مستديرة أو بيضاوية يشاهد عليها برعم أو عدة  51-2تقيس الخميرة من 

براعم وتتميز بوجود محفظة هالمية عريضة يصل قطرها لثالثة أمثال قطر 

 الخميرة. وتتألف من مواد مخاطية وسكاكر متعددة. 

 ال تعطي هذه الخمائر عادة مشيجة فطرية حقيقية وال كاذبة. 

 والعدوى:   الوبائيات

توجد هذه الفطور بشكل حر في التراب والبقايا العضوية والحليب وخاصة في براز 

الحمام وهي خمائر انتهازية تتم العدوى بها عن طريق الجهاز التنفسي ونادرا عن 

 طريق الجلد. األعراض السريرية: تختلف حسب مكان اإلصابة:

حة في بداية اإلصابة. وتتطور األعراض الرئوية: تكون األعراض غالبا غير واض

بعدها إلى التهاب رئوي يتظاهر بسعال وتقشع وتظهر صورة الصدر الشعاعية 

عقيدات دخنية منتشرة مع ارتشاحات رئوية أو كتل تشبه أورام الرئة ويندر فيها 

 التكلس وغالبا ما يكون تشخيصها السريري صعبا. 

ن تطور المرض في البداية بطيء ال أعراض التهاب السحايا والدماغ : تظهر فجأة أل

يشعر به المريض إال بعد أن يترقى ويالحظ عليه : أعراض التهاب السحايا كالصداع 

و صالبة الرقبة واالقياء مع الترفع الحروري غير المنتظم أو أعراض اصابة الدماغ 

كاضطرابات السلوك والذاكرة واضطرابات النوم واصابة االعصاب القحفية وارتفاع 

من المصابين بداء المستخفيات  %15التوتر داخل القحف. وقد أظهرت الدراسات أن 

 ليس لديهم عالمات لوجود تثبيط مناعي. 

األعراض الجلدية: تحدث االصابات الجلدية غالبا عن طريق الدم أو عن طريق الجلد 

اء مباشرة وتشاهد عند األشخاص السليمين مناعيا . تبدأ اإلصابة يشكل حطاطة حمر

تشبه حب الشباب متقرحة تتطور خالل عدة أشهر إلى عقيدات فطرية .تنمو هذه 

العقيدات وتتقرح ويخرج منها سائل قيحي أصفر اللون .تتوضع هذه اآلفات خاصة 

في الوجه. وفي نهايات األطراف وال يحدث التهاب في الغدد اللمفاوية المجاورة عادة 
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وعية إذ قد تشبه سريريا آفات اللشمانيا ويكون هذه اآلفات غير مؤلمة.  وغير ن

 الجلدية . 

أعراض اصابة الجهاز العظمي : تكون معظم االصابات الفطرية مخربة للعظام 

وتشكل اآلفة خراجا يتوضع على العظام المسطحة وعظام العمود الفقري ويمكن لهذا 

  الخراج أن ينفتح على سطح الجلد أما إصابة المفاصل فهي نادرة الحدوث.

 التشخيص الحيوي:

التحري عن الفطر بالفحص المباشر: يسمح الفحص المباشر بكشف خمائر 

والسائل الدماغي الشوكي. يجرى  المستخفيات في العينات المأخوذة كالقشع والقيح

الفحص بوضع نقطة من الحبر الصيني الممدد فوق العينة الطازجة فتبدو الخمائر 

دائرية الشكل محاطة بهالة بيضاء اللون على قعر أسود يمثل المحفظة وبعد هذا 

 االختبار نوعيا للتحري عن هذه الفطور. 

خلية  555-55له وتثفيله وجود يبدي فحص السائل الدماغي الشوكي مجهريا بعد بز

ويكون مظهره شفافا. يظهر الفحص الكيميائي للسائل ارتفاعا في نسبة  3لمفاوية/ مم

االلبومين وهبوط تركيز السكر وهذه الصفات غير نوعية ألنها تماثل تماما التهاب 

 السحايا السلي.

 الزرع وتحديد النوع : 

أيام  4-3ون االكتيديون ونحصل بعد تنمو هذه الفطور بسهولة على وسط سابورو بد

على مستعمرات بيضاء قشدية مخاطية مستديرة الشكل ثم تتلون باللون األسمر 

الضارب إلى الصفرة بعد عدة أيام . يتم تحديد النوع بالدراسة الشكلية للمستعمرات 

م ألن بقية الخمائر ال تنمو جيدا  33الفطرية ونمو هذه المستعمرات بدرجة حرارة 

ذه الحرارة وكذلك بوجود أنزيم األورياز والذي يمكن كشفه بسهولة. يمكن أيضا به

االعتماد على حقن فئران المختبر لوضع التشخيص إذ يالحظ بعد عدة أيام اصابة 

 جميع أعضاء الجسم بهذه الفطور. 

التشخيص المناعي: نادرا ما يكون كشف األضداد ايجابيا لذلك ال يعتمد على هذا 

في وضع التشخيص. لكن البحث عن مستضدات المحفظة الهالمية للخميرة  االختبار

الموجودة بتراكيز عالية في السائل الدماغي المخموج وكذلك في المصل يعطي نتائج 

ممتازة ويجرى ذلك باختبار جزيئات الالتكس ويسمح هذه االختبار بمعرفة تطور 

 المرض تحت تأثير العالج 
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يريسين ب حقنا وريديا بشكل بطيئ جدا ولمدة تتراوح بين المعالجة : يعطى األمفوت

أسابيع مع مراقبة وظائف الكلية أما الدواء اآلخر الذي يتركز بشكل جيد في  6-8

 3-2ويؤخذ عن طريق الفم لمدة  Fluro cytosineتاستئل الدماغي الشوكي فهو 

ين الدوائين أشهر ولكن تتطور المقاومة تجاهه بشكل سريع لذلك يفضل المشاركة ب

معا ألنها تعطي نتائج جيدة. يعطى الفلوكونازول عند مرضى االيدز للحصول على 

 تثبيط طويل األمد اللتهاب السحايا بالمستخفيات.  

 

 داء النخالية المبرقشة

مرض فطري يصيب الطبقة القرنية للجلد وينتج عن فطر خميري الشكل يدعى المالسيزية 

  Malassezia furfurالفرفرية 

 العامل الممرض: تظهر المالسيزية الفرفرية في الوسوف الجلدية على شكلين : 

ميكرون, وخاليا خميرية كروية 51-8خيوط فطرية غليظة وقصيرة مستقيمة أو منحنية طولها 

 خلية منها لتعطي مظهرا يشبه عنقود العنب.  35-55ميكرون تتجمع كل  6-3الشكل قطرها من 

وى: المرض ذو انتشار عالمي ويشاهد في المناطق المدارية بشكل خاص بسبب الوبائيات والعد

توفر الرطوبة والحرارة العاليتين إضافة إلى التعرض ألشعة الشمس . وتعد فطور المالسيزية 

فطور مطاعمة أي أنها تعيش على جلد االنسان بشكل طبيعي فتأخذ غذاءها منه وتقدر أن نسبة 

من األشخاص. تتكاثر هذه الفطور بشكل أكبر عند األشخاص  %05-31 الحملة األصحاء لها بين

ذوي اجلد الدهني والذين يتعرقون بغزارة ومن العوامل المؤهبة إلمراضيتها وانتشارها هو 

المعالجة المثبطة للمناعة كتناول الكورتيزون والتأثيرات الهرمونية كالحمل والتغير في المناعة 

ابات جلدية زهمية عند مرضى االيدز ويبدو أنه يوجد استعداد وراثي الخلوية إذ تؤدي غلى الته

لهذا المرض باعتبار أن العدوى ضعيفة جدا. الحك الشديد للجلد يؤدي أيضا إلى ظهور أعراض 

 المرض. 

األعراض السريرية: تعد خميرة المالسيزية الفرفرية مسؤولة بشكل رئيسي عن اإلصابات 

 تسبب أمراضا فطرية جهازية . الجلدية ولكن من الممكن ان

 االصابات الجلدية : 

داء النخالية المبرقشة: تبدأ االصابة أثناء األشهر الحارة من السنة تتوضع االصابات على الناحية 

الظهرية للجسم وعلى الصدر ناحية القص واألذنين ويمكن أن تمتد اآلفات نحو الوجه والرقبة 

 والبطن .

ى شكل بقع بنية أو صفراء اللون )لون القهوة بحليب( في الجلد الفاتح تبدو اللطاخات سريريا عل

مم ولها  25-3أو بقع ناقصة الصباغ في الجلد القاتم وتترافق بوسوف دقيقة يقيس قطر اآلفة من 
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سطح مصقول او متموج قليال يشبه تفرعات االغصان وتكون احيانا ملساء وناعمة وحدودها 

 واضحة.

خفيفة ويمكن أن تترافق مع التهاب خفيف حولها وفي حال عدم المعالجة قد تحدث اآلفة حكة 

 يمكن أن تبقى هذه اآلفة عدة سنوات 

داء نخالية فروة الرأس: وهي تشاهد عند البالغين وتكون إما جافة أو دهنية تتظاهر على شكل 

 وسوف كثيفة في الفروة . 

وتشاهد في الوجه والمناطق الغنية بالغدد التهاب الجلد الزهمي: وهي إصابة حميدة لكنها مزمنة 

 الزهمية ألن الفطر محب للدسم وخاصة عند البالغين ذوي الجلد الدهني.

اإلصابة الجهازية: ظهرت أول حالة بشكل تسمم دم مع التهاب أوعية رئوية ناتجة عن فطر 

بعدها  المالسيزية الفرفرية عند طفل أعطي مواد دسمة كمغذيات عن طريق الوريد وشوهدت

حاالت عديدة عند بالغين أو صغار تناولوا معالجات تغذوية لمواد دسمة بالطريق العضلي أو 

 الوريدي

 التشخيص : 

 Woodالتشخيص السريري: يمكن تشخيص اآلفات غير الواضحة سريريا بسهولة بتسليط أشعة 

بورفيرين من قبل عليها في غرفة مظلمة فتبدي تألقا بلون أصفر مخضر وهذا ينجم عن انتاج ال 

الخميرة, كما تساعد هذه األشعة في تقدير سعة اإلصابة وتقييم الشفاء. أشعد وود هي أشعة فوق 

بنفسجية وتعد من الوسائل التشخيصية الهامة في كشف اإلصابات الفطرية الجلدية وذلك بكشف 

 تألق مختلف األلوان لمواد تحررها الفطور الممرضة  في اآلفات الفطرية.

حيث تبدو  Koh %35شخيص المخبري: تؤخذ عينة من التوسفات الجلدية بالكشط وتشفف ب الت

الفطور على شكل خيوط قصيرة وسميكة مع تجمع ألبواغها ولكن أفضل طريقة لتشخيص 

اإلصابة هي وضع شريط من السيلوفان الالصق الشفاف على اآلفة الفطرية , ثم ينزع ويوضع 

مجهر, فتبدو الفطور على شكل خمائر تتجمع على شكل عناقيد على صفيحة زجاجية ويدرس بال

العنب, ولكن من الصعب رؤية الخيوط الفطرية فيها. هذه الطريقة سهلة وممتازة ولكن ال يمكن 

تطبيقها على االماكن التي ينمو فيها الشعر أو اآلفات االلتهابية النازة لذلك نلجأ إلى أخذ الوسوف 

 بمشرط عقيم.

ل وسط لزرع هذه الفطور هو سابورو المغطى بزيت الزيتون العقيم إذ تنمو الزرع : أفض

 يوم على شكل غطاء أبيض.  51-8مئوية بعد  33الخمائر بدرجة حرارة 

 المعالجة: 

المعالجة لموضعية: من الصعب لحصول على الشفاء التام بسبب نكسها المتكرر. تنظف اآلفات 

وذلك أثناء االستحمام ثم يدهن الجلد وهو مازال رطبا لمدة  Mercryl laurylبواسطة محلول 

مرات أسبوعيا,  3دقيقة بمادة كبريتات السيلينيوم , ثم يغسل الجلد بعدها. يطبق هذه العالج  25

 ولعدة أسابيع إذا لزم االمر. 
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 لوحظ ان مركبات الميكونازول الموضعية تفيد في المعالجة.

الكيتوكونازول عن طريق الفم للبالغين ولالطفال فوق السنة المعالجة عن طريق الفم: يعطى 

 ويعطي نتائج مرضية.

الوقاية : تتم بتطهير المالبس الداخلية وشراشف السرير بغليها بإضافة مطهرات كالكلور وتغيير 

 المالبس الداخلية بعد كل معالجة

-----------------------------------------------------------------------------------------
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