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 داء اإلابُظاث البُع الفمىي 

ت• وحشمل  Candida albicansحظببها فؼىز , حعخبر من الاهخاهاث الاهتهاٍش
 :لإلصابت بهره آلافاث  اإلاؤهبتالعىامل 

ت الفلىزااخخالل الخىاشن في ,اطخعمال ألاحهصة الظنُت, الخدخين- , الفمٍى
 الظخيروئُداثاطخعمال , ( الفمحفاف )اللعابالخغير في هىعُت وكمُت 

اإلاعالجاث , العىش الدمىي , العىش اإلاناعي, Inhalersاإلاىطعُت والاطخنشاكُت 
تألامساض الاطخلالبُت , الكُمُائُت  ....وغيرها  والصماٍو

•Candidiasis affects the very young, very old and very sick . 
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Classification of Oral Candidiasis 

Secondary Oral Candidiasis Primary Oral Candidiasis  
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Classification of Oral Candidiasis 

1- primary oral candidiasis: 

  - Acute: pseudomemberanous 

                erythematous 

  - Chronic: hyperplastic 

                   erythematous 

                   pseudomemberanous 

•    candida associated lesion: 

                   denture stomatitis 

                   angular stomatitis 

                   median rhomboid glositis 
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Classification of Oral Candidiasis 

  - keratinized primary lesion super infected with candida: 
leukoplakia 

                         lichen planus 

                             lupus erythematous 

 

2- Secondary Candidiasis:  

 manifestation of systemic mucocutaneous candidiasis. 
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Pseudomembranous Candidiasis 

 أو  مدهفتًصِب ألاشخاص اإلاصابين بأمساض : الشكل الحاد -
ً
مناعُا

ت الكابخت للمناعت أو الصاداث لفترة  الخاطعين للمعالجت باألدٍو
لت من الصمن  .ػٍى

 وكابلت •
ً
ت مسجفعت كلُال حاث بُظاء ػٍس جكىن آلافاث على شكل لٍى

 
ً
 طؼح أحمس التهابي وهاشف كلُال

ً
 .للكشؽ جازكت

 .اللثت وكاع الفم, كبت الحنك, اللظان,  الخدًتحشاهد على اإلاخاػُت •

ًترافم مع ؤلاصابت باإلًدش وعند اإلاسض ى اإلاظخخدمين : الشكل اإلاصمن -
ت للشكلين , الظخيروئُدًت للبخاخاث ٍس وال جخخلف الخظاهساث الظٍس

 .  الحاد واإلاصمن عن بعظها
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Pseudomembranous Candidiasis 
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جخكىن ألاغشُت الكاذبت طعُفت الالخصاق باإلاخاػُت أطفل منها من •
ت والخالًا : اث الدم  واإلاخىطفت اإلاخنخسة البشسوٍتالخُىغ الفؼٍس وكٍس

 . neutophilsالبُظاء العدالث 
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Erythematous Candidiasis 

 داء اإلابُظاث •
ً
 . Atrophic candidiasis الظمىزيكاهذ حظمى طابلا

 على شكل آفاث حمساء أو •
ً
ا ٍس غير واضحت الحدود  حمامُتجظهس آلافاث طٍس

   erythroplakiaوهى ما ًميزها عن الصفائح الحمساء 

 .كد جكىن مؤإلات •

ت•  ما جصِب كبت الحنك , حشاهد في أي مكان من الحفسة الفمٍى
ً
ولكنها كثيرا

وطؼح اللظان خاصت لدي اإلادخنين واإلاسض ى الرًن ًخظعىن لشىغ 
ت والاطخنشاكُت والظخيروئُداثعالجي بالصاداث واطعت الؼُف   .الفمٍى
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Erythematous Candidiasis 
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Chronic Hyperplastic & Nodular Candidiasis 

حاث بُظاء كثُفت ثابخت غير كابلت للكشؽ •  .لٍى

 .للخباثاثجمخلك إمكاهُت الخحىل •

ت •  ما حشاهد على اإلاخاػُت الشفٍى
ً
 .واللظان والخدًتغالبا
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Chronic hyperplastic Candidiasis 
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Chronic hyperplastic Nudular candidiasis  
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Candida – Associated Lesions 

 :التهاب الفم املسبب باألجهسة السنيت -1

صنف إلى•  مخاػُت كبت الحنك ٍو
ً
 :ًصِب غالبا

 التهاب حمامي مىطع بظُؽ-

 .التهاب حمامي ٌشمل كامل اإلانؼلت اإلاغؼاة بالجهاش الظني-

 . granular mucosaالتهاب مترافم مع مظاهس حبُبُت -
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Denture Related Stomatitis 
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Denture Related Stomatitis 
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Candida – Associated Lesions 

 :التهاب الفم الساوي  -2

محُؼت وكشىز وجكىن  حمامىًخميز بظهىز حشلم في صىاز الفم مع -
 . مخىذمت وآلافت مؤإلات 

 :املتوسط املعينيالتهاب اللسان  -3

جكىن آلافت , جصِب الجصء اإلاخىطؽ اإلاسكصي من اللظان  حمامُتآفت  -
ت أو معُنت الشكل وجنجم عن طمىز الحلُماث الخُؼُت في  بُظٍى
 أو كد جترافم بحع حسق خفُف , اإلانؼلت 

ً
وهي غير عسطُت عادة

العسطُت ممكن  الحالثفي  و وجكىن اإلاعالجت بئشالت العىامل اإلاظببت 
 .إعؼاء مظاداث الفؼىز 
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 التهاب الفم الصاوي 
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 اإلاخىطؽ اإلاعُنيالتهاب اللظان 

Prof. Ammar Mashlah 



Secondary Oral Candidiasis 

ت الجلدًت اإلاخاػُت حُث جترافم • جترافم مع ؤلاصابت باألمساض الفؼٍس
ت  مع آفاث في ألاظافس والجلد واإلاخاػُاث الخناطلُت  .آلافاث الفمٍى
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ت حلدًت  آفاث فؼٍس
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Oral candidiasis associated with HIV 

 .من مسض ى ؤلاًدش ٌعاهىن من داء اإلابُظاث البُع الفمىي % 90•

ت ألاكثر مشاهدة ً• ٍس  :حشمل  ألاهماغ الظٍس

 .الشكل الغشائي الكاذب-

 .الحماميالشكل -

 .التهاب الفم الصاوي -

 .الخصنعيوالداء اإلاصمن فسغ -
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Diagnosis  

• Swab اإلاسحت: useful in pseudomembarnous candidiasis & angular 
stomatitis. مفُدة في آلافاث الظؼحُت الاهخاهُت 

   taken by rubbing cotton –tipped swabs over the lesion   

• Smear: ت اإلاسافلت في آلافاث  بالظباجىل جأخر العُناث  اللؼاخت وجخحسي الخغيراث الخلٍى
 اإلاصمنت

• Salivary culture technique: used to get adequate quantification of candida. 

• Histopatholigical examination: in chronic plaque-type and nodular candidiasis, 
identify the presence of epithelial dysplasia.  
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ت  جدبير آلافاث الفؼٍس

ت على • ت الفمٍى  :ٌعخمد بسوجىكىل جدبير ألامساض وآلافاث الفؼٍس

 إًلاف أو الخخفُف من الخدخين -1

 عالج وجدبير العىامل اإلاظببت اإلاىطعُت كجفاف الفم -2

ت ومن اإلامكن وصف  -3  الكلىزهُكظُدًن مظامعجحظين الصحت الفمٍى
 لفعالُتها اإلاظادة للفؼىز 

 اإلاعالجت بمظاداث الفؼىز  -4
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 أهماغ وأشكال مظاداث الفؼىز اإلاىطعُت

ت اإلاىطعُت على شكل معللاث • حظخخدم )جخىافس اإلاظاداث الفؼٍس
 مظامعوخاصت لدي مسض ى حفاف الفم وأشُعها  كمظامع

حبىب مص مىطعُت , ( الفلىكىهاشولومعللاث  النِظخاجينمعللاث 
م , amphotericin lozengesمثل   مثل ( هالم)أو حل , كٍس

miconazole 

مثل  tabletsكما وجخىافس مظاداث الفؼىز على شكل مظغىػاث •
 .واإلاُكىهاشول الفلىكىهاشول
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ت ت الفمٍى  جدبير آلافاث الفؼٍس

 .لإلصابت ومعالجتها اإلاؤهبتٌعخمد الخدبير لهره آلافاث على جحدًد العىامل •

ت اإلاظادة للفؼىز حظب همؽ • جؼبُم اإلاعالجاث اإلاىطعُت أو الجهاٍش
 . اإلاؤهبتؤلاصابت و الىطع العام للمٍسع والعىامل 

 : أشُع اإلاعالجاث اإلاىطعُت •

)   النِظخاجينوأهمها   polyeneمظاداث الفؼىز من شمسة البىلين -
nystatin  ) ظينأو  (  amphotericin)     أمفىجيٌر

 .اإلاُكىهاشولو  الفلىكىهاشولو أهمها  ؤلاًمُداشولشمسة   -
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 مظاداث الفؼىز 

 :polyenesشمسة البىلين -1

 nystatin النِظخاجين -

ظُين-  Amphotericin B ألامفىجيٌر

 :Azoles آلاشولشمسة  -2

 imidazoles :ketoconazole, Miconazole, Clotrimazole ؤلاًمُداشول-

اشول-  triazoles :Floconazole, Itraconazole جٍس

 Broad spectrum :voriconazole, Posaconazoleواطعت الؼُف -
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 مظاداث الفؼىز 

3- Terbinafine ت ) الخيربِنافين  (والظفعاثاهخاهاث ألاظافس الفؼٍس

4- Flucytosine : مثبؼاث جصنُع الـDNA,RNA 

5- Echocandins : وجظم- caspofungin 

                                  - micafungin 

                                  -ِ Anidulafungin  

6- Griseofulvin صوفىلفين أو واطعت  اإلاعندةفعال في الاهخاهاث الجلدًت )  الغٍس

 الظلُفتطمن الخالًا  جخىطع, جثبؽ أو جمنع الاهلظام الفؼسي : ( الاهدشاز
 .وبرلك ججعل الخالًا الجدًدة ملاومت للفؼىز  الكيراجُنُتللخالًا 
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amphotericin lozenges 
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ت اإلاظخخدمت إلاعالجت  النِظخاجينٌعد :  النيستاتين• اإلاىطعي أكثر ألادٍو
ت  ًخىاحد على شكل معللاث , اهخاهاث اإلابُظاث البُع الفمٍى

جىصف  , ألف وحدة 500ألف وحدة دولُت أو  100بتركيز  مظامع
 باإلاعللاث  4-3ًخم اإلاظمظت ) حظب العمس وشدة الحالت 

ً
مساث ًىمُا

مكن بلع اإلاظخحظس في حال الشك بىحىد  إلادة خمع دكائم مظخمسة ٍو
ت فظل الاطخمساز   10حظخمس اإلاعالجت لـ , إصابت حهاٍش أًام على ألاكل ٍو
 ( .ًىم ومن ثم جلُُم الحالت 14بالعالج إلادة 

 .كما ًخىاحد على شكل أكساص حبىب مص•

 .ًؼبم الدواء بعد الؼعام أو كبل الؼعام بنصف طاعت•

ٌظخؼب عند ألاشخاص الرًن ٌعاهىن من مسض كبدي أو لديهم خؼس •
 .   جؼىز طمُت كبدًت
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 :  الكلوتريمازول•
ً
 كحبىب مص  للنِظخاجينٌعد بدًال

ً
ؼبم مىطعُا ٍو

حُث ٌظمح الحل , إلاعالجت داء اإلابُظاث البُع الفمىي البلعىمي 
جي  ت لُخحسز منها بشكل جدٍز البؼيء بازجباغ الدواء باإلاخاػُت الفمٍى

مازض فعالُخه اإلاظادة للفؼىز   .  ٍو

 .ٌعد الخُاز ألاول لعالج داء اإلابُظاث لدي مسض ى ؤلاًدش•
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م أو هالم :  امليكوهازول•  (  حل ) ًخىاحد بشكل كٍس

ًؼبم لدي ألاػفال فىق عمس الظخت أشهس , % 2الهالم الفمىي عُاز •
 دكائم كبل بلعه 3-2ًجب أن ًبلى داخل الفم من , وللبالغين 

• 
ً
 إلادة  4ًؼبم مىطعُا

ً
 .ًىم 14-10مساث ًىمُا

عد مظاد اطخؼباب عند , ٌعؼى للحاالث اإلاخىطؼت الشدة• َو
ألهه ٌعصش من مفعىله وكد  الىازفاٍزنألاشخاص الرًن ًدناولىن 

كما أهه ًمكن ان ٌظبب جداخل , ٌظبب ذلك هصف صاعم للمٍسع
 .الفُنىجئيندوائي مع 
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  الفلوكوهازول

 ٌعؼى •
ً
ا جؼبُم  الًمكنأو الحاالث التي  اإلاعندةلعالج الحاالث  حهاٍش

 .اإلاعالجت اإلاىطعُت فيها لداء اإلابُظاث الفمىي 

 كبظىل بعُاز •
ً
ا  إلادة  مغ 150ٌعؼى كجسعت وحُدة فمٍى

ً
ًىم  14مسة ًىمُا

 .حظب العمس وشدة ؤلاصابت مغ 100أو  مغ 50أو كجسعت 
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