
إلانتانات الفطرية الفموية 
Oral fungal infection

املحاضرة التاسعة



ما هي فطريات الفم

 خدود، سقف باطن ال)نستطيع القول بأن فطريات الفم هي مرض معٍد، وهي تنتشر على الوجه الباطني لتجويف الفم بأكمله

.ما تسببها فطور تسمى باملبيضاتعادة ..( الفم، اللسان، البلعوم الفموي 

 بشكل طبيعي تكون موجودة وهذه الفطور 
ً
، (الطبيعية للفمالفلورا)بشكل طبيعي داخل الفم إلى جانب الجراثيم التي توجد أيضا

.وهي في الحالة الطبيعية ال تسبب أية أمراض

لحصول التوازن الحيوي سواء في الفم أ 
ً
.و غيرهمن جهة أخرى يعتبر وجود هذه الفطور والبقاء على نسب معينة منها ضروريا

 مع ألامراض املناعية، أو مع عوامل متعلقة بالفم 
ً
 كجفاف الفم أو )ولكن عندما تتداخل مع أمراض جهازية أخرى خصوصا

.فعندها تبدأ بالظهور مسببة مجموعة من ألاعراض املزعجة( استخدام ألاجهزة املتحركة

 لدى الاطفال 
ً
الكبار في و ( الرضع على وجه التحديد)من املمكن أن تصيب فطريات الفم أي شخص، لكنها تكون أكثر انتشارا

 أولئك الذين يستعملون أطقم ألاسنان املتحركة
ً
.السن، خصوصا



الفمألاعراض والعالمات املترافقة مع فطريات 

 هر أي لكنها تبقى خاملة أي أنها ال تظذلك الجهاز الهضمي والجلد، الفطور في مختلف أنحاء الجسم بما في توجد

.ذلكأعراض إال في بعض الحاالت الخاصة كضعف املناعة أو تناول أدوية معينة أو غير 

 ة من الفم، وتتنوع الفطور الفموية على شكل بقع بيضاء أو صفراء تشبه الجبن؛ تنتشر بكثرة في مناطق مختلفتظهر

 في الفم، إحس
ً
 بوجود كثافتها ومدى انتشارها بحسب الحالة، باإلضافة للمظهر قد تسبب هذه الفطريات حرقة

ً
اسا

.ب في الفمكذلك إلاحساس بطعم غريبالحكة ورائحة فم كريهة، جسم غريب في الفم كالقطن، باإلضافة لشعور كبير 

 من 
ً
 في تشخيصها التفريقي عن الطالوة)أهم ما يميز هذه الفطريات أيضا

ً
كشط عن أنها قابلة لل( وذلك مفيد جدا

 
ً
فة وراءها احمرارا

ّ
 نازفة السطوح التي تتوضع عليها سواء بواسطة أدوات الطبيب أو بواسطة فرشاة ألاسنان مخل

ً
وبقعا

الفطور بشكل بشكل خفيف، لكن بالطبع أفضل طريقة للكشف الدقيق عنها هي بفحصها تحت املجهر حيث تظهر هذه

.واضح



فمالحاالت ازدياد مخاطر إلاصابة بفطريات 

:بفطور الفم في الحاالت التالية ولدى أشخاص معينين دون غيرهممخاطر إلاصابة تزداد 

 رة على مدار اليوميقصألاشخاص الذين يرتدون أطقم أسنان متحركة وال يقومون بتقديم ما يكفي من العناية لها من تنظيف وتعقيم أو ال يقومون بإزالتها لفترات.

 الغذاءحيث أنها ال تجد من ينافسها علىأقوى؛ تراجع وجود املجتمعات الجرثومية يجعل الفطور الحيوية، كما أن الاستخدام الخاطئ أو طويل ألامد للصادات.

 الفموية املضادة للجراثيمللغسوالتالاستعمال الزائد.

 مثل الكورتيزون التي من املمكن أن ترفع احتمالية إلاصابة بالفطور الستيروئيداتاستخدام ألادوية الحاوية على.

 ة ألاعضاءأو تناول أدوية مثّبطة للمناعة كتلك املستخدمة بعد عمليات زراعمثل إلايدز، الجهاز املناعي الضعيف، سواء نتيجة إلاصابة باألمراض املناعية.

 لإلصابة إلاصابة بالسكري، حيث أن ألاشخاص املصابين بالسكري 
ً
 مؤهبا

ً
. بالفطرياتأكثر عرضة لإلصابة بجفاف الفم، وذلك يعتبر عامال

التدخين وتناول الكحول بشكل مفرط.



فطر املبيضات

 من ألاشخاص % 50الفموية شيوعا وتوجد بشكل فلورا طبيعية فموية عند الفلورااملبيضات الفموية بأنها من أكثر أنماط تعرف

.مستعمرة فطرية في كل ملليمتر من اللعاب500-300الاصحاء بمعدل 

 اتإن ْبَيضَّ
ُ
اك ، وهي املسبب ألاكثر شيوًعا لاللتهابات من بين الفطريات، يوجد هن(Yeasts)هي فطر من نوع الخمائر (Candida)امل

ة البيض20حوالي  ْبَيضَّ
ُ
ات، حيث إن النوع ألاكثر انتشاًرا في إلانسان هو امل ْبَيضَّ

ُ
، (Candida albicans)اءنوًعا مختلًفا من امل

 لفة وتحت هذا النوع من الفطريات على الجسم كله وخاصة في املناطق الحارة والرطبة، وتتكاثر الفطريات في حاالت مختيعيش

ا وتتسبب بااللتهاب .ظروف خاصة بشكل كبير جدًّ

ات هي ْبَيضَّ
ُ
ْهِبل:إن ألاماكن ألاكثر عرضة لإلصابة بالتهاب فطر امل

َ
اظات عند ألاطفال .الجلد .تجويف الفم .امل .طفح الَحفَّ

 ات الجسم في حاالت نادرة وتدخل مجرى الدم وتؤدي لتلوث عام، وهذا الوضع خطير حيث إن حوالي تخترق ْبَيضَّ
ُ
من % 45امل

.الحاالت تؤدي إلى املوت



لإلنتانالعوامل املؤثرة على سير املبيضات وميلها

الالتصاق -1

قادرة على لذلك فإن خاليا الخميرة غير ال، قدرة املبيضات على الالتصاق بالسطوح الفموية أمر محسوم في آلية املرض

 بفعل الغسل امليكانيكي للعاب أو املضغ أو سيتم تخريبها عن طريق حم
ً
، وضة املعدةالارتباط بالسطوح ستزال حتما

.إنتانالالتصاق بالسطوح الفموية يعطي الخميرة الفرصة للتكاثر واستعمار املضيف مع أو بدون أعراض أو عالمات

والفوسفوليبازالبروتياز-2

IgAمنها الـ التي تستطيع تحليل البروتينات اللعابية املفرزة ومن ضالبروتياز تنتج املبيضات مجموعة من انزيمات 

 لعدد كبير من خاليا املضيف ، والكيراتينواملخاط والاكتوفيرين
ً
في حموضة ويعتمد هذا على درجة ال، وهذا يكون مضرا

.اللعاب



لإلنتانالعوامل املؤثرة على سير املبيضات وميلها

آليات التحول -3
 في آليات تشكل املستعمرات وبشكلللزرعاتتظهر الفحوص الدقيقة 

ً
خاص من املأخوذة من املبيضات البيض تعددا

.تتضمن سطوح مستعمرة خشنة أو ناعمة وخاليا بيضاء أو كامدة .نماذج مأخوذة من مرض ى إلايدز

:من آليات التحول التي تتمتع بها فطور املبيضات

.التهرب من جهاز املناعة بتغير سطح املستضدات•

.التحوالت تساعدها في زيادة الارتباط والاستعمار والغزو ملختلف سطوح الجسم•

دفاع املضيفآليات -4
ا يختل وجد لدى املضيف آليات دفاع نوعية وغير نوعية ضد أنواع املبيضات وال تتطور إلاصابة عند املضيف إال عندم

التوازن بين الطفيلي واملض

:آليات الدفاع النوعية ضد املبيضات

(الاجسام الضدية)الخلطيةاملناعة 

((القاتلة)الكبيرة والخاليا السامةالبالعاتتنشيط )املناعة الخلوية



الفموي لداء املبيضات املؤهبةالعوامل 
التعويضات املتحركة . 1

تناذر شو . غرن واملعالجة الاشعاعية و الادوية السامة 2

تناول كمية كبيرة من السكر ومرض ى السكري . 3

املضادات الحيوية . 4

الامراض الخبيثة وألادوية السرطانية. 5

مضادات الفطور 
النيستاتين. 1Nystatin

ألامفوتريسين. 2B

امليكونازول. (يمتلك نشاط مضاد للمبيضات البيض واملكورات العنقودية)3

الفلوكونازول. 4

إتراكونازول. 5

كلورهيكزيدين. 6























الجهازيةاملظاهر الفموية لألمراض الفطرية 

 ر من اعضاء موقع اخأي الى إلاصابة على الانتشار و الانتقال من موقع القابلية تسببها فطريات لها التي الامراض هي

 .على ان تصيب كافة اعضاء الجسمالقابلية الجسم ولها 

 هذه الامراض فطريات ثنائية الشكلتسببDimorphic  لها القابلية على تغير شكلها من اعفان أيMolds الى خمائر

Yeast  وذلك ولية وتكون الرئة مصدر الاصابة الا البشري لتتغلب على مقاومة الجسم والعمليات الفسيولوجية للجسم

.املسببة للمرضأبواغ الفطريات نتيجة استنشاق 

 بيئية املالئمة التحت الظروف النباتية املتعفنة او الثمار التربة تسبب امراض جهازيه عزلت من التي اغلب الفطريات

.خيوط وأبواغلنمو الفطر لتكون 



التشخيص يكون من خالل إلاظهار املباشر ألشباه الخمائرYeast-like املأخوذة من اللطاخةمن الفطور املوجودة في

.الاستنبات وتحديد العوامل املمرضة من العينات السريرية مفيد أيضا، القشع أو عينات الخزعة 

النوسجاتمن الحاالت يمكن أن تصبح خبيثة مثل داء  %11-5حيث أن ، التشخيص الدقيق لهذه ألامراض أمر مهم.

 الفموية لألمراض الفطرية الجهازية من املظاهر:

histpplasmosisالنوسجاتداء -1

نظير الكروانيالفطار -2

العفنة الفطار -3

ازيةاملظاهر الفموية لألمراض الفطرية الجه


