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 )داء الفطر االسود( الغشاء المخاطي رياتداء فط

 أ.م.د. رائد عبد االمير نجم

 أ.م. رنا طالب فاخر

الفطريات من  تسببها الدموية ألوعيةل حةاومجتهو عدوى فطرية انتهازية سريعة التقدم الغشاء المخاطي  ياتداء فطر :مقدمة
ى أنفية ، أو رئوية ، أو جلدية ، أو معدية معوية ، ال االصابة تصنيفم ، يت ةض السريرياعراعتماًدا على االورتبة المخاطية. 

 .توجد ظروف أساسية تهيئ المضيف للعدوى في اكثر حاالت االصابة. ذلكأو منتشرة أو غير

ر انتهازي ناتج عن عدد فط يسببهMucormycosis  (zygomycosis ) المخاطيةداء الفطريات  :للعدوى المسببة الفطريات

ض لمرلالرئيسية  مسبباتال Mucorales. المخاطية ورتبة Zygomycetes فئة  ضمنالمصنفة   moldفطريات العفنمن 

 Rhizopus  ،Rhizomucor  ،Lichtheimia  ،Cunninghamella  ،Mucor بين هذه المجموعة هي أنواع من األجناس
كائنات بيئية شائعة  هيهذه الفطريات . Rhizopus oryzae) سابًقا) Rhizopus arrhizus األكثر انتشاًرا هو النوعو، إلخ. 

يمكن أن يصابوا فانهم ،  الواضحفي المرضى الذين يعانون من نقص المناعة  اما .الكفؤة غير ضارة بالبشر ذوي المناعة
ليست فطريات سوداء ، وهذه تسمية خاطئة  هيMucorales الفطريات المخاطية هذه سريعة التقدم.  ناخرة لالنسجةبعدوى 

الفطريات  )الميالنين( في جدارها الخلوي  ، ولكناللون  ، ألن الفطريات السوداء الحقيقية تنتج صبغة بنية داكنة إلى سوداء
 إلى اللون األسود. هاحوليالمخاطية  تسبب نخر األنسجة الذي 

في كل مكان وتقع تحت أنواع وموجودة فطريات مقاومة للحرارة  هيMucorales خاطيةمال الفطريات :وبائية العدوى

 تزادلقد و .ةضراوال النها ضعيفةأو التربة ونادًرا ما تسبب المرض  المتعفنة الشائعة التي توجد في المواد فطريات البيئة
بسبب تحسن عمر مرضى فطار الغشاء المخاطي بسبب زيادة انتشار حاالت كبت المناعة في عموم السكان ب اعداد االصابة

الطريق  .األدوية المثبطة للمناعة لمختلف أمراض المناعة الذاتية استخدامع طان وزرع األعضاء ، فضالً عن توسالسر

الطرق اما الهواء ، والتي تترسب في الجيوب األنفية والرئة. ب المحمولة spores بوا األاألساسي للعدوى هو استنشاق 

عوامل الخطر وجود أمراض موهنة مثل مرض  تتمثل. لجلدفي االمباشر  الغرزاالبتالع أو  وتشمل حدوثاأقل  فهي األخرى

)نوع من  neutrophils لستيرويدات ، أو الشيخوخة ، أو قلة العدالتا وعند استخدامالسكري ، وخاصة الحماض الكيتوني ، 

المرضى ، ويدز ، والعال  المثبط للمناعة م( ، واإلأورام دموية )األورام اللمفاوية وسرطان الد أو م البيض(دكريات ال
 الحديد الزائد. و،  الجذعية زرع الخاليا أو ين لنقل االعضاءعضاخال

كري مرض السب المتمثلثالوث اليبدو أن وجود  :(COVID-19) ٩١ -اصابات كوفيدو  داء فطريات االغشية المخاطية

 .االغشية المخاطيةفطريات بداء  اتيزيد من اإلصاب (COVID-19) ٩١ -عال  كوفيدستيرويد في لواالستخدام المتفشي ل

التي تصل  Mucorales ةالمخاطي ياتالفطر ابوا ، تلتصق  الكفؤة ذوو المناعية االشخاص عند :لالصابة الفسلجة المرضية

هناك أي جرح إذا كان  اماس ،األنف ويتم التخلص منها إما عن طريق البلع أو العطل يمخاطالغشاء الإلى الجهاز التنفسي ب
. لذلك ، العدوىدفاع المضيف ضد هذه  تمثلالعدالت ان الفطرية.  تراكيبالوتدمر  تبتلع، فإن العدالت في األغشية المخاطية

المرضى الذين يعانون  عندو. االصابةلخطرأو ضعف العدالت هم األكثر عرضة  فإن األفراد الذين يعانون من قلة العدالت
ينتج عن هذا التوغل والفطرية أشكااًل خيطية في أنسجة المضيف ثم تغزو األوعية الدموية.  االبوا من نقص المناعة ، تصبح 

 .نخر األنسجةبالتالي الوعائي الواسع تجلط األوعية الدموية و

 التراكيب جنًبا إلى جنب مع العديد منة المصابة في الفحص النسيجي ، يظهر نخر واسع النطاق في األنسج :النسيج المرضي

والخيوط  ،مقسة بحواجز او مقسمة بحواجز اثريةغير وكبيرة  ب الخيطية بانهايوتتميز هذة التراك hyphae يةطالخي

 .تغزو األوعية الدمويةو ه بالشريط مع تفرعات غير منتظمةشبيوسمك غير متساٍو ب، وعريضة

 بعدة اشكال:الغشاء المخاطي في البشر  ياترتحدث عدوى فط :السريريةالعالمات واالعراض 

يؤدي إلى  وبالتالي يمكن ان .االبوا استنشاق  عندالجيوب األنفية  الدماغي-األنفيالمخاطي  الغشاءات يفطر يصيب داء -٩
الغشاء  فطر مما يعطي مصطلح داء، ويمكن أن يمتد الحًقا إلى الدما  والعينين  ة وسقف الفمالجيوب األنفيو  األنف إصابة
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والجحوظ ونزيف  ، وغالًبا ما تكون مصحوبة بالعمىحمىعلى شكل األعراض  تظهر. غالًبا ما الدماغي-المخاطي األنفي
 .األنف وشلل الوجه

، والذي يتطور بسرعة وينتج عن استنشاق  بكال الرئتينااللتهاب  حدوث الرئويالغشاء المخاطي ات يفطرداء  يتضمن -٢

 سعال. لالمظاهر السريرية األكثر شيوًعا هي الحمى ونفث الدم وضيق التنفس واوالمعدية.  االبوا 

الغشاء المخاطي الجلدي  اتيفطرينتج داء واألولي والثانوي.  بشكلين هما الجلديالغشاء المخاطي  اتيفطريظهر داء  -٣
اما . االعضاء الداخليةالى  ، مما قد يؤدي إلى انتشار المرضالمتضررالفطرية في الجلد  لالبوا المباشر  الغرزاألولي عن 

انون من الحروق وجروح الجلد غالًبا في المرضى الذين يع االوليوهو نادر جدا. يحدث الشكل العكس هو فالمرض الثانوي 

 .يةالرض

استخدام  او عن طريق تناول األطعمة الملوثة ، مثل الحليب المخمر ومنتجات الخبز المجفف المعوي-المعدييحدث الشكل  -٤
قد يكون والملوثة.  الطبية األجهزةنتيجة استخدام الرعاية الصحية  سببحدث ايضا بيمكن ان ي، ولكنه  األدوية العشبية الملوثة

 .اسودوتغوط دموي إسهال وقيء و هناك غثيان وقيء

غير  السريريةالغشاء المخاطي من أي مواقع أولية للعدوى ، وتكون المظاهر اتيفطر من داء المنتشرقد ينشأ الشكل  -٥
على األقل موقعين غير  ف العدوى المنتشرة على أنها عدوى تشملتعرومحددة ، مما يجعل التشخيص أكثر صعوبة. 

  متجاورين.

وجود قلة العدالت  من خالله اكتشافتعداد الدم الكامل الروتيني تشخيصًيا ولكن يمكن  فحص نادًرا ما يكون :صيختشال

 اجراءوان مفيًدا في تقييم مدى انتشار المرض.  االشعاعييمكن أن يكون التصوير .لالصابةكعامل خطر والذي يعتبر

، وتحديداً في الدما  الغشاء المخاطي فطريات المناطق التي يشتبه في إصابتها بداء منق للتحق التصوير اإلشعاعي مطلوب

هو  الدماغي-االغشية المخاطية االنفييات فطرداء ب باالصابةاالشتباه  عنداألول  االجراء .الجيوب األنفية والرئتين والبطنو

 التراكيب يوفر وجودومن األنسجة ،  نماذ التقييم بالمنظار وخزعة الجيوب األنفية لفحص تنخر األنسجة والحصول على 
المرضى الذين يعانون من كبت المناعة وأعراض تنفسية يجب أن يخضعوا وتشخيًصا افتراضًيا.  للفطر مميزةال يةطخيال

 عن الفطرية ض العدوىاعراختلف تال و. الرئوياالغشية المخاطية ات يفطرداء ب الحتمال االصابة لتصوير مقطعي محوسب
 مميزةال يةخيطال التراكيبيمكن أن يظهر غسيل القصبات الهوائية و. االتشخيص صعب يكونرئوي ؛ لذلك االلتهاب ال اعراض

المعوي ، فمن الضروري إجراء فحص -الغشاء المخاطي المعدي ياتفطر داءب االصابة إذا كان هناك قلق منو .للفطر

ق في التهاب القولون عن طريق التنظير التحقتأكيد ، يجب إجراء مزيد من بمجرد الوباألشعة المقطعية لتقييم التهاب القولون. 

 .مميزة في الخزعة تشخيًصا افتراضًيا فطرية  يوفر وجود خيوطومع الخزعة. 

المرض معاجة عوامل الخطر و وازالة،  له لداء الفطريات المخاطية التشخيص المبكراالساسي   العال تطلب ي: العالج
 عادًة األمفوتريسين ب.  -، واإلعطاء الفوري لمضادات الفطريات الوريدية التالفةزالة االنسجة ال الجراحي والتداخل، المهيء

العال  على استخدام المرض وودرجة انتشار ، العال ب البدء مدى سرعةعلى  االصابة نتائج ومألعتمد ت :نتائج ومأل االصابة

يؤشر الى ان التنبؤ بعواقب أهم عامل وان  .لمريضعند اض وكذلك درجة نقص المناعة الذي ُيعطى استجابة للمرالفعال 

مأل . إذا لم يكن ذلك ممكًنا ، فإن للجسم هو القدرة على استعادة الحالة المناعية الطبيعيةوغير وخيمة  االصابة تكون جيدة
 .كبيربشكل  سيئايكون  االصابة

المرض نفسه وتلك التي يسببها العال  الغشاء المخاطي إلى تلك التي تنجم عن  ياتفطرتنقسم مضاعفات داء  :المضاعفات
محجر هي تجلط الجيوب الكهفية ، وانتشار العدوى ، وتدمير محيط فالمضاعفات المرتبطة بالمرض  اما. المضاد للفطريات

 .ونقص بوتاسيوم الدم تسمم الكليةهي فالمضاعفات الناتجة عن العال  واما  .، والتهاب العظم ، والموت العين
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