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 ٩١-وداء فطريات الغشاء المخاطي عند المصابين بكوفيد ٩١-بين عالج كوفيدالعالقة 

 أ.م.د. رائد عبد االمير نجم

 أ.م. رنا طالب فاخر

 

أثر وصحة اإلنسان في جميع أنحاء العالم  (COVID-19) ٩١-كوفيد هدد، ٠٢٩١وظهوره في أواخر عام  منذ نشأته :المقدمة

، مع ما يقرب من دولة ومنطقة ٠٠٢على أكثر من  SARS-CoV-2أيًضا بشكل كبير على االقتصاد العالمي. لقد أثر فيروس 

 SARS-CoV-2 االصابة بفيروس  في "الموجة الثانية" منوحالة وفاة حتى اآلن في جميع أنحاء العالم.   ٢٢٢،٣٩٠,٦

المسببة  ال يحصى من المظاهر والمضاعفاتفإن االرتفاع لعدد  سكان العالم،ت على ثراوالتي  ٩١-المسببة لكوفيدومتغيراته 

الغشاء المخاطي )المعروف أيًضا باسم داء الفطري  فطريات ، وداء، وعلى وجه التحديد، ارتفاع العدوى الفطرية القاتلةللوفاة

 لخطر أكبر.   ٩١-كوفيدعرضت حياة مرضى قد ، االسود(

المخاطي في حدوث حاالت مرضية تؤدي إلى تفاقم  يات الغشاءداء فطرمع االصابة ب ٩١-كوفيدب ترافق االصابة  يتسبب

ت الشديدة في الحاالواألنف والعينين وأحيانًا الدماغ.  لشديدالغشاء المخاطي ا فطريات قد يصيب داءفمعدالت العدوى والوفيات. 

 ن إلنقاذ حياة المرضى. يجب إزالة العي

يسببه فطر انتهازي ناتج عن عدد من فطريات الغشاء المخاطي عدوى فطرية خطيرة  اتفطر عدوى  عدت، من الناحية الوبائية

في  . تنتشر هذه الفطريات على نطاق واسعMucoralesورتبة المخاطية   Zygomycetesالمصنفة ضمن فئة    moldالعفن 

المياه في وألطعمة المتحللة، وفي براز الطيور والحيوانات ،أعلى بشكل خاص في التربة الرطبة، والنباتات وا ، مع انتشارالبيئة

المخاطية نادرة ولكنها من مسببات األمراض االنتهازية وتؤثر في المقام األول  من رتبة والهواء حول مواقع البناء. الفطريات

 سجة. يؤدي غزوها لألوعية الدموية إلى احتشاء األنوعلى األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة. 

 ، فإن األطباء في العراقالعلميةعلى األدلة مستندةبروتوكوالت العالج الرسمية التي تستخدم العالجات ال ان على الرغم من

وفيتامين د  سيزيثروميسين وفيتامين األعالية بما في ذلك  وبجرعاتعادة ما يصفون مزيًجا من األدوية  والعديد من دول العالم

يمكن وبعض من هذه األدوية. فاعالية ل الدلة العلمية، على الرغم من عدم توفر األبحاث المسندة باستيرويداتالوالزنك وأحيانًا 

فر الواسع لهذه األدوية وسوء تنظيم وبسبب التوالذاتي ،  التداوي، إلى جانب زيادة حدوث ار هذا االتجاه من العالج الشاملاعتب

 الغشاء المخاطي.  فطريات داءب لالصابة من عوامل الخطر ،ي تعتمد على الوصفات الطبيةاألدوية الت

 األنفية المتعايشة في األمعاء والميكروبات المتعايشة الميكروبات تثبيط يؤثر التداوي الذاتي واإلفراط في استخدام العقاقير و

الذاتي  تداويملحوظ من ال بشكلو، أبلغت العديد من البلدان عن حاالت عالية ٩١-كوفيدجائحة خالل وعلى جهاز المناعة. 

جرعات غير ستخدام احتمالية عالية ال يصاحبها، والتي قد المصابين وغير المصابينوالعالجات المنزلية بين األشخاص 

 .صحيحة
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بشكل غير  الزنك، أخذ عدد متزايد من الناس تخفيف العدوى الفيروسية اوفي محاولة لمنع و، ٩١-جائحةكوفيد خالل :الزنك

 الفيتامينات والمكمالت الغذائية األخرى.  معمتناسب 

، تم إيالء اهتمام كبير للزنك كعامل مساهم في قبل المتخصصين في الرعاية الصحيةمن بين األدوية المختلفة الموصوفة من و

على الرغم من عدم و ،عادة ما يوصف الزنك للمرضى بجرعات عاليةو. غشاء المخاطيفطريات ال داءزيادة حاالت اإلصابة ب

، عملية التمثيل الغذائي للفطريات ، فإن الزنك مهم فيالزنك وفطر الغشاء المخاطيوجود دليل على وجود عالقة مباشرة بين 

كما أن تجويع الزنك يزيد من الضغط على نمو الفطريات عن طريق التدخل في البروتينات المرتبطة بالزنك والتي تعمل 

 وبوساكونازول  (Amphotericin B)  ، قد تزداد فعالية األمفوتريسين براثية للفطر. عالوة على ذلكللمادة الو كعوامل نسخ

(Boscanazole)الزنك  الغشاء المخاطي عند إقرانه بمخلبات ياترضد فط((zinc chelators مما يدل على الدور الحيوي ،

 .فطريات الغشاء المخاطيللزنك في نمو وتطور 

 ةم المضاداجسالمعروف أن الفائض من فيتامين أ يضعف المناعة الخلطية )عن طريق إضعاف استجابة االمن و :فيتاميناتال

من المحتمل أن يتسبب االستخدام المفرط للفيتامينات في حدوث وضد فيروس مرض نيوكاسل( ويعيق امتصاص فيتامين د. 

 استخدام الفيتامينات األخرى. على تسمم ويؤثر سلبًا على جهاز المناعة و

إلى  ٩١-كوفيدقد يؤدي االستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية واسعة الطيف في المرضى المصابين بـ :حيويةالمضادات ال

كل من المضادات الحيوية واسعة الطيف  فان .٩١-كوفيدالغشاء المخاطي المصاحب لــ فطريات زيادة خطر اإلصابة بداء

 ، مما قد يؤدي إلى حدوث عدوىةاألنفي وبالجي في(الميكروبيومالعادية )الميكروبيةالمتعايشات  يثبطانالفطريات  ومضادات

 انتهازية.  فطرية

المصابين ٩١-كوفيد، التي توصف لعالج مرضى زيثروميسيناأل، مثل راء في استخدام المضادات الحيويةشكك العديد من الخبو

، قد يؤدي االستخدام غير المبرر تائج عكسية. أيًضاالمضادات الحيوية القليل من الفوائد أو قد تؤدي إلى نتقدم وخفيفة.  باصابات

الغشاء  ياتالعادية التي من شأنها أن تحمي من العدوى االنتهازية مثل فطر الميكروبية المتعايشات تثبيطللمضادات الحيوية إلى 

زيثروميسين في األاستخدام على  التعاونية RECOVERYرتها مجموعة درست تجربة تحكم عشوائية أجوقد المخاطي. 

زيثروميسين لم يحسن البقاء على قيد الحياة األ، وخلصت إلى أن مستشفى في المملكة المتحدة  ٩٦٦ ر عب ٩١-كوفيدمرضى 

 . ٩١-كوفيد ٪ من مرضى٩٢٢تم استخدام المضادات الحيوية بنسبة يعلما بانه . ٩١-كوفيدلدى مرضى 

رتبطة ، في حاالت العدوى المvoriconazoleفوريكانازول إن استخدام العامل المضاد للفطريات ، : مضادات الفطريات

 الغشاء المخاطي.  ياتعدوى فطرب االصابة، يمكن أن يؤدي إلى وبدال من ذلك؛ بـفطريات االغشية المخاطية ال ينتج عنه فعالية

إساءة استخدام الستيرويدات: توصي منظمة الصحة العالمية بشدة بإعطاء الكورتيكوستيرويدات  :)Steroides) ستيرويداتال

أيام وينصح  ٩٢- ٦الشديد والحرج مرة واحدة يوميًا لمدة  ٩١-كوفيدعن طريق الفم أو الوريد لعالج المرضى المصابين بـ 

، إذا تم استخدامها بحكمة وفي الحالة هي عالج رائع الستيرويداتان . شديدغير ال ٩١-كوفيدبعدم إعطائه للمرضى المصابين بـ
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زون أو يعتقد الخبراء أن االستخدام غير السليم للكورتيكوستيرويدات )مثل ديكساميثازون أو هيدروكورتيوالمناسبة. 

زائدة الجرعة الاالستخدام المزمن أو فان . غشاء المخاطيهو السبب الرئيسي لعدوى فطريات ال ٩١-بريدنيزون( لمرضى كوفيد

 ياتفطر عدوى سيثبط االستجابة المناعية للجسم ويجعل المريض أكثر عرضة لإلصابة بالتهابات أخرى مثل الستيرويداتمن 

تلقت قد المبلغ عنها في مراجعة منهجية  ٩١-كوفيد ٪ من حاالت ٤،٦٩فان. (سوداال ) عدوى الفطرالغشاء المخاطي 

 الكورتيكوستيرويدات. 

عيوب في  ، أو عن طريق التسبب فيعل مع مستقبالت الجلوكوكورتيكويدتعمل الستيرويدات بشكل أساسي من خالل التفا

و   IL-8و   IL-6و  α  ،IL-1β- (TNFالسيتوكينات المسببة لاللتهاب مثل ) انتاج، مما يقلل من وظيفة البالعم والعدالت

IL-12البالعم مما يؤدي إلى كبت المناعة.  تفرزها (التي 

نقص الخاليا ، تسبب الستيرويدات في ارتفاع السكر في الدم في المرضى الذين يعانون من مرض السكري و باإلضافة إلى ذلك

 (CD8þ Tو  CD4þ، وخلل تنظيم الخاليا اللمفاوية التائية )مما تسبب في انخفاض الخاليا الليمفاوية التائية ، وخاليا  اللمفاوية

بجرعات  الستيرويداتيتم تعزيز هذه العوامل من خالل زيادة استخدام و. فطريات الغشاء المخاطي، مما يخلق بيئة مواتية لنمو 

 المعتدلة. ٩١-كوفيد، حتى في حاالت كبيرة

 IL-6إنتاًجا يعتمد على الجرعة للسيتوكين ٩١-كوفيدعدوى  حفزت: )Tocilizumab therapy) العالج بتوسيليزوماب

 ، تم وصففي هؤالء المرضى بالذات IL-6للسيطرة على مستويات و. اتلقصبل طالئيةلاللتهابات من الخاليا ال صاحبالم

هو جسم مضاد توسيليزوماب ، مع ديكساميثازون. ء معتمد من إدارة الغذاء والدواء، وهو دواtocilizumab توسيليزوماب

االستخدام المزمن لهذا العالج للسيطرة على االلتهاب الناجم عن فيروس كورونا المرتبط و. IL-6أحادي النسيلة مضاد لمستقبل 

بهذه الطريقة يزيد عقار التوسيليزوماب من خطر ويضعف االستجابة المناعية للمريض.  لمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمةبا

 .٩١-االصابة بكوفيدمرضى ما بعد الفي  اإلصابة بالفطريات

بالفطريات  يشتبه في أن استنشاق البخار من العوامل المساهمة في زيادة حاالت اإلصابة: استنشاق البخار والمعدات الملوثة

يمكن و، بسبب رداءة نوعية المياه والمعدات غير المعقمة المستخدمة في مثل هذه اإلجراءات. ٩١-المخاطية المرتبطة بـكوفيد

نمو هذه  تطوري، حيث يمكن أن لجهاز التنفسي عن طريق االستنشاقأن تسهل مثل هذه اإلجراءات نقل الجراثيم الفطرية إلى ا

 ، مما يقلل منوتخريش في الجهاز التنفسي في حدوث حرقة، يمكن أن يتسبب استنشاق البخار أيًضا الفطريات. عالوة على ذلك

. باإلضافة إلى ذلك، التبخير االنتهازية، مما يسهل بدوره تطور مسببات األمراض فعالية االستجابات المناعية الموضعية

إلى تثبيط المناعة  األنففي  قد يؤدي اختالل التوازن الميكروبيوفي القناة األنفية.  ةالميكروبيوم النافع يثبط، والذي قد المتكرر

نقص ، على الرغم من التحذيرات ضد استنشاق البخار بسبب رصة للعدوى الفطرية. ومع ذلكوبالتالي قد يوفر ف وضعيةالم

 ، فقد تم استخدامه على نطاق واسع كعالج روتيني اللتهابات الجهاز التنفسي العلوي. األدلة التي تشير إلى فوائده
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، ومصدر المياه غير النقية المستخدم في وكسجين أو األنابيب، واألقنعة الملوثةالمعالجة غير الصحية لأل هيأسباب القلق  ومن

. ومع ذلك ، فإن مشاركة مياه طويلةلفترة وكسجين ألكثر من مريضين و، واستخدام نفس قناع األلالوكسجين  أجهزة الترطيب

كسجين يجعل ماء المرطب ويشار إلى أن مرور األو. حاجة الثبات علميوب أمر قابل للنقاش للعدوى الفطرية المرطب كمصدر

ذه كسجين الصناعي خالل هونظًرا لوجود استخدام متزايد لألوالمخاطية من إنتاج األبواغ.  الفطريات ، وبالتالي يمنعهائًجا

 ، فإن التعامل المناسب أمر بالغ األهمية لسالمة المرضى. الجائحة

، ويجب ضمان االمتثال الموحد لهذه اإلرشادات في لمنع المضاعفات ٩١-كوفيدإرشادات عالج  يجب تحديث: التوصيات

، حيث قد تكون الموارد شحيحة هذا التفشي الوبائيهذا مهم بشكل خاص في مثل والغشاء المخاطي. فطريات الخطيرة مثل داء 

تكلفة علما ان ، مثل األمفوتريسين ب ، قد تكون غير متوفرة نقذة للحياة لداء فطريات الغشاء المخاطيفي أي وقت واألدوية الم

 هذه العالجات مرتفعة.
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