أمراض

الفطريات

الفطريــات كائنــات دقيقة تشــبه النبات ،ولكنهــا ال حتتوي على
املــادة اخلضــراء (الكلوروفيــل)؛ لذلــك ال تكــ ِّون املادة النشــوية
بنفســها ،ولكنهــا تعيــش علــى حتليــل املــادة العضوية النشــوية
وتتغــذى عليها؛ لذلك فمعظمها كائنات رمامة تعيش على املادة
املتحللــة .ويوجد منهــا في الطبيعة أكثر من مائــة ألف نوع لكن
الضــار منهــا ال يتجاوز املائة .ولكي تســبب مرضــاً للعائل ال بد
أن يوفــر لهــا العائل الظــروف والغذاء الالزمــن حلياتها ،حيث
أن محــاوالت الفطــر للغذاء من جســم العائل تلقــى مقاومة من
العائــل ملنــع الفطــر مــن االســتعمار ،ولكــن إذا فشــلت مقاومــة
اجلسم أمكن للفطر أن يبني مستعمرة ويسبب املرض للعائل.
وللفطريات بعــض الفوائد ،فمنها أنواع صاحلة للغذاء اآلدمي،
وهــي تُســتخدم في عمليات التخمير وإنتــاج املضادات احليوية
وفي صناعة اجلنب.
أما أضرار الفطريات فمتعددة وتشمل األنواع التالية:
٭ ٭فطريــات ســامة تــؤكل باخلطأ علــى أنها من النــوع الصالح
للغذاء.
٭ ٭فطريات تُفرز سموماً مثل فطر أفالتوكسني الذي يعيش على
ثمرة الفول السوداني ،ويُفرز ُسماً أصفر ال يتأثر باحلرارة أو
احلموضة أو اإلشعاع ويدمر الكبد ويُسبب السرطان.
٭ ٭فطريــات تولــد احلساســية عنــد استنشــاق بعــض أجزائها
العالقة في الهواء.

٭ ٭فطريــات انتهازية ،وهي عادة غير ضارة ولكنها تنتهز وجود
جــرح تدخــل منه أو تتســرب إلى األماكن الرطبــة مثل الرئة
وحتت األظافر.
٭ ٭فطريات تســبب املرض اجللدي وتنتقل باملالمســة وتستغل
ظرفاً مناســباً في األنســجة ضعيفة املقاومة فتتســرب لها.
وعادة تزيد مقاومة اجلسم لها بعد البلوغ.

األمراض الجلدية الناتجة عن الفطريات

ميكن تقسيم هذه األمراض إلى ثالث مجموعات:
٭ ٭األمراض الفطرية السطحية.
٭ ٭األمراض الفطرية العميقة حتت اجللد.
٭ ٭األمراض الناجتة عن اخلميرة.
٭ ٭التينيا املبرقشة.

أو ًال :أمراض الجلد الفطرية السطحية

عــادة توصــف هــذه األمــراض حســب مــكان اإلصابة ،وســوف
نتناولها بالترتيب التالي:
 -1القراع (سعفة الرأس  -فطر الرأس)
يصيــب الفطــر جلد الرأس في حوالــي  %1من الناس ،ولكن قد
تصــل إلــى  %5في حــاالت األوبئة ،وعــادة يصيــب األطفال بني
عمــر  3إلــى  8ســنوات .وتقــل اإلصابــة جــداً بعد البلــوغ حيث
يعتقــد أن األحمــاض الدهنية التــي تزيد في اجللــد بعد البلوغ
تقلل اإلصابة.
ويُصــاب الذكــور مبعــدل  10-5مرات أكثــر من اإلنــاث .وتكثر
العــدوى فــي الطبقــات الفقيــرة التــي ال تعتنــي بالنظافــة
الشــخصية .وتنقــل العدوى مــن طفل إلى آخر إما مباشــرة في
ظــروف االزدحــام والتكدس أو بواســطة االســتخدام املشــترك
للمشط وفرشاة الشعر وغطاء الرأس واملقص وفوطة احلالق.
ويحصــل أنــه قــد يصاب طفل بينمــا ال يصاب شــقيقه .ووجود
اخلــدوش على جلد الرأس يســهل اإلصابة ،حيث يدخل الفطر
إلى بصيلة الشعر ويزحف إلى أسفل حول اجلزء امليت من ساق

الشــعرة إلى أن يصل بعد أســبوعني إلى املنطقــة النامية احلية
مــن جــذر الشــعرة فيتوقــف عند هــذا احلد ،ثــم يتكاثــر مكوناً
مزرعة حول الشــعرة ويخترقها ويتغذى على مادة الشعرة امليتة
ويفتتهــا فيظهــر الشــعر مقصوفاً على مســافة قريبــة من جلد
الرأس ،وبذلك يظهر رأس الطفل منطقة خالية من الشــعر بها
قشور رمادية.
وبعد العالج يعود الشعر إلى النمو طبيعياً كما كان ،ولكن هناك
نــوع من الفطريــات التي تنتقل مــن القطط والــكالب واألرانب
تســبب التهاباً شديداً في جلد الرأس يؤدي إلى تدمير البصيلة
بحيث أنه بعد العالج تظل البقعة املصابة خالية من الشعر إلى
األبد.
 -2التهاب القدم الفطري
يُعتبرأكثــر الفطريــات شــيوعاً ،ويصيــب الكبــار ونــادراً فــي
األطفــال .ويســاعد على ظهوره لبس األحذيــة ،بحيث يعتبرونه
ضريبة احلضارة؛ ألنه نادر جداً بني الذين ال يبلسون األحذية.
وقــد تصــل نســبة املصابني فــي اجلو احلــار الرطب إلــى -40
 ،%80وخاصــة بني الرجال ،ألن النســاء أقل إفرازاً للعرق وأكثر
اهتماماً بالنظافة.

وفطر القدم يصيب شــخصاً عنده اســتعداد اللتقاط اإلصابة،
وال يُشترط أن يكون من ممارسة الرياضة أو السباحة؛ إذ يبدو
أن هناك عوامل داخلية غامضة جتعله مرشحاً لإلصابة ،ويظل

حام ً
ال للفطر بحيث يكتشف على جلده بالتحليل اجملهري حتى
لو ظهر اجللد طبيعياً .وقد حاول البعض تعقيم اجلوارب ورش
مساحيق مضادة للفطريات وتعقيم األحذية ببخار الفورمالني،
ومع ذلك ظهرت اإلصابة ثانية.
الوقاية
أهــم اإلجــراءات الوقائيــة هــي اجلفــاف والتهوية .فبعد غســل
القدمني أو الوضوء ال بد من جتفيف اجللد بني األصابع بقطعة
مــن القمــاش ،وليس باحملــارم الورقية ،مع مراعاة إزالة القشــور
بني األصابع .ومما يســاعد على التهوية لبس األحذية املكشوفة
مثل النعال والصنادل ،وجتنب أحذية اجللد الصناعي أو الكعب
املطاطــي .وفــي حالــة العــرق الزائــد يوضــع قطــن بــن أصابع
القدمني .ويتكرر تغييره حتى ال يتشــرب بالعرق ،وتُلبس جوارب
قطنية تُ َغ َّير أكثر من مرة في اليوم وتُرش بودرة تلك بني األصابع
تكــون ناعمــة وخاليــة مــن احلبيبات اخلشــنة .وفي حالــة وجود
تشــققات بــن األصابــع يجــب مراعاة تقليــل اجملهــود الرياضي
وإزالة القشور باستمرار ،ولكن إذا كانت ملتصقة ال تُنزع بالقوة.
ويالحظ أن العناية مبنطقة ما بني أصابع القدمني أمر في غاية
األهميــة بالنســبة ملرضى الســكري؛ ألنهم معرضــون لإلصابة
بالفطريــات واخلميــرة أكثــر مــن غيرهــم ،وذلــك يــؤدي لتكاثر
البكتيريا في القشور الناجتة عن الفطر وتتسرب البكتيريا إلى
اجللد فتســبب التهابــاً قد يؤدي إلى الغرغرينة (بســبب قصور
الدورة الدموية في األطراف) وكثيراً ما تؤدي إلى بتر القدم.

 -3التينيا الوركية
حتــدث فــي اجلــو احلــار أو من كثــرة العرق وخاصــة عند لبس
املالبــس الداخليــة امللتصقــة باجللــد بني الفخذيــن أو املالبس
الحظ أن الشــخص البدين
الرياضية احملكمة املبللة بالعرق .ويُ َ
ال ميكنــه رؤية اإلصابة إال باســتعمال املــرآة .لذلك فإن البدين
الــذي تتكرر إصابتــه يجب عليــه تقليل الوزن واســتعمال بودرة
ناعمة مضادة للفطريات في الصباح.
 -4فطر األظافر
تكثر اإلصابة في القدم وخاصة بعد إصابة جلد القدم بالفطر
وهي أكثر انتشــاراً في الرجــال ،وعالجها طويل وصعب ،لذلك
قــد تُتــرك بــدون عــاج إال إذا ســببت تشــوهات شــديدة فــي
األظافــر .ويالحــظ أن إزالة األظافــر جراحياً ال حتل املشــكلة
إال إذا تناولنا معها أحد العقاقير احلديثة لعالج الفطريات عن
طريق الفم.
أمــا عدوى أظافر اليد فإنها تبدأ عادة في احلافة اجلانبية في
اإلظفر وتزحف حتت اإلظفر فتك ِّون نســيجاً حلمياً بني اإلظفر
واألصبع فيرتفع اإلظفر ويتشوه.

ثانيًا :األمراض الفطرية العميقة

هــذا النوع مــن الفطريــات قادرعلــى اختراق األنســجة احلية؛
حيث تصيب الرئتني وتخترق اجللد ،فتســبب أوراماً وتشوهات
وتقرحــات جلدية ،وعادة تدخل العدوى من خدش في القدم أو
عند اجللوس على قاعدة املرحاض امللوثة من شــخص مصاب،
وحلسن احلظ فإن هذه الفطريات قليلة في بالدنا.

ثالثًا :األمراض الناتجة عن الخميرة

أكثــر أنواع اخلميرة انتشــاراً على اجللد هي املبيضات ،وتعيش
كفطــر مســتعمر علــى اجللــد والغشــاء اخملاطي للفــم واجلهاز
الهضمــي .وتكثــر املبيضات في األطفال بعد النزالت أو تعاطي
املضــادات احليويــة ،حيــث يغطــى الفــم بطبقــة بيضــاء غيــر
ملتصقــة ،وعندمــا تُــزال يظهــر حتتهــا ســطح مخاطــي أحمر،

وقــد متتــد الطبقة الفطرية إلــى القصبة الهوائية ،وقد تســبب
تشــققات علــى حافــة الفم في الزاويــة بني الشــفتني .كما تكثر
إصابة الغشاء اخملاطي لألعضاء التناسلية في النساء ،وخاصة
قبــل البلــوغ ،وممــا يســاعد عليهــا احلمــل واإلصابــة مبــرض
الســكري وتعاطــي املضــادات احليويــة ،وحبــوب منــع احلمــل،
واالتصــال الزوجــي إذا كان الــزوج غيــر مختــون .وفي النســاء
تسبب إفرازات صفراء لزجة مع حكة وحرقة في البول ،وتصير
املنطقــة حمــراء ومتورمة .ومتتد اإلصابة إلــى أعلى الفخذين،
الر َّضع بســبب اســتخدام احلفاضات من
كما تكثر في األطفال ُ
مــواد غير نفاذة ،مثل النايلون ،وال تتحســن احلالــة إال بالتهوية
مــع العالج .وتصيــب املبيضات ربات البيوت فــي منطقة اللحم
احمليطــة مبنطقــة األظافــر ،حيث يتــورم اجللد ويلتهب ويشــوه
اإلظفــر .وأفضل وســيلة للوقاية هي اســتخدام قفازات قطنية
حتــت القفــازات املطاطيــة لتقليــل الرطوبــة التي تســاعد على
تكاثر هذه اخلمائر.

رابعًا :التينيا المبرقشة

تنتج عن فطريات تعيش في قشــرة الرأس وعلى ســطح القرنية
امليتــة مــن البشــرة .وتكثر في اجلــو احلار الرطــب .وال تصيب
إال الشخص الذي عنده استعداد لإلصابة .ويظهر عندئذ على
سطح اجللد بقع بنية على الظهر والبطن والرقبة وأحياناً تكون
بيضاء.
وتُعالــج باســتخدام شــامبو للرأس واجلســم أو أنــواع معينة من
الصابون مع استخدامها كل فترة للوقاية حتى بعد الشفاء.

شكر وتقدير
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