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 مقدمة

ادرك ولكسزا سيصييب انسسياع دادك ثر ر ناس ي لهدهور مسهوا النزاا المسادي  مرض فطري خطير هو
هصيييب دادك اشيشيييم المخاطيم الم طسم لبنيوب اشسفيم عوالنيسيع عواشسا عوالف  عو اشسييساع و الحدوث 

عو دظا  الونه وقد همهد إلى الرئهيع عو النزاا الزضمي عو حهى اشوديم الدمويم ثما يمثع عع هحدث 
  .عيًضا دبى النبد دسد حدوث نروح عو حروق عو عي سوع آخر مع إصا ات النبد

 املسببة للمرضالفطريات 

المسيييييييييئو  دع حدوث المرض هي  نض عسواع الفطرتات الهي هسهمي إلى دائبم النفسيات والهي هني  
في ال يئات الرط م، م ل الهربم عو المواد النضييويم المهحببم، م ل اشوراق عو عكوا  السييماد عو الخشييب. 

 :سزام mucormycetesالفطرتات هسمى الفطرتات المخاطيم  هذه
 ، Syncephalastrumوعسواع  ، Rhizomucorوعسواع  ، Mucorوعسواع  ، Rhizopusعسواع 

وعسييييييواع  ، Apophysomycesوعسييييييواع  ، Cunninghamella bertholletiaeوعسييييييواع 
Lichtheimia (Absidia)  وثذلك مع هذك الفطرتات سوع يسييييييييمىmucor mould   مونود فى

 ت المهحببم وال يئات الرط م.الهربم واله اهات والسماد والفواكه والخضروا

 طريقة انتقال العدوى

 انسسييييياع عو الحيواعمرض فطر الغشييييياء المخاطي هو مرض يير مندي فث يحدث إسهلا  لبندوا مع 
 ولكع هسهلل دع طرتق :

  .اسهسشاق النرا ي  الفطرتم مع الزواء المبوث مع الهربم الرط م عو ال يئات النفسم 
  النفع المونود في الهربم عو دبى الفواكه عو الخضروات المهحببم.هبوث نروح عو حروق النبد  
  و اشطنمم المبو م  الفطر.عهساو  الفواكه 
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 لإلصابة ةعرضاألشخاص األكثر 

ششخاص ايهواند الفطرتات المس  م لبمرض  شثل ط يني في ال يئم الرط م المحيطم ودادك ما يهنرض 
اشسيييييطل المبو م  الفطر ثل يو  دوع عع  مسلهسفس  عو ق الالنرا ي  الفطرتم دع طرت إلى اشصيييييحاء

يمرضييييوا وذلك سهينم حمايم نزاا المسادم. وهنه ر هذه الفطرتات مع الكائسات انسهزااتم الهي ه دع في 
فهظزر  مزانمم عسسييينم النسييي  عو اشيشييييم المخاطيم دسدما يضييينا النزاا المسادي  صيييورك شيييديدك

النسايم المرثاك والحاالت الشيييديدك و نض الساس الذيع يسييييهخدموع انصيييا ات دادك في  نض مرضيييى 
م ل السيييييييهيروتدات و نض اشدويم مضيييييييادات حيويم لفهرات طوتبم عو اشدويم الم  طم لنزاا المسادم 

 عك ر اششخاص درضم لإلصا م ه :ولذلك فإع   المنالنم لألورا 
 المصا يع  رمراض سلص المسادم م ل انيدا 
  المنرضييييع لألدويم الم  طم لبمسادم م ل الكورهياوع  نردات داليم دوع إشيييرا  ط ي المرضيييى

 عو المضادات الحيويم لفهرات طوتبم
  الغير مسض طي مرضى السثر 
  مرضى اشورا 

 باملرض أعراض االصابة

 ضييييق في  -عل  فى الصيييدر  –سييينا   –حمى دراض  سييييطم حسيييب مثاع سمو الفطرتات م ل: ع
ئ و قي –آال  ال طع  -احهلاع فى النيوب االسفيم  -صيييداع  -هور  في ناسب الونه  -الهسفس 
  إسزا   –د  في ال راا  -ساتا النزاا الزضمي  -ي ياع 

  :هبا  -النمى ، نبطات ، اسسيييييييداد اشوديم الدمويم وقد هحدث عحياسا  نض المضيييييييادفات م ل
 فلداع الودي –ب االدصا

 (Mucormycosis)انواع مرض الفطر االسود  

 النيوب اشسفيم والدماغ  داء الغشاء المخاطي اشسفي الدمايي 
  السوع اشخطر واشك ر شييييوًدا مع فطر الغشييياء المخاطي لدا )الرئم(  داء الغشييياء المخاطي الرئوي

 م ارع عدضاء عو خثيا نذديم.اششخاص المصا يع  السرطاع وفي اششخاص الذيع خضنوا لنمبي
 عك ر شيييوًدا  يع اشطفا  خاصييم ذوي الواع المسخفض في النزاا الزضييمي  داء الغشيياء المخاطي

 دسد الوالدك والذيع هلل عدماره  دع شزر واحد ، وخضنوا لكميات ث يرك مع المضادات الحيويم.
 :)خث  شييييييييق في النبد م ل يحدث  ند دخو  الفطرتات النسيييييييي  مع  داء الفطر النبدي )النبدي

 النروح عو الحروق 
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 الشكل املرضي لإلصابة

يصيييييييب الفطر اشسييييييود النبد  ند الهنرض لنروح عو حروق ويظزر دبى شييييييثل ح وب عوب ور عوقرح 
يصياح زا البوع اشسييود وقد يصيييب اشيشييم المخاطيم لألسا عو الف  عو النيع مسيي  ا إلهزا ات شييديدك 

لنيوب اشسفيم ويسيييييي ب هور  الونه والهزا ه وهكوع إفرااات لزا لوع وهكوع لوع عسيييييود وقد يصيييييييب ا
داكع، وقد يصيييب اللصيي م الزوائيم والرئهيع مة ثحم شييديدك مقلمم وقد يصييل لألوديم الدمويم مسيي  ا 

 هنبطات دمويم عو موت اشسسنم )يريرتسم(.

 عالج داء الفطر األسود

إلى  02نه م ثرا ، يمثع عع يسييي ب مند  وفيات مع إذا ل  هه  السييييطرك دبي المرض ول  يه   دء دث
في المئم مع المصييييا يع  ردراض شييييديدك حسييييب سوع الفطر المسيييي ب لبمرض والناء المهر ر مع  02

 النس .
( هحت انشيييييييرا  الط ي Amphotericin Bم ل )  يمثع دثج المرض  ردويم مضيييييييادك لبفطرتات 

ي  نض اشحياع قد يهطبب دثنه إنراء نراحم عسيييييييييا ية وف 6إلى  4وهسيييييييييهمر فهرك النثج ميدك مع 
 السهئصا  اشسسنم الميهم عو المصا م ثإاالم النيسيع عوالفك النبوي لوقا اسهشار الندوا.

 كيفية احلماية من عدوى الفطر األسود

  الحفيا  دبى السظيافيم النياميم لب يئيم المحيطيم والسظيافم الشيييييييييخصييييييييييم وهنلي  اشدوات الط يم ق ل
 اسهنمالزا. 

 هساو  اشطنمم الطاانم والسبيمم عو الهي ه  حفظزا  طرتلم صحيحم 
  هنسييب االسيييييييييهنمييا  المفرح لبمضيييييييييادات الحيويييم دوع دادي عو اشدويييم الم  طييم لبمسييادييم م ييل

 الكورهياوع دوع إشرا  ط ي
 الحرص دبى اسهخدا  البلاحات الهي هلي مع الندوا الشديدك لمرض الكوروسا المسهند 

 مبرض الكورونا املستجدارتباط االصابة 

  مرض الفطر اشسيود ليس  نديد ولكع ث ر الكث  دبيه لظزوره في سس م مع الحاالت الهي عصي ت
وما له مع هر ير دبى نزاا المسادم ،  انضيييييييافم إلى النثج لفهرات طوتبم   COVID-19 يييييييييييييييي

لكورهياوع الذي  اسييييهخدا  المضييييادات الحيويم الهي هزيئ النسيييي  لسمو الفطرتات دموما وثذلك ا
 يق ر سب ا دبى نزاا المسادم مما يمثع النرا ي  الفطرتم مع النس .
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  ثما عع االصييا م الشييديدك  مرضCOVID-19  هكوع مصيياح م لبحاالت الهى لديزا دوامل خطورك
م ل اشورا  واشمراض المامسم وخصييوصييا مرض السييثر والذي ينه ر مع النوامل الهى هسييادد دبى 

 االسود. االصا م  الفطر

 فى اهلند 32-حاالت اإلصابة بالفطر األسود املرتبطة مبرض فريوس كوفيد

 ٠222عفادت وثاالت اشس اء الرسييييميم  الزسد عع ددد حاالت الكوفيد المصييييا م  الفطر اشسييييود هخطت 
م ئيحالم وفاك ، ثما ادبست الموقة انخ ارتم إده ار المرض فاشيم و ا 010حالم ووصبت الوفيات الى 

 في ددك واليات  الزسد 
 الزسد سهينم ضيييينا الخدمات   COVID-19وعفادت  نض الدراسييييات إلى حدوث الندوا في مرضييييى 

الصيحيم واتادك الحاالت  صيورك ث يرك ودد  اه اع السيياسات اللياسيم لبوقايم مع الندوا في المسش ت 
نراءات السظافم النامم وارهفاع الصيييييحيم ، وثذلك االسيييييهنما  المث ا لألكسييييينيع الرطب ودد  اه اع إ

 سس م الرطو م في ال يئم المحيطم، وعيضا سهينم النثج المث ا  السهيروتدات

  الوضع فى مصر

  دبى ظزر مرض الفطر اشسيييييييود فى ددد محدود ندا مع الحاالت فى مصييييييير خث  النلود اشخيرك
ولكسزا منروفم  صيييورك قويم  صيييورك ث يرك زذا المرض الفطرتات المسييي  م ل الري  مع دد  اسهشيييار

  مرضييي السييرطاع وه فيثاست يال يم االصييا ات لدا عط اء وتهوافر النثج الدوائي المساسييب لزا. 
هو يق هذه الحاالت فى  نض الدراسييييييات الهى ه  سشييييييرها فى النرائد النبميم ومسزا ما ه  دراسييييييهه 

 40ه يع مسزا إصييا م دبى  نض مرضييى اشورا  و  05305 واسييطم مسييهشييفي السييرطاع لألطفا  
حالم مسز  سهينم الهرخر في  دء  10وحدوث الوفاك في  0215إلى  0225مرتضيييا في الفهرك مع 

 النثج.
  وههخذ  الفنل  1٠في الحاالت المصييا م  الكوفيد مصييا م  الفطر المهفرقم اله  رصييد  نض الحاالت

م يق الصار  ننراءات الوقايواارك الصحم المصرتم مسزنا صحيا وقائيا ضد المرض حيث يه  الهط 
ومثيافحيم النيدوا  المسشييييييييي ت الصيييييييييحيم ومسزا الندوا  الفطرتات والهنلي  الدوري ل الت الط يم 
واشنزاك واه اع اننراءات النبميم الصيحيحم في اسهخدا  النثنات المساس م لبمرضى  صفم دامم 

 نامبم. ولمرضى الكوفيد  صفم خاصم والهدرتب المسهمر لبفرق الط يم ال


