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 Abstract: الملخص 

 لإلصلللابة بلللا ملا   ةاللايسلللي اتالمسلللبب ملللنالخملللاال اليطليلللة تمثللل       
وااللتهابللات  الدلاسللة ا ملللا   ههلل  تتناوللل .اليطليللة الجلديللةوااللتهابللات 

، حيللت تللم التعلللا علللب التلكيلل  اتاليطليللبعلل   الجلديللة التللب تسللببها 
ز الجلللد ، ومعل للة بسللبا  وبعلللا  وعامللات ا صللابة التشللليحب للجهللا

كمللا تللم شلللا طلللو العللا  والوقايللة مللن هلل ه  اليطليللة، بللا ملا  الجلديللة
لماامتل   دلاسلة لب هل ا ال والتحليلب . وقد بُستخدم المنهج الوصيبصاباتا 

بعلل  الحللاالت المتلللددا علللب  دلاسللةللظللاهلا المدلوسللة، ويشللم  مجتملل  ال
حاللة  330، والبلال  علددهم 2020/2021قة غليان لسلنة المصحات  بمنط

إللب شلهل يونيلو  اكتوبل ب اليتلا من شهل  بع  االلتهابات الجلديةمصابة ب
علللن بعللل   بالمصلللحاتا طبلللاء  بعللل   بلاء وتلللم بخللل   ملللن نيلللة السلللنة،

، وتللم  بالمصللحات ةمللن بلشلليا السللجات الموثقللالعينللة  ت، بخلل المعلومللات
يلللة  لللمن ا سلللالي  ا حصلللااية لمعالجلللة البيانلللات و اسلللتخدام النسلللبة الماو

المعلومللات، وبعللد  للل  تطلللو إلللب النتللااج وتيسلليلها والتللب منهللا   تعتبللل 
، اليطليللة وبكثللل مسللببات ا صللابة بللا ملا  الجلديللة خطلللالخمللاال مللن ب

هنلا  العديلد مللن العوامل  التللب تعمل  علللب زيلادا حللدوت ا صلابة اليطليللة و
وكثللا بسلتعما  نها ا ملا  المزمنة و لعا المناعلة، علب الجلد، والتب م
والتوعيلللة  التثقيلللابزيلللادا ا بوصلللت الدلاسلللة وصللليا طبلللباالدويلللة بلللدون ت

التلللب تسلللببها اليطليلللات الجلديلللة،  عللللب المخلللاطل للللاد الالصلللحية وتنبيللل  ب
وقاية الجللد ملن ا مللا  و دعم ا غ ية الصحية التب تعم  علبب واالهتمام

وعللدم بسللتخدام االهتمللام بالنظا للة الشخصللية كلل ل   ، يلللاتينوتقويللة طبقللة الك
و اقتلا إجللاء ملتقيلات   وتجن  السباحة  ب االماكن العامةاالخلين ادوات 

حللو  تلل ثيل اليطليللات الجلديللة علللب والنللدوات  علميللة وإعللداد المحا لللات 
حلللو  تللل ثيل العلميلللة  الدلاسلللات والتشلللجي  عللللب بجللللاء ،، صلللحة االنسلللان

 .ومخاطلها الصحية الجلديةاليطليات 
تهدا الدلاسة الب معل ة مدى بنتشالاالصابات الجلدية بين اال لاد ومحاولة 

 .حدا العدوى واالنتشالو   بع  الحلو  لتقلي  من 

 Tinea worm، Tinea، األمراض الجلدية الفطرية :المفتاحية الكلمات

Capitals  ،Tinea pedis ،Tinea manum،Dermatophytosis                     

 المقـــــدمــــــة
العصللل ومتطلباتلل  بمللا  يلل  مللن تقللدم علمللب ت لل ط علللب  مواكبللةإن       

ا نسان بن يلم بمعالا كثيلا وان يتزود بمهلالات مختليلة ، خاصلة ملا كلان 
منهللا علللب صلللة مباشلللا بحياتلل  وال يتسللنب للل   للل  إال إ ا وجللد بللين يديلل  

ية تتناو  جوان  الحيلاا ، لقلد طلا  التقلدم العلملب مصنيات علمي  وبدوات تقن
مختلا بنواع المعالا و العلوم وغطب مساحات ا ل  الواسلعة وشلعوبها 
ولم تعد بمة من ا مم إال وحظيت بجزء كبيل من ه ه المعالا و العلوم  يما 

، وتعتبللللل اليطليللللات وسللللامت  مللللن االملللللا  يتعلللللح بصللللحة ا نسللللان ، 
خاصلة تختللا علن  وصليات لكاانات الحية لها مميزات،مجموعة كبيلا من ا

جمي  الكاانات الحية ا خلى مما بدى اغل  العلماء إلب  صلها وو عها  ب 
لى بلالعين المجللدا يبلل  علدد تلمملكة خاصة بهلا، بغلل  بنلواع اليطليلات ال

بلا نوع بينما   300-250مابين  المصنيةا نواع المعلو ة من اليطليات و
مليلون ال  قلد يتجلاوز ماء إن عدد اليطليلات الموجلود عللب ا ل يتوق  العل

 ويشللك   الللبع  منهللا ويسللب  العديللد مللن االملللا  لانسللانونصللا نللوع 
ملن و لل   ، وتعيش علب بنسلجت  وتسلب  بمللا  مختليلة والنبات والحيوان

ملاهو سلطحب   منهلا والتب تختلا بل ختاا النلوع الممل ة،ها تت ثيل خا 
 العديلللد ملللن  مسلللب مثللل  الشلللعل وا ظا ل  للجللللد وملحقاتللل سلللطحب االصلللابة

 وقللد يلل د   ا جهللزا وا ع للاء  للب جسللم  ومنهللا مايصللي  كا للة ملللا  ا 
 كون ا صابة شديدا.ت عند ما للو ااا

المختصلين كمسلببات  البلاحثين الكثيل ملن العلملاء و بهتمام اليطليات  بخ ت
لقللن التاسل  عشلل بلدب العلالم مل ية لإلنسان، وخا  العشلين عام ا ولب ل

Sabouraud  التلللب تصلللي   المتعلللددا دلاسلللات   لللب عللللم بمللللا  الجللللد

التللب تسللببها اليطليللات ونشللل  للب عللام  ا نسللان مثلل  بملللا  الللدودا الحلقيللة
كتابة عن ا ملا  الجلدية، وخا  الحلل  العالميلة الثانيلة ظهللت  1910

علب مستهلكين الحبلو   بعلا  التسمم باليطليات بصولا وا حة وم ثلا
والكبلد،  يلةالكل  لب  ش  حدوتعلب الجلد و قلحاتالمتعينة علب شك  بق  وت

علللم اليطليللات الطبيللة يتطللل   للب هلل ا الجانلل  معل للة الكثيللل عللن الكاانللات 
الدقيقللة ا خلللى حتللب يتسللنب للل  التيليللح بينهمللا  للب الكثيللل مللن الخللوا  و 

 اصة  ب بع  ا علا  المل ية.المميزات العامة والتب قد تتشاب  معها خ
يتعل  ا نسان خا  مشوال حيات  إلب العديد من ا ملا  التلب تهلدد      

صللحت  العامللة ومللن هلل ه ا ملللا  اليطليللة الناتجللة مللن ا صللابة مللن احللد 
الكاانات الحية، وم  التقدم ال   بحلزه العلم  ب مجا  مكا حة ا مللا  إال 

ية بصلبحت مشلكلة معاصللا وتيلاقم تزايلدها بن ا صابات باليطليات المل 
بع  لعللدم وعلليهم اللل مالسللهاسللب  بعلل  السلللوكيات التللب يبوهلل ا لاجلل  

بعللل  ا دويلللة وخاصلللة  بسلللتعما   الصلللحب بمخلللاطل ملللا يقوملللون بللل  ملللن
 لب تزايلد حلدوت ا صلابة بلبع   هلام عامل  تمث الم ادات الحيوية والتب 

هلاز المنلاعب بو الق لاء عللب لحلدوت خلل   لب الج و لل  اليطلية لتهاباتا 
طبيعيلة لهل ه الكاانلات و  د لاع بع  الميكلوبات النا علة التلب تشلك  منلاطح

صحة ا نسان م  تزايد  اليطلية تشك  خطل يهدد لتهاباتبالتالب بصبحت ا 
منها خاصة الجلدية وانتشالها 

 (1)
. 

  هلب عبلالا علن  Cutaneous Mycosesاليطليلة الجلديلة  لتهابلاتا 
ابات  طليللة شللااعة جللدا  تصللي  جلللد ا نسللان ، تسللب  اغلبهللا  طليللات إصلل

 بقلل وتسللب  بعلللا  مل للية علللب شللك   Dermatophytosisتسللمب 
الجلدية اليطليلة  لتهاباته ا  حلقية تق   ب الجلد و الشعل و ا ظا ل. ومن ه

     وهللب بملللا  تصللي  اللللبة بو الجلللد  Tinea wormالسللعية الدااليللة 
          وكلملللللة،Dermatophytesوتسللللببها  طليللللات مللللن شللللعبة و ا ظللللا ل 

Tinea  ه ه ،هو اسم عام يشيل إلب مجموعة من ا صابات الجلدية اليطلية
الجلللد وتعتمللد بمو لل   منا صللابة  للب بكثللل تسللب اليطليللات تسللتطي  بن 

 Tineaسللعية اللللبة كلل ل  ، ومكللان االصللابةاليطلنللوع ا صللابة علللب 
Capitals جلللد  يصللي   لللوه اللللبة وي للزو بصللولا هللو مللل   طللل  

بكثل من البال ين، سعية القدم  دون سن الثامنة خاصة الشعل ويصي  ا طيا 
Tinea Pedis  يصللي  القللدم وبخملل  القللدم  جلللد  هللو مللل   طللل

وتسبب  اليطليات الجلديلة ويسلمب ملل  الليا ليين ويعتبلل ملن ا مللا  
هلو ملل   طلل   Tinea manum يدسعية ال و اليطلية ا كثل انتشالا ،

تسبب  اليطليلات الجلديلة التلب تصلي  كلا اليلدين وهلو نلادل الحلدوت ولكلن 
يجلل  توقلل  حللدوثها داامللا  حيللت تظهللل ا علللا  علللب شللك  قشللول، سللعية 

هو ملل   طلل  يصلي  ا ظلا ل وا صلاب  Tinea Unguiumا ظا ل 
ي للا وتعلللا ب Tinea pedisالحلقيللة  بقلل وتسللبب   طليللات جلديللة، وال

بالقوبللاء الحلقيللة وهللو مللن بنللواع ا ملللا  الجلديللة المعديللة التللب تصللي  ب  
 تهلدا هل ه مكان  ب الجسلم حيلت بكثلل ا ملاكن لإلصلابة هلو اليلم و ا نلا. 

اليطليللات الممل للة هلل ه  لمعل للة بعلل  مخللاطل وطلللو انتقللا   دلاسللةال
  تهدا إلب معل ة طلو تشلخي ك ل  لتجن  حدوت العدوى وا صابة بها.

 ملنالتعلا علب ا ملا  الجلدية الناتجلة و ا ملا  وا صابات اليطلية،
بعلل  الحقلااح التللب تييللد مسللتقبا مللن حللدا ا صلابة اليطليللة، الوصللو  إلللب 

 االصللابة بجلل  السللامة مللن توعيللة ب خلل  التللدابيل الوقاايللة مللنال، و انتشللالها
 ا ملا  الجلدية اليطلية.ب

  The Intgumentary Systemالجهاز الجلدي : 
الجهللاز الجلللد  ي لللا كاملل  سللطت الجسللم ويتكللون مللن الجلللد، الشللعل       

هللو اكبللل بع للاء الجسللم مسللاحة و وزنللا   مسللاحت   Skinوا ظللا ل. الجلللد 
كجللم ،  للب الشللخ   40متلللا  ملبعللا  ووزنلل  حللوالب  1.9إلللب  1.6حللوالب 

جللد تحتلوى البوصلة الملبعلة ملن ال بل ن حيلت  يقلدل البال  متوسط الحجلم ، 
نهايلة عصلبية  1000غدا زهمية وبكثل ملن  100غدا علقية و  500علب 

وعدا بمتال من ا وعية الدموية ،كما يحتوى الجلد علب صب ة الماينين التب 
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 تمن  وصلو  ا شلعة  لوو البنيسلجية إللب عملح الجللد بو داخل  الجسلم . كملا 
ة ملن الجسلم مثل     ب بماكن مختلي Hairيوجد الشعل  (.1 ب الشك  )مبين 

اللللبة و الحللاجبين و اللمللوش ، كمللا يظهللل  للب بمللاكن بخلللى عنللد البلللو  
الجنسب مثل    الوجل  ، والل قن وتحلت ا بطلين و العانلة ، هل ا ويوجلد شلعل 
لقيللح  للب عمللوم الجلللد تختلللا دلجللة كثا تلل  مللن شللخ   خللل وكلل ل  بللين 

لجللد ، وتتكلون  لب ا نسلان ملن ملحقلات ا Nailesالجنسين. تعتبل ا ظلا ل 
وجلزء خلال  الجللد  Rootsبشك  عام من جزء داخل  الجللد ويسلمب جل لا  

 (.2، كما  ب الشك  )Bodyيسمب الجسم 

  

 ( تلكي  الظيل2شك  ) ( تلكي  الجلد1شك  )
Medical Mycologyتعريف الفطريات الطبية 

 (2)
 

إلنسلان ، جميل  اليطليلات التلب تسلب  بمللا  ل بدلاسلة يهتمهو العلم ال   
مللن حيللت التصللنيا والتسللمية والخصللاا  والمميللزات والتلكيلل  ومعل للة 

 ليح المعيشة وبياتها واي ها وسمومها وغيل  ل .ط
تصلللي  نلللوع ملللن اليطليلللات التلللب  300 – 200يوجلللد ملللا يقلللال          

التلب ال تهلدد  ا ملا  منها السطحية الجلدية العديد من  ا نسان وتسب  ل  
التلب  والجهازيلة واالنتهازيلة  و تسلب  الملوت وتحلت الجلديلةحياا المصا  ب

ا جهللزا ونللوع الع للو المصللا  ويكللون ت ثيلهللا يختلللا بللاختاا اليطللل 
المختلية  ب الجسم  لان معظلم ا صلابات تكلون خطيللا و لب بعل  ا حيلان 

 ت د  إلب الموت  ب حالة عدم معالجتها سليعا . 
Fungal Morphology الشكل الظاهري للفطرياتالتسمية و  

 (3)
 

التحديات التب تواج  عتبل تصنيا اليطليات التب تصي  ا نسان من ي       
يختلللا العلمللاء  للب تصللنيا اليطليللات و ا ملللا  التللب  لهلل ا المختصللين

 اساسللاتسلببها لإلنسلان حيللت كلان العلمللاء  يملا م لب والزا  بع للهم يسلتند 
االختا للات  االخلللى والخصللاا   المظهللل بكثللل منلل  علللبوعلللب الشللك  
، وتعتبللللل الجلللللاثيم و واليوسلللليولوجية والتلكيبيللللة وغيلهللللا البيوكيمياايللللة 

السليمات والخصللاا  اليطليللات ملن بكثللل  تنتجهلا التلاكيل  التكاثليلة التللب 
كل   طلل شلك  خلا  ولل  اسلم علملب ل،  التصنييية التب يعتمد عليها العلملاء

  االسلم ا و  اسلم الجلنة يتكون ملن اسلمين حسل  نظلام لينيلوة حيلت يمثل
واالسم الثانب اسم النوع ومن الشلاا  جلدا  إن بعل  اليطليلات تحمل  اسلمين 
مختليين حيت يمث  احدهما الطلول الجنسلب وا خلل الطلول الاجنسلب اللل ان 
اكتشيا من قب  عالمين مختليين  لب بملاكن بو بوقلات مختليلة احلدهما اكتشلا 

  للم يشلاهد الطلول الاجنسلب وعلالم الطول الجنسب وبعطاه اسم خلا  ولكنل
بخللل اكتشللا الطللول الاجنسللب وبعطللاه اسللم بخللل واعتبللله مللن اليطليللات 

 الناقصة  ن  لم يشاهد الطول الجنسب له ا اليطل.
بما بالنسبة لتسمية ا ملا  التب تسببها اليطليات لإلنسان  ا تخ          

 تعتملللد عللللب التسلللمية محلللددا لتسلللميتها لحلللد ا ن و علميلللة لقواعلللد بو بسلللة
علللب ا ملللا  اليطليللة ولكللن اغللل  ا ملللا   الشللااعة التللب تطلللح علللب

 Mycosisبو  Osisمقطلل  الاليطليلة التلب تصللي  ا نسلان تسللمب ب  لا ة 
عللللب  Aspergillosisإللللب نهايلللة جلللنة اليطلللل المسلللب  للملللل  مثللل  

  اليعتللد بلل،ولكللن هلل ا النظللام  Aspergillusا ملللا  التللب يسللببها  طللل 
 بسللب  تعللدد االنللواع اليطليللة كثيلللا 

(4)
التللب تسللب  بكثللل مللن مللل  واحللد  

ب لا ة اللب ،وك ل  الكثيلل ملن ا مللا  التلب يسلببها بكثلل ملن  طلل واحلد 
خاصللة اليطليللات الناقصللة وكلل ل   خللل  ت يللل اسللم اليطليللات مللن حللين 

اليطليللات التللب تحملل  اسللمين احللدهما للطللول الجنسللب التللام و ا خللل للطللول 
جنسب وه ا يجع  ه ا النظام ي د  إلب ا لبا  عو ا  علن حل  المشلكلة اال

ل ل  شلعت بع  المنظمات و الم سسات الطبية  يجاد نظام شلام  ومقنل  
 لتسمية ا ملا  التب تسببها اليطليات لإلنسان.

 
 

 وانتشار االصابة باالمراض الفطرية لالنسانالعوامل المساعدة لحدوث 
(5)

 
الواسعة وغيل الدقيقة للم ادات الحيوية البكتلية واسلعة االستخدامات  -1

الممل للة  للق للب علللب الكاانللات القيقللة غيلللالطيللا ، واللل   يلل د  
تمثللل  كسلللاكن طبيعلللب ومقلللاوم للللبع  الممل لللات اليطليلللة والتلللب 
 .وغيلها

قللدلا  اسللتخدام الكثيللل مللن العقللاقيل و ا دويللة الطبيللة والتللب تخيلل  -2
عللب مثلل  الكللالتزون ، ممللا يلل د  إلللب جهللاز المنللاعب الطبي و اعليللة

 حدوت ا صابة باليطليات االنتهازية الممل ة ،لقلة المناعة  دها.
 لللعا عمليلللات التعقللليم للللددوات و المعلللدات الطبيلللة بثنلللاء العمليلللات  -3

الجلاحية ،مما يو ل  لصة الحدوت ا صابة من خلا  الجللوا وعلن 
  ة.طليح الثلوت بالجلاثيم و الخايا اليطلية الممل

كثلا ا صابات با ملا  المزمنة مث  السكل و التدلن و السلطانات  -4
و االيدز ، والتب تصلاحبها انخيلا   لب دلجلة مناعلة الجسلم وخاصلة 
ملل  تقللدم العمللل واللل   يلل د  إلللب  للل  تزايللد با صللابات اليطليللة 

 الممل ة.
حدوت الت لل و ا  لال لبع  ا ع اء و ا نسجة التب تصلاح   -5

  المزمنة مث  السلكل  و بمللا  القلل  و الصلمامات بع  ا ملا
الصللناعية ، واليشلل  الكلللو  و التللب تهيلل   للل  حللدوت ا صللابات 

 اليطلية. بالممل ات
وجلللود بعللل  ا دوات بالجسلللم كالصلللمامات و الباتلللين وغيلهلللا ملللن  -6

ا جهللزا والتللب تكللون بياللات مناسللبة لنمللو بعلل  اليطليللات االدوات 
 الممل ة.

مشلوبات الكحولية و المخدلات العقلية ، وسوء الت  ية ا دمان علب ال -7
 و سوء استخدام ا دوية الطبية.

إن مجم  تل  العوام  تجع  الكثيل من اليطليات قليلة ال للاوا المنخي لة 
قللادلا علللب حللدوت غللزو لدنسللجة البشلللية ، باعتبالهللا وسللط مااللم بياللب 

مللة و مسللاعدا وبهلل ا  هللب تمثلل  عواملل  ها Cultural Mediumلنموهللا 
الممل للة للكاانللات  لاعلللب تزايللد انتشللال ا ملللا  اليطليللة  للمن اليلللو

 الدقيقة.
 Fungal as Humanمسببات األمراض الفطرية لإلنسان 

Pathogens
 (6)

 
و التلب  البشللمن ا ملا  الشااعة جدا  بلين  ات اليطليةتعتبل ا صاب      

سنة وقليا  ما يوجد إنسان لم تنتشل  ب جمي  بنحاء العالم  ب جمي   صو  ال
بعلل   بنملللات وخاصللة   وقللد يحللدت عللدايصللا  باليطليللات خللا  حياتلل  

وخاصللة  للب القنللاا  تكا ليللةاليطليللات تعلليش  للب جسللم ا نسللان  بصللولا 
اله للمية معيشللة لميلل  ب  ال تلل ثل علللب ا نسللان بو تسللب  للل  ب  بملللا  

بعلل  الظلللوا تحللت   Parisite تطيليللة كاانللاتتتحللو  إلللب  قللد ولكللن 
اليطليات االنتهازية. ت ثل اليطليات علب بتسمب مسببة  اصابات مل ية و

 ا نسان وتسب  ل  ا ملا  بعدا حاالت منها   
للجهللللاز التنيسللللب عنللللد استنشللللاو  Hypersensitivityالحساسللللية  -1

 الجلاثيم بو سبولات اليطليات.
  التب تنلتج ملن اسلتها Mycotoxicosesبملا  السموم اليطلية  -2

عليها وكونت السموم المخزنة نمت خ  و واك  ومواد غ ااية بو ثمال
 .ت ثل علب الصحة العامة

نتج  استها  بع  اليطليات السامة مث   Mycetismusالتسمم  -3
 اليطل عش ال لا .

بللا ملا  الجهازيللة عللن طليللح بعلل   Infectionا صللابة حللدوت  -4
ا نسللان ملل   ليللةتكا اليطليللات التللب تعلليش  للب جسللم ا نسللان بصللولا 

مسللبب  لدملللا  ،إن بعلل  ا ملللا   ممل للة تحللو  إلللب طييليللةوت
ب  من الممكن إن تنتقل  ملن  Contagiousاليطلية بملا  انتقالية 

 لإلصابة.الماامة  الظلوا البياية  تو لإنسان إلب بخل عند 
التلب تصللي  ا نسلان والتللب  Pathogenic Fungiاليطليلات الطبيلة     

تدلة
 
علم اليطليات الطبيلة وتسلب  ا مللا  اغلبهلا ال تنلتج سلموم  من  

.  طليللة ولكنهللا تحللدت ت يلللات  سلليولوجية
(7)

إن ميكانيكيللة طليقللة إحللدات  
اليطليات للملل   لب ا نسلجة تتمثل  بقابليلة اليطليلات عللب تحمل  حللالا 
الجسللم وقابليللة اليطليللات علللب تجللاوز الللد اعات الموجللودا  للب الخايللا بو 

بو ا جلزاء المصلابة ملن الجسلم  تظهلل هل ه الت يللات اليسليولوجية ا نسجة 
عللللب شلللك  بعللللا  تظهلللل عللللب ا جلللزاء المصلللابة ملللن الجسلللم وخاصلللة 
السللطحية و الجلديللة ولللية لهلل ه اليطليللات التللب تعلليش علللب الجلللد ب  تهديللد 

 شللكلية ومزعجللة نيسلليا وجماليللاعلللب الحيللاا ا نسللان ولكللن اغللل  ت ثيلاتهللا 
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ونقل  دلجلة ماويلة  35 لوو  علب تحم  الحللالا  القادلات لليطليا بع 
علب تجاوز جمي  الد اعات التب يكونها الجسم ولكونها المقدلا ا كسجين لها 

مختللا البيالات  لب  وتتواجلد  تعيشوتسمب  باليطليات ثنااية الشك   والتب 
 .با ملا  اليطلية المختليةعل ة لإلصابة  له ا تكون ك  البشل العالمية

لإلنسلان الممل لة بعد بن بصبت من الم كد إن اليطليات هب احد المسببات 
 قد اختلا العلماء
 
لإلنسلان  قلد  كلل بييلن و  الممل لةاليطليلات  بعلداد لب  

نلوع  قلط ملن  180جنتز إن عدد اليطليات التب تصي  ا نسان هب بحلدود 
بلللا نللوع مللن اليطليللات معلللوا ومشللخ  بمللا سللاليوا  250 – 100بللين 

Salvo نللوع مللن اليطليللات هللب التللب تصللي   300بحللدود    قللد  كللل إنلل
بلا نلوع معللوا ومشلخ  بملا  300 – 100ا نسان با ملا  من بين 

بللللا نلللوع ملللن  250 – 50إن ملللن بلللين  اليجلسلللين و ولنللل   قلللد  كلللل
نلللوع الملتبطلللة  500اليطليلللات معللللوا ومشلللخ  هنلللا   قلللط بحلللدود 

وع التلب لهلا القابليلة عللب إصلابة نل 100ب ملا  ا نسلان ولكلن هنلا   قلط 
 الطبيعيينا نسان وإحدات ا ملا   ب ا شخا  

(8)
 . 

 ال ين لديهم  عا  ب المناعة لعدا بسبا  منها    اال لادتهاجم  البقية  قطبما 
 ا صابة با ملا  التب ت د  إلب نق  المناعة مث  االيدز.  .1
ا ع اء ا شخا  ال ين يجلون عمليات جلاحية  ب زلاعة   .2

 البشلية.
   .   استعما  الم ادات الحيوية بشك  غيل صحيت.3
 . استعما  بع  ا دوية التب ت ثل علب مناعة الجسم.4

  Diagnosis تشخيص األمراض التي تسببها الفطريات
  Clinical Observationالفحص السريري 

(9)
 

التللب يعتمللد اليحلل  السللليل  علللب الماحظللات وا علللا  الوا للحة      
تشللاهد بللالعين المجلللدا بو العدسللات اليدويللة المكبلللا للل ل  يعطللب اليحلل  
السليل  تشخي  نظل  للحالة ويعتمد ه ا اليح  علب موق  ا صابة ملن 
الجسم ونوع ا صابة    ا كانلت ا صلابة جلديلة هنلا  الكثيلل ملن ا عللا  

ملن  التب تد  عللب اليطلل المسلب  للملل  ومنهلا وجلود اليطلل بو اى جلزء
االسللتدال  علللب بعلل   يمكللنكمللا  هعلللب وجللود  مكونللات اليطللل التللب تللد

 Woods Lampا صابات اليطلية  ب الشعل بواسطة المصلباا الخشلبب 
نلتج  لوء يالمصا  لدشلعة  لوو البنيسلجية يجعلل   الشعلحيت إن تعلي  

بملللا  لللب حاللللة ا صلللابة  3650نيلللونب )ب  تتيللللول(  لللب الطلللو  الملللوجب 
توجد دالا  بو بعلا  مل ية وا حة تد  عللب اليطلل لل ل  الجهازية  ا 

نحتللا  إلللب اليحلل  المختبللل  بو إلللب بجهللزا متطللولا جللدا  لتحديللد ا صللابة 
وكلل ل   Antigeneو   Anti bodiesوخاصللة  حلل  الللدم للبحللت عللن 

هنا  بع  ا جهلزا المتطلولا الحديثلة  لب بعل  الحلاالت لتحديلد ا صلابة 
طليلللات منهلللا جهلللاز االيكلللو لتحديلللد وجلللود ا جسلللام الدقيقلللة و السلللليعة بالي

 لليطليات علب صمامات القل .
 Laboratory Investigation   الفحص المختبر

(10)
 

تشخي  اليطل و المل  اليطل   ب المختبل يعتمد اوال  علب اليح        
وجلود اليطلل  لب منطقلة ا صلابة عللب  ملن  سكوبب المباشلل لت كيلدوالمايكل

علللب  تلل اليطللل وتنمي يللتم عللز   للب ا  لللازات بو ا نسللجة للل ل  الجلللد بو 
مزلعة نقية يعتبل بهم عملية  لب تشلخي  اليطلل و الت كلد ملن كونل  مسلب  
المل  ، يجلى اليح  المخبل  لت كيد اليح  السلليل  ويعتملد اليحل  

، Hairs، الشلللعل Skinالمخبلللل  عللللب جمللل  نملللا   اليحللل  ملللن الجللللد 
خللللللزع ا نسللللللجة ، Mucosaeشللللللية المخاطيللللللة ، ا غNailsا ظللللللا ل 

Biopsies ا  لازات ،Exudates ، القيتPus سواا  الجسلم ،Body 
Fluids   وا  ن.Ear 

  :تم التشخيص بواسطة أحد الطرق التالية ي
(11)

 
 Direct Examinationاليحلللللل  المباشللللللل المجهللللللل   -1

Microscopy  حيت يتم قشط بجزاء صل يلا ملن البقل  بو ا جلزاء  
لمصللابة بو شللعيلات بو بجللزاء مللن ا ظللا ل بواسللطة شلليلا حللادا بو ا

         علللللب شللللليحة زجاجيللللة  للللب  تو لللل ماقللللط معقمللللة بصللللولا جيللللدا 
 Potassiumهيدلوكسلللليد البوتاسلللليوم محلللللو   % 30 – 20

Hydroxide  ويو ل   وقهلا غطلاء زجلاجب  قللياتسلخن تسلخينا   ثم
لتشللخي  اليطللل تيحلل  تحللت المجهللل  ثللم cover slipلقيللح كيللل 

 المسب  للمل  باالعتماد علب كت  التشخي .
  تعقلللم المنطقلللة المصلللابة Skin scrapingsكشلللوطات الجلديلللة ال -2

% وبواسطة ملقلط بو سلكين معقلم بحلادى 70سطحيا  بالكحو  تلكيزه 
االسللتخدام ت خلل  كشللطة مللن المنطقللة المصللابة الملتهبللة ملللولا  علللب 

اا لتللل خل نشللل  وتكلللوين وجلللود اليطلللل بلللالحو تحوا هلللا حيلللت يللللج
منطقلة المصلابة و إ ا وجلدت الملكلز  ملن التياعات المناعيلة بهلا اقل 

 للتشخي  المخبل . ت خ  حويصات تقط  و

   للب بعلل  الحللاالت يحللدت Cultureتح لليل مزلعللة لتنميللة اليطللل  -3
إلبا   ب عملية الحصو  علب اليطل المسب  للمل  ل ل  نحتا  إلب 

بة علب بوساط غ اايلة صلناعية للحصلو  زلاعة بع  ا جزاء المصا
علب مزلعة نقية وه ا يلتم ب خل  بو كشلط بجلزاء صل يلا ملن البقل  بو 
ا جزاء المصابة بو شعيلات بو بجلزاء ملن ا ظلا ل بو بجلزاء بسليطة 

بصولا جيدا و زلعهلا عللب احلد  ةبواسطة شيلا حادا بو ماقط معقم
 Sabourud Dextroseا وسلاط ال  اايلة الصلناعية مثل  وسلط 

Agar 
  ت خلل  النمللا   مللن تحللت ا ظللا ل بو مللن المنلللاطح Nailsا ظللا ل  -4

المحيطة بواسطة آلة التقليم بو المق  ، وبعد  ل  ت خ  كشلوطات ملن 
ليلة ت خل  ا  للازات ملن يالمنطقة المتل ثلا و لب حاللة ا صلابات الخم

 السطت بواسطة قطن  ملطبة بمحلو  ملحب معقم.
  Immunology and Serologyاليح  المناعب  – 5

(12)
إن  

الخاصة تتج  لتعل   Antibodiesاالستجابة لدجسام الم ادا 
توبازمية خا  يالس Antigeneجدال الخلية بو الم ادات الجينية 

ا صابات اليطلية من الممكن بن تستعم  لتشخي  بع  اليطليات 
 م عم  بع  ا دوية وت ثيلها علب المل .يوك ل  لتقي

الشعل المصا  بواسطة ملقط م  تجن  قط  الشعل  يقل   Hairالشعل -6
 اليطل عادا . يتواجد بها ل لولا وجود بصلة الشعل التب 

ت خل  كميلة منل  بملا  Cerebrospinal Fluid:سلاا  الحبل  الشلوكب  -7
 تسمت ب  القواعد السليلية و ينق  النمو   إلب المختبل بدون ت خيل.

علن الخملاال وهلو  لليحل الخملاال  يسلتخدم  سيولوجب عنواليح  الي -8
 لبوهيدلات و النتلات.علب تخميل السكل وعلب تجمي  الك قابليتها

Cutaneous Mycosesاألمراض الفطرية الجلدية 
  (13)

 
ا ملللا  الجلديللة اليطليللة عبللالا عللن إصللابات  طليللة شللااعة جللدا         

ب  طليلللات تصلللي  الجللللد تحلللدت لدشلللخا  تسلللب  اغلبهلللا  طليلللات تسلللم
Dermatophytosis   حلقيلة تقل  بقل  وتسب  بعلا  مل ية علب شلك

 للب الجلللد و الشللعل و ا ظللا ل ، لت للزو ا نسللجة الحيللة  للب هلل ه ا صللابات 
حلللدوت  نتيجلللة لللب خايلللا الم للليا بعللل  الت يللللات اليسللليولوجية  يحلللدت،

المسللب  للمللل  ونتااجلل  االي للية الحيويللة تعتبللل ووجللود الكللاان  االصللابة
 ابات اليطلية الجلدية من بكثل ا صابات شيوعا   ب العالم.ا ص

أقسام األمراض الجلدية
 (14) 

 
تنقسم ا ملا  الجلدية إلب قسمين با  ا ة إلب بملا  الكانديدا وهب 

 كا تب 
بو اللللدودا الدااليلللة بو : Ring Wormأمرررراض السرررعفة الدائريرررة  -1

مللا  التلب وهلب ا  Dermatophytosis بو بمللا   Tineaبملا  
و  Glabrous skinبو الجللد ا مللة   Scalpتصلي  سلعية  للوه الللبة 

  وهلللللللللللب                ة مللللللللللن اليطليللللللللللات ا ظللللللللللا ل وتسللللللللللببها ثاثللللللللللة بجنللللللللللا
Microsporium sp -  Trichophyton sp- Epidermaphyton 

sp) ويشللم  كلل  جللنة مللن هلل ه ا جنللاة ثاثللة علللب مجموعللة كبيلللا مللن .
 ا نواع.

2- Dermatomycosis   وهللللب ا ملللللا  الجلديللللة التللللب تسللللببها
وهلب ا جنلاة  Dermatophytes يات ال تعلود إللب  طليلات  طل

الثاثة التب  كلت سلابقا  وملن مسلببات هل ه ا مللا  بعل  الخملاال 
-التلللب تسلللب  هللل ه ا مللللا  هلللب   وملللن اهلللم ااالجنلللاةوا عيلللان 

Hendersonula sp -Setyalidium sp -Scopulariopsis 
sp 

  وهب ا ملا  التب يسببها Candidiasis of Skinكانديا الجلد  -3
 لجلد و ا غشية المخاطية و ا ظا ل.االيطل كانديدا 

Ring Worm (Tinea)أمراض السعفة أو الدودة الدائرية 
 (15)

 
بمللللللللا  السلللللللعية الدااليلللللللة بو اللللللللدودا الدااليلللللللة بو بمللللللللا           

Dermatophytosis ن ا ملللا  التللب تصللي  الجلللد و هللب مجموعللة ملل
ا ظللا ل وتسللب  سللعية  لللوه اللللبة بو الجلللد ا ملللة و ا ظللا ل وتسللببها 
مجموعة من اليطليات التلب تللتبط  يملا بينهلا بعاقلة وثيقلة جلدا  تسلمب هل ه 

علللب  تنمللو النللواعاليطليللات الجلديللة وتشللم  مجموعللة مللن اليطليللات تعللود 
ت  تسمب اليطليلات المحبلة للكلالتين و هل ه المادا المقتلنة من الجلد بو ملحقا

 ت لمالت يلات  ب الجلد تسمب بملا  السعية الداالية بو الدودا الداالية ، و
   - Microsporium spهلللللل ه المجموعللللللة ثاثللللللة بجنللللللاة هللللللب   

Epidermaphton sp - Trichophyton sp وتتصللللا هلللل ه .
علللب تيكيلل  مللادا  القللدلا المجموعللة مللن اليطليللات بامتاكهللا إنزيمللات لهللا 

النملو عللب الطبقلة المقتلنلة ملن الجللد والتلب  بقدلتها علبتتميز والكالتين ، 
علب الطبقلة المقتلنلة  ا اقتصلت ا صابة به له ا تحتوى علب مادا الكالتين 
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من الجلد و ا ظا ل حيت تنمو علب شك  هاييات وتكون سبولات بو جللاثيم 
نللوع تصللي  اغلبهللا  40يقللال  هلل ه ا جنللاة علللب مللا  ت للمميصلللية ، و

 ا نسان وبع ها يصي  الحيوان وبع  ا نواع تعيش لمي   ب التلبة .
 Signs and Sympotomsعالمات وأعراض السعفة الدائرية 

(16)
 

هللو اسللم علام يشلليل إلللب مجموعلة مللن ا صللابات الجلديللة  Tineaمصلطلت 
جللد و تعتملد البو   م منتستطي  بن تحدت ا صابة  ب بكثل التباليطلية 

اليطللل وتسللمب هل ه ا ملللا  تبعللا  لموقلل  ا صللابة مللن  نللوع ا صلابة علللب
الجسم وتختلا ا عللا  المل لية تبعلا  لموقل  ا صلابة و اليطلل المسلب  

يللب بعلل  الحللاالت يحللدت انتيللاب ملل  التهللا  المنللاطح المصللابة  للمللل  
عللب تتميز بملا  السعية ب علا  مل ية عامة وهب الحكلة واالحمللال 

الجلد وظهول بق  تتكون من سلسلة من اللدواال موحلدا الملكلز تنتشلل عللب 
 مبين حدود ا صابة ولكن ه ه ا علا  ال تظهل  ب جمي  ا صابات. كما

 (3الشك  )ب
 يسوده ال مو تشخي  ه ه ا صابات من : Diagnosisتشخيص  ال

ى مث  بع  ا ملا  الجلدية ا خل بعلا  م  نها تتشاب   والصعوبة
يعتمد تشخي  ه ه ا ملا  علب ا علا   ،االكزيميا و الصد ية

من والسليلية وم   ل  تستجي  ه ه اليطليات ليح  الستلويد 
ال لول  جدا  التشخي  الدقيح قب  إعطاء الدواء ال   يشتم  علب 

 الستلويد .
تعالج اغل  بملا  الدودا الداالية بصولا  : Treatmentعالج  ال

ظ الجسم بالد وجاا و االبتعاد عن التعلو باستعما  الدهون و عامة بحي
 الملاهم و الشامبو الم اد لليطليات.

الدودة الحلقية التي تصيب الجسد
 (17)

 
ملن  Glabrous Skinمل   طل  جلد  يصي  المناطح الملساء       

تظهلل ا عللا  السلليلية  جلديلةالجلد كالج ع وا طلاا تسبب   طليلات 
زو وتكللاثل اليطللل المسللب  للمللل  للطبقللة القلنيللة مللن الجلللد وب  نتيجلل  غلل

 جزء بخل من الجسم.
من المصابة تظهل ا صابة عادا  ب ا جزاء : Sympotomsاألعراض 

تكون بق  داالية ببقية الجسم وتتميز المناطح المصابة   بالجسم ثم تنشل 
دا بو بكثل من بقعة بحا ات حادا ونهايات ملتيعة قليا  وتكون البق  بما منيل

واحدا تتحد  ب النهاية لتكوين بقعة واحدا تختلا دلجة االلتها  حيت 
اليطل المسب  للمل  ودلجة مناعة الجسم وتكون  نوع تعتمد علب

 .اات المحبة للحيوانات بكثل التهابا صابة باليطلي
 ل سكوبب المباشل ، يحواليح  الميكل: Diagnosisالتشخيص 
وكسيد دلحا ات البق  المصابة بو الملتيعة م ابة بهيالقشط لشليحة ب

ظهل الهاييات تاليح  المباشل تحت الميكلوسكو   يتمالصوديوم و
 الميصلية الشك  Arthrosporesالمقسمة و

Tinea Capitalsالدودة الحلقية التي تصيب الرأس 
 (18)

 
مل   طل  جلد  يصي   لوه اللبة وي زو بصلولا خاصلة قصلبة      
يصلي  ا طيلا  عللب ا كثلل  اليطليلاتمت الشعل وتسبب  بع  بنواع بو ل

بما البال ين قب  البلو  يكونون عل ة لإلصابة بالمل  بو  ب حالة وجلود 
خل  بو نق   لب الجهلاز المنلاعب بسلب  تعلاطب بعل  ا دويلة التلب تل ثل 

 (4الشك  )ب مبين علب مناعة الجسم .كما 
ا صابات المعتدلة م  بع  وجود :   Sympotomsاألعراض 

وجود ،  التصل بق  قشلية ، وزيادا انتشال سقوط الشعل إلب حد  ماحظة
ب ا ة الب  اليطليات المحبة لإلنسان والحيوان ، سببتها شديدا بات التها

 نقط سوداء علب الشعل . وجود
المباشل بتح يل  الميكلوسكوبباليح  :   Diagnosisالتشخيص  

ي ا  بهيدلوكسيد وبو جزء من الجلد المصا   من ج ول الشعل شليحة
الهاييات و  ياحظ وجود حص  تحت الميكلوسكو  يتم البوتاسيوم و

 السبولات الميصلية 
Tinea pedisالدودة الحلقية التي تصيب القدم : 

(19)
 

مل   طلل  يصلي  القلدم و بخمل  القلدم ،سعية القدم تصي  القدم        
الجلديللة ويسللمب مللل  قللدم الليا لليين ،  اليطليللات بنللواع مللن  وتسللبب 

وتعتبل من ا ملا  اليطلية الجلدية ا كثل انتشالا   لب العلالم ، ونلادلا  ملا 
يلزداد مل  التقلدم  لب العملل وتصي  ا طيا  و بكثل ا صلابات  لب اللجلا  

 ا صلللابة عنلللد ا شلللخا  منخي لللب المناعلللة وملللل  السلللكل  و تكثلللل 
 ( 5الشك  )ب مبين  االلتها  الكبد الييلوسب. كما

العلا  حاالت  4يصي  الّلج  ، وتوجد : Sympotoms األعراض
إصابات بين ا صاب  ، يحدت ه ا النوع ويصي  القدم بين  وجود مل ال

ا صب  اللاب  و الخامة ، وهو احملال  ب ا نسجة و النقش و التشقح ، 

 مبين دم. كما تد ا صابة إلب بطن القبينما سطت القدم يكون سليم وقد تم
 (6الشك  )ب

  

( االحمرار على الجلد عند 3شكل )
 اإلصابة بالسعفة 

 الدائرية            

( ا صابة بالدودا الحلقية التب 4شك  )
 تصي  اللبة

  

 اإلصابة بسعفة القدم )5شكل )
( إصابة باطن القدم بالفطريات 6شكل )

 .القدم
 Tinea Manum يدكفة ال ;الدودة الحلقية التي تصيب

(20)
 

وهو مل   طل  تسبب  اليطليات الجلدية التب  ة اليدويةسعية الكي     
تصي  كا اليدين وهو نادل الحدوت ولكن يج  توق  حدوث  دااما  حيت 

اليدين ومن الممكن  ةتظهل ا علا  المل ية علب شك  قشول جا ة  ب كي
 .(7كما  ب الشك  ) بن تتطول ا صابة لتص  ا ظا ل.

      
 بالكفة اليدوية إصابة اليدين ( 7شكل )

تظهل ا علا  المل ية له ا المل  علب ا كثل  األعــــــــــــراض :
علب جان  واحد من اليد اليمنب ، تظهل ا علا  علب شكلين ا و  مشاب  
لاكزيميا و تتكون حويصات بحواا قشلية تحتوى الحويصات علب 

مصحو  بحلقة ، الشك  الثانب حويصات متقلنة  ةساا  لز   ب الكي
بشك  كبيل محملا وبق  قشلية داالية غيل منتظمة ، ا صابة المزمنة 

 و ا صاب . كية اليدت طب ا
Tinea  Unguium  الدودة الحلقية التي تصيب األظافر

(21)
 

مللل   طللل  يصللي  ا ظللا ل و ا صللاب  وتسللبب   طليللات الجلديللة و     
وهل ه التسلمية بكثلل شلموليا  حيلت تشلم   Onychomycosisيسمب بي ا  

بي ا  جمي  اليطليلات التلب تصلي  ا ظلا ل با  لا ة إللب  طليلات الجلديلة 
 مث  الخماال.

بكثل ا شخا  ال ين يصابون به ا المل  هم األعـــــــــــراض : 
 ب حقو  الحيوانات ، ظهول لطخ حملاء ملتهبة  يعملون ا شخا  ال ين 

وتظهل علب شك  عقد ص يلا تحيط جليبات شعل اللحية و الشال   جدا  
والتب تكون علب شك   قاعات ملتهبة ومحملا ويبدب الشعل بتساقط بسهولة . 

 (8الشك  )ب مبين كما 
 Tinea Faciei دودة الحلقية التي تصيب الوجه 

 تشم  ا صابات اليطلية التب، طلية تسببها اليطليات الجلدية التهابات  
تصي  الوج  عند ا نات ، وال تشم  ه ه المجموعة اليطليات التب تصي  

 اللحية و الشال  عند ال كول.
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الحكة و الحلقة بعد التعل   وتزايد . الحكة و الحلقة 1األعـراض: 
       . وجود قشول  ب بع  الحاالت.                                      3. احملال المناطح المصابة. 2للشمة. 
         . بع  المل ب تظهل لديهم بق  داالية و التياع حا ات البق .4 
 (9الشك  )ب مبين بو بثلات  ب بع  الحاالت. كما  . وجود حويصات5

  
 الفطرية ( إصابة الوج 9الشك  )  اليطلية( إصابة ا ظا ل8الشك  )

 Tinea Imbricataالدودة الحلقية القرميدية / 
(22)

 
تتميللز السللعية القلميديللة بلل علا  عبللالا عللن قشللول وا للحة المحلليط ،     

علب شك  سلسلة من الحلقات وحيدا الملكز ، ت طب ه ه ا عللا  ال لبيلة 
 الجزء العلو  من الجسم.

الفطرية الجلد بألتهاباتأسباب وطرق العدوى لإلصابة 
 

 :
(23) 

 
 صابة بيطليات ا بمكانية بحتما  حدوتتزيد من  التب توجد بع  االشياء

   ومن بهمهاالجلد 
جهاز المنلاعب الل   يعيلح التلوازن الطبيعلب للكاانلات  عا  ب اداء  . 1

 لنمللويسللمت  ممللا علللب الجلللد ، التللب توجللد كسللاكن طبيعللبالحيللة الدقيقللة 
 ا خل.االنواع  علب حسا   الممل ة ا نواع 

بياللة مثاليللة  . المنللاب االسللتوااب المتميللز بالللد   و اللطوبللة واللل   يهيلل 2
 لنمو اليطليات.

. البدانللة ، والتللب قللد تزيللد مللن  لصللة ا صللابة بالعللدوى اليطليللة بسللب  3
الممل للة  نمللو اليطليللات تمثلل  بياللة  مثاليللة لجلديللة  ع لللية تواجللد ثنايللا

 .الجلدية
.                                            جسللللللللللللللللللللللللديةالنظا للللللللللللللللللللللللة العللللللللللللللللللللللللدم االهتمللللللللللللللللللللللللام  ب. 4
لمباشللللل با شللللخا  بو الحيوانللللات المصللللابين بالعللللدوى . االتصللللا  ا5

 اليطلية.
 و المابة.   المنادي الجلدية مث   باليطليات. مامسة ا شياء الملوثة 6
 .لتو ل اللطوبة العالية . التعل  المستمل إلب الماء7
 . عدم تجييا الجلد بشك  كام  بعد االستحمام.                   8   
 القدمين  ب الحمام بو عند حو  السباحة . . المشب حا ب9   

 التداء المابة ال يقة التب ال تسمت بتبخل العلو.  .10
ق لاء عللب البكتليلا لل مملا  يل د  استخدام الم ادات الحيوية  لط  . 11

 .اليطلية الممل ة نمو الخماال وجودها يعلق التب المييدا  الطبيعة 
 البدنية والمكانية  لب النظا ة. المحا ظة ع1الوقاية من فطريات الجلد: 

 والوزن الصحب. 
مصدل  . المحا ظة علب نظا ة وجياا الجلد، وغس  اليدين بعد مامسة 2   

      مصا . الجلد الظيل بو عدوى متوق   مث  ال
 .المحا ظة علب بظا ل اليدين و القدمين قصيلا.3   
                                          . التللللللللللللداء المابللللللللللللة النظييللللللللللللة ، والمليحللللللللللللة ، والواسللللللللللللعة.   4
 . تبدي  ا ح ية بشك  يومب لتهويتها.5
 والمابة. دي  . تجن  استخدام ا شياء الشخصية لدشخا  كالمنا6
 . المحا ظة علب مستوى السكل  ب الدم عند ا صابة بمل  السكل .7

الفطرية الجلدية طرق عالج األمراض 
(22)

ظم بنواع يمكن بن تعالج مع :
العدوى اليطلية الجلدية بسلعة و سهولة إ ا تم التعام  معها من  البداية ، 

ملا بخلى بعد العا  ، وبع ها  بنواع االصاباتبع   قد تلج ولكن 
مستعصية العا  ، والبع  ا خل تكون مزمنة يصع   حاالت تكون

ة عادا  عاجها. تستخدم ا دوية المو عية الم ادا لليطليات  ب البداي
للعدوى اليطلية المتملكزا ب   النظل عن المسب  ، وتو   بشك  مباشل 
علب المنطقة المصابة ملا بو ملتين يوميا  ، وهنا  العديد من ا شكا  
المتو لا لددوية المو عية مث  الكليم ، ال سو  ، الشامبو وغيلها. قد يتم 

ناطح التناسلية ، استخدام م ادات اليطليات اليموية  ب حا  عدوى الم
وعدوى الخماال اليموية ، والعدوى المزمنة ، وبناء  علب حدا المل  

شهل بحيانا  ، ب وموقع  قد يتم استخدام ا دوية الم ادا لليطليات  سابي  بو
من الجديل ب كل ان العدوى اليطلية التب تصي  ا ظا ل هب بصع  بنواع 

ن ا دوية المو عية غيل العا  ، حيت تكومن حيت العدوى اليطلية 
 مجدية.

 : دراسةمنهج ال
حيت يساعد  الدلاسةلطبيعة   امت لما والتحليلب تم اختيال المنهج الوصيب

 ب تتب  مدى ت ثيل اليطليات علب الجلد و ا ملا  التب تسببها كما سه  

الوقوا علب ا سبا  التب كانت ولاء ه ا الت ثيل من خا  ا دوات 
 .ه ه الدلاسةالمستخدمة  ب 

 : دراسةمجتمع ال
والمصحات  اتب العيادالمتلددين عل عينة من ب الدلاسة يتمث  مجتم  

لمصحات لبع  ا التب بخ ت من واق  سجات ا لشياو منطقة غليانب
 للكشا يونيوإلب شهل  بكتوبل( من شهل 2021-2020الطبية لسنة )

ل بالمنطقة خا  المدا التب تنتشاالصابات الجلدية اليطلية  نوع  والتعلا
 المحددا بعاه

 : دراسةعينة ال
( من الحاالت المصابة المتلددا من بلشيا المصحات 330تم جم  عدد )

الب  2020والعيادات الطبية بمنطقة غليان لليتلا الممتدا من شهل بكتوبل 
والتب  190وعدد االنات  140وكان عدد ال كول  2021غاية شهل يونيو 
      كما هو مبين بالجدو  التالب . ( سنة70 -10م مابين  )تلاوحت اعماله
 ( نسبة عدد حاالت االصابة بين ال كول واالنات1جدو  )

 النسبة الماوية العدد النوع

 % 42.43 140 ال كول

 %57.57 190 االنات

 %100 330 المجموع
 طبية بمنطقة غريانالمصدر : من اعداد البحاث استنادا الى بيانات المصحات والعيادات ال

 ( نسبة االصابة حس  اليياة العملية ونوع االصابة  ب ال كول2جدو  )
النسبة  العدد نوع االصابة ئة العمريةالف ت

المئوية حسب 
 الذكور

النسبة المئوية 
حسب عدد العينة 

 الكلية

1 10-20 T.faciei ,T.Pedis 
T.manum , 
T.unguim 

23 16.43 6.97 

2 21-39 T.faciei ,T.Pedis 
T.manum 
T.Capitials 

46 32.86 13.94 

3 40-50 T.faciei , 
T.manum , 
T.unguim 

38 27.14 11.51 

4 50-70 T.faciei ,T.Pedis 
T.manum , 
T.Imbricata , 
T.Capitials 

33 23.57 10 

 نالمصدر: من أعداد البحاث أستنادا الى البيانات المجمعة من ارشيف المصحات بمنطقة غريا

 ( نسبة االصابة حس  اليياة العملية ونوع االصابة  ب االنات3جدو  )
النسبة  العدد نوع االصابة الفئة العمرية ت

المئوية حسب 
 الذكور

النسبة المئوية 
حسب عدد العينة 

 الكلية

1 10-20 T.faciei ,T.Pedis 
T.manum 

27 14.21 8.18 

2 21-39 T.faciei ,T.Pedis 
T.manum 
T.Capitials 

67 35.26 20.30 

3 40-50 T.faciei ,T.Pedis 
T.manum , 
T.unguim 

44 23.15 13.33 

4 50-70 T.faciei ,T.Pedis 
T.manum , 
T.Capitials 

52 27.36 15.75 

 المصدر: من أعداد البحاث أستنادا الى البيانات المجمعة من ارشيف المصحات بمنطقة غريان

 
 المناقشة : 

 (39 -21( يتبين بن الياة العملية )2يانات بالجدو  )من خا  تتب  الب
هلللب االكثلللل بصلللابة مقالنلللة باليالللات االخللللى حيلللت كانلللت نسلللبة االصلللابة 

% مللن اجمللالب العللدد 13.94% مللن بجمللالب عللدد اللل كول وبنسللبة 32.86
 الكلب لحجم العينة.

% مللن بجمللالب عللدد اللل كول 27.14( بنسللبة 50-40تليهللا الياللة العمليللة )
 % من بجمالب العدد الكلب للعينة 11.51وبنسبة 

ملن اجملالب العلدد الكللب  33( والتب كلان علددها 70-51)تليها الياة العملية 
% ملن بجملالب العلدد 10% من بجمالب علدد الل كول وبنسلبة 23.57وبنسبة 

 الكلب للعينة
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ملن بجملالب علدد  16.43(  كانلت نسلبة االصلابة 20-10بما اليالة العمليلة )
 % من ابجمالب العدد الكلب 6.97سبة ال كول وبن

( لب 20-10(  ل ن اليالة العمليلة )3بما من خا  البيانلات المدونلة بالجلدو  )
% مللن بجمللالب عللدد االنللات وبنسللبة 14.21االنللات كانللت نسللبة االصللابة بهللا 

 % من اجمالب كام  العدد8.18
الكللب من العدد  67( والتب وص  عددها الب 39-21ونجد ان الياة العملية )

% ملللن اجملللالب علللدد االنلللات وبنسلللبة 35.26كانلللت نسلللبة االصلللابة  يهلللا 
 % من عدد ا لاد العينة الكلب 20.30

% مللن كاملل  عللدد 27.36( بنسللبة اصللابة 70-51ثللم تليهللا الياللة العمليللة )
 % من اجمالب عدد العينة15.75االنات وبنسبة 

علدد ا للاد  ملن 44( والتلب وصل  علددها اللب 50-40واخيلا الياة العملية )
% ملن بجملالب علدد االنلات  23.15العينة الكلب ووصللت نسلبة االصلابة بهلا 

 % من اجمالب عدد ب لاد العينة .13.33وبنسبة 
 النتائج :

الكثيلل  مااكدتل وه ا ( 39-21بن بكثل االصابات كانت  ب الياة العملية ) -1
بسللب   مللن الدلاسللات بلل ن الشللبا  بكثللل عل للة لاصللابات اليطليللة الجلديللة

بع  العادات والسلوكيات التب تمالة والتب ت د  الب تدنب مستوى المناعة 
 لديهم مقالنة باالخلين

(  للب االنللات مقالنللة 70-51تزايللد حللاالت االصللابة  للب الياللة العمليللة ) -2
بال كول وه ا يلج  لما تتعلل  لل  االنلات ملن مشلاك  صلحية مثل  السلكل  

 عة لديهن مقالنة بال كولوال  ط والتب تقل  من مستوى المنا
( بيطليات كا اليلد 50-40تزايد االصابة لدى ال كول  ب الياة العملية ) -3

و طليات القدم وه ا لاج  لطبيعة العمل  الل   يحلتم علليهم الوقلوا لسلاعات 
 طويلة بو ممالسة العم   ب المخابز العامة 

، سلللنة   اتيقلللت الدلاسلللة مللل  دلاسلللة علللدنان عبيلللد الحملللدانب ، وبخللللون  -4
والتللب بينللت وعزلللت اليطليللات الجلديللة الممل للة لانسللان وعزلللت  2010
والمسب  اللايسب لاصابات الجلدية المتمثلة  ب  Tricophyton .spاليطل 

T.faciei ,T.manum  وT.Capitials 
والتب تناولت  2013اتيقت الدلاسة م  دلاسة خديجة عمل الييتول  عام  -5

التلب تسلب  تسلاقط   T.Capitialsسلعية الللبة دلاسة مدى بنتشلال ملل  
 الشعل وحدوت التصل  .

 للب ليبيللا ، دلاسللة عللن  2001، بتيقللت الدلاسللة ملل  دلاسللة زينلل  محمللد  -6
اليطليللات الجلديللة والتللب تعل للت علللب بعلل  االنللواع التللب تعللود ليطليللات 

Dermatophytes المتسببة  ب االصابات الجلدية السطحية 
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