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 .. ما هو ؟ وكيف نتعامل معه ؟فطر األسود ال

 2021مايو  26خبار الخليج بتاريخ أ في جريدةنشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 بفطريات تعرف التي الفطريات أنواع من نوع بأنه األسود الفطر عرفيُ

 أنها إال خطيرة فطرية عدوى وهي ،(mucormycetes)  المخاطي الغشاء

 الفطريات) تسمى التي الفطريات من مجموعة وتسببها الحدوث، نادرة

 حاليًا المنتشر النوع وهو (Rhizopus oryzae) الفطر ويتميز (،المخاطية

 النمو يمكنه بحيث النمو، سريع فطر أنه األسود المرض يسبب والذي

 أنه وجد إذ سريعة، بصورة (مئوية درجة 37) المثلى الحرارة درجات تحت

 (،الثانية في ميكرومتر 0.5 حوالي أي) الساعة في ملم 1.6 بنحو يستطيل
 44 إلى مئوية درجات 7 من حرارة درجة عند الفطر هذا ينمو أن ويمكن

 .مئوية درجة 45 عند نموه ويقل مئوية، درجة

 في سيما وال البيئة، أنحاء جميع في وتتواجد الفطريات هذه تعيش

 والبراز السماد أكوام أو األوراق مثل المتحللة، العضوية والمواد التربة

 .ذلك شابه وما والتالف المتحلل الخشب أو واإلنسان األبقار ومخلفات
 في وخاصة األبواغ استنشاق طريق عن العدوى تحدث أن الممكن ومن

 مالمسة طريق عن يمكن أو األنفية، الجيوب يصيب والذي الرئوي النوع

 الذين األشخاص إال بها يصاب ال عادة أنه إال جراثيمه، أو نفسه الفطر
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 تنمو أن ويمكن عامة، بصورة المناعة وضعف صحية مشاكل من يعانون

 أي أو المحروق أو المجروح الجلد وخاصة الجلد على أيضًا الفطريات هذه

 .اإلنسان بها يصاب أن يمكن التي الجلدية المشاكل أنواع من نوع
 

 به اإلصابة وطرق (المخاطي الغشاء) األسود الفطر داء أنواع

 بحسب تقسيمها وتم الفطريات، هذه من أنواع عدة الدراسات وجدت

 :مثل تصيبها، التي المناطق

 هو (:والدماغ األنفية الجيوب) الدماغي األنفي المخاطي الفطر داء 

 الدماغ، إلى وتصل تنتشر أن ويمكن األنفية الجيوب تصيب عدوى

 األشخاص لدى شيوعًا األكثر هو المخاطي الغشاء داء من النوع وهذا

 خضعوا الذين األشخاص وفي المنضبط غير السكري بداء المصابين

 .كلى زرع لعملية
 لدى شيوعًا األكثر النوع هو (:الرئوي) الرئوي المخاطي الغشاء داء 

 خضعوا الذين األشخاص وفي بالسرطان المصابين األشخاص

 .جذعية خاليا زرع أو أعضاء زرع لعملية
 بين شيوعًا األكثر ويعتبر :المعوي المعدي المخاطي الغشاء داء 

 الوزن ومنخفضي الخدج األطفال وخاصة البالغين، لدى منه األطفال

 خضعوا والذين واحد، شهر عن أعمارهم تقل الذين الوالدة عند

 الجسم قدرة من تقلل التي األدوية أو الجراحة أو الحيوية للمضادات

 .والمرض الجراثيم محاربة على
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 الجسم الفطريات دخول بعد يحدث وهذا (:الجلدي) الجلدي الفطر داء 

 الحرق، أو الجراحة، بعد المثال؛ سبيل على) الجلد في شق خالل من

 شيوًعا األكثر الشكل هو هذا (،الجلدية الصدمات من آخر نوع أي أو

 في ضعف من يعانون ال الذين األشخاص بين المخاطي الغشاء لداء

 .المناعة جهاز

 تنتشر عندما الفطريات من النوع بهذا كذلك اإلصابة تحدث أن ويمكن

 العدوى وتؤثر الجسم، من آخر جزء على لتؤثر الدم مجرى عبر العدوى

 مثل أخرى أعضاء على أيضًا تؤثر قد ولكنها الدماغ، على شائع بشكل

 .والجلد والقلب الطحال

 إال معد، غير الداء هذا أو الفطريات هذه أن معلومًا يكون أن يجب أنه إال

 أشرنا كما – أنه إذ الحدوث، نادر وهذا بالتالمس عبر ينتقل أن يمكن أنه

 ألن المناعة، جهاز في ضعف من يعانون الذين األشخاص بين ينتشر –

 تنتقل التي المخاطية، الفطريات أبواغ استنشاق جراء من تحدث العدوى

 أجزاء إلى تنتشر أن يمكن خاللهما ومن األنفية، الجيوب أو الرئتين إلى

 .الجسم من أخرى
 

 األعراض

 من المخاطي، الغشاء لداء رئيسية سريرية أشكال عدة هناك أن وجدنا

 ومن .شيوًعا األكثر هي والرئوية األنفية االلتهابات تُعد هؤالء؛ بين
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 السريعة البداية هو المخاطي الغشاء لداء التقليدية السريرية العالمات

 الدموية األوعية غزو عن النخر وينتج حمى، بدون أو مع األنسجة لنخر

 .الالحق والتخثر

 في شيوعًا األكثر الشكل هو األنفي المخاطي الغشاء داء عتبري .1

 سرطان مرضى في أيضًا ويحدث الكلى، وزرع السكري مرضى

 زراعة متلقي أو للدم المكونة الجذعية الخاليا وزرع اللوكيميا

 واحد، جانب من الوجه تورم األعراض تشمل وقد .الصلبة األعضاء

 األنف وإفرازات األلم، أو األنفية الجيوب أو األنف واحتقان والصداع،

 الجفون، تدلي يحدث قد العدوى، انتشار مع .والحمى المصلي،

 في واضطراب العين، خارج العضالت وظيفة وفقدان وجحوظ،

 المحارة أو الصلب الحنك على النخرية السوداء اآلفات وتعتبر .الرؤية

 تشخيصية عالمات العين من األسود القيح وتصريف األنفية

 .مفيدة
 الذين المرضى في عام بشكل الرئوي المخاطي الغشاء داء يحدث .2

 غير األعراض بعض إلى باإلضافة خبيث، دموي ورم من يعانون

 التنفس، وضيق الصدر وألم والسعال الحمى تشمل والتي المحددة

 في يؤدي قد والذي األنسجة، نخر إلى الوعائي التوغل يؤدي وربما

 .الدم نفث أو / و التجويف إلى النهاية
 ما وعادة ثانويًا، أو ابتدائيًا الجلدي المخاطي الغشاء داء يكون قد .3

 الجلد في للفطر المباشر التلقيح طريق عن األولية العدوى تحدث
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 أو الحروق من يعانون الذين المرضى في تظهر ما وغالبًا الممزق

 تحدث أن ويمكن الموضعية، الجلدية الصدمات أشكال من غيرها

 األولية العدوى وتُنتج .المناعة كبت من يعانون ال الذين المرضى في

 في وتورم خراج وتشكيل صديد مع حادة التهابية استجابة

 تتطور ما وغالبًا ومتورمة حمراء اآلفات تظهر وقد .ونخر األنسجة

 عام بشكل الثانوية الجلدية العدوى وتظهر .السوداء النتوءات إلى

 على عادةً اآلفات تبدأ دموي؛ بشكل الممرض العامل ينتشر عندما

 قرحة إلى تتطور ثم ومتصلب حمامي جلدي نسيج التهاب شكل

 .أسود بلون مغطاة
 األشكال من شيوعًا أقل المعوي المعدي المخاطي الغشاء داء يعتبر .4

 ويحدث .الحي الكائن ابتالع عن ناتج أنه ويعتقد األخرى السريرية

 األطفال أو التغذية سوء من يعانون الذين المرضى في عادةً

 أكثر بشكل الدقيقة واألمعاء والقولون المعدة تتأثر .المبتسرين

 البطن وانتفاخ البطن آالم هي شيوعًا األعراض أكثر ومن .شيوعًا

 الشكل إنه .معوي معدي نزيف يحدث أن ويمكن والقيء، والغثيان

 ويصعب الوالدة حديثي بين المخاطي الغشاء لداء شيوعًا األكثر

 األمعاء التهاب مع السريري تشابهه بسبب جزئيًا تشخيصه

 .شيوًعا أكثر مرض وهو والقولون،

 المخاطي الغشاء داء أشكال من أيًا المنتشر المخاطي الغشاء داء يتبع قد

 المصابين المعدالت قلة مرضى في يُالحظ ما عادة ولكن أعاله الموصوف
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 أيضًا يمكن ولكن الدماغ، هو لالنتشار شيوعًا األكثر الموقع .رئوية بعدوى

 .األخرى واألعضاء والجلد والقلب الطحال يتأثر أن

 سرعة ذلك في بما عوامل، عدة على العام التشخيص يعتمد وقد

 ودرجة للمريض األساسية والظروف اإلصابة، وموقع والعالج، التشخيص

  .المناعة كبت
 

  ؟ كورونا بجائحة تبطمر األسود الفطر هل

 الفيروسات، عن تمامًا تختلف كائنات الفطريات أن نستوعب أن يجب

 كما األسود فالفطر بعيد، أو قريب عن بها عالقة على ليست وبالتالي

 تنتشر التي الكورونا بجائحة عالقة على ليست فطريات ذلك، عليه أطلق

 ضعيفو بها يصاب – أشرنا كما – أنها إال العالم، مستوى على حاليًا

 البشر من يُعد 19-كوفيد بفيروس المصاب أن الجميع ويعرف المناعة،

 .بينهم الفطر انتشر لذلك المناعة، ضعيفي

 حيث من جدًا فقيرة بيئات في وانتشر ظهر الفطر فإن آخر، جانب ومن

 بروث استحمت التي الناس بين ما انتشر أنه وجدنا إذ والنظافة، الصحة

 الفيروس، من يحميهم سوف الروث هذا أن منها اعتقادًا األبقار ومخلفات

 سببًا كانت الصحية غير البيئة فهذه .عليهم وباالً الروث هذا كان ولكن

 الكثير أن وجدنا – بحثنا خالل ومن – أننا إلى باإلضافة الفطر، انتشار في

 هذه فتتلوث طويلة، لفترات الوجه كمامات بتغير يقومون ال الناس من
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 فتنتقل بهم المحيطة البيئة في المنتشر الفطر وأبواغ بجراثيم الكمامات

 .العدوى فتحدث األنفية والجيوب الرئتين إلى التنفس مجرى عبر
 

 ؟ اإلصابة مخاطر من نقلل كيف

 المسببة الفطريات ألن الفطرية الجراثيم استنشاق تجنب الصعب من

 اإلصابة أن إلى أشرنا كما أنه إال البيئة، في شائعة المخاطي الغشاء لداء

 أن إال األفراد، عند المناعة بضعف مرتبط وهو الحدوث نادر الفطر بهذا

 أيضًا، والحذر الحيطة يأخذوا أن السليمين األشخاص حتى يمنع ال هذا

 :نقول وللجميع

 منها، نفسك واحم ملوثة، تكون أن المحتمل من التي البيئات تجنب

  :فمثالً

 أو البناء مواقع مثل الغبار من الكثير بها التي المناطق تجنب اولح .1

 جهاز فارتد المناطق، هذه تجنب من تتمكن لم فإن التنقيب،

  .هناك وجودك أثناء (الوجه أقنعة) الصناعي التنفس
 ومياه المياه من المتضررة بالمباني المباشر االتصال جنبت 

 .الطبيعية والكوارث األعاصير بعد الفيضانات
 الغبار، أو بالتربة وثيق اتصال على تنطوي التي األنشطة جنبت 

 فارتدِ ممكنًا ذلك يكن لم فإن البستنة، أو الفناء في العمل مثل

 القيام عند طويلة بأكمام وقميصًا الطويلة والسراويل األحذية
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 المناطق زيارة أو الفناء في العمل أو البستنة مثل خارجية بأنشطة

 مثل مواد مع التعامل عند القفازات ارتداء يجب وكذلك المشجرة،

 .الروث أو الطحالب أو التربة
 بالماء جيدًا الجلد إصابات نظف الجلد، بعدوى اإلصابة فرص لتقليل .2

 .الغبار أو للتربة تعرضت قد كانت إذا وخاصةً والصابون،
 األول المحور هي الشخصية، والنظافة العامة بالنظافة االهتمام .3

 .الفطريات من نوع أي أو الفطر من للوقاية
 

 الجزء هو الفطر من فالوقاية العالج، من خير الوقاية إن دائمًا نقول وكما

 فئة إال يصيب ال – أشرنا كما – الفطر أن إلى باإلضافة العالج، من األكبر

 داع، له ليس ذلك كل وهلع، وخوف ومرج هرج من يحدث فما الناس، من

 االجتماعي التواصل وسائل خالل من وبثها اإلشاعات نقل فإن وبالتالي

 .قضية أي يخدم ال

 


