
لماذا يصاب المرضى بالفطر األسود؟... نصائح للوقاية

إضاءة

صحة

من  والمتعافين  المرضى  بعض  بين  األسود  بالفطر  العدوى  انتشرت 
كوفيد-19، وهذه عدوى خطيرة وقد تكون قاتلة

الفطر 
األسود

سحر طلعت

فــي أوائـــل شهر مــايــو، دق األطــبــاء 
فـــي الــهــنــد نـــاقـــوس الــخــطــر بــشــأن 
ــفـــطـــر  زيــــــــــــادة انـــــتـــــشـــــار عــــــــــدوى الـ
األسود )فطر الغشاء املخاطي(، بني املصابني 
بفيروس كورونا أو أولئك الذين تعافوا منه، 
والــــذيــــن ضــعــفــت أجــهــزتــهــم املــنــاعــيــة بسبب 
الفيروس أو الذين يعانون من حــاالت كامنة 
أبـــرزهـــا مـــرض الــســكــري، كــمــا ظــهــرت حـــاالت 
في بعض الــدول األخـــرى، فما هو هــذا الفطر 
األسود؟ وكيف تحدث العدوى؟ وما هي أنواع 

العدوى وأماكنها؟ وما عالقته بكوفيد-19؟

داء الفطر األسود 
أو فطر الغشاء المخاطي

هـــو عـــــدوى فــطــريــة خــطــيــرة ولــكــنــهــا نـــــادرة، 
ــــب تــســمــى  ــوالـ ــ ــقـ ــ تـــســـبـــبـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـ
الــفــطــريــات الــــســــوداء، وتــعــيــش هـــذه الــقــوالــب 
التربة  فــي  البيئة، ال سيما  أنــحــاء  فــي جميع 
واملــــواد الــعــضــويــة املــتــحــلــلــة، مــثــل األوراق أو 

أكوام السماد أو الخشب الفاسد.
يصاب الــنــاس بــداء الفطر األســـود عــن طريق 
مالمسة الجراثيم الفطرية في البيئة، ويمكن 
أن تحدث عدوى الرئة أو الجيوب األنفية بعد 
اســتــنــشــاق األبـــــواغ، وتــحــدث هـــذه اإلصــابــات 
مــن مشاكل  يعانون  الــذيــن   لألشخاص 

ً
عـــادة

الــتــي تقلل من  ــة  صحية أو يــتــنــاولــون األدويــ
قدرة الجسم على محاربة الجراثيم واملرض، 
ويــمــكــن أن يــتــطــور املـــرض أيــضــا عــلــى الجلد 
بعد دخــول الفطر إلــى الجلد مــن خــالل جرح 
أو كشط أو حرق أو أي نوع آخر من الصدمات 

الجلدية.

أنواع داء الفطر األسود
1. داء الــفــطــر األســـــود األنـــفـــي الـــدمـــاغـــي: هو 
ــــدوى تــصــيــب الــجــيــوب األنــفــيــة ويــمــكــن أن  عـ
تنتشر إلـــى الـــدمـــاغ، وهــــذا الــنــوع هــو األكــثــر 
ــابــــني بـــــداء  ــــاص املــــصــ ــخــ ــ شـــيـــوعـــا لــــــدى األشــ
السكري غير املنضبط وفي األشخاص الذين 

خضعوا لعملية زرع كلى.
2. داء الفطر األسود الرئوي: هو النوع األكثر 
شيوًعا لدى األشخاص املصابني بالسرطان، 
والــذيــن خضعوا لعملية زرع أعــضــاء أو زرع 

خاليا جذعية. 
3. داء الــفــطــر األســـــود املـــعـــدي املـــعـــوي: أكــثــر 
ــار مـــنـــه لـــدى  ــغــ ــال الــــصــ ــ ــفــ ــ ــــني األطــ ــا بـ ــوًعــ ــيــ شــ
البالغني، وخاصة األطفال الخدج ومنخفضي 
ــــوالدة الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم عن  الــــوزن عــنــد الـ
ــن خــضــعــوا لــلــمــضــادات  ــذيــ شــهــر واحــــــد، والــ
الحيوية أو الجراحة أو األدوية التي تقلل من 

قدرة الجسم على محاربة الجراثيم واملرض.
بــعــد دخـــول  ــلـــدي: يـــحـــدث  الـــجـ الــفــطــر  4. داء 
الــفــطــريــات الــجــســم مــن خـــالل شــق فــي الجلد 
الــحــرق أو غيرها من  الــجــراحــة أو  )مــثــل بعد 
أنواع الصدمات الجلدية(، وهو أكثر شيوًعا 
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بني األشخاص الذين ال يعانون من ضعف في 
جهاز املناعة.

عندما  يــحــدث  املنتشر:  األســـود  الفطر  داء   .5
الــدم لتؤثر على  الــعــدوى عبر مجرى  تنتشر 
جــزء آخــر مــن الــجــســم، وتــؤثــر الــعــدوى بشكل 
شائع على الدماغ، ولكنها قد تؤثر أيضا على 
والجلد.  والقلب  الطحال  مثل  أخـــرى  أعــضــاء 

 األشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
ً
ويــصــيــب عــــــادة

بالفعل من حاالت طبية أخرى، لذلك قد يكون 
مــن الــصــعــب مــعــرفــة األعــــراض املــرتــبــطــة بــداء 
ــــود، ويــمــكــن لــلــمــرضــى املــصــابــني  الــفــطــر األســ
بــالــعــدوى املــنــتــشــرة فـــي الـــدمـــاغ أن يــصــابــوا 

بتغيرات في الحالة العقلية أو غيبوبة.

هل داء الفطر األسود معٍد؟
ال، هذا الداء ال يمكن أن تنتقل العدوى به من 

إنسان إلنسان أو بني الناس والحيوانات.

تشخيص داء الفطريات السوداء
االعتبار  في  الصحية  الرعاية  مقدمو  يأخذ 
الـــتـــاريـــخ الــطــبــي واألعـــــــراض والــفــحــوصــات 
ــيـــة، وعـــنـــد  ــلـ ــمـ ــارات املـــعـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الـــبـــدنـــيـــة واالخــ
ــود  ــداء الــفــطــر األسـ االشــتــبــاه فـــي اإلصـــابـــة بــ
في الرئتني أو الجيوب األنفية، قد يتم جمع 
عــيــنــة مـــن الـــســـوائـــل مـــن الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي 
إلرسالها إلى املختبر، وقد يتم إجراء خزعة 
من األنسجة، حيث يتم تحليل عينة صغيرة 
ا عن 

ً
بحث املختبر  فــي  املصابة  األنسجة  مــن 

ــة بــالــفــطــريــات املــخــاطــيــة  ــابـ دلــيــل عــلــى اإلصـ
تحت املجهر أو في مزرعة فطرية. 

ــا إلـــى اخــتــبــارات التصوير 
ً

قــد يــحــتــاج أيــض
أو  للرئتني  املقطعية  باألشعة  الفحص  مثل 
الجيوب األنفية أو أجــزاء أخــرى من الجسم، 

واعتماًدا على مكان اإلصابة املشتبه بها.

عالج داء الفطريات السوداء
ــوداء هــــي عـــــــدوى خــطــيــرة  ــ ــســ ــ الـــفـــطـــريـــات الــ
وتـــحـــتـــاج إلـــــى الــــعــــالج بـــــاألدويـــــة املـــضـــادة 
ــعــطــى 

ُ
لــلــفــطــريــات بـــوصـــفـــة طـــبـــيـــة، والــــتــــي ت

ــــني ب،  ــسـ ــ ــريـ ــ ــوتـ ــ ــفـ ــ عــــــن طـــــريـــــق الـــــــوريـــــــد )أمـ

ــازول، إيــــزافــــوكــــونــــازول( أو عــن  ــونــ ــاكــ بــــوســ
طريق الفم )بوساكونازول، إيزافوكونازول(، 
واألدويـــة األخـــرى، بما في ذلــك فلوكونازول 
وفوريكونازول وإكينوكاندين، ال تعمل ضد 
الفطريات التي تسبب داء الفطريات السوداء، 
ويتطلب فطر الغشاء املخاطي إجراء عملية 

جراحية لقطع األنسجة املصابة.

المرضى المعرضون 
لإلصابة بالفطر األسود

كــوفــيــد-19 وحــدهــم املعرضني  ليس مصابو 
ــث يــعــد  ــيــ ــة بــــالــــفــــطــــر األســـــــــــــود، حــ ــ ــابـ ــ ــــإصـ لـ
األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية 
ــة الــتــي تــقــلــل مـــن قـــدرة  ــ أو يــتــنــاولــون األدويــ
الــجــســم عــلــى مــحــاربــة الــجــراثــيــم واألمــــراض 
أكثر عرضة لذلك، بما في ذلك الذين يعانون 

من:
ــكـــري، وخـــاصـــة مـــع الــحــمــاض  - مــــرض الـــسـ

الكيتوني السكري.
- السرطان.

- زراعة األعضاء.
- زرع الخاليا الجذعية.

- انخفاض عدد خاليا الدم البيضاء.
املــدى  على  الكورتيكوستيرويد  استخدام   -

الطويل.
- تعاطي املخدرات عن طريق الحقن.

- وجود الكثير من الحديد في الجسم )زيادة 
الحديد أو داء ترسب األصبغة الدموية(.

الحروق  أو  الجراحة  بسبب  الجلد  إصابة   -
أو الجروح.

- الخداج وانخفاض الوزن عند الوالدة )لداء 
الـــغـــشـــاء املـــخـــاطـــي املـــعـــدي املـــعـــوي حــديــثــي 

الوالدة(.
ذكرى القيسي

قد تحدث اإلصابة بالفطر األسود ملرضى كوفيد 19، أثناء 
اإلقامة باملستشفى أو بعد الخروج بعدة أيام إلى أسبوعني. 

ومن أسباب ذلك:
- فيروس كورونا يضعف املناعة.

- مرض كوفيد -19 يضر الغشاء املخاطي 
في مجرى الهواء واألوعية الدموية مما 

يسهل اختراقه.
- يؤدي الفيروس لزيادة نسبة الحديد في 

الدم وهو بيئة مناسبة لنمو الفطريات.
- أدوية الستيرويدات املستخدمة لعالج 
مرضى كوفيد 19، تقلل املناعة وتزيد 
نسبة السكر في الدم، ما يشجع على 

اإلصابة بالفطر.
- استخدام املضادات الحيوية واسعة الطيف، ال يقضي 

على البكتيريا املسببة لألمراض وحدها، بل على املقاييس 
الوقائية للجسم والبكتيريا النافعة، مما يضعف املناعة.

- استخدام مضادات الفطريات مثل Voriconazole والتي 
تمنع داء الرشاشيات الفطري، لكنها ال تؤثر على داء الفطر 

األسود، والذي يبقى ساملا وينمو بسبب قلة املنافسة.
- التهوية في األجهزة الصناعية طويلة املدى تقلل املناعة.

- هناك تكهنات بأن الفطر ينتقل عن طريق مياه الترطيب 
التي يتم إعطاؤها مع األكسجني.

كيف نقلل مخاطر اإلصابة بالفطر األسود ملرضى كورونا؟
¶ في املستشفى:

- الحفاظ على النظافة الجيدة.
- العناية بنظافة الفم بانتظام بغسول الفم وغرغرة بوفيدون 

اليود.
- عند إعطاء األكسجني، استخدام مياه معقمة في الترطيب، 

ومنع أي تسرب من جهاز الترطيب.
- التزام اإلرشادات الطبية الستخدام الستيرويد، والتحكم 

الصارم في نسبة الجلوكوز بالدم.
- استخدام املضادات الحيوية واسعة الطيف ومضادات 

الفطريات عند الضرورة فقط.
¶ بمجرد الخروج من املستشفى:

- ابق بالداخل قدر اإلمكان.
- تمارين منتظمة.

- ضبط سكر الدم.
- بيئة املنزل نظيفة وخالية من األتربة والرطوبة.

- حافظ على نظافة الفم واألنف.
- ارتِد القناع الطبي دائًما أثناء الخروج.

- تجنب مناطق البناء والحقول، وإذا اضطررت، ارتد األقنعة 
والقفازات املطاطية واألحذية.

عالقته بكورونا وأهم ما تحتاج إلى معرفته

ال يمكن أن تنتقل العدوى 
به من إنسان إلنسان أو بين 

الناس والحيوانات

األسود  الفطر  عــدوى  تسبب  لم 
العالم  فــي  ــراب  ــخ ال مــن  الكثير 
حــاالت  زادت  لكن  الــهــنــد؛  مثل 
مثل  األخـــرى  الفطرية  الــعــدوى 
المبيضات  وداء  الرشاشيات  داء 
وعــلــى   .19 كــوفــيــد  ــمــرضــى  ل
اإلصابة  التيقظ الحتماالت  الطبيب 
بالفطريات، خاصة عندما يتحسن 
ــتــدهــور الــجــهــاز  ــم ي ــمــريــض ث ال
التنفسي لديه فجأة، حيث يصعب 
الفطرية  الرئة  التهابات  تشخيص 
لتداخل أعراضها مع كوفيد 19.

هل يمكن حدوث عدوى فطرية 
أخرى لمرضى كوفيد 19؟
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