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اجلزء البحيث ل مراض الفطرايت اليت تصيب الإنسان

درجات 5: هـ 1439محرم 21موعد التسليم المبدئي بتاريخ •

درجات5: هـ 1439صفر 5موعد التسليم النهائي بتاريخ •

.يتم إختيار الموضوع لكل طالبه على حده•
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أنواع اإلصابات الفطرية
Types of Mycosis

إصابات سطحية . 1Superficial Mycosis

إصابات جلدية . 2Cutaneous Mycosis

إصابات تحت جلدية . 3Sub-cutaneous Mycosis

إصابات جهازية. 4Systemic Mycosis 
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: الصور العناصر التي يجب أن تتوفر في البحث و يدعم ب

الفطريالمرض إسم •

مقدمة تاريخية•

وجدي إن الكائن الممرض وتصنيفه العملي ودورة حياته مع توضيح الطور الالجنسي والجنساسم •

إلنسان التي تزيد من ضراوة الفطر الممرض واألشخاص األكثر عرضة لإلصابة وقابلية االعوامل •
الفطرلإلصابة بالمرض 

نوع اإلصابه•

منفذ االصابه•

أعراض اإلصابة•

طريقة التشخيص•

طريقة العالج•

.عنونتهايراعي كتابة المراجع بطريقة علميه موحده في البحث الواحد وفهرسة الصور المستخدمه و•



• Aspergillosis

• Candidiasis

• Cryptococcosis

Opportunistic

pathogens

True

pathogens

Antigen &

antibody (?)

detection

Antigen &

antibody (?)

detection

• Histoplasmosis

• Blastomycosis

• Coccidioidomycosis

• Paracoccidioidomycosis

Mycotic diseases
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بعض األمراض الفطريه والفطر الممرض وطريقة اإلنتشار

Amal Alghamdi                                                                                                  
470 MIC

5



صابة هب نهتازيه الشائعه وأ س باب التعرض للإ ابعض الفطرايت الإ
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ملخص لطرق تشخيص ال مراض الفطريه
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أ مثةل لفطرايت الإصاابت اجلدلية 
CUTANEOUS MYCOSES
-DERMATOPHYTOSES

• Three genera-Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum

• Anthropophilic-reside on the human skin

• Zoophilic-reside on the skin of domestic and farm animals

• Geophilic-reside in the soil

• Transmission from humans or animals is by infected skin scales
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ال جناس الفطرية واملرض الفطري الناجت عن الإصابة هبا
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اإلصابات التحت جلدية 
Superficial Mycoses

• Tinea versicolor – caused by Malassezia furfur; elicits 
mild, chronic scaling, mottling of skin; also implicated 
in folliculitis, psoriasis, and seborrheic dermatitis

• White piedra – caused by Trichosporon beigelii; 
whitish or colored masses develop scalp, pubic, or 
axillary hair

• Black piedra – caused by Piedraia hortae; dark-brown 
to black gritty nodules, mainly on scalp hairs
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أمثلة الفطريات المسببة لإلصابات الفطرية الجهازية
Systemic Infections by True Pathogens

• Histoplasma capsulatum

• Coccidioides immitis

• Blastomyces dermatitidis

• Paracoccidioides brasiliensis
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الفطرايت الإنهتازية 
OPPORTUNISTIC PATHOGENS

Absidia corymbifera
Aspergillus fumigatus

Candida albicans
Crytococcus neoformans

Pneumocystis carinii
Rhizomucor pusillus

Rhizopus oryzae (R.arrhizus)
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احلساس ية والسموم الفطرية
Fungal Allergies and Intoxications

• Fungal spores are common sources of atopic allergies.

• Seasonal allergies and asthma
• farmer’s lung, teapicker’s lung, bark stripper’s disease

• Fungal toxins lead to mycotoxicoses usually caused by 
eating poisonous or hallucinogenic mushrooms.

• aflatoxin toxic and carcinogenic; grains, corn peanuts; lethal to 
poultry and livestock

• Stachybotrys chartarum – sick building syndrome; severe 
hematologic and neurological damage
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