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مــرض الــقـــــــــراع 
  15 إلى  األطفال من عمر سنة  هو مرض معدي يصيب   <
سنة و هذا املرض ال يصيب البالغني و ذلك يعود لوجود 

األحماض األمينية التي تغطي فروة الرأس.
األماكن  في  و  املدارس  طالب  بني  عادة  اإلصابة  حتدث   <
نتيجة  ذلك  و   ، املخيمات  و  النوادي   : مثل  املزدحمة 
للعدوى املباشرة ، و قد تبني أن اإلصابة في الذكور أكثر 
منها عند اإلناث و ذلك قد يكون ألن شعر الذكور عادة ما 
يكون قصيرا فيسهل بالتالي وصول الفطريات إلى فروة 

الرأس.

طرق العدوى:

األدوات امللوثة مثل فرش الشعر – املشط – غطاء الرأس   -1
و غيرها 

العدوى املباشرة بني طالب املدارس واحلضانات   -2
مثل  املنازل  في  تربى  التي  املصابة  األليفة  احليوانات   -3
القطط و احلمام والكالب، أو تلك التى تربى في احلظائر 

كاخلراف واملاعز واإلبل.

فطــــريات فـــــروة الــــــــــــــرأس
 د. مصطفى يحي
مسئول مختبر الفطريات

قسم األمراض اجللدية باملستشفى األميري

أعراض وأنواع املرض:

ذلك حسب نوع الفطر املسبب للمرض
scaly type/ سعفة الرأس ، النوع الوسفي  -1

قشرة رمادية مع تكسر في الشعر   
 black-dot type/سعفة الرأس ذات النقطة السوداء  -2
حيث تظهر جذور الشعر املتقصف على سطح اجللد.

سعفة الرأس من النوع اإللتهابي و هي نوعان :-  -3

التهاب  هي  و   kerion )شهره(  الرأس  سعفة  أ( 
الشعر مكان السعفة القشرية أو النقطة السوداء 
 )boggy swelling( في شكل احمرار أو تورم

مع وجود صديد في بصيالت الشعر
أي  تصيب  وهي   favus )قرعة(  الرأس  سعفة  ب( 
عمر و لها شكل مميز هو قشر كثيف أصفر اللون 

و الشعر في املنطقة املصابة غير متكسر.

صور مختلفة ألنواع فطريات الرأس

السعفه ذات النقط السوداء
Black-dot Type

النوع الوسفى
Scaly Type
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قرعه
Favus

قرعه
Favus

شهره
Kerion (Boggy Swelling(

إرشادات عامة للوقاية من عدوى 
فطريات الـــرأس

شرح طبيعة املرض للوالدين و طرق العدوى وكيفية   -1
العناية باملصاب 

عدم استعمال أدوات اآلخرين امللوثة مثل فرش الشعر   -2
تعويد  و  ذلك،  شابه  ما  و  الرأس  غطاء  و  املشط  و 

األطفال على استعمال أدواتهم الشخصية 
فروة  خاصة  الصغر  منذ  األطفال  بنظافة  العناية   -3
ضرورة  و  املناسب  الشامبو  باستعمال  ذلك  و  الرأس 

تعليمات خاصة للمصابني بالقراع

اتباع تعليمات األطباء بدقة و استعمال العالج للفترة   -1
التي يحددها الطبيب.

يجب تطهير غطاء الرأس و ذلك حتى ال حتدث عدوى   -2
ذاتية أو ينتقل املرض لشخص آخر.

يجلس  بأن  املدرسة  في  تواجد  إذا  للمصاب  ينصح   -3
بعيدا عن زمالئه.

أسابيع  أربعةإلى ستة   تتراوح مابني  ملدة  قد يستمر  العالج 
وذلك حسب نوع الفطر املسبب للمرض

شطف الرأس جيدا باملاء إلزالة ما تبقى من الرواسب 
الضارة 

معرفه كيفية التعامل مع احليوانات األليفة املصابة   -4
مثل القطط و الكالب 

التنبيه على األطفال بعدم االحتكاك باملصابني   -5
الصحية  املراقبة  و  احلالقة  أماكن  على  اإلشراف   -6
للتوعية  املهنة  هذه  أصحاب  إخضاع  مع  املستمرة، 
الصحية و املراقبة املستمرة، و عليهم تنظيف األدوات 
جيًدا باستعمال املطهرات الالزمة، و عدم التعامل مع 

من يشتبه في إصابته باملرض.


