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يرى بالعين الفطريات كائنات حية بعضها 
، ان مانراه من تلك مجهري واالخر المجردة 

، قد نجهل الكائنات هو الوانها الزاهية 
 .ماهيتها الصحية عند مستويات متعددة 

في العالم العضوي  هاماالفطريات دورا  تلعب
وفي حياة االنسان والحيوان والنبات ، فهي 
التصنع غذائها بنفسها ،لذا تعيش على 

المواد العضوية الجاهزة من اجل الحصول على الطاقة الالزمة العمالها الحيوية ، فهي اما ان تعيش بصورة 
بعض االثار ، ومن تلك االثار ماهو نافع ومنها ما هو رمية او طفيلية على المواد العضوية ، محدثة فيها 

 ضار حسب طبيعة الفطر .
تسبب الفطريات الطفيلية جملة من االمراض في كل من االنسان والحيوان والنبات ، فمن جملة االمراض       

مثل  (Tinea) السطحيةالتي تصيب االنسان االلتهابات الجلدية السطحية والجهازية ، فمن االمراض الجلدية 
ومن االنواع الفطرية التي تسبب االلتهابات  الذي يسبب سعفة اليد، Trichophyton rubrumالفطر 

الذي  (Asperglosis)الذي يسبب ما يعرف باالسبرجيلوسس Aspergillus fumigatusالجهازية الفطر 
نسان .كما تصيب الفطريات تشبه اعراضه مرض السل الرئوي في كل من الطيور والماشية والخيول وكذلك اال 

الذي يصيب االسماك  .Saprolegnia spالحيوانات غير اللبونة كاالسماك ويرقات دودة الحريركالفطر 
 Smut )وبيوضها .وتهاجم انواع اخرى من الفطريات النباتات مسيية لها امراض خطيرة مثل امراض التفحم 

diseases) عير والرز والذرة والشوفان ، وامراض الصدا في نباتات العائلة النجيلية كالقمح والش( Rust 
diseases)  التي تصيب انواعا مختلفة من النباتات كالقطن والكتان والفول والبرسيم والمشمش والنباتات

النجيلية .وكذلك امراض اللفحة والبياض الدقيقي والبياض الزغبي والذبول وموت البادرات وغيرها  .كما تهاجم 
المنتجات النباتية الطازجة كالفاكهة والخضروات واالبصال والدرنات مسببة لها التعفن  بعض الفطريات

والخياس ، او تهاجم الحبوب الجافة فتلحق فيها الدمار او تهاجم منتجات الصناعات الغذائية كالمعجنات 
والمالبس والمطاط واالجبان والمربيات وغيرها وكذلك منتجات الصناعات العضوية كالورق واالخشاب والجلود 

والبالستك ايضا ، فتحولها الى مواد عديمة الفائدة ، وقد تهاجم الحبوب وعلف الحيوانات فتسبب سميتها ،واذا 
تنمو في أوساط مختلفة ماتناولها االنسان او الحيوان فانها تسبب لهم التسمم الذي قد يؤدي الى الوفاة .

شديد الحموضة كالليمون والبرتقال وشديدة الملوحة مثل الخل وشديدة البرودة مثل النموات على المواد 
خطورة العسل الملوث بالفطريات تكمن اما ان  المحفوظة في الثالجة وشديدة الحالوة مثل الحلويات والعسل،



المنتج لسم االفالتوكسين Aspergulius Flavus مثل  يكون ساما اذا مكث لفترة طويلة ونوع الفطر سام
وهو قاتل ومسرطن أو أنواع اخرى من الفطريات والتي تحدث التهابات كما ان التخمر في العسل يفسده وهذه 

اما من ناحية فوائدها ، فان بعض انواع الفطريات الرمية والطفيلية االختيارية تكون .خسارة اقتصادية كبيرة 
بة لالنسان بسبب ما تنتجه من مشتقات ايضية جانبية مثل بعض االحماض العضوية ، مفيدة بالنس

والمضادات الحياتية ، والكحول ، واالنزيمات ، والهرمونات ، كذلك الدهون والبروتينات وفي عمل المعجنات 
ت في عمل الخبز والمعجنا  Saccharomycetes cerevisiaeوالخبز واالجبان وغيرها ، مثل الفطر 

في عمل الجبن ، والفطر  Penicillium camemberti & P roguefortiاالخرى ، وكذلك الفطر 
notatum  Penicillium  للحصول على المضاد الحيوي البنسلين .وتستخدم االجسام الحجرية

Scelerotia  للفطرClaviceps purpuria  في انتاج العقار الطبي االركوتين(Ergotin) المستعمل
النزف الدموي خصوصا لالمهات عند الوالدة . واذا ماتناولت المواشي تلك االجسام التي تحتوي على اليقاف 

اثناء رعيها فانها تصاب بالتسمم واالجهاض. وتعتبر االجسام الثمرية لبعض انواع  ergotمادة االركوت 
 Amanitaطر امانيتا  الفطريات طعاما شهيا كما في الكما والعرهون رغم ان بعض انواعه سامة مثل الف

spp. كذلك من فوائد الفطريات االخرى وخاصة الرمية والطفيلية االختياربة انها تنشط التربةالعضوية . .
الحامضية حيث يتوقف فيها النشاط البكتيري ، تقوم هذه انواع بتحليل المواد العضوية الميتة واعادة مكوناتها 

سيد الكاربون والنتروجين واالمونيا والنترات واالمالح المعدنية ، وبذلك االساسية الى الطبيعة ثانية ، كثاني اوك
تحافظ على توازن هذه العناصر في الطبيعة .ويهتم علماء الهندسة الوراثية بايجاد سالالت من الفطريات 

 تكون لها القدرة على انتاج بعض انواع االنزيمات  والسموم الستعماالت مختلفة .
 


