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 الطبية األوالي

Medical Protozology 



 مقدمة عامة 

 من أكبر المجموعات الحيوانية•

  طفيليقد يحتوي بعضها اليخضور وبعضها  رميبعضها وحيدات خلية •

 :  شعب 3 تقسم من الوجهة الطبية إلى•

 :  سندرس منها :   Sporozoaires: البوائغ -1

 البشرية األكريات –المقوسات  –المتصورات الدموية 

 :  تقسم إلى:  Rhizoflagellesالسوطية  الجواذر -2

   األمبيات: تتحرك بأرجل كاذبة  Rhizopodes الجواذر -

المشعرة  – الليشمانيا –المثقبيات : تتحرك بالسياط : Flagelles السوائط -
 الجيارديا -المهبلية 

   الكولونية القربياتتتحرك بأهداب مثل : Cilliesالهدبيات  -3



 Protozoologyالطبية  األوالي

 البوائغ
 الهدبيات السوطية الجواذر

 المتصورات

   األكريات

 البشرية

 المقوسات

 الجواذر

 األميبات

 السوائط

 الليشمانيا

 المثقبيات

 الجيارديا

المشعرة 

 المهبلية

 القربيات



  Sporozoaires البوائغشعبة : أوال 

 plasmodiumجنس المتصورات 

 



 المالريا  –داء البرداء 

Malaria 

 الهواء السيئ= المالريا •

 Plasmodiumالمتصورات تسببه أوالي تسمى •

 يتطفل على الكريات الحمر•

 عدد المصابين  نحو مليار ويقتل أكثر من مليون •

 .ينتشر في جميع المناطق الحارة وخاصة المدارية•

  



 



 Plasmodiumالمتصورات 
 : أنواع 4لها •

 :   .vivaxPالمتصورات النشيطة  -1•

أشهر      9← يوم  18 -12حضانتها من  -الوحيدة الموجودة في سوريا  –واسعة االنتشار 
(        - Duffy)العرق األسود يملك مناعة طبيعية لها  –الحمى الثالثية الحميدة تسبب  –
 ك ح ال تحوي أكثر من طفيلي  –تصيب ك ح الفتية  –
   P. ovalالمتصورات البيضوية  -2•

الحمى تسبب  –سنوات  4←يوم  18-12حضانتها  –انتشارها في المناطق المدارية •
 –يمكن أن تصاب الكرية بأكثر من طفيلي  –تصيب ك ح الفتية  –الثالثية الحميدة 

 قد تحدث انتكاسات متأخرة للداء –تطور سليم للمرض 

   :  P. falciparumالمتصورات المنجلية  -3•

( البرداء الوبيلة)الحمى الثالثية الخبيثة تسبب  –يوم  20-8حضانتها  –األكثر انتشارا •
مميتة  –ال تنكس  –تصاب ك ح بأكثر من طفيلي  غالبا –ك ح بكل أعمارها تصيب  –

 إن لم تعالج

  P. malaria: الوباليةالمتصورات  -4•
تسبب نكس ونوب  –البرداء الربع تسبب  –يوم  30-24حضانتها  –متفرقة االنتشار •

 .  تصيب ك ح الهرمة –سنة  40حموية راجعة حتى 



 المتصورات النشيطة -1
 VivaxP.   : 

 

المتصورات  -2
   P. Ovalالبيضوية 

 

 المتصورات المنجلية -3
Falciparum  P.:   

 

المتصورات  -4
  P. Malaria: الوبالية

 

 واسعة االنتشار -

 الوحيدة الموجودة في سوريا  -

انتشارها في 

 المناطق المدارية 

 متفرقة االنتشار  األكثر انتشارا 

يوم  18 -12حضانتها من 
 أشهر  9← 

 18-12حضانتها  –

 سنوات  4←يوم 
 يوم  30-24حضانتها  يوم  20-8حضانتها 

الحمى الثالثية  تسبب –
 الحميدة 

العرق األسود يملك مناعة  –

 طبيعية لها

الحمى تسبب  –
 الثالثية الحميدة

الحمى الثالثية تسبب  –
 ( البرداء الوبيلة)الخبيثة 

 البرداء الربع تسبب  –

 تصيب ك ح الفتية
 ك ح ال تحوي أكثر من طفيلي  – 
 

 تصيب ك ح الفتية –
أن تصاب  يمكن – 

الكرية بأكثر من طفيلي 
  . 

 ك ح بكل أعمارها تصيب  –
تصاب ك ح بأكثر من  غالبا –

 طفيلي 

 .  تصيب ك ح الهرمة –

سنوات  5تستمر اإلصابة  -

 بدون عالج

قد تحدث انتكاسات 

 متأخرة للداء

 تطور سليم للمرض 

 

 ال تنكس  –

 مميتة إن لم تعالج –

 

 اختالطات رئوية  -

تسبب نكس ونوب  -

 40حموية راجعة حتى 

 سنة 



 شكل العامل الممرض

 : يمر بعدة مراحل شكلية •

   األتروفة -1•

   المتقسمة -2•

 الجسم الوردي  -3•

 األعراس  -4•

كما يختلف حسب  –يختلف شكل الطفيلي حسب المراحل •
 األنواع 

 تطرأ  تبدالت شكلية على ك ح تختلف حسب األنواع •





 



 



 األتروفة

 Trophozoite 

   الوبالية المنجلية  البيضاوية  النشيطة  

 ح  ك  3/1تشغل  -

تظهر حبيبات -

في مرحلة  شوفنر

 الناضجة األتروفة

 ك ح   3/1 -

تظهر حبيبات  -

في  شوفنر

 األتروفةمرحلة 

 الباكرة

 

 

 ك ح   3/1-5/1 -

قد يكون لها نواتان  -

 (البربر أسوارة)

ترصد بكثرة في  -

 ك ح  محيط 

في ك  االتاريفتعدد  -

 ح

 ك ح    3/1 -

 سميكة  حلقية سيتوبالسما -

   السيتوبالسميةالحلقة داخل نواتها تتوضع  -

بشكل شريط  السيتوبالسما: الناضجة  االتروفة -

 كروماتين( + ايشارب)استوائي على كامل قطر ك ح 

 شريطي 

 األصبغة البردائية تظهر باكرا -

 (غزيرة  –غامقة  –خشنة )تكون  

 

 

 :   غيمزاتلوين : الشكل العام  
 زرقاء رقيقة ونواة   سيتوبالسما –طفيلي بشكي دائري  :(الفتية)الباكرة  الخاتمية األتروفة

 بنفسجية  وفجوة منتظمة تعطيه شكل الخاتم                                         
 تظهر األصبغة -استطاالت أميبية   –شكلها غير منتظم :  المتحوليةالناضجة  األتروفة

 البردائية بشكل نقط بلون بني                                         



   المتقسمة

Schizonte 

 بدء تقسم  النواة  -•

 

 الوبالية المنجلية  البيضاوية  النشيطة 

 ك ح  تمأل -

إلى  الكروماتينينقسم  -

 كتل عديدة غير منتظمة 

 األصبغة مبعثرة-

 

 

 

 مضغوط -تمأل ك ح  -

 مقسم لكتل  الكروماتين -

 قليلة العدد وغير منتظمة 

 األصبغة مبعثرة  -

نادرة المشاهدة في الدم  -

 المحيطي

 تمال ك ح -

 قليلة غير منتظمة  كتل -

 األصبغة مبعثرة -



 الجسم الوردي

 المرحلة األخيرة من نضج الطفيلي •

المنقسم سابقا لتتشكل  بالكروماتينوتحيط  السيتوبالسماتنقسم •

 األقسومات

 األصبغة البردائية متجمعة في المركز بلون بني مصفر أو أسود •

   الوبالية المنجلية  البيضاوية النشيطة 

 24-14  األقسوماتعدد  -

(16) 
األصبغة البردائية في  -

 المركز بلون بني مصفر 

 

 12-6 ألقسوماتعدد  -

(8)   
األصبغة البردائية في  -

المركز بلون بني مصفر 

 غامق  

 32 -8  قسوماتاأل عدد

(24  ) 
في الدم  نادر المشاهدة)

 (المحيطي

االصبغة البردائية في  -

 بلون أسود غامق المركز

   12-6 األقسوماتعدد -

(8) 
حجمها كبير ومنتظمة  -

 (المارغريتزهرة )

االصبغة البردائية في  -

 بلون بني غامق المركز

 



 Gamytocyteاألعراس 
 (عدا المنجلية )شكلها  :الخاليا الجنسية •

  –زرقاء شاحبة  سيتوبالسما: المذكرة  العرسيةخ •

 األصبغة البردائية غزيرة ومحيطية   -كتلة مركزية مفردة  كروماتبينها     

مضغوط محيطي  كروماتينها –غامقة  سيتوبالسما: المؤنثة  العرسيةخ •

 األصبغة كتل صغيرة محيطية  – التوضع

   الوبالية المنجلية  البيضاوية  النشيطة 

 أيام  5-3تظهر  -

 عددها كبير  -

 ك ح  3/2أكثر من  -

كروية أو بيضوية  -

 الشكل

 يوم  14-12تظهر  -

 عددها قليل  -

 من ك ح 3/2-2/1تشغل  -

 كروية الشكل  -

 

 يوم  12-7تظهر بعد  -

 عددها كبير  -

 شكلها متطاول كالمنجل  -

 وسيتوبالسمانهايات مدورة  :المذكرة

أصبغة غامقة  –مبعثر  كروماتين -محمرة 

 مبعثرة 

 وسيتوبالسما مؤنفةنهايات : المؤنثة 

أصبغة غامقة   -مركزي  كروماتين –زرقاء 

 تحيط بالنواة 

 يوم  14-7تظهر بعد  -

 عددها قليل  -

 من ك ح  2/1-4/3 -

 كروية الشكل  -

 عدا المنجلية



 الكريات الحمر المصابة 

   الوبالية المنجلية  البيضاوية  النشيطة 

 كروية  -

 أكبر حجما من السليمة  -

 لونها شاحب -

من  شوفنرحبيبات  -

 الناضجة  االتروفةمرحلة 

 الحواف  مشرشةبيضاوية  -

 أكبر حجما من السليمة  -

 لونها شاحب  -

من مرحلة  شوفنرحبيبات  -

 الفتية  األتروفة

 كروية -

 حجمها  ال يتبدل-

 لونها طبيعي - 

تسمى  صباغيةتحوي بقع  -

من مرحلة  موريربقع 

 الناضجة  األتروفة

 كروية  -

 أصغر حجما من السليمة  -

 لونها طبيعي  -

   خالية من األصبغة والحبيبات -



 العدوى - المالريا

 : طريقة العدوى•

 المصابة لإلنسان السليم  االنفيللدغ أنثى •

المشيمة ونقل الدم أو التلوث : حاالت مذكورة في األدب الطبي •

 أثناء العمل المخبري 

 : الخازن •

 اإلنسان هو المستودع الوحيد 



 دورة الحياة 

 



 



 دورة الحياة 
   الالجنسيالتكاثر : الدورة عند اإلنسان •

 :  الدورة خارج الكريات الحمراء: أوال •

   sporozoae البوائغ← المصابة  األنفيللدغ أنثى •

 ← سا 24تصل إلى الكبد خالل ← من لعابها للدم     
 الجسم األزرق← تتكاثر في خ الكبدية      

 ← merozoitesينفتح ويحرر أقاسيم  ←      
 الدم المحيطي      

 قد ال يكون انفتاح الجسم األزرق كامل فتبقى◄ 

 بعض األقاسيم ضمن خ الكبدية لتشكل    

 الدورة الثانوية خارج الكريات الحمر  = جسم أزرق جديد    

قد تختبئ بعض األقاسيم في الكبد دون أن تتحول لجسم أزرق وتنقسم بعد عدة ◄ 
 (عدا المنجلية)نوبات من النكس = سنوات 



 الحياةدورة 

   الالجنسيالتكاثر : عند اإلنسان الدورة : تتمة 

 :  دورة الكريات الحمر : ثانيا •  

   خاتمية أتروفة← ك ح  للاألقسومة تدخل •

 ←   متقسمةتنقسم النواة وتشكل ← 

 الجسم الوردي←  المالرييظهر الصباغ 

 يحرر األقاسيم ← ينضج وينفتح ←  

 نوبة الترفع الحروري ← للدم  المالريةواألصبغة 

 األقاسيم المتحررة تهاجم ك ح أخرى  •

 األصبغة البردائية المتحررة تبتلع من الكريات•

والخاليا  –في الكبد  كوبفر)البيض والوحيدات وتنقل للنسيج الشبكي الناسج  
 تضخمهما← ( في الطحال  الناسجة

التي ال تتطور إال في جسم أنثى  العرسيةبعد عدة دورات تتطور الخاليا •
  األنفيل



 دورة الحياة 

 (التكاثر الجنسي) األنفيلالدورة عند أنثى •

 يوم  40-10مدتها  -

 تبتلع األعراس ← تأخذ األنثى وجبتها الدموية 

 في معدة البعوضة تتحول إلى← مع الدم  

 ← gameteأعراس      

 ← تندمج األعراس المذكرة مع المؤنثة   

تعشش بجدار المعدة وتتحول إلى كيسة ←  Ookineteالبيضة المتحركة 
للحشرة للغدد اللعابية التي تذهب  البوائغبداخلها ←  Oocysteبيضية 

 تحقنها في اإلنسان عند لدغه← فتصبح خمجة 



 اآللية اإلمراضية 

بسبب تحرر الصباغ البردائي الذي  –تتزامن مع انفتاح الجسم الوردي : الحمى •
 يماثل الذيفان الداخلي 

 تخرب ال ك ح المصابة  -1:بسبب : فقر الدم •

 تخرب السليمة لتأثرها بعامل مصوري  تفرزه المتصورات -2                        

  الناسجةبسبب ابتالعها من قبل الخاليا  -3                        

لتخليص الجسم من  الناسجةفرط تصنع في الخاليا : ضخامة الكبد والطحال •
 األصبغة البردائية  ضخامة الطحال أشد من الكبد 

 أكسجةنقص تكاثر المتصورات المنجلية في شعيرات الدماغ يسبب •

   وذمة←  والهيستامين السيروتونينانحالل الكريات الحمر في األنسجة يحرر •

 تلون األصبغة البردائية النسج التي تصل إليها كالدماغ والكلية بلون أسمر •



 األعراض السريرية 

 صامت دون أعراض وتختلف مدته حسب األنواع: دور الحضانة •

 اضطرابات هضمية : دور الغزو •

 (+ آالم بطنية  –إسهال  – إقياء –غثيان )

 + صداع + ترفع حروري مستمر 

 ضخامة كبد متأخرة + ضخامة طحال 

 يلي الدور السابق مباشرة : ور المرضد•

 أو بعد فترة من الزمن  

نموذجية في النشيطة والبيضاوية : يحدث فيه نوب بردائية بسيطة 
 وغير نموذجية في المنجلية  والوبالية



 األعراض السريرية 

 :  البسيطة  المالريةالنوبة •

+  رجفان + قشعريرة + ˚  39.5حرارة أكثر من : مرحلة عرواء -1•

 ساعة واحدة تدوم . هبوط ضغط + ضخامة طحال +شعور بالبرد 

يحتقن وجه + ˚  41-40ترتفع الحرارة ل : مرحلة سخونة  -2•

  تدوم(. جلد حار وجاف)يتناقص حجم الطحال + المريض ويحمر 

 سا 3-4

يسبح المريض بعرق غزير + تهبط الحرارة فجأة : مرحلة تعرق  -3•

+ يعود الضغط الشرياني طبيعيا + يتلون بوله ويصبح غامق + 

 ساعات  4-3تدوم . يشعر المريض بالراحة 

 



 األعراض السريرية 
 :  انتظام النوبات •

 الحمى الثالثية الحميدة  : 

 ....  7-5-3-1 سا 48تتكرر ذروة ارتفاع الحرارة كل 

 بالمتصورات النشيطة والبيضاوية وتشاهد باإلصابة 
 كالسابق لكن الخطر أكبر: الحمى  الثالثية الخبيثة 

 بالمتصورات المنجلية تشاهد باإلصابة 
 سا 72ترتفع الحرارة كل : في حمى الربع   : 

 وتشاهد في اإلصابة بالمتصورات... 1-4-7-10

   الوبالية  

 بسبب نوبات ثالثية حميدة أو : في الحمى اليومية 

 خبيثة غير منتظمة أو بسبب تداخل نوبتين ثالثيتين 

   سا 24فتتكرر النوبة كل 



 اختالطات البرداء
  (المالريا الدماغية)النوبة الخبيثة : أوال •

 أكبر كارثة •

 تسببها المتصورات المنجلية •

 البرداء العصبية أو المالريا الدماغية تسمى •

الشهر الرابع والسنة الرابعة من )تشاهد في جميع األعمار وخصوصا األطفال •
 (  العمر

 :أعراضها •

 اضطرابات هضمية  –ألم منتشر  –حرارة غير منتظمة :  قد تبدأ تدريجيا– 
 عالمات عصبية توحي بالتطور نحو النوبة الخبيثة

 صاعقة لألطفال والوافدين للمناطق الموبوءة بالمالريا وتترجم : قد تبدأ فجأة
 الترفع الحروري والسبات واالختالجات : بالثالوث 



 اللوحة السريرية للنوبة الخبيثة 
 مع تسرع بالنبض ˚  42-40: الحرارة  -1

 :  االضطرابات العصبية  -2

 اضطراب بالوعي  -•

 االختالجات •

 (يلتبس بالكزاز)اضطرابات المقوية العضلية •

 اضطرابات نفسية •

 وسحائية  ومخيخيةاضطرابات دماغية •

 : الحشويةالتظاهرات  -3

 من الحاالت وظهورها عالمة إنذار جيد  3/2تغيب ضخامة الطحال في •

 ضخامة الكبد كثيرة الحدوث وهي عالمة إنذار سيء •

 ٪ 10اليرقان في •

 (ترسبات مناعية)لونه  واغمقاقالقصور الكلوي الوظيفي مع نقص بول •

 عالمة إنذار سيء : فقر الدم  -4

 أيام وتشفى في حال العالج المبكر  4-3إذا لم تعالج فهي مميتة خالل •

+ فقر دم + سبات سريع +  200˂نبض + ˚ 40˂حرارة : عالمات االنذار الوخيم •
 ضخامة كبد 

 



 اختالطات البرداء

 المتطورة الحشويةالبرداء : ثانيا •

ناجمة عن مناعة مكتسبة مزمنة  برداء: المتطورة  الحشويةهناك شكل البرداء •
 و نتيجة اإلصابة المتكررة أكافية نتيجة اإلصابة األولية 

 وذماتفقر دم وشحوب وترفع حروري وضيق نفس ووهن و  –تتفاقم عادة  –•
 وضخامة طحال كبيرة وتأخر نمو الطفل 

   :البرداء الصفراوية مع بيلة خضاب : ثالثا •

 مناعي تحسسيسببها •

 تتلو معالجة المتصورات المنجلية بالكينين•

نقص أو + فقر دم + يرقان انحاللي + صفراوية  إقياءات+ ترفع حروري •
 انقطاع البول

 .  ٪ وفيات 30•



 المناعة

 ال يوجد مناعة طبيعية إال بشكل محدود•

مناعة مكتسبة لدى مقيمي المناطق الموبوءة بسبب التعرض •

 المستمر للطفيلي تسبب خفة األعراض 

 المتقسماتو  األتروفاتتحرضها مستضدات  الخلطيةالمناعة •

 فقط حسب الزمن وكثافة الطفيلي

•IgM باكر قليل النوعية  . 

•IgG يظهر ببطء ومتأخر وهو أكثر نوعية 

 اللقاح قيد التطوير حاليا•



 التشخيص
 و السفر للمناطق الموبوءةأاألعراض وقصة اإلقامة : سريري •

 : مخبري •

 صفيحات ↓+ HCT ٪ 20 فقر دم +  WBC  +↓RBC↑: فحوص دموية  -1•

اضطراب التخثر +  البيليروبين↑ +  الكرياتينين↑ + خمائر الكبد ↑ : فحوص كيماوية  -2•
 (غلوبولينغاما )بروتينات الدم ↑ + 

 اضطراب مخزونه الكبدي+ استهالكه من الطفيلي)سكر الدم ↓ •

 (TNF إفراز+األنسوليناألدوية المستخدمة تحرض إفراز + الوارد↓+      

 التشخيص المؤكد: التحري المباشر عن الطفيلي •

 بغيمزاتلون : لطاخة كثيفة  -1•

  بغيمزاتلون : لطاخة محيطية  -2•

 يؤخذ الدم في وقت ارتفاع الحرارة ويسحب على مانع تخثر•

 الهيبارينعدا    

 لكشف األضداد : فحوص مناعية •

 غيرالمباشرالتألق المناعي •

 ... –االنتشار المناعي الكهربائي  



   العالج
 :  داخل الحمر المتقسماتمبيدات  -1•

 :  الكينين الفموي لكافة األشكال -•

 (  نيفاكين) الكلوروكينسلفات  -•

  أمودياكين•

 :  والفولونيكمضادات الفوليك +  الهالوفانترين•

 في حال المنجلية المقاومة للكينين       

 :   العرسيةمبيدات الخاليا  -2•

 سيء التحمل :  بريماكين•

 في حال خطورة المرض وتعذر اإلعطاء الفموي•

 الكينين وريديا ببطء هيدروكلوريدثنائي : يعطى 

 ساعات ويوقف بمجرد إمكانية اإلعطاء الفموي 2-4  

 :  للوقاية من النكس -3•

 بعد الحالة الحادة البريماكين•



   الوقاية
 :  الفردية •

 أيام يوقف في 6اليوم لمدة / ملغ  100بمقدار :  الكلوروكينسلفات •

 .  السابع ويكرر وذلك لمدة شهر بعد العودة  للمسافرين للمناطق الموبوءة  

 يوم من السفر 15نبدأ بالوقاية قبل •

 : الوقاية الجماعية •

 الكلوروكينسلفات : سنوات وللحوامل  5وقاية بشكل منتظم لألطفال تحت •

 تجفيف + المبيدات الحشرية : مكافحة البعوض الناقل•

إبادة الحشرات                                   +.استخدام الناموسيات + المستنقعات      
 في وسائل النقل قبل إقالعها

 يجب التبليغ عن الحاالت اإليجابية   •

 فحص دم المتبرعين في المناطق الموبوءة •



 النولسيةالمتصورات 

Plasmodium knowlesi  

المالريا في قرود المكاك ولكنها قد تسبب .  جنوب شرق آسياعادة في يوجد •
 (أول اكتشاف له عند اإلنسان 1965.)تصيب البشر أيًضا 

 تسبب حمى يومية ← ساعة  24في دورات مدتها  ك حدورة مرحلة يكمل •

 .  نفس دورة الحياة ومراحل بقية األنواع ◄•

 .  الوباليةالمالريا  مجهريا عن ال يمكن تمييز هذه المراحل ◄•

 الناضجة تشبه بصفاتها المنجلية  األتروفات•
 نفس األنواع األخرى: طريقة العدوى •

يوًما تقريًبا، ويمكن رؤية الطفيليات في  11تبدأ األعراض عادة بعد : األعراض •
قد يتكاثر الطفيل سريًعا مما يؤدي . يوًما بعد اإلصابة 12إلى  10الدم ما بين 

 . إلى كثافات طفيلية عالية جًدا قد تكون قاتلة

بدقة عن  P. knowlesi تمييز يمكن ال. مماثل لألنواع األخرى : التشخيص•
 . PCRاختبار باستخدام إال  . الوباليةالمالريا 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhic7zgT-5F_Lzu0gcdvg5TprvFAYw


 النولسيةالمتصورات 

 العالج

ساعة إلكمال دورة  24يستغرق سوى ال   P. knowlesiألن ظًرا ن•
الكريات الحمر ، فإنه يمكن أن يؤدي بسرعة إلى مستويات عالية 

 .جًدا من تطفل الدم مع عواقب مميتة

أي شخص يعاني من حالة شديدة التدهور بسرعة  عالجييجب أن  •
 .  وبقوة كما لو كان مصاًبا بالمالريا المنجلية

 .  والبرماكين بالكلوروكينللعالج جيًدا   P. knowlesiيستجيب  •

         Plasmodiumعلى الرغم من أن معدل اإلصابة الحالي بـ •
 knowlesi  نسبياً ، إال أن أحد المخاطر التي تثيرها هي منخفض

 .Pالتشخيص الخاطئ ألشكال أخرى من طفيليات المالريا مثل 
malariae خاصة عند استخدام الفحص المجهري . 

 


