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 البشرية األكرياتداء 

   Sporozoaires البوائغالعوامل المسبب يسمى  •

 أشيع عند الحيوانات •

 :  هناك أجناس تشاهد عند اإلنسان أكثر من غيرها•

 Cryptosporidiumالخفية  البوغيات•

  Isosporaمتماثلة األبواغ •

  Microsporidiaصغيرة األبواغ •



 Cryptosporidiumالخفية  البوغياتجنس 

 الحيوانية  البوائغمن •

 كاإلسهال هضميةيسبب لإلنسان اضطرابات •

 عند أسوياء ومضعفي المناعةيسبب المرض •

٪  في الدول  8.5 –٪ في الدول الصناعية 2واسع االنتشار •

 النامية



 شكل العامل الممرض

 ميكرون 5-4يشاهد في البراز بشكل خاليا بيضية تقيس •

٪ من 50تسبب  C.hominisهاللية أهم أنواعها   بوائغ 4تحتوي •

 الحاالت

  - C. muris - ( الطيرية) C. parvumهناك أنواع أخرى •

 (الجرذية)



 الوبائيات والعدوى

 تناول الطعام والشراب الملوثة بالخاليا•

 تماس اإلنسان مع الحيوانات + البيضية  

 المصابة   

 تطرح باآلالف مع روث الحيوانات المصابة•

 أشهر  4م لمدة ˚ 4الخلية البيضية الخمجة تقاوم الحرارة •

٪ لمدة 10أو بالفورمول  65أو بالتسخين  70-تقتل بالتجميد •
 ساعة  18

 (ضرورة تعقيم أدوات التنظير الهضمي لمنع العدوى)•



 دورة الحياة

 :  جنسية وال جنسية دورتا حياة •

 كالهما يتمان على سطح الخاليا الظهارية   

 المعوية للمضيف   

 بتأثير العصارة المعدية الخلية البيضية تنفتح •

 في  الجنسياتتكاثر ←  البوائغتتحرر ←     

 للخاليا الظهارية  الفرجونيةمحيط الحافة     

   أقسومات 8فيها  merontتعطي خلية ←     
merozoit  في لمعة األمعاء← من الجيل األول 

 بعضها يتمايز إلى ←جيل ثاني  أقسوماتتعطي  

 (  خمجة مباشرة ) Oocysteالخلية البيضية ← بالتزاوج : أعراس مذكرة ومؤنثة 

٪ تبقى باألمعاء وتسبب عدوى  20ذات جدار رقيق ◄: الخلية البيضية لها شكالن •
 . ذاتية

 . ٪تطرح بالبراز 80ذات جدار سميك ◄   



 األعراض السريرية

يعتقد أنها سمية  –مفرز  ذيفانال : اآللية اإلمراضية غير معروفة •
 معوية 

نتيجة  الزغاباتضمور تسبب نقص االمتصاص المعوي بسبب •
مائي : وزيادة اإلفراز المعوي مسببة اإلسهال  األتروفاتتكاثر 

 .  دون دم أو مخاط

بشكل رئيسي في األمعاء الدقيقة والكولون  يتوضعالطفيلي •
 .  والمستقيم

شوهد في القصبات والرئة والجيوب األنفية والمعدة والحويصل •
 .الصفراوي



 األعراض عند أسوياء المناعة

 التهاب معوي خفيف أو حاد ← تتراوح من خمج ال عرضي •

مرات دون مخاط  10-5 مائييوم يتلوها إسهال  14-5الحضانة •

 ٪من الحاالت 90أو دم في 

 .  يستمر اإلسهال عدة أسابيع•

 . مع حمى خفيفة ومغص بطني ونقص الوزن بإقياءقد يترافق •

أكثر خطورة )سنوات  4أغلب الحاالت في األطفال بعمر أقل من •

 (.بسبب التجفاف

عند الحوامل تسبب تجفاف األم واضطراب بالشوارد عند الجنين •

 .قد يسبب موته



 األعراض عند مضعفي المناعة

 تكون خطيرة •

 سهال مزمن مائي غزير يشبه الكوليراإ•

 يتناوب مع فترات من التغوط الطبيعي •

 ليتر  17-12قد يفقد المريض•

 كغ  20يترافق مع حمى ونقص وزن يصل ل •

 يستمر عدة أسابيع إلى أشهر ويسبب الوفاة•



 التشخيص
 ← فحص البراز العادي الروتيني  ال يفيد •

 على السريري طلب تحري الطفيلي صراحة  

 ←نلسن المعدلة  بتسيل برازيةتلوين لطاخة •

 الخاليا البيضية تتلون باألحمر  

 في القشع والخزعات النسيجية الرئوية  نتحراهعند مضعفي المناعة •

هناك طرق مناعية حديثة تكشف المستضدات الخاليا البيضية •
 أو االستشراب المناعي  – بالالتكس: بالبراز 

 الطفيلي في براز المصاب   DNAتكشف  PCRتقنيات ال : حديثا •



 العالج

 شفاء تلقائي : عند أسوياء المناعة •

 عند األطفال نعوض الشوارد•

 ٪ من الحالت 60نجاح في :  السبيراميسينيعطى •

 معالجة عرضية كتعويض السوائل : في مثبطي المناعة •

قد يتخلص المريض من الطفيلي عند إيقاف العالج المثبط •

 للمناعة 



 Isosporaجنس متماثلة األبواغ 

 البشرية والجرسية: نوعان يصيبان اإلنسان  •

 دورة الحياة تشبه الجنس السابق•

 : متماثلة األبواغ البشرية : أوال •

 تطفال على األنسان  األكرياتمن أكثر  -•

 خاصة في المناطق المدارية واالستوائية 

 نادرة في سوريا •

بيضوية عاكسة  –ميكرون  15X10تقيس : الخلية البيضية •
في أحد نهايتيها أربعة . تحاط بغالف سميك ومنتظم  –للضوء 

من حجم الخلية ¾ تشغل  البوائغأجسام بشكل الموزة هي 
 البيضية وفي نهايتها األخرى كتلة من الحبيبات الكاسرة للضوء



 : متماثلة األبواغ الجرسية : ثانيا •

 نادرة •

 ميكرون  30X15تقيس الخلية البيضية •

بيضوية تشبه اإلجاصة محاطة بغالف رقيق تمتلئ بحبيبات •

ناعمة تتوزع بشكل منتظم في كامل الخلية أو تتجمع بشكل 

 كتلة في مركزها 



 األعراض السريرية

 هناك حاالت ال عرضية•

 يوم 11-7الحضانة •

إسهال وآالم بطنية ← تسبب تخرب الخاليا الظهارية لألمعاء •

 وتطبل مع حمى خفيفة 

إسهال دهني : في الحاالت الشديدة عند مضعفي المناعة •

 قد تسبب الوفاة ← وسوء امتصاص ونقص وزن 



 التشخيص

 رؤية الخاليا البيضية في البراز بعد تكثيفه•

 

 

 العالج •

 سلفاميتاكسازول ميتوبريم التريأو  والبريميتامين السفاديازين•

 فمويا 


