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 األميباتداء 

   الزنطاريةيسمى الزحار أو •

   histolytica Entamoebaالمتحولة الحالة للنسج تسببه •

 بين المتحوالت المتطفلة على األنسان الممرضالنوع الوحيد •

 في كل أنحاء العالم  األميباتينتشر داء •

 أشيع في البالد ذات النظام الصحي السيئ في آسيا وأفريقيا المدارية•

 ألف وفيات سنويا  100-450حيث يكون المرض متوطن ويسبب •

 في البالد المعتدلة يكون كامنا •

 اإلنسان هو الخازن الوحيد للطفيلي •

 هناك حملة أصحاء ينشرون أكياس الطفيلي عبر برازهم •

 ٪ 1٪ إلى 6تناقصت نسبة الحملة في سوريا كثيرا من •



 شكل العامل الممرض
 histolytica histolytica Entamoebaالشكل الحال للنسج أو الناشط : أوال •
 ملتهم للكريات الحمر   Trophozoite أتروفيهو شكل •

 ميكرون   40-20يقيس •

 بنفس االتجاه بفضل أرجله الكاذبة  37متحرك بالحرارة •

 خارجية شفافة : قسمان  السيتوبالسما•

 وداخلية حبيبية تحتوي كريات حمر                             

 ميكرون محاطة بغالف رقيق  7-4نواته وحيدة •

 وداخلها  الكروماتينمبطن بطبقة منتظمة من حبيبات    

 نوية مركزية    

   الالجنسييتكاثر باالنشطار •

 يشاهد ضمن اآلفات المعوية وخارجها خاصة جدران •

 اللزج  المدمىالكولون والكبد وفي البراز الزحاري المخاطي 



 شكل العامل الممرض

 Precystطليعة الكيس : ثانيا •

 متحرك لكن غير ملتهم للكريات الحمر  أتروفيشكل  •

 يتغذى على الجراثيم وبقايا األطعمة •

 ميكرون12-10يقيس •

 داخله نواة وحيدة تشبه نواة الناشط •

يشاهد بحالة رمية في لمعة الكولون وبراز الحملة المزمنين •

   الالعرضيين



 شكل العامل الممرض

   Cystsاألكياس : ثالثا•

 تنتج عن تغليف طليعة الكيس بغالف سميك مقاوم•

 غير متحرك , شكله كروي منتظم •

 ميكرون  13-10يقيس •

 يحوي نواة أو نواتين أو أربع نوى حسب نضجه•

 ينطرح بالبراز•



 الوبائيات والعدوى

ال تقاوم الجفاف وال الحرارة وتتخرب  األتروفيةاألشكال •
 ال تسبب العدوى ← بسرعة بتأثير حموضة المعدة 

تبقى حية عدة أيام بالماء , األكياس مقاومة للجفاف والحرارة •
 تؤمن انتشار الطفيلي ← وال تتأثر بحمض كلور الماء المعدي 

بشكل مباشر ◄: العدوى تتم بابتالع األكياس التي تصل •

 (نادر)بالمصافحة مع مصاب يديه ملوثة 

أو بشكل غير مباشر بتناول الخضار والفواكه أو شرب المياه ◄

 (األشيع) الزحاريةالملوثة باألكياس 



 دورة الحياة 



 



 دورة الحياة 

 طفيلية مرضية و  رمية: للطفيلي دورتي حياة•

 :  الحلقة الرمية : أوال •

تنحل غالف الكيس بالعصارات ← تصل األكياس لألمعاء •

 8لتعطي ←  نوى تنقسم  4يتحرر أميب يحوي ← الهاضمة 

 تروفاتأ 8←  السيتوبالسمايحاط كل منها بقليل من ← نوى 

 أميبية بشكل طليعة الكيس 

 تبقى في لمعة األمعاء وتتكاثر باالنشطار الثنائي •

 تتحول إلى أكياس تنطرح بالبراز  PHتحت تأثيرات مختلفة كال •



 دورة الحياة

 : الحلقة المرضية : ثانيا •

في بعض الظروف الخاصة يتحول طليعة الكيس إلى الشكل •
يدخل إلى جدار الكولون ← ينخر األنسجة ← الحال للنسج 

 ويتكاثر باالنشطار الثنائي 

قد يعود إلى شكل طليعة الكيس و يعود للمعة الكولون ويتحول •

 (غير مؤكد)ألكياس ؟؟





 دورة الحياة 

االنتقال من الحالة الرمية إلى الحالة الممرضة يتطلب اجتماع •

الحالة )عدة عوامل وظروف محرضة تتعلق بالشخص نفسه 
تناول  -الجرثومية لألمعاء الفلوراتبدل  –سوء التغذية  –العامة 

 –أشهر الحمل األخيرة  -المناعة  وكابتاتالقشرية  الستيروئيدات
 (االنتقال من بلد آلخر –النفاس 

من ذريات  إمراضيةبعض الذراري أكثر : أو تتعلق بالطفيلي •

 أخرى كالذريات اآلسيوية 



 اآللية اإلمراضية
أو تمثل فترة حضن ال عرضية وقد تبقى لالنهاية عند الحملة األصحاء الحلقة الرمية •

للمرضى تختلف مدتها من شخص آلخر وال تتوقف إال في ظروف محرضة للطفيلي 
 .لينتقل لمرحلة اإلمراض

 المعوية اإلصابة   : 

نخر ← المتحولة الحالة للنسج تغزو مخاطية جدار الكولون وتفرز األنزيمات الحالة •
 خمج ثانوي بالجراثيم + تقرحات مع نزف ضئيل ← موضعي في الطبقة المخاطية 

فرط إفراز + فرط تمعج ← تهيج النهايات العصبية المحركة والمفرزة والحسية •
 هي األعراض الرئيسة لداء الزحار المعوي الحادة   ←دم +المخاط 

خراجات دقيقة تتحد ← قد يخترق المتحول الحال للنسج الطبقة تحت المخاطية •
 لتشكل خراجة كبيرة 

قد تصل للطبقة العضلية مسببة ثقوب معوية وتآكل في جدران بعض األوعية الدموية •
مضاعفات داء ← الكبد و أحيانا الرئة ← تنجرف المتحوالت بالدوران البابي ← 

  الزحاريةالمتحوالت 

 الركودة) المستقيمياألعور والكولون النازل والكولون السيني : اآلفات المعوية •
 (  أعظمية الغائطية

← تصل الطبقة تحت المخاطية ← تقرح مع طالء مدمى ← تآكل ← التهاب •
 زر القميص  أو قطرة الدمع← خراجة تتصل بلمعة األمعاء بقناة ضيقة 



 اآللية اإلمراضية

 إصابة الكبد: 

 تتمركز بالفص األيمن  •

خراجات ←  نخريةعقيدات ← الكبد  لبرانشيمالتهاب تنتشر •
 بسبب النزف المرافق شوكوالتيتحوي قيح لزج  متحولية

 إصابة الرئة: 

 تماثل اإلصابة الكبدية  •

 قد تنتج عن تجاور الفص الكبدي األيمن بالرئة اليمنى •

األخرى  التوضعات  : 

:   قرحيةأو  –العضالت  –الطحال  –الدماغ : قيحية )نادرة 
 (المجاري البولية وحول الشرج 



 األعراض السريرية

 :  المعوي األميباتداء 

 صعبة التشخيص - العرضية: اإلصابات الكامنة • 

 (:الزنطارية)الحاد  •

 عدة أشهر  –فترة حضانة صامتة بين عدة أسابيع  -

 تبدأ بآالم بطنية غامضة وإسهال عادي دون ترفع حروري  -

 إسهال مخاطي مدمى ← بسرعة يتحول اإلسهال  -

 :  مرحلة االستقرار•

 القشع = مخاط ممزوج بالدم ( مرة20-5)طرح براز سائلي عدة مرات باليوم  -1

 الزحاري             

 حالة عامة جيدة ثم  + زحير+ شعور كاذب بالرغبة بالتبرز +  ماغصةآالم بطنية  -2

 .تتراجع وقد يحدث تجفاف ونحول ووهن عام           

مخاطية ملتهبة مع تقرحات نقطية عديدة بشكل فوهات : تنظير الكولون والمستقيم •
 التنظير مؤلم جدا  –بركانية مغطاة بالمخاط 

 الكبد طبيعي غير مؤلم •

منظر صحن = تعاقب لمناطق متوسعة ومناطق متشنجة ومتقلصة : الصورة الشعاعية •
 الكرتون  

 



 األعراض السريرية

 :  مرحلة تطور المرض•

 شفاء سريع ونهائي= العالج •

 اإلزمان = عدم العالج أو العالج الناقص •

+  انتفاخ بطن + اضطرابات معدية + تعاقب لإلسهال و اإلمساك •
التهاب زائدة دودية يعالج طبيا وليس + عدم انتظام عملية التبرز 

 جراحيا 

 : الموهنةاألشكال •

 براز عجيني + إسهال عادي +  كولونيةآالم   

 :  أشكال فوق حادة •

 نادرة  –صعبة التشخيص  –خطيرة  –يرافقها تناذر سمي 



 مضاعفات الداء المعوي الحاد 

 التهاب كولون مزمن  1.

 نزيف هضمي بسبب انثقاب جدار األمعاء 2.

 والتضيقاتانسداد األمعاء بسبب الندبات الناجمة عن التقرحات 3.

 الشرجية 

 فرط تصنع باألنسجة الحبيبة بسب بالخمج االميبي : الورم األميبي4.

–  حبيبي يقيس عدة سنتمترات  كولونيورم 

- باألعور والكولون السيني  يتوضع 

-  شعاعيا وسريريا يشابه سرطان الكولون 



 الحشوي  األميباتداء 

   الكبدي

 أشيع اإلصابات خارج األمعاء•

 معظم المرضى لم تتظاهر لديهم آفة معوية صريحة ◄•

 قد يظهر باكرا مع بداية اإلصابة المعوية أو أثناء شفائها •

 : تأخذ شكلين•

 : التهاب الكبد األميبي المنتشر ما قبل التقيح -1

ضخامة كبدية مؤلمة  -آالم بالخاصرة اليمنى معتدلة  –بداية مفاجئة أو تدريجية 
 حالة عامة سيئة –م  39ترفع حروري  -دون حبن ودون ضخامة طحال  

 : الزحاريةالخراجة الكبدية األميبية  -2

 -تسارع سرعة التثفل  –تبدالت بدرجة الحرارة  –انحطاط  خطير بالحالة العامة 
 .  اضطراب خفيف بوظائف الكبد –ارتفاع البيض العدالت 

تتوضع  –عجيني القوام فقير بالمتحوالت  شوكوالتيقيح ◄ بزل الخراجة 
 المتحوالت في جدار الخلية 



 الحشوي  األميباتداء 

   الكبدي

 :  تطور المرض الكبدي•

 اختفاء الحرارة واأللم بعد ساعات  –بالعالج يتراجع بشكل مدهش

 وتراجع بطيء بالضخامة الكبدية 

 تطور خطير للمرض: عدم العالج 

← بقاء خراجة متقيحة محجوزة : استمرار ارتفاع سرعة التثفل •
 إعادة العالج الدوائي مع التداخل الجراحي 



 الحشوي األميباتداء 

 الرئوي

 ثانوي دوما إلصابة الكبد  •

 الرئة اليمنى قاعدة •

الذي يأخذ اللون  اإلقياءتخرج محتويات الخراجة مع قد •

   الشوكوالتي

 



 التشخيص
الفحص السريري واإليكو و الطبقي المحوري والرنين :  العالمات الموجهة •

 المغناطيسي 

 :  التشخيص المؤكد•

1- تحري المباشر عن الطفيلي  : 

 األتروفاتمشاهدة ← فحص البراز الطازج خالل  أقل من ساعة على إطراحه   

 (إطراح الطفيلي متقطع)أيام  5-4مرات على األقل بفاصل  3يعاد : في حال سلبيته 

فحص المواد المخاطية المأخوذة أثناء تنظير الشرج هو األفضل 

2-  التحري عن األضداد باالختبارات المصلية  : 

 تتشكل األضداد في الداء الغازي لألنسجة وهي غير واقية 

 إيجابية بشدة في اإلصابات النسيجية وضرورية لتأكيد التشخيص 

غير ثابتة في اإلصابات المعوية  إيجابيتها 

 االنتشار  –التراص الدموي غير المباشر  –التألق المناعي :  الطرق المستخدمة
 المناعي 



 العالج

 :  العالج الدوائي  •

 فعال ضد المتحوالت الحالة للنسج •

 أقل فعالية ضد طليعة الكيس والكيس •

 فمويا  التبيندازول -فمويا  الميترونيدازول: لألشكال الحالة للنسج •

 ميتين حقن عضلية األ كلوريداتفي المناطق الموبوءة •

 فموي  الديفتارسون: لألشكال طليعة الكيس •

 :  العالج الجراحي  -•

الكبيرة التي لم ينظفها  الحشويةتساعد الدواء لتنظيف الخراجات •

 الدواء 



 الوقاية 

 عالج الحاالت الحادة •

غسل اليدين والخضراوات والفواكه : تحسين الوعي الصحي •

 و بماء مغلي لدقائق قليلة أونقعها بالخل أو بالليمون ربع ساعة 

 تقصي الحملة األصحاء لألكياس ومعالجتهم •

 ال وقاية كيميائية •



 المتحوالت األخرى التي تتطفل على اإلنسان

 قدرتها اإلمراضية محدودة أو غير ممرضة 

 تدل على أن حاملها تناول أغذية ملوثة بالبراز 

 ال تشاهد في األنسجة فقط في لمعة األمعاء و الكولون 

 فقط أسهالإن سببت أعراض فهو 

 E.coli:  الكولونيةالمتحولة : أوال
 أكبر المتحوالت وأشيعها •

 وكيسي  أتروفيلهل شكالن •

 ميكرون وله أرجل كاذبة عريضة وقصيرة ويتحرك ببطء 40-20 األتروفي•

 تحوي حبيبات ضخمة وفجوات عديدة والجراثيم التي يتغذى عليها  السيتوبالسما•

محيطي بشكل كتل ضخمة غير منتظمة والجسيم  الكروماتينميكرون و  7-5النواة •
 النووي ضخم بعيد عن المركز 

تحوي بحبيبات  السيتوبالسما. ميكرون ويحاط بغالف مضاعف  30-10: الكيس •
 نوى  8ناعمة والكيس الناضج يحوي 



 E.hartmani: الهارتمانيةالمتحولة : ثانيا

 يشبه الزحاري = ميكرون  7-3 األتروفيالشكل •

 4ويحوي الناضج  الكولوني= ميكرون دائري نواته  10-4الكيس •
 نوى صغيرة 

 E.polecki:  البولكيةالمتحولة : ثالثا

 تتطفل عادة على الخنازير والقردة •

 ميكرون  25-10 األتروفي•

   الكولوني= حركته •

 الزحاري = النواة •

 ميكرون يحوي الكيس الناضج نواة واحدة فقط  14-12الكيس •



 fragilis Dientamoeba: المتحولة الثنائية الهشة : رابعا

 تختلف أحجامها •

ميكرون وتحوي نواتين يتصالن بخيط  15-3 االتروفات•
حبيبي  وكروماتيننواتها بغالف رقيق  الكروماتينرفيع من 

حبيبات تتجمع بشكل  5-4داخلي والجسيم النووي مؤلف من 
 .كتلة سوداء 

 مشرشرةحركتها بطيئة بأرجل كاذبة عريضة ولها حواف •
 كالمنشار 

 ال أكياس •



 butschilii Iodamoeba البوتشيلية اليوديةالمتحولة : خامسا

 يوجد عند اإلنسان والخنازير والقردة •

ميكرون له أرجل كاذبة طويلة نسبيا  15-8: تقيس  األتروفة•
 حركته عشوائية . تشبه إصبع القفاز 

النواة بشكل فجوة تحوي كتلة ضخمة عاكسة للضوء هي الجسيم •
 البشرية  األريميةاألكياس = النووي 

ميكرون بيضوي غلى مثلثي الشكل يحوي بداخله  15-8الكيس •
 فجوة محبة لليود تأخذ اللون البني 

   األتروفةنواة = الكيس الناضج يحوي نواة واحدة •



 nana Endolimaxالوئيدة القزمة : سادسا

تحوي  السيتوبالسما. ميكرون 15← ميكرون  10-5 األتروفة•

 فجوات صغيرة واضحة 

النواة محاطة بغشاء نووي سميك داخلها جسيم نووي يشغل معظم •
   كروماتينيةال حبيبات  –في المحيط بشكل هالل  يتوضعالنواة او 

نواة = نوى  4الناضج  يحوي : ميكرون  9-6األكياس بقطر •

   األتروفة



 gingivalis Entamoebaالمتحوالت الفموية اللثوية : سابعا

تتطفل على أسناخ األسنان عند األصحاء أو المصابين بالتهابات •

 اللثة 

 تشاهد أيضا في البراز •

مملوءة بالفجوات  سيتوبالسماميكرون  32-6كبيرة  األتروفة•

نواتها بحدود واضحة وفقيرة  –والكريات البيض والحمر أحيانا 

 الزحاري =  بالكروماتين

   الأكياس•



 المتحوالت األخرى التي تتطفل على اإلنسان
 صفاته الشكلية  المتحول 

المتحول 

   الكولوني

ميكرون وله أرجل كاذبة عريضة وقصيرة  40-20:  األتروفة –األكبر واألشيع 

تحوي حبيبات ضخمة وفجوات عديدة والجراثيم التي  السيتوبالسما - ويتحرك ببطء

 يتغذى عليها 

والجسيم كتل ضخمة غير منتظمة محيطي بشكل  الكروماتينميكرون و  7-5النواة 

 بعيد عن المركز النووي ضخم 

تحوي بحبيبات  السيتوبالسما. ميكرون ويحاط بغالف مضاعف  30-10: الكيس 

 نوى 8ناعمة والكيس الناضج يحوي 

 

المتحولة 

 :  الهارتمانية

 

 يشبه الزحاري = ميكرون  7-3 األتروفيالشكل 

 نوى صغيرة  4ويحوي الناضج  الكولوني= ميكرون دائري نواته  10-4:  الكيس

 

المتحولة 

 :  البولكية

 

 تتطفل عادة على الخنازير والقردة 

 الزحاري = النواة  - الكولوني= حركته  -ميكرون   25-10 : ألتروفيا

 نواة واحدة فقط ميكرون يحوي الكيس الناضج  14-12 : الكيس

 



 صفاته الشكلية المتحول

المتحولة الثنائية 

 : الهشة 

 

يتصالن بخيط رفيع نواتين ميكرون وتحوي  15-3 التروفاتا/ تختلف أحجامها 

 مشرشرةحركتها بطيئة بأرجل كاذبة عريضة ولها حواف  - الكروماتينمن 

 ال أكياس -كالمنشار 

  اليوديةالمتحولة 

   البوتشيلية

 

 يوجد عند اإلنسان والخنازير والقردة 

ميكرون له أرجل كاذبة طويلة نسبيا تشبه إصبع القفاز  15-8: تقيس  : األتروفة

فجوة تحوي كتلة ضخمة عاكسة للضوء هي الجسيم : النواة  /حركته عشوائية . 

 البشرية  األريميةاألكياس = النووي 

ميكرون بيضوي غلى مثلثي الشكل يحوي بداخله فجوة محبة  15-8:  الكيس

 ونواة وحيدةلليود تأخذ اللون البني 

 

 الوئيدة القزمة 

 

تحوي فجوات صغيرة  السيتوبالسما. ميكرون 15← ميكرون  10-5 : األتروفة

النواة محاطة بغشاء نووي سميك داخلها جسيم نووي يشغل معظم  -واضحة 

   كروماتينيةال حبيبات  –في المحيط بشكل هالل  أويتوضعالنواة 

 نوى 4الناضج  يحوي : ميكرون  9-6بقطر  : ألكياسا

المتحوالت 

 الفموية اللثوية 

 

تتطفل على أسناخ األسنان عند األصحاء أو المصابين بالتهابات اللثة تشاهد 

 أيضا في البراز 

مملوءة بالفجوات والكريات البيض  سيتوبالسماميكرون  32-6كبيرة  : األتروفة

  الأكياس –الزحاري = نواتها  –والحمر أحيانا 

 



 



 البشرية  األريميةاألكياس : ثامنا
Blastocystis hominis 

 عناصر دائرية الشكل تصادف في البراز •

 أوالي أم فطور ؟؟؟؟•

 ٪ في سوريا 70•

ميكرون لماعة جدا بفجوة مركزية ال تأخذ اليود وعدة نوى  2-15•
 محيطية 

 تنحل بسرعة بالماء العادية •

   الزحاريةتختلط مع األكياس •

 مختلف عليها  إمراضيتها•

 تعتبر ممرضة إذا ترافقت مع براز سائل لوحدها •

   بالميترونيدازولتعالج •



 الحرة المسببة اللتهاب الدماغ والسحايا األميبات

 fowleri Naegleria الفوليرية النيغليرياالمتحولة : أوال •

 يعيش في التراب وبحيرات المياه العذبة وأحواض السباحة •

 تتغذى على الجراثيم والخمائر•

 متحركة  سوائط= الغنية والماء المقطر  الزرعيةفي األوساط •

 20-7يشبه ك ب  األتروفيالشكل = في س د ش و الدماغ •

 ميكرون وله أرجل كاذبة عديدة 

 مقاومة للكلور  أكياس: في الشروط البيئية غير المناسبة •

 



 الوقاية  –العالج  –األعراض  –العدوى 

 المرض ينتشر في الصيف : العدوى•

 وخاصة األطفال أسوياء المناعة يصيب •

 ← الغرباليةمخاطية األنف والصفيحة )تخترق األغشية المخاطية •
 ←المسافات تحت العنكبوتية ← مسار العصب الشمي      

 التهاب سحايا قيحي والتهاب دماغ      

 : األعراض •

 أيام  7-3حضانة •

 سبات ← وصالبة نقرة واضحة  وإقياءصداع وحمى وغثيان •

 خالل أسبوعنتهي بالموت ٪ ي97•

 كشف المتحوالت في س د ش مباشرة أو بعد التلوين : التشخيص •

 يمكن زرعه أو حقنه بحيوانات المخبر •

 المعالجة التقليدية للمتحوالت لكن قد ال تكون فعالة : العالج •

 ب  األمفوتربسين•

 بجرعات عالية  والميكونازول الريفامبيسين•

 مراقبة مياه المسابح  وتطبيق المطهرات أو المراشح : الوقاية •



 والسحاياالحرة المسببة اللتهاب الدماغ  األميبات   
 Acanthamoebaالمتحولة الشوكية : ثانيا

 تعيش في المياه الراكدة كالبحيرات الطينية والمسابح •

 تسبب التهاب سحايا ودماغ مميت •

 مضعفي المناعة تصيب •

 كيسيو أتروفيشكالن •

 أعراض= المزمن  الحبيبوميتسبب خمج الدماغ •

 التهاب السحايا مع نوبات صرع وعالمات عصبية بؤرية    

 والكيس  األتروفةتشاهد = فحص س د ش •

 قد تصيب العين لدى أسوياء المناعة من مستعملي•

 التهاب قرنية← العدسات الالصقة التي ال تنظف جيدا  

 ينتهي بالعمى    

   الفلوسيتوزين – الكيتوكونازول – بنتاميدين – السلفاديازين: العالج •


