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 داء المثقبيات األفريقي

African Trypanosomiasis 
 مرض النوم

 ألف إصابة سنويا  10-20•

 فريقيا فقط أ•

 تسببه نوعان من المثقبيات •

 :  حسب المنطقة الجغرافية     

 :   Trypanosoma bruceiكالهما ينتميان إلى  المثقبيات البروسية 

أفريقيا الوسطى  –داء النوم الغربي :  الغامبيةالبروسية  المثقيبيات -1
 Glossina palpalis الالسنةالذبابة   –والغربية 

أفريقيا الشرقية  –داء النوم الشرقي :  الرودزيةالمثقبيات البروسية  -2
 Glossina morsitansالعاضة  الالسنةالذبابة  –



 شكل العامل الممرض

 :  المثقبيالشكل •

 ميكرون  40-20 –وحيد خلية •

 جسم مغزلي متطاول لها سوط  •

 نواة ضخمة مستديرة تحت منتصف الجسم  •

 ونواة حركية صغيرة توجد في نهاية الطفيلي •

 يخرج منها خيط محوري أو السوط يلتصق•

 ليشكل غشاء متموج يصبح حرا في بالسيتوبالسما       

 . للطفيلي الألماميةالنهاية        

 و س د ش  –يشاهد في الدم والغدد اللمفاوية •

 ال يشاهد مطلقا داخل الخاليا •

 يتكاثر باالنشطار الثنائي •

 : الزرعيةفي األوساط : الشكل أمامي السوط •

 وعند الحشرة الناقلة ذبابة تسي تسي •

 (تسي تسي )  اللواسنذبابة من : العامل الناقل •



 دورة الحياة

 تمتص الحشرة المثقبيات •

 من دم المصاب     

 تمر بجميع أقسام الجهاز –

 الهضمي 

 يطرأ عليها تغيرات شكلية  – 

 تصل للغدد اللعابية بشكلها -

 (يوم  20)الخمج  المثقبيالنهائي  

 في المخموجةنسبة الحشرات •

 ٪ وتبقى معدية طوال حياتها2-1الطبيعة  

 



 الوبائيات والعدوى 

 لدغ الحشرة المصابة 

 عدوى غير حيوية بتلوث خرطوم بعض المفصليات دون تكاثر

 ...القراد والقمل والبعوض ك

الرضاعة ونقل الدم والمشيمة من األم للجنين: من إنسان آلخر. 

 األبيض˂ العرق األسود 

 :  خازن الطفيلي 

 عند اإلنسان فقط :  الغامبية

   Antilopesبعض الحيوانات كالوعل :  الرودزية



 األعراض السريرية
 بطيئترقي : الغربي•

 الموت خالل أسابيع ألشهر: الشرقي ترقي سريع •

 :  دور الحضانة •

 شهر  –أسبوع •

 سنوات 10يصل حتى : الغربي •

 :  سم تسمى  10-3آفة التهابية دائرية محمرة مرتفعة بشكل حبة أو دمل •

 القرحة المثقبية 

 اعتالل عقد لمفاوية + أسابيع  4-2تشفى تلقائيا •

 : مرحلتان متميزتان ومتتاليتان•

ثم استقرارها في العقد اللمفاوية وتسمى المرحلة : وصول المثقبيات للدم : األولى •
 . اللمفاوية الدموية

 تنتهي بهزال ونوم ثم الوفاة للمثقبياتالثانية اكتناف ال ج ع م •

 إن لم يعالج تليهما مرحلة التطور للموت •



 المرحلة اللمفاوية الدموية أو مرحلة التعميم -1

باكرة غير منتظمة صباحا  –أكثر العالمات ثباتا : الحرارة •

 .  م ويسايرها النبض والتنفس40م ومساء تصل ل 38-38.5

ال تتأثر باألدوية الخافضة لها وال الصادات وال الكورتيزون •

 .  وال أدوية المالريا

 يرافقها صداع نبضي وأرق وفتور في الذكاء ووهن عام •

تتراجع لعدة أسابيع ثم تعاود االرتفاع ثانية ويتكرر اختفاؤها •

 مستضداتهالعدة أشهر بسبب قدرة المثقبيات على تغيير 

 (وحيد متكرر غليكوبروتينيعشر ماليين جزئي )السطحية 



 المرحلة اللمفاوية الدموية أو مرحلة التعميم
   :ضخامة العقد اللمفاوية والكبد والطحال•

  الترقويةالخلفية والناحية  الرقبيةالمنطقة  –٪ من الحاالت 75مبكر في •

 سم مرنة ومتحركة وغير مؤلمة وال تتقيح مطلقا وتتطور للتليف 1-2•

 ضخامة كبد وطحال خفيفة ومبكرة •

 : المظاهر الجلدية•

 بقع حويصلية محمرة بنفسجية اللون بمحيط غير منتظم في الصدر واألطراف : التريبانيد•

 آفات حاكة بشدة : الحكة •

 في قاعدة األسنان ووذماتهيئة متورمة تشبه االسيويين : الوذمات الموضعية بالوجه•

 الوبائية للتفكير بداء النوم التقصياتثالوث يستخدم في : الصداع والحكة و الوذمات •



مرحلة التهاب الدماغ والسحايا أو االستقطاب  -2

 الدماغي
 سنوات في داء النوم األفريقي الغربي  8بعد •

 أقصر بكثير في الشرقي •

 حكة وتنميل : اضطراب في الحس السطحي -1•

ألم شديد جدا عند تدوير مفتاح :  كراندلعالمة اضطراب في الحس العميق •
 موضوع في قفله 

ازدياد الحيوية والنشاط بشكل مفرط أو العكس  –سلوكية : اضطرابات نفسية •
انحطاط الحالة العامة وفترات تهيج قصيرة قد تؤدي بالمريض الرتكاب جرائم 

 (القتل -هوس بإشعال النار –سرقة  –انتحار )

يجيب  -ال يتكلم –في غفلة عن محيطه  –يميل للنوم نهارا : اضطرابات النوم•
يترك فراشه  –في الليل ضجر وقلق وتململ وهذيان  –باختصار ويتناوم 

 ومسكنه ويهيم على وجهه

اختالل المشي وارتجاف األطراف  –متأخرة : اضطرابات الجهاز الحركي•
 وشلول عينية  رقصيةحركات  –العلوية واللسان 

 

 



 مرحلة التطور

إذا لم يعالج ينتقل لمرحلة رقاد عميق مع هبوط في الحرارة •

 وضعف النبض ثم السبات والموت 

قد يموت بخمج عارض أو مضاعفات خطيرة في الكليتين •

 .  والقلب



 التشخيص الحيوي

 :  الدموية  –في المرحلة اللمفاوية •

 (وحيدات النوى)البيض ↑فقر دم •

 ٪95 -أضعاف الطبيعي IgG 4المناعية   الغلوبولينات↑•

 ملم 150-100سرعة التثفل ↑•

 :  في مرحلة التهاب السحايا والدماغ•

 (  اللمفاويات)البيض ↑ : س د ش •

 المميزة Mottوخاليا  بالسموسيت      

 الغلوكوز↓ ل و/غ 1األلبومين ↑•

مؤكدة )٪ من نسبة البروتينات فيه IgM 10 الغلوبوليناتتظهر •
 (  لتشخيص المثقبيات



 التشخيص المباشر 
 مباشرة أو بعد التلوين  المرشوفةفحص المادة : العقد اللمفاوية •

 لطاخة دموية رقيقة أو قطرة سميكة : الدم •

 نادر : زرع الدم•

   والكوباي والهامسترالفأر األبيض : حقن الدم•

مباشرة أو بعد التلوين أو حقنه : فحص رسابة س د ش بعد التثفيل•
 .  بحيوانات المخبر

 الالمباشر -التحري عن أضداد الطفيلي•

 تظهر باكرا في المصل ومتأخرة في س د ش•

 األكثر استخداما  الالمباشرالتألق المناعي •

 

 



 العالج

 Suramine Sodique – بينتاميدين: المرحلة الدموية اللمفاوية •

 الميالرسوبرول –مشتقات الزرنيخ : السحائية -المرحلة الدماغية •

 : الوقاية •

يحمي لعدة أسابيع : أشهر  6عضليا ل كل  بينتاميدين: الفردية •

 وقد يخفي اإلصابة الباكرة 

 مكافحة الحشرات ومعالجة المرضى : العامة •



 داء المثقبيات األمريكية

 Chagas Diseasis شاغاسداء 
 مرض إنساني حيواني •

 انتحاء للدم واألنسجة  –طفيلي وحيد الخلية سوطي :  الكروزيةتسببه المثقبيات •

 .Triatomaفصيلة الفسافس ينتقل ببراز حشرات من •

 :التوزع الجغرافي •

 في أمريكا الوسطى والجنوبية •

 :  تأخذ المثقبيات عند اإلنسان المصاب شكلين •

في العضالت المخططة ال سيما عضلة القلب و ج الشبكية : الشكل عديم السوط•
 البطانية 

 الدم المحيطي خارج الخاليا : المثقبيالشكل •

 :  عند الحشرة الناقلة •

 المثقبيوالشكل أمامي السوط والشكل  الشعروريالشكل •

 في األمعاء الخلفية للحشرة ويخرج مع برازها      

 :   الزرعيةفي األوساط •

 و أمامي السوط فقط  الشعروريالشكل •



 دورة الحياة
  Triatoma: الفسافس : العامل الناقل •

في معدتها  –الشكل  المثقبيتمتص الحشرة بلدغها للخازن دمه الحاوي على الطفيلي •

 الذي يخرج مع البراز  المثقبيينتهي بالشكل  ويتبدل شكله 

اإلنسان والحيوانات األهلية كالكالب والقطط والجرذان والحيوانات : خازن الطفيلي•

 الوحشية كالخفافيش 



 والعدوىالوبائيات 

 :تناول الحشرة للوجبة الدموية بعد •

 درجة ثم تتبرز في مكان اللدغة  180تدور   

 الطفيلي مع برازها ويخرج   

    الفرك أو الحك لمنطقة اللدغة يسهم في إدخال المثقبيات للدم  –  

 األصابع الملوثة تدخلها عبر الملتحمة ومخاطية الفم  –  

نقل الدم والرضاعة ومن المشيمة ومالمسة : طرق أخرى •

 جثث حيوانات مصابة 

 



 األعراض السريرية
 :  شكل حاد ومزمن

 عند األطفال: الحاد  شاغاسداء • 

 يوم  20-5الحضانة من •

وذمة وحيدة ( رومانا - شاغازعالمة )أعراض عينية لمفاوية   •
الجانب غير مؤلمة لونها زهري بنفسجي يرافقها التهاب ملتحمة 

 والتهاب منتشر لألوعية والغدد اللمفاوية المجاورة

 م 40-38حرارة غير منتظمة : مرحلة استقرار •

في عضلة القلب يتحول الطفيلي للشكل عديم السوط ويسبب عسر •
 ووذماتالتنفس واضطراب نبضات القلب مع تسارع أو تباطؤ و 

 منتفخة في الوجه تعطيه شكال منتفخا وتتدهور الحالة العامة 

الكبد واضطرابات هضمية + الطحال+ ضخامة عقد لمفاوية •
 وأعراض عصبية كالتهاب السحايا والدماغ 

 يستمر شهر •



 األعراض السريرية

الطفيلي وأضداده بكميات  –غير عرضية : المرحلة المتوسطة •
 قد تستمر مدى الحياة . قليلة في الدم 

 :  الطور المزمن •

 آلية االنتقال غير مفهومة•

زيادة حجمه  –اضطراب نبضاته  –خفقان : اضطرابات قلبية•
 قصور قلبي ينتهي بالوفاة 

عسرة بلع وقلس الطعام  –ضخامة مري : اضطرابات هضمية•
 إمساك و ألم بطني  :  عرطلكولون  –

 التهاب الغدة الدرقية وضخامتها •



   التشخيص
 إيجابي في األشكال الحادة : المباشر •

 بغيمزاأو قطرة سميكة وتلوينها أخذ لطاخة دموية 

 أيام 6بعد : على أوساط خاصة زرع الدم 

 بعد أسبوعين: حقن بحيوانات المخبر 

 لدغ اإلنسان المصاب:  لبرومت الثوائيالتشخيص •

 في المخبر المرباةبحشرات الفسافس السليمة     

 يوم للتحري 30-15وفحص برازها بعد     

 عن المثقبيات الخمجة    

 :   الالمباشر•

التألق المناعي  –الوبائية وفي المرضى  التقصياتللمتبرعين وبالدم وفي •
تفاعالت متصالبة مع : وتثبيت المتممة والتراص الدموي  الالمباشر
   الحشوية الليشمانيا



 العالج والوقاية

 : العالج•

   والبنزونيدازول نيفروتيموكس: الشكل الحاد•

 ال عالج له: الشكل المزمن •

 :  الوقاية •

 تجنب اإلصابة بنقل الدم بالتحري عن األضداد لدى المتبرعين•

 من الصعب مكافحة الفسافس لقلة تأثرها بالمبيدات الحشرية •

 االبتعاد عن المناطق الموبوءة •


