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 داء المشعرة المهبلية
يصيب المجاري البولية  –غير خطير  –مرض منتقل بالجنس •

 منتشر  -والتناسلية عند الجنسين

 يسببه طفيلي يسمى المشعرة المهبلية •

 فقط  أتروفيله شكل •

 ميكرون  15X7بيضوي  –•

في مقدمته األمامية أربع سياط حرة تتجه لألمام وسوط  –•

خامس يرجع للخلف طوله نصف طول الطفيلي مشكال مع جسم 

 الطفيلي الغشاء المتموج 

 إبرة محورية في الجهة الخلفية من الطفيلي  –•



 الوبائيات والعدوى

 يشاهد الطفيلي في المجاري البولية لإلنسان فقط •

 ال تشكل أكياسا •

انتقاله أثناء المقاربات ← حساس جدا للتجفاف  األتروفيالشكل •

 الجنسية الالشرعية 

 يصيب الطرفين•



 األعراض السريرية 

 :  عند المرأة•
,  قد يشاهد في الغدد الملحقة بالمهبل )بشكل أساسيجوف المهبل في  يتوضع•

 (البولية وفي المجاري  -وبارتوالنسكين 

مستمرة كريهة ضائعات مهبلية يسبب  -يسبب التهاب مهبلي فرجي حاد•
يرافقها  –الرائحة لونها أصفر مخضر ذات رغوة مشبعة بالفقاعات الهوائية 

 فتراجع المريضة الطبيبحكة فرجية مؤلمة وحرقة أثناء التبول 

  –تختفي بسرعة بالعالج  –الحكة تظهر باكرا يرافقها حس اكتواء الفرج •
 :  ويبدي  مؤلمتنظير المهبل •

 طبقة مخاطية ملتهبة مع نقاط نزفية مميزة ◄    

 أعراض التهاب مثانة + •

يرافقها إصابات فطرية كفطور المبيضات البيض والمكورات البنية والجراثيم •
 المقيحة 

الحمل وسن الضهي والفترة التي تلي الدورة الطمثية مباشرة عوامل تحرض •
 على تكاثر الطفيلي

 



 األعراض السريرية 

 : عند الرجل•

قد تصل  –ثلم الحشفة والقلفة والغدد االحليلية بمستوى  تتوضع•

 للحويصالت المنوية والبروستات

 مما يسبب انتشار المرضغير ظاهرة غالبا األعراض •

صباحية تتجمع على فوهة  القضيب تشير نقطة قيحية : األعراض•

 نادرا ما يكون السيالن مستمرا  –اللتهاب االحليل 

 يشبه المكورات البنية = حرقة بالبول شعور •



 التشخيص

 التحري المباشر هو الوحيد المعتمد•

غسل تجويف المهبل ببضعة ميليمترات من المصل : عند المرأة •

يبدو الطفيلي شديد = الفيزيولوجي الفاتر وتفحص الغسالة مباشرة 

 الحركة 

 فحص لطاخة مهبلية ملونة أو زرع المفرزات على أوساط خاصة •

٪من العينات 35)يجب زرع كل العينات سلبية الفحص المباشر •

 (السلبية أعطت زرع إيجابي

 الزرع+ من النقطة الصباحية قبل التبول : عند الرجل •

عرضيين أو  الالقد يظهر الطفيلي في رسابة البول لدى األشخاص •

 المرضى



 المعالجة

 أيام  10تحاميل مهبلية لمدة + فمويا  الميترونيدازول•

 بجرعة واحدة فموية  والسيكنيدازول التينيدازول•

 : الوقاية 

 تجنب المقاربات الجنسية الالشرعية •

 معالجة الزوجين معا •
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 داء الجيارديا

 مرض يصيب األمعاء الدقيقة •

 يسببه طفيلي سوطي وحيد خلية يسمى الجيارديا المعوية •

 المعوية اللمبيليا يسمةسابقا كان •

 األواليأكثر )خاصة البالد الحارة  -منتشر في جميع أنحاء العالم•

 (انتشارا

  WHOمليون إصابة حسب  200:  1996•

 منتشر في جميع محافظات سورية•



 شكل العامل الممرض

 وكيسي أتروفي: له شكالن •

 : األتروفيالشكل •

 يشبه مقطع اإلجاصة :مواجهة •

 يشبه الهالل أو الملعقة : جانبيا •

•15X10  ميكرون 

السوطي الوحيد الذي له تناظر محوري بسبب وجود اإلبرة المحورية •
 التي تقسمه لقسمين متناظرين 

في جزئه األمامي العريض يحوي انخفاض يشبه الكلية فيه نواتان •
 :  سياط متحركة 8ضخمتان و 

 زوج خلفي+ زوجان في منتصف الطفيلي+ زوج أمامي •

 تؤمن حركة نشيطة للطفيلي – •



 شكل العامل الممرض
 :  الشكل الكيسي•

له غالف مضاعف أملس  –ميكرون  13X8 –بيضوي •

نوى مجتمعة في أحد األقطاب أو موزعة  4يحوي  –ورقيق 

 زوج في كل قطب 

هو  Sيشاهد خط على طول محور الكيس يأخذ شكل حرف •

 بقايا السياط 



 الوبائيات والعدوى
غير مقاوم للوسط الخارجي وسريع العطب ويتخرب  األتروفيالشكل •

 بالطبيعة بعد طرحه بالبراز وال يعد وسيلة للعدوى 

تبقى حية في الوسط الخارجي بعد : هي الشكل المقاوم  األكياس•
 يوم  66طرحها 

 مسؤولة عن العدوى بتناول المياه الملوثة •

 والخضار والفواكه النيئة الملوثة بها     

 تكثر اإلصابات صيفا •

 درجة  64تقضي على األكياس بحرارة •

 اإلنسان هو الخازن الوحيد –حيوانية  خوازنال •



 دورة الحياة

 ←يبتلع اإلنسان األكياس •

 تنحل جدارها في العفج بتأثير  

 ← العصارات الهاضمة   

 نوى 4تحوي  سيتوبالسميةتخرج كتلة 

 تتغذى على أتروفات 4تشكل  

 الجراثيم في األمعاء الدقيقة 

 ←وتتكاثر باالنشطار الثنائي العادي 

 نشوء عنصرين جديدين    

 إلى أكياس تطرح بالبراز  األتاريففي ظروف معينة تتحول •



 اآللية اإلمراضية

يعيش على سطح الطبقات المخاطية للعفج والصائم  األتروفيالشكل •
← حصار ميكانيكي لمخاطية األمعاء حيث تتكاثر بشكل هائل مسببة 

 تمنع امتصاص المواد الغذائية الضرورية كالحديد والزنك 

بسبب اصطناع  ضمورهامؤدية إلى المعوية  الزغاباتتخترق قد •
تصل ←  للزغيباتالذي يهاجم الطبقات السطحية  للبروتيازالجيارديا 

وهذا ما يسبب التهاب مخاطية األمعاء للطبقات تحت المخاطية مسببة 
 األتروفاتالنكس المالحظ بعد العالج كونه ال ينتشر في األعماق ليقتل 

 فيها

بسبب حدوث نمو جرثومي مفرط وتثبيط األنزيمات سوء هضم أيضا •
 والليبازالهضمية كالتربسين 



 األعراض السريرية

 : عند البالغين •
إسهال دهني رغوي ذو ← تعيق امتصاصا الشحوم ← تغلف األمعاء •

 مغص + انتفاخ بطن بالغازات +  متشحمبراز  –رائحة كريهة جدا 

 ال يوجد دم بالبراز ألن الطفيليات ال تغزو الجدار المعوي •

 :  عند األطفال •

عدم  –قوام البراز لين ولونه فاتح  –تعدد مرات التبرز :  أكثر حدة •
 دون تغير في نظام النوم  –الشهية للطعام وبعض التهيج العصبي 

بسبب تشكيلها لطبقة سميكة سوء امتصاص قد تسبب عند األطفال •
نقص سريع ← ترصف جدار األمعاء الداخلي معيقة االمتصاص 

والحديد  والالكتاز والدكسيلوز B12نقص الفيتامين + وملحوظ بالوزن 
 .  والزنك



 التشخيص

   االتروفات ماتشاهدنادرا : فحص البراز •

 (يمكن البحث عنها في رشافة العفج )     

في البراز يمكن تحر ي األكياس مع وجود فترات سلبية ال تنطرح •
مرات بفاصل زمني  3يجب تكرار فحص البراز ← خاللها األكياس 

 أيام  3-4

لتحري مستضدات الجيارديا في مستحلب الطرق المناعية الحديثة •

 البراز بطريقة االستشراب المناعي



 المعالجة

 ايام  10على جرعتين بفاصل  الميترونيدازول•

 جرعة وحيدة التينيدازول•

 : الوقاية 

   الالعرضيينمعالجة الحملة األصحاء •

تطهير مياه الشرب وغسل الخضراوات جيدا والعناية بنظافة •

 األيدي



السوطيات المعوية األخرى التي تتطفل على 

 اإلنسان

 المنيليةشفوية السياط   

 القعساء المعوية 

المعوية البشرية 

 المشعرة المعوية 

 العدوى فيها كلها عبر الفم •

 حملة أصحاء ال عرضيين بنسبة عالية •

في ظروف خاصة قد تسبب أعراض مرضية التهاب أمعاء وكولون •
 (.آالم بطنية وطرح لبراز سائل يحوي أحيانا مخاط ) مزمن 

   المترونيدازول: العالج•
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   القربياتداء 

يسببه طفيلي وحيد خلية مهدب هو المهدب الوحيد الذي •
 Balantidium coli: يتطفل على اإلنسان 

سيا وبعض آيشاهد في جنوب أمريكا ووسطها وأجزاء من •

 جزر الباسيفيك 

 وكيسي  أتروفي: له شكلين •



 شكل العامل الممرض

 :   األتروفيالشكل •

 ميكرون نهايته الخلفية أعرض  100X60 –بيضوي •

 يغطي جسمه أهداب مصفوفة    –من األمامية وهو عديم اللون غالبا    

 بخطوط طولية تسمح له بحركة نشطة جدا    

 في النهاية األمامية يوجد انخفاض هو مجرى الفم •

 المزود من الداخل بأهداب ضخمة ويؤدي للفتحة الفموية •

 حبيبية فيها فجوات غذائية  السيتوبالسما•

 نواة ضخمة كلوية الشكل تتلون بشدة•

 بداخلها نوية صغيرة دائرية لها دور في التكاثر الجنسي •

 : الشكل الكيسي •

 ميكرون لونه مخضر أو بني  50 –دائري أو بيضوي •

 محاط بغالف مضاعف سميك وعاكس للضوء  •

 األتروفةحبيبية شفافة ونوى تشبه  سيتوبالسميةيحوي كتلة  •



 الوبائيات والعدوى

 الطفيلي  خوازنهي  الخنازير•

بابتالع األكياس مع الخضار أو المياه  صدفةيصاب اإلنسان •

 الملوثة ببراز الخنازير 

تبقى األكياس حية في الوسط الخارجي وتؤمن انتشار الطفيلي •

 في الطبيعة 

يصيب مربي الخنازير والقصابين  –األمراض المهنية من •

 والمزارعين



 دورة الحياة 

 ال جنسيا يتكاثر  األتروفيالشكل •

   الكولوناتباالنشطار الثنائي ضمن لمعة 

 تكاثر جنسيبعد عدة انقسامات يحدث •

 تتبادالن محتوياتهما  أتروفتينباندماج  

 النووية    

 

 

 

تتحول إلى أكياس تطرح للوسط الخارجي  األتاريفبعض •
 مع البراز 



 األعراض السريرية 

 هو المسؤول عن األعراض  األتروفيالشكل •

 يتميز بتعاقب اإلسهال واإلمساك  مزمناقد يصبح حاد  كولونيالتهاب •

اختراق جدار االمعاء لتصل تحت الغشاء المخاطي  القربياتقد تستطيع •
تشبه اإلصابة بالمتحوالت  زحاريةحيث تتكاثر بشدة مسببة أعراض 

  الزحارية

 خراجتمتلك الطفيليات قدرة حالة للنسج تسبب تشكل •

 مع مغص وزحير  شرسوفيةمسببة آالم ← في األمعاء 

 مرات باليوم وتسبب هبوط حاد بالوزن  10-5وإسهال 

 (النزيف وثقب األمعاء)االختالطات وقد يموت المريض بسبب    

لكن قد تظهر االعراض لدى أي ضعف  – العرضيينهناك حملة أصحاء •
 بالمناعة ويسهمون بنشر العدوى



 التشخيص

في البراز السائل واألكياس في البراز الطبيعي  األتروفيةكشف األشكال •
 أو في الخزعة المأخوذة بتنظير الكولون  –

 

 

 

 

 

 : المعالجة 
  األوكسي الصادات الحيويةتتم المعالجة بإعطاء  األواليخالف بقية على •

   األمبيسلينأو  تتراسيكلين

 يجب معالجة الحملة األصحاء والعناية بنظافة الطعام ومياه الشرب •


