
الجواذر البوائغ

الھدبیات السوطیات

األوالي

مصورات المالریا
ةالمقوسات القندی
ةاالكریات البشری

 مانیةمثقبیة، لیش(الدمویة النسیجیة(
 الجیاردیة(المعویة(
 المشعرة المھبلیة(التناسلیة(

األمیبات المعویة
األمیبات الحرة

ةالھدبیات القولونی



السوطیات الدمویة والنسیجیة
اللیشمانیات-المثقبیات

Trypanosomosisالمثقبیاتداء



Trypanosomosisالمثقبیاتداء

الالسنةذبابة
Glossina

) Tsetseتسي تسي(
الفسافسTriatoma

المثقبیات البروسیة
Trypanosoma brucei

:)داء النوم(داء المثقبیات االفریقي 

 المثقبیات الكروزیة
Trypanosoma cruzi

:)شاغازداء (داء المثقبیات األمریكي 



شكل العامل الممرض 

http://www.yamagiku.co.jp/pathology/photo/photo207-4.htm


المثقبیات البروسیةTrypanosoma brucei
African trypanosomiasisداء المثقبیات االفریقي

)sleeping sicknessداء النوم (
بروس. د



شكل العامل الممرض 



T.b rhodesiense
الرودسیة

T.b gambiense
%۹٥الغامبیة

)الشرقيداءالنوم(افریقیاوشرقجنوب )داء النوم الغربي(افریقیاوسط وغرب 

Glossina morsitans
العاضةالالسنة

Glossina palpalis
الالمسةالالسنة

الخازن األساسي
حیوانات بریة

)تطور حاد(

االنسانالخازن األساسي 
)الكالب والخنازیرعندقد توجد (

)تطور بطيء(

حیوان             أوحیوان           إنسان إنسان           إنسان



دورة الحیاة 

 قرحة مثقبية مرحلة ملفاوية دموية  التهاب الدماغ والسحا� 

سبات
موت

حضانة



 بيةاملثقالقرحة



غري منتظمة رارة ح
صداع

الحمى الناكسة
 حیة السطالمستضداتتغییر

بصورة دوریة 
)يغلیكوبروتینعشر مالیین جزيء (
 ًأضدادا جدیدة بیولد ردا

فترتفع الحرارة من جدید

 ماتوذ....حرارة �كسة ، ضخامات، اعراض جلدية( مرحلة ملفاوية دموية



ضخامات-

 ويةاخللفية والرتقالرقبية(%٧٥العقد اللمفاوية  (
لتليف تنتهي اب، التتقيح، مرنة، متحركة،غري مؤملة

 الطحال والكبدضخامة
Winterbottom's sign -
Swollen lymph nodes along 
back of neck in child with 
early trypanosomiasis



:  موضعیةوذمة-
وذمة في قاعدة األسنان+تورم الوجھ 

%١٥جلدیة أعراض-

الرتابنيدTrypanide

شديدةاحلكة

ً بیشك )ماتوذ+حكة+صداع(: المثقبیات وبائیا



اضطراابت -الدماغ التھاب
تنميل+حكة : احلس السطحي-

Kerandelكراندلعالمة  : (العميق Signe(
شديد مخولمفرط أو نشاط: نفسية-

)رقصیة(المشي ختاللااحلركياجلهاز-

التهاب الدماغ والسحا� 



اضطراابت النوم –الدماغ التھاب
قلق لیالً –تناوم نھاراً -



النبض رقاد عميق ، هبوط حرارة  وضعف: إذا مل يعاجل املريضمرحلة التطور
وت املمث سبات 



 موجھةاختبارات

التشخیص

  وكيشالماغيدالائلالسفحصIgM



 التشخیص المباشر(التحري عن الطفیلي:(



 الالمباشرالتشخیص (التحري عن أضداد الطفیلي :(



Suramineأو Pentamidine: الدمویة-اللمفاویة۱
)Melarsoprolالمیالرسوبرول(:السحائیة-الدماغیة ۲

وھو فعال جداً ، ولكنھ سام 

المعالجة

Pentamidineعضلیاً كل ستة أشھر

الوقایة

-رضىمكافحة الحشرات ومعالجة الم



 المثقبیات الكروزیةTrypanosoma cruzi
American trypanosomiasisداء المثقبیات األمریكي

)Chagas diseaseداء شاغاز (



)مرض شاغاز(داء المثقبیات األمریكیة 

الكروزیةالمثقبیاتTrypanosoma cruzi
 الحیوانواإلنسان یشاھد عند

 انتقال الطفیلي بواسطة براز حشرات الفسافسTriatoma

كا أمریفي شاغازداء ینحصر 
)الریف(الوسطى والجنوبیة



شكل العامل الممرض 

http://www.yamagiku.co.jp/pathology/photo/photo207-4.htm


الناقلالعامل خازن الطفیلي  
 Triatomaحشرة الفسافس



بر عالمثقبیاتیدخل أو حك منطقة اللدغة فرك
ثقب اللدغة إلى الدم 

كل اختراق الطفیلیات األغشیة المخاطیة بشأو
عباالصاب) ملتحمة العین ومخاطیة الفم( فعال 

الملوثة  

طرائق أخرى:
 نقل الدم
والرضاعة عبر المشیمةو
ومالمسة جثة حیوانات مصابة أو تناول طعام ملوث

العدوى



دورة الحیاة



شاغازلداء السریریةاألعراض 

ويستمر شهراً –يوماً ٢٠-٥:احلضانة
...وذمة(روما� -شاغاز-
التهاب منتشر لألوعية والغدد اللمفاوية اجملاورة-

الشكل احلاد  



شاغازلداء السریریةاألعراض 

م٤٠-٣٨غري منتظمة حرارة: لعدة أشهر استقرار•
) السوطي(إصابة عضلة القلب•
)الوجه(معممةوذمات•
عقد ملفاوية وطحال وكبدضخامات•
هضمية اعراض•
عصبية اعراض•

) دهضداألي مع يطف(غياب األعراض :متوسطة

یةالالسوطاالشكال: عضالت قلب

االرتشاحات: مقطع تشریحي للدماغ
بوحیدات النوىالدمویةاالوعیةحول 

والمصوراتواللمفاویات



الشكل املزمن

:اضطرابات ھضمیة-
وعسر بلعالمريضخامة•
إمساكو كولونضخامة•

...    عقود–سنوات بعد  •
:اضطرابات قلبیة-

اضطراب نظم،
لبي قصور ق+ ضخامة بطین أیسر 

موت المریض

شاغازلداء السریریةاألعراض 

التھاب الغدة الدرقیة وضخامتھا -



التشخیص
لطاخة أو قطرة ملونة بغمیزا-
حقن الدم بحیوانات المخبر-زرع الدم -

الالمباشرالتشخیص الكروزیةللمثقبیاتكشف األضداد النوعیة •
الوبائیةالتقصیاتوفي عند المرضى والمتبرعین بالدم

 أفضل الطرق المناعیة ھي:
 الالمباشرالتألق المناعي
التراص الدموي
االلیزا



القضاء على الخازن أمر غیر وارد نتحري األضداد عند المتبرعی

التأكد من سالمة األعضاء المزروعة



المعو�ةالسوط�ات
INTESTINAL FLAGELLATES



INTESTINAL FLAGELLATES

ةالمشعرة البشری

ةالجیاردیة المعوی

لیةشفویة السیاط المنیةالقعساء المعوی ةالمعویة البشری



معو�ةالالج�ارد�ا، المبل�االج�ارد�ا

Giardia Intestinalis

 عند اإلنسان�التلوث الفموي البرازي االنتان �الج�ارد�ا هو من أش�ع األمراض المنتقلة
اسهال المسافر�ن



:تأخذ شكلین 
أتروفي*

كمثري •
أو مقطع االجاصة�ش�ه الطائرة الورق�ة )م�كرون ١٠×١٥(•
جانب�ا �ش�ه الهالل أو الملعقة•
على مخاط�ة األمعاءقرص ماص للتثبت •
س�اط ثمان�ةوتحر�ه نواتانف�ه •
اإلبرة المحور�ة تقسمه لقسمین متناظر�ن•

ك�سي* 
ب�ضوي •
غیر متحرك) م�كرون ١٣-١٠(•
ملس رقیقأله غالف •
نوى أر�ع�حوي •
تتجمع الس�اط في محور الك�س•
 sوتأخذ شكل •



 غیر مقاومالشكل الناشط للج�ارد�ا
هي الشكل المقاوم األك�اس

)<٦٥>تموت �حرارة .. شهر�ن �الطب�عة(
 العدوى لإلنسانتعد وسیلةلذلك

العدوى 

:العدوى 

 األك�اس�الملوث شرب الماء
ملوثة  تناول الخضار والفواكه النیئة ال
األیدي الملوثة
وخاصة المثل�ة الطر�ق الجنسي



الح�اةدورة 

أتروفة

ك�س

ك�س

 غیـــــــرالشـــــــكل الناشـــــــط للج�ارد�ـــــــا
مقاوم
هي الشكل المقاوم األك�اس

)<ت تمــــو . شــــهر�ن �الطب�عــــة
)٦٥>�حرارة 

 انالعدوى لإلنستعد وسیلةلذلك

العدوى 



ة الیوجد خوازن حیوان�ة للج�ارد�ا المعو�•
***إذ �عد اإلنسان الخازن الوحید لها

ة خوازن حیواندراسات أنه یوجد أشارت اللكن�
والحیوانات البر�ة كالكالب للطفیلي 





لج�ارد�ااض�ة إمرا

 حدید وزنك(سوء امتصاص(
 ثم نقص الوزن دهني اسهال

ج التهاب مخاط�ة العف
 الزغا�اتضمور



األعراض السر�ر�ة

 مغص مع بالغازات تطبل �طن
 مع رائحة كریھة وكمیة كبیرةغروي دهنيبراز لین

عادةالعرضي: عند ال�الغین

ال یوجد دم في البراز

:عند األطفال 
 ،لین،فاتح،دهنيبرازاسهال
 طن�ةاالمنقص شه�ة للطعام مع�
 وهزال نقص وزن
 صاصسوء امت(لدسم والبروتین ض�اع اسب�ه(
 ونقصV.B12 والالكتازوالد�سیلوز
 والحدیدعوز في امتصاص الزنك



للج�ارد�امخبري التشخ�ص ال

مجهر�اً فحص البراز•
أ�ام٤–٣مكرر لثالثة مرات �فاصل•

)براز صلب(األك�اسنشاهد •
)براز لین(األتروفاتونادرًا 



 الرشافة العفج�ة:
�مكن في حاالت خاصة ال�حث عن النواشط في•
deodenalالعفج�ةالرشافة• aspiration

المأخوذة من القسم )string testاخت�ار سترنغ (•
 Deodenal Tubageالعلوي لألمعاء بواسطة تنبیب العفج 

نواشط جيارد�

 خزعة األمعاء:

 النواشط فقط والرشافة وتظهر الخزعة



استخدام الطرق المناع�ة في التحري عن مستضدات الج�ارد�ة•
Giaridia antigen في البراز

 ELISAأو االلیزا IFTأو الفلورة  ICT�طر�قة االستشراب المناعي •

مناعيتشخ�ص 

ICT)Immuno Chromatographic Test(



معالجة الجیاردیا
Metronidazole ثانیة بعد عشرة أیام وتكرر لمدة خمسة أیام
Tinidazole

نیتازوكسانیدNitazoxanide



الوقایة

حة في تجنب ابتالع الماء أثناء الس�ا
المسا�ح وال�حیرات

http://images.google.com/imgres?imgurl=interactive2.usgs.gov/learningweb/images/trivia_water1.jpg&imgrefurl=http://interactive2.usgs.gov/learningweb/fun/trivia_water_1.htm&h=275&w=400&prev=/images%3Fq%3Dwater%2Bfountain%2Bdrinking%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN


Sexually Transmitted Diseases (STDs)

 chlamydia
 gonorrhea
 syphilis
 genital herpes
 human papillomavirus
 hepatitis B & HIV( AIDS )  

 and trichomoniasis



ي، انتشاره عالمةسوط�، أتروفة•
العدوى �االتصال الجنسي             -•

Trichomonasالمشعرة المهبل�ة vaginalis

أك�اسالتشكل



العدوى
 المقاربات الجنسیةبشكل رئیسي أثناء
 من أمھات الموالید االناث من % ۱۷-۲حوالي

مصابات یصبن  بالخمج أثناء الوالدة
 باستعمال ادوات المصاب الملوثة كمالبس

الحمام الرطبة والمناشف   



األعراض السریریة عند المرأة

http://depts.washington.edu/nnptc/online_training/std_handbook/gallery/images/strawberrycervix.jpg


الرجللداء المشعرة عند األعراض السریریة 



التشخیص



المعالجة والوقایة

Metronidazole)  لمدة عشرة أیام -ویاً فم
)مع مشاركة تحامیل مھبلیة عند المرأة

Tinidazole والـSecnidazole )جرعة واحدة–ویاً فم(

مالحظة:
یجب معالجة الزوجین معاً وبالوقت نفسھ 



)Malariaالمالریا(داء البرداء
Plasmodiumالمتصورة)البوائغ(

طبیب (الجزائرفي ١١/٦/١٨٨٠اكتشف الطفیلي المسبب للمالر�ا في ألفونس الرفن 
عن ١٩٠٧حاز على جائرة نو�ل في الطب والفز�ولوج�ا لعام ) في الج�ش الفرنسي

اكتشافه

تشارلز لو�س ألفونس الرفن

      Plasmodium vivaxالمتصورات النشیطة 

                        P. ovaleالمتصورات البیضویة 

                 P. falciparumالمتصورات المنجلیة 

                   P. malariaeالمتصورات الوبالیة   

نسان أنواع المتصورات التي تصیب اإل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1907


Anopheleاألنفیلأنثى بعوض من جنس  
أنثى البعوض الخبیث

العامل الناقل 



خازن الطفیلي

ید اإلنسان هو المستودع الوح
ال�شر�ةللمالر�االهام 





Mechanisms of Red Cell Invasion By Plasmodium



عندما یلون بملونالطفیليیظھر
:مكوناً غیمزا
زرقاءسیتوبالسمامن 

أحمرنووي وكروماتین
فجوةوتحصرالسیتوبالسما

مجھریاالطفیليشكل



  Plasmodium vivaxالمتصورات النشیطة 

:تمر المتصورات عند اإلنسان بالمراحل التالیة

Trophozoiteاألتروفة•
               Schizonteالمتقسمة•
Rosaceaالجسم الوردي•
        Gametocytesاألعراس •

:وتختلف  الكریات الحمراء المصابة من حیث
الحجم 

والمحتوى
)murerأو بقع موریر Schuffnerحبیبات شوفنر (



المتصورات المنجلیة

)أسورة البربر(



Trophozoiteاألتروفة

       Schizonteاألقسومة

Rosett shapeالجسم الوردي

Gametocytesاألعراس 



vivax
النشیطة

Oval
البیضویة

Malaria
الوبالیة

Falciparum
المنجلیة

الوحیدة كانت موجودة 
في سوریا

عادة انذار اإلصابة بھا 
انتشار متفرقسلیم 

انتشارا في االكتر
البراداءالعالم وداء 
ا إذممیتالذي تسببھ 

لم تعالج 

یوم وقد ۱۸-۱۲حضانة 
أشھر۹تصل ل

یوم ۱۸إلى ۱۲حضانة 
یوم ۲۰إلى ۸حضانة یوم ۳۰إلى ۲٤حضانة سنوات٤وقد تستمر إلى 

دةالحمى الثالثیة الحمی
)الغب الحمیدة(

Benin tertian
البرداء الربعالحمى الثالثیة الحمیدة

یثة الحمى الثالثیة الخب
)  الغب الخبیثة (

Malignant tertian

تیةالفتصیب الكریات -
الكریة تصابوال -

الحمراء بأكثر من 
متصورة واحدة بنفس 

الوقت

-یةالفتتصیب الكریات -
ة ویمكن أن تصاب الكری

الحمراء الواحدة بأكثر من
متصورة معا 

الھرمةالكریات 
یة ویمكن أن تصاب الكر
الحمراء الواحدة بأكثر

من متصورة معا 

ل تصیب الكریات بك
األعمار 

یة تصاب الكرغالباو
الحمراء بأكثر من 

متصورة 



المتصورات النشیطة
Plasmodium vivax

، واسعة االنتشار في العالم
الوحیدة الموجودة في سوریا
 تسبب الحمى الثالثیة الحمیدة أو الغب الحمیدةBening tertian.
،مدة حیاتھا دون معالجة نحو خمس سنوات
 ن بالمتصورات ألالیصابونزمرة دوفي یحملون السود الذي ال

یة زمرة الدم الفرعوجود الطفیلي للكریات الحمر یتطلب ان دخول 
على سطح الكریةDuffyدوفي 

 الفتیةالكریات الحمر تصیب المتصورات
قتالكریة الحمراء أكثر من متصورة واحدة بنفس الووالیصیب.



اآلل�ة اإلمراض�ة 

:تفسر األعراض والعالمات المرافقة للمرض
الحمى -
فقر الدم -
ضخامة الكبد والطحال-
والكلیةالدماغإصابة-



األعراض السر�ر�ة



النوبة البردائية  

شاهد قد ن.. ، قشعريرة و احساس ابلربد يتغطى كثريا Oم٣٩٫٥احلرارة : عرواءمرحلة -أ
واحدة ساعة، هبوط توتر شر�ين، تدوم هذه املرحلة طحاليةضخامة 

ناقص،حيمر وجه املريض، يرتك أغطيته، حجم الطحال يت. Oم٤١-٤٠حرارة:سخونةمرحلة -ب
ساعات ٤-٣

ويعود التوتر امقابوله غيسبح املريض بعرق غزير، يصبح فجأة، هبط احلرارة:تعرقمرحلة -ج 
ساعات٤–٢يشعر املريض براحة ، تدوم هذه املرحلة .الشر�ين طبيعيا 



Fever Charts



البرداءاختالطات

في أوعیة الدماغ الشعریةالمتقسماتتشكل (التھاب دماغ حموي حاد(

تصیب جمیع األعمار
] والوافدین الى مناطق موبوءةسنوت٤أشھرو٤بین األطفال[

 تفاقم الحالة السریریةاألخماجتزید بعض

البرداء العصب�ةالنو�ة الخبیثة-١



Cerebral Malaria ترفع حروري -
اختالجات

سبات-

موت-

hemorrhage



نفعال حتى اآللقاح یوجد ال

 محدودة جداً مناعة:
ناطق مكتسبة عند المقیمین في الم

تخفف من حدة الموبوءة 
األعراض

 تكشف األضدادIgGتستخدم وب
الوبائیةللتقصیات

المناعة في البرداء



التشخ�ص



الفحوص الدمو�ة
:تعداد الدم العام CBCنالحظ في 

نقصًا في الحمر–
وفقر دم سوي الص�اغ–

ونقصًا في الصف�حات –
ز�ادة في الب�ض –

ةالفحوص الك�م�ائ�

 ارتفاع  ناقالت األمین الكبد�ة)AST,ALT(
 والبیلیرو�ینالكر�اتینینارتفاع
 غلو�ولینالغاما (ارتفاع بروتینات الدم(



:كدالمؤت -التحري الم�اشر عن الطفیلي  

) :في أقرب وقت ممكن من نوبة الحرارة(تؤخذ قطرة من الدم المحیطي -
و شحمة األذن أو من العقب عند الطفلأبوخز اإلصبع -
ویمكن أخذ الدم الوریدي بعد إضافة مضاد تخثر -

دم كثیفةقطرة تجرىthick blood smears لكشف اإلصابة
 لطاخة دم رقیقةوتجرىthin blood smears لتحدید نوع الطفیلي

 وتلون بملون ماي غرونفالدا غیمزا)M G G(



اإلصا�ةنوع لكشف دم �ث�فةقطرة •

لتحدید نوع الطفیليدم رق�قةلطاخة



 Thick blood smearكثیفةلطاخة 



 Thin blood smearلطاخة رقیقة



الفحوص المصلیة المناعیة



معالجة داء البرداء
:الموجودة داخل الكریات الحمرالمتقسماتمبیدات -۱
-الكینینquinine ) ( المالریافمویاً لجمیع أشكال
Amino-4-quinolein كینولئین-٤–أمینو

المالریافمویاً لجمیع أشكال (نیفاكینالكلوروكینسسلفات(
أمودیاكینAmodiaquine)فالفوكینFlavoquine(
مفلوكینMefloquine: مة المقاوالمنجلیةالذریاتویؤثر على كالكینین

للكلوروكین
فانترینالھالوHalofantrineالمقاومة المنجلیةالذریات

 الفولیكمضاداتAntifolic للكلوروكینالمقاومة المنجلیةالذریاتعالج :

:في الكبداألشكال الطفیلیة وخارج الكریات الحمر االعراسمبیدات -۲
Amino-8-quinolein كینولئین-۸–أمینو

Primaquine®بریماكین



الوقا�ة

:وقایة الفردیةال
للذاهب ملناطق موبوءة:

ليوم ملدة اب) نيفاكني(الكلوروكنيسلفات 
ستة أ�م يوقف يف السابع 

يوم من السفر١٥قبل تبدأ  املعاجلة  
من العودة شهروحىت بعد 



:الجماع�ةالوقا�ة
املوبوءةالبالديفواحلواملسنوات٥<لالطفالتعطىنيفاكنيتعطى



الوقا�ة
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