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ACUTE DIARRHEA

 Diarrhea that is acute in onset and persists for less 
than 2 weeks is most commonly caused by 
infectious agents,

 bacterial toxins (either ingested preformed in food 
or produced in the gut), 






Acute diarrhea can be defined as the passage of a greater 
number of stools of decreased form from the normal 
lasting <14 days. 

 Some definitions require an individual to present with an 
abrupt onset 3 or more loose or liquid stools above baseline in 
a 24-h period to meet the criteria of acute diarrhea. 

 Persistent diarrhea is typically defined as diarrhea lasting 
between 14 and 30 days,
chronic diarrhea generally considered as diarrheal 
symptoms lasting for greater than a month. 



 . healthy adults with
severe acute community-acquired diarrhea 
(defined  as ≥4 fluid stools per day for more than 
three days),

 a bacterial pathogen was identified in 87 
percent of cases. 

 Protozoa are less commonly identified as the etiologic 
agents of acute gastrointestinal illness.

 Noninfectious etiologies become more 
common as the course of the diarrhea 
persists and becomes chronic. 



TRAVELER'S DIARRHEA +

 Whenever a person travels from one country to 
another—particularly if the change involves a 
marked difference in climate, social conditions, or 
sanitation standards and facilities

 —diarrhea is likely to develop within 2–10 days



 Bacteria cause 80% of cases of traveler's diarrhea,
 the most common pathogens.
 enterotoxigenic E coli,   
 Shigella species, 
 Campylobacter jejuni 
 Giardia lamblia
 Less common causative agents 
 Salmonella, noncholera vibrios, 
 Entamoeba histolytica,.



 Most cases of acute diarrhea are due to 
infections and are self-limited. 

 , most cases of acute infectious diarrhea 
are likely viral, 

 Most adults with acute diarrhea do not 
present to medical care because of the mild 
or transient nature of the symptoms.



 Office evaluation 
 for individuals with persistent fever, bloody diarrhea, 

severe abdominal pain, symptoms of volume depletion 
(eg, dark or scant urine), or a history of inflammatory bowel 
disease. 

 Hospitalization
 in the presence of such concerns, in particular if there is a 

complex medical history of immunosuppression ( because 
of treatment for malignancy, history of transplantation, 
or advanced HIV infection) or significant vascular or 
cardiovascular disease.



Mechanism Locatio
n

Illness Stool Findings Examples of Pathogens Involved

Noninflamm
atory
(enterotoxin)

Proximal 
small 
bowel

Watery 
diarrhea

No fecal leukocytes; 
mild

Vibrio cholerae, enterotoxigenic
Escherichia coli (LT and/or ST), 
enteroaggregative E. coli, Clostridium 
perfringens, Bacillus cereus, 
Staphylococcus aureus, rotavirus, 
norovirus, enteric adenoviruses, Giardia
lamblia, Cryptosporidium spp., 

Inflammatory 
(invasion or 
cytotoxin)

Colon or 
distal 
small 
bowel

Dysentery 
or 
inflammat
ory 
diarrhea

Fecal 
polymorphonuclear
leukocytes; 

Shigella spp., Salmonella spp., 
Campylobacter jejuni, enterohemorrhagic
E. coli, enteroinvasive E. coli, Yersinia
enterocolitica, 
Clostridium difficile, Entamoeba
histolytica, 

Penetrating Distal 
small 
bowel

Enteric 
fever

Fecal mononuclear 
leukocytes

Salmonella typhi, Y. enterocolitica



 Invasive diarrhea, or dysentery,
is defined as diarrhea with visible blood or 

mucus, 
in contrast to watery diarrhea. 
Dysentery is commonly associated with fever 
and abdominal pain.



تستوطن خماطية األمعاء       -
)الرواتفريوس و عامل نورولك(تستوطن وجتتاج األمعاء الدقيقة  -
تنتقل إىل اللفائفي االنتهائي -
تنتقل إىل القولون تستوطن و جتتاح خماطية -
)  ملعوية تؤثر اآلليات املفرزة للمخاطية ا: إسهال مائي( ذيفا�ت معوية -١
براز + رافق إسهال التهايب م+ خترب اخلال� املخاطية ( الذيفا�ت اخللوية  -٢

)دموي وخال� التهابية 
االقياء )       تؤثر مباشرة على ج ع م وحميطية(الذيفا�ت العصبية -٣

أعراض  مباشرة انتاجها من متعضيات خارج املضيف          



The production of one or more exotoxins is important 
in the pathogenesis of numerous enteric organisms. 
enterotoxins, which cause watery diarrhea by acting 
directly on secretory mechanisms in the intestinal 
mucosa;
cytotoxins, which cause destruction of mucosal cells 
and associated inflammatory diarrhea; 
neurotoxins, which act directly on the central or 
peripheral nervous system.



:عوامل الدفاع    
-pH املعدة
سرعة زمن العبور يف األمعاء الدقيقة  -
اجلهازيةIgGوIgMاملناعة اخللوية وانتاج األضداد  -
اإلفرازية  IgAو
الصمام اللفائفي االعوري-
الفلورا الطبيعية متنع تكاثر العوامل املمرضة املعوية -
)األطفال الرضع درجة عالية من اخلطورة(

ابتالع عدد ضخم منها    -٢مقاومة للحمض   -١األمراض   -
تناوهلا مع طعام يوفر محاية جزئية هلا-٣



ملعوياالسهاالت النامجة عن املمرضات املعوية املفرزة للذيفان ا

)استجابة التهابية خفيفة أوال(محى أو عرض جهازي هام -
اإلسهال مائي كبري احلجم تركيزه منخفض من الربوتني-

)كمية السوائل املفقودة وسرعة هذا الفقدان شدة الداء( 
مع الطعام او املاءامللوثني ٨١٠-٥١٠البد من  كمية كبرية من اجلراثيم -

املقدار الصغري ممرض يف الالكوردرية 
-٨١٠ل)    دقيقةاخلال� املخاطية لألمعاء ال(تتوطن اجلراثيم املفرزة للذيفان املعوي -

مل سائل                                                                                          ٩١٠
تبدأ إبفراز الذيفا�ت املعوية  



االسهاالت النامجة عن ذيفا�ت معوية موجودة يف
الطعام مباشرة           

التسمم الغذائي



 

مصادر الطعام المشتركة األعراض المتعضیة

–البطاطا والبیض –الدواجن 
–المایونیز 

معجنات بالكریم
الرز المقلي

-االقیاء شدید–غثیان 
ن تشنجات بطنیة بدو+االسھال أقل

حمى
مشابھ

سا٦-۱الحضانة 
العنقودیات المذھبة

العصیات الشمعیة 
ذیفان یشبھ العنقودیات 

بقولیات–دواجن –لحم البقر 

–لوبیاء –خضار –لحوم 
حبوب-فاصولیاء مجففة

قیاء اسھال  ا–تشنجات بطنیة شدیدة 
نسبة عالیة من االصابات -نادر

مشابھ

سا ۱٦-۸الحضانة 
ان المطثیات الحاطمة  تفرز ذیف

معوي یخرب مخاطیة االمعاء 
العصیات الشمعیة 

LT coliذیفان یشبھ 




 

مصادر الطعام المشتركة األعراض المتعضیة

محار–میاه ملوثة 
ماء-لحوم–جبن -سلطة 

ان منتجات االلب-بیض-دواجن-لحم بقر
)داء حیواني(

خضروات -خس-سلطة البیض–بطاطا 
مراكز الرعایة(فاشیات في (نیئة 

میاه الشواطئ(القشریات –الرخویات 
المالحة 

اسھال مائي
اسھال مائي

اسھال التھابي

زحار

زحار

سا۱٦>الحضانة 
ضمات الكولیرا

E.coli السامة المعویة
السالمونیال بأنواعھا 

الشیغال بأنواعھا

ضمات نظیرة الحالة الدمویة




Incubation Period, Organism Symptoms Common Food Sources
1–6 h
Staphylococcus aureus Nausea, vomiting, 

diarrhea
Ham, poultry, potato or egg salad, 
mayonnaise, cream pastries

Bacillus cereus Nausea, vomiting, diarrhea            Fried rice
8–16 h
Clostridium perfringens Abdominal cramps, diarrhea 

(vomiting rare)
Beef, poultry, legumes, gravies

B. cereus Abdominal cramps, diarrhea 
(vomiting rare)

Meats, vegetables, dried beans, 
cereals

>16 h
Vibrio cholerae Watery diarrhea Shellfish, water
Enterotoxigenic Escherichia coli Watery diarrhea Salads, cheese, meats, water
Enterohemorrhagic E. coli Bloody diarrhea Ground beef, roast beef, salami, raw milk, 

raw vegetables, apple juice
Salmonella spp. Inflammatory diarrhea Beef, poultry, eggs, dairy products

Campylobacter jejuni Inflammatory diarrhea Poultry, raw milk
Shigella spp. Dysentery Potato or egg salad, lettuce, raw 

vegetables
Vibrio parahaemolyticus Dysentery Mollusks, crustaceans



Clinical approach to patients with community-acquired 
infectious diarrhea or bacterial food poisoning.
1. Diarrhea lasting >2 weeks is generally defined as chronic; 
2. Fever often implies invasive disease, 
3. Stools that contain blood or mucus indicate ulceration of the 
large bowel. 
Bloody stools without fecal leukocytes should alert the 
laboratory to the possibility of infection with Shiga toxin–
producing enterohemorrhagic Escherichia coli. 

Profuse "rice-water" stools suggest cholera or a similar 
toxigenic process



 . 4. Frequent stools over a given period can provide the first 
warning of impending dehydration.

 5. Abdominal pain may be most severe in Shigella, 
Campylobacter, 

 Painful abdominal muscle cramps, caused by electrolyte 
loss, in severe cases of cholera. 

 Bloating is common in giardiasis.
 An appendicitis-like syndrome should prompt a culture for 

Yersinia enterocolitica. 



 6. Tenesmus (painful rectal spasms with a strong urge to 
defecate but little passage of stool) may be a feature of 
cases with proctitis, as in shigellosis or amebiasis. 

 7. Vomiting implies an acute infection (e.g., a toxin-
mediated illness or food poisoning)

 . 8. Current antibiotic therapy or a recent history of 
treatment suggests Clostridium difficile diarrhea Stop 
antibiotic treatment if possible and consider tests for C. 
difficile toxins



 ●High-risk host features
 •Age ≥70 years
 •Comorbidities, such as cardiac disease, 
 which may be exacerbated by hypovolemia or rapid infusion 

of fluid
 •Immunocompromising condition (including advanced HIV 

infection)
 •Inflammatory bowel disease
 •Pregnancy
 ●Symptoms persisting for more than one week
 ●Public health concerns (eg, diarrheal illness in food 

handlers, health care workers, and individuals in day care 
centers)



:التشخيص 
)حمددة لذاهتا ( يف االسهاالت الاللتهابية -

الحنتاج لتحديد العامل املمرض املؤكد يف أغلب احلاالت
ة امليتيلني يفيد فحص احملضرات املهيأة من الرباز وامللونة بزرق-

تاحة مر والبيض للتميز بني اجملتاحة وغري اجملاحللتحري 
)كامبيلوبكرت-شيغال–الساملونيال (الزرع مفيد يف -



:املعاجلة العرضية 
)اميوديوم (واللوبرياميد] لوموتيل [الديفينوكسيالت مع االتروبني ( املساعدة -
مث ينقص  ويستمر رينغر الكتات ابلوريد بسرعة حىت يستعيد النبض الكعربي قوته-

حىت يعود انتفاخ اجللد إىل طبيعته
وترشد حالة املريض السريرية لكمية سوائل الصيانة 

ابلغلوكوز يف بناء على احلقيقة القائلة أن امتصاص املاء والصوديوم املسهل:ابلفم  -
املعي الدقيق يبقى سليما عند اإلصابة بذيفان الكولريا

للكهول حىت تظهر املراقبة السريرية عودة توازن السوائل 
ليرت مقابل ليرت سائل برازي١٫٥مث حيافظ على 

صادات حسب العامل املمرض-
- Antibiotic prophylaxis for TD

not recommended, but only in high-risk groups     
and for short-term use.                                       



Travel to high-risk country other than Thailand:Adults:
(1) A fluoroquinolone such as ciprofloxacin, 750 mg as a 
single dose or 500 mg bid for 3 days; 
(2) Azithromycin, 1000 mg as a single dose or 500 mg qd 
for 3 days. 
Children: Azithromycin, 10 mg/kg on day 1, 5 mg/kg on 
days 2 and 3 if diarrhea persists
Travel to Thailand (with risk of fluoroquinolone-
resistant Campylobacter ):
Adults: Azithromycin 
Alternative agent: a fluoroquinolone
Children: Same as for children traveling to other areas



 most patients can adequately rehydrate with 
water, juice, sports drinks, soups, 

 Do not treat acute diarrhea with probiotics and 
prebiotics except for postantibiotic diarrhea.

 Do not use prebiotics, probiotics, and synbiotics
(combinations of prebiotics and probiotics) for TD 
prophylaxis.



 0.5 teaspoon of table salt (NaCl; 3.5 g) 
and 4 tablespoons of table sugar (glucose; 
40 g) to 1 L of safe water. 

 Potassium intake in bananas or green 
coconut water should be encouraged



 Most community-acquired acute diarrhea is viral in 
origin.

 Do not conduct empiric antibiotic therapy in acute 
diarrheal infection, except in cases of TD in which a bacterial 
cause is deemed highly likely.

 Treat TD with a single-dose or 3-day course of quinolones or 
single-dose azithromycin (1000 mg), except for suspected or 
cultured Shigella, which requires a 5-day course.

 Endoscopic evaluation is not recommended for this duration 
of symptoms.

 Specific handwashing measures and alcohol-based hand 
sanitizers have limited value for most TD but could be 
useful in preventing cruise ship outbreaks of norovirus and 
institutional outbreaks, or in areas of endemic diarrhea



 Loperamide remains an excellent treatment for 
TD.

 Titrate the dose to avoid posttreatment 
constipation, and do not give for >48 hours. 
Loperamide may even be safe in a dysentery 
presentation that would increase the risk for an 
invasive pathogen, provided it is combined with 
antibiotic therapy.



:الوقاية
ار النيئة جتنب اخلض–تناول طعام مطبوخ وطازج وحار :يف إسهال املسافرين 
وشرب املاء املغلي 

جتنب البوظة 
-Pepto-Bismol)Bismuth subsalicylate(

جرعات٨يوم ل/٤*ملغ ٥٢٥وقائيا حبتني 
)أسابيع٣فعال الكثر من (

اال ينصح ابلصادات يف الوقاية من إسهال املسافرين رغم فعاليته



أهم العوامل املسببة لالسهال احلاد
من زمرة االمعائيات



الكولريا

أ�م ٣-١احلضانة  
Oتصنف على أساس مستضداهتا اجلسدية  -

O1 ية تسبب معظم اإلصاابت السرير
) EL.torضمة التور ،كالسيكي(

نوع أخر ٧٠
)nono1.V.cholerae(

ابملاء امللوث ابلرباز او الطعام :  العدوى 
ال مستودع حيواين معروف



اقل نصيبا بتطور هيضة شديد نسبة ألطفال (سنة ٢<األطفال 
)  يف املناطق املستوطنةاكرب سنا

Oابلنسبة للزمر الدموية االخطرذوي الزمرة  -
 monoالذيفان املعوي الذي تفرزه ضمات اهليضة يرتبط بسرعة مع 

sialo ganliosides
B،الفعالية األنزميية للذيفان A[بروتني ثنائي القطعة متغاير(ملخاطية األمعاء 

CLإفراز ])         تربط الذيفان ابملستقبل السطحي
إفراز كمية كبرية من سائل اسوي التوتر Naو     امتصاص 

Isotonic إسهال مائي



: ا�م  ٧-٢سري الداء   يستمر من -
اإلسهال املائي غري مؤمل يتبع غالبا ابقياء 

نقط قيحية + سائل خفيف الغيمية رمادي ) ماء األرز (
)عدمي الرائحة (غري دموية ذو رائحة لطيفة  

، )العطش (من وزن اجلسم % ٥-٣يفقد
)متعلق ابلوضعية(ت ش%٨-٥

وتسرع قلب  و   احتقان اجللد    
غؤور العينني  +ضعف النبض  + شح البول%           ١٠>
وسن        سبات +جتعد اجللد + غؤور يوافيخ الولدان + 



Assessing the Degree of 
Dehydration in Patients with 
Cholera
Degree of Dehydration Clinical Findings
None or mild, but diarrhea Thirst in some cases; <5% loss of total body 

weight
Moderate Thirst, postural hypotension, weakness, 

tachycardia, decreased skin turgor, dry 
mouth/tongue, no tears; 5–10% loss of total body 
weight

Severe Unconsciousness, lethargy, or "floppiness"; weak 
or absent pulse; inability to drink; sunken eyes 
(and, in infants, sunken fontanelles); >10% loss of 
total body weight





:خمرب� 
الكر�تينني+   البيض معتدلة+   اهليماتوكريت
)٧٫٢الدم الشر�ين pHنقص(ليرت /ملمول١٥<البيكاربو�ت  

زرع الرباز   -) جمهر الساحة السوداء(والتأكيد بكشف اجلرثوم ابلرباز 
:العالج  

صادات -اعاضة السوائل 
%   ٥٠شهر بنسبة ١٢-٦-٣لقاح الكولريا فعاليته حمدودة ل

)البيولوجيا اجلزيئية (



 Because profound acidosis (pH < 7.2) is 
common in this group, Ringer's lactate is 
the best choice among commercial products



 Doxycycline (a single dose of 300 mg) or tetracycline (12.5 mg/kg 
four times a day for 3 days) may be effective in adults. 

 ciprofloxacin [either in a single dose (30 mg/kg, not to exceed a total 
dose of 1 g) or in a short course (15 mg/kg bid for 3 days, not to 
exceed a total daily dose of 1 g)], 

 azithromycin (a single 1-g dose) may be a clinically effective 
substitute.

 Pregnant women and children are usually treated with erythromycin or 
azithromycin (10 mg/kg in children).



 Isotonic fluid should be given at a rate of 20 mL/kg 
to 2 liters every 15 to 30 minutes until 
PREVENTION —avoidance of unboiled water, 
food from street vendors, raw or undercooked 
seafood, and raw vegetables

 Antibiotic prophylaxis
 —tetracycline administration to family contacts of 

patients
 Vaccines
 — A parenteral killed whole-cell vaccine
 - less than 50 % protection from cholera O1 for only 

3-6 months ( not effective against O139 )



االشریكیات القولونیة 

1-enterotoxogenic E.coli (ETEC):
 لمعالج ماء الشرب غیر ا(الطریق البرازي الفموي، البلدان النامیة

، )والخضار المغسولة بماء ملوث
،وتندر العدوى من شخص إلى آخر(م إلسھال المسافرین مھسبب 

۲-enterohemorrhagic E.coli (EHEC):الطعام والماء ب
خص إلى ومشتقات الحلیب غیر المبستر الملوثة ببراز الحیوان، ش

آخر، اللحم المھروس الملوث غیر المطھو جیداً من أھم مصادر 
.  العدوى

 ،األطفال والمسنین، إسھاالً أو التھاب قولون نزفي



۳-enteroinvasive E.coli (EIEC): ًتغزو، تفرز ذیفانا
،غین عادة، جرعة خامجة أعلى، البال.الشیغیلّة یشبھ معویاً، إسھاالً 

، بالطریق البرازي الفموي، فاشیة بسبب تناول طعام ملوث
من شخص إلى آخر، ؟
4-enteroaggregative E.coli (EAggEC): أذیات

(اعتالل نسجي وصفیة، وقد تكون مفرزة لذیفان خلوي، 
 30%(، )اإلسھاالت المستمرة لدى األطفال في البلدان النامیة

)إسھاالت المسافرین
٥-Sepsis-Meningitis E.coli (SMEC) :%28.5

)إنتانات الدم لدیھم (التھاب السحایا لدى الولدان، 
٦-Uropathogenic E.coli (UPEC) :<%90 أخماج

ارنة أكثر تواتراً لدى اإلناث مقالسبیل البولي غیر المختلطة
.بالذكور



نوعان من اإلسھاالت تسبب:
من في القسم العلوي: إ إسھال مائي ال یترافق بارتكاس التھابي-آ

األمعاء الدقیقة 
إسھال یترافق بارتكاس التھابي-ب:
EHEC الذیفان الفوعي؛Shiga-like toxin
 من ذراري 90%أكثر منEHECدم الممرضة لإلنسان ذیفاناً حاالً لل

Haemolysin)HlyEHEC(،ال تجتاح الطبقة المخاطیة ،.
EIECمع تخریب الخالیا المعویة المخاطیة ارتكاساً التھابیاً حاداً تغزو

مخاط واطراح ال) نادراً ما تتجاوز الطبقة المخاطیة (الزغابات المعویة، 
.رضفي سیاق استجابة التھابیة لألمعاء خالل الطور الزحیري من الم

ETEC :Heat-stable enterotoxin (ST) والذیفان المعوي
ال یشبھ ذیفان Heat-labile enterotoxin (LT)العطوب بالحرارة 

ضمات الكولیرا،



.املباشراحتمال العدوى بتناول طعام أو شراب ملوث أكرب من احتمال العدوى ابلتماس
حتتاجان إىل جرعة (؛ EIECوETECحتّد النظافة الشخصية من حدوث العدوى 

،)بنقص محوضة املعدة ،خاجمة كبرية 
ة خمتلفة منها استخدام الصادات واسعة الطيف يؤّهب الستعمار األمعاء جبراثيم ممرض

.ة،اإلشريكيات القولونية، كذلك تسهم احلركة احلوية املعوية يف احلماي
ة من أسباب ذات استنشاق املرضى املنهكني ولو لكميات ضئيلة من املفرزات البلعومي

، ECالرئة املستشفوية ابل
يشاهد التهاب سحا� ابلECخلاضعني لدى البالغني املصابني برضوض عصبية، أو ا

.جلراحات عصبية
 التهاب الصفاق ابلEC عن انثقاب حشا أجوف، اتيل خلراج داخل البطن أو

د الناقص بسبب االنسداد، االنسدا، ابلتهاب مرارة أو التهاب طرق صفراوية صاعد
بنسبة مئویة أعلى



:التظاهرات السريرية
 مناعة املريض،،شّدة فوعة اجلراثيم  ،موضع اخلمج
 األمخاج املعوية يف املقام األول؛
 اإلسهال لدى األطفالEAggEC أوEPEC ،
%10منEHEC+ أو ) لدى األطفال غالباً (متالزمة احنالل الدم اليورميية

وع من بدء اإلسهال، خالل أسب) لدى البالغني غالباً (فرفرية نقص الصفيحات اخلثارية 
 ذات قصبات ورئة تتوّضع يف الفصوص السفلية.
+  عفوي أو تلي التمّزق ال(اخلراجات داخل البطن،الالهوائيات أهم العوامل يف

،)الرضي لألحشاء ذات اللمعة السيما القولون
 التهاب املرارة أو الطرق الصفراوية)Charcot triad: الريقان،األمل ،احلمى(
 الت،  زحري بويل وتعدد بي،حرارة ،عسرة تبول :املتالزمة اإلحليلية احلادة



التشخیص:
 زیادة البیض
 اإلسھاالت بدون ارتكاس التھابي عن المترافقة ( فحص مباشر لعینة حدیثة من البراز.(
إسھال مدمى)EHEC( ،
وي الفوعي، اختبار التألق المناعي المباشر واختبارات تحّري وجود الذیفان كاختبار الذیفان الخل

ELISA ،PCR
 ،تفسیر الموجودات المختبریة في سیاق التظاھرات السریریة:
اً بھا، جزء من الفلورا الطبیعیة لألمعاء، وقد توجد في القشع أو في مفرزات جرح تلوث عرض
 الخمج= في السوائل العقیمة.
فحص البول وزرعھ.



المعالجة  :
السوائل والشوارد تعویض
 ،معظم ھذه األمراض محددة لذاتھا
الصادات في متالزمة انحالل الدم الیوریمیة مضاد استطباب ،
؛عدم استخدام األدویة المثبطة لحركة األمعاء في عالج اإلسھال.
الوقایة:
 صرف صحي فعال، معالجة النفایات، معالجة میاه الشرب

یداً وطھو الطعام ج، ، العنایة الجیدة بالصحة الشخصیة )الكلورة(
ال لقاح مھیأ لالستخدام البشري.



على Enterotoxigenic E coliتظھر التصاق ال 
حدود  الخالیا المخاطیة المعویة



:SHIGELLOSISالزحار العصوي   
)ماس، ابلت،املستودع الوحيد اإلنسان (عصيات سلبية الغرام غري متحركة  

soni,boudii,flexeneri,dysanteriaeاألنواع حسب شدة الفوعة  
الشيغيلة الزحارية والفلكسنرية زحارًا عصو�ً تسبب

الليةمضاعفات شديدة كضخامة القولون االنسمامية واملتالزمة اليورميية االحن
)1بسبب ذيفان الشيغيلة الزحارية (

ذروة احلدوث يف الصيف،أ�م 1-3فرتة احلضانة 



  جرثومة ١٠٠٠-١٠٠اجلرعة املخمجة
) يرتاجع العدد يف الطور الزحاري، وطور النقاهة.(
نوسيني اكرب العدوى مباشرة يف دور الرعاية ومحام السباحة امللوثة والرجال اجل

usمستودع يف
ني ذوي املناعة املرض غالبا عرضي عند األطفال وغري عرضي غالبا عند البالغ

املكتسبة
ائص مقاومة للذراري املمرضة واحداً أو أكثر من البالمسيدات اليت تنقل خص

الصادات



ل من األعراض  لیست فقط من الذیفان الخلوي المخرب للخالیا ب
یة الغزو الجرثومي بحد ذاتھ وعن تخریب خالیا المخاطیة المعو

)المعویة الغازیة E Coliیشابھ في ذلك (
 انتشار + التضاعف داخل الظھاري+تغزوالخالیا الظھاریة

المجاورةیاللخال
:سریریا

  مرة ۳۰-۱۰زحیر، مغص بطني سفلي ،البدء فجائي  إسھال
یوم   ویمتزج بالبراز الدم والمخاط وبعض القیح/
  + دعث،صداع ،فقد شھیھ ، عرواء،أعراض جھازیة  حمى ،

ینتفاقم المرض          المریض اضعف واكثر تجفف والبطن ل



تجرثم الدم أكثر شیوعا في الرضع دون السنة ومرضى اإلیدز-
ویتوافق بمعدل وفیات أعلى من العادي

:خمرب�
محر  ،الرباز كر�ت بيض متعدد أشكال النواة 

الزرع اجيايب يف معظم احلاالت،
واقل من ذلك زرع الدم   بتنظري السني 

)قرح خماطية حمتقنة ملتهبة منقطة أحيا� مبناطق كبرية من الت( 



:املعاجلة
دلة أ�م يف اإلصابة اخلفيفة واملعت٦-٣يشفى عادة دون معاجلة نوعية بعد 

رميكسازول يف الشديدة  ع التجفاف والضغط  منقذ للحياة  والصادات كوت-
مع االمبيسيلني لألطفال 

)أ�م ٥سيربوفلوكساسني ل( 
ادات االماهة الوريدية واصالح احلماض واضطراب الشوارد وقد تفيد مض-

التشنج عندما يكون املغص شديدا 
غال تطيل أمد احلمى وتؤخر طرح الشي(وامثاله lomotilال ينصح ب -

ابلرباز 



براز الكریات البیض المفصصة والوحیدة مع الكریات الحمر في
مصاب بالشیغیال





 Enteric fever:
S. typhi and S. paratyphi

 Bacteremia, focal infections, and enterocolitis:
S. typhimurium, S. enteritidis,).

 Arterial infections & endocarditis:
S. typhimurium or S. choleraesuis 

Presenter
Presentation Notes
التهابات الشرايين والتهاب الشغاف:



:SALMONELLOSISالساملونيال احلاد 

نسبتها عند األطفال والرضع حتت السنة عايل بينما الشيغال 
سنوات٤اشهر ل ٦أكثر عند األطفال األكرب من 

العدوى عن تناول أغذية ومشتقات لبنية وبيض وحلوم دجاج ملوث 
)مواد غذائية حمضرة جمففة ( ويف العامل الصناعي ) داء حيواين (

بعكس الشيغال هي تقاوم التجفف بشدة وجتتاح اللفائفي القاصي 
)شرط حلدوث اإلسهال ( وتسبب التهاب حتت املخاطية 

یبدأ فجأة بغثیان وقيء وصداع وألم بطني، وإسھاالت مائیة غزیرة كریھة الرائحة -
) .ایام۳-۲(قد تؤدي إلى تجفاف شدید، وتستمر في أغلب الحاالت عدّة ساعات فقط، 

تصبح اإلسھاالت مخاطیة مدّماة إذا امتدّت اإلصابة إلى القولون،
ْم، وتتراجع األعراض خالل یوم أو یومین، 39وقد تتجاوز الحرارة 



أ�م أو أكثر، يستمّر 5-7ُحتدِّد بنية املريض أمد اخلمج الذي قد يستمر  -
يع بعد الطور اإلفراغ الربازي يف حاالت االلتهاب املعوي القولوين عّدة أساب

احلاد، 
د أمل التهاب قد يشاهد اعتالل عقد ملفاوية مساريقية مع أمل بطين شديد يقل

الزائدة احلاد، 
:التشخيص 

غ من الرباز على أن جيري اجلمع على عّدة3-10زرع الرباز، ويفّضل زرع -
.أ�م ألّن طرح اجلراثيم قد يكون متقطّعاً 

قد حيدث جترمث دم يؤّدي إىل إجيابية زرع الدم،
أ�م 8-10تاج حت( الفحوص املصلية حمدودة األّمهية وغري مفيدة يف التشخيص

.)PCR(،  ) للظهور



:المعالجة
ال حاجة لمعالجة التھابات المعدة واألمعاء الحادة خفیفة السیر الناجمة عن 

السلمونیالت،
األطفال المعالجة النوعیة بالصادات في الشدیدة السیر، وفي إصابات الرضع و

الصغار والمرضى مضعفي المناعة فحسب
:الوقایة

یة المحافظة على شروط الصحة العامة خاصة في أماكن تحضیر المواد الغذائ
) .الصحة العامة للمطابخ(وفي المطاعم 

حضیرھا، ینصح بتجنّب األطعمة والخالئط التي یستخدم البیض النیئ في ت
.یفّضل بسترة أو طھو تلك األطعمة، وقد تنقل التلوث إلى أطعمة أخرى



Campylobacter infections

طیف، قد تجتاح كال من األمعاء الدقیقة واللفائفي النھائي والقولون
األعراض الواسع

 غیر المباشر،التّماس المباشر (تصیب اإلنسان والحیوان(.
نام ذات انتشار عالمي واسع، الصیف الحاّرة، الخنازیر ثم األبقار واألغ

، ویزداد خطر )األطفال حتـى سن السادسة (مختلف األجناس واألعمار 
التعّرض لإلصابة عند األشخاص المتّماسین مع الحیوانات، 

 5حضانة - أیام3



والعرواءات ) مْ  40حتـى (بادریة كالحمى ( التھاب أمعاء حاد
والصداع واآلالم الھیكلیة والشعور بالدوخة والوھن، 

ثیراً،  لین بعد ساعات قلیلة إلى یومین  یتزاید عدد مرات التغّوط ك
)  من اسھاالت العالم % ۱۰( القوام في البدایة، ثم إسھاالت سائلة 

الث ثم مائیة القوام كریھة الرائحة، بدءاً من الیوم الثانـي أو الث
وجود الدم أو القیح أو الصفراء أو المخاط في البراز،

ْم،  40ألم بطنـي ماغص أو قيء، وقد تصل حرارة ل
متالزمة شبیھة بالتھاب الزائدة الدودیة.



اإلنذار حسن.
التشخیص  :
 الدم في الحرارة، بیض، زرع البراز + إسھال مدمى.
الفحوص المصلیة غیر مفیدة
المعالجة  :

تعویض السوائل والشوارد، 
إسھاالت شدیدة،  إنتان دم؛: الصادات 

Erythromycin 7مدّة - Ciprofloxacin، أیام 5
الوقایة  :
 بسترة الطھو الجید للحوم، و(اإلجراءات الصحیة المتعلقة بالغذاء

، )الحلیب، واستخدام میاه الشرب الصحیة غیر الملّوثة
تطبیق القواعد الصحیة لدى مقاربة الحیوانات.



خزعة مستقیم تظھر الوذمة المخاطیة مع،كامبیلوباكتر 
ارتشاح بالكریات البیض 



Yersiniosis
حیوانیة المصدر، نوعان :Yersinia (Y.) enterocolitica،. 

pseudotuberculosis:Y  ،ال بوغي
 الشتاء،أواخر الخریف ( طوال العام  (
بایر تخترق المخاطیة المعویة السلیمة وتتكاثر داخل خالیا لویحات

ع لمفیة معویة + 
المظاھر السریریة  :
 یوماً، 7-21أیام، 3-10حضانة
براز لین، ال نوعیة : التھاب األمعاء أو التھاب األمعاء والقولون

طن ْم، ألم بطنـي قولنجي  أسفل وأیمن الب 39إلى مائي ، حمى  حتى 
وقد یكون معمماً، 

أسابیع من الحادة، 1-3خالل التھاب مفاصل ارتكاسي : كال ھما
50%وفیات ، لدى المضعفین مناعیاً إنتان دم: كال ھما



التشخیص:
 الدم ،، الزرع لعینات العقد المساریقیة ،البراز
 أضداد الـ + اختبار التراصOH  ≤160:1  مشخص أضداد،O40:1

.80:1ELISAیساوي OHأضداد +
المعالجة:
 اإلزمان أو النكس،  الشدیدة االنسمامیة، ، إنتان الدم : صادات
 األمینوغلیكوزیدات، + الجیل الثالث للسیفالوسبوریناتCiprofloxacin ،

Forte Co-trimoxazole
غیر المختلطة معالجة عرضیة.
الوقایة  :
لطعام، تجنب التماس مع الحیوانات المصابة أو مشتقاتھا، واإلعداد الصحي ل

وغسل األیدي، وسالمة المیاه، وتحسین  الصرف الصحي، 



:Clostridium Difficileاملطثيات العسرية
العوامل المضادة للورم  + ،)خمج مستشفوي(التهاب القولون الغشائي الكاذب

)  یفعّل شالل االلتھاب، A,B(تستوطن األمعاء الغليظة وتفرز نوعني من ذيفا�ت معوية 
آفات يف القولون تشبه  الشيغالة                    خيرب املخاطية بشد

,خلويBالذيفان -
ELISA،PCRطورت طرق حديثةBوAلتحّري وجود الذیفانین -
)إصابة النساء أكثر تواتراً من الرجال(-

C Dتكاثر ذراري حيدث يف الكهول واملسنني بعد توسط جراحي والصادات        
من المرضى30-50%ألم بطني أو مغص، حمى لدى 

ا�م            جتفاف وقصور دوراين مميت ١٠-٥إسهال مائي شديد يدوم 
في المیكرولیتر لدى ثلث المرضى،30.000> كثرة البیض -

)توسع قولون سمي (التصویر الشعاعي لدعم التشخیص في الحاالت المتقدمة-
السوائل وممكن السيرتوتيدات+  الفانكوميسني ، العالج إيقاف الصادة -
.إلنذار سیّئ لدى المسنین المضعفین-



االسهاالت النامجة عن الفريوسات 
تنمو الفريوسات يف اخلال� املضيفة

)الفیروس العجلي(Rotavirusالفريوسات الدوالبية-
سنة ٢< عند االطفال 

عند االطفال االكرب سنا والبالغني عامل نوروولك-



 تحدث االسھاالت بتدخل الفیروسات في امتصاص مفرزات
االمعاء السویة 

 تخرب زغیبات الخالیا الظھاریة بدرجات مختلفة
 تنخرھا وانفصالھا ( من تشوه بسیط الى تخثر الزغابات(
 االعراض:
ھ حمى خفیفة وألما بطنیا مختلف الشدة واإلسھال مائي یشب

محتوى االسھاالت غیر المجتاحة ویضم قلیال من الخالیا 
االلتھابیة لعدم تخریبھما القولون 

 ایام ۸-٤ممكن ان یحدث اقیاء وقد یدوم



شريالرترو فیروس یشاھد في الخالیا االبتلیالیة في مخاطیة االثني ع
brush borderوواحدة اخترقت ال



norwalk agentفیروس 



Giardiasis (Lambliasis)
Giardia (G.) LambliaG.duodenalis  :

،50-80%المناطق المداریة ,في كل أنحاء العالم، 
اً لكالب والقطط واألبقار واألغنام مصدرقد اغیر نوعیة الثوي،  

للخمج البشري، 
الخامج، تُطرح مالیین األكیاس یومیاً مع براز المصابین في الطور

تلّوث میاه الشرب واألغذیة



المظاھر السریریة  :
 یوماً، وقد یكون السیر ال عرضیاً،6-15یمتّد دور الحضانة
 الدم ال،رائحة كریھة ،البدء المفاجئ إلسھال أصفر اللون :الحاد

غثیان وقھم ونفخة وغازات ،أو المخاط أو القیح، مع  مغص 
حمىكریھة الرائحة والشعور باالمتالء بعد الوجبات، مع صداع و

4ة واألطفال اسن(معاوداً یستمّر عّدة أسابیع أو أشھر، : مزمن
):سنوات



طن إسھال دوري ذي رائحة ممیّزة یتناوب مع إمساك، ویعدّ انتفاخ ب
ن، فقد الشھیة ونقص الوزنیوازدیاد طرح الغازات وصفی

IgAشدید في عوز ، تثبیط مناعي 
:  التشخیص

، ال توجد اختبارات تشخیصیة ELISAفحص البراز، سائل العفج، 
.مصلیة

:  المعالجة
albendazole400 أیام، أو المیترونیدازول5*ملغ.

:الوقایة
.التغذیة متوازنة؛ غیرالغنیة بالسكریات ،الصرف الصحي 



اصابة مزمنة بالجیاردیا عند طفل



الثني صورة وصفیة للجیاردیا المبلیا مستخرجة من عصارة ا
عشري على الرغم من السلبیة المتعددة للبراز



Amebiasis
Entamoeba (E.) histolytica:

خمرتقاً جدار األمعاء، التهام ) األتروفة(ممرض ) Magnaform(النسيجي −آ 
يالكر�ت احلمر وحطام األنسجة مسبباً الزحار األميبـ

،)Minutaformالشكل الدقيق (:اإلنباتـي-ب 
.املزمنة غالباً ،عدمي الفعالية يصادف حرّاً يف ملعة األمعاء 

.، عدمي احلركة،  مقاوماً لتقّلبات البيئة)Cystالكيس (الدائم -ج 
.)E. Disparاملتحّول املتغّري (األمخاج اخلفية عن  تنجم-

من سكان األرض خمموج،%10
-نواقل ميكانيكية ، الصراصري والذابب)امللّوثة ابألكياس(ينتقل بتناول املواد الغذائية 

يوانياً ينتقل ابلتماس من إنسان إىل آخر، الكالب والقرود والقوارض مستودعاً ح



:المظاھر السریریة
)حضانة عّدة أیام (داء األمیبات الحاد 

ري شكوى معدیة معویة متوسطة الشّدة إلى شدیدة من إسھال مخاطي مدّمى زحا
مع تشنجات ومغص وزحیر، 

األشكال الخطیرة اضطراب شوارد ودنف وحالة انسمامیة، 
عفویاً إلى اإلزمان أو المعاودة،من شفاء

،)أشھراً أو سنواتالتھاب قولون معاود(
عتبّدل التھابـي أو ورمي أو لیفي موضّ نادر Ameobomaالورم األمیبـي 

 ً خراج الكبد قد ینتقل المعوي إلى الكبد بعد عّدة أسابیع إلى عّدة سنوات محدثا
)عزولة،خراجاً وحیداً متباین الحجم، أو خراجات متعّددة متلیّنة م(، المداري

،ولتمادي والتوّضع تحت سطح العضلالفص الكبدي األیمن، وتمیل 
سوء حالة عامة ونقص وزن وآالم :ختالطاً لخراج الكبد االخراجات الرئویة

 ً ، عدیم صدریة ونوب سعال شدیدة،  القشع في خراجات الرئة المعزولة ھالمیا
)الموت في الحاالت التي لم تعالج (الرائحة مدّمى غالباً، 



:التشخیص
فحص مباشر للبراز أو للعینات المخاطیة :ء  معوي عرضي اد

تصویر ومضانـي وتصویر طبقي محوري ، بزل الخراج:داء  خارج المعوي 
وتحّري وجود الطفیلیات بالمجھر الضوئي أو باالستنبات، 

من تشخیص الطفیلي في  المستقیمیة بفحص مسحة من الخزعات المأخوذة
التقرحات أثناء تنظیر المستقیم، 

اختبارات مصلیة مناعیة لدى الشك السریري  داء أمیبات معوي غاز أو خارج
معوي، 

.ELISAاختبار التراص الدموي غیر المباشر، اختبار التألّق المناعي، 



: المعالجة
Metronidazol   أیام، 5-10فمویاً مّده

أیّام،  10ثالث مرات یومیاً مّدة /ملغ500یلي البارومومیسین فمویاً بمقدار 
أیّام، 10ثالث مرات یومیاً مّدة /ملغ500فمویاً بمقدار Diloxanidfuoratا

500فمویاً بمقدار  Paromomycinحملة األكیاس الالعرضیین بإعطاء 
فمویاً بمقدار Diloxanidfuoratأیّام أو 10ثالث مرات یومیاً مّدة /ملغ

أیّام، 10ثالث مرات یومیاً مّدة /ملغ500
دور الجراحة وبزل الخراجات الزحاریة خارج المعویة ثانویاً مع توّخي 

الحیطة
:   الوقایة

لمیاه والمواد التثقیف الصحي وتحسین بنیة الصرف الصحي والحّد من تلّوث ا
سة في الغذائیة باألكیاس الزحاریة والقضاء على الحشرات من األسس الرئی

مناطق االستیطان،
الماء غیر أكل الوجبات النیئة أو الفواكھ التـي ال یمكن تقشیرھا أو شربتجنب 

، لمغليّ ا







المتحوالت الزحاریة تحوي كریات حمر مھضومة في مقطع 
نسجي في جدار الكولون 



تھابي تظھر الخزعة المعویة ضیاعا في طبقة الخالیا المخاطیة ورتشاح ال
وتشاھد المتحوالت الزحاریة الحاویة على Lomina propriaفي ال 

الكریات الحمر المھضومة 



صورة مكبرة المتحوالت الزحاریة الحاویة على الكریات
الحمر المھضومة
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