
SALMONELLOSIS

منط مصلي ممرض للبشر200: الكائنات التابعة جلنس السلمونيال
احلمى التيفية أو املعوية :أمخاجا عديدة كثرية عند اإلنسان -
األمخاج اجلهازية البؤرية ، وإنتاانت الدم -
التهاب معدة وأمعاء خيتلف سريراي من اإلسهال املائي إىل الزحار-
ةثة اها،امللو  توجد يف األغذية واألعالف واملياه القذرة واملياه السطحية •
العجول واخلنازير والدواجن واحليواانت املنزلية والقوارض وغريها،•
، أو غري مباشر الطريق الفموي أهم  طرق انتقاهلا، مباشراً بتناول الطعام امللو ث•

.  ابلتماس



.ضإن اإلصابة عند الدجاج تسبب نقل اإلصابة أبنواع السلمونيال عن طريق البي•
ابلسلمونيال و حىت البيض املغسول بشكل كامل وقشرته سليمة ميكن أن ينقل اخلمج املعوي•

هز جيداً ببسرتة أو الصفار جيب أن جت/األطعمة اليت تستخدم البيض النيئ فيها البياض و
.منتجات البيض 

كسور جيب عدم هلذا السبب البيض النيئ واألطعمة احلاوية عليه جيب عدم أكلها، البيض امل•
.عله آمناً لالستخداماستهالكه ألنه عرضة أكثر للتلوث ابلسلمونيال، الطبخ اجليد للبيض جي

ذا فإن هذه ميكن أن حيدث تلوث للحم البقر وحلم الدجاج بربازها أةثناء عمليات السلخ وهل•
.وتطهى بشكل جيد قبل أكلها. املنتجات جيب أن تغسل بتيار جاري من املاء



Enteric fever

• Worldwide, however, there are an estimated 22 million 

cases of enteric fever, with 200,000 deaths annually

• Most commonly, food-borne or waterborne transmission 

results from fecal contamination by ill or asymptomatic 

chronic carriers.

• Sexual transmission between male partners has been 

described



• . In endemic regions,

• enteric fever is more common among young children and 

adolescents. 

• Risk factors include contaminated water or ice, flooding, 

food and drinks purchased from street vendors, raw fruits 

and vegetables grown in fields fertilized with sewage, 

• ill household contacts, lack of hand washing and toilet 

access, 



.معظم احلاالت تعود إىل اإلنسان احلامل
مخج صاب مبوث السبب القريب واملباشر املاء وهو الطريق األكثر شيوعا أو الطعام املل

. حاد أو مع احلملة املزمنني 
نسة وأغلبهم من النساء اللوايت حيملن 50احلملة املزمنون عادة فوق سن ال -

العصيات الصفراوية
ضة املعدية لديهماالستعداد لإلصابة مرتفعاً لدى الولدان والرض ع بسبب نقص احلمو 

شكل متقطع إىل تكمن السلمونيال التيفية يف الصفراء حصيات داخلية وتصل ب-
.ملعة األمعاء وتطرح يف الرباز وبعد ذلك ابملاء أو الطعام امللوةثني

االستجابة املناعيةضعفيف السريرية ( التيفية )يرتفع معدل حاالت التيفوئيد -





How does the bacteria cause disease ?



PATHOGENESIS 
. متر السلمونيال التيفية عرب املعدة لتصل إىل األمعاء الدقيقة-
. عرضيتغزو الثوي يف اجلزء العلوي من األمعاء وحتدث جترمثا دمواي عابرا وغري-

ية وتتكاةثر داخل جيب أن تبقى ح) تقوم البلعميات وحيدات النوى اببتالع السلمونيال 
تستخدم البالعات مطية ( اخلالاي

ة والنقيتنقلها إىل األنسجة الشبكية البطانية يف الكبد والطحال والعقد اللمفي
واألمل البطينالرتفع احلروري:إفراز البالعات للسيتوكينات:التظاهرات السريرية -
وتطو ر استجابة مناعية الضخامة الكبدية الطحالية تنجم عن جتد د وحيدات النوى-

متواسطة ابخلالاي ضد تعشيش السلمونيالت التيفية، 



ي و لتطور األطفال أقل من سنة األكثر عرضة لالنتان البدئ:التظاهرات السريرية
مرض شديد لديهم

.احلضانة وبدء األعراض: الطور الباكر-1
دوث تفاقم املرض وح:التظاهرات السريرية على أشدها: الطور املتوسط-2

.اختالطات، أو حتس ن السري
.ترتاجع األعراض وحيدث الشفاء: الطور املتأخر-3

:البدء تدرجيياً 
وصداع وقهم وسعال وأمل احللق واآلالم العضلية والدوار والوهن،محى

درجة 40.5حىت مث  أيخذ خمطط احلرارة ابالرتفاع على شكل درجات السل م 
مئوية،

بوع الثاين،، ينقلب إىل إسهال يف األس(الرض ع،االيدز )إمساك يف األسبوع األول
-بضيافرتاق ن)ضخامة كبدية طحالية ورعاف وبطء قلب نسيب ،طفح وردي 
،(حروري















ملعاجلني،االختالطات يف األسبوعني الثالث والرابع من املرض؛ البالغني غري ا
و خارجها، داخل اللمعة أالتنخ ر  إىل حدوث تقر ح خيتلط بنزف خمتلف الشدة

االنثقاب املعوي والتهاب الصفاق يف هناية الطور املتوس ط عادة
القلبية،التهاب السحااي، وذات الرئة،، وخراجات الكبد والطحال، والتهاب العضلة

ب اخلصية والتهاب العظم والنقي والتهاب النكفية والتها،كلية كبب و التهاب
الستعمال الفوري ينخفض تكرر كل املضاعفات السابقة مبا فيها النزف واالنثقاب اب-

.للصادات املناسبة ابستثناء نسبة النكس فال تنخفض

.من املرضى املعاجلني ذوي املناعة الطبيعية10%تنكس احلمى املعوية لدى 

احلملة املزمنون مستودع العدوى ومصدر حدوث الفاشيات، 
ية، احلمل املزمن يف اجلهاز البويل مع داء املنشقات الدموية أو حصيات بول

.   فية مع البولمن املرضى محلة مزمنني ال عرضيني يطرحون السلمونيالت التي %5-1





Mononuclear cells , red blood cells in the stool 



:التشخيص
من احلاالت، 15-25%نقص بيض ونقص صفيحات يف 

. ALT-AST،ALP،LDHيرتفع 
يف الثالث، 50%يف األسبوع األول، تنخفض إىل 90%إىل الدم إجيابية زرع 

زرع الرباز أو البول أو النقي أو خزعة البقع الوردية، 
زرع النقي مرتفع احلساسية؛

.ننيتغيب الساملونيلة من الرباز يف األسبوع الثامن، نسبة قليلة محلة مزم
. PCR، ( ≥ 1/160)مرتفعة Widal's test ،Oاختبار فيدال 

العالج
Ceftriaxone ساعة، 24/غ2وريدايً مبقدار

Ciprofloxacin.
ي أو تغري درجة الوع)يف حاالت احلمى التيفية الشديدة Dexamethasoneا 

،...(حدوث صدمة إنتانية
Ciprofloxacinاحلملة املزمنون للسلمونيلة 



• , leukopenia and neutropenia are detectable.

• Leukocytosis is more common among children,                            

• during the first 10 days of illness

• The definitive diagnosis :isolation from blood, bone marrow,

rose spots, stool, or intestinal secretions. 

Stool cultures, become positive during the third week 

in untreated patients.

• Several serologic tests, including Widal test  are available.

None of these tests is sufficiently sensitive or specific to replace 

culture-based methods for the diagnosis of enteric fever

. PCR and DNA probe assays to detect S. typhi in



Indication Agent Dosage (Route) Duration, 

Days

Empirical Treatment

Ceftriaxonea 1–2 g/d (IV) 7–14

Azithromycin 1 g/d (PO) 5

Fully Susceptible

Ciprofloxacinb (first line) 500 mg bid (PO) or 400 mg 

q12h (IV)

5–7

Amoxicillin (second line) 1 g tid (PO) or 2 g q6h (IV) 14

Chloramphenicol 25 mg/kg tid (PO or IV) 14–21

Trimethoprim-

sulfamethoxazole

160/800 mg bid (PO) 7–14

Multidrug

-

Resistant

Ciprofloxacin 500 mg bid (PO) or 400 mg 

q12h (IV)

5–7

Ceftriaxone 2–3 g/d (IV) 7–14

Azithromycin 1 g/d (PO)c 5



:الوقاية
مياه شرب نظيفة وهيئات صحية فعالة ،الصرف الصحي 

.كشف احلملة ومعاجلتهم
،كبسوالت Ty 21a: احلية الفموية-:1لقاحات 

.سنوات5اجلرعة الداعمة كل، 7، و1-3-5قبل الطعام بساعة واحدة يف األايم
(الصادات أو املفلوكني املضاد للمالراي، احلوامل واملصابني خبمج حاد ومضعفي املناعة)

سنوات6ال ينصح به لألطفال اقل من 
. جرعة وحيدة حتت اجللد، سنتنيTyphim Vi: اللقاحات املقتولة -2

، 70%ال تتجاوز نسبة محاية هذه اللقاحات من اإلصابة 
من عديد السكاريد احملفظي مت مجعه Viوهو حيتوي على Vi CPSحديثا تطوير لقاح 

 Pseudomonas aeruginosa rexotoxinمع بروتني مهيء غري سام من 
سنوات 5–2ويعطى جبرعتني وهو حيرض اللمفاوايت التائية وعند جتربته على األطفال 

وكان جيد التحمل% 90أعطى فعالية  تصل ل 
.  عالجاإلمراضية ومعد ل الوفيات حالياً بفوعة اجلراةثيم ومدى مقاومتها للصادات وتوقيت بدء ال



• Two typhoid vaccines are commercially available:

• (1) Ty21a, an oral live attenuated S. typhivaccine (given 

on days 1, 3, 5, and 7, with a booster every 5 years) 

• (2) Vi CPS, a parenteral vaccine consisting of purified Vi 

polysaccharide from the bacterial capsule (given in 1 dose, 

with a booster every 2 years).

• The minimal age for vaccination is 6 years for Ty21a 

and 2 years for Vi CPS.

• Currently, there is no licensed vaccine for paratyphoid 

fever.

• The old parenteral whole-cell typhoid/paratyphoid A and B 

vaccine is no longer licensed



PNEUMOCOCCAL 
INFECTIONS

منط نوعي من اجلرةثوم متصالبة 85<–ذات حمفظة –تنمو عادة ةثنائية 
حدوث اخلمجالتصاق العقدايت الرئوية خبالاي ظهارة البلعوم اخلطوة األوىل لالستعمار و 

وم عديد السكريد احملفظية مستضد           اضداد مصلية نوعية تقي من اجلرةث
أايم من ظهور اخلمج فعالة يف الوقاية من اخلمج، 5-8أضداد احملفظة اليت تظهر بعد -

.  واملناعة الطبيعية تلي االستعمار أو حدوث اخلمج
( يندر حدوث اوبئة حقيقية من ذات الرئة ابملكورات الرئوية ) 

الضرورة لعزل املصابني خبمج م ر
طرياتتنتقل ابلق(بداية الربيع ،شتاء ) توجد عادة يف السبيل التنفسي 

–ناعة عوز امل–املستأصل طحاهلم –النقيوم املتعدد –داء هودجكني –اللمفومات -
األمخاج التنفسية الفريوسية احلادة 



Pneumococcal Disease

Clinical Syndromes

• Pneumonia

• Bacteremia

• Meningitis



:األمراض النامجة عن املكورات الرئوية
PNEUMONIA   : فصية عادة) أهم أمخاجها-

(ذات قصبات ورئة بدون إصابة متنية واضحة احلدود
ACUTE  PURULENT EMPYEMA OF PLEURA  

من ذات الرئة ابملكورة الرئوية ختتلط ابلدبيلة% 3> :م ر أكثر أسبااها 
قد تشفى عفواي او اةثناء معاجلة ذات الرئة أو تستلزم التفجري

ACUTE OTITIS MEDIA:
–سنة األوىل 2األطفال اهجمة واحدة على األقل خالل ال1/3–لدى الرضع واألطفال   50%

االختالطات اندرة-
ACUTE SINUSITIS   :قد يتطور حنو االزمان













Pneumococcal Pneumonia
Clinical Features

• Abrupt onset
• Fever
• Shaking chills
• Pleuritic chest pain 
• Productive cough
• Dyspnea, tachypnea, hypoxia





:التهاب السحااي اجلرثومي احلاد
اب األذن الوسطى الته،ذات رئة ) جترمث الدم بسبب بؤرة انتانية : اثنواي ل -م ر اكثر اسبااها  -

)كسر قاعدة اجلمجمة،التهاب اجليوب احلاد ،احلاد 
:جترمث الدم ابل م الرئوية

غافمظهر رئيسي اللتهاب الش–التهاب السحااي –قد يرافق الطور احلاد من ذات الرئة 
اختالط خلمج محوي بسيط–مخج أويل عند املستعدين 

بؤرة واضحةبدون–التهاب السحااي –مضاعفة  لتجرمث الدم : التهاب الشغاف ابل م الرئوية 
.قصور قلب مرتقي بسرعة-قد يؤدي إىل أفات صمامية أكالة مع متزق مفاجئ 

( قنايت فالوب مخج صاعد من املهبل عرب) أكثر شيوعا عند اإلانث : التهاب الصفاق ب م الرئوية 
يستجيب للمعاجلة ابلبنسلني



:املعاجلة
استخدام البنسلينات يف أمخاج العقدايت الرئوية احلساسة للبنسلني 

أو استبداله بسفالوسبورينات اجليل الثالث
Amoxicillin جيوب حاد–اذن وسطى )فعااًل كذلك يف األمخاج غري السحائية

:الوقاية
PPSV23  65شخص فوق سن.

%40ومن الوفيات ب % 80ختفف هذه األضداد من امخاج ال م ر ب 
–منة أبفات قلبية مز لألشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني الثانية والرابعة والستني املصابني

مسنني–سكري –التهاب قصيبات –التهاب قصبات مزمن 
حاهلموعند املستأصل ط–مينع ذات  رئة وجترمث الدم عند معظم م فقر الدم املنجلي وليس مجيعهم -

يف الوالايت املتحدة األمريكية، PCV7عام ألفني أجيز



Pneumococcal Vaccines

1977 13-valent polysaccharide
vaccine licensed

1983 23-valent polysaccharide
vaccine licensed (PPV23)

for all persons 65 years of age and for those 2–64 years of age 
who have underlying medical conditions that put them at 
increased risk for pneumococcal disease or severity

2000 7-valent polysaccharide
conjugate vaccine licensed   (PCV7)



Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Recommendations

Adults 65 years of age or older
Persons 2 years or older with

chronic illness
anatomic or functional asplenia
immunocompromised (disease, chemotherapy, steroids)
HIV infection

Pneumococcal Conjugate Vaccine Recommendations
All children younger than 24 months of age
Unvaccinated children 24-59 months with a high-risk medical 

condition

MMWR 1997;46(RR-8):1-24



Actinomycosis

، الذكور ةثالةثة أضعاف اإلانث، (أوسط العمر)من مراحل احلياة أي   
ببطء،  .املتكررةوالرضوضعالقة بسوء العناية بصحة األسنان 

،الطبيعي للفم واألنبوب اهلضمي والطرق التناسلية لدى اإلانثالنبيت
موضعي، مخجيؤدي ختر ب الغشاء املخاطي إىل 

، للشعياتالطور املزمن غري املؤمل مميزاً 
املشخ صة وحبيبات الكربيتالعدالتمن ؤلفموحيدة أو متعددة، خنر املركزي قساوة

نواسريتتطور مع الزمن هلذا املرض، اجلدران الليفية للكتلة صلدة تُوصف ابملتخش بة،
ل حدوث سهتدموي، األجسام األجنبية النتشارالإىل اجللد واألعضاء اجملاورة،  اندرا

، (داخل الرحم)اخلمج



:التظاهرات السريرية
.بااثتإلزمان والرتقي؛ وبذلك قد تصل اآلفة إىل حجم كبري مقلدة اخلا-1
.امليل إىل إحداث نواسري-2
َ  مدياً نكس ألن الشفاء من داء الشعيات يتطل ب عالجامليل إىل ال-3 .دًا

اجات أو انتفاخ يف األنسجة الرخوة أو خر  : ،يف منطقة الرأس والعنق %90
العمود الرقيب أو آفات كتلية ، زاوية الفك السفلي، متتد اإلصابة إىل القحف أو

الصدر، 
.رتفع  البيضتاألمل واحلمى، 



Actinomycosis (lumpy jaw) is caused by a bacteria introduced to face 

tissues by trauma, surgery or infection. Long term treatment with 

antibiotics is often required. 







اجلنب، ،النسيج الرئوي، :مرتقياً داء الشعيات الصدري 
نقص الوزن والسعال املنتج للقشع،،احلمى ،األمل الصدري )

،يدات رئوية تكه ف، اعتالل العقد اللمفاوية يف سر ة الرئة، عق،آفة كتلية ،ذات رئة 
قد متتد  آفات اجلنب إىل العظام اجملاورة أو جدار الصدر، 

التهاب الرتوج، أو اتلية اللتهاب الزائدة الدودية داء الشعيات البطين
راحة قولونجلاتلية ،جسم أجنيب يف البطن 

.  يتظاهر خراجة أو كتلة أو آفة خمتلطة، يقل د  أفات األمعاء االلتهابية
انتشار دموي من واحدة أو خراجات متعددة أو كتل، املعزول اخلمج الكبدي خراجةً 



ة، التهاب حويضة وكلية، خراج كلوي أو ما حول الكلي:اجلهاز البويل التناسلي
متداد الداء احلوضي، الاملثانة 

. ياتجيب التفكري عند وجود مرض انكس أو جروح ونواسري يصعب شفاؤها بداء الشع
لدى النساء اللوايت هلن  جهائز داخل الرحم،  داء الشعيات احلوضي •

، اندراً ما يتطور اخلمج يف العام األول لوضع اجلهيزة، تزداد اخلطورة مع الزمن
لية والنزف مهبلي غري نوعية كاحلمى ونقص الوزن واألمل البطين، وتعد  زايدة املفرزات املهب•

عرضان شائعان، 



:التشخيص
التشريح املرضي 

، والشعاعيةالسريريةالتظاهرات 
هري خيوط العامل املمرض، حبيبات كربيتية جمفحص 

يف البول ابستخدام التلوين املناسب أو الزرع، 
PCRرق التناسليةالطبيعي للفم والطالنبيتمن مكوانت ا مل تستعمل على حنو واسع ألهن.
:العالج

تتبع ،أسابيع4-6يومياً مدة G (Penicillin G)بنسلني المن مليون وحدة 24-18
اليوم، /غرام2-4مدة Vمبعاجلة فموية ابلبنسلني 

شهراً،  6-12تستمر 
مشاركة املعاجلة الدوائية واجلراحية، 



Anthrax

، Bacillus (B.) anthracisالثدييات آكالت العشب عادة، اإلنسان، 
، ميكن ألبواغ اجلمرة اخلبيثة أن تبقى حية يف الرتبة لعشرات السنني

عاملية االنتشار، البلدان التـي ال تسيطر على األوبئة احليوانية،
يواانت السليمة، عدوى احليواانت املخموجة بوساطة مفرغاهتا اليت تلو ث األعشاب إىل احل

األغنام واملاعز واخليول واجلواميس واجلمال، 
جلمرة اخلبيثة، مياه األعالف واجللود والفراء واملنتجات احليوانية املصابة ملو ةثة بعصيات ا

صرف املدابغ ومعامل الصوف وغريها، 
األطباء البيطريون وجتار املواشي واملزارعون واجلزارون، 

بوساطة احلشرات، ابستنشاق الغبار >تشك ل الشقوق اجللدية والسحجات واجلروح 
.حليب احليواانت املخموجة أو اللحوم احلاوية على األبواغ



:  املظاهر السريرية
أايم، 2-5احلضانة 

اندفاعاً حطاطياً شروايً حول بوابة الدخول:اجلمرة اخلبيثة اجللدية
، خشكريشة األزرق احملمر  القامت واألسود، أتخذ ابالتساع,يتقر ح هناية األسبوع األول 

، Pustula malignaشديدة السواد جافة خشنة، حتيط وذمة متسعة وبثرات خبيثة 
مُتعد دة يف بعض احلاالت،

التهاب األوعية والعقد اللمفاوية املنطقية مؤملاً، ,عدمية األمل
.ةاحلمى والعرواءات واإلقياءات والوهط الدورانـي تبعاً لتباين احلالة السريري

،10-20%يسوء اإلنذار يف الوجه أو العنق، الوفيات دون معاجلة 





وذمة رئوية ,صاعقاً، التهاب منصف نزيف اجلمرة اخلبيثة الرئوية
ر وزرقة، وانصباب جنب نزيف، محى وعرواءات وتعرق شديد وضيق نفس وزلة وصري

أايم حنو السبات فاملوت، 3-1
يف بدء مفاجئ قيء وإسهال مائي مدم ى وإيالم بطين، انثقاابتاجلمرة اخلبيثة املعوية

.أايم2-3األمعاء الدقيقة والتهاب صفاق، الوفاة خالل 
اجلمرة النامجة عن اإلرهاب البيولوجي



: التشخيص
اجللدية سريرايً اندفاع نوعي غري مؤمل،

السريري للرئوية أو املعوية ابلغ الصعوبة، 
التشخيص األكيد إةثبات يف اللطاخات املأخوذة من اجلمرات أو حمتوايت البثرات، 

(ارتفاع عيار األضداد إىل أربعة أضعاف)معايرة أضداد املستضد الواقي 
:املعاجلة

There are 3 main antibiotics, to treat B. anthracis, doxycycline, 
ciprofloxacin, or amoxicillin. 

السوائل ويضتعاإلجراءات العالجية الداعمة كالراحة يف السرير وتطبيق الضمادات والكمادات الرطبة و 
.  والشوارد إىل جانب املعاجلة السببية ابلصادات، املداخالت اجلراحية مضاد استطباب

.سلفا-ال ُتستعمل السيفالوسبورينات أو الرتي 
:  الوقاية

الكشف املبكر عن تلوث املنتجات احليوانية بعصيات اجلمرة اخلبيثة، 
التخل ص اجليد من احليواانت املخموجة النافقة

ملغ من الدوكسي سيكلني،200
Anthrax Vaccine Adsorbedاللقاح  (AVA)



Malaria

3 billion people 

1 million deaths each year
1-P. falciparum:احلمى غري منتظمة 36-48مدارية، مد ة التكاةثر التقس مي داخل احلمر الخبيثة.
2-P. ovale:ساعة، احلمى كل اثين يوم 48البيضاوية.
3-P. vivax :الحميدة

4-P. malariae :(.محى ربع)ساعة، احلمى اثلث يوم 72، الرباعية
(.الطور خارج احلمر)ساعة واحدة يف الكبد، •
،(أايم من العدوى تبعاً لنوع املتصو رات6-9بدء الطور داخل احلمر بعد )•

وحتر ر األقاسيم تنطلق نواتج استقالبية مول دة للحرارة املصابةخترب احلمر 
.نوابت وصفية من احلمىتؤد ي إىل تفعيل البالعات، وإطالق السيتوكينات 

تعاود املنجلية الطور خارج احلمر عكس الثالةثة البعد الطور الدموي •
.ما يفس ر إمكانية نكس املالراي اهذه األنواع

تنتشر املالراي يف البلدان املدارية وحتت املدارية •
ينشط البعوض عند الغروب وأةثناء الليل،•
.املياه الراكدة مثالية حلضن البعوض وتكاةثره•











:املظاهر السريرية
دعث وغثيان وصداع وآالم عضلية وعضوية، :طور ابدري ال نوعي •
درجة مئوية 41.1قشعريرة دورية مع محى قد تصل درجة حرارة اجلسم اىل -•

(النظم اخلاص  بعد أسبوع من بدء املرض )كل  خمططات احلرارة املمكنة، 
.  تستمر نوبة املالراي ملدة ساعتني أو أكثر يصاحبها صداع وأمل يف العضالت وغثيان-
.ل الطبيعيبعد مرور النوبة يتعرق املريض، مما يسبب اخنفاضاً يف درجة حرارة اجلسم اىل املعد-
بني كل نوبة وأخرى يشعر املريض بتحسن لكنه يكون ضعيفاً ولديه فقر دم -

تم أخطر املنجلية، فاملريض يزداد ضعفا مع كل نوبة محى، ومعظم املرضى ميوتون اذا مل ي
شد ة ومد ة وجود الطفيليات يف الدم، .عالجهم

ن دون عالج، املتصورة النشيطة والبيضوية والوابلية، النوابت ختف يف كل مرة حىت تتوقف م-
قد تعود األعراض اىل الظهور بعد فرتة طويلة من متاثل املريض اىل الشفاء-

ضخامة طحالية متزايدة، الكبد ممض اً وأقل  ضخامة، 
، 30%أعلى معد ل إصابة للكرايت احلمر، املالراي املدارية 

، هاالفاقة الدموية مع تفاوت يف أشكال الكرايت احلمر وأحجام
، Poikilocytosisكرايت بكيلة 

ةثلث احلاالت، ترتفع سرعة التثفل بشد ة، نقص الكرايت البيض 



• paroxysms associated 
with synchrony of 
merozoite release

• between paroxysms 
temper-ature is normal 
and patient feels well 

• falciparum may not 
exhibit classic paroxysms 
(continuous fever)

tertian malaria

quartan malaria





-Malaria Tropica: حضانة أسبوع إىل أسبوعني
ساعة48نوابت من القشعريرة واحلمى تظهر كل -

احلاالت إبسهال ترتافق يف بعضبطنيةطور ابدري صاخب مع وهن عام وآالم عضوية وغثيان وآالم  شديد، 
ساعة،12خالل أايم، مد ة عرواءاتترتفع احلرارة ببطء مع 

يف احلاالت املديدة ةثنائية الذروة،
ألمد ، ا(أو درجة احلرارة حتت محوية دون وجود نظم واضح)احلاالت الشديدة احلمى قصرية األمد شهراً، 15األقصى الطبيعي 

دوراين وغيبوبة،وهطشكاًل جليدايً مع 
شكاًل قلبياً توسع أجواف القلب مع قصور الصمامات، 
شكل صفراوي مع يرقان وقيء صفراوي وآالم موضعية، 

السبات،صرعيةشبه اختالجية،نفسية مع حالة هياجتبد التشكل دماغي 
ضخامة كبدية الشكل، وقيء، واختالجات، وجفاف، و هيضيةأو زحاريةإسهاالتشكاًل معدايً معوايً  .السباتطحالية، مع أذي ة كلوية وأذية عصبية مركزية 



2-Malaria tertiana:  يوماً 9-16حضانة ميتد
ساعة48نوابت من القشعريرة واحلمى تظهر كل 

ْم،  38.5طور ابدري مع وهن عام وصداع وآالم عضلية وحرارة 
، (ساعات 6-8نوبة )لعرواءات واألمل البطنـي والقيء واحلمى، اأايم 3-4بعد 

ساعة بني نوبة وأخرى، 48نظم حمد د بفاصل ،مرة 20تتكرر حتـى 
ترتاجع شد ة النوب مع تقد م سري املرض حتـى حدوث الشفاء السريري،

النكس دون معاجلة خالل أسابيع إىل أشهر، 
ضخامة كبدية طحالية، ،نوب أقل  شد ة وأقصر مد ة ،عرواءات دون محى بدئية 

.اندراً احلاد ة الوفاة
3-Malaria quartana: ساعة 72القشعريرة واحلمى تتكرران كل يوماً 20-40حضانة

، طور ابدري كما هو احلال يف مالراي غب 
أايم حنو أبطأ سرياً من مالراي غب  3يلي ذلك بعد 

عرواءات محى شديدة، خمطط احلمى وأمد النوب التالية أبطأ أيضاً؛ 
فيتلو نوب احلمى يومان خاليان من احلرارة عادة، 

نوبة أو أكثر، 20يبدأ ابلتحلل بعد 
.اندرالنكس قد حيدث بعد سنوات، املوت



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Symptoms_of_Malaria.png




: التشخيص•
ابجملهر الضوئي،( يمزابعد تلوينها بطريقة غ)منطقة موبوئة، القطرة الكثيفة، ولطاخات الدم احمليطي •

.ساعات، لطاخات من بزالة القص6كل 
خلمج الكامن وحاالت أو لتشخيص ا(الدراسات الوابئية وانتقاء املتربعني ابلدم)الختبارات املصلية ا•

..النكس، أوملراقبة نتائج املعاجلة
االضداد تظهر بعد األسبوع األول من العدوى وتستمر سنني عديدة•

:املعاجلة•
يف املستشفى •
ت عضوية ال عكوسة تنتهي ابلوفاة• .األمخاج التـي ال تعاجل أذاي 
•Chloroquin :أمخاج :اسة غري املختلطة املنجلية أو البيضوية أو النشيطة أو الوابلية احلس

يوماً،  14مد ة( Primaquinاملتصو رات النشيطة والبيضوية 
• Coartem (Artemether 20 mg/Lumefantrine 120 mg)  

for uncomplicated malaria falciparum
ملغ مرتني يومياً 100الكينني سلفات أو الكينني هيدروكلوريد فموايً مع الدوكسي سيكلني مبقدار 
أايم، 7-10مد ة  Mefloquin



: Dosage and administration Coartem (Artemether 20  

mg/Lumefantrine 120 mg) for uncomplicated 

malaria falciparum

Age group Weight group
Blister

color
(Day 1) (Day 2) (Day 3)

4 months 

to 5yrs
5 to 14 kg Yellow

1 tb R, 1 tb R, 1 tb R,

1 tb Z 1 tb Z 1 tb Z

6 to 11y 15 to 24 kg Blue
2 tb R, 2 tb R, 2 tb R,

2 tb Z 2 tb Z 2 tb Z

12 to 14y 25 to 34 kg Orange
3 tb R, 3 tb R, 3 tb R,

3 tb Z 3 tb Z 3 tb Z

> 14y > 34 Green
4 tb R, 4 tb R, 4 tb R,

4 tb Z 4 tb Z 4 tb Z

Source: Guideline for the treatment of malaria, WHO; 2006



:الوقاية
كسر حلقة تكاةثر البعوض•
وة تيار املاء، التخل ص من األماكن املالئمة ابلتجفيف والتصريف املناسب وزايدة ق•

مبيدات الريقات طبقة رقيقة من الزيت فوق املياه السطحية،
.تربية األمساك آكلة الريقات•
املكافحة الشخصية السراويل الطويلة، املنفرات اجللد املكشوفة •
.ه مببيداتمبيدات البعوض يف غرف النوم، النوم حتت شباك مسيكة مغلقة مشر ب•
اً، أشهر الكلوروكني مر ة واحدة أسبوعي3إلقامة قصرية األمد حىت االوقاية الكيماوية يف •

أسابيع بعد العودة،  4وذلك قبل أسبوع من السفر وحىت 
امليفلوكنييف املناطق املوبوءة املنجلية املعن دة على الكلوروكني•





TOXOPLASMOSIS



History.

➢Toxoplasma gondii was first discovered in 1908 by 

Nicolle and Manceaux, in Tunis, on a Gundi

(Ctenodoactylus gundi).



Toxoplasmosis

:بثالث مراحل Toxoplasma gondiiاإلنسان واحليواانت، 50%واسع االنتشار 
(.الثوي النهائي)تطرحها القطط (: الشكل الربازي)البيوض املتكّيسة -1
(:أشكال تكاثر داخل وخارج خلوية)األاتريف -2
األعضاء واألنسجة، :كيسات-3

األمساك والزواحف والطيور والثدايت واإلنسان،
نيئة أو غري املطهوة جيداً، عدوى  اإلنسان الفم البيوض املتكي سة املبو غة عرضاً، املشتقات الغذائية احليوانية ال

هتجر املقو سات األمعاء لتغزو أية خلية منو اة، 
حُتد د االستجابة املناعية للثوي املتوسط درجة التكاةثر االنشطاري الالجنسي، 

يث تطمر القطط روةثها معدية عد ة تت سم البيوض املتكي سة املتبوغة مبقاومتها الشديدة، وتبقى يف الرتبة الرطبة ح
.أشهر يف درجات احلرارة املنخفضة



Toxoplasmosis gondii

• Oocysts- Only members of the cat family 

shed oocysts 



• Trophozoites- Tachyzoites are the actively proliferating 

trophozoites, which are observed during the acute stage of 

infection 



• Tissue cysts: Tissue cysts are found most 

commonly in the brain and in skeletal and 

cardiac muscle but can occur in any organ 



Parasite Life Cycle: 
Toxoplasma gondii

Definitive 
Host

(Cat)

Infected 
foetus

Possible 
transmission 
via placenta

Oocysts 
shed in poo

Adapted from JP Dubey, 
2006

Oocysts in 
feed, 
water or 
soil

Tissue Cysts  
in Meat

(10 million
over 1-3 days)

Intermediate 
Hosts 





• Foodborne

• Animal-to-human (zoonotic)

• Mother-to-child (congenital)

• Rare instances



How do you know if you have 
Toxoplasma gondii

•You probably don’t know!
•Most cases have no symptoms!!

•So why could it matter?
•T.gondii persists in the body forming “cysts” in the 

muscle and CNS!
•Significant risk to:

•Unborn children of T. gondii naive mothers.

•Immunosuppressed e.g.Transplant patients

•Immunocompromised e.g. AIDS patients



: املظاهر السريرية
weeks 2–1:داء املقّوسات الغوندية احلاد لدى أسوايء املناعة-1
سرياً ال عرضياً، •
،أو معم مة ( رقبية)ضخامات عقدية ملفاوية موض عة : عرضية •

محى خفيفة وصداع ووهن وآالم عضلية، 
ع أغلب األعراض التهاب مشيمية وشبكية أو ذات رئة أو التهاب عضلة قلبية، ترتاج،اندر اعتالل دماغي •

خالل عد ة أسابيع، 
.يستمر االعتالل العقدي اللمفاوي بضعة أشهر•



ضي عودة تفعيل مخج مزمن ال عر :داء املقّوسات لدى املضعفني مناعياً -2
اندرحديثة، 

عصبية مركزية تت سم بوجود كتل يف جذع الدماغ والنوايت القاعدية، 
تبد الت يف الشخصية وختليط الذهين وهزع وحبسة واختالجات
.اندراً يف العينني أو الرئتني أو األعضاء األخرى، وقد يتعم م اخلمج

خلقي أغلب احلاالت، اندر مكتسب :داء املقّوسات العيين-3
.، احلولفقدان الرؤية املركزية،خوف من الضياء األمل العيين ،عتمات ،تغي م رؤية 



Pathologic lesions of disease

EYE





ينجم عن اخلمج األو يل أةثناء احلمل، :داء املقوسات احلملي-4
ضعف اجلواب املناعي الذي ،أةثناء احلمل CD4النقص الفيزيولوجي املعتدل يف العدد املطلق 

تتواسطه اخلالاي التائية، 
.إالجهاض أو مبوت الوليد أو ابلوالدة املبكرة

: داء املقوسات اخللقي-5
توقيت حدوث اخلمج وعمر احلمل؛ 

أشهر ال خطورة هلا على اجلنني6األمخاج التـي يسبق حدوةثها احلمل مد ة تتجاوز 
املد ة الفاصلة بني حدوث اخلمج واحلمل، مع قصر تتزايد خطورة إصابة اجلنني 

تقريباً،65%الثلث الثالث من احلمل 
األذايت اجلنينية أكثر خطورة يف الثلث األول مقارنة مع الثلث الثالث،

اخلمج اخللقي عرضياً منذ الوالدة 
بعد سنوات طويلة من الوالدة، 

ختالجات صغر اجلمجمة والتهاب املشيمة والشبكية والتكل سات داخل الدماغ واستسقاء الرأس واال
.طو ر الروحي احلركيوالريقان وفقر الدم والضخامة الكبدية الطحالية وعدم القدرة على التعل م وبطء الت





Toxoplasma gondii – Road Traffic Accidents

•Czech Republic (Flegr et al, 2002): The risk of being in car 

accidents is 2.65 times higher in T.gondii infected people 

(passenger or driver!!!)

•Turkey (Yereli et al, 2006): increased frequency of T.gondii 

infected people in accidents (eg Toxo specific IgG 24.32% 

versus 6.48%)

•But is this causative criteria?

•Are some personality types more likely to be involved in car 

accidents and more likely to have T.gondii???  



:التشخيص
G  :ELISA ،M،سابني فيلدمان :االختبارات املصلية •
، Tachzoiteالتشريح املرضي خلزعات العقد اللمفاوية ابلطرق النسيجية املناعية الـ•
.PCRتفاعل سلسلة البوليمرياز •
- 4إعادة معايرة األضداد مرة أخرى بعد • .أسابيع للمراقبة3
توخي احلذر يف تفسري املوجودات املصلية لدى املرضى املضعفني مناعياً؛ •
.التصوير الطبقي احملوري، والرنني املغناطيسي•
النوعية،Gإجيابية ،اآلفات الوصفية :داء املقو سات العينـي •
النوعية تلو الوالدة Mارتفاع :اخلمج اجلنيين•

:املعاجلة 
السري الشديد ال يُعاجل إال يف احلاالت ذات: داء املقّوسات احلاد لدى املرضى أسوايء املناعة-1•

.Sulfadiazineمع  Pyrimethamineأو املديد، 



داء املقوسات الدماغي لدى املضعفني مناعياً كمرضى اإليدز-2
.أسابيع بعد تراجع األعراض والعالمات4-6يستمر العالج مد ة 

prednisone:داء املقّوسات العيين-3
.  أسابيع4-6ال تقل  مدة املعاجلة 

:  داء املقّوسات احلملي-4
الثلث األول من احلمل السبرياميسني فموايً حتـى الوالدة،

بدءاً من شهر احلمل الرابع الربمييتامني مع السلفادايزين مد ة ةثالةثة أسابيع، 
.يكرر ذلك حتـى هناية احلمليلي ذلك اسرتاحة من العالج مد ة شهر 

:  الوقاية
االمتناع عن تناول حلوم اخلنازير أو احلمالن النيئة أو غري املطهو ة جيداً، 

قفافيز واقية لدى مقاربة روث القطط أو الرتبة ملوةثة بروةثها، 
.فضالت املساخليفض ل تغذية القطط بعلف جاهز أو مطبوخ، وحيظر تغذيتها ابللحوم النيئة أو ب
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