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◼ SARS-CoV-2 enters host cells through interaction of its 

spike protein with the entry receptor ACE2 in the presence 

of TMPRSS2 (far left). Proposed mechanisms for COVID-

19 caused by infection with SARS-CoV-2 include 

◼ (1) direct virus-mediated cell damage;

◼ (2) dysregulation of the RAAS as a consequence of 

downregulation of ACE2 related to viral entry, which leads 

to decreased cleavage of angiotensin I and angiotensin II

◼ ; (3) endothelial cell damage and thromboinflammation; and

◼ (4) dysregulation of the immune response and 

hyperinflammation caused by inhibition of interferon 

signaling by the virus, T cell lymphodepletion, and the 

production of proinflammatory cytokines, particularly IL-6 

and TNFα.

◼Pathophysiology of COVID-19.



األلية االمراضية لإلصابة بالفيروس
ك مع الخاليا المضيفة من خالل تفاعل البروتين الشائ SARS-CoV-2يدخل ◼

(.أقصى اليسار( TMPRSS2في وجود  ACE2مستقبل الدخول 

الناتجة عن اإلصابة بفيروس  COVID-19تشمل اآلليات المقترحة لـ ◼

SARS-CoV-2

تلف الخاليا المباشر بواسطة الفيروس ؛ (1)◼

المرتبط بدخول  ACE2نتيجة لخفض تنظيم  RAASعدم تنظيم ( 2)◼

2وأنجيوتنسين1أنجيوتنسينالفيروس ، مما يؤدي إلى انخفاض انقسام 

و. خثريتلف الخاليا البطانية واضطراب التهابي ( 3)؛ ◼

تثبيط خلل في تنظيم االستجابة المناعية وااللتهاب المفرط الناجم عن( 4)◼

لتائية ، إشارات اإلنترفيرون بواسطة الفيروس ، ونضوب الخاليا اللمفاوية ا

.TNFαو  IL-6وإنتاج السيتوكينات المنشطة لاللتهابات ، وخاصة 





https://www.nature.com/articles/s41591-020-0968-3/figures/1










Extrapulmonary manifestations of COVID-19

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0968-3




COVID-19 affects different people in different ways. Infected people have had a wide range of symptoms reported – from mild symptoms to severe illness.

Symptoms that may appear 2-14 days after exposure to the virus:
Cough
Shortness of breath or difficulty breathing
Or at least two of the following:
Fever
Chills
Repeated shaking with chills
Muscle pain
Headache
Sore throatf
New loss o taste or smell
Trouble breathing
Persistent pain or pressure in the chest
New confusion or inability to arouse
Bluish lips or face



2019-nCoV signs and symptoms



Symptoms of 
Coronavirus

• Early Stage:

• Fever (>38C)

• AND

• Respiratory symptoms:

•Cough

•Shortness of breath

•Runny nose

•Weakness

•Malaise 

•Nausea/vomiting

•Diarrhea 

•Headache

Advanced Stage:

All of the earlier symptoms plus

• Pneumonia

• Bronchitis





تعريف الحاالت:تصنيف الحاالت •

الخفيفة•

المتوسطة•

الشديدة•

الحرجة•
PCR يخرج المصاب من العزل بعد زوال األعراض ونتيجتين سلبيتين الختبار ساعة24بفاصل 

يوم مع نصحهم بالتقليل من االحتكاك مع األسرة14ويتابع في الحجر المنزلي مع العزل لمدة 
وارتداء القناع الواقي



COVID-19 مخطط التعامل مع حاالت
تعريف منظمة الصحة العالمية لهذه الحالةبحس

مررض يش وررن شمرررش تشمررضحشد وكرر ش رر  ش  رر  ش

14علىشدم سشمر ش  ةرمشمد رأوش  شملةملرمش ر  ش

  م  ش

.اةك بقمشةبأءشظه رشاألعضاح

(صع بمشد وس–سع  ش– ضاروش)مض يش ون شمرشمضحشد وك ش   

   ش ج  شسببشآ ضشةلةظ هضاتشاةكض ض مش

ءشفيض سشم طقمشدمشفيه شاإلب غشعرشسضا مشملليمشةأا/ م ش ج  شقصمشسوضش  شإق ممشةبلأش

  م  شاةك بقمشةبأءشظه رشاألعضاحش14   شCOVID-19 .  ر ن شاةمكةجأش

 رضاروشمر ش) مض يش ورن شمررشعرأ نشد وكريمش ر  وش  يمرم

ع ممش ا أوشعلىشاألقلشمرشاألعضاحش

 وس،شع م تشةمضحشد وك ،شمثلشاةكع  ش صرع بمشفر شاةةر

  ةطلبشقب  شب ةمكةووىش بأ  

.ض ممكبب تشمضضيمش  ضنشدوكضشدم م  شاألعضاحشاةكض 

حالة مشتبهة
-CURBحسب 

65

CURB-65فرر ش رر  ش)دخررض عشعلررىش صررومش بيررمشCURB-65(2-3-4-5)قب  شموو تشف ش   ش

م شدعليم تش( 0-1)

ية مراجعة المستشفى بحال تطور الزلة التنفس•
االلتزام بمعايير الوقاية الشخصية •

PCRCOVID-19مكلمشإلجضاءش

فضزشاةمض يشام شع   مش  شعز ش









:الخفيفة•

خفيفة: األعراض السريرية • •

طبيعية: صورة الصدر• •

ال يوجد ذات رئة:األشعة • •

:المتوسطة•

فليةالمرضى الذين يعانون من حمى وأعراض تنفسية س• •

ارتشاحات رئوية :صورة الصدر الخلفية األمامية • •
تتماشى مع ذات رئة



:الشديدة•

في الدقيقة الواحدة≥ 30عدد مرات التنفس • •

≥ O2 Sat %93إشباع الدم باألوكسجين • •

•• 300≤ PaO2/FiO2

اوزة زيادة اإلرتشاحات بصورة الصدر الخلفية األمامية متج• •
من النسيج الرئوي% 50

.ساعة الماضية48-24خالل •

ديه يقبل المريض فى قسم العزل المخصص بالمشفى الذي ل•
الفريق الطبي المختص



ت يعتبرالمصاب بحالة حرجة عند وجود إحدى الحاال: الحرجة•
:التالية 

ضع قصور تنفسي لم يستجب على األكسجة مع الحاجة لو• •
(تهوية آلية)المريض على جهاز المنفسة

(وهط دوراني)صدمة • •

قصور أعضاء متعدد• •

ويتم القبول في قسم العناية المشددة•



 influenzaالنزلة الوافدة

:العامل املمرض◼
ية، العامل املمرض للنزلة الوافدة هو أحد الفريوسات املخاط–

يرّمزهاية لغالفه اليت ويتمايز الفريوس تبعاً لبنية الربوتينات السكر 
RNA أمناط أربعة إىل( والنورأمينيدازاهليماغلوتينني) الفريوس

A- B- C-D.



2009 H1N1 Influenza



Influenza A Viruses

◼ Influenza A viruses categorized by subtypes 
• Classified according to two surface proteins

◼ Hemagglutinin (H) – 16 known
– Site of attachment to host cells
– Antibody to HA is protective 

◼ Neuraminidase (N) – 9 known
– Helps release virions from cells
– Antibody to NA can help modify disease severity

N

H



Influenza virus

type 

A
type 

B
type 

C

• human

• sporadic cases

• mild 

• AURI, 

• non epidemic

• human & animal

• primary pathogen

• mild – severe

• AURI & ALRI 

• epidemic, poten’ly
pandemic

• human

• primary pathogen

• mild - moderate 
AURI, 

• epidemic 

Nelson 18th ed, 
2007

Avian Influenza



Influenza D virus is a species in the virus genus Deltainfluenzavirus, in the 

family Orthomyxoviridae, that causes influenza.

Influenza D viruses are known to infect pigs and cattle; no human infections 

from this virus have been observed.

The influenza viruses are members of the family Orthomyxoviridae.[1] Influenza 

viruses A, B, C, and D represent the four antigenic types of influenza 

viruses.[3] Of the four antigenic types, influenza A virus is the most 

severe, influenza B virus is less severe but can still cause outbreaks, 

and influenza C virus is usually only associated with minor 

symptoms.[4] Influenzavirus D is less common than the other antigenic types, 

and it is not known to cause any human infections. No samples of influenza D 

virus were detected in serum samples from humans; however, 

hemagglutination-inhibiting antibodies against influenza D virus have been 

detected in humans, with an estimated occurrence of 1.3% in the general 

population, suggesting that this virus may infect humans as well. However, 

those antibodies may have been produced after an infection by influenza C 

virus, the antibodies for which cross-react with the Type D virus

https://en.wikipedia.org/wiki/Virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Genus
https://en.wikipedia.org/wiki/Orthomyxoviridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza
https://en.wikipedia.org/wiki/Pig
https://en.wikipedia.org/wiki/Cattle
https://en.wikipedia.org/wiki/Orthomyxoviridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_D_virus#cite_note-Influenza_D-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Antigen
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_D_virus#cite_note-ref2-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_B_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_C_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_D_virus#cite_note-ref3-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-reactivity


Natural reservoirs: a large variety of 
species



2009 H1N1 Pandemic 
Influenza

◼ 2009 H1N1

◼ Made up of genetic elements from four 
different flu viruses –

– North American Mexican influenza

– North American avian influenza

– Human influenza

– Swine influenza virus typically found in Asia 
and Europe (Eurasian) 



Influenza of Animal Origin

Swine Influenza

Acute respiratory disease of pigs

Influenza A: H1N1 (H1N2, H3N1, H3N2)

Pigs can be infected with avian flu and human 
seasonal influenza (could be at same time)

Reassortant virus: genes from a number of 
sources



There are 16 different HA subtypes 
and 9 different NA subtypes. 

The viruses are named according to their 
surface proteins. For example, an “H7N2 
virus”
Wild birds are the natural host to all 

subtypes of influenza A viruses.



Species Infected by Influenza A 

H and N Subtypes

H15,16

H14

H13

H12

H11

H10

H3

H2

H1

H9

H8

H7

H6

H5

H4

N9

N8

N7

N6

N5

N3

N4

N2

N1



H.. N..



Influenza B and certain subtypes of 
influenza A 3 subtypes of HA (H1, H2 and 
H3) and two subtypes of NA (N1 and N2) 

normally circulate among humans and 
cause yearly epidemics of disease. 

Type C influenza viruses are milder and do 
not cause epidemics.



◼ Type A viruses historically have been the 
ones responsible for influenza pandemics.

◼ In addition to birds, type A influenza viruses 
can infect several animal species, including 
pigs, horses, seals and whales. 

◼ Types B and C influenza viruses do not 
affect domestic animal



Antigenic shift and antigenic drift

◼ Mutations which produce small changes in 
antigens are referred to as antigenic drift 
and these occur in the same strain

◼ Mutations which result in a major change 
and produce new strains are referred to as 
antigenic shifts





:الوابئيات◼

افدة البشرية يقود تبادل قطع من اجلينات بني فريوسات النزلة الو –
الطيور إىل تغري فريوساتسيماوفريوسات النزلة الوافدة احليوانية وال 

عاماً مع حدوث أوبئة واسعة 40-10كبري كل مستضدي
.ووفيات ماليني األشخاص

-H2حدث وابء بفريوس – N2 1957يف آسيا عام.
-H3حدث وابء ابلفريوس – N2  1968عام كونغيف هونغ.





ة منطني من فريوس النزلبتحت1977تواتر حدوث اإلصاابت منذ عام –
-H3وH1-N1مها Aالوافدة  N2 وقادت دورات االحنراف اجليين ،

، وقد مسيت حتت Aإىل نشوء حتت أمناط جديدة مميزة من الفريوس 
الكتشاف األمناط تلك تبعاً ألماكن اكتشافها ورقمها املتسلسل وسنة ا

HوNاملستضداتونوعية 

h1n1  2009 californiaالنزلة الوافدة : مثال◼



اليفعانوغالباً ما يصيب األطفال : Bفريوس النزلة الوافدة –
اتم هلذا مستضديأخف، ال يعرف حىت اآلن وجود تغري السريريسريه 

.املستضديةالفريوس، لكن لوحظ وجود بعض االحنرافات 
.ال يكاد يؤدي أي دور عملياً : Cفريوس النزلة الوافدة –
فصل يف كل أحناء العامل، حتدث أكثر األويئة يفBو Aينتشر النمطان –

. فارات األوبئةالشتاء، وترتفع نسبة وفيات مضعفي املناعة واملسنني يف
صاب ابلنزلة فيمكن لإلنسان أن يمتصالبةاملناعة بني حتت األمناط غري –

.الوافدة مرات عديدة خالل احلياة



:اإلمراضيةاآللية ◼
يماغلوتينني البد للفريوسات قبل أن تدخل إىل خالاي املضيف من شطر اهل–

راثيم معينة س بوساطة اإلنزميات الالزمة، وتقوم جو املوجود يف غالف الفري 
الربوتياز اليت وال سيما أصناف املكورات العنقودية والعقدية إبنتاج انزميات

فسية اجلرثومي يف الطرق التناخلمجبذلك يقوم تشطر اهليماغلوتينني؛ 
.نزليةالعلوية بتمهيد الطريق إلحداث ذات رئة 

:طريق االنتقال◼
.قطريياخلمج–

.أايم5-1:دور احلضانة◼



CURB-65 

1 Confusion (new disorientation in person, time or 

place) 

1 Elevation of blood Urea, or blood urea nitrogen 

(BUN) level > 7 mmol/L (urea) or 20 mg% (BUN) 

1 Respiratory rate >= 30 breaths/min 

1 Low Blood pressure, SBP < 90 mm Hg OR 

DBP =<60 mm Hg 

1 Age >= 65 years 



Score % Mortality Site of Care 

0 0.7 Outpatient 

1 1-3.2 Outpatient 

2 2-9 Hospital 

3 17 ICU 

4 41.5 ICU 

5 57 ICU 







Transmission

◼ The virus is spread by inhalation or by direct 
contact.

◼ Reservoirs of infection are primarily 
humans, but birds and pigs can act as 
reservoirs.



:السريريةالتظاهرات 
.ال عرضياً أو يسري سري زكام خفيفاخلمجمن احلاالت يكون % 80يف –
جرة مع سعال وحنورغامىومحى وشعور ابملرض والتهاب قصبات بعرواءاتيبدأ  فجأة –

جاف والتهاب أنف 
الضياء وانفض قد يارافق  ابلتهاب جيوب والتهاب بلعوم والتهاب ملتحمة وخوف من–

.وصداع وآالم يف العضالت واألعضاء
هضمية شكاايت–
مخجأايم ويعين وجود قمة أخرى حدوث 2-3يبدي خمطط احلرارة وجود ذروة تستمر –

مدمىون اثنوي على األغلب، ويكون القشع رغوايً حيوي خيوطاً خماطية، وقد يك
.قليالً 



Uncomplicated Influenza 
(Influenza-like Illness ILI):

Patients with uncomplicated influenza may have 
symptoms of influenza-like illness that may or may 
not be associated with gastrointestinal symptoms:
-Influenza‐like illness symptoms: Fever higher than 
38oC, cough, sore throat, rhinorrhea, headache, 
muscle pain, malaise, but no shortness of breath, no 
dyspnoea. Patients may present with some or all of 
these symptoms. 
-Other possible symptoms may include headach, 
myalgia, joint pain and malaise
-Gastrointestinal illness may also be present, such 
as diarrhoea and/or vomiting, especially in children, 
but without evidence of dehydration.



Complicated Influenza:

one or more of the following scenarios:
Presenting clinical disease:
-Shortness of breath, dyspnoea, tachypnea, 
hypoxia) and/or radiological signs of lower 
respiratory tract disease
-CNS findings (e.g. encephalopathy)
-Severe dehydration 
-Renal failure
-Multi‐organ failure, and septic shock. 
-Musculoskeletal (rhabdomyolysis) 
-Cardiac (myocarditis). 



:االختالطات◼
رض سابق األطفال الصغار واملرضى املسنني املصابني مب: جمموعات اخلطر–

(2009)واحلوامل  .والبديننيو مضعفي املناعة
:أتخذ ذات الرئة ثالثة أمناط ◼

اً ما تنهي وهي غالب) البدئيةالنزفيةالنزليةالنمط األول هو ذات الرئة –
(.ابلوفاة 

.النمط الثاين هو ذات الرئة النزلية اخلاللية–
(.يعاألشوهو النمط ) اجلرثومية النزليةالنمط الثالث هو ذات الرئة –



:االختالطات◼
التهاب جيوب–
التهاب أذن وسطى –
لدى األطفال الصغار( Krupp) خناق كاذب –
(.قد يفضي إىل موت مفاجئ)وعضلة قلبية اتمورالتهاب –
ودماغسحاايالتهاب –
هبوط ضغط انتصايب–
شكاوى طول فارة النقاهة مع شعور ابلوهن والتعب و للخمجاملظاهر النمطية من –

.اخنفاض الضغط ميتد ألسابيع



:  التشخيص◼
يعية،  وتعداد البيض ضمن الطبالتثفلوسرعة CRPالـيف السري غري خمتلط –

وكذلك سرعة جرثومي اثنوي فريتفع تعداد الكرايت البيضمخجلدى حدوث 
. CRPوالـ التثفل

فم والبلعوم يوضع التشخيص إبثبات وجود الفريوس يف مسحة مأخوذة من ال–
أو يف سائل غسالة البلعوم 

أو PCRالـةبتقانأو احلمض النووي للفريوس املستضداتأو إبثبات وجود –
.إىل أسبوعنيإبثبات ارتفاع األضداد أربعة أضعاف على األقل بفاصل أسبوع



:املعاجلة◼
:العرضية–

.ةكمادات ابردوخافضات احلرارة وزايدة السوائل املتناولة بوجود احلمى ◼
داتكاملاكروليإضايف جرثومي ميكن إعطاء الصادات  مخجلدى الشك بوجود ◼
الغلوبوليناتيق املناعة ميكن تطباملضعفييف حاالت السري الشديد ولدى املرضى ◼

.املناعية وريدايً 
.الالزمةللخثارجيب إعطاء املرضى طرحيي الفراش الوقاية املضادة ◼

:املعاجلة مبضادات الفريوسات–
.،  فعالة إذا ما طبقت مبكراً Aعلى والرمانتيديناألمانتيدينتقتصر فعالية  ◼
◼ (zanamivir  ) زلة الوافدة فعال للوقاية والعالج يف النللنورأمينيدازمثبط

.Bوفريوس النزلة الوافدة Aالنامجة عن كل من فريوس النزلة الوافدة 
◼Tamiflu (oseltamivir)





:الوقاية◼
بلقاح ميت:الفاعلالتمنيع–

صابني أبمراض املسنني الذين جتاوزا الستني من العمر  واملرضى امل: االستطباابت◼
.ني للعدوى بكثرةاألشخاص املعرضواجلهاز القليب أو التنفسي واملضعفني مناعياً 

افق احلساسية لربوتينات الدجاج ووجود مرض حاد مار : االستطبابمضادات ◼
.حبمى

صول الباردة من إبعطاء البالغني جرعة اللقاح سنوايً مع بداية الفالتمنيعجيري ◼
.دةالسنة ، ويكرر اللقاح سنوايً مع األخذ ابحلسبان حتت األمناط السائ

تطبيق لقاح إجيابياً خطًأ يف األسابيع الثالثة التالية لHIVالـقد يغدو اختبار ◼
.النزلة الوافدة

◼Vaccine effectiveness varies between 40 –
60%



Aerosol-generating 
procedures:

Include the following:

* Documented increased risk:

– - Intubation and related procedures: manual ventilation

– - Respiratory and airway suctioning including 
tracheostomy care

– - Nasogastric aspiration

– - Cardiopulmonary resuscitation

– - Bronchoscopy

– - Autopsy

* Possible increased risk

– - Nebulization

– - NIV

– - High frequency ventilation







التهاب األنف الفريوسي احلاد
Acute Viral rhinitis

◼RhinovirusesتنتميPicorna،مصلياً منطا100اكثر.
.والشتاءاخلريففصلييفدوثاحلذروةعاملي◼

,فقطقصريةفارةتستمراملصليللنمطنوعيةاخلمجبعداملتشكلةاملناعة–
قصريةمنيةز فارةخاللمرةمنأكثرالشخصنفسإصابةإمكانية)كبرياً املصليةاألمناطعدد–

(.ممكن
أوالسعالثناءأ)آخرإىلإنسانمنامللوثةالقطرياتعربتنتقلالعدوىشديدةاألنفيةاحلمات–

.ابلتماسالتلوثحيدثقدأقلحنووعلى،(الكالمأواألنفسيالن
.أايم3-2:احلضانةفرتة◼



:السريريةالتظاهرات
,للبلعوماملخاطيةاألغشيةواألنفيفنزيلابلتهابابدريطوردون–
,متأخراً السعال,حلقأملصداعرائقةغزيرةمفرزات,وذمة–
.قيحيةخماطيةمفرزاتخترجاثنويمخجعند،عادةمحىيوجدال–

سريرايً :التشخيص
رائقة،املفرزاتأشدهاعلىالفريوسطرحنسبةاألنف،مفرزات:الفريوسيكشف◼
.وابئيةبدراساتالقياملدىأوعلميةلغاايتالفريوساتاستنبات◼
.عرضية:املعاجلة◼
.فقطقصريةمّدةتستمرللنمطنوعيةمناعةهي:اخلمجبعداملناعة◼
.عطاسأوسعالحدوثلدىوالسيمااملرضىمعاملباشرالتماسحتاشي:الوقاية◼



Adenoviridaeالفيروسات الغدية  

.اللمفاويةالغددمناألمرأولعزلت◼
,البشريةمصليامنطا50◼
10دةمالتكاثرعلىقادرةالبيئة؛لظروفمانوعاً مقاومة◼

وهي،تخربتأندوناهلضميالسبيلتعرباحمليط،يفأايم
.االنتشارعاملية

.اتالقطري بواساطةاهلواءعربأوابلتلوث:االنتقال◼
.أايم10-7:احلضانةفارة◼



:السريريةالتظاهرات
، العرضياال يوجد طور ابدري، غالبية سرياً  

الطرق التنفسية العلوية، أمخاجمن % 20عن  مسؤولة
من التهاابت األمعاء عند األطفال% 5

التهاب الطرق التنفسية احلاد
البلعوميةامللتحميةاحلمى 

امللتحمة الوابئي والتهاب القرنية 
التهاابت األمعاء



املخاطيةشيةواألغالبلعوممسحةمناألولاألسبوعيفاستنبات:التشخيص◼
والبولوالرباز

.املناعيةاإلنزمييةاملقايسة,املتممةتثبيت:املصليفاألضدادحتري◼
أواختبارالربازمنعينةعلىELISAباألضدادوجودسريعتشخيص◼

.(املخاطيةاألغشيةمسحةيف)املناعيالتأّلق
.عرضية:املعاجلة◼



B19الخمج بالفيروس 

:العامل املمرض◼
ي سلسلة ، واخلالاي اهلدف للفريوس هالبارفوأحد فريوسات B19فريوس –

.اخلالاي املكونة للحمر يف النقي



◼ - The percentage of people with measurable levels of 
B19-specific IgG increases with age,

◼ -During school outbreaks, 25 to 50 percent of 
students

◼ - More than 70 percent of adults have measurable 
B19-specific IgG antibodies

◼ - viremia begins approximately six days after 

exposure and lasts for one week in immunocompetent
individuals.



◼ Transmission :

◼ -Most individuals acquire B19 infections via

◼ the respiratory route, much like a common cold virus.

◼ Vertical transmission can result if a woman becomes 
infected during her pregnancy.

◼ Transmission can occur from administration of blood or blood 
products containing B19.

◼



◼ Approximately 25 percent of infected individuals will 
be completely asymptomatic during their infection,

◼ -50 percent will have only non-specific flu-like 
symptoms. 

◼ -The remaining 25 percent of infected individuals 
will present with the classic symptoms of B19 
infection including rash and/or arthralgia



:دور احلضانة◼
يوماً 14-4يبلغ –

:السريريةالتظاهرات ◼
◼ - first week after inoculation, 

◼ intense viremia was accompanied by a non-specific flu-like 
illness: fever, malaise, myalgia, coryza, headache and 
pruritus.



◼ In the following week,

◼ symptoms of rash and/or arthralgia occurred.

◼ The rash in adults is less characteristic than the 
rash seen in children and may be confused with 
rubella



وار من طفح بقعي حطاطي يبدأ في الوجه قد يشبه الطفح الفراشي، وتحدث أط–

أيام، وفي حاالت نادرة مدة 10الشحوب ومعاودة ظهور الطفح تستمر قرابة 

.أطول







:االختالطات◼
.  دم احناللية مزمنةبفاقاتعدم التصنع لدى املرضى املصابني نوب–
لدى مرضى اإليدز املصابني red cell aplasiaنقص تصنع الكرايت احلمر –

.  ابخلمج
ثلث الثاين المن احلمل إىل إسقاط عفوي، ويف احلوامل يف الثلث األول تؤدي إصابة –

غالباً ما فالثلث الثالث قاء جنني وموت حمصول احلمل، أما يف سإىل فقر دم واست
.يقتصر األمر على حدوث نوب من عدم التصنع دون إحلاق أذية ابلطفل



:التشخيص◼
◼- reticulocytopenia, reduced hemoglobin, 

leukopenia , thrombocytopenia.

، %25فتصل نسبتها حىت احلمضاتارتفاع يف نسبة –
وس من نوع وإثبات وجود أضداد الفري السريريةعلى التظاهرات اخلمجيستند تشخيص –

IgM.



الشك بوجود إصابة خالل احلمل دىل-
جيب مراقبة حمصول احلمل بوساطة التصوير ابألمواج فوق الصوتية، 

جنيين مخجلدى الشك بوجود -
 حبثاً عن سائل االستسقاء أو دم اجلننياو االمنيوسيجيب حتري األضداد يف سائل 
الفريوس ومستوى DNAوكذلك لتحري وجود IgMأضداد الفريوس من نوع 

.لدى اجلننياخلضاب





:الوقاية 

◼ A recombinant human parvovirus B19 vaccine. 

◼ The vaccine was found to be safe and highly 
immunogenic

:اإلنذار◼
.جنيين موضع حتفظخبمجإن إنذار احلوامل املصاابت –



Rabies( داء الكلب)الّسعار ◼

،Rhabdoviridaeالربديةالفريوساتعائلةإىلالكلبفريوسينتمي–
.األقلعلىمصليةأمناط4

◼ Rabies is an acute, progressive encephalomyelitis

◼ The case to fatality rate is the highest of any infectious 
disease



Theالوابئيات◼ epidemiology
كلبمناكثرالقططكلبUSA)القطط,املنزليةالكالب:(احلضري)املدينالشكل–

.(مهمالقططتلقيح)الكالب
,ئبالذ,النمس,الراكون,الثعالب,االمريكيالظرابن:(بري)جيار احلشكلال–

.اخلفافيش
(زرع القرنية)النسانانسانعدوى من ◼

ظهورمنأايم5-3قبلمعدايً يصبحالذيالعضّ خاللاملخموجاحليوانلعاب–
.احليوانعلىاملرض

جروحعربلينتقأنميكنولكنالسليماجللداخاراقعلىقادرغريالسعارفريوس–
.(امللتحمة)املخاطيوالغشاءاجللد

.قليلابللعابامللوثةواملواداألدواتبوساطةالسعارانتقالخطر–



Rabies/Vector transmission



ّطل خالل ساعات، ومل تتع-على أيّة حال -والدماء اجلافة فإن كّمية فريوسات السعار القليلة املفرزاتيف 
.ُيسّجل انتقال السعار عرب مواد أو أدوات ملوثة

- through transplantation of tissues from an 

infected donor( kidneys, a liver)

All major organs may contain the virus (except blood)



◼ Virus is transmitted via bite

◼ Agents are highly neurotropic

◼ Enter peripheral nerves

◼ Centripetal travel by retrograde flow 
in axoplasm of nerves to CNS

◼ Replicate in brain



،(شهر3-يوم10وسطيا)كاملعاماىلأايم10بنييرتاوحاحلضانة
املظاهرالسريرية

أايم4-1يستمرّ ابدريبطوراملرضيبدأ
جافوسعالمؤملحلق,اقياءغثيانقهم,تعب,دعث,صداع,محى

.العضّ عنالنامجةاألذيةمكانيفاملذل:للمرضاملوجهالعرض
ياج وانعدم النوم سيالن اللعاب وتعّرق اخلوف وحاالت اهل,حركية شديدة ضطراابتا:مرحلة فرط االستثارة◼

، (احقالسعار الس)الُلييفيالعضلي والنفضانالرمعيةواالختالجات والتقلصات التوترية 



الماء، بسبب التشنجات المؤلمة في عضالت الحلق، رهاب◼

وللضجيج، ( الهواءرهاب)شديد الحساسية ألقل حركة هواء ◼

يحدث الموت خالل أيام قليلة أثناء إحدى نوبات االختالج، ◼

أس أو تتطّور نحو المرحلة الشللية مع حدوث شلل نومي في عضالت الر◼
ريض ونادراً في األطراف، ويقضي الم( العينين والوجه واللسان والحنجرة)

أيام بسبب الشلل التنفسي أو الشلل القلبي،3-5بعد 

ر مباشرة إلى المرحلة الشللية واإلنذاالبادري، من الطور (السعار الهادئ)◼
.  سيئ جداً في الحالين







التشخيص

(.التماس مع الحيوانات مع أذية ناجمة عن العضّ )القصة المرضية المحكمة ◼

يالن باريه عندما يترافق بالشلل الصاعد المشابه لغقد يتظاهر بأشكال غير وصفية ◼

( ضاالشخاص الذين عضهم الخفاش او الذين تلقوا وقاية ضد الكلب بعد التعر)

وبانتقال الحمة من شخص ألخر باغتراس األعضاء 

، فحص السائل الدماغي الشوكي (3مم20,000-30,000)ارتفاعاً في البيض ◼

.ازدياداً ضئيالً في البروتينات، وتحدث بيلة ألبومينية خفيفة

ي حال ال تعّد اختبارات تحّري وجود فيروس السعار لدى المرضى موثوقة إال ف◼

:إيجابيتها

ب التألق المناعي المباشر في ( Negriجسيمات نيغري )تحّري مستضد الفيروس ◼

وس بعد ة أو في خزعة الدماغ، وأفضل أماكن تحّري الفيريمحّضرات انطباع القرن
.الموت هي المهاد وما تحت المهاد والمخيخ وجذع الدماغ



A neuron from a formalin-fixed section of a brain from a patient with 
rabies, showing reddish-brown viral inclusions in the cytoplasm. Processed 
by immunohistochemistry.



Panel A shows multiple intracytoplasmic viral inclusions (Negri 

bodies, arrows) in neurons in the CNS of a patient who received a 

kidney from the rabiesinfected donor. In Panel B, an electron 

micrograph shows typical inclusions in the midbrain. Virions are 

sectioned longitudinally (arrowhead) and transversely (arrows). 

The virions averaged 65 nm in diameter. Panel C shows 

immunohistochemical staining (red) of rabies virus antigens in the CNS.



◼ Serology positive in serum in 7 days of 
symptoms

◼ Serology positive in CSF in 13 days of 
symptoms

◼ Rabies vaccine does not cause positive CSF 
antibodies

ىت لو كانحدلياًل تشخيصياً مهّماً الشوكيوجود األضداد النوعية يف السائل الدماغي ◼
ملّقحاً سابقاً شخصاال



داخل القحف، ويصبح  عزل الفريوس من اللعاب ابالستنبات يف املستنبتات اخللوية أو حبقن الفئران–
.وساطة التألق املناعيبعد ثالثة أايم باملخموجةالفريوس قاباًل للكشف يف خالاي املستنبت مستضد

البوليمريازلسلة تفاعل ستقانةعرب واملفرزاتميكن إثبات وجود الفريوس يف العينات النسيجية –
RT-PCR.

، موثوقةاختبارات حتّري وجود الفريوس يف احمليط لدى احليواانت احلّية غري 
اجلملة العصبية املركزية موجوداً رغم سلبية هذه االختبارات؛ مخج

-
جيب قتل احليوان األهلي عند الشك ابلسعار، 

ووجود أضداد اخلمجلالختبارات املصلية دور اثنوي يف التشخيص بسبب أتخر انقالهبا إجيابية خالل سري
نوعية لدى امللّقحني



املعاجلة ◼
مباشرة ابملاء الصابونـي أو ابملطّهرات والسحجاتالعضات أذاّيتغسل ◼
، نصف اجلرعة يف عمق األذيّة وحوهلا، كغ/وحدة20النوعي األمينوغلوبولنيحقن ◼

والنصف اآلخر يف العضل، 
، أو Human diploid cell culture (HDC)أخوذ مالبدء مبكراً بلقاح ◼

 Purified rabies Vero cell (PRVC)مستنبتات خالاي كلية القرد 
culture،



.  داعمة1-3فاملمنعنيجرعات، أّما 5بـاملمنعنيتلقيح غري ◼
، عناية طبية ةاراجعمالعصبية املركزية غري واألذايت، السريريةاملظاهر يفال توجد معاجلة نوعية ◼

ومعاجلة وذمة الدماغ وهتدئة املريض، والشواردمشّددة مع توازن السوائل 
.Ribavirin,Ketamineأو Interferonال فعالية تذكر ◼
:الوقاية◼
طورة، ثالث جرعات للقاحني املذكورين آنفاً، فّعال وعدمي اخلابوقاية املعّرضني ملخاطر اإلصابة ◼

أعوام، تلقيح 2-5بفاصل شهر بني اجلرعة واألخرى مثّ جترعة واحدة بعد عام وجرعة معّززة بعد
.الكالب والقطط ابللقاح املعّطل، وقتل الشاردة



POSTEXPOSURE 
PROPHYLAXIS



:VERORABالمعالجة باللقاح -

زرقة في كل ) ن اليوم صفر عند أول زيارة زرقتين في العضلة الدالية للبالغي-
.أو في كل فخذ لألطفال( يد 

.زرقة واحدة: اليوم السابع
.زرقة واحدة( 21) اليوم الواحد والعشرون 

مملوكة يجب تطبيق نفس المعالجة في حاالت العض من الكالب ال: مالحظة
.والملقحة

.التوقف عن المعالجة إذا تبين أن العينة سلبية-



Dengue fever (DEN)

◼dengue virus ،Flavivirus ،4 مناط مصلية أDEN1-4 بني النمطني متصالبة، مناعة
،DEN4وDEN1املصلني 

breakboneمُحَّى َتْكسرِي الِعظام ◼ fever ،
اإلنسان فقط، ريرايً ستنتشر يف كّل أحناء العامل، قرابة ملياري إنسان حلمى الضنك يف املناطق املدارية، ◼
أمريكا اجلنوبية وأفريقيا االستوائية، ويشيع  املعتدل يف أمريكا الوسطى ◼
ينتشر الشديد يف إندونيسيا والفيليبني، ◼
باركيز إىل وجود الفريوسات يف دمها مّدة كافية و واملّكاكGibbonsوالغيبونالشمبانـزيقرود أمخاج◼

ينتقل عمودايً مجفاخلاملصرية اليت تعّد مستودعاً أيضاً؛ الزاعجةمناسب لعدوى البعوض الناقل، وهو 
Aedesاملنقطة ابألبيض الزاعجةلديها من جيل إىل آخر ابملبيض، كذلك تقوم  albopictus

.بنقل الفريوس من إنسان إىل آخر يف املناطق الريفيةاألفريقيةوالزاعجة





Aedes albopictus
vector for many viruses 
including dengue fever 
and Eastern equine 
encephalitis virus



Aedes
aegypti depend 
greatly on stored 
water for 
breeding sites.

A. aegypti bites 
during the day, 
indoor as well as 
outdoors



Aedes africanus



◼ Dengue cases usually increase during the rainy season

◼ The spread of the mosquito is attributed  to poor 
environmental sanitation

◼ The incubation period is four days





أايم 4-7احلضانة يستمر :السريريةالتظاهرات 
محى مفاجئة، صداع شديد، آالم خلف املقلة تزداد ابحلركة، :  التقليدية 

طفح جلدي بقعي سريع الزوال يشبه طفح احلمى القرمزية أو احلصبة، ◼
وق، وفرط اعتالل عقد ملفاوية غري مؤمل، وغثيان، وقيء، ونقص شهية، واضطراابت ذ◼

تغوط زفتـي، أحياانً، ورعاف، وبيلة دموية، و حربيةونـزوفحّس، وانعدام نوم، ووهن عام، 







.اهليماتوكريتمع ارتفاع والصفيحاتنقص احملببات :الوصفية◼
أايم، 2-5خالل اخلمجتاراجع مظاهر ◼
مث تعاود أقّل شّدة، وال ظاهرامل، يبدأ بيومني عرضيني يليهما يومان هتجع السري الوصفي ثنائي الطور◼

يصادف هذا السري الوصفي يف كل احلاالت، 
النزفيةداً الضنك شدينـزفياً سري الالتعب واكتئاب املزاج، لكّن قد يكون :يف طور النقاهة املديد ◼

Hemorrhagic dengue fever (DHF) ،او
Dengue-schock-syndromمتالزمة صدمة الضنك  (DSS) ،

:؛(متالزمة صدمة الضنك/ النـزفيةمحى الضنك )الضنك اختالطاتأربعة معايري لتمييز 
(.الصريح,أو الكدمات الفرفرايتاحلرب ): امليل للنـزف-.محى-◼
≤الصفيحاتعدد -◼ .3مم100.000
. األوعيةنفوذيةبسبب ازدايد البالمسادليل على فقد -◼



(  IIوI)سري املعتدل (DHF)النـزفيةمحى الضنك :سري الصّنفت احلاالت تبعاً لشّدة ◼
، (IVوIIIدرجة )يف احلاالت ذات السري الشديد (DSS)ومتالزمة صدمة الضنك 

ييدةحمبسبب معّقدات مناعية جائلة يف الدوران ذات أضداد غري  DHF /DSSحتدث ◼
، (Immune-enhancementمناعي استعزاز)
تلفني من فريوس متعاقبني بنمطني خممخجنييرتبط ظهور هذه املعّقدات املناعية حبدوث ◼

على حتصني غري قادرةالبدئياخلمجالضنك، وتكون أضداد الفريوس األوىل املكونّة يف 
برية من خالل التايل، وهذا ميّكن الفريوس اجلديد من غزو البالعات الكاخلمجاملريض ضد 
، FCمستقبالت 



:؛ وهيDHF/DSSلإلصابة تؤّهبمخسة عوامل خطورة ◼
.الراهن ألضداد حمّصنةاخلمجعدم تكوين 1.◼
.الثانـي ابلفريوس من جنوب شرق آسيااخلمجمصدر 2.◼
.فالنساء تصاب أكثر من الرجال: اجلنس3.◼
.رق األسودفإصاابت العرق األبيض أو اآلسيوي أكثر شيوعاً من إصاابت الع: العرق4.◼
ًً 15الذين تقّل أعمارهم عن واليفعانتكثر اإلصاابت عند األطفال : العمر5.◼ .عامًا



التشخيص

، المظاهر السريرية الوصفية، قصة اإلقامة في مناطق موبوءة◼
تفاع ار (DDS)/ (DHF)التبدالت المختبرية التـي تشير إلى 

،100<الهيماتوكريت ونقص الصفيحات 

- 5ُيثبت التشخيص بعزل الفيروس من الدم، ◼ ،12أيام وحتـى 4

يا الزرع في مستنبتات خاليا الزاعجة المنقطة باألبيض أو خال◼
.كلية القرد الثابتة

-Antigenإثبات وجود المستضد بوساطة التألق المناعي أو ◼
captur-testأو

◼RT-PCR( خزعات الكبد أو الرئة أو الكلية أو الطحال أو العقد
(اللمفاوية،

◼IgM أيام، المعايرة المتزامنة 7النوعية إيجابياً بعدIgG في
؛ IgM/IgGتحديد النسبة 

:



◼ The diagnosis of dengue is usually made 
clinically. 

◼ The classic picture is high fever with no 
localizing source of infection, a petechial
rash, vomiting blood, or bloody diarrhea.



:  املعاجلة
عناية طبية مشّددة (DDS)/ (DHF)ال توجد معاجلة نوعية، معاجلة املعتدلة عرضية، أّما ◼

.  الشواردنقل الدم وتعويض السوائل وبروتينات املصل وإصالح اضطراب ,
ضداد معّدلة لكل األمناط املصلية أل,لقاح حي مضعف رابعي التكافؤ : الوقاية

املدارية اليت تستوطن فيها محى الضنك ملناطقاملسافرون إىل ا◼
خالل الليل تطبيق دقيق لسبل الوقاية الشخصية كارتداء الثياب الطويلة وقت الغروب و ◼

.واستخدام منّفرات احلشرات والنوم حتت الشباك الواقية من لدغ البعوض



HABITAT



Mosquito Protection

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.anastasiamcd.org/images/tires.gif&imgrefurl=http://www.anastasiamcd.org/mosquito_habitat.htm&h=150&w=200&sz=16&tbnid=z6R3bbm-YRhjbM:&tbnh=74&tbnw=99&hl=en&start=15&prev=/images?q=mosquito+habitat&svnum=10&hl=en&lr=


Yellow fever
yellow fever virus, من عائلةFlaviviridae ،

بتناقله املستمر بني القرود والبعوض ( الربي)الشكل 
بيعية، تنقله الفقاري، وهو القرود يف احلالة الطالثوياإلنسان دور ( املدنـي)الشكل احلضري 

Aedesالسمبسونيةوالزاعجةاملصرية الزاعجة simpsoni ،
وبية، املناطق الريفية لغرب أفريقيا ووسطها وشرقها، ويف أمريكا الوسطى واجلن

اجلزئي مع فريوس املناعيالتصالباملصرية إىل للزاعجةيعزى خلو آسيا رغم االنتشار الواسع 
(املصرية اآلسيويةالزاعجة)محى الضنك، أو نقص كفاءة العامل الناقل 



أايم3-6احلضانة : السريريةاملظاهر 
سري شديد قد يكون قاتاًل،,سري خفي ◼

وعضلية صداع وآالم ظهرية,بطء قلب نسبـي ,حرارة مفاجئ ,نـزليةأايم مظاهر 1-3اخلفيفة 
ملتحمة، واندخالوغثيان ورعاف 

بطء ,مىساعات إىل أايم مث تعاود احلللي الطور األول طور هجوع ي:احلاالت شديدة السري 
بولية ونـزوفء دموي شديدة وتغوط زفتـي وقيبيلروبينيةقلب نسبـي ورعاف ويرقان وبيلة 

وشح البول ألبومينيةبيلةتناسلية وعالمات قصور كلوي مع 
.10-50%يات هذاين وفرط االستثارة مثّ السبات، الوف:األشكال اخلبيثة قبيل االحتضار 



Aedes aegypti



Aedes simpsoni

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Aedes_aegypti_biting_human.jpg


Distribution



: التشخيص◼

مدارية عديدة، أمخاجمع السريريةإال بوجود وابء بسبب تشابه مظاهرها سريرايً ال ◼
.عزل الفريوس من الدم أو من السائل الدماغي النخاعي يف الطور احلموي◼
، RT-PCRبالفريوس RNAحتّري ,استنبات الفريوس ◼
شهراً تلو التلقيح ابلذرية 18النوعية، تبقى مّدة IgMالـمصلياً بتحّري عيار األضداد، لتحّري ◼

17Dمن فريوس احلمى الصفراء.



:املعاجلة◼
يف الناقهنيضى ، ويساعد نقل الدم من املر التجفافال معاجلة نوعية، املعاجلة عرضية مع جتّنب ◼

.حتسني احلالة، املراقبة الطبية اللصيقة والدعم عند أذية كبدية شديدة
:  الوقاية◼
ناعة واقية طويلة األمد مل,الفاعل التمنيع◼
من أهّم طرق الوقاية الفردية قبل السفر إىل املناطق املوبوءة، ◼
غة الفئران، مضعفان؛ أوهلما اللقاح الفرنسي عصبـي التوّجه احملّضر ابستخدام أدملقاحان◼

عاماً 14، إال لدى تزيد Scarificationالتخديش، وجيرى بوساطة Dacarلقاح داكار 
بسبب خطر اإلصابة ابلتهاب الدماغ، 

اغ ، ويطّبق ابحلقن حتت اجللد، خطر حدوث التهاب الدمTheiler، لقاح 17Dلقاح الذرية 
.أشهر واحلوامل7ضئياًل مقارنة مع لقاح داكار، ويستثنـى الرضع تقّل عن 

Booster dose is given every 10 years as needed. 


