
لنسج مجموعة اإلضطرابات السریریة التي تسببھا المتحولة الحالة ل
Entamoeba histolytica       

لى ھو النوع الوحید الممرض بین مجموعة المتحوالت التي تتطفل ع
/۷/اإلنسان عددھا 

داء األمیبات تعریف 



التوزع الجغرافي
 ذات النظام الصحي السیئ البلدان المداریةإال أنھ أشیع في
بخاصة في آسیا وأفریقیة المداریة
لعالم بین یُعد مرض متوطن وأحیاناً ممیت إذ تقدر نسبة الوفیات في احیث

ألف سنویاً ٤۰-۱۰۰
 وقد تناقصت كثیراً في )۱۹۸۸إسماعیل % (٦تبلغ نسبة الحملة في سوریا ،

).۲۰۰٦الكفري -إسماعیل% (۱السنوات األخیرة حتى بلغت حوالي 

http://parasitology.informatik.uni-wuerzburg.de/login/b/me14207.png.php


شكل العامل الممرض
:لفة توجد المتحولة الحالة للنسج على ثالثة أشكال مخت

Entamoeba:الشكل الحال للنسج - histolytica
histolytica

minuta. الشكل طلیعة الكیس - form=precyst
 cystsاألكیاس -



Entamoebaالشكل الحال للنسج   histolytica

 شكل أتروفيTrophozoite،ملتھم للكریات الحمراء
 مكرون،٤۰-۲۰یقیس
 ضل دوماً بنفس االتجاه وذلك بفْم ۳۷متحرك في الحرارة

أرجلھ الكاذبة المتشكلة من السیتوبالسما الخارجیة 
.  الشفافة

طار مختلفة األقوتحوي السیتوبالسما على كریات حمراء
حسب مرحلة ھضمھا،

۷-٤نواة وحیدة تُرى بعد تلوینھ على شكل دائرة قطرھا و
محاطة بغالف رقیق مبطن بطبقة منتظمة من میكرون 

حبیبات الكروماتین وفي مركزھا جسیم نووي 
).  نویة(دائري



 یشاھد ھذا الشكل  في البراز الزحاري المدمى
 یتكاثر باإلنشطار الثنائي
 ھو الشكل المفّوعVirulentالممرض
 ال یتكیس مطلقا
لة یخترق أنسجة الكولون و الكبد بفضل األنزیمات الحا

قة للبروتین التي یفرزھا مؤدیاً إلى تشكل خراجات دقی
micro-absces



minutaالشكل طلیعة الكیس  form , Precyst

 شكل أتروفي
 إنما غیر ملتھم للكریات الحمر متحرك لكنھ

یتغذى على الجراثیم وبقایا األطعمة،
 مكروناً ۱۲-۱۰یقیس  .
و ً .نواة تشبھ في تركیبھا ما ذكرناه سابقا
ن یشاھد ھذا الشكل بحالة رمیة في لمعة الكولو

.وبراز الحملة المزمنیین الالعرضیین



Cystsاألكیاس 
یك مقاوم تتشكل بتغلیف الشكل طلیعة الكیس بغالف سم

یعطیھ الشكل الكروي المنتظم،
 ،غیر متحرك
 مكرون ۱۳-۱۰یقیس
 یحوي على نواة واحدة أو نواتین
 الكیس الناضج(أو أربع نوى(  .
وتطرح األكیاس مع البراز
 مقاومة للجفاف والحرارة و یمكن أن تبقى حیة عدة

أیام في الماء
عامل انتشار الطفیلي



لماء ف الجفاف وال الحرارة و تتخرب بسرعة بتأثیر حمض كلور ایراال تقاوم األت
المعدي لذا ال تُعد وسیلة عدوى 

ض كلور مقاومة للجفاف والحرارة وتبقى حیة عدة أیام في الماء و ال تتأثر بحماألكیاس
تُعد وسیلة العدوى لإلنسان لذا الماء المعدي 

یدي مرض األ(م الوعي الصحي انعدابالمصافحة مع مصاب یدیھ ملوثة في مناطق مباشرإما بشكل –
)الوسخة 

بتناول الخضار أوالفواكھ أو شرب المیاه الملوثة باألكیاس الزحاریةغیر مباشر أو بطریق –

العدوى 



دورة الحیاة 
ل تكون حلقة تطور الطفیلي في أمعاء اإلنسان ثنائیة الشك

إما رمیة–
أو مرضیة –



الحلقة الرمیة 
تحل العصارات الھاضمة المعویة جدار الكیس
 لتحرر أمیباً یحوي أربع نوى
نھا التي تنقسم بدورھا لثمان نوى تُحاط كل م

روفات بقلیل من السیتوبالسما لتعطي ثمانیة أت
.أمیبیة ذات الشكل طلیعة الكیس

تبقى ھذه األشكال في لمعة األمعاء
 وتتكاثر باالنشطار الثنائي
ر درجة ثم تتحول تحت تأثیرات مختلفة منھا تغی

.األمعاء إلى أكیاس تطرح مع البرازPHبھاء 



المرضیةالحلقة 
ال یتحول طلیعة الكیس إلى الشكل الح

للنسج بظروف ؟؟؟؟
 لھ القدرة على نخر األنسجة
ھ یدخل إلى جدار القولون ویتكاثر فی

بنشاط 
 قد  یتحول إلى طلیعة الكیس والذي

یعود بدوره إلى لمعة الكولون لیعطي
أكیاساً؟ 



 سوء الحالة العامة و التغذیة
تبدل الفلورا الجرثومیة لألمعاء
 تناول الستیروئیدات القشریة وكابتات المناعة
 أشھر الحمل األخیرة و النفاس
 إلخ.... اإلنتقال من بلد آلخرى
 بعض الذریات تكون أكثر إمراضیة من ذریات أخرى

وخاصةً اآلسیویة 

بعض العوامل المحرضة  لتحولھ الى الشكل الحال للنسج



خازن الطفیلي
 اإلنسان الخازن الوحید للطفیلي
الدورالھام للحملة االصحاء للطفیلي في انتشار المرض

• ً اإلصابات الكامنة أكثر حدوثاً من اإلصابة الواضحة سریریا

)الدیزنطریا (أھم میزة ھي الزحیر األمیبي 

یمكن أن تصاب األحشاء وبخاصة الكبد •



اآللیة اإلمراضیة

قة تخترق المتحولة الحالة للنسج الطب
ت المخاطیة للكولون وتحدث فیھ تقرحا

تتحول الى خراجات

 یحدث نزیف ضئیل وخمج ثانوي
بالجراثیم 



تتكاثر االتروفات بشدة في الطبقة تحت المخاطیة مشكلة خراجة  •
یدعى زر القمیصثم تتصل بلمعة األمعاء بقناة ضیقة تأخذ مظھراً •



تشكل الخراجة المعویة 
بقة تتكاثر االتروفات بشدة في الط•

تحت المخاطیة مشكلة خراجة  
یقة ثم تتصل بلمعة األمعاء بقناة ض•
تأخذ مظھراً یدعى زر القمیص•



 تھیج المتحوالت في سماكة الجدار المعوي الشبكات العصبیة المحركة والمفرزة
)أي الخروج عدة مرات للتبرز بالیوم ( والحسیة مؤدیة إلى حدوث فرط في التمعج 

 القشع الزحاري(یحدث فرط في افراز المخاط والدم  (
 مع شعور كاذب برغبة بالتبرز و زحیرtenesmus) تقلصات مؤلمة للعضلة

)الشرجیة

الزحار العصوي قشع زحاري





:Intestinal amibiasisداء األمیبات المعوي 
:تتمركز اآلفات المعویة في 

 األعورCaecum 
 والقولون النازلDescending colon
 والقولون السیني المستقیميSigmoid colon

الن في ھذه المناطق تكون الركودة الغائطیة أعظمیة



االعراض السریریة 
 داء االمیبات المعوي الحاد أو الزنطاریة

اوح تظھر األعراض بعد فترة حضانة صامتة تتر•
من عدة أسابیع الى عدة شھور

آالم بطنیة غامضة•
حروريترفعیوجدال•
اسھال ظاھریاًعادي•
یتحول بسرعة الى مخاطي مدمى •



:مرحلة  االستقرار 
 مرة ۲۰-٥طرح براز سائلي عدة مرات في الیوم
 الیحوي على مواد برازیة
مكون من مخاط ممزوج بالدم ویسمى بالقشع الزحاري
رزآالم بطنیة من نمط المغص واندفاعات قولونیة مؤلمة  مع شعور كاذب للتب
 زحیرtenesme) تقلصات مؤلمة للعضلة الشرجیة(
حدوث تجفاف عند المریض
 نحول ووھن عام

: الفحص السریري
الكبد حجمھ طبیعي وغیر مؤلم -
كل فوھة تنظیر المستقیم مؤلم جداً ویبدي مخاطیة ملتھبة وفیھا تقرحات على ش-

البركان مغطاة بالمخاط
ى تبدي الصورة الشعاعیة للجھاز الھضمي تعاقب في المناطق متوسعة وأخر-

.متقلصة تعطي مظھرالصحن الذي حوافھ مثنیة 



مرحلة التطور
 یشفى المریض بسرعة اذا عولج داء المتحوالت المعوي وبشكل نھائي
اذا لم یعالج أو عولج بشكل سیئ فان المرض یتطور نحو الطور المزمن :

آالماً بطنیة غامضة مع تناوب االسھال و االمساك
وعدم انتظام عملیة التبرز



مضاعفات داء األمیبات الحاد المعوي وعواقبھ
التھاب الكولون المزمن
نزیف ھضمي ناتج عن انثقاب جدار األمعاء
 انسداد األمعاء بسبب الندبات الناجمة عن

التقرحات والتضیقات الشرجیة
الورم األمیبي

سببھ فرط تصنع االنسجة الحبیبیة –
.غیر خطیر –
وطولھ عدة سم–
ویتمركز في األعور والقولون السیني–
یشابھ سریریا وشعاعیا سرطان الكولون–

تنظیر –قرحات قولونیة 



cutaneous lesions include Perianal ulcers is rare.

Perianal ulcers 



داء األمیبات الحشوي

 داء األمیبات الكبدي:
:  أكثر االصابات حدوثاً بعد األمعاء ویشاھد

 اما أثناء تراجع االصابة المعویة الحادة
أو مباشرةً في بدایتھا لم ینتبھ الیھا أو كانت موھنة

:عض نمیز في داء األمیبات الكبدي شكلین سریرین یتداخالن مع ب
.التھاب الكبد األمیبي المنتشر قبل مرحلة التقیح -
.القیحیةالخراجة الكبدیة األمیبیة-



:ح التھاب الكبد األمیبي المنتشر قبل مرحلة التقی

تتمركز في الفص األیمن على شكل إلتھاب منتشر لبرانشیم الكبد
 نالحظ:

- ً في الخاصرة الیمنىآالما
.ضخامة في الطحال أو سائل حبن مؤلمة في الكبد الیرافقھاضخامة-
م ۳۹-۳۸یصل الىترفع حروري -
.انحطاط في الحالة العامة -



الخراجة األمیبیة الكبدیة
تظھر عقیدات نخریة لتصبح خراجات متحولیة تحوي

على قیح لزج یأخذ لون الشوكوال بسبب النزف
ط یشاھد تقیحات عمیقة في األنسجة تؤدي الى انحطا

خطیر في الحالة العامة 

:الموجودات المخبریة 
 تتسارع سرعة التثفل
وى یزداد عدد الكریات البیضاء على حساب كثیرات الن

ملم/ألف ) ۲٥-۱٥(
یحدث اضطراب  خفیف في وظائف الكبد
 ًقیراً فبلون الشوكوالرشف محتوى الخراجة یعطي قیحا

جدار بالمتحوالت الزحاریة ألن ھذه الطفیلیات تبقى في
الخراجة



تطور الخراجة األمیبیة الكبدیة
تتراجع االعراض بشكل مدھش اذا عولجت اذ نالحظ:

اختفاء الحرارة واأللم بعد عدة ساعات–
تراجعاً بطیئاً في ضخامة الكبد–
اذا بقیت سرعة التثفل عالیة یعني  وجود خراجة محجوزة ومتقیحة –

) التدخل الجراحي + اعادة العالج(

سب أما إذا لم تعالج فالتطور یختلف بح
:حجم الخراجة

تشفى الخراجات الصغیرة تلقائیاً –
الخراجات الضخمة یكون تطورھا خطیراً –



داء األمیبات الجنبي الرئوي
یحدث ثانویاً بعد إصابة الكبد
فیما یبدو المرض في بدایتھ على شكل تظاھرات غیر متقیحة لتظھر

بعد اآلفات المتقیحة 
جة تتمركز الخراجة في قاعدة الرئة الیمنى وتنتج عن تجاور الخرا

الكبدیة 
 تنطرح محتویاتھا مع اإلقیاء الذي یأخذ اللون الشوكوالتي



التشخیص
طن سؤال المریض عن إقامتھ في منطقة یستو

.فیھا المرض
 ادة التي توحي بإصابة حاألعراض السریریة

لألمعاء بالزحار
ابة الفحوصات السریریة التي تشیر إلى إص

الكبد  
باألمواج فوق الصوتیة للكبدالتصویر
التصویر الطبقي المحوري الذي یبدي في

األنسجة الكبدیة المصابة مناطق ناقصة 
.الكثافة 

 والمرنان



 التشخیص المؤكد:
:یعتمد على مجموعتین من الطرائق 

البحث عن الطفیلي-
اإلختبارات المصلیة-

javascript:showcontent('active','hiddenlayerd26e1602');


البحث عن الطفیلي
الفحص المباشر للبراز-
براز طازج طرح بفترة أقل من ساعة ویفضل وضعھ في المختبر
ثالث تھ في حال كان الفحص المباشر للبراز سلبیاً یجب إعاد

أیام بسبب وجود فترات كمون ال ٥-٤مرات على األقل بفاصل 
.  ینطرح فیھا الطفیلي

رجالبحث عن الطفیلي في المادة المخاطیة المأخوذة أثناء تنظیر الش

http://www.cdfound.to.it/html/hisc2.htm


اإلختبارات المصلیة 

تكون إیجابیة في اإلصابات المعویة غیر ثابتة
اؤھا لكن تكون إیجابیة بشدة في اإلصابات النسیجیة والتي اجر

ضروري لتفریق االصابة بالكیسة العداریة 
 ر واختبار التراص الدموي غیر المباشر واختبا، التألق المناعي

االنتشار المناعي جمیعھا طرق مفیدة 



المعالجة 

داء یعتمد في اختیار الدواء على الشكل السریري ل
:األمیبات

األدویة الحالة للمتحولة الموجودة في األنسجة -
األدویة المؤثرة بالتماس مع المتحولة -



األدویة الحالة للمتحولة الموجودة في األنسجة

كال طلیعةفعالیتھا أقل لألشفعالة جداً ضد المتحوالت الحالة للنسیج لكن 
:الكیس الموجودة في لمعة األمعاء وھي 

Flagylوھو مركبMetronidazole

 كلمةMetroقطار یدھس األمیبا الحالة للنسج
)یشعر المریض بطعم معدني في فمھ أثناء تناول الدواء( 

ؤدي ال یسمح بشرب الكحول على متن القطار ألنھ یوتر األعصاب وی
)لذلك یمنع الكحول فعالیة الدواء(إلى انقالب معدة المسافرین

-Fasigyne وھومركبTinidazole



األدویة الحالة للمتحولة الموجودة في األنسجة

یعطى في  اإلصابات الخطیرة في المناطق -
الموبوءة على شكل حقن عضلیة 

دواء دي ھیدروأمیتین -
Dehydroemitine وھومركب

Emetine Chlorydate  كلوریدات
وھویؤثر في األمیبات داخل الجداراألمیتین

المعوي وسائر األنسجة 



األدویة طلیعة الكیس

 یعطى دواءBemarsal دیفیتارسون( وھو
diphetarsone (

 یفید مركب الدیلوكسانیدفورواتdiloxanide 
Furoate

واالیودوكینولIodoquinol
البارومومیسینوParamomycine في

المعالجة



المعالجة الجراحیة
تنظیف الخراجات الضخمة الموجودة في األحشاء إن لم

یؤثر فیھا الدواء

الوقایة
تعقیم میاه الشرب-
غسل الخضار والفواكھ النیئة جیداً -
تنظیف األیدي بعد كل تبرز-
تقصي الحملة االصحاء  ومعالجتھم-
الیوجد وقایة كیمیائیة فعالة-



المتحوالت الحرة المسببة اللتھاب السحایا والدماغ
Free living Amoeba Causing Meningitis

حوالت یُعد التھاب السحایا والدماغ الحاد الناتج عن المت
المائیة الحرة 

Naegleriaكالمتحولة النغلیریا فولیریة fowleri
Acanthamoebaوالمتحولة الشوكیة 

مرض نادر لكنھ خطر



المتحولة النغلیریا الفولیریة 
Naegleria fowleri

 ھو من المتحوالت الحرة
واض یعیش في التراب وبحیرات المیاه العذبة الدافئة وأح

السباحة
 األتروفة والسائطة والكیس
روفي تظھر في السائل الدماغي الشوكي والدماغ بالشكل األت

مكروناً ۲۰-۷ویقیس بین
أكیاسھا مقاومة جداً ال تقتلھا كلورة الماء



دورة الحیاة والعدوى

یشاھد أثناء أشھر الصیف•
ت����تم الع����دوى بع����د الس����باحة ف����ي•

بحی�����رات الم�����اء العذب�����ة أو ف�����ي 
المسابح الملوثة

تخت������رق المتح������والت األغش������یة •
مس�ار المخاطیة وتتقدم علىیةاألنف

ألی�����اف العص�����ب الش�����مي مس�����ببة 
. اغالتھاب سحایا قیحي والتھاب دم



التشخیص

بكشف المتحوالت المتحركة في السائل الدماغي
الشوكي مباشرة أو بعد تلوینھ

 المعالجة:
فعاالً بعض الشيءب-األمفوتریسین
 یفید إعطاء الریفامبیسینRifampicine

بجرعات عالیةMiconazoleوالمیكونازول 



رات تعیش في المیاه الراكدة كالبحی•
الطینیة والمسابح 

مسؤولة أیضاً عن التھاب سحایا •
ودماغ ممیت عن اإلنسان 

.عةتصیب األشخاص مضعفي المنا•
لھ شكلین أتروفي: العامل الممرض

وكیسي 

Acanthamoebaالشوكیة لمتحولةا



تسبب المتحولة الشوكیة خمج الدماغ:األمراضیة
الحبیبومي المزمن عند المرضى مضعفي المناعة

 بعد اسبوع من العدوى صداع وحمى مع نوبات
صرعیة وعالمات عصبیة بؤریة

بة فحص السائل الدماغي الشوكي وجود األمیویظھر
الشوكیة بطوریھا األتروفي والكیسي



داء المشعرات
Trichomonoses



:ثالثة أنواع من المشعرات تتطفل على اإلنسان ھي 

المجاري البولیة والتناسلیة :المشعرة المھبلیةT.vaginalis
في الفم  :  المشعرة الالصقةT.tenax
 في األمعاء :المشعرة البشریةT.intestianlis



اإلصابة بمشعرة المجاري البولیة التناسلیة
Trichomonas vaginalis

 ط ھو الشكل اإلنباتي فق، التشكل أكیاس
المعروف 

 میكرون طوالً ۱٥–۱۰: شكلھ بیضوي
میكرون ۱۰–۷

عرضاً 
آخر یبدي في مقدمتھ أربعة سیاط أمامیة  و

یرجع للوراء مشكالً مع الجسم غشاءً 
.متموجاً 

 اإلبرة لمحوریة غیر متحركة.



داء المشعرة المھبلیة
 مرض جنسي
 جداً حساس، یشاھد الطفیلي فقط عند اإلنسان

ي للتجفاف ینتقل بوساطة االتصال الجنس
الالشرعي ویصیب الطرفین 

 یتوضع:
 غدة ، في المھبل وغدده الملحقة :عند المرأة

المجاري البولیة ، غدة بارتوالن ، سكین 
.كالحالب والمثانة 

 دد الغ، في ثلم الحشفة والقلفة :عند الرجل
.ات البروست، اإلحلیلیة الحویصالت المنویة 



األعراض السریریة لداء المشعرة عند المرأة 

ع حكة یحدث التھاب مھبلي فرجي حاد یتظاھر بسیالن مھبلي م
تتصف فرجیة مؤلمة تظھر باكراً وتختفي بسرعة بعد العالج

ات الضائعات بلون أصفر مخضر ذات رغوة مشبعة بالفقاع
.الھوائیة ومستمرة 

زفیة تنظیر المھبل مؤلم یبدي طبقة مخاطیة ملتھبة مع نقاط ن
ممیزة 

 قد تالحظ أعراض إلتھاب مثانة
 ً رات مایشارك اإلصابة فطور المبیضات البیض والمكوغالبا

.البنیة والجراثیم المقیحة 
 من العوامل المحرضة على تكاثر الطفیلي:
 الفترة التي الدورة الطمثیة مباشرة، سن الیأس ، الحمل.



داء المشعرة عند الرجال
 غالباً الیؤدي إلى ظھور

أعراض سریریة واضحة 
احیة طة الصبیالحظ فقط النق

التي تتجمع على فتحة 
القضیب وھذا یدل على 

.التھاب اإلحلیل 
 یساعد غیاب :مالحظة

التظاھرات السریریة عند 
الرجل على انتشار المرض



التشخیص الحیوي للمشعرة المھبلیة

 غسل تجویف المھبل :عند المرأة
بمصل فیزیولوجي فاتر          

،تفحص الغسالة بالمجھر مباشرة 
زرع المفرزات المھبلیة على أوساط 

اشر خاصة في حال سلبیة الفحص المب
 من %۳٥دلت األبحاث على أن

اشر العینات السلبیة في الفحص المب
.كانت إیجابیة في الزرع 

 ة تؤخذ النقطة الصباحی:عند الرجل
.لزرع قبل التبول للفحص المباشر ثم ا



معالجة داء المشعرة المھبلیة

Metronidazole كغ لمدة / ملغ ۱۰–۸عن طریق الفم
.عشرة أیام مع مشاركة تحامیل مھبلیة عند المرأة 

Tinidazole۳۰كغ جرعة واحدة / ملغ.
Secnidazole ًغرام جرعة واحدة ۲یعطى فمویا
 یجب معالجة الزوجین معاً وبالوقت نفسھ :مالحظة.
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