
داء األكریات البشریة 
Coccidioses humaines

 Sporozairesأمراض طفیلیة ناتجة عن بوائغ 

ولیست نادرة عند اإلنسان كثیرة الحدوث عند الحیوانات
:ھناك ثالثة أجناس یمكن أن تشاھد عند اإلنسان وھي 

 Cryptoporidium:جنس البوغیات الخفیة -۱

Isospora: جنس متماثلة األبواغ -۲

Microsporidia: صغیرة األبواغ –۳



البوغیات الخفیة
Cryptosporidium



واسعة االنتشار عالمیاً ،ھي بوائغ حیوانیة
 ۱۹۰۷-...)الطیور واألبقار(تسبب االسھال في أنواع متعددة من الحیوانات
ھي) ۱۹۷٦(األنواع التي تصیب اإلنسان  :

 الطیریةC.parvum  و الجرذیةC.muris واإلنسانیةC.hominis

 ء وذلك عند أسویاباإلسھالعند اإلنسان تتظاھر اضطرابات ھضمیةتسبب
ومضعفي المناعة

 شوھد في أعضاء أخرى كالقصبات والرئةواألمعاءیتوضع الطفیلي في
..  والجیوب األنفیة والمعدة 



شكل العامل الممرض

مكرون ٥-٤خالیا بیضیة تقیس •
في كل منھا نواةبوائغ ھاللیة٤تحوي داخلھا •

 البیضیة عن طریق الفم الخالیادخول:
 الملوثةوالفواكھ تناول الخضار
شرب میاه ملوثة

)آالف الكیسات البیضیة تطرح مع البراز (
التنتقل عبر الدم

العدوى 



مقاومة الطفیلي

 م٤+ تقاوم الخالیا البیضیة  فيoمدة ستة أشھر
م٦٥م أو التسخین ۷۰-تجمید : یقضى على قدرتھا الخمجیة

ساعة من التماس تقضي على الخالیا  البیضیة۱۸لمدة % ۱۰الفورمول تبین أن 
تعقیم أدوات التنظیر الھضمي ضروري لمنع انتشار العدوى



تم تتم عند مضیف واحد على سطح الخالیا الظھاریة المعویة إذ ت
: فیھا الدورتین 

التكاثر الالجنسي-
التكاثر الجنسي-

مكرون وتحوي ٤البیضیة بقطرالكیسةالذي ینتج عنھ الخلیة أو
على أربع بوائغ تطرح مع البراز وتكون خمجة مباشرة

دورة الحیاة



۲۰%۸۰%

جنسي

الجنسي

دورة الحیاة





Clinical manifestations

• Cryptosporidia inhabit mainly 
the small intestine,

• where they may cause 
destruction of microvilli, 
shortening, swelling, and 
fusion of the villi and cellular 
infiltration of the mucosa.

• The severity and course of an 
infection depends on the 
immune status of the infected 
person.

Presenter
Presentation Notes
تَوَرُّم swelling



األعراض السریریة

:عند أسویاء المناعة -
 إلى التھاب معوي خفیف % ٥تتباین من خمج العرضي

قد یستمر اإلسھال % ۹۰فإسھال مائي دون مخاط أو دم 
لعدة أسابیع 

 لوزن ونقص امعويومغص وإقیاء قد تترافق بحمى خفیفة
 تجفاف –سنوات ٤<یشاھد عند أطفال بعمر–
 إصابة الحوامل تؤدي الى اضطراب شاردي مودیا بحیاة

الجنین

ھال بآلیة سمیة یحدث ضمور في الزغابات المعویة مؤدي لسوء امتصاص و اس
)عرض رئیسي(مائي 



 عند مثبطي المناعة:
o الكولیرایشبھ اسھال غزیر مائيإسھال مزمن
o ۱۷(یصل حتى ( ً لتراً یومیا
o كغ/ ۲۰/مترافق مع حمى ونقص الوزن یصل إلى
o یستمر اإلسھال أشھراً مؤدیاً إلى الوفاة

األعراض السریریة



التشخیص
ر في یتم برؤیة الخالیا البیضیة بلون أحم

ن بطریقة تسل نلسوملونةیةلطاخة براز
المعدلة 

ن أما عند مثبطي المناعة فیجري البحث ع
إضافة (النسیج الرئويوالطفیلي في القشع 

) للبراز

التشخیص المناعي 
 تكشف مستضدات البوغیات الخفیة

مناعيأو الالتكس أو االستشراب البالفلورة المناعیة 

 PCRالطفیلي في براز المصاب بالـ DNAأو كشف 



the nucleus of each sporozoite within 
the oocyst

apple green fluorescence of oocyst wall 
and measure 4 to 6 microns in diameter





العالج

 أحیاناَ شفاء تلقائي
 جرى فیتجفافؤدي اإلسھال الشدید واإلقیاء إلىیعند األطفال

نقص وكذلك مرضى(تغذیة وریدیة لتعویض السوائل والشوارد
)المناعة

 السبیرامایسین منھا جربت عدة أدویةSpiramycineو
ولكن فعالیتھا غیر كاملةparmomycinالبارومایسین

اكتشف مؤخرا أن نیتازوكسانیدnitazoxanide ھو المركب
الفعال





متماثلة األبواغ البشریة
Isospora hominis

 میكرون ، شفافة عدیمة اللون ، عاكسة للضوء۱٥×۱۰تقیس
 غالف سمیك ومنتظمیحیط بالخلیة البیضیة
 ائغالبونمیز في إحدى نھایتھا أربعة أجسام على شكل الموزة وھي
داً للضوءأما في نھایتھا األخرى فتوجد كتلة من الحبیبات الكاسرة ج

Isosporaمتماثلة األبواغ 

نوعان ھامان یصیبان االنسان:
متماثلة األبواغ البشریة
 متماثلة األبواغ الجرسیة

الخازن الرئیسي لھا الكالب
بیضیةیعدى االنسان بتناول الخضار والفواكھ الملوثة بالخالیا ال



Isospors belleiمتماثلة األبواغ الجرسیة

 ۳۰×۱٥(نادرة ، تقیس الخلیة البیضیة  (
مكروناً  عدیمة اللون ، بیضویة

طاولة إحدى نھایاتھا ضیقة تشبھ اإلجاصة المت
 غالف رقیقیحیط بھا
شكل تمأل الخلیة حبیبات ناعمة تتوزع إما ب

منتظم في كامل الخلیة أوأنھا تتجمع على
شكل كتلة في مركزھا 



 العرضیة ھناك حاالت
یسبب لإلنسان تخرباً في الخالیا الظھاریة لألمعاء
 بل وتطاسھال وآالم بطنیةنالحظ بعد اسبوع لعشرة ایام من العدوى

البطن مع حمى خفیفة
 إسھال دھني شدید مع سوء امتصاص في األخماج الشدیدة یحدث

ونقص الوزن 
 وقد شوھد ھذا الخمج عند المصابین الوفیاتذكر حدوث عدد من

HIV  والمثبطین مناعیا

االمراضیة 



التشخیص
یة بفحص البراز ورؤیة الخالیا البیض

لبرازالملقحة القلیلة العدد بعد تكثیف ا
ي یجب اإلنتباه إلى األشكال العابرة الت

نواع تنجم عن ابتالع الخالیا البیضیة أل
حیوانیة 

Isospora 
felis 

امینوالبري میتالسلفادیازینباعطاء -
ازولسلفا میتو كس-التري میتوبریم -

المعالجة





داء القربیات
Balantidiosis

دوحیأكبروهومهدبخل�ةوحید�سب�همرض
:اإلنسانعلىیتطفلخل�ة

Balantidiumالقولون�ةالقر��ات coli



القولون لمعةفي�شاهد:األتروفيالشكل

١٠٠كرون �م٦٠

طول�ة�خطوطمصفوفة�أهدابیتحركب�ضوي •

الفمو�ةوالفتحةالفممجرى االمام�ةنهایتهفي•

ص�ةوتقلغذائ�ةفجواتفیهاحبیب�ةالسیتو�السما•

صغیرةنو�ةبداخلها�لو�ةضخمةنواة•

:یتكاثر

)الثنائياالنشطار(جنس�اً ال

)عضو�تیناندماج(جنس�اً وأ

شكل العامل الممرض 



كرون �م٥٠:الك�سيالشكل

سم�كغالفهبنيأومخضرب�ضوي،أودائري 



دورة حیاة القربیات 
القولونیة 

Balantidium coli



:العدوى 

ه ، و�صاب اإلنسان �الخناز�ر خوازن الطفیلي
�ابتالع األك�اس مع الخضار أو الم�اهصدفة

)من األمراض المهن�ة(الملوثة ببراز الخناز�ر 

یوجد حملة أصحاء



:السر�ر�ةاألعراض
معو�ةاتخراجلتشكلتؤديللنسجحالةقدرةلقر��اتل

حار�ةز اعراضالىتصلوقد)واالمساكاالسهالتعاقب(قولون التهاب
ف�هیتكاثرحیثالمخاطيللغشاءالطفیليغزوعند

مغص وزحیر و �شكو المر�ض من آالم شرسوف�ة 

الیوم/ ١٠-٥�سهال و 

قبثأوالنز�ف�سببالمر�ض�موتإذجداً خطرةالمزمنةاالشكال
االمعاء

Oxytetracyclineتتراسیكلیناألوكسي:المعالجة

Ampicillineأمی�سللینأو-
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