
المثقبیاتداء
Trypanosomosis

 سوطيیسببھ طفیلي وحید خلیة
 المثقبیاتجنس یتبعTrypanosoma
 ینتقل إلى اإلنسان بوساطة حشرات من مفصلیات األرجل ماصة للدم

 تسبب ھذه الطفیلیات نوعین من األمراض:
)داء النوم (االفریقيالمثقبیاتداء -
)شاغازمرض (األمریكي المثقبیاتداء -



البروسیةالمثقبیاتتسببھT.bruceiنمیز نوعین ھما و:
T.b.gambienseالغامبیةالبروسیةالمثقبیات-
T.b.rodesienseالرودزیةالبروسیةالمثقبیات-

 الكروزیةالمثقبیاتیسببھTrypanosoma cruzi
  الفسافسیتم انتقال الطفیلي بواسطة براز حشراتTriatoma

)وم داء الن(داء المثقبیات االفریقي 

)شاغازمرض (األمریكي المثقبیاتداء 

 الالسنةذبابةتنقلھGlossina)تسيتسيTsetse(



االفریقيالمثقبیاتداء 
مرض النوم

African sleeping sickness
 فيالمثقبیاتیسببھ وجود حروريترفع:

الدموي والجھاز العصبي-اللمفاويالدوران 
 ت ودماغ الممیسحایاإذا لم یعالج  یتطور نحو التھاب

العدوى
 لدغ الالسنة
 الالدغ والذبابكالقرادأو عدوى آلیة بواسطة حشرات الدغة

۳-۲إذ تنقل المثقبیات في غضون والبعوض والبق والقمل 
ساعات بعد تلوث األجزاء الفمویة

 المشیمةأو عبر نقل الدم طریق



T.b rhodesiense
الرودسیة

T.b gambiense
الغامبیة

افریقیاوشرقجنوب
)الحادالشكل() الشرقيداءالنوم(

افریقیاوسط وغرب 
)المزمن الشكل() داء النوم الغربي(

Glossina morsitans
العاضةالالسنة

Glossina palpalis
الالمسةالالسنة

الخازن األساسي الوعل 
الحیوانات البریة

االنسانالخازن األساسي 
قد تتواجد لدى الكالب والخنازیر

حیوان           حیوان              انسانانسان



شكل العامل الممرض

 فيالمثقبیاتتشاھد:
 الشوكيالدم والغدد اللمفاویة والسائل الدماغي

مطلقاً داخل الخالیا والترى
 االنشطار الطولي تتكاثر بطریقة
اط تأخذ ھذه الطفیلیات أشكاالً مغزلیة خاصة في األوس

تسيتسيوعند الحشرة الناقلة ذبابة الزرعیة



دورة الحیاة 



األعراض السریریة

المثقبیةالقرحة: الحضانةدور.�

اللمفاویة-المرحلة الدمویة .�

مرحلة التھاب السحایا والدماغ.�



ريقي اإلفاملثقبياتلداء السريريةاألعراض 
)الغامبية(

الحضانةدور
 مكان اللدغة دملةاملثقبيةالقرحة :

سم  دائرية مرتفعة وحممرة مؤملة  ١٠-٣التهابيةمنطقة-
 أسابيع  ٤-٣تزول تلقائيا خالل
اعتالل العقد اللمفاوية يرافقها



 الدمویة -المرحلة اللمفاویة: مرحلة التعمیم
م٤٠مساء ٣٨صباحا –غري منتظمة :احلرارة

الكورتيزونو ابألدوية اخلافضة هلا وال ابلصادات احليويةالتتأثر
أرق وضعف وفتور يف الذكاء ووهن عام+ نبضي:صداع



لعدة أشھرلعدة أسابیع ثم تعود لالرتفاع ثانیة ویتكرر ھذا النمطالحمىتتراجع
 ورة دوریة بقدرة المثقبیات على تغییر مستضداتھا السطحیة بصویفسر ذلك

رروحید متكوالتي یقدر عددھا بحوالي عشر مالیین جزيء غلیكوبروتیني
دادا جدیدة أضبالسطحي يیطور المصاب في كل مرة رداً على التغییر المستضد

لناكسةالحمى ا-فترتفع الحرارة من جدید للتعرف على الحالة المناعیة الجدیدة



ضخامات-
ابكراً ) قويةاخللفية والرت الرقبية(العقد اللمفاوية

لتليف تنتهي اب، التتقيح، مرنة، متحركة،غري مؤملة
اً ضخامة خفيفة تظهر ابكر الطحال والكبد

Winterbottom's sign -
Swollen lymph nodes 
along back of neck in child 
with early trypanosomiasis تشاهد ابكراً : الجلدیةاألعراض-

الرتابنيدTrypanide : مةغري منتظ-حممرةحويصليةبقع-
تتحسن ابلعالج  –واالطرافعلى الصدر 

بشدة مشخصة للداءحاكةآفات :احلكة



وذمة في قاعدة األسنان+تورم الوجھ : الموضعیةلوذمةا-

)وذمات+حكة+صداع(مع نفكر بتشخیص المثقبیات 



الدماغالتھابمرحلة
تنميل+حكة : اضطراابت يف احلس السطحي-
: اضطراابت احلس العميق-

Kerandelكراندلعالمة  ( Signe(
ألم شدید عند تدویر مفتاح موضوع في قفلھ

،نتحارا(نشاط مفرط أو مخول شديد : نفسيةاضراابت-
)�راشعالسرقة،



اضطراابت يف النوم•
ي غفلة یعیش ف–قلق في اللیل –نوم في النھار 

عمن حولھ

–ر متأخرة الظھواضراابت يف اجلهاز احلركي•
یة شلول عین-رجفان اللسان -اختالل المشي 



مرحلة التطور
:إذا مل يعاجل املريض

رقاد عميق ، هبوط حرارة  وضعف النبض
وت املمث سبات 





الدمویة-المرحلة اللمفاویة -

 فقر دم  ، زیادة البیض: التعداد العام للدم
معایرة بروتینات المصل :

 ترتفعIgGة ، إلى أربعة أضعاف القیمة الطبیعی
من المصابین % ۹٥عند أكثر من 

 ملم۱٥۰–۱۰۰الساعة األولى (سرعة التثفلترتفع(

التشخیص الموجھ

 د شالسیرتفع األلبومین وینخفض السكر في
 تظھرIgM)التوجد عادة  في السائل الدماغي(
 ۳ملم/كریة٦۰۰(عدد كبیر من الكریات اللمفاویة(

مرحلة التھاب السحایا والدماغ -



لسرعة التثف



 التشخیص المباشر(التحري عن الطفیلي:(
- بعد التلوینوالمتضخمة واللینة مباشرة العقد اللمفاویةمن رشافةفحص
-دمویة رقیقة، أو قطرة سمیكة، وفحصھا قبل وبعد التلوینلطاخة: فحص الدم
- وھو نادر االستخدام، إذ یزرع على أوساط خاصة : الدمزرع
-كالفأر األبیضبحیوانات المخبر: حقن الدم
- مباشرة أو بعد التلوین وحقنھ في حیوان: تثفیلھبعد راسب السائل الدماغيفحص

التشخیص المؤكد





 التشخیص الالمباشر(التحري عن أضداد الطفیلي :(
 في مصل المریضمبكر جداً تظھر األضداد النوعیة بشكل
 في السائل الدماغي الشوكيمتأخروبشكل
 األكثر استخداماً في تشخیص المثقبیاتالتألق المناعي الالمباشروتعد طریقة

التشخیص المؤكد



Suramine sodiqueأو Pentamidine: الدمویة-المرحلة اللمفاویة
)Melarsoprolالمیالرسوبرول(مشتقات الزرنیخ :السحائیة-المرحلة الدماغیة 

وھو فعال جداً ، ولكنھ سام 

المعالجة

Suramin - Pentamidine
(early)

Melarsoprol
(late)



Pentamidineعضلیاً كل ستة أشھر

الوقایة

رضىمكافحة الحشرات ومعالجة الم-



داء المثقبیات األمریكیة أو مرض شاغاز

الكروزیةالمثقبیاتTrypanosoma cruzi
 الحیوانویشاھد عند اإلنسان

لھا خاصیة االنتحاء نحو الدم واألنسجة
 الفسافسانتقال الطفیلي بواسطة براز حشراتTriatoma

أمریكافي شاغازداء ینحصر 
فقط الوسطى والجنوبیة



شكل العامل الممرض 



شكل العامل الممرض 
:لفینشكلین مختاإلنسانتأخذ المثقبیات الكروزیة عند 

)  بالقل(في العضالت المخططة : الشكل عدیم السوط-
والجملة الشبكیة البطانیة 

في الدم المحیطي خارج الخالیا: الشكل المثقبي-

:زرعیةاألوساط الالناقلة وفي الحشرةتأخذ المثقبیات عند 
يرالشكل الشعرو-
)المشیقة(الشكل أمامي السوط-

http://www.yamagiku.co.jp/pathology/photo/photo207-4.htm


الناقلالعامل 

 Triatomaحشرة الفسافس



خازن الطفیلي  
 اإلنسان
نالحیوانات األھلیة كالكالب والقطط والجرذا
 الحیوانات الوحشیة
 الوطاویط(القوارض والخفافیش(



أو حك منطقة اللدغة إلى یؤدي فرك
بر دخول المثقبیات الموجودة في البراز ع

ثقب اللدغة إلى الدم 

ة اختراق الطفیلیات األغشیة المخاطی
ملتحمة العین ومخاطیة ( بشكل فعال 

الملوثة  باالصابع) الفم
 كنقل الدم والرضاعة :طرائق أخرى

ومالمسة جثة حیوانات مصابة و عبر 
المشیمة

العدوى



دورة الحیاة



لداء شاغاز األعراض السریریة 

 الشكل احلاد:
يوماً ٢٠-٥:احلضانة-
)ة، غري مؤملاجلفنوذمة وحيدة اجلانب يف (روما�-شاغازعالمة -

التهاب منتشر لألوعية والغدد اللمفاوية اجملاورة
لعدة أشهر م٤٠-٣٨، غري منتظمة حرارة: االستمرار -

اضطراب النبض ، هبوط ضغط إصابة عضلة القلب
لقلب ااضطراب يف ختطيط 

)الوجه(معممةوذمات



: مرحلة التطور 
دماغيةموت مبضاعفات قلبية أو % ١٠

الشكل املزمن والبعض ينتقل إىل 

االرتشاحاتالحظ انتشار: مقطع تشریحي للدماغ
والمصوراتواللمفاویاتبوحیدات النوىالدمویةاالوعیةحول 

یةالالسوطاالشكالالحظ : مقطع تشریحي للقلب 



حضانة من أشھر إلى سنوات •

:اضطرابات قلبیة-
، اضطراب نظمخفقان

قصور قلبي + ضخامة بطین أیسر 
موت المریض

شاغازالشكل املزمن لداء 



:اضطرابات ھضمیة-
المري وعسر بلعضخامة

إمساكو كولون ضخامة



التشخیص
بغمیزاملونة دمویة أو قطرة سمیكةلطاخة-
)  أیام٦ي بعد رورالشعیظھر الشكل (زرع الدم-
یوان بعد بحیوانات المخبر فتظھر الطفیلیات في دم الححقن الدم-

اسبوعین

http://www.yamagiku.co.jp/pathology/photo/photo207-3.htm


للمثقبیات الكروزیةكشف األضداد النوعیة 
التشخیص الالمباشر 

ة الوبائیالتقصیاتوفي عند المرضى والمتبرعین بالدم
 أفضل الطرق المناعیة ھي:

 الالمباشرالتألق المناعي
تثبیت المتممة
التراص الدموي
االلیزا



معالجةال
:للمرض احلادةلالشكالموجهة 

Nifurtimoxو نیفورتیمكسBenzonidazoleبنزونیدازول

 التحري عن األضداد عند األشخاص
المتبرعین بالدم بشكل دوري 

-كن إلى مستحسین وضعیة السكن القدیم
حدیث و االبتعاد عن األكواخ الموبوءة

الوقایة



الوقاية
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