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(Malariaالمالريا )داء البرداء

Plasmodium مصورات



الهواء السيئتعني كلمة مالريا 

Protozoaوالي األطفيليات من يسبب هذا الداء•

Plasmodiumتسمى المتصورات •

ينتشر الداء في جميع •

المدارية والمناطق الحارة 

ويبلغ عدد المعرضين •

انمليار إنسلإلصابة به نحو

ثر منويموت بسببه سنوياً أك•

مليون إنسان

يالتوزع الجغراف



ان نسأنواع المتصورات التي تصيب اإل

      Plasmodium vivaxالمتصورات النشيطة 

                        P.ovaleالمتصورات البيضوية 

                P.falciparumالمتصورات المنجلية 

                   P. malariaeالمتصورات الوبالية 



المتصورات النشيطة

Plasmodium vivax

واسعة االنتشار في العالم

الوحيدة الموجودة في سوريا

 يوماً 18-12مدة حضانتها عند اإلنسان حوالي

 تسبب الحمى الثالثية الحميدة أو الغب الحميدةBening tertian.

،تبلغ مدة حياة هذه المتصورات دون معالجة بنحو خمس سنوات

السود الذي ال يحتوي دمهم على زمرة دوفي اليصابون بالمتصورات
لحمراء ألن مهاجمة الطفيلي للكريات الحمر يتطلب ان يتوافر في الكرية ا

Duffyزمرة الدم الفرعية دوفي 

 الفتية الكريات الحمر تصيب المتصورات
واليصيب الكرية الحمراء أكثر من متصورة واحدة بنفس الوقت.



البيضويةالمتصورات

Plasmodium oval

 (الصحراء اإلفريقية)تنتشر في المناطق بين المدارية

،تسبب الحمى الثالثية الحميدة كالمتصورات النشيطة

يوماً 18-12ومدة حضانتها عند اإلنسان

 تأخرة مانتكاساتإنذار اإلصابة بها سليم عادة، ولكن قد تحدث

.نواتللداء في المستقبل إذا لم يعالج المرض تمتد إلى خمس س

 ة،الفتيالكريات الحمر تصيب المتصورات البيضوية

 ًيمكن أن تصاب الكرية الحمراء بأكثر من متصورة معا.



المنجليةالمتصورات

Plasmodium falciparum

األكثر انتشاراً في العالم

ويوجد منها الكثير من الذراري المعندة على العالج

 تسبب الحمى الثالثية الخبيثة أو الغب الخبيثةmalignant 
tertian اسم البرداء الوبيلةويطلق عليها

ويكون داء البرداء الذي تسببه مميتا إذا لم يعالج

 يوماً 20-8مدة حضانتها

 ،وال تحدث انتكاسات في اإلصابة بها

 بجميع أعمارهاالكريات الحمر تصيب
 ًبأكثر من متصورة معاً ما تصاب الكرية الحمراء وغالبا.



الوباليةالمتصورات

Plasmodium malaria

تنتشر في العالم بشكل متفرق

وتسبب البرداء الربعfever quarter  ًمصحوبة أحيانا
باختالطات رئوية

 يوماً 30-24ومدة حضانتها من

 عة أو نوب حموية راجوإذا لم تعالج فإن الخمج بالوبالية يحدث
سنة40نكس قد يستمر حتى 

 الهرمةالكريات الحمر تصيب
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:تمر المتصورات عند اإلنسان بالمراحل التالية

Trophozoiteاألتروفة•

               Schizonteاألقسومة•

Rosaceaالجسم الوردي•

        Gametocytesاألعراس •

وتختلف  الكريات الحمراء المصابة من حيث الحجم•
(murerأو بقع مورير Schuffnerحبيبات شوفنر )والمحتوى

شكل العامل الممرض



:ناً بشكل عام مكوالطفيلييظهر

زرقاءمن سيتوبالسما 

أحمروكروماتين نووي 

روتحصعندما يلون بملون غيمزا

فجوةالسيتوبالسما بينها 

الطفيلي مجهرياشكل 



  Plasmodium vivaxالمتصورات النشيطة 



  Plasmodium vivaxالمتصورات النشيطة

Trophozoiteاألتروفة

       Schizonteاألقسومة

Rosett shapeالجسم الوردي

Gametocytesاألعراس 



ة حلقية ثلث الكرية الحمراء ذات سيتوبالسما رقيقالخاتميشغل : األتروفة

كروماتين نقطي

فتظهر حبيبات شوفنر شبه المتحولأما 

حجم الطفيلي كبيراً 

و يبدي استطاالت أمبيبية الشكل 

و كروماتينه نقطي

ناعمة ، بنية مصفرة  األصبغة البردائية

وتوزعها مبعثر

ةالمتصورات النشيط

Schuffnerشوفنرويتنكس الخضاب بشكل حبيبات تسمى ةكروية شاحب:الكرية الحمراء



:المتقسمة

ل كتل يبدأ الكروماتين باالنقسام على شك•

عديدة غير منتظمة

األصبغة مبعثرة•

:الجسم الوردي

ملىء الكرية ويتراوح عدد أقسام ي•

( 16وسطياً )24-14الكروماتين بين 

هزتتجمع األصبغة البردائية في مرك•

بلون بني مصفر

ةالمتصورات النشيط



ةأو بيضويةكروي: األعراس 

أيام من اإلصابة وتشغل أكثر من ثلثي الكرية5-3يبدأ ظهورها بين •

عرس مذكر

ةالمتصورات النشيط

سيتوبالسما زرقاء: المذكرة

اتها شاحبة ويتجمع كروماتين نو

ن على شكل كتلة مركزية وتكو

واألصبغة البردائية غزيرة 

يةبنية اللون محيطوحبيبية 

سيتوبالسما غامقة اللون:المؤنثة 

كروماتين مضغوط على شكل كتلةال

محيطية 

.   ةاألصبغة حبيبية و صغيرة محيطي

عرس مؤنث



األتروفة
ثلث الكرية الحمراء الفتية تشغل

ها كروماتين نواتوحلقية هاسيتوبالسماو

ي الطفيلكثيف وتظهر حبيبات شوفنر

راً صغيهايبقى حجمالناضجةفي األتروفة 

وشكله حلقي مضغوط  و كروماتينه على

شكل مجموعات كبيرة غير منتظمة 

:الكرية الحمراء

حلة مبكرةلونها شاحب تحوي حبيبات شوفنر في مركبيرةبيضوية حوافها مشرشرة  

المتصورات البيضوية



 Plasmodium ovaleالمتصورات البيضوية 



 Plasmodium ovaleالمتصورات البيضوية 



جسم ورديالمتصورات البيضوية



Plasmodium malariالمتصورات الوبالية 



(  الخاتم)األتروفة
تشغل ثلث الكرية الحمراء•

اً حلقية رقيقة جدهاسيتوبالسما•

كروماتين نقطي وغالباً ثنائي 

(أسورة البربر)

قد تتوضع الخواتم على •

محيط الكرية الحمراء

في الكرية الواحدة هاتعدد•

عديمة األصبغة في هذه المرحلة•

الكرية الحمراء

murerتحتوي على بقع مورير الحجم أو صغيرة ،طبيعية

المتصورات المنجلية



يوم 12-7يبدأ ظهورها بين :األعراس-

حجمها أكبر من الكرية الحمراء متطاول يشبه المنجل  

المتصورات المنجلية

:المذكرة

ذات نهايات مدورة -

سيتوبالسما زرقاء محمرة-

مةمبعثر على شكل جبيبات ناعكروماتين-

األصبغة البردائية غامقة اللون ومبعثرة-

:المؤنثة

ذات نهايات مؤنفة -

سيتوبالسما زرقاء غامقة اللون -

كروماتينها على شكل كتلة مضغوطة مركزية -

نواةاألصبغة سوداء اللون على شكل حبيبات تحيط بال-



:المتقسمة
ر نادرة في الدم المحيطي إال في مراحل النزع األخي-

.واذا ظهرت فهي تملىء الكرية الحمراء-

المتصورات المنجلية



الكرية الحمراء

murerتحتوي على بقع مورير الحجم أحيانا طبيعية

 Plasmodium falciparumالمتصورات المنجلية 

♂

♀







اتروفات -المتصورات المنجلية

بقع مورير



الوبالية       المنجلية النشيطة        البيضوية

دائرية    

حجم الكرية = حجم 

الحمراء السليمة 

لون طبيعي        -

لة بمرح)بقع موريير -

(األتروفة الناضجة 

كروية        

أكبر من الكرية 

السليمة 

لون طبيعي  

ال حبيبات 

ال أصبغة  

بيضوية مع حواف 

مشرشرة 

أكبر من : الحجم 

الكرية السليمة 

اللون شاحب 

حبيبات شوفنر 

كروية          : الشكل

اكبر من الكرية :الحجم 

السليمة 

شاحب          : اللون

حبيبات شوفنر        

الكريات 

الحمراء

فتية          -

ناضجة        -

هو الشكل الوحيد -

الذي تتوضع 

ة األتروفات الخاتمي

على محيط الكرية 

ددة بكثرة وتكون متع

في الكرية الواحدة 

واتها كروماتين ن: فتية

بشكل كتلة وحيدة 

تتوضع غالبا داخل

سمية الحلقة السيتوبال

ك بشكل :ناضجة 

ى شريط استوائي عل

كامل قطر الكرية 

أصبغة بردائية 

:  ة ثلث الكري: فتية

حبيبات شوفنر 

حجم : ناضجة 

الطفيلي كما هو 

ثلث الكرية        : فتية

شكلها أميبي -1: ناضجة 

حبيبات شوفنر -2

اصبغة بردائية-3

أتروفة  

نادرة المشاهدة في 

الدم المحيطي 
تمأل الكرية  تمال الكرية  ازدياد سيتوبالسما  متقسمة 



نادر المشاهدة في الدم المحيطي

يمأل الكرية تقريبا -

األصبغة في المركز-

تشغل معظم 

الكرية 

األصبغة 

مبعثرة 

تصطف 

األقسومات 

م بشكل منتظ

زهرة )

(المارغريت 

تمأل الكرية 

األصبغة في

المركز 

تمأل الكرية 

األصبغة في المركز 

جسم وردي

ب تظهر بعدد كبير 

شكل المنجل أو الموزة 

نهاية مدورة : المذكرة 

سيتوبالسما زرقاء محمرة 

بات كروماتين مبعثر بشكل حبي

ناعمة 

أصبغة بردائية غامقة مبعثرة

نهاية مؤنفة حادة : المؤنثة

سيتوبالسما زرقاء غامقة ،

ة كروماتين بشكل كتلة مركزي

ية أصبغة بشكل حبيبات عصو

تحيظ بالنواة  

تظهر بعدد 

قليل      

بشكل دائري

وصف 

سما السيتوبال

ة  مثل النشبط

تظهر بعدد 

قليل 

شكل كروي 

وصف 

ما السيتوبالس

ة مثل النشيط

تظهر بعدد كبير في الدم 

حجمها اكبر من ثلثي حجم 

الكرية 

شكل كروي أو بيضوي 

سيتوبالسما زرقاء: المذكرة

شاحية 

دة  كروماتين كتلة مركزية مفر

رة أصبغة بردائية حبيبة غزي

يط بنية اللون مدفوعة نحو المح

سيتوبالسما زرقاء:المؤنثة

لة كروماتين بشكل كت، غامقة 

ل أصبغة بشكل كت، محيطية 

صغيرة في المحيط 

األعراس



Trophozoiteاألتروفة

       Schizonteاألقسومة

Rosett shapeالجسم الوردي

Gametocytesاألعراس 





Anopheleهو أنثى بعوض من جنس  األنفيل 
أنثى البعوض الخبيث

يةاإلنسان هو المستودع الوحيد الهام للمالريا البشر



دورة الحياة 

المتصورات بلدغ أنثى األنفيلتنتقل

 (األدب الطبي)هناك طرق انتقال:

عبر المشيمةكالطريق *

اإلنسان المصابنقل دمأو بواسطة *

أثناء العمل بالمخبر بالتلوثأو *

طرق االنتقال

:ينتمر الطفيليات أثناء دورة حياتها على ثوي

البعوض

اإلنسان





ةالدورة الكبدي-الحمراءالدورة خارج الكريات •

الدورة داخل الكريات الحمراء•

دورة الحياة عند االنسان
الدورة الالجنسية



عند األنفيلدورة الحياة عند اإلنسان



الحياةدورة 

malaria_lifecycle.swf
bio44.swf


 تضع أنثى األنفيل البويغاتSporozoaires الموجودة في غددها

اللعابية في دم إنسان سليم  

24ثم تصل خالل تبقى نصف ساعة في األوعية الدموية الشعرية

(الجسم األزرق)ساعة إلى الكبد وتتكاثر في خالياه ويتشكل   

 تنفتح الخلية الكبدية محررة عدداً من األقاسيمmerozoites 

الدملتذهب الى

دورة الحياة عند االنسان

الدورة الكبدية



 تتحول بعض األقاسيم في الكبد دون أنتختبىءقد

لزمن إلى جسم أزرق وتبدأ باالنقسام بعد فترة من ا

تحدث هذه الظاهرة في اإلصابة بالمتصورات

وبات وهذا مايفسر نوالوباليةوالبيضويةالنشيطة

التي تحدث  بعد عدة سنوات  النكس

ألقاسيم غير كامل فتبقى االجسم األزرقأحياناً يكون انفتاح 
ارج الدورة الثانوية خلتصيب خاليا كبدية أخرى وبذلك تحدث 

الكريات الحمر



 تدخل األقاسيم إلى الكريات الحمر بعد خروجها من الجسم األزرق

  أتروفة بشكل خاتميوتتحول الى

 مالريو يتشكل فيها الصباغ المتقسمةتكبر وتتكاثر نواتها وتصبح

 ديبالجسم الورثم تتقسم نوى المتقسمة داخل الكرية مشكلة مايسمى

 ويتجزأ خضاب الكرية فيظهر بحسب نوع المتصورة

حبيبات شوفنر أو بقع مورير

 ينضج الجسم الوردي

ويتزامن انفتاحه مع حدوث نوبة الترفع الحروري

دورة الحياة عند االنسان

في الكريات الحمرالدورة 



وُيبتلع الصباغ المتحرر

من قبل الكريات البيض كثيرات النوى والوحيدات التي تحمله إلى
جة في خاليا كوبفر بالكبد والخاليا الناس) النسيج الشكبي الناسج 

(الطحال 

مة  أما األقاسيم المتحررة من الجسم الوردي فتصيب كريات حمر سلي
ساعة72-48تدوم كل دورة الدورة بين الكريات الحمر وهكذا تتم 

 والتي الخاليا العرسيةهي عناصر جنسيةيظهر بعد عدة دورات
التتطور إال في انثى األنفيل 



يوماً 40-10مدتها •

بتلع مع تلدغ أنثى األنفيل اإلنسان المريض وت•

دمه الخاليا العرسية 

تتحول في معدة البعوضة إلى ُعرسية •
gamete

ويصبح للعرسية المذكرة سياط و تلقح•

العرسية المؤنثة 

متحركة فينتج بيضة ملقحة تدعى البيضة ال•
Ookinete

الدورة الجنسية



 تعشش في جدار معدة البعوضة متحولة إلى

يتشكل بداخلها البويغات Oocysteبيضة كيسية 

 إلى الغدد اللعابية وتبقى فيها حتىالبوائغتذهب

 ًتلدغ إنساناً سليما



malaria.swf


:تفسر حدوث األعراض والعالمات المرافقة للمرض

الحمى -

فقر الدم -

ضخامة الكبد والطحال-



الحمى

تحدث عند انفتاح الجسم الوردي
وتفجر الكريات الحمر

تحرر الصباغ البردائي هاسبب
hemozoine والذي يكون بمثابة

ترفع حروريتحرضمادة سامة



فقر الدم
:ويحدث بسبب 

تخرب الكريات الحمر المصابة

 (وريتصبح هشة بتأثير عامل مص)وتخرب الكريات الحمر السليمة

جة أو بسبب ابتالع الكريات الحمراء السليمة من قبل الخاليا الناس



ضخامة الكبد والطحال

ردائية األصبغة البمنلتخلص الجسمةسجاخاليا النالفي فرط تصنع

الكريات البيضالمنقولة إليها مع

 الكبد أشد من ضخامة ضخامة الطحال تكون



لية تصل األصبغة البردائية بنفس اآل

ي والتالدماغ والكليةالسابقة الذكر إلى 

تصبح بلون أسمر 

ي يؤدي تكاثر المتصورات المنجلية ف

فينقص األكسجةشعريات الدماغ إلى 

النسج النبيلة 

ة يتحرر حين انحالل الكريات المصاب

امينوالهيستالسيرتونينفي هذه النسج 

فيها وذمةفتحدث 



:الخمج االولي
،يصادف في المناطق الموبوءة  عند عند االصابة ألول مرة

االطفال بين

سنوات و عند البالغين الوافدين الى هذه المناطق4-أشهر 4

: دور الحضانة
 يوم30–8بين  صامتا  بدون أعراض،  يدوم

:   دور الغزو

(اسهال–اقياء –غثيان –آالم بطنية ) اضرابات هضمية  -

ترفع حروري مستمر مع صداع-

يتضخم الطحال ثم الكبد ولكن بشكل معتدل -

:اذا لم يعالج المريض تكتمل الصورة على الشكل التالي -



دور المرض  :

نوبات بردائية بسيطة-

الية      الوب–البيضوية -النشيطة:  نموذجية في المتصورات التالية-

المنجلية: غير نموذجية في -



Fever Charts



النوبة البردائية  
: مرحلة عرواء-أ
م39.5تصل الحرارة الىOتغطى ، يشعر المريض بقشعريرة و رجفان احساس بالبرد ي

ة ساعة قد نشاهد ضخامة طحالية ، هبوط توتر شرياني، تدوم هذه المرحل.. كثيرا 
واحدة 

:مرحلة سخونة-ب
م41-40حرارةO .دوم يحمر وجه المريض، يترك أغطيته، حجم الطحال يتناقص  ت

ساعات 4-3هذه المرحلة 
:مرحلة تعرق-ج 
د التوتر الشرياني يسبح المريض بعرق غزير، يصبح بوله غامقا ويعو فجأة، تهبط الحرارة

ساعات 4–2يشعر المريض براحة ، تدوم هذه المرحلة .طبيعيا 





انتظام النوبات

تتكرر ذروة :في الحمى الثالثية -

وتشاهد ساعة 48ارتفاع الحرارة كل 

في جميع أنواع المتصورات ماعدا 

الوبالية

فاع تتكرر ذروة ارت:في الحمى الربع-

وتشاهد في ساعة 72الحرارة كل 

.المتصورات الوبالية

تحدث بسبب :في الحمى اليومية-

نوبات ثالثية حميدة غير منتظمة أو

وتشاهد في بسبب تداخل نوبتين ثالثيتين

المتصورات المنجلية



البرداء العصبيةCerebral malaria(المالريا الدماغية )المنجلية ها وتحدث

 (ةتشكل المتقسمات في أوعية الدماغ الشعري)التهاب دماغ حموي حاديحدث

الطفل ) تاسنو4أشهرو4بين األطفال ةوخاصتصيب جميع األعمار

(قبل الشهر الرابع لديه مناعة من أمه 

تزيد بعض األخماج تفاقم الحالة السريرية

النوبة الخبيثة-1



Cerebral Malaria

Numerous small haemorrhages

of grey matter



النوبة الخبيثة أعراض -

(نصغار وكبار وافدي)تدريجي أو فجائي إماالنوبة ء بد

د/200تسرع في النبض،في ثلث الحاالتْ  42-40ْ  :حرارة–

اضطرابات عصبية–

تظاهرات حشوية–

فقر دم –

 أيام 4-3إذا لم تعالج النوبة الخبيثة فهي مميتة خالل

 أما إذا عولجت فيحدث الشفاء دون عقابيل

االنذاربنوع صورات في الدم المحيطي تعدد المرتبط الي: مالحظة

هاوانذارالنوبة الخبيثة تطور -



:يمكن أن يحدث لدى المريض 

فقدان منعكس القرنية–سباتاضطراب وعي و

وتشنجات متزامنة مع ذروة ارتفاع الحرارة اختالجات

 دث عادة نقص توتر المقوية وقد يح: اضطراب المقوية العضلية
صالبة نقرة وتشنج عضلي  

 هذيان وقلق( عند المريض الواعي)وعقلية اضطرابات نفسية

 (مشية الثمل)ومخيخية وسحائية اضطرابات دماغية

اضطرابات عصبية



يزيد خطورة األعراض العصبيةانذار سيءعالمة فقر الدم

 (هبوط ضغط)ويجب نقل الدم بصورة اسعافية

 تظاهرات حشوية:

ألنها تدل على ارتكاس دفاعي تظهر ضخامة الطحال عالمة انذار حسن–

الحاالت2/3متأخرة لكنها تغيب في 

وهي عالمة انذار سيء ، يشاهد ( أطفال-كثيرة الحدوث )ضخامة الكبد–

(انحاللي أو كبدي)من الحاالت % 10اليرقان في 

قد يحدث قصور كلوي وظيفي مع نقص البول–

الحشويةات التظاهر

فقر الدم



Cerebral Malaria

hemorrhage

hemorrhage



البرداء الحشوية المتطورة-2

 مزمنة تحدث عند الذي لم يشكل مناعة أو

تعرض لالصابة عدة مرات 

فقر دم ، ضيق نفس  ، وهن ، وذمات ،:يالحظ

ضخامة طحال كبيرة ، نقص وزن الطفل وطوله

الشفاء التلقائي نادر
ضخامة طحال كبيرة نتيجة 

اإلصابة بالمالريا المنجلية

دمـ البرداء الصفراوية مع بيلة خضاب ال3

متالزمة مناعية تحسسية -

بعد المعالجة بالكينين عند المصابين بالمالريا المنجلية-



 محدودة جداً مناعة:

خفف تلوحظت مناعة مكتسبة عند المقيمين في المناطق الموبوءة –

بسبب التعرض المستمر للطفيلي من حدة األعراض

تكون أما األعراض السريرية عند غير المعرضين سابقاً للمرض ف–

حادة جداً 

 ضدادفقط على تشكل األمستضدات األتروفات والمتقسماتتحرض

 ًمن وكثافة للز: تتشكل المناعة البردائية باكراً وهي غير ثابتة تبعا

الطفيلي 

أوالً ( قليلة النوعية) IgMتظهر أضداد –

متأخرة و ببطء( األكثر نوعية  IgG (تظهر أضداد–

بائية لحاملي تكشف األضداد بعدة تقنيات مناعية تستخدم للتقصيات الو

هذا المرض في األرياف

 فعال حتى اآلنلقاحال يوجد



 ًاألعراض السريرية، اإلقامة في المناطق الموبوءة       : سريريا

 ًموجودات مخبرية غير نوعية لكنها موجهة لإلصابة : مخبريا

 نالحظ فيCBC تعداد الدم العام:

وفقر دم سوي الصباغ%( 20الهماتوكريت إلى ) نقصاً في الحمر –

(ملم/ألف100) ونقصاً في الصفيحات –

(ملم/ألف 12تصل في األشكال الوخيمة إلى )زيادة في البيض –

 يروبين الكليارتفاع الكرياتينين والبيلوارتفاع  ناقالت األمين الكبدية

 (دون عالمات نزفية سريرية على المريض) اضطراب عوامل التخثر

ارتفاع بروتينات الدم مع ازدياد الغاما غلوبولين



:كدالمؤت -

( :في أقرب وقت ممكن من نوبة الحرارة)تؤخذ قطرة من الدم المحيطي -

بوخز اإلصبع -

أو شحمة األذن -

أو من العقب عند الطفل-

ويمكن أخذ الدم الوريدي بعد إضافة مضاد تخثر غير الهيبارين -

اإلصابة نوع لكشف دم كثيفةقطرة تجرى

 لتحديد نوع الطفيليلطاخة دم رقيقةوتجرى

 وتلون بملون ماي غرونفالدا غيمزا(M G G)



Side of fingertip

thick blood 

smears

اإلصابةنوع لكشف دم كثيفةقطرة •



thin blood smears

لتحديد نوع الطفيليلطاخة دم رقيقة





 Thick blood smearكثيفةلطاخة 





 Thin blood smearلطاخة رقيقة







Plasmodium vivax



Plasmodium malariae



Plasmodium ovale

Ring

Trophozoite

Schizont

Gametocyte



الفحوص المصلية المناعية

كالتألق المناعي الالمباشر

المناعياالنتشار الكهربائي

والتراص الدموي غير المباشر

 المناعي الخمائريوالتفاعلELISA 

 واالنتشار المناعيICT

اختبار التألق المناعي غير المباشر:

و ويؤخذ كمستضد المتصورات النشيطة أ

او القردية  المنجلية أو الوبالية

P.cynomolgi

 ب حسحساسية اإلختبار ونوعيته تختلف

المستضد المستخدم 



 ويساعد في تشخيص :

اإلصابة غير الظاهرة بسبب العالج–

في اإلستقصاء الوبائي–

في البرداء الحشوية المتطورة–

في كشف إصابة دم المعطي قبل نقله–

هذه االختبارات المناعة تقيموال

اإلصابة فقطتشخصالمريض إنما 



معالجة داء البرداء

:مبيدات المتقسمات الموجودة داخل الكريات الحمر-1

 الكينين- quinine ( فموياً لجميع أشكال المالريا)

كوينولين -4أمينوAmino-4-quinoleine  وتشمل:

نيفاكين ) سلفات الكلوروكين -أNivaquineيعطي فمويا لجميع األشكال

 أمودياكين-بAmodiaquine( فالفوكينFlavoquine

 مفلوكين –جMefloquine  يشبه الكينين ويؤثر على الذريات المنجلية

.المقاومة للكلوروكين 

 مضادات الفوليكAntifolic:ةمن المنجليللكلوروكينعالج الذريات المقاومة ل

:خارج الكريات الحمر وفي الكبدمبيدات االعراس -2

 Amino-8-quinoleine  كينولئين-8–أمينو

– Primaquine® بريماكين



:موبوءةلمناطقللذاهب:الفرديةوقايةال
ابعالسفييوقفأيامستةلمدةباليوم/ملغ100(نيفاكين)الكلوروكينسلفات

العودةمنشهربعدوحتىالسفرمنيوم15قبلالمعالجةتبدأ
:الجماعيةالوقاية
الموبوءةالبالدفيوالحواملسنوات5>لالطفالتعطىنيفاكينتعطى

الحشريةبالمبيداتالبعوضمكافحة
:دوليةإجراءات-

الدوليةالمواصالتفيالحشراتابادة-
الصحيجرللحداعيوال،االيجابيةالحاالتعنالصحيةالسلطةتبليغ-
المقطوفةالدمعيناتفحص-







Indoor residual spraying (Andy Crump, WHO/TDR/Crump)Pyrethroid spraying in Gabon: (M.W. Service,  WHO/TDR)
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