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تـمـهـيـد

اإلنسان بني املشتركة السارية واألمراض املصدر احليوانية باألمراض العاملي االهتمام ازداد
حيوانات من تنشأ التـي البشرية األمراض سلطت فقد األخرية، السنوات يف واحليوانات

وكروتيسفيلدمنع اإليدز مثل لوبائيات-دية، أفضل لفهم احلاجة على األضواء ياكوب،
التبدالت سامهت كما ومكافحتها؛ وتشخيصها اإلنسان إىل انتقاهلا وآلية احليوانية األمراض
احليوانية باألمراض املتعلقة املعلومات ونشر اكتساب بضرورة والدميوغرافية االجتماعية

سب فعلى املثالاملصدر، متاس: يل على كانوا إيكولوجية، مناطق إىل بعيداً الناس انتشار ازداد
التـي وللعداوى للحيوانات، تعرضهم من جيدة، معرفة حيواناִדا يعرفون ال وقد معها قليل

احلضرية. تنقلها اإليكولوجية جمال يف جديدة معارف تتنامى وسهولة. كما سرعة تسهل
انتش من احلالية حمددةالتنقالت جغرافية مناطق على مقصورة كانت التـي األمراض ار

الوخيمة احلادة التنفسية املتالزمة مع حديثاً حدث كالذي احليوانات. سابقاً، هجرة تثري
النيل غرب محى من املتحدة الواليات يف فاشيات يف ظهر ما وهذا مماثالً، ִדديداً -وجتارִדا

النسانيس جدري جداً الغربيةومها-وحديثاً الكرة نصف يف معروفني يكونا مل مرضان
احليوانية. سابقاً األمراض حول املعرفة لتحسني احلاجة على األمثلة هذه من مثال كل يؤكد

معها والتعاون وترصدها .املصدر
النطاق واسعة املصدر احليوانية لألمراض السلبية املرتفعة: اآلثار الوقوع معدالت تستمر

م يف التسبب األثريف يشاهد واحليوانات؛ اإلنسان من كل يف مهمة ووفيات مراضة عدالت
املصابة، املناطق إىل والسفر السياحة وتراجع املرض، نتيجة التناسل إنتاجية فقد يف االقتصادي
العاملية التجارة على القيود املتأثرة؛ احليوانات وإبادة وموت واألطعمة، املواشي إنتاج ونقص

قدقد. وتراجعها والذي ما، بلد اقتصاد على ثقيالً عبئاً املصدر احليوانية األمراض تكون
اֱדتمع هذا صحة على واضحة انعكاسات بدوره، له، .يكون

أمريكا لعموم الصحة منظمة قامت فقد املشكالت هذه حل أجل وهي-)PAHO(من
احلياتي والظروف الصحة لتحسني نفسها كرست العامة للصحة دولية لسكانمنظمة ة
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عام مئة من ألكثر البيطرية-األمريكيتني العامة الصحة وحدة للوحدة. بإنشاء العام اهلدف
تؤدي وبرامج سياسات وتقييم وتطبيق بتطوير املنظمة يف األعضاء حكومات مع املسامهة هو

مأمونية ومكافحتsafetyإىل املصدر احليوانية األمراض من الوقاية وإىل الغذاء، هاوحتصني
والقدم الفم داء بينها ومن منها، .والتخلص

العامة الصحة وحدة يف متخصصان إقليميان مركزان هناك اهلدف، هذا أجل ومن
مها أمريكا لعموم الصحة ملنظمة تابعان أمريكا: البيطرية عموم يف والقدم الفم داء مركز

(PANAFTOSA)عام أنشئ والذي الرباز1951، يف جانريو دي ريو عموميف ومعهد يل،
املصدر احليوانية واألمراض الغذاء لتحصني يف(INPPAZ)أمريكا أنشئ نوفمرب15الذي

لعموم1991 املصدر احليوانية األمراض مركز كان وقبله األرجنتني، يف آيريس بيونس يف
بلدان(CEPANZO)أمريكا ملساعدة األرجنتني حكومة مع تفاهم على بناء أنشئ والذي ،
عاماألمر من مهامه مارس وقد املصدر، احليوانية األمراض من التخلص يف إىل1956يكيتني
.1990عام

تأسيسها منذ أمريكا لعموم الصحة منظمة التعاونية1902سامهت النشاطات خمتلف يف
املصدر احليوانية األمراض بترصد عالقة هلا التـي تلك بينها ومن البلدان، مع التقنية

الس والتـيواألمراض ومكافحتها، منها والوقاية واحليوانات اإلنسان بني املشتركة ارية
التأثر السريعة اجلماهر يف والوفيات والعجز املراضة من مرتفعة معدالت سامهت. تسبب

تشجيع خالل من العامة والصحة الوقائي الطب تعزيز يف أمريكا لعموم الصحة منظمة
ال مراكز يف البيطري الصحي الصحيةالتثقيف والرعاية واألحباث هذا. تعليم على واملثال

واإلنكليزية، اإلسبانية السابقتني، الطبعتني بينها ومن مطبوعات، عدة حتضري هو اجلهد
واحليواناتلكتاب اإلنسان بني املشتركة السارية واألمراض املصدر احليوانية .األمراض

األخرية الطبعة طباعة منذ العلمية املعرفة األمريكيتني1986تقدمت بلدان أن كما ،
احليوانية العداوى انتقال على أثر والذي األخرية، السنوات يف املواشي إلنتاج خططها عدلت

وانتشارها التبدالت. املصدر هذه ملتابعة حماولة هي هذه الثالثة الطبعة طباعة قُدمت. إن
أجزاء ثالثة يف الثالثة األ: الطبعة على األول اجلزء والفطارات،حيتوي اجلرثومية مراض

اجلزء وحيتوي والفريوسات، والريكتسيات املتدثرات أمراض على الثانـي اجلزء وحيتوي
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الطفيلية األمراض على .الثالث
العامة الصحة يف والطالب األساتذة مساعدة ستواصل اجلديدة الطبعة هذه أن نعتقد

ا يف والعاملني الريف وتطوير البيطري والطب احليوانيةوالطب الصحة ومعاهد العامة لصحة
املطبوعة هذه تكون أن نأمل كما املوضوع، ֲדذا يهتم من وكل والباحثني البيطريني واألطباء
واستئصاهلا، املصدر احليوانية األمراض ملكافحة وطنية وسياسات برامج تطوير يف مفيدة أداة

أن تصميم ويف االختطار، حتت هم من تقييم إىل للوقايةباإلضافة الوبائي للترصد ظمة
املستجدة املصدر احليوانية لألمراض املالئمة جديدemergingوللمكافحة من املنبعثة أو

reemerging .واملوارد: باختصار املعرفة تطبيق يف سيساهم الكتاب هذا بأن ثقة على حنن
وحتسينها العامة الصحة لتحصني البيطرية بالعلوم .اخلاصة

املدير
بريياجومريتا MIRTA ROSES PERIAGOروسس
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األولى الطبعة مقدمة

السارية األمراض من مبجموعتني الكتاب هذا احليوانات: يهتم من تنتقل التـي ألمراض
اإلنسان إىل املصدر-الفقارية احليوانية باألمراض تعرف ما واألمراضzoonosesوهي

واحليوانا اإلنسان بني يف. تاملشتركة أساسياً دوراً األوىل اֱדموعة يف احليوانات تلعب
فيلتقط الثانية اֱדموعة يف أما فقط؛ عارض ثوي واإلنسان الطبيعة، يف العدوى على احملافظة
واحليوانات واملاء التربة مثل عادة، املصدر نفس من العدوى واحليوانات اإلنسان من كل

والنباتات تلع: وكقاعدة. الفقارية السببـي،ال العامل حياة دورة يف مهماً درواً احليوانات ب
الفعلي وانتقاهلا العداوى انتشار يف خمتلفة، وبدرجات تساهم، قد .لكن

مت وقد اֱדموعتني؛ هاتني يف املشمولة واألمراض العداوى كل لتضمني حماوالت جتر مل
ا150انتقاء جمال يف خمتلفة، ألسباب رئيسية، أمهية ذات العامةمنها األمراض. لصحة عدد

أن كما جديدة، بيولوجية طبية معارف اكتساب نتيجة ازدياد يف املسجلة املصدر احليوانية
أدى العدوى من طبيعية بؤراً حتوي سابقاً مستكشفة غري مناطق إىل البشري النشاط توسع

متواصل بشكل املصدر حيوانية أمراض متييز ذلك. إىل إىل حتسن: إضافة اخلدماتساهم
مع سابقاً تلتبس كانت املصدر حيوانية أمراض متييز يف املختلفة التشخيص وطرق الصحية
السنوات يف الكتاب هذا يف املذكورة األمراض من عدد ميز وقد شيوعاً، أكثر أخرى أمراض

مثل فقط الوعائية: األخرية األسطوانيات وداء والبوليفية األرجنتينية النـزفية احلميات
البابسياتوالت وداء ماربورغ وداء السا ومحى القهقرية بالفريوسة األمعاء .هاب

مبصدر الطبية املهن أصحاب تزويد هو الكتاب هذا كتابة من الرئيسي اهلدف كان
اإلنسان بني املشتركة السارية واألمراض املصدر احليوانية األمراض عن للمعلومات

ضم فقد الغاية، هذه ولتحقيق والبيطريةواحليوانات؛ الطبية األوجه من كل يتم-ت والتـي
املختلفة املراجع يف منفصل بشكل تقليدياً التعامل نتيجة-معها مفرد،و شامل كتاب ضمن

أن: لذلك األحياء وعلماء الوبائيات وعلماء البيطريني واألطباء األطباء من كل يستطيع
واحد مصدر من األمراض هذه على عامة نظرة .يكتسبوا
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الكتاب هذا العلمية-إن الكتب معظم مثل الكتب-مثله من للكثري حمصلة هو
واألفرودات منmonographsواملراجع الكثري من االستفادة متت وقد اֱדالت، يف والعناوين

وعلم الفطريات وعلم اجلراثيم وعلم الفريوسات وعلم البيطري والطب الطب يف املصادر
اال متت وكذلك وبيولوجيةالطفيليات، طبية مصادر من التقارير من كبري عدد من ستفادة

هفوات. خمتلفة أو أخطاء أي تصحيح يتم أن يتوقع وجودها-لذلك حال وبالتعاون-يف
قادمة طبعة يف القراء، .مع

أمريكا وخاصة األمريكيتني، على خاص تأكيد مع ذلك، أمكن كلما الشرح حاولنا لقد
جهود. الالتينية دائماً-وبذلت ناجحاً بعضها يكن حول-مل املتوفرة املعلومات جلمع

اإلقليم هذا يف عليها. األمراض يعول وال متقطعة األمراض من الكثري وقوع حول املعطيات
األحيان من الكثري حتسني. يف إىل البلدان خمتلف يف للمكافحة برامج توطيد يؤدي أن نأمل

األم عن واإلبالغ الوبائي ذات. راضالترصد املصدر احليوانية لألمراض أوسع جمال أعطي
املعلومات ذكر مت لكن األمريكيتني بلدان اقتصاد وعلى العامة الصحة على األكرب األثر

الغريبة األمراض أو املنطقة يف أمهية األقل باألمراض . اخلاصة
أج أمراض إدخال اختطار واسعة مناطق فوق واحليوانات اإلنسان حترك نبيةأضاف

exoticالستقرار املناسبة البيئية العوامل نتيجة األمريكية القارة يف متوطدة تصبح قد والتـي
السببية .العوامل

واألطباء واألطباء احليوانية والصحة العامة الصحة عن املسؤولون يتعايش أن جيب
وبذلك حالياً، املعدية العوامل ملختلف املرضية والتظاهرات اجلغرايف االنتشار مع البيطريون

إدخاهلا ومنع األجنبية األمراض متييز .ميكنهم
املؤلفني-نود جيو-حنن الدكتور نشكر خدماتهلت،م. ر. أن يف العام اجلراح ساعد

يف للصحة الوطنية املعاهد يف البحثية اخلدمات قسم ومدير املتحدة الواليات يف العامة الصحة
اجلرثومية األمراض فصول وراجع اإلنكليزية للترمجة زمخاً أعطى والذي املتحدة . الواليات

املخت األقسام راجعوا الذين للخرباء شكرنا عن نعرب أن نود وقدمواكما الكتاب هذا من لفة
وهم النص لتحسني جيفري: اقتراحاִדم قسم. ف. الدكتور يف أستاذ ويليمز،

اخلاصة الفصول راجع الذي متشغان والية جامعة يف العامة والصحة امليكروبيولوجيا
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األمراض يف اإلقليمي املستشار بوند، جيمس الدكتور املصدر؛ احليوانية الطفيلية باألمراض
الفريوسية؛الفري األمراض قرأ الذي أمريكا لعموم الصحة ومنظمة العاملية الصحة مبنظمة وسية

ومنظمة العاملية الصحة مبنظمة السل يف السابق اإلقليمي املستشار بيو، أنطونيو الدكتور
والدكتور جنيف، يف العاملية الصحة منظمة مع حالياً يعمل والذي أمريكا، لعموم الصحة

ومنظمة.اتش. جاميس العاملية الصحة مبنظمة املعوية األمراض يف اإلقليمي املستشار راست،
الدكتور ؛و اجلرثومية األمراض راجعا اللذين أمريكا لعموم أنتانانو،. جي. ف. الصحة لوبيز

أمريكا لعموم الصحة ومنظمة العاملية الصحة مبنظمة الطفليليات أمراض يف اإلقليمي املستشار
أمر قرأ التوايلالذي .metazoosesاض

الصحة مبنظمة البيطرية األمراض مستشار كوكوزا، جيمس الدكتور نشكر أن ويسعدنا
املطبوعات مكتب يف احملرر نافارو جودت والدكتور أمريكا، لعموم الصحة ومنظمة العاملية

الكتاب هذا وحترير مراجعة يف القيم لتعاونه أمريكا لعموم الصحة منظمة .يف

PEDRO N.ACHAأتشا. ن.يدروب
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الثانية الطبعة مقدمة

اإلخراجات به حظيت الذي الرائع القبول دفعنا واإلنكليزيةversionsلقد اإلسبانية
وهو أجله، من كتب الذي للهدف حمققاً يبقى حتـى لتعديله الكتاب هذا من والفرنسية

ل حديث مصدر املساعدةتوفري واֱדاالت الطبية املهن ألصحاب هذا. لمعلومات مأل لقد
والطب والطب العامة الصحة مدارس يف الواسع استخدامه بدليل فجوة شك، دون الكتاب،

احليوانية والصحة العامة الصحة مكاتب إىل إضافة .البيطري،
احل باألمراض معرفتنا ازدادت فقد كبري، بشكل الطبعة هذه توسيع بشكلمت املصدر يوانية

األوىل، الطبعة طباعة بعد السبعة السنوات يف وكبري حيوانيةسريع جديدة أمراض واستجدت
وأضيف املناقشات معظم كتابة أعيد فقد وبالتايل الـ28املصدر، األمراض إىل جديداً مرضاً

سابقا148ً و:املوجودة املصدر، حيوانية مستجدة أمراض هي األمراض هذه بعضهابعض
تكن مل واحليوانات اإلنسان بني الوبائية الصلة أن إال طويل، زمن منذ معروفة مرضية كيانات

قريب عهد حتـى .واضحة
تركيزنا عن التخلي إىل الغربـي الكرة نصف خارج الكتاب هذا استخدام اضطرنا لقد

ج وإىل جغرافية، طبية نظر ووجهة أوسع هدف لصاحل األمريكيتني على ذلكالسابق : انب
قارة أو آخر بلد إىل قارة أو بلد من مجاهر هجرة إىل األخرى والصراعات احلروب أدت
إىل ينتقل قد اآلن حتـى آسيا يف فقط معروف مرض من يعانـي الذي واملريض أخرى،

نيويورك أو لندن أو يشخصها. أمستردام لكي األمراض هلذه مدركاً الطبيب يكون أن جيب
حيوانيةأدخلت.ويعاجلها وأمريكا" ةيأجنب"أمراض والكاريبـي أوروبا إىل أفريقيا من

جسيماً ضرراً مسببة على. اجلنوبية قادراً يكون لكي متييزها البيطري الطبيب يتعلم أن جيب
تترسخ أن قبل واستئصاهلا منها واجلراثيم. الوقاية والفريوسات الطفيليات أن نتذكر أن جيب

تقي قد األخرى املالئمةوالعوامل البيئية الظروف فيها جتد منطقة أي يف اجلهل. م يسهل كما
األمراض هذه انتشار البشرية واالحتياجات واألعراف الشخصية أو االقتصادية .واملنافع

يف أجريت التـي األحباث كانتالسنواتأوضحت التـي األمراض، بعض أن األخرية
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وجد قد حصراً، بشرية أمراضاً سابقاً يفتعترب ختدم، والتـي برية؛ حيوانات يف نظريها
البشرية للعدوى كمستودعات معينة، أخرى. ظروف ناحية احليوانات: من هذه تلعب قد

مناذج بتوفري إجيابياً يفmodelsدوراً الطبيعي اجلذام حالة يف احلال هو كما لألحباث،
يف اإلنسان غري املقدمات يف أو التسعة األشرطة ذات اكتشاف. أفريقيااملدرعات أن كما

الربوفاتسيكية طفيلياִדاRickettsia prowazekiiالريكتسية ويف الشرقية الطائرة السناجب يف
املتوطن التيفوس فيه يوجد مل بلد يف اإلنسان إىل العدوى وانتقال املتحدة الواليات يف الربانية

غريه1922منذ من أمهية بأقل ذلك يكن احتمال. مل نوقش حلمىكما برية حلقة وجود
الكتاب هذا يف كروتيسفيلد. الدنك مرض أحد-هل ال املنشأ؟ حيوانـي مرضاً ياكوب

أصالً نشأ يكون قد أنه يعتقدون الباحثني بعض أن إال جازم، بشكل اإلجابة يستطيع
حال. كذلك أي والكورو: على املرض هلذا املدهش بالشبه كبري اهتمام kuruهناك

الراعوشباعتالالت وخاصة احليوانية، احلادة حتت اإلسفنجية أولscrapieالدماغ وهو
اֱדموعة هذه يف جيداً ودرس عرف البشرية. مرض البطيئة الفريوسات مناقشة تضمني مت لقد

إىل الطب من جمال جتربة تقريب يف والرغبة االحتماالت على االنفتاح من جم يف واحليوانية
االهتم. آخر على املكتسبوبناء املناعي العوز مبتالزمة العاملي مقطع) اإليدز(ام أضيف فقد

أو اهلري واإليدز البشري املرض بني العالقة فيه ذكرت القهقرية، الفريوسات حول صغري
النـزلة. القردي لفريوس اجلذرية املستضدية التغياتر سر هو للباحثني جداً مهم آخر موضوع

والتـي آ، النمط من جوائحالوافدة منpandemicsسببت املاليني أصابت انفجارية
العامل حول من. األشخاص فريوس مع التأشب عن نامجة التغريات هذه أن على البينة تتزايد

حيوانـي الوافدة(أصل النـزلة بعني). انظر أخذنا إذا مستغرباً ليس ذلك حدوث إن
واحليوانات اإلنسان بني املستمر التداخل املصدر: كقاعدةو. االعتبار احليوانية األمراض تنتقل

الكبد التهاب فصول يف إليه أشري مثلما أيضاً، حيدث قد العكس أن إال إنسان، إىل حيوان من
واحلصبة البسيط قد. واهلربس والتـي اإلنسان، غري املقدمات هي احلاالت هذه يف الضحايا

معينة ظروف يف اإلنسان إىل العدوى نقل بدورها . تعيد
المي مرض عامLymeنذكر سريري ككيان حدد والذي املستجدة، األمراض بني من

ملتوية. 1977 هو السببـي العامل أن عام(وجد البورلية1982استفردت اسم أعطيت وقد ،
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املصدر. حديثاBorrelia burgdorferiًالبورغدورفرية احليوانية الفريوسية األمراض من
أمر يف املالحظة روشيواملستجدة يف الدماغ التهاب الالتينية األوروبوشRocioيكا ومحى

Oropouche .الربازيل شرق مشال يف الضحايا وآالف عديدة أوبئة األخري سبب الشيء. وقد
محى فريوس وانتشار إيبوال داء ظهور هو اجلديدة الفريوسية األمراض مشكالت بني البارز

اRift Valleyالصادع عشرات سبب والذي الدمار، جانب إىل البشرية، احلاالت من آلالف
العامل يف الذعر وأثار مصر، يف املاشية صناعة يف األوايل. الشديد برز مشابه وبشكل

األبواغ خفية اإلسهاليةCryptosporidiumاحليوانـي لألمراض الكثرية العوامل من كواحد
عاملي انتشار له كان ورمبا واحليوانات، اإلنسان .بني

تقاريرأت اإلنكليزية-ت الطبعة إعداد مل-أثناء حيوانيني مرضني على األضواء تسلط
سابقاً اإلنسان يف الكاذب: يثبتا الكلب داء بفريوس العدوى من حاالت ثالث متييز مت فقد

pseudorabiesعامي بني على1986و1983البشري مجيعاً كانوا والذين وامرأة، رجلني يف
ق مع وثيق أخرىمتاس داجنة وحيوانات باإليرليخية. طط العدوى سريولوجي اختبار أثبت

عمرهEhrlichia canis الكلبية رجل عام51يف اجلبال1986سنة محى لديه بأن اشتبه ،
إنسان يف الكلبية اإليرليخية لعدوى معروف حدوث أول وهذا املبقعة، خيضع. الصخرية

مستجدين كمرضني للمراقبة املرضان املصدرهذان احليوانية األمراض من .حمتملني
األمراض بعض أعطيت أمهيته؛ قدر على املصدر حيوانـي مرض لكل اֱדال أفسح

أفاريد استحقت حماوالتmonographsالتـي جتر مل لكن تفصيالً، أكثر معاجلة ֲדا خاصة
كامل بشكل املوضوع . لتغطية

املؤلفني-نود ا-حنن خاص بتقدير نذكر يفأن األستاذ بالندين س دوالند لدكتور
الطب بكلية البيطرية امليكروبيولوجيا قسم ورئيس الطب بكلية املعدية واألمراض الطب قسم
يف العامة والصحة الوبائيات أستاذ توريز جي منويل وللدكتور ميسوري، جبامعة البيطري

ميس جبامعة البيطري الطب بكلية البيطرية امليكروبيولوجيا الشاملةقسم مراجعتهما على وري
الكتاب هلذا اإلنكليزية الترمجة يف القيمة .ومشاركاִדما

التثقيف ومنظمة أمريكا لعموم الصحة منظمة من تلقيناه الذي الدعم نثمن أن نود كما
أمريكا لعموم آيريس(PAHEF)والصحة بيونيس يف أمريكا لعموم احليوانية األمراض ومركز
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وال األرجنتني، الكتابيف هذا حتديث من مكننا .ذي
ف للدكتور جداً ممتنون أننا افرودته. ل. كما باقتباس لنا إلذنه املنقولة: بريان األمراض

الكتاب هذا يف كملحق .بالطعام
األمراض مركز يف البصرية السمعية الوحدة رئيس الراناجا كارلوس السيد ويستحق

اخل شكرنا أمريكا لعموم املصدر السيدةاحليوانية وكذلك الكتاب، يف الفنـي عمله على اص
شكرنا عن ونعرب اإلنكليزية؛ إىل الترمجة توفريمها على ستاب آ وليم والسيد إيلوت إيرس
لعموم الصحة منظمة يف التحرير قسم يف احملررة رينولدز جي دونا للسيدة وامتناننا اجلم

للكتاب العلمي التحرير يف القيم تعاوا على .أمريكا

PEDRO N.ACHAأتشا. ن.يدروب
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تـوطـئـة

اإلنسان بني املشتركة واألمراض املصدر احليوانية األمراض من اجلديدة الطبعة هذه طبعت
أجزاء ثالثة يف والفطارات،(1): واحليوانات اجلرثومية املتدثرات(2)األمراض أمراض

ا وأمراض الريكتسيات الطفيلية(3)لفريوسات،وأمراض من. األمراض قسم كل يتوافق
املتدثرات وضعت وقد البيولوجي؛ التصنيف يف السببية العوامل موضع مع اخلمسة األقسام
ألفبائي بترتيب قسم كل يف األمراض نبت دور عملية ألهداف بعض مع والريكتسيات

مت يتضمن ألفبائي فهرس يوجد كما القارئ على البحث األمراضلتسهيل أمساء رادفات
السببية .والعوامل

واملشكالت لألمراض اإلحصائي الدويل التصنيف حسب األمراض وأمساء أرقام وضعت
العاشرة اإلخراجة يف ֲדا املرتبطة إالICD 10الصحية الطبعة؛ هذه يف مرض كل عنوان حتت

ضم تصنيفها الصعب ومن التصنيف، هذا يف مشمولة غري األمراض بعض املخططأن ن
.احلايل

التالية العناوين حتت عدوى أو مرض كل درس ذلك إىل السببيات،: إضافة املرادفات،
مصدر واحليوانات، اإلنسان يف املرض واحليوانات، اإلنسان يف احلدوث اجلغرايف، التوزع

املكافحة التشخيص، املرض، وبائيات يف احليوانات دور االنتقال، وطرز معاجلة. العدوى
األخرى(ريضامل واألنواع كل) اإلنسان وعلى الكتاب، هذا أهداف إىل: خارج أشري

لالتقاء قابلة تكون عندما وخاصة األمراض من للكثري املفضلة .املعاجلات
واإليكولوجية الوبائية لألوجه خاص انتباه يبدأ)البيئية(أعري أن للقارئ ميكن وبذلك ،

امل أو للعدوى احملددة العوامل لطرز. رضبتفهم توضيحية صوراً املواضيع بعض تضمنت
كما الطبيعة، يف العدوى على حتافظ اليت احليوانات تظهر حبيث السبيب، العامل انتقال
االنتشار أو اجلغرايف التوزع عن إضافية معلومات لتوفري واملخططات اجلداول بعض وضعت

معينة املصدر حيوانية .ألمراض
حد حول املعطيات تساعد حولقد واملعطيات واحليوانات، اإلنسان يف العدوى وث
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العامة الصحة على مرض كل يسببه الذي النسيب األثر تقدير على القارئ اجلغرايف التوزع
األمراض أمهية أن االعتبار بعني األخذ مع املختلفة؛ العامل مناطق يف املواشي اقتصاد وعلى

كبري وبشكل تتنوع املختلفة املصدر نظر: مثالً. احليوانية وجهة من جداً مهم والفم القدم داء
يف اخلسارات تؤخذ مل إذا العامة الصحة نظر وجهة من قليلة أمهية ذو لكنه اقتصادية،

ذلك من العكس وعلى االعتبار، بعني احليوانـي ومحى: الربوتني األرجنتينية الترفية احلميات
أثره أن إال مهمة، بشرية أمراض الترفية االعتبارمانشوبو بعني يؤخذ مل إذا قليل االقتصادي ا

اإلنسان ساعات وضياع املعاجلة .تكاليف
والتهاب الربمييات وداء السلمونيالت وداء الربوسيالت داء مثل أخرى كثرية أمراض

معاً العامة الصحة ناحية ومن االقتصادية الناحية من مهمة اخليلي .الدماغ
ألف: أخرياً سرداً مرض كل باملراجعيتضمن من)بيلوغرافيا(بائياً كالً يتضمن والذي ،

إليها يوجه أن للقارئ ميكن حبيث صلة، ذات أخرى وأعمال هنا ذكرت التـي األعمال
املرض حول املعلومات من .املزيد
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3

الشُّعيات ACTINOMYCOSISداء

9.ICD-10 A42

املتشععة:املرادفات الشعرية العقديات الفكActinostreptotrichosisداء سرطان ،
الشعية داء ،Ray Fungus diseaseالسفلي،

اإلسرائيلية:السببيات العامActinomyces israeliiالشعية يفهي الرئيسي السببـي ل
البقريةاإلنسان، احليواناتA.bovisوالشعية يف الرئيسي السببـي العامل الشعيةعزلت. هي
meyeriواملايريةodontolytical واملسوسةviscosusواللزجةA.naeslundiالنيسلندية

الربوبيونيكية الربوبيونيكية(Arachnia propionica والعنكبوتية أنب) الشعية رغم أقل، درجة
الكلب الشֹקعيات داء يف مهماً دوراً تلعب اللزجة عزل. يـالشعية إىل التقارير بعض أشارت

احليوانات من اإلسرائيلية اإلنسان) George, 1974(الشعية من البقرية Brunnerوالشعية et

al., 1973) .(مميزا من العديد مع العليا اجلراثيم من الشֹקعيات الفطريات،تعترب إجيابيةت وهي
احلمض صامدة وغري أبواغاً تنتج وال اهلواء. الغرام أليفة إىل هوائية ال كوا من تتراوح

للمرأة التناسلية والسبيل للفم السوي النبيت من جزء وهي ). Burden, 1989(القليل،
اجلغرايف االنتشار: التوزع .عاملي

اإلنسان يف واملعطيات:احلدوث جداًنادر، قليلة من. املتوفرة أقل سجلت 100فقد

الساري األمراض ترصد مركز يف سنة كل بريطانياـحالة يف العامة الصحة خمتربات قسم يف ة
)Burden, 1989(سجلت القدمية املعطيات وحسب خالل368، وانكلترا ويلز يف 12حالة

وقوع (1957 – 1968)سنة وقو0.665مبعدل مع شخص، مليون العاملنيلكل بني أعلى ع
الصناعة اسكوتلند. Wilson, 1984)(يف يف مليوناأما لكل ثالثة كان السنوي فالوقوع
بـ. شخص أعلى اهلجمات معدل غريهم10كان من الزراعة يف العاملني بني . أضعاف

النساء عند إصابة مقابل الرجال عند إصابتني بوجود تقول التـي التارخيية النسبة تعد ومل
استخدامValidمصدوقة نتيجة النساء عند التناسلي الشֹקعيات داء حاالت عدد كثرة بسبب
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للحمل املانعة الرمحية . اللوالب
احليوانات يف أيضاً:الوقوع ويتأثر املناطق، حسب واسع بشكل املرض تواتر خيتلف

املاشية تربية يف املتبعة املختلفة فرا. بالعادات كحاالت املرض عادةيظهر فاشيات. دية حدثت
السابق السوفياتـي واالحتاد املتحدة، الواليات يف املستنقعات مناطق بعض يف . صغرية

اإلنسان يف عنداإلسرائيليةالشعية:املرض الرئيسي السببـي العامل هي والتـي ،
أو اجلروح نتيجة والعظام الرخو النسج تدخل وقد الفم، يف للنبيت سوي مكون اإلنسان،
النواسري خالل من السطح على تنفتح قيحية، حبيبية ورمية عملية تسبب حيث . اجلراحة،

توضعها حسب متنوعة سريرية أشكال رقب: حددت بطنـوجهي صدري، متعممـي، . ي،
الرقب الوجهي الشكل ينجم ما شيوعاًـعادة األكثر الشكل وهو من(ي، بشكل 50%حيث

من أكثر احلاالت70%إىل قل) من فكيةعن إصابة أو سن الغشاء. ع حتت قاس بتورم يبدأ
الرقبة جلد يف أو السفلي الفك مسحاق خلف للفم، تكون. املخاطي متأخرة مرحلة ويف

واضحة القيحي النجيج مع للخارج والفتحات واالخنماصات الطرية هذه. املناطق حتتوي
على عادة، الكربيت"اإلفرازات، هي" حبيبات والتـي الشعياتاملميزة، ينجم. مستعمرات

التهاباً يشكل حيث القصبية األنابيب إىل املسبب العامل استنشاق عن عادة الصدري الشكل
اليمنـى الرئة من السفلي اجلزء يصيب مزمناً قصبياً أعراضه). Burden, 1989(رئوياً تكون

الرئوي للسل يثق. مشاֲדة الذي الصدر جلدار غزو حيدث قد املرض ترقي مبساراتومع ب
ما. النواسري غالباً ممحفظة كآفة ويظهر جراحة، بعد حيدث ما فعادة البطنـي الشكل أما

والزائدة، األعور يف موضعة البطنتصبح جبدار تلتصق قاسية أوراماً تشكل . حيث
نادر املتعمم شائع(الشكل وينجم)غري اللمفيع، واجلهاز الدموية لألوعية تآكلي غزو ن

داء ودماغياًمسبباً . كبدياً
للنساء التناسلي السبيل يف الشֹקعيات داء عن التقارير األخرية، السنوات يف تزايدت،
مدة حسب يزداد للعدوى معدل مع للحمل، املانعة الرمحية اللوالب يستخدمن اللواتـي

للحمل املانعة الرمحية اللوالب الدراسات. استخدام إحدى Valicenti(ففي et al., 1982 (
يف العدوى ويف1.6%وجدت اللوالب، يستخدمن اللواتـي النساء اللواتـي5.3%من من
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العيادات على. يراجعن أجريت أخرى دراسة معدل478ويف كان اللوالب يستخدمن امرأة
نيكوال12.6%العدوى بابا لطاخات على Koebler(اعتماداً et al., 1983 .(حماوالت جرت

اجلراثيم كلالستفراد وعلى إجيابية، النتيجة كانت ما ونادراً بابانيكوال، لطاخات : من
اإلسرائيليةعزلت أيضاً،الشعية اللوالب يستخدمن مل اللواتـي للنساء التناسلي السبيل من

السوي النبيت من جزء الشֹקعيات أن إىل يشري االستعمار). Burden, 1989(مما يؤدي
ال الغالبية يف فقطبالشֹקعيات األعراض عدمية أو سطحية عدوى إىل احلاالت من . عظمى

البنسلني من مديدة عالية جرعات من املعاجلة أشهر(تتألف أو يستخدم)أسابيع وقد ،
أيضاً والتتراسيلكني والكلنداميسني مهم. اإلريثروميسني للخراجات اجلراحي قد. النـزح
إىل الرمحية البطانة لعودة اللولب، إزالة النساءتكون عند األحيان بعض يف كافية السواء،
بالشعيات مستعمرة رمحية بطانة لديهن . اللواتـي

احليوانات يف البقرية:املرض األبقار،الشعية يف الشֹקعيات لداء الرئيسي العامل هي
أخرى حيوانية أنواع يف األبقار.وأحياناً تشكل: يف حيث رئيسي، بشكل الفكني يف تتركز

و ممراتكتلة بوساطة تنفتح وهذه اخلراجات، ضمن تتشكل خنزية باحات مع حبيبية رمية
الرائحة عدمي لزج قيح منها خيرج كربيتية،. ناسورية صفراء صغرية حبيبات القيح حيتوي

اֱדهر حتت الشكل وردية احلاالت. تظهر بعض يف جداً صعباً املضغ يصبح ويتوقف. قد
وزنه ويفقد األكل عن .احليوان

واخليلي البقري الشֹקعيات داء معاجلة عند التكلفة منافع نسبة حساب تستجيب. جيب ال
بسرعة للمعاجلة املديدة املزمنة صغرية). بسهولة(اآلفات كانت إذا جراحياً اآلفات تزال وقد

حتشى مث والنواسري اخلراجات على أخرى حاالت يف الكشط جيرى وقد ) تدك(ومتحددة،
املش اليودبالشاش بصبغة ويفضل. بع البشري، الشֹקعيات داء ملعاجلة مشاֲדة الطبية املعاجلة

البنسلني . استخدام
اخلنازير اخلنـزيرة: يف ضرع يف السببـي العامل اخلنـزير(يتوضع بشكل) أنثى

ونواسري خراجات يسبب حيث أسنان. رئيسي، عن النامجة اآلفة هو االنثقاب مسلك
الراضعة إىل. اخلنازير العدوى هذه اخلنـزيريةتعزى تصنيفهاA.suisالشعية يعرف مل التـي

. بعد
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الكالب ودبائل: يف رقبية وجهية خراجات املرض دبيلة(empyemasحيدث ) مفردها
والنقي العظم والتهاب اجلنبة التهاب مع بطنية. تترافق خراجات ندرة، أكثر وبشكل حتدث،

جلدية حبيبية عاماللزجةالشعية. وأورام قبل وجد الذي شيوعاً األكثر 1982العامل

)Hardie and Barsanti, 1982 .(
االنتقال وطرز العدوى املنشأ:مصدر داخلية داخل. العدوى كرمامات الشֹקعيات تتطور

اللوزة خبايا ويف السن ميناء على املوسني ويف وحوهلا، املسوسة الشֹקعيات. األسنان وجدت
الدراس يفيف البلدان من العديد يف أجريت التـي املستأصلة،40%ات اللوزات من

يف من48%إىل30%واستفردت وكذلك املنخورة، األسنان مادة أو اللعاب عينات من
لـ املهبلية اللوالب10%اإلفرازات يستخدمن اللواتـي النساء ). (Benenson, 1992من

نتيجة هي واملرضية العدوائية املطولالتطورات والتهيج اآلفات أو النسيجي يكن. الرضح ومل
البيئة من الشֹקعيات داء عامل استفراد خيترق). احمليط(ممكناً السببـي العامل هذا أن ويعتقد

سنية عيوب خالل من أو الغريبة األشياء أو األطعمة عن النامجة اآلفات خالل من الفم . نسج
تبت أن للجراثيم ميكن الفم جوف القصبيةومن األنابيب إىل تستنشق أو . لع
املرض وبائيات يف احليوانات أنواع:دور عنالشֹקعياتختتلف اإلنسان ִדاجم التـي

احليوانات تصيب التـي توجد. تلك ما اإلسرائيليةفنادراً أوالشعية احليوانات الشعيةيف
اإلنسانالبقرية قبل. يف األنواع شك1960تصنيف ميثل،)Lerner, 1991(موضع ولذلك

كبرية مشكالت آخر عن نوع تنتقل. تفريق وال اإلنسان، إىل احليوانات يف العدوى تنتقل ال
حيوان إىل حيوان من أو آخر إىل شخص . من

املشعشعات:التشخيص داء مثل أخرى عداوى مع السريرية الصورة ختتلط قد
actinobacillosisبالع والعدوى النوكارديات وداء والسل، الورم تكون إىل إضافة . نقوديات،

أو القشع أو القيح من عينات على احلصول هي التشخيص إثبات يف األوىل اخلطوة إن
احلبيبات عن حبثاً واملعاينة والزرع، اֱדهري الفحص أجل من خيطية. النسيج كتل ترى

املباشرة ا. باملشاهدة إجيابية األشكال متعددة أشكال أو خيوط ترى صامدةقد وغري لغرام
وكينيون غرام بطرق امللونة القيح أو املهروسة احلبيبات من لطاخات يف ترى. للحمض وقد
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القد عصوي تفرع مع أنواع). Cottral, 1978(أحياناً حتديد املمكن املسببةالشֹקعياتمن
فقط املستفرد املكروب وتنميط بزرع اخ. للمرض عند املباشر املناعي التألق النساءأدى تبار
جيدة نتائج إىل اللوالب يستخدمن . (12)اللواتـي

قلع:املكافحة بعد والعناية املناسب، الفموي التصحح من اإلنسان عند الوقاية تتكون
الفم جوف على األخرى اجلراحات أو من. األسنان للوقاية موطدة عملية وسائل توجد ال

اآلن حتـى احليوانات يف الشֹקعيات . داء
عـراجـالم
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الغازيات AEROMONIASIS داء

األخرى النوعية بالطعام المنقولة الجرثومية التسممات
ICD 10 A05.8 other specified bacterial foodborne intoxications 

جنس: السببيات فصيلةAeromonas الغاِزيְקةيصنف Vibrionaceaeالضماواتضمن

أ مع مميزاته بعض يف الفصيلةويشترك هذه من أخرى أجناس من كل. عضاء تشري: على
جنس أن إىل اجلينـي التهجني فصيلةخيتلف،الغاِزيְקةدراسات يف لوضعه كاٍف، وبشكل

فصيلة اسم اقتراح مع جنس. Aeromonadaceaeالغازياتجديدة، يف جمموعتني متييز ميكن
األوىل. الغاِزيְקة متحرك: اֱדموعة وال برودية وميثلهامعايشة للسلمونيلةاملبيدةالغاِزيְקةة

A.salmonicidaوه األمساكpathogenِممֲקرְקاضي، يف الدمال(مهم تصيب) عامل وال
حرارة درجة يف تتكاثر ال ألا املعتدلة. م37اإلنسان للحرارة أليفة الثانية اֱדموعة

شا مرض وهو الغازيات، داء تسبب التـي اֱדموعة وهي اإلنسانومتحركة، يف ئع
من. واحليوانات طوهلا يتراوح ومستقيمة الغرام سلبية عصيات . ميكرونات1-3الغازيات

هوائية وال األكسيداز وإجيابية سوط رئيسي. اختيارية-وهلا بشكل التالية األنواع : تتضمن
املسترطبة الرصينةA.hydrophilaالغاِزيְקة الكابيA.sorbiaوالغاِزيְקة A.cavaeائيةوالغاِزيְקة

القوارض( من حيوان جنس مؤخراً) Janda and Duffey, 1988) (وهو إليها أضيف والتـي
الفريونية الشوبرتيةA.veronii الغاِزيְקة اجلينية.A.schubertiiوالغاِزيְקة األنواع إىل إضافة
اجلاندية املهرولةA.jandaeiالغاِزيְקة كل. .A.trotaوالغاِزيְקة اعلى والغاِزيְקةللغازية ملسترطبة

سريريةالرصينة أمهية . فقط
مركب أن حداثة األكثر التهجني دراسات املسترطبةأظهرت منالغاِزيְקة جداً متغري

اجلينية توطيد. الناحية مت إبقاء13وقد مت عملية نظر وجهة من لكن خمتلفاً، جينياً نوعاً
الرئيسية الثالثة الظاهرية أن. األنواع املمكن أساس95%حنددمن على املستفردات من

البيوكيميائية ). Janda, 1991(خصائصها
من جمموعة توطيد اجلسدية40مت املستضدات على بناء مصلية للغازية(O)زمرة

والكابائية الضدية. املسترطبة األمصال كل املغضָקنOحتتوي للشكل للعصية،(R)أضداداً
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الضد األمصال متتص أن جيب الشكلولذلك بزرع استخدامهاRية  Sakazaki and)قبل

Shimada, 1984) .النظائر وحتليل اهلالمي، الربوتني على الكربـي بالرحالن التنميط جيرى
اجليين والتحليل خالل. االنزميية من ممكناً اجلينية األنواع استعراف االنزميية النظائر حتليل جيعل

انزميات الطرائق. أربع هذه كل نسيلةأظهرت توجد وال جداً متنوعة السريرية الذراري أن
العداوى منظم عن مسؤولة .)Von Graevenitz and Altwegg, 1991(واحدة

املميزات حيث من اجلنس هذا فوعة عوامل حتديد الباحثون حاول املاضي، العقد خالل
تفرزها التـي اخللوية خارج واملنتجات ا. البنيوية بني من االهتمام البنيويةيوجه ملميزات

الشعرة األضالع؛: لنمط منحنية شعرة أو مرنة بيئيةشعرة حباالت تنبه عندما يظهر وهذا
االستعمار على القدرة للجرثوم تعطي يف. معينة أوالً اكتشفت قد كانت أخرى بنيوية مميزة

من الذاتـي التراص الطبقةللسلمونيلةاملبيدةالغاِزيְקةذراري خSهي اجلداراملوجودة ارج
الطبقة. اخللوي هذه غياب االلكترونـي- ويقلل باֱדهر رؤيته ميكن اإلمراضية-والذي

من من. مرة10000إىل1000للسمك معينة ذراري يف مؤخراً مشاֲדة طبقة اكتشفت
املسترطبة الرصينةالغاِزيְקة للعدوىوالغاِزيְקة املصابة واألمساك الثدييات دور. يف أن يبدو هالكن

الطبقة عن كبري بشكل خمتلف يفSالوظيفي جتعل(للسلمونيلةاملبيدةالغاِزيְקةاملماثلة ال فهي
للماء كارهاً اجلرثوم ).سطح

الغاِزيְקة قبل من خارجياً تفرز التـي املواد من: تتضمن تنتج والتـي بيتا الدموية احلالّة
من معينة ذراري املسترطبةقبل آثار. الرصينةوالغاِزيְקةالغاِزيְקة الدموية احلالة هلذه أن حتدد وقد

لألرانب املرتبطة اللفائفية والعرى املرضعة الفئران على املعوي للذيفان احلالة. منتجة إن
جبرعة قاتلة الفئران عند الوريد داخل تلقح والتـي املنقاة بيتا وقد. مكروغرام0.06الدموية

الذ للخاليا املوتر الذيفان أيضاً املرتبطةوصف اللفائفية العروة يف السائل تراكم يسبب ي
أخرى آثار إىل إضافة بني. لألرانب، يتفاعل20%و5%هناك ذيفاناً تنتج الذراري من

إليزا اختبار يف الكولريا ذيفان مع متصالب ). Janda, 1991(بشكل
أن استنتاج املسترطبةميكن الرصينةالغاِزيְקة منوالغاِزيְקة فوعة الكابائيةأكثر وذلكالغاِزيְקة

واألمساك الفئران على اֱדراة االختبارات على بكثري(اعتماداً حساسية أكثر إضافة). األمساك
نوع: لذلك كل يف الذراري فوعة يف كبري فرق هذه) Janda, 1991(هناك عزو ميكن وال
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واحد فوعة عامل إىل ذلك. االختالفات إىل اكتشا: إضافة ممكناً يكن يفمل شائعة آلية ف
ألنواع اإلمراضية واحليواناتالغاِزيְקةالقدرة البشر . عند

إنزمي أن كولني(أثبت األسيتيل املنعدية) استراز األمساك من املسترطبةعزل فعالبالغاِزيְקة
ي املركز العصبـي اجلهاز ضد كبري جبرعة. بشكل لألمساك قاتالً الذيفان كان 0.05وقد

غرام من/مكرو اجلسمغ النسج. وزن يف آفات تشاهد من. مل الذيفان نفس على احلصول مت
خمتلفة ذراري Nieto(ست et al., 1991(.

لـ مقارنة و11أجريت بيئية بشرية9ذرية و. ذراري البيئية الذراري كل أن من4أثبت
املرقط للسلمون ممرضة كانت البشرية مش x 3 710جبرعة) التروتة(الذراري كلةوحدات

عند. املستعمرة العضلي التلقيح خالل من آفات أو املوت سببت فقط البشرية الذراري
حرارة. الفئران بدرجة زروع يف خلوية ذيفانات أو دموية حالة املفوعة الذراري أنتجت

حرارة37 درجة من أكثر Mateos(م28م et al., 1993 .(
اجلغرايف ع:التوزع املتحركة الغازيات عامليتنتشر نطاق موجود. لى الرئيسي مستودعها

واملصبات األار مياه عذبة. يف مبياه يلتقي حيث املاحلة املياه يف لوجوده اجلمهرة. إضافة شدة
الذوبان احملدود األكسجني ذات املياه ويف جداً املاحلة املياه يف أحياناً،. أقل أمكن، وقد

مباالغاِزيְקةاستفراد املكلورة املياه احملليةمن املياه خمازن يف. فيها تكاثراً أكثر اجلراثيم هذه
الشتاء من ). Stelma, 1989(الصيف

اإلنسان يف أن:احلدوث على بينة توجد ال عادة، فرادي بشكل الغازيات داء حيدث
بأنواع امللوثة األطعمة أو الفاشياتالغازياتاملياه مصدر عوامل(كانت مع حيدث كما

األ مثل التـي). معائياتأخرى هي الفاشيات بإمكانية توحي التـي الوحيدة احلاالت
عامي أواخر1983و1982وصفت ففي املعدة472حدثت1982، التهاب من تقريباً حالة

الن احملار استهالك مع املترافقة لويزياناـواألمعاء يف األمريكية(يء املتحدة وبعد)الواليات ؛
أخ فاشية أصابت واحدة، احملار7رىسنة إىل أيضاً ذلك عزي وقد فلوريدا، يف أشخاص
لويزيانا من استقدم الذي على. الينء اإلمراضية اختبارات من23أجنزت ذرية28ذرية

أا على من70%كان. املسترطبةالغاِزيְקةاستعرفت األقل على واحدة يف إجيابية منها
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الفوعة تك). Abeyta et al., 1986(اختبارات ألنقد متيز مل لكنها أخرى فاشيات هناك ون
واستعراف لكشف تفحص مل املرضى وبراز ).Stelma, 1989(املسترطبةالغاِزيְקةاألطعمة

احليوانات يف املسترطبة:احلدوث والزواحفالغاِزيְקة األمساك يف معروف ِممֲקرְקاض
مستقل. والربمائيات بشكل املرض حيدث خاص) شخصي(قد وبائي، بشكل أحواضأو يف ة

السمك العذبة.زراعة املياه أنواع خاصة األمساك، من عديدة أنواع العامل خيتلف. يصيب
وخيماً يكون قد لكن االقتصادي، الغازيات). Stoskopf, 1993(أثُرها داء حيدث كما

عن املسترطبةالناجم التـيالغاِزيְקة والزواحف الربمائيات مستعمرات يف واضحاً مرضاً
جتريبيةتربـى .ألهداف

اإلنسان يف انتهازية:املرض جراثيم الزمن من لفترة الغاِزيְקة املعلومات. اعتربت أن يبدو
أن تثبت األخرية السنوات خالل املتراكمة والوبائية املسترطبةالسريرية والغاِزيְקةالغاِزيְקة

األالرصينة اللتهاب كعوامل خاصة لإلنسان الرئيسيان اِملمֲקرְקاضان األطفالمها عند .معاء
بشكلني املرض معوي: يظهر وخارج اإلمراضي. معوي الدور حول دراسات أجريت

وانكلتراالغاِزيְקةألنواع األمريكية املتحدة والواليات أستراليا يف واألمعاء املعدة التهاب يف
واألرجنتنياوتايلند روزاريو يف وحديثاً ،)Notario et al., 1993 .(ال املرضى ذينقورن

إسها من يعانون ال والذين إسهال من منليعانون يعانون ال مرضى من مؤلفة جمموعة مع
أصحاء أشخاص مع أو أخرى األرجنتني. أمراض 400من(2%)ذراري8استفردت: يف

من ذرية أي تستفرد ومل باإلسهال، مصابني ألطفال القولون خزعة ومن براز طفال230ًعينة
باإلسها مصابني يف. لغري العامل وجد فقد املتحدة الواليات يف ومل1.1%أما احلاالت من
الشواهد يف Agger(يوجد et al., 1985 .(األخرى البلدان يف االختبارات الغاِزيְקةاستفردت

الرصينةاملسترطبة غريوالغاِزيְקة الرباز من اإلسهايل الرباز يف أكثر وبأعداد أكرب تواتر مع
.اإلسهايل

ال أنواعحيدث عن الناجم األمعاء مسيطرالغاِزيְקةتهاب وبشكل الصيف يف أكثر بتواتر
عمر من األطفال حتـى6عند غزيراً. سنوات5أشهر إسهاالً السريرية األعراض تتضمن

سنتني من أقل أعمارهم الذين املرضى عند القياء حيدث ما نادراً بطنية؛ وآالماً خفيفة .ومحى
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ا من حاالت وصفت الربازكما يف وخماط دم وجود مع واألمعاء املعدة محيد. لتهاب املرض
فقط أيام عدة ويستمر عادة األطفال عند. عند بكثري تواتراً أقل واألمعاء املعدة التهاب

طويلة ملدة إسهال مع حيدث قد ولكن أشهر10من(البالغني، أو أسابيع عدة إىل وفقد) أيام
والتجفاف السا. الوزن الرصينةهي) الغالبة(ئدةاألنواع والغاِزيְקة املسترطبة كماالغاِزيְקة ،

الكابائيةوجدت احلاالتالغاِزيְקة بعض ). Janda and Duffey, 1988(يف
خمتلفة ونسجاً أعضاء يصيب أن املعوي خارج السريري للشكل األشكال. ميكن أحد

ا والرضوح اجلروح عرب حيدث الذي هو التلوث من جداً مصاباً. ملختلفةالشائعة اجلرح يصبح
األخرى املياه مستودعات أو البحريات أو النهر مياه مع التماس خالل من عادة . بالعدوى

اهللل التهاب هو شيوعاً األكثر السريري اجللد(التعبري حتت اخللوي النسيج يشفى). التهاب
احلاالت هذه مثل يف تام بشكل .املريض

الع20وصفت من تقريباً الطبـيحالة العلق عن النامجة الطبية(دوى Hirudoالعلقة

medicinalis (الطعوم أو الزرع إعادة يف اجلراحة بعد الوريدي االحتقان ملعاجلة . املستخدم
ساعتني أو لساعة احملتقنة املنطقة نزف يسبب مما جداً قوياً للتخثر مانعاً العلق أو(حيقن

الطعم) أطول خسارة يؤ. ومينع العدقد املسترطبةلقي وحمامجهالغاِزيְקة اهلضمي جهازه يف
املريض إىل اجلراثيم تسبب. وينقل قد لكنها اجلروح بتلوث عادة حمدودة العداوى هذه
و واسعاً نسيجياً دموياًإضياعاً ). Lineaweaver et al., 1992(نتاناً

ويتطل العضلي النخر من مبضاعفات املعاجل غري اهللل التهاب يتسبب الطرف؛قد بتر ب
الدم جترمث حدث إذا قاتلة العدوى تصبح يف. وقد رئيسي وبشكل الدموي االنتان حيدث

مناعياً املؤهلني املرضى يف ونادراً مناعي، عوز لديهم الذين السريرية. املرضى التظاهرات
ضغط ونقص محى من وتتألف الغرام سلبية أخرى جراثيم عن الناجم الدموي لإلنتان مشاֲדة

احلاالت. لدما هذه يف عاٍل الوفيات السريرية). Janda and Duffey, 1988(معدل األشكال
نادرة .األخرى

احلاالت يف إال معاجلة يتطلب وال ذاتياً حمدود مرض األطفال عند واألمعاء املعدة التهاب
اجلنتاميسني.املطولة مثل احليوية باملضادات األخرى األشكال كل تعاجل أن جيب
والسيربوفلوكساسنيواأل والكلورامفينكول ذراري. ميكاسني والغاِزيְקةكل املسترطبة الغاِزيְקة
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لألمبيسلنيالرصينة Gutierrez(مقاومة et al., 1993 (املهرولةأما مقاومةالغاِزيְקة . فغري
احليوانات يف بشكل:املرض والربمائيات والزواحف األمساك يصيب مرض الغازيات داء

والطيورو. رئيسي والداجنة الربية الثدييات يف نادر . هو
املسترطبة: األسماك األمساكالغاِزيְקة عند اجلرثومي النـزيف الدموي اإلنتان عامل كل. هي

املرض هلذا مستعدة العذبة املياه أمساك وقد. أنواع كبري بشكل السريرية الصورة ختتلف
مماريض مما) ِممֲקرְקاض: م(تستفرد أحياناً وعالماتهأخرى املرض تشخيص الشكل. يشوش يف

منذرة عالمات دون الوفاة حتدث قد املرضى، من جداً األخرى. احلاد احلاالت تفقد: ويف
قرحات توجد قد كما الزعانف، وقاعدة والفم الغالصم يف موضعة نزوف وتظهر احلراشف

للبطن موسع وحنب وحجوظ اجللد يف. يف وكبدية كلوية آفات تشاهد املطولةكما احلاالت
فاشيات). Stoskopf, 1993(جداً يف أو فرادي بشكل املرض متغري،. حيدث الوفيات معدل

عالياً يكون قد . لكن
الضائرة البيئية والعوامل االزدحام مثل العدوى تسهل ظروفاً املركزة األمساك زراعة توفر

املذاب( األوكسجني ونقص العضوية املادة ا). زيادة هذه األمساكتنقص مقاومة لعوامل
املمرض الفعل املسترطبةوتسهل األخرىللغازية مع. واجلراثيم الزائفة أنواع الغاِزيְקةتترافق

األمساكاملسترطبة جلد يف القرحية اآلفات الزعانف(يف مرض االمحراري، اجللد يف). التهاب
اليونان للشبوط- مشال كبرية خسارة حدثت البحريات(Cyprinus Carpio)حيث يف

جلدية بقرحات رئيس بشكل يتميز مرض من-نتيجة كل املسترطبةاستֱקفرد وأنواعالغاِزيְקة
من اجللدي.الزائفةخمتلفة التلقيح خالل من جتريبياً املرض إحداث املمكن للغازيةمن
األخرىاملسترطبة للجراثيم املنبه الوجود Sioutas(دون et al., 1991 .(دثتح:السابقيف

السلور مسك بني الزعانف مرض من األرجنتني(Rhamdia Sopa)فاشية استֱקفرد. يف وقد
من الزجناريةكل والزائفة املسترطبة الزعنفيةالغاِزيְקة اآلفات املرض. من أحدث وعندما

لقح الذي السمك بني كبرية فروق هناك يكن مل املسترطبةجتريبياً، والسمكبالغاِزيְקة وحدها
ل معاًالذي باجلرثومني ).Angelini and Seigneur, 1988(قح

املخطط البوري السمك عدوى حاد(Mugil Cephalus)) السنجايب(تؤدي مرض إىل
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ا الدمويإلمن احملدث. نتان باملرض املصاب البوري السمك دم من العامل استفراد ميكن
التلقيح من يومني أو يوم بعد جتريبـي بتب. بشكل املرض وتكاثرية،يتميز التهابية دالت

بعد فيما خنرية الكبدي. وبآفات والنخر األمعاء ثابتةالتهاب Soliman)آفات et al., 1989).
احليوية باملضادات األمساك يف الغازيات داء معاجلة .ميكن

مستعمرات:البرمائيات يف سواء جتريبية، ألهداف استخدمت التـي الضفادع ماتت
ظروف يف أو مسي- طبيعيةخمتربية مرض احلمراء"من جلدياً"الساق تقرحاً يسبب والذي ،

دموياً لويزيانا. وإنتاناً ضفادع Rana(عانت Cetesbeiana(خارجية حيوانية طفيليات من
عامي بني. 1972و1971متنوعة وأبقيت4ومن الطبيعي موئلها عن فصلت شرغوف آالف

مات خمتربية ظروف اال70%يف خالل ومنها إمتامها20%ستحالة بعد . مات
التـي10%أصيب الربية الضفادع السنةمن خالل وماتت باملرض للمخترب جلبت
االستحالة. األوىل خالل مريضة أصبحت والتـي املخترب يف ولدت التـي الشراغيف أما

لديها ظهر الساق: فقد عضالت حول اجلسم ملف وتراكم الذيل ونزف ووذمة إاك
الوصادوقرحات يف بعدOperculumصغرية املوت حدث البطن؛ بدء24وجلد من ساعة
إىل. املرض استمر وقد البالغني، عند ببطء، املرض باملوت6ترقى وانتهى أحياناً وجد. أشهر

األكياس وامتألت بكامله، اجلسم جلد على ومنتشرة حربية نزوف املريضة الضفادع لدى
ك مدمى، مصلي بسائل عضليةاللمفية نزوف وجدت عضلية(ما اخللفيتني) داخل الساقني يف

السمحاق Glorioso(ويف et al., 1974 .(
يف احلمراء الساق مرض املورָקقوصف أفريقي(Xenipus leavisالقيطم أصل من ضفدع

فصيلة أفريقيا) Pipidaeاملزمارياتمن وجنوب وبريطانيا املتحدة والواليات كوبا يف. يف
بعد: كوبا املرض فاشية املخترب3حدثت من الضفادع نقل من االحتفاظ(أسابيع مت حيث

حرارة درجة يف تتأقلم)م22ֲדا لكي احمليط حرارة درجة املرض. إىل تقريبا48ًدام يوماً
هي الرئيسية األعراض وذمة،: وكانت قهم، حربات، حتت. نوام، وذمات اجلثة تشريح أظهر

وحبناً ونزوفاً املسترطبةاستفردت. اجللد أصل14منالغاِزيְקة من ضفدعا50ًضفدعاً
(Bravo Farinas et al., 1989) .رأي تبدالتاملؤلفنيوحسب نتيجة انطلق قد املرض فإن

أخرى لعوامل إضافة ورضوح، املاء يف قليلة وتبدالت . بيئية،
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حد خفيفة، بدرجة الضفادع استيالد صناعة توجد حيث ماليزيا، أصابتيف فاشية ثت
من%80 مؤلفة مجهرة يف احليوانات على. 10000من حربية ونزوف بقرحات املرض متيز

حشوية آفات تظهر مل لكن ظليلة، وقرنيات أكثر. اجللد سرياً املرض اختذ أخرى فاشية ويف
عصبية واضطرابات احلشوي والتورم كاحلنب أعراض مع Rafidah(إزماناً et al., 1990.(

هلااملع تتحسس التـي احليوية املضادات هي املستطبة املسترطبةاجلة . الغاِزيְקة
النامجة:الزواحف العدوى منالغاِزيְקةنعترافقت ضرب يف التقرحي املعدة التهاب مع

والعظايات كدمات. احليات من وباحات نزوف مع معوي إنتان إىل أدت اآلفات تكون وقد
اجللد ب. على احليوانات العامةأصيبت الصحة تردي من وعانت املضاعفات. القهم إحدى

الرئوي االلتهاب للهواء. كانت ثانوية وممرات الرئتني يف نضحات اجلثة بتشريح . وجدت
نازفة باحات مع املعوي املعدي والسبيل األحشاء يف واضح احتقان وجد تتألف. كما

إرواء يتلوها الفم، من النخري النسيج إزالة من اهليدروجنياملعاجلة . 10%ببريوكسيد
واجلنتاميسني الكلورامفينكول مثل حيوية مضادات استخدام ). Jacobson, 1984(ويستطب

األخرى كاراكايل:الحيوانات فهد عند نيجرييا يف الغازيات داء من حالة Caracalوصفت

الكاراكايل( للحيوان) Felis caracalاهلر حديقة إسه. يف من احليوان وقهمعانـى غزير ال
شهر خالل مات فقد لإلسهال املضادة املعاجلة ورغم سبب. واكتئاب، بأن اآلفات توحي

حاد دموي إنتان هو املسترطبةاستفردت. الوفاة الداخليةالغاِزيְקة األعضاء من
يف.  (Ochilo and Spencer, 1989)للحيوان مقرض ابن صغار عند مشاֲדة حاالت ظهرت

ا يف لألحباث وكان. ليابانمعهد املستفرد العامل الرصينةاستعرف ,.Hiruma et al)الغاِزيְקة

عمره. (1986 عجل عند املفصل التهاب من حالة واستفردت3وصفت استراليا، يف أيام
املسترطبة الزليلالغاِزيְקة السائل وصفت). Love and Love, 1984(من فقد أملانيا يف أما

النا الدموي اإلنتان من منحالة املسترطبةمجة األسابيعالغاِزيְקة يف رومية ديوك 16إىل3عند

مراضة معدل مع العمر وفيات10%من طيوركناري. 1%ومعدل يف أيضاً حاالت سجلت
طوقان املنقار(toucanويف ضخم أمريكي األمعاء؛) طائر التهاب من استفردتعانت

املسترطبة األحشاءالغاِزيְקة املسترطبةالغاِزاستفردت. من املوتيְקة بعد روتينـي فحص خالل
أوالً. اًوأليفاًوريفياًبرياًطائر15لـ الباردة األشهر يف املستفردات Shane)أخذت et al., 
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من.1984( صافية مزرعة املسترطبةاستفردت ببغاءالغاِزيְקة األمازونـي(من املربقش
Amazona versicolor(ثنائ ملتحمة التهاب مع ويف(Garcia et al., 1992)اجلانبيـ،

احلاالت التـي: كل املكربة احلاالت تطورضخمت يف . ملرضاسامهت
االنتقال وطرز العدوى الرئيسي:مصدر الرصينةاملستودع والغاِزيְקة املسترطبة هوللغازية

واملستنقعات والبحريات األار يف العذبة وامل. املياه األار مصبات يف يوجد املاحلةكما ياه
امللوحة حتتوي. القليلة قد املعاجلة احمللية املياه مصادر أن مستشفى. الغاِزيְקةحتـى ففي

عند معوي واخلارج املعوي الغازيات داء عزي الشرب12فرنسي ملاء مريضاً
(Picard and Goullet, 1987) .

هولندا يف الصحية السلطات أعداد- وطدت لزيادة مصادرالغاِزيְקةنتيجة يف املتحركة
الشرب-املياه مياه يف اجلراثيم هذه لكثافة أعظمية مؤشرة هي. قيماً القيم وحدة20وهذه

للمستعمرة و/100مشكلة املياه معاجلة مصانع يف الشرب ملياه مشكلة2000مل وحدة
املوزعة /100للمستعمرة للمياه ). Van der Looij, 1988(مل
تسبب متعددةاالغاِزيְקةمل حاالت يف فاشيات ومن)Altweeg et al., 1991(ملتحركة ،

حيث ملاذا، فهم وروثأالصعب واملاء الطبيعة يف واسع بشكل تنتشر اجلراثيم هذه ن
درجات يف تتضاعف أيضاً فهي احلني، ذلك ومنذ األصل؛ احليوانية واألطعمة احليوانات

التربيدية . احلرارة
ا يف العوامل انتشار املرضيصل مثل الدافئة، األشهر خالل مستوى أعلى احلالة. ملاء تبدو
املدارية البلدان يف اهلند. خمتلفة تواتراً: ففي االكثر النهر مياه مستفردات أواخرتوجد يف

املومسية الرياح وفصل الصيف يف وتنخفض Pathak(الشتاء et al., 1988 (هؤالء ويعتقد
مس مستودع األمساك أن استفراداملؤلفون ميكن ألنه إضايف، أو بشكلالغاِزيְקةتقل منها

النهر مياه يف اجلراثيم كثافة عن . مستقل
من مفوعة بذراري امللوثة الرصينةاملياه والغاِزيְקة املسترطبة عندالغاِزيְקة العدوى مصدر هي

األخرى واحليوانات واخلنازير،. اإلنسان املاشية خاصة الداجنة، احليوانات برازهاتطرح يف
من كبرية املستوطنالغاِزيְקةكمية مائي منشأ من تكون قد أن. والتـي إىل مؤشرات هناك
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احملا مثل األخرى امللوثة العدوىمناألطعمة مصدر تكون قد للماء، إضافة واجلمربي،
عند. لإلنسان اجلمربي كوكتيل أكل عن نامجة األمعاء التهاب حالة سويسرا يف حدثت

يب صحيح العمرشخص من استفردت. سنة38لغ املسترطبةوقد يستفردالغاِزيְקة ومل
كان وقد املريض، براز من نفستِممֲקرְקاضغريها وهلا مماثلة اجلمربي من املستفردة الذرية

الريباسي الدنا ).  (Altwegg et al., 1991متوالية
ا خالل من العدوى وطريق األسوياء، األطفال يف املعوي املرض العكس. لفمحيدث وعلى

ذلك سن:من فوق األشخاص عند املعوي وخارج املعوي الغازيات داء من كالً 5فإن

مستبطن مرض مثل أخرى حاالت مع باملشاركة حيدث أي) دفني(سنوات أو رضح أو
أخرى يعدي. عوامل أن الطبـي للعلق وميكن باملاء، التماس عند بالعدوى اجلروح تصاب

حتدثه التـي وحمامجهااجلروح اهلضمي سبيلها يف تؤويها التـي الغاِزيְקة الشكل. ا حيدث
عند الكثرية، العضوية مضاعفاته مع الدموي اإلنتان وهو املرض، من خطورة األكثر

عادة معوي خارج هو العدوى وطريق املناعة، املعوزي . األشخاص
والزواجف والربمائيات األمساك االستيالد- تصاب برامج يف خالل- املكثفةخاصة من

احلرارة. الفم درجة وتبدالت االزدحام من الكرب هي العدوى يف تساهم التـي العوامل
املالئم غري واإلطعام التصحح . وغياب

املرض وبائيات يف احليوانات واحليوانات:دور اإلنسان بني مشترك مرض الغازيات داء
املاء. أصالً إضافة كمستودع األمساك تقوم البيئةت. وقد تلويث يف أخرى حيوانات ساهم
. بربازها

السبب:التشخيص العامل نوع واستعراف باستفراد التشخيص إىل الوصول . يـميكن
انتقائي كوسط شوت رملر آغار استخدام ودي،ميكن والنوفوبيوسني السترات حيتوي وهو

واملا واألورنثني واللبيزين انتقائية، كعوامل الصوديوم كوالت تفريقيةأوكسي كعوامل . لتوز
كعامل وتريهالوز انتقائية كعوامل الصوديوم كوالت أكسي ودي األمبيسلني مع األغار

يستخدم ما كثرياً آخر وسط هو . تفريقي
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جيب:املكافحة فوعته، حتدد التـي والعوامل املرض وبائيات عن املزيد يֱקعرف حتـى
احليوا املصدر ذات النيئة األطعمة استهالك .ينجتنب

للحرارة، حساسة اللنبالغازيات يف لتخريبها فعالة وسيلة ).احلليب(والبسترة
قبل من االعتبار بعني هولندا يف الصحية املؤسسات وضعتها التـي اإلجراءات أخذ جيب
هذه البشرية، احلاالت من عدد وجود من يربرها ما يوجد عندما وذلك األخرى البلدان

امل القيمة ختص املاءاإلجراءات معاجلة أحواض يف املاء يف الغازيات لكثافة العظمى ؤشرة
املاء توزيع . وشبكة

التلوث ملنع وتطهر اجلروح تنظف أن . جيب
بإعطاء فيوصى الطبـي العلق تطبيق تتطلب التـي الزرع إعادة جراحة حاالت يف أما

تكون التـي احليوية املضادات والغاِزيְקاملريض املسترطبة الرصينةالغاِزيְקة لعدةة هلا حساسة
للعلق اهلضمي السبيل من عليها نقضي حتـى وذلك اجلراحة، قبل من. أيام الوقاية تتطلب

املكثفة االستيالد برامج يف املستوطن مائية وشبه املستوطن املائية احليوانات يف الغازيات داء
و مالئمة حرارة درجة على واحملافظة املاء وتبديل االزدحام اإلطعامجتنب . أنظمة

لألمساك لقاحات تطوير على العمل جيداً. جيري حتصيناً توفر قد أا إىل االخبارات تشري
)Plumb 1984. Lamers et al., 1985. Ruangpan et al., 1986(

عـراجـالم
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البشرية الحمرة وشبيه الحيوانية الحمرة
ANIMAL ERYSIPELAS AND HUMAN ERYSIPELOID

الجلديةش الحمرة ICD 10 A26.0 cutaneous erysipeloidبيه

احلمرانـي:املرادفات األشعار اعتالل اهلاجرة، احلمامى روزينباخ، حبسب احلمرة شبيه
erysipelotrichosis،الوردي اخلنازير(املرض ). يف

هو:السببيات السببـي املخاتلةالعامل احلمرانية  Erysipelothrix)الشعرية

rhusiopathiae insidiosa)ثابتة عصية وهي متحركة(؛ الغرام) غري تلون(إجيابية مع
من)متقطع طوهلا اختيارية هوائية ال أو هوائية أبواغاً 0.6 – 2.5، تنتج وال متيل. مكرون

املغضن الطور يف توجد عندما خيوط وتبقىrugoseلتشكيل البيئية، للعوامل مقاومة وهي ،
مدة وأيام5حية املاء الطني15يف يف تزايد). Jones, 1986(يوماً يف املصلية األمناط : عدد
عام متييز1987ففي مت مصلية) 23إىل1من(23، منيطات  1a،1b،2a،(2b Norrungمع

et al., 1987)عام وحبلول .  (Norrung and Molin, 1991)مصلياًمنطا26ًهناككان1991،
يف مهم املصلي والتمنيعالتنميط . الوبائيات
هو ثان نوع اللوزيةاستֱקفرد احلمرانية خنـزيرE.tonsillarumالشعرية من اللوزتني من
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ظاهرياً Takahashi(صحيح et al., 1987 .(
جنس وتسمية تصنيف زال احلمرانيةما حبثالشعرية الدنا. موضع دراسات : أظهرت

األمناط من واحدة جمموعة أن املهجن ارتباطاًالدنا أكثر هي املخاتلة احلمرانية الشعرية املصلية
اجلينية الناحية اجلينيةمن الناحية من ارتباطاً أكثر أخرى جمموعة أن تبني بينما النوع، ֲדذا
احلمرانية املصالنبالشعرية النمطان يكون أن احملتمل ومن جديدا18ًو13اللوزية نوعاً

التهجني من املنخفض مستواها النوعنيبسبب كال .(Takahashi, 1992)مع
اجلغرايف الثدييات:التوزع من كثرية أنواع وسط القارات كل يف السببـي العامل ينتشر

والربية الداجنة والقاطور،والطيور الدلفينات، مثل املستوطن املائية احليوانات من استֱקفرد كما
البحر وأسود والتماسيح . األمريكي

اإلنسا يف يصيب: ناحلدوث األحوال أغلب يف مهنـي مرض البشرية احلمرة شبيه
السمك، صناعة يف والعاملني والصيادين التجارية، الطيور معاجلة ومشاريع املساخل يف العاملني

اللحم مع يتعاملون اخلنـزير(والذين حلم البحرية) خاصة األطعمة مرض. ومنتجات وهو
وق عن القليل ويعرف التبليغ، واجب عن. وعهغري التبليغ مت السابق السوفيتـي االحتاد ففي

بني3000 تقريباً و13يف1956 - 1958حالة أوكرانيا، يف يف154مسلخاً توال إقليم يف حالة
تشخيص1959عام أثبت فقد املتحدة الواليات يف أما عام15، من يف1970إىل1961حالة

منها والوقاية األمراض مكافحة الالتينيةحدثت. مراكز أمريكا يف منعزلة قليلة حاالت
ساحل ويف املتحدة الواليات ويف السابق السوفيتـي االحتاد يف الفاشيات بعض وحدثت

البلطيق االنتقال(غربـي وطرز العدوى مصدر ). انظر
احليوانات يف اخلنـزيراملرض:احلدوث اخلنـزيرية(يف احلمرة الوردي، يف) املرض مهم

وكندا املتحدةآسيا والواليات واملكسيك وتشيلي. وأوروبا الربازيل يف شوهد وقد
و وجاميكا وغوايانا البلدان. سوريناموغواتيماال هذه يف منخفض الوقوع أن كل. إال : وعلى

تشيلي يف مهم بشكل تزايد يف املرض أن التهاب). Skoknic et al., 1981(يبدو وصف
عن الناجم احلمرااملفاصل األغنامنيةالشعرية استيالد مناطق من العديد يف األغنام يف املخاتلة

العامل . يف
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اإلنسان يف النامجة: املرض احلمرة عن لتمييزه احلمرة شبيه باسم اجللدي الشكل يعرف
للدم حالة عقدية أيام. عن سبعة إىل يوم من احلضانة دور بشكل. يتراوح حلمرة شبيه يتوضع

األص وبني اليد يف حولرئيسي بنفسجي تلون مع متوذمة محامية جلدية آفة من ويتألف ابع
التلقيح(اجلرح بسيطة) نقطة سحجة عن عبارة يكون مفاصل. قد يف مفصل التهاب حيدث

التواتر بعض مع أحياناً. األصابع شديدة وحكة نابض وأمل احلرق حس من املريض . يعانـي
خالل املريض ويشفى عادة، محيد املرض العدوى. أسابيع2-4مساق أصبحت إذا

املوت الشغاف والتهاب الدموي اإلنتان يسبب قد يف. معممة، عنها املبلغ احلاالت معظم
مع عادة ترافقت الدموي اإلنتان شكل أخذت والتـي األخرية السنوات يف املتحدة الواليات

الشغاف حتليل). McClain, 1991(التهاب اֱדموع49أظهر العدوى من حدثتحالة ية
أن) Gorby and Peacock, 1988(سنة15خالل احلمرانيةوجد هلاالشعرية كان املخاتلة

األֲדري الصمام حنو خاص يف. توجه باحلمرة،40%وجد شبيهة مصاحبة آفة احلاالت من
اإلماتة من. 38%وكانت أكثر يف سابق صمامي ملرض قصة احلاالت40%وجدت من

يف. بقليل منقوصكا17%وفقط مناعي جهاز اكتناف مثل مميزة تكون قد قصة هناك . ن
هي الرئيسية األعراض الطحال،(92%)محى:كانت دموية (36%)ضخامة بيلة ،(%24)  .
عام نلسون يسجل بني1955مل الشغاف التهاب من حالة باحلمرة500أي شبيهة حالة

اֱדم املرض أن إىل يشري قد وهذا املتحدة الواليات مايف حد إىل نادر . وعي
عام وزمالئه روتشا قبل من الربازيل يف الشغاف التهاب من حالة أول . 1989وصفت

الشغاف؛ والتهاب دموي إنتان إىل وترقى احلمرة بشبيه املرض معبدأ كحولياً املريض كان
مسك بعظم نفسه أصاب وقد األֲדر لقصور سابقة ). حسكة(قصة

البن هي املفضلة احلمرانيةسلني،املعاجلة لهاملخاتلةفالشعرية جداً للمعاجلة. حساسة ميكن
للبنسلني األرجيني املرضى عند بديالً تكون أن ). McClain, 1991(بالسيفالوسبورينات

احليوانات يف للعامل:املرض أثوياء والطيور والربية الداجنة الثدييات أنواع من الكثري
احلمرانيةتسبب. السبيب مرضيةالشعرية حدثيات الثديية األنواع من العديد يف . املماثلة

إصابة األنواع أكثر هي . اخلنازير
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البلدان:الخنازير من العديد يف االقتصادية الناحية من مهم مرض اخلنـزيرية ففي. احلمرة
أوربا وسط بلدان من التلقيح: الكثري جيرى حيث فقط الربح ֲדدف اخلنازير تربـى

إىل). املنهجي(موعياֱד) التطعيم( منطقة من واسع حنو على واملراضة الوفيات معدل خيتلف
السبيب العامل فوعة اختالف عن نامجاً ذلك يكون رمبا أو نادرة. أخرى، احلادة األشكال

شائعة( أمريكا) غري ومشال الغربية أوربا يف . حالياً
أيام سبعة إىل يوم من احلضانة دور أش. يدوم ثالثة رئيسيةهناك سريرية احلاد:كال

الدموي( حاد)اإلنتان حتت اللمفية،(واملزمن) الشرى(، العقد التهاب املفاصل، التهاب
الشغاف منفصل). التهاب بشكل تظهر أو قطيع يف بعض مع األشكال هذه تتواجد يبدأ. قد

عالية حبمى فجأة احلاد ب. الشكل وقياء، وقهم إعياء من احليوانات بعض يستمرتعانـي ينما
العالية احلمى رغم الطعام بتناول اآلخر أرجوانية. بعضها بقع احليوانات بعض عند يظهر قد

األذنني على خاصة اجللد على اللمفية. حممرة العقد تورم مع طحالية ضخامة يشكل. هناك
النهائي الطور يف وضوحاً األكثر األعراض واإلسهال النفس سريع،. ضيق مساق للمرض

جداًومعدل مرتفع بشرى،). Timoney et al., 1988(الوفيات احلاد حتت الشكل يتميز
اجللد على الشكل معينة حممرة أرجوانية كبقع أوالً تظهر خاص. والتـي بشكل ويتواجد

واألذنني والرقبة الفخذين وباطن البطن بعد. على فيما وتتساقط وجافة خنرة اللوحيات .تصبح
با املزمن الشكل املفاصليتميز مث. لتهاب مؤملة احلركات وتصبح البداية يف املفاصل تتورم

قسط إىل بعد فيما اآلفة تطور احليوانات. قد تنامي ألن مهمة املفاصل التهاب من اخلسارة
املساخل من تصادر قد احليوانات هذه وألن يتأثران، للوزن املزمن. وكسبها الشكل يظهر قد

هزا مع أيضاً الشغاف مفاجئكالتهاب موت أو مترقي آخر.ل تظاهر اللمفية العقد التهاب
املزمن ). Timoney et al., 1988،1989 Blood and Radostatis(للشكل

املصلي النمط املصلي) 1bو1aالنميطان(1كان مستفردات2والنمط بني سائدين
احلمرانية املصاملخاتلةالشعرية اخلنازير من عليها احلصول مت سريريةالتـي حبمرة يستفرد. ابة

املصلي1aالنميط والنمط الدموي، اإلنتان شكل من والتهاب2عادة الشرى شكل من
املصلياناملفاصل، الشغاف2و1والنمطان التهاب تنميط. من اخلناذير300مت من مستفردة

املصلية لألمناط ينتمي معظمها ؛ اليابان يف اجريت دراسة يف حبمرة . 2أو1bأو1aاملصابة
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املصلي النميط استֱקفرد العقد9.7%من1aكما والتهاب املفاصل التهاب حاالت من
أخرى6.7%اللمفية؛ مصلية ألمناط تنتمي تنمط(Nو21و11و8و6و5و3: فقط وقد) مل

للحمرة املزمن الشكل من .استفردت
اخلناز عند إمراضيتها حيث من جتريبياً الذراري هذه حتليل إىلمت تؤدي أا ووجد ير

الشرى الشروي(شكل املصلي).الشكل النميط ذراري اخلنازير1aأظهرت من املستفردة
متنوعة أعراضاً اللمفية العقد التهاب أو املفاصل بالتهاب اكتئاب: املصابة مع متعمم شرى

أعراض تظهر ومل اآلخر، بعضها عند متوضعة شروية آفات احليوانات؛ بعض عند يفوقهم
الباقية .)Takahashi, 1987(احليوانات

الضدي واملصل للبنسلني املتزامن باإلعطاء احلادة احلاالت معاجلة . ميكن
والماشية احلمرانيةتسبب:األغنام بعداملخاتلةالشعرية األغنام، يف املفاصل التهاب

أحياناً سرية لعدوى كنتيجة أو عادة، الذنب بع. استئصال العدوى الذنبتتوطد استئصال د
النمو وتوقف احلركة صعوبة هي الرئيسية واألعراض بأسبوعني، الوالدة بطيء. أو .الشفاء

عن نامجة جلدية عدوى احلمرانيةشوهدت منالشعرية كل يف األغنام حوافر يف اخلاتلة
يف تغطيسها من أيام بضعة وذلك ونيوزيلندة وبريطانيا وتشيلي والربازيل األرجنتني

البنـزنهكسا احليوان. كلوريد حترك صعوبة مع الصفيحة، التهاب من اآلفات يدوم. تتألف
تقريباً أسبوعني سحجات. املرض خالل من مدخالً العدوى جتد البشرية احلمرة شبيه ومثل

صغرية النحاسيك. جلدية سلفات حملول مثل مطهر بإضافة منه الوقاية إىل0.03%ميكن
املص. الغطسة النميط يف1bليكان ليس استراليا، يف املوجودة املستفردات يف شيوعاً األكثر

أيضاً والربية الداجنة واألغنام الطيور يف وإمنا فقط املصليان. اخلنـزير النميطان كان حني يف
1aاألغنام2و يف تواتراً ).Eamens et al., 1988(أقل

الشغا التهاب هي األغنام يف احلمرة من األخرى الدموياألشكال واإلنتان الصمامي، ف
الرئوي Griffiths(وااللتهاب et al., 1991 .(

صحيحة بقرات لوزتـي من العامل استֱקفرد وقد العجول، يف املفاصل التهاب شوهد
. بالغة

عن:الطيور الناجم الدموي اإلنتان شكل املخاتلةحيدث احلمرانية منالشعرية العديد يف
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الدا الطيور عند والربيةاألنواع إصابة. جنة األكثر هو الرومي األعراض. الديك : تتضمن
حممراً أرجوانياً متورماً وعرفاً والزراق واإلسهال العام الذكور. التعب إلصابة املرض مييل

خاص بني. بشكل يتراوح أن الوفيات ملعدل نزوف. 25%و 2.5%ميكن من اآلفات تتألف
و الصدرية العضالت يف وحربات واملعىالسواسعة املصلية واألغشية معاقية واحلوصلة،

والطحال الكبد والتدرج. تضخم والبط الدجاج يف متشاֲדة واآلفات شبيه(األعراض طائر
طويل ذيل له .)باحلجل

البشرية:1الشكل احلمرة وشبيه احليوانية املخاتلة(احلمرة احلمرانية االنتقالطرز) الشعرية

االنتق وطرز العدوى عديدة:)1الشكل(المصدر حيوانية أنواع الشعريةتؤوي
اخلنازير. املخاتلةاحلمرانية هو الرئيسي املستودع أن من. يبدو السببـي العامل استֱקفرد

من أكثر يف ظاهريا30ً%اللوزتني الصحيحة اخلنازير تشيلي. من يف أجريت دراسة : ويف
من اللوزات عينات من العامل مسلخ400من 53.5%استֱקفرد يف Skoknic)خنـزير et al.,

احلمرانيةاستفردت. (1981 التربة،25.6%مناملخاتلةالشعرية من عينة كانتمن حيث
برازها ومن تعيش، املفضلة).  (Wood and Harrington, 1978اخلنازير هي القلوية التربة
العامل لبقيا خاص اخل. بشكل من جداً متنوعة مصلية أمناط تستفرد الصحيحةقد نازير

كبري. ظاهرياً بشكل مفوعة املصلية األمناط بعض أن التجريبية االختبارات يف برهن وقد
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معتدل بشكل ممرضة فقط(والبعض موضعاً شرى عدمي) تنتج اآلخر البعض كان حني يف
).Takahashi, 1987(الفوعة

للعدوى مهمة مصادر والقشريات والرخويات العامل. األمساك جلداستֱקفرد من السببـي
اֱדلوب. األمساك السمك مع التعامل عن احلمرة من وباء جنم السابق السوفييتـي االحتاد ويف

من أخرى فاشية حدثت البلطيق ساحل وعلى خمتلفة، عدة قوارب يف. حالة40من أما
البشري احلمرة شبيه من حاالت هناك أن إال اخلنـزيرية احلمرة تثبت مل حيث ة،األرجنتني،

العامل األطلسي9من2استֱקفرد ساحل من املاء من من. عينات عينة اجللد40ومن من عينة
لألمساك الحقاً)de Diego and Lavalle, 1977(اخلارجي الذراري هذه استعرفت وقد ،

املصليني للنمطني تنتمي أا .22و21وتبني
الطيور معاجلة مؤسسات يف القوارواللحومأما تشكل ونواثرفقد مستودعات ض

disseminatorsللعدوى من14استֱקفرد. مهمة خمتلفاً مصلياً احلمرانيةمنطاً املخاتلةالشعرية
يف (33.9%)عينة38من اخلنازير من عليها احلصول طوكيو112مت يف بعض. متجراً احتوت

واحد مصلي منط من أكثر على Shiono(العينات et al., 1990 .(
احلمرانيةللشعرميكن احليوانـياملخاتلةية احلي الكائن خارج طويلة فترة حية تبقى أن

استمراريتها) احليوان( يف يساهم وهذا احليوانية واملنتجات البيئة من كل . يف
لطرق جداً مقاوم وهو اجللدية، والسحجات اجلروح خالل من بالعدوى اإلنسان يصاب

األخرى من. الدخول العدوى التقاط ذلكيتم يف مبا ومنتجاִדا، احليوانات مع التعامل خالل
املتواقت. األمساك التلقيح إعطاء عند أنفسهم ينخزون عندما العدوى البيطريون األطباء يلتقط

واملصل( املفوع اإلجراء) الزرع هذا يستخدم يعد الشغاف. ومل التهاب من حالة عزيت
على بيع مدخن مسك ابتالع إىل تشيلي يف ).Gilabert, 1968(الطريقالبشري

ويلوث املرض يسبب وأن الكرب عند ظاهرياً صحيح حامل يف يتكاثر أن للعامل ميكن
برازه. البيئة يف اجلراثيم من كبرية كمية احلمرة من احلاد بالشكل مصاب خنـزير طرح

املزرعة يف األخرى اخلنازير لعدوى مصدراً أصبح وبذلك وقيائه، ولعابه وبوله
(Timoney et al., 1988) .

واجلروح السحجات خالل ومن وجلدية هضمية هي العدوى طرق أن تؤكد. يعتقد
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التوطنية على البيئة يف للعامل الطويلة املصابةendemismالبقيا املناطق تساهم. يف قد
فاشيات وتسبب العدوى مداومة يف األخرى والطيور . احليوانات

املرض وبائيات يف احليوانات ثو:دور احليواناتاإلنسان من العدوى يلتقط عارض ي
باحليوانات امللوثني األشخاص أو احليوانية املنتجات أو احلملة أو . املريضة

املميزات:التشخيص وعلى املريض مهنة على املعتمد السريري، التشخيص توكيد ميكن
السبيب العامل واستعراف باستفراد اجللدية، لآلفة است. األخرى احلمرانيةفرادميكن الشعرية

اآلفةاملخاتلة من خزع بدرجة. من وحتضن بالتريبتيكاز الصويا مرق يف العينة مدة35تزرع
منو7 يوجد مل إذا مدمى: أيام، آغار على الزرع بإنتان. يعاد املصاب املريض دم زرع ميكن

املدمى اآلغار يف مباشر بشكل ).Bile and Doyle, 1991(دموي
حاال احليواناتيف يف الدموي اإلنتان الدم: ت من السببـي العامل استفراد ميكن

الداخلية؛ اجللديةواألعضاء العداوى أو املفاصل التهاب حاالت من: ويف الزروع تֱקجرى
املوضعة والتـي. اآلفات الفئران يف التلقيح خالل من امللوثة املواد من االستفرادات تنجز

جداً مستعدة . تكون
التراصحيتاج مثل السريولوجية االختبارات من العديد إلجراء احليوانية احلمرة تشخيص

املتممة وتثبيت الالفاعل، الدموي والتراص النمو العداوى. وتثبيط االعتبار بعني أخذنا وإذا
صعبة تكون ما غالباً السريولوجية االختبارات فإن احليوانات يف والتلقيح السريرية حتت

أكثراست. التفسري الثانـي أن املتممة وتثبيت النمو تثبيط اختبار بني مقارنة دراسة نتجت
أو السريرية حتت العداوى عن النامجة املنخفضة العيارات يستبعد ألنه التشخيص يف فائدة

املم). Bercovich et al., 1981(التلقيح مقايسة هي أخرى سريولوجية املناعيتطريقة ز
باإلنزمي عند)اإليز(املرتبط تكلفة وأقل وأسهل النمو تثبيط اختبار مثل حساسة وهي ،

Kirchhoff(إجرائها et al., 1985 .(
حفظ:املكافحة مهنتهم حبكم املعرضني األشخاص عند احلمرة شبيه من الوقاية تتضمن

للجروح) التصحح(الصحة مناسبة معاجلة مع مبطهر املتكرر اليدين غسل خاص . وبشكل
تكافح أن تصنع) مجاهر(جتمعاتجيب التـي املنشآت يف األطعمة) تعاجل(القوارض فيها
حيواين منشأ .من
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التلقيح على رئيسي بشكل اخلنـزيرية احلمرة مكافحة يستخدمان. تعتمد لقاحان هناك
جيدة نتائج أظهرا عدمي: وقد حي ولقاح األلومنيوم هيدروكسيد على ممزوز جرثومي لقاح

بـ(الفوعة الفوعة: EVAخيتصر عدمي احلمرة مثانية). لقاح إىل خلمسة مناعة التلقيح يوفر
أربعة. أشهر إىل أسبوعني بعد أخرى جبرعة ويتبع الطعام، قبل أوالً اجلرثومي اللقاح يعطى
الشرب. أسابيع ماء مع الفم طريق عن الفوعة عدمي اللقاح مֱקرضية. يعطى اللقاحات ليست

احل من الوقاية يف تام املزمنةبشكل أعراض. مرة يف يساهم قد التلقيح أن يعتقد أنه حتـى
املفاصل التراجع.)Timoney et al., 1988(التهاب يكون أن احملتمل من أخرى جهة من

املتحدة والواليات واليابان أوروبا غرب يف املزمن للشكل التام شبه االستئصال أو الكبري
املنهجي التلقيح عن املهم).اֱדموعي(نامجاً فمن الدموي، اإلنتان محرة من فاشية حالة ويف

املريضة احليوانات ومعاجلة احمليطة واملناطق املبنـى وتطهري فوراً، الفطائس من التخلص
للحمرة املضاد باملصل القطيع وبقية اختاذ. بالبنسلني مع آخر مرعى إىل احليوانات حتويل إن
كبري دور ال البيئية الصحة حلفظ املكافحةإجراءات يف . أيضاً

العدوى تكون حيث الرومي الديك تربية مؤسسات يف اجلرثومية اللقاحات تستخدم
يف. متوطنة جيدة نتائج إىل الشرب ماء مع الفم طريق عن يعطى الذي احلي اللقاح أدى

).Bricker and Saif, 1983(االختبارات
عـراجـالم
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الخبيثة ANTHRAXالجمرة

ICD-10 A22.0 الجلدية الخبيثة الرئوية؛A22.1؛الجمرة الخبيثة الجمرة
A22.2المعوية المعدية الخبيثة الجمرة

ICD-10 A22.0 cutaneous anthrax; A22.1 pulmonary anthrax;

A22.2 gastrointestinal anthrax

اخلبيثة: املرادفات اجلمرة اخلبيثة، اخلبيثة. Carbuncleالبثرة اجلمرة. Charbonاجلمرة
الصوف فارزي داء الطحالية، احلمى اجلرثومية، اخلبيثة اجلمرة الدموية، . اخلبيثة

اجلمرية:السببيات إجيابية،Bacillus anthracisالعصوية متحركة غري هوائية ال عصوية
طوهلا التوضع،مكرونات3-5الغرام مركزية أبواغاً العصوية. تشكل عن تفرق أن جيب
متاماًالشمعية هلا النوعية. املشاֲדة غاما العاثية هو لتفريقها املستخدمة األوساط للعصويةأحد
واحليوانات. اجلمرية اإلنسان يف إنباتية حبالة موجود السببـي أبواغاً. العامل يشكل حيث

الفيزيائية للعوامل جداً مقاومة األبواغ وهذه اهلواء، يف لألكسجني تتعرض عندما
.والكيميائية

الطبيعة اجلمريةتوجد: يف مفوعالعصوية اخلبيثة،- بشكل للجمرة املمرض العامل
الفوعة عدمي وكالمها. وبشكل خارجي، وبذيفان البلعمة تثبط مبحفظة الفوعة تتحدد
بالبالزميدة بروتينية. متواسط عوامل ثالثة من بدوره الذيفان احملصن،:يتألف املستضد

ا وعامل املميت، ذاִדا. لوذمةوالعامل حبد سامة غري العوامل الوريد. هذه داخل حتقن وعندما
الوقت احليوانية: بنفس األنواع بعض يف قاتلني املميت والعامل احملصن العامل حيدث. يكون

اجللد داخل حتقن عندما وذمة الوذمة وعامل احملصن العامل  ,Little and Knudson)تشارك

1986) .
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اجلغرايف باحليواناتعامل:التوزع واملتوطن الفرادي احلدوث من مناطفة مع االنتشار، . ي
اإلنسان يف الداجنة: احلدوث احليوانات يف املرض وقوع مع البشر يف العدوى . تتوافق

مكافحة متت حيث اقتصادياً، املتقدمة البلدان يف على(حيدث عند) السيطرة احليوانية اجلمرة
فقط عارض بشكل بعض. البشر امللوثةتنجم احليوانية املنتجات استرياد من اجلمرة. احلاالت

الذين األشخاص بني النامية البلدان يف باحليوانات املتوطنة املناطق يف شيوعاً أكثر البشرية
أو بالعدوى مصابة حيوانات من جيداً املطبوخ غري اللحم يأكلون أو املاشية مع يتعاملون

ختزين أو معاجلة مصانع يف املدبوغةيعملون غري واجللود املاعز وجلود املرض. الصوف وقوع
يراجعون ال املرض من يعانون الذين ألن جيد بشكل معروف غري النامية البلدان يف البشري
يعتمد ما غالباً لذلك إضافة دائماً، املرض عن يبلغون ال األطباء أن كما دائماً طبيباً

فقط السريرية املتالزمة على .التشخيص
األخريةحسب السنوات يف املتوفرة رغم: املعطيات باحلدوث الوبائية الفاشيات تستمر

البشر يف املرض حدوث من وبالتايل احليوانية، اخلبيثة اجلمرة من ممتازة وقائية إجراءات . توافر
أمريكية امرأة التقطت عند هاييتـي يف شوهد كالذي التوطن، املفرطة املناطق بعض هناك

بعد املاعزالعدوى جلد من املصنوعة الطبول بعض البلد. شراء ذلك يف املعطيات مجع أظهر
تقدر مجهرة حتوي والتـي كياس، ليس جزيرة شبه يف البشرية اخلبيثة للجمرة عالياً وقوعاً أن

تقريبا500ًبـ عام1587سجلت. ألف من تلك31يف1977إىل1973حالة يف عيادة
. )La Force, 1978(املنطقة

زامبيا عام30مات: يف اخلبيثة اجلمرة من األقل على نيجريا1992شخصاً شرق يف أما ؛
البشرية اخلبيثة للجمرة جداً عاٍل وقوع تايلند). Okolo, 1985(ففيها بني احلدود وعلى

السابق(ومنيمار كاهلند) بورما بعيدة مناطق من املنقولة احليوانات تعريها والتـي والوس
فا متواترحتدث بشكل تايلند. شيات قرى إحدى الـ: يف من الكثري تقريبا200ًشارك قاطن

منه يتخلصوا أن املفترض من جاموس تقطيع بأعراض8أصيب: يف واحد ومات مبرض منهم
خبيثة مجرة بكوا اجلزائر). Ngampachjana et al., 1989(يشتبه شرقي صغرية قرية : يف

اخل6حدثت اجلمرة من منحاالت مؤلفة عائلة يف شعروا. شخصا59ًبيثة الذين وكان
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األسود والدم النـزف تتضمن أعراض لديه خروف وذبح سلخ يف شاركوا قد باملرض
الطحال مات. وتضخم الدالة،14وقد احلالة ظهور قبل اֱדترات من خمتلفة أنواع من حيواناً

الحقاً تويف طفل Abdenour(وهو et al., 1987 .(ا السوفيييتيف ال: السابقالحتاد ما حدث
عن قبل15000يقل البشرية اخلبيثة اجلمرة من عن1917حالة التبليغ حتـى178ومت حالة

1985(Marshall, 1991).
وبائية فاشيات مع فرادياً متوطناً باحليوانات املتوطنة املناطق يف البشري املرض . يكون

ابتالع عن األخرية مناللح) أكل(تنجم عديدين، أشخاص قبل من يكون ما وغالباً عادة، م
سلخت عندما اخلبيثة اجلمرة بسبب قتلت أو ماتت عام.  (15 ,5 ,17)حيوانات : 1978يف

مايل مجهورية من منطقة يف مع854حدثت وفاة19حالة الوفيات. حالة معدل شوهد
اخلبي اجلمرة عن نامجاً يكون أن احملتمل من والذي املعدية،املرتفع، عامثة السنغال 1957يف

أصل237مع من . (16)حالة254وفاة
عام إىل: 1979يف السابق السوفيتـي االحتاد يف دلوفسك سفر يف وبائية فاشية أدت

املتحدة والواليات البلد ذلك بني السابق. خالف السوفيتـي االحتاد من: فحسب أقل إن
ا40 اخلبيثة اجلمرة من ماتوا استخباراتيةشخصاً مصادر تدعي حني يف الوباء، هذا يف ملعدية

قليلة أسابيع خالل الرئوية اخلبيثة اجلمرة من ماتوا شخص ألف إىل مئات عدة أشارت. أن
إىل السوفيتية معوية79ضحية،96املصادر عدوى من تسجل) منهم64مات(عانوا ومل

رئوية الو. (10)حاالت كان إذا فيما اخلالف تشكتركز حيث بالبشر، حمدثاً أو طبيعياً باء
احلرب مشروعات يف متورطة مؤسسة يف حدث عارضاً بأن األمريكية االستخباراتية املصادر

ملعاهدة. احليوية انتهاك أن إىل يشري قد ذلك فإن كذلك، كان باألسلحة1975وإن اخلاصة
باحليوانا. (24)احليوية متوطنة منطقة يف دلوفسك سفر مارشالتتوضع وحسب (1988)ت

خاصة مزارع يف واللحم العظم من غذائي مكمل األرجح، على العدوى، مصدر كان
الدولة حتديد. وتديرها من أخرياً واألمريكان الروس الباحثون متكن حمفوظ نسيج وباستخدام

السبب42أن العامل ابتالع من وليس االستنشاق من ماتوا األقل على وبذلكـشخصاً ي،
منأثب أتـى أنه احملتمل ومن باهلواء، منقوالً كان العدوى مصدر أن القائلة الفرضية توا

مبراقبتها السوفييتية السلطات تسمح مل شرعية غري . مؤسسة
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احليوانات يف ال:احلدوث حيث باحليوانات املتوطنة املناطق يف شائعة اخلبيثة اجلمرة
للمكافحة موطدة برامج . توجد

مفرط منطقة نيجرييايف شرقي يف التوطن ملسلخ: ة أحضرت التـي احليوانات دراسة متت
أنه. طارئ وجد معاينةوقد توجد التعرضال اختطار يزيد وهذا املنطقة، تلك يف املوت قبل
يف 34 (22.7%)كان: حيوانا150ًومن. البشري والتلقيح الزرع خالل من إجيابياً حيواناً

ومن املخترب، ومن42.9%كانت: رةبق35حيوانات كان70إجيابية . إجيابيا14.3ً%ثوراً
من اللنب و43وفحص وكانت8بقرة أيضاً، إجيابية15خراف التوايل على وعينتان عينة

(13).
املتقطعة واحلاالت الفاشيات بعض عن التبليغ مت يف) األحيانية(كما البشرية العدوى من

امل الواليات مثل الصناعية .(7)تحدةالبلدان
أفريقيا بني: يف وخاصة دوري بشكل واسعة خسارات من الربية احلياة مدخرات تعانـي
عن. العواشب مسؤولة اخلبيثة اجلمرة أن كينيا يف نريوبـي جامعة يف قدمت أطروحة قدرت

العجول%11 باستثناء عام كل احليوانات بني الوفيات يف. من اتوشا يف الوطنية احلديقة يف
لوفاةزامبي اخلبيثة اجلمرة أدت من1635ا، برياً أو10حيواناً معدل 54%أنواع إمجايل من

عام من األول الشهر بني عام1966الوفيات من السادس مصدر. 1974والشهر كان
الصناعية الربك والعاشر. (4)العدوى السادس الشهرين بني بزامبيا مدخر يف فاشية حدثت

عام إمج1987من فقد منمع بأكثر قدر حيوان4ايل فرس. آالف من رئيسي بشكل كانت
الربمائي(النهر النهر مثل)Hippopotamus amphibiusفرس أخرى أنواع أن ويبدو ،

كيب أصيبت) Loxodonta africana(الفيلو)Syncerus caffer(جاموس .(21)قد
اإلنسان يف مخسة:املرض إىل يومني من احلضانة دور أشكال. يتراوح ثالثة ومييز

معوي: سريرية معدي أو تنفسي أو ورئوي شيوعاً،. جلدي، األكثر هو اجللدي الشكل
بالعدوى املصابة احليوانات مبخالطة عادة(وينتقل والفرو) الفطائس واجللود الصوف يبدأ. أو

منخمصة سوداء خشارة إىل يتطور مث باحلك اجللد من املعرض غري. اجلزء اجللدية مؤملةاآلفة
وإذا املناسب، الوقت يف طبيباً املرضى بعض يستشري ال ولذلك عام بشكل قليالً مؤملة أو
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واملوت دموي إنتان إىل تؤدي فقد معاجلة دون العدوى يف. تركت احلاالت إماتة معدل قدر
بني املعاجلة غري اخلبيثة .20%و5%اجلمرة

أبواغ باستنشاق الرئوي الشكل اجلينتقل املرض. مريةالعصوية بدء عند األعراض تكون
العلوي التنفسي السبيل عدوى أعراض وتشبه املرضى. خفيفة من الكثري يراجع ال ولذلك

بسهولة منه الشفاء ميكن حيث املرض من املبكر الدور يف تصبح:أيام3-5وبعد. طبيباً
املوت إىل وتؤدي وصدمة محى مع حادة مرت. األعراض احلاالت إماتة .فعمعدل

وتتظاهر بالعدوى، مصابة حيوانات حلم بتناول املعوية املعدية اخلبيثة اجلمرة تنتقل
مدمى وبراز قياء مع عنيف وأمعاء معدة بني. بالتهاب الوفيات معدل 75%و25%يتراوح

(2).
بنسلني بروكائني وحدة ملليون العضلي اإلعطاء هي اجللدية اخلبيثة للجمرة احملبذة املعاجلة

ملدة12-24كل اخلأيام؛5-7ساعة كاجلمرة اخلطرية احلاالت بإعطاءويف يوصى الرئوية بيثة
أو الوريد داخل يوم كل ج بنسلني وحدة بالتستيل500مليونـي وريدياً تعطى وحدة ألف

كل السواء4-6البطيء إىل احلرارة درجة ترجع حتـى جبرعة. ساعات الستربتوميسني ميلك
أثر2-1 يومياً الوقتغ نفس يف البنسلني مع أعطي إذا تآزرياً الذراري. اً بعض وجدت

من للبنسلني اجلمريةاملقاومة واحد. العصوية يوم يف بل قصري، وقت يف الكائن البنسلني يعقم
اجللدية اخلبيثة اجلمرة من يعانون الذين املرضى أن. عند البال عن يغرب أال جيب لكن

مل املريض وأن يبقى بعدالذيفان . يشف
احليوانات يف أشكال:املرض ثالثة احلاد،: له وحتت احلاد احلدة، الفائق أو السكتـي

كبري. واملزمن بتواتر وحيدث واملاعز، واألغنام املاشية يف السكتـي الشكل يشاهد ما أكثر
ما فاشية بداية سريعاً. يف املوت يتلوه مفاجئ امل. البدء السكتة عالمات احليوانات خيةتبدي

. ومتوت
واألغنام واخليول املاشية يف شائعة احلادة وحتت احلادة من. األشكال األعراض تتألف

متناسقة غري وحركات تنفسية ومصاعب اكتئاب يتلوه وإثارة االجترار وتوقف محى
واملوت أجزاء. واختالجات يف والوذمات الطبيعية الفتحات من املدمى النجيج يشاهد كما
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اجل من أحياناًخمتلفة . سم
ولكنها اخلنازير، مثل استعداداً أقل أنواع يف رئيسي بشكل املزمنة اخلبيثة اجلمرة حتدث

والكالب واخليول املاشية يف أيضاً اخلنازير. تشاهد قطعان يف الفاشيات بعض: وأثناء تسقط
املزمنة اخلبيثة اجلمرة من يعانـي معظمها أن إال احلاد الشكل ضحية العرض. احليوانات

والبلعومية اللسانية الوذمة هو الشكل هلذا من. الرئيسي مدمى رغوي جنيج يشاهد ما وكثرياً
االختناق. الفم من احليوان اخلبيثة. ميوت اجلمرة هو اخلنازير يف موضع آخر مزمن شكل
حدائق. املعوية يف التـي وتلك التجول احلرة الربية احليوانات اخلبيثة اجلمرة تصيب كما
الوطنيةاحل العامة واحلدائق احليوانات(يوان يف احلدوث ). انظر

الطبيعية الفوهات يف مدماة نضحة اجلثث فتح الفطيسة. أظهر وتصبح سريع، التفكك
بالغازات ناقص. منتفخة املوتـي كامل(الصمل الداخلية). غري األعضاء نزوف . تشاهد

تقريباً دائم بشكل موجود الطحال ال. (تضخم قد احلاالتلكن بعض يف ويبدو)يوجد ،
مسوداً أو قامتاً أمحر السيولةاللب جزئي أو طري اتساق مائع(وله من). نصف كل يكون

قليلة ختثرية نزعة مع مسود والدم ومتضخمة، حمتقنة اللمفية والعقد والكليتني تشفى. الكبد
مبكر بشكل بالبنسلني تعاجل التـي من. احليوانات املعاجلة لـتتألف الوريدي اإلعطاء

باإلعطاء/وحدة. 12.000 – 17.000 متبوعة الصوديوم بنسلني بنـزيل من الوزن من كغ
لألموكسيسلني . العضلي

االنتقال وطرز العدوى املعدي):2الشكل(مصدر العامل مستودع هي العملية. التربة
خالف موضع األرض يف األبواغ وجود تلي ح. التـي هناك أن اقترح اإلنتاشفقد من لقة
األثر هذا على بينة توجد ال لكن التبوغ، املخترب. وعودة ظروف يف األبواغ حياة يف(دورة

حمددة) املستنبتات بقياها أن يبدو الطبيعية الظروف يف ولكن جداً، طويلة معقمة تربة يف أو
التربة يف الرمامة املكروبات نشاط نتيجة قليلة هذه. بسنوات أن احملتمل يفومن احلالة هي

الستفراد حماوالت جرت حيث أفريقيا، يف الربية احليوانات اجلمريةمدخرات منالعصوية
سواف من عامني أو عام بعد املاء أو بقاياepizooticالتربة قرب إال سلبية نتائج إىل وأدت

اخلبيثة اجلمرة من فرادية حاالت من ماتت التـي احليوانات تربنول. بعض يعتقد
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تتم (1991)اقهورف حتـى احليوانات يف يتكاثر أن السببـي للعامل الضروري من أنه
كل وعلى باحليوانات، متوطنة منطقة على هي: احملافظة تالحظ أن جيب التـي احلقيقة إن

الطويلة اجلمريةالبقيا اإلللعصوية اجلزيرة زرعتيف والتـي غرينارد يف بֱקذرتسكوتلندية
اجلبغزارة باألسلحةمريةبالعصوية جتريبية ألهداف الثانية العاملية احلرب 40بعد. احليويةيف

تقريباً العيوشة: سنة األبواغ بعض كشف ميكن زال نامجة. ما الطويلة البقيا هذه أن ويظن
النب لنشاط مناسبة غري ظروف وهي والرطب البارد واملناخ للجزيرة احلامضية التربية ييتعن

. يـاملكروب
اخلبيثة؛:2الشكل االنتقالحلقةاجلمرة

اإلنسان العدوى،: عند احليوانيةدائماً،مصدر املنتجات أو بالعدوى املصابة احليوانات هو
املصادر هذه من باألبواغ البيئة تلوث . امللوثة

مبخالطة أو ما حيوان جְקلْد أو سلخ عملية خالل بالتلقيح اجللدية اخلبيثة اجلمرة تلتقط
ف أو بالعدوىصوف مصابة جلود أو قُربة أو االنتقال. رو املشقوقة اجللود املنتجات. تسهل

كالشعر ملوثة مواد من احلالقة(املصنوعة فرشاة اجللود) مثالً الطبول(أو وجبة) مثالً أو
املخصِِب(عظمية عديدة) مثالً لسنوات للعدوى كمصدر تستمر احليوانات. قد من االنتقال
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ممك اإلنسان املوثقةإىل احلاالت أن إال ميكانيكية كنواقل تعمل التـي احلشرات بوساطة ن
قليلة عليها يعول أا. التـي احملتمل من والتـي كرواتةي، مزارعة يف حديثاً حالة حدثت

رقبتها مؤخرة يف جلدية خبيثة مجرة حالة وأظهرت فرس ذبابة من املفترض. لدغت املصدر
ب من قريبة بقرة كان اخلبيثةللعدوى اجلمرة من ماتت وقد -Braderic and Punda)يتها

Polic, 1992).
امللوث احليوان صوف أو شعر من املنطلقة األبواغ استنشاق نتيجة الرئوية اخلبيثة اجلمرة . حتدث
من متوت التـي والربية الداجنة احليوانات هو املعوي املعدي الشكل عدوى مصدر

اخلبيثة االنتق. اجلمرة اهلضميطريق اجلهاز خالل هو وأفريقيا. ال آسيا يف احلاالت شوهدت
الالتينية . وأمريكا

بأبواغ امللوثني العشب أو املاء ابتالع من العدوى احليوانات اجلمريةتلتقط ،العصوية
اخلبيثة باجلمرة املنعدية الفطائس من القريبة األماكن يف من. خاصة مات الذي احليوان ينتج

اخلبي مناجلمرة كبرية كمية اجلمريةثة تتبوغالعصوية الفطيسة فتحت وإذا أنسجته، يف
واملاء والعشب التربة ملوثة مصابة. العصيات امللوثة املنطقة يف ترعى التـي احليوانات تصبح

العدوى من جديدة بؤراً وتشكل على. بالعدوى تتغذى التـي والطيور احليوانات تنقل قد
م ملسافة العدوى أمطار. ااجليفة بعد اجلاف الصيف خالل اخلطرية الفاشيات معظم حتدث

امللعونة،. غزيرة باحلقول يعرف ما مشكلة منخفضة بقع يف وتركزها األبواغ األمطار جترف
وهلا غزيرة عضوية مادة حتتوي جليدية كلسية تربة ذات رطبة مناطق عادة تكون والتـي

من أكثر ذلك6 (23)باهاء ومع حتدث: ، كماقد محضية تربة يف اخلبيثة اجلمرة من فاشيات
سواف يف احليواين(حدث األمريكية، 1974عام) الوباء املتحدة الواليات يف تكساس يف
فيه مات و218والذي املاشية وبغل6من فيها83%. أحصنة حدثت التـي احلقول من

و الباهاء، حامضية تربة ذات باها94%الفاشيات ذات تربة حتت قلويهلا .(25)ء
اللحم وجبة أو العظام وجبة خاصة امللوثة، الثانوية احليوانية للمنتجات ميكن كما

غذائية كمضافات العدوى) مكمالت(املستخدمة من بعيدة بؤراً تسبب .أن
أمهية لذلك أن إال احلشرات، لدغة خالل من اجللدي املدخل هو االنتقال من آخر طرز

قليلة .وبائية



األمراض اجلرثومية38

احليو املرضدور وبائيات يف البشر:انات إىل تنتقل اخلبيثة فاجلمرة أساسية، احليوانات
منتجاִדا أو احليوانات استثنائي. من البشر بني . االنتقال

من:التشخيص ملونة للطاخات اֱדهري بالفحص السببـي العامل وجود يثبت أن جيب
حويصلي اإلنسان(سائل اخلنازير(والوذمات) يف األخرى(والدم) يف احليوانات وبزرع)يف ،

دموية عينات من أو خبيثة بثرات من مرتشف سائل من اֱדهري احلي ميتمنالكائن أوحيوان
املخترب حيوانات بتلقيح أو والفئران(ميوت تلقيحجيب: ملوثةاملادةكانتإذا). القبيعات إجراء

املضادات).بالتخديش(جلدي استعمال السبباحتمالاحليويةيقلل العامل . يـاستفراد
لطخات على املطبقة املتألق الضد لطريقة أن) ملونات(ميكن دموية لطاخات أو طازجة

الظن التشخيص فائدة أن. يـتثبت األخرى الدم سوائل أو الدم من للطاخات ميكن كما
بالع حتيط التـي القرنفلية احملفظة جلعل وذلك رايت أو غيمزا طريقة باستخدام صيةتلون

زال. بارزة ما لكن احملدودة، نوعيته بسبب ضئيلة قيمة أسكويل حبسب الترسيب الختبار
منها العامل استفراد ميكن ال التـي احليوانية للمنتجات املختربات بعض يف . يستخدم

احملصن للمستضد األضداد لكشف ويسترن لطخة واختبار إليزا اختبار استخدام ميكن
أص الذين األفراد يفعند مثالً منهم؛ العامل استفراد ميكن ال والذي اخلبيثة باجلمرة يبوا
االستعادية يعيشون. (22 ,18 ,6)الدراسات الذين األشخاص عند األضداد وجدت كما

دون الربية احليوانات يف اخلبيثة للجمرة تعرضت والتـي أفريقيا يف احليوانية املدخرات قرب
مريضة هي تصبح . (21)أن

اإلنسان:حةاملكاف رئيسي: يف بشكل مايلي على اخلبيثة اجلمرة من الوقاية ) أ(:تعتمد
احليوانات يف العدوى أو) ب(،مكافحة بالعدوى املصابة للحيوانات املخالطني وقاية

امللوثة احليوانية مع) ج(،املنتجات فيها يتعامل التـي األماكن يف وشخصي بيئي تصحح
احليو املنشأ ذات العمل(انـياملنتجات مالبس ولبس مناسبة لآلفات) د(،)ִדوية طبية رعاية

احلار)هـ(،اجللدية بالفورماهليد والصوف الفرو الواقعة،تطهري املهنية اֱדموعات تستفيد قد
التلقيح من االختطار احملصن) التطعيم(حتت . باملستضد

لق وبريطانيا املتحدة الواليات يف املستخدم البشري رشاحةاللقاح من يتألف خلوي اح
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األملنيوم ֲדيدروكسيد ممزوزة ممحفظة غري ذرية من اجلمرية للعصوية مزرعة ليس. من اللقاح
امليدان ذراري كل ضد حيصن ال وقد جداً والصني. فعوالً الشرقية أوربة بلدان يف يعطى

التخديش بطريقة األبواغ من موهن حي . لقاح
احليوانات ا: يف مكافحة املنهجيتعتمد التلقيح على اخلبيثة املناطق) النظامي(جلمرة يف

باحليوانات فعاليته. املتوطنة بسبب مستطب سترين حبسب الفوهة عدمي البوغ لقاح
الذرية من أبواغ من اللقاح يتألف مساعد34F2ومأمونيته، مع املمحفظة صابونني(غري

استثنا) عادة مع عاملي نطاق على حديثاً استخدم أنواعوقد لكل مناسب فهو قليلة؛ ءات
الداجنة كل. احليوانات يوصى: وعلى ولذلك وخيمة، تفاعالت أحياناً، املاعز، عند حدث

بينهما شهر بفارق األنواع هذه يف جبرعتني اللقاح األول1/4تعطى(بإعطاء الشهر يف اجلرعة
التايل الشهر يف الكاملة أي). واجلرعة من احلوامل تلقح أال حتتجيب تكن مل ما نوع

اخلبيثة اجلمرة اللتقاط عاٍل أيام. اختطار بعدة التلقيح قبل احليوية املضادات تعطَ أال جيب
أيام بعدة كافياً. وبعده السنوي التلقيح يكون ما أقصر. عادة فترات خالل بالتلقيح ويوصى

فقط بكثافة باحليوانات املتوطنة املناطق أسب. يف خالل املناعة إالتتوطد املاشية يف تقريباً وع
فرادي بشكل اخلبيثة اجلمرة فيها حتدث التـي املناطق ويف اخليول يف أطول وقتاً حتتاج . أا

املصابة القطعان على يقتصر أن وجيب اجلموعي التلقيح يسوغ بتشخيص. ال القيام املهم من
احليوية باملضادات ومعاجلتها وعزهلا االختطار حتت . بسرعة) بنسلنيال(احليوانات

اخلبيثة اجلمرة من ماتت التـي احليوانات جثث فتح جير أال غري. جيب الفطيسة تتفكك
من اإلنباتـي الشكل ويتخرب بسرعة اجلمريةاملفتوحة قصريالعصوية وقت يوصى. خالل

معقمة حباوية املخترب إىل وإرساله مبحقنة حميطي وعاء من الدم بأخذ التشخيص، إىل . للوصول
والطريقة الترميد، بطريقة ويفضل املمكنة، بالسرعة مكاا يف امليتة احليوانات خترب أن جيب

اجلري من بطبقة وتغطيتها مترين بعمق دفنها هي ). الكلس(البديلة
امليتة احليوانات ترك فيجب فيها اإلجراءات ֲדذه القيام ميكن ال التـي األماكن يف أما

بالتفكك تبدأ وبذلك والتربةسليمة، الطبيعية الفوهات معاجلة جيب اإلمكان، وبقدر مث،
بالفورمول ). 25%فورمالني( 10%احمليطة

آخر على أسبوعني مرور حتـى العزل هذا يدوم أن وجيب املصابة، القطعان عزل جيب
حيواين. حالة منتج أي أو حيوان أي بإخراج السماح عدم . مع
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مس يف اخلبيثة باجلمرة اشتبه التشخيص؛إذا يثبت حتـى العمليات كل إيقاف فيجب لخ
به احمليطة واملناطق املبنـى وتطهري الفطائس، كل ختريب جيب إجيابية، النتيجة كانت إن

كاوي(بعناية قلي الفعاليات) ساعات8مدة5%مبحلول استئناف . قبل
عـراجـالم
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السجقي BOTULISM)الوشيقي(التسمم

ICD-10 A05.1

بالسجق:رادفاتامل العرج"،Allantiasisالتسمم السجقي(lamziekte"داء التسمم
أفريقيا جنوب يف الرقبة"،)البقري ارختاء الطيور(limberneck" مرض يف السجقي ). التسمم

تنتجها:السببيات الوشيقيةذيفانات هيـوالت،Clostridium botulinumاملطثية ي
فعولية اا. األكثر لألبواغلوشيقيةملطثية مشكل إجباري هوائي فُرعت. ال ضمن(31)وقد
جمموعات السريولوجية) IVإىلIمن(أربع وامليزات الزرع أمناط. حسب سبع استعرفت

السجقية مستضدات من G) (الوشيقية(خمتلفة  A (السريولوجية لنوعيتها ينجم. تبعاً
املعهود السجقي الذيفان) الكالسيكي(التسمم الطعامعن مع املبتلعة التكون املسبقة يف. ات

املصاب النسيج تلوث من الذيفان يتشكل اجلرح عام. تسمم منط: 1976يف استعرف
الرضع يف السجقي التسمم هو جديد املعدي)الطفلي(سريري السبيل استعمار عن وينجم ،

الوشيقيةللطفل الذيفاناتباملطثية وامتصاص إنتاج من عنه ينتج . وما
الوشيقيةنوع جداًاملطثية املختلفة. متغاير اֱדموعات على) IVإىلI(تفرق اعتماداً

السكاكر وحتطيم الربوتينات هضم على للسكرIاֱדموعة. مقدرִדا وحالة للربوتني حالة
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عالية، النمطبدرجة ذراري كل النمطAوتتضمن من خمتلفة تتضمن،FوBوذراري
ذراريIIاֱדموعة النمطEالنمطكل والتFوBوذراري للربوتني احلالة حالةـغري هي ي

عالية بدرجة اֱדموعة. للسكر النمطIIIتتألف ذراري الربوتنيDوCمن حتل ال والتـي
اجليالتني( ִדضم أا اֱדموعة). إال أاGالنمطIVحتتوي إال للربوتني حالة وهي فقط

للسكر حالة ).28،9(ليست
إىلورغ زالت ما املطثيات من اֱדموعات هذه فإن بينها والدناوية االستقالبية الفروق م

يف متشابه وبشكل يعمل وشيقياً عصبياً ذيفاناً كلها تنتج ألا واحد نوع يف تصنف اآلن
احليوانية املخطط. (7)األثوياء هذا على الباحثني كل يوافق ال كل إعادة. وعلى يؤيد وما
هو يفالتصنيف العصبـي للذيفان منتجة لذراري احلديث املطثيةاالكتشاف

الباراتيةbutyricumالزبدية .baratiiواملطثية
الواقع بالنمط: يف الطفلي الوشيقي التسمم من حالتان نامجةEوصفت بإيطاليا روما يف

الزبديةعن نيومكسيكو(2)املطثية يف أخرى حالة املتحدة(وصفت الواليات طفلع) يف ند
بالنمط وشيقي تسمم من مؤخراEًعاىن استعرفت مطثية عن ناجم العصبـي للذيفان منتج

أا الباراتيةعلى قد. (15)املطثية الظاهري، منطها مميزات على بناء املطثيات هذه استعرفت
الدنا ִדيجن خالل من بعد فيما ذلك من. (36)تؤكد املستفرد العصبـي الذيفان كان

األمينيةالباراتيةاملطثية احلموض ومتوالية البنية يف الوشيقيةمشاֲדاً األمناطللمطثية BوAمن

وزمالئه. E(14)و سوين مثل التصنيف إعادة مؤيد اֱדموعة(37)اقترح تسمية IVإعادة

النمط حتتوي للذيفانGوالتـي األرجنتينيةاملنتج باملطثية وافق.argentinenseوحده
والنقاوة(1986)آرنون املنطقية املعايري على اعتماداً يربره ما التصنيف إلعادة أن على

والوبائية وامليكروبيولوجية السريرية املعرفة سيحسن هذا هل هو التساؤل ولكن . التصنيفية،
اجلغرايف وجود:التوزع يعكس رمبا ملحوظ إقليمي توزع مع البلدان، كل يف حيدث
و التربة يف لذيفاناִדااملكروبات املختلفة . األمناط

اإلنسان يف من:احلدوث الشمايل الكرة نصف يف تواتراً أكثر بشكل املرض حيدث
مع الطعام نفس أكلت الناس من جمموعات وبني فرادي، بشكل يظهر وقد اجلنويب،
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التكون املسبقة عام. الذيفانات من معدله 19763ىـوحت1950حدث فاشية15.1ما
يف معسنوياً املتحدة فاشية2.4الواليات لكل هناك. حالة كان الفترة تلك فاشيات3ويف

من أكثر أصابت ف10فقط لكن عامـأشخاص، من1977ي مؤلفة فاشية حالة59وصفت
النمط من الوشيقية ذيفان عن فBنامجة مأكول طعام من وجنمت مطعمـ، يوضح. (39)ي

وال)3الشكل( عنها املبلغ فاحلاالت السنوية فـوفيات املتحدة الواليات الفترةـي ي
منذ.(PAHO, 1982) 1960 – 1980من عنها بلغ التـي احلاالت نصف من أكثر حدثت

يف45من1899 غربية5والية املتحدة. واليات الواليات فقط4%حدث: يف الفاشيات من
متثل لكنها مطاعم، عامي308من42 %يف بني حدثت الفاشية. 1976 – 1984حاالت حدثت

السجقي:3الشكل بالطعام(التسمم سنة؛-)املنقول كل عنها املبلغ والوفيات املتحدةاحلاالت الواليات
1980 - 1960

عام ميشغان يف املتحدة الواليات يف سجلت والتـي انتشاراً أصيب1977األوسع حيث
وحي59باملرض منـزلياً معلب طعام أكل بعد ذيفانشخصاً مطعمBةيالوشيقتوي من

كندا.(21) عامي:يف بني األرجنتني،)PAHO, 1982(حادثة1979 - 1980 15سجل ويف
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عن التبليغ عامي139مت بني عام). 4الشكل( 1967 – 1981حالة عدة1958ويف حدثت
السجقي التسمم من ֲדا مشتبه مات) الوشيقي(حاالت عندما الربازيل م6يف عائلةأعضاء ن

عام ويف منـزلياً؛ ومعلب مسلوق مسك أكل بعد مريضاً غريهم وأصبح 1981واحدة

صناعياً معاجل طعام تناول نتيجة ريودجيانريو يف ֲדما مشتبه أخريان حالتان .حدثت
سنة: 4الشكل كل عنها املبلغ السجقي التسمم األرجنتنيحاالت ،1981 – 1967 

أورب يف املرض حدوث بولندةخيتلف ففي آلخر، بلد من وآسيا البلد- ا تبدو والتـي
السجقي بالتسمم تأثراً بقية-األكثر يف حيدث كما ريفية، مناطق يف احلاالت معظم حدثت

إمجاله 1979 – 1983ومن. البلدان ما و 2.390حدث مبعدل45حالة كل471وفاة حالة
ا. (17)سنة حتـى املعروفة األكرب الفاشية دينربوبتروفساكحدثت يف االحتاد(آلن

السابق حدثت1933عام) السوفييتـي و230حيث حتدث. وفاة974حالة فاشية14حالياً
فرنسا. سنوياً حتدث: يف حيث نادر، الوشيقي سنة4التسمم كل تقريباً وعلى. فاشيات
الثانية: كل العاملية احلرب من500سجلت: وخالل أكثر فيها ذلكح1000فاشية يف الة
املرض. البلد وقوع يف بولندة بعد الثانـي البلد هي بقية. أملانيا يف نادر الوشيقي التسمم
من. ةـأورب الفترة فيها986حدثت1958 – 1983خالل و4.377فاشية يف548حالة وفاة



45 التسمم السجقي (الوشيقي)

ول
جلد
ا

1:
عمة
ألط
ا

ات
اشي
الف
عدد
،و
قي
سج
مال
سم
للت
سببة
امل

–
حدة

املت
ات
والي
ال

 1
97

7 
– 

18
99

)ب)(ا(



األمراض اجلرثومية46

احلاالت ومعظم يانغ(81%)الصني، شينغ من الغربـي الشمايل اإلقليم يف . (45)حدثت
من الفترة فيها96حدثت1951 – 1984وخالل و478فاشية اليابان109حالة يف وفيات

أفريقيا. (17) ويف آسيا بقية يف قليلة حاالت استعراف .(31)مت
الوشيقي التسمم متييز منمت والعديد كندا يف مث املتحدة الواليات يف األوىل للمرة الطفلي
واستراليا األوربية عام. البلدان الواليات184سجلت1980إىل1976ومنذ يف حالة

حدث و88املتحدة، كاليفورنيا يف أخرى25يف96منها .والية
ا: حالياً الواليات يف السائد الشكل هو الطفلي الوشيقي هناكالتسمم حيث 100ملتحدة،

سنة كل عنها اإلبالغ يتم تقريباً األرجنتني. (37.36)حالة يف أيضاً املرض وصف كما
وإيطاليا العظمى وبريطانية السابقة وتشيكوسلوفاكيا وكندا احلاالت. وأستراليا كل حدثت

من أقل بعمر األطفال يف بعمر(23)أشهر6تقريباً األطفال يف بعضها حدوث منرغم أكرب
. سنة

عام املتحدة الواليات يف الوشيقي اجلرح تسمم من حالة أول على التعرف . 1943مت
عام تسجيل1982وحبلول غرب20حالة،27مت الواليات يف امليسيسبـمنها ر يـي

(CDC, 1982) .عام ورفاقه ماكدوالند املتحدة1986ذكر الواليات يف وشيقي تسمم وقوع
ذلك1984و1967بني يف الوشيقي16مبا اجلرح تسمم من مدمنـي(حالة عند منها اثنتان

الوريد داخل أدوية يستعمالن ). خمدرات
احليوانات يف عن:احلدوث الطيور، فيها مبا احليوانات، يف الوشيقي التسمم ينجم

وC)Cالنمطني األمناطDو) بيتاCألفا نتيجة فاشيات أيضاً هناك ولكن ، :AوEوB.
املناطق بعض يف االقتصادية الناحية من مهماً األبقار يف الوشيقي التسمم ميكن. أصبح حيث

احليوانات من كبري عدد على يؤثر بالفسفور،. أن فقرية عادة هي والتـي املناطق، هذه
األرجنتني يف كورنتيس إقليم يف وموجودة املتحدة الواليات غرب جنوب يف موجودة

و بيواي يف الربازيلوموجودة يف بتواتر. ماتوكروسو البقري الوشيقي التسمم حيدث كل على
أفريقيا جنوب يف األنعام(أكثر يف العرج حيث) داء السنغال يف أيضاً مهم وهو وأستراليا،

آخر مرض أي من أكثر املاشية فقد يسبب أنه فتحدث. يعتقد األخرى البلدان يف أما
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ر بشكل نامجة وحاالت فرادية علىفاشيات احملتويني املخزن والكأل العلف أكل عن ئيسي
التكون املسبقة الكأل.(31)الذيفانات استهالك نتيجة مهمة فاشيات عدة حالياً سجلت

الطيور وروث للحيوانات فراشاً أصبح. املتخذ العظمى بريطانيا ماشية150من80يف رأس
ومات مريضاً االصطبل يف ذيفان. منها68موجودة مصال22ًمن18يفCالنمطاكتشف

املخزن. فحصت الكأل يف املوجود امليت الدجاج بقايا يف الذيفان نفس إثبات مت . (22)وقد
لتغذية املستخدمة الطيور فراش احتواء نتيجة وكندا الربازيل يف مشاֲדة فاشيات حدثت

النمط ذيفان على ).C ،29 (4املاشية
ع عادة موجودة احليوانية املاشيةاملخلفات يف الوشيقي التسمم فاشيات حتدث . ندما
كل املخزن،وعلى الكأل نتيجة العديد: خاصة يف العلف يف حيوانية خملفات أي توجد ال قد
وأوربة املتحدة الواليات يف احلاالت . من

بالنمط البقر أوربا. نادرBتسمم يف فاشيات املتحدة(5)حدثت (11)والواليات

النمطي. (20)والربازيل عن األغنام يف الوشيقي التسمم غربCنجم يف استعرف وقد
فقط أفريقيا وجنوب .استراليا

عن معظمها وينجم فرادية الوشيقي التسمم فحاالت اخليول يف الوشيقيةأما مناملطثية
وفلسطني. Cالنمط املتحدة والواليات األوربية البلدان من العديد يف شخصت وقد

أفريقياوأسترا) إسرائيل( وجنوب بعمر. ليا املهور يف خاص نوع متالزمة(أسابيع6-8حيدث
اهلزاز للنمط) املهر العصبـي الذيفان عن يفBوينجم الوشيقي للتسمم مشاֲדة إمراضيته ،
تستعمراألطفال، الوشيقيةحيث الذيفاناملطثية لتنتج أوالً األخرى واملواقع األمعاء

الحقاً ماشيا. العصبـي وأسترالياوصفت املتحدة الواليات يف الشكل هذا من .(40)ت
لذيفان النوع هلذا العالية الطبيعية املقاومة بسبب نادر اخلنازير يف الوشيقي التسمم

النمط. الوشيقية من وأسترااليا السنغال يف شخصت فاشيات واحدةCجنمت وجنمت بيتا
النمط عن املتحدة الواليات . Bيف

التسم يكون املنكقد يف الوشيقي السنوريات(م من قارض نامجة) حيوان مهمة مشكلة
به موصى هو كما يلقح مل إذا األكل يف عاداته لإلصابة. عن عالية بدرجة مستعد املنك

تقريباCًبالنمط الفاشيات كل يسبب . الذي
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عملياً، عاملي نطاق على الطيور يف الوشيقي التسمم عنحيدث رئيسي بشكل وينجم
النمط. ألفاCلنمطا عن نامجة فاشيات املائيةEوالنمطAسجلت الطيور . يف

املتحدة الواليات غربـي الربيCالنمط: يف البط يف اجلسيمة الفاشيات عن مسؤول
اخلريف وأوائل الصيف لإلصابة. خالل مستعدة الربية الطيور من األخرى األنواع من العديد

الوشيقي، فاشيبالتسمم املزارعوحتدث يف املستولد والتدرج الداجن الدجاج يف أيضاً ات
املثيل. (31) بأكل الداجنة الطيور يف الوشيقي التسمم حلي(cannibalismارتبط احلي أكل
املتفككة) مثله الفطائس يف النغف الطري. وابتالع حرارة درجة أن هو )مº41(والتفسري

النمط ذيفان وميتCتساند ينتج قد والذي باهاءه، يساند والذي األعور من الذيفان(7.4)ص
.(6)أيضاً

والنمط رئيسي، بشكل الطيور فطائس أكل عن وينجم نادر الكالب يف الوشيقي التسمم
Cاملرض عن املسؤول .(16)هو

اإلنسان يف األمناط)أ(:املرض من باألطعمة الوشيقي بالتسمم التسمم EوBوAينجم

ونادراً رئيسي، منGأوFمنبشكل بأا وصفت والتـي اإلنسان عند الفاشيات تثبت مل
التـيCالنمط األطعمة يف حتـى وال دمهم أو املرضى براز يف يوجد مل الذيفان ألن ،
النمط. أكلوها من فاشية خنـزيرDاستعرفت فخذ أكلوا أشخاص بني بأفريقيا تشاد يف
للذيفا.(31)نيئاً مولد جديد منط مناستֱקفرد الوشيقيةن النمطاملطثية التربةGمن من وذلك

عام األرجنتني السويد 1969 (12)يف يف البشرية احلاالت أوىل على التعرف استֱקفرد. (34)مت
عمره وطفل بالغني أربعة جثث فتح بعد مناذج من ذلك. أسبوعا18ًاملكروب إىل : إضافة

لثال الدموي املصل يف الذيفان وجود توكيد منازهلمأمكن يف فجأة ماتوا ِأشخاص كانت. ثة
املعهود الوشيقي التسمم يف املشاهدة لتلك مشاֲדة مثانـي). التقليدي(األعراض وصفت

املتوقع وغري املفاجئ املوت من إضافية . (35)حاالت
من احلضانة دور ساعات36إىل18يتراوح خالل املرض يتظاهر قد لكن عادة، ساعة

بعد أو امللوث8قليلة الطعام ابتالع من املختلفة. أيام لألمناط السريرية العالمات ختتلف
النمط يف أعلى يبدو الوفيات معدل أن رغم حبمى. Aقليالً، مصحوب غري وتسبق. املرض
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البطن واألمل والقياء الغثيان مثل املعوية، املعدية العصبيةـاألعراضֱק األعراضְק التظاهرات. ي،
متناظرة البلعالعصبية وعسر والرتة الشفع يشيع كما نازل، شلل أو ضعف مع يبقى. دائماً

املوت حتـى سليمان واإلحساس عادة. الوعي التنفسي الفشل هو للموت املباشر . السبب
مرتفعة الوشيقية التسممات يف الوفيات أدوار. معدل مع مرضى بني األعلى املعدل سجل

أي قصرية، ابتلعو: حضانة الذين الذيفانأولئك من عالية جرعات اإلماتة. ا معدل تراجع وقد
من املتحدة الواليات عام60%يف نتيجة1970-1977بني15.7%إىل 1899 – 1949بني
واملناسبة املبكرة التام،. املعاجلة الشفاء يستغرق منقد طويالً وقتاً العينية، للحركات خاصة

أحياء8-6 يبقون الذين املرضى يف .أشهر
التكافؤجي الثالثي الوثيقية ذيفان ضد بإعطاء ممكن وقت بأسرع باملعاجلة االبتداء A(ب

التنفسية). EوBو الضائقة الستباق املستشفى يف املركزة الرعاية إىل املريض إدخال جيب
للموت املباشر السبب هي والتـي . (3)وملعاجلتها،

عن) ب( نامجة معوية عدوى الطفلي الوشيقي أبواغالتسمم الوشيقيةابتالع املطثية
الذيفانات وتنتج وتتكاثر اإلنباتـي الشكل إىل األمعاء يف تتحول بني. والتـي حالة96ومن

كاليفورنيا باستثناء املتحدة الواليات يف أن(23)درست عن41تبني جنمت املطثيةحالة
وAالنمطالوشيقية النمط53، النمطBعن عن وواحدة ،BوFالنمطسوية Aبدى

النمط كان بينما الغربية، الواليات يف تقريباً الشرقBمستبعداً يف مشابه. مسيطراً التوزع
البيئة يف األبواغ االنتقال: انظر(لتوزع وطرز العدوى أو التسمم ذلك). مصدر إىل : إضافة

النمط عن إيطاليا يف حالتان عنEوصفت الزبديةالناجم واحدةوحbotulinumاملطثية الة
النمط عن املتحدة الواليات يف نيومكسيكو نوعنيFيف عن أي الباراتية؛ املطثية عن الناجم

الوشيقيةغري السببيات(املطثية من). انظر أقل عمرها طفلة حالة ذكرت مع6كما أشهر
النمط ذيفان عن ناجم انتيابـي نفس الوشيقيةمنCضيق بعد. املطثية حياً الطفل يبقى

التأكسجا نقص عن نامجة تكون أن احملتمل من خمية آفة من يعانـي قد لكن . (24)ملرض،
رفاقه سونابندو استعرف والذيفان(34)السابق يفCاجلراثيم فجأة مات طفل قولون يف

. سويسرا
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القائلة احلقيقة أدت الوشيقيةإن: لقد والقولوناملطثية األعور رئيسي، وبشكل تستعمر،
الو96%وأن بالتسمم املصابني دونشمن هم الطفلي مميزات6يقي عن البحث إىل أشهر

بالتكاثر للمطثية مسح الذي املعوي اֱדهري أن. النبيت توطد كنموذج سوي فأر وباستخدام
توطيد من يقي البالغني عند اֱדهري الوشيقيةالنبيت كلاملطثية على فئران: ؛ استخدمت إذا

اجلر من خالية أمعائها؛بالغة يف تتكاثر املطثية فإن للفئراناثيم نفسه الشيء حدث وقد
من بعمر جدا13ًإىل7االعتيادية مستعدة كانت والتـي ذلك. يوماً إىل كان: إضافة

أخفض باهاء له براز الثدي من يرضعون الذين يتغذون (5.1 – 5.4)لألطفال الذين أولئك من
التركيبة صناعي(على ألن).5.9 – 8.0باهاء) (حليب قيمة ذات الفروق هذه تكون قد

الوشيقيةتكاثر حتتاملطثية ويتوقف الباهاء اخنفاض عند .4.6ينخفض
ذلك إىل الرضيع: إضافة إىل للمناعة املولدة العوامل نقل ميزة الثدي من ). (1لإلرضاع

التربز تواتر هو آخر مهم بني: عامل م58فمن أقل أعمارهم كانت علىمريضاً شهر ن
لدى: األقل مع 37 (64%)كان مقارنة يوم كل واحد تربز من عادي من 17 (15%)منط
الشاهدة115الـ الفئة شكلوا .(35)الذين

الطعام يف التكون مسبق ذيفان وجود دون البالغني يف الوشيقي التسمم حيدث فقد: قد
و الوشيقية باملطثية الغليظ املعى استعمار خالل من وامتصاصهاحيدث الذيفانات هذه. إنتاج

والنبيت املعوية البنية يف تبدالت لديهم الذين أولئك رئيسي بشكل وتصيب نادرة احلاالت
. اֱדهري

وضعف البلع وصعوبة وإطراق الشهية وفقد نوام يتلوه بإمساك األطفال يف املرض يبدأ
الرأس على السيطرة وفقد العض. عضلي العصبـي الشلل يترقى القحفيةقد األعصاب من لي

الوفاة مسبباً واحمليطية التنفسية العضالت . إىل
للطفل الفجائي املوت مسبباً للحياة مهدد إىل معتدل من املرض وخامة قدر. ختتلف وقد

عن مسؤول الطفلي الوشيقي التسمم الرضيع5%أن موت متالزمة حاالت من األقل على
.(30)الفجائي

الو)ج( اجلرح يف): السجقي(شيقيتسمم التقليدي الوشيقي للتسمم سريرياً مشابه
ال ظروفاً يوفر الذي اجلرح لتلوث كنتيجة حتدث ذيفانية عدوى وهو العصبية، متالزمته
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إىل ميتص عصبياً ذيفاناً وتطور وتتكاثر تتوطد أن الوشيقية للمطثية ميكن حيث هوائية
بنياألوعية؛ هناك27ومن معروفة النمطح15حالة مع ترافقت النمط5وAالة Bمع

حمددة غري وواحدة كليهما مع . وواحدة
احليوانات يف النمطني: املرض عن الداجنة الثدييات يف الوشيقي التسمم DوCينجم

النمط عن الطيور ويف رئيسي، عادة. Cبشكل الفسفور عوز مع البقر يف الفاشيات ترافقت
و العظام أكل من إليه القسريومايؤدي على) Picaالقطا(االستهالك احلاوية للجيفة

الوشيقية النمطان. ذيفانات فيها يوجد التـي األماكن وCويف أفريقياDبيتا جنوب مثل ، :
أنواع الوشيقيةتتكاثر هلااملطثية جداً مستعدة األبقار تكون ذيفانات وتنتج اجليفة يف . بسرعة

اجل أو التام الشلل هو الرئيسي البلعالعرض ولعضالت واملاضغة للعني احملركة للعضالت . زئي
املرض وبترقي طويلة، فترة يستلقي أو حراك بال ويبقى احلركة، صعوبة من احليوان يعانـي

خاصرتيه فوق رقبته حينـي وبذلك لألعلى رأسه يثبت أن يستطيع الوفيات. ال معدل
. مرتفع

اخلراف ا: يف عوز مع الوشيقي التسمم احليواناتيترافق جيرب والذي والسكاكر لربوتني
املرعى يف جيدوا التـي الصغرية احليوانات فطائس أكل . على

اخليل كمية: يف على اعتماداً واسع بشكل احلضانة دور خيتلف الثدييات، بقية ومثل
املتبلع يومني. الذيفان أو يوم خالل احليوان ميوت قد جداً احلادة احلاالت وعندما. ففي

إىلي ويترقى السفليني للطرفني اخللفيني الربعني بشلل عادة املرض يبدأ أبطأ املساق كون
التنفسي الفشل نتيجة باملوت ينتهي حتـى اجلسم من أخرى ذيفان. أماكن عدوى وصفت

اليافعة املهور يف الوشيقي اجلرح وتسمم الطفلي الوشيقي للتسمم متالزمة. مشاֲדة تصيب
العض العصبـي منالشلل بعمر املهور مترقي2-8لي حركي شلل عالمات وتظهر أسابيع،
عضلياً رعاشاً اهلزاز(يتضمن املهر وصعوبة) متالزمة اللسان، يف رخو شلل مع البلع وعسر

واإلمساك احلدقتني وتوسع التنفس، وضيق للسقوط، وميل األقدام على وقد. (40)البقاء
املرض عالمات ظهور دون احليوان املفاجئ(ميوت النمط). املوت ذيفان عن املرض Bينجم

مسبقاً استعماراً يتطلب الوشيقيةوالذي أوللمطثية السرية أو املعوية أو املعدية اآلفات يف
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اجللد) خنر(الكبدية حتت أو العضلية يف. أو كما للسمية، ضرورية النخرية اآلفات أن يبدو
اإلنسان عند الوشيقي اجلرح ). Swerczek, 1980(تسمم

املنك مزارع يف املرتفع الوفيات معدل ذات الفاشيات يف. شوهدت الغذائي التسمم ينجم
النمط من احليوانات رئيسيCهذه بشكل . بيتا

األخرى املائية والطيور البط ميتد: يف والذي اجلناحني شلل هو للتسمم األول العرض
الرقبة عضالت إىل وأخرياً أخرى، عضالت إىل يستطيع. بعدها ال حيث بعدها الطائر يغرق

املاء مستوى فوق رأسه برفع يستمر النمط. أن نتيجة فاشية بالوالياتEحدثت ميشغان يف
النمط. املتحدة عن الدجاج يف املرض مرضCينجم اسم أعطي وقد رئيسي، بشكل ألفا

املصابة الطيور يف يشاهد ما كثرياً الرخو الشلل ألن الرقبة . ارختاء
األبقار يف خمتلفة نتائج إىل الوشيقية ذيفان بضد املعاجلة أفضل. تؤدي على احلصول مت

ذيفان مضاد من مرتفعةCالنتائج التكاليف كانت لكن والبط، املنك . يف
التسمم نتيجة اخلسارة من للحد الرئيسية األدوات والوقاية املكافحة تشكل أن جيب

احليواين . الوشيقي
أ التسمم االنتقالمصدر وطرز العدوى الوشيقيةمستودع:و واألاراملطثية التربة هو

والطيور للثدييات املعوية والسبل واخلضار البحار اجلراثيم. وخملفات من املتشكلة األبواغ
وللتجفيف للحرارة جداً منتظم. مقاومة غري بشكل البلدان كل يف السببـي العامل . يتوزع

املو األمناط توزع املناطقخيتلف حسب أيضاً للذيفان الواليات. لدة عرب أجريت دراسة ويف
إىل(32)املتحدة مستعرضة4وقسمت الوشيقيةوجدت: مقاطع 260من 23.5%يفاملطثية

التربة من النمط. عينة أوAكان املتعادلة التربة ذات الغربية الواليات يف انتشاراً األكثر
النمط. القلوية توزع الشرقأكثBكان يف مسيطراً وكان انتظاماً، أنه. ر يبدو منوذج وهو
مرتفعسيترافق بشكل العضوية التربة النمط. مع اخلليجCوجد شاطئ يف احلمضية التربة .يف
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والنمطDوالنمط الغرب، يف القلوية الترب بعض والياتEيف لعدة الرطبة الترب . يف
السوفييت االحتاد يف استفردتـأما فقد السابق الوشيقيةي عينة4242من 10.5%مناملطثية

النمط منها شكل التربة األكربE%61من التركيز وجد وقد اإلجيابية، الزروع كل من
القسم يف الشمايللألبواغ العرض خط جنوب الواقعة البلدان من . 52 (19)األوربـي

الواسع التوزع الوشيقيةيفسر الطعامللمطثية يف وجودها الطبيعة اخلضار. يف تتلوث
التربة من مباشر املعوي. بشكل السبيل من املنشأ احليوانية األطعمة تتلوث أن احملتمل ومن

يف املوجودة وباألبواغ اإلنسان. البيئةللحيوانات عند الوشيقي للتسمم الرئيسي املصدر
القوي الذيفان وينتج املكروب فيه يتكاثر الذي الطعام هو بعد. واحليوانات الذيفان ميتص

األعصاب، إىل الدم تيار عرب وحيمل العلوي اجلزء من رئيسي وبشكل األمعاء من ابتالعه
النهايات يف للمشبك السابقة الوحدة على األستيلويعمل إطالق بتثبيط الكولينية العصبية

. كولني
طعام، ألي إذاميكن الوشيقي التسمم يسبب أن حيواين، أو نباتـي منشأ من سواء

لتكاثر مواتية الظروف الوشيقيةكانت الذيفاناتاملطثية إنتاج وبالتايل الرئيسية. ، املتطلبات
الوشيقيةلتكاثر أاملطثية وباهاء الالهوائية منهي يكون4.5كثر الذيفان يتشكل وحاملا ،

املفضل هو احلمضي أن. الوسط رغم املرض عن عادة املسؤولة هي يدوياً املعلبة األطعمة
صحيح غري بشكل املخزنة أو املعقمة التجارية بعض) خاطئ(املنتجات يف السبب هي

. األحيان
ضغط ومت ناقص بشكل مطهو أو ينء منتج أكل بعد التسمم بشكلحيدث الوقت لبعض ه

احمللية. بدائي الغذائية العادات حسب التسمم عن املسؤولة الطعام أمناط . ختتلف
النمط من الوشيقي للتسمم شيوعاً األكثر هيBوAاملصادر وكندا املتحدة الواليات يف

يدوياً واملعلبة واخلضار أور. الفواكه يف األهم الدور تلعب اللحوم منتجات أن يبدو . بالكن
السوفييت واالحتاد اليابان يف كنداـأما وجنوب واألالسكا املتحدة الواليات ومشال السابق ي

النمط البحريEفإن املنشأ ذات األطعمة مع يترافق حيث املسيطر .هو
غالباً الغذائي التسمم يف األثنية والتقاليد الغذائية العادات عام. تساهم أصيبت1962ففي

مصر أصل من النمطعائلة من الوشيقي بالتسمم املتحدة الواليات يف نيوجرسي يف تعيش ي
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Eتناول األحشاء" امللوحة"بعد مستأصل وغري بامللح مقدد مسك هناك). CDC, 1992(وهو
و نيويورك يف روسيان مهاجران ֲדا أصيب أكرب فلسطني5فاشية يف ) إسرائيل(أشخاص

النمط من الوشيقي أكلواEبالتسمم مستأصلوكلهم وغري باهلواء جمففاً بامللح مقدداً مسكاً
نفسه) الريبيتز(شاءحاأل املصدر ومفضل). CDC, 1989(من حملية بطرق حمفوظ طبق أدى

إىل الصويا حليب مع معدة طرية جبنة وهو الشرق، يف فاشية986من 7.5 (71.5%)شعبياً
الصني يف سجلت الوشيقي التسمم .(45)من

ال عكس التقليديوعلى الوشيقي األطعمة(تسمم خالل من التسمم)املكتسب يبدأ ،
وتتكاثر األبواغ تنتش حيث الوشيقية؛ املطثية عن نامجة معوية كعدوى الطفلي الوشيقي

األمعاء جدار خالل من ميتص الذي الذيفان كثرياً. وتنتج ألنه للعدوى، كمصدر العسل اִדم
ال لألطفال طعامية كمضافات يعطى يرضعونما كل. ذين عن:وعلى البحث نتائج إن

حامسة غري الوبائية االستقصاءات إىل إضافة الطعام هذا يف املطثية أبواغ أي. وجود وعلى
االبتالع: حال عن تنجم العدوى أن من شك هناك ). األكل(ليس

بيئي الوشيقي اجلرح تسمم رعي. مصدر عن البقر يف الوشيقي التسمم العرج(ينجم )داء
املخزن الكأل أو العلف استهالك قليلة. أو مناطق يف عادة الرعي أثناء امللتقطة العدوى حتدث

حتتويه ال أو املنطقة. الفسفور يف احليوانات أنواع من العديد الوشيقيةحتتوي نبيتاملطثية يف
كبرية كميات وتنتج بكامله الكائن اجلراثيم هذه تغزو احليوان ميوت وعندما منأمعائها،

املسبق. الذيفان الذيفان على احملتوية احليوانية البقايا القطا من تعانـي التـي األبقار تبتلع
الوشيقي التسمم وتلتقط لبقية. التكون للتسمم مصدراً األبقار هذه تصبح املوت وبعد

املتفككة. القطيع األجسام حيوي الذي املاء شرب إىل املاشية يف الوفيات عزيت كما
الصغريةللحيوا . نات

الوجود عن املخزن الكأل أو العلف استهالك خالل من امللتقط الوشيقي التسمم ينجم
صغري حيوان جلسم عادة(العارضي يف) قطة حوهلا الوشيقية ذيفان وانتشار الطيور بقايا أو

مشابه. (31)الطعام األخرى الثديية األنواع تسمم . مصادر
الربي ي: البط هو التسمم متوتمصدر والتـي البط أجسام تغزو التـي احلشرات رقات
خمتلفة حتوي. ألسباب بطة كانت الوشيقيةفإذا تغزواملطثية اجلراثيم فإن املعوي نبيتها يف
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موته بعد بكامله وقد. الكائن للطيور؛ للذيفان مصدراً مشكلة املنتج الذيفان الريقات متتص مث
قل يرقات البتالع حتتاج البطة أن الوشيقيقدر التسمم من لتموت الريقات هذه من فقط . يلة

أجسام من النغف تأكل أا الدارج بني الفاشيات عن أجريت التـي األحباث أظهرت
الصغرية . احليوانات

املرض وبائيات يف احليوانات عند:دور الوشيقي التسمم عن وبائية عالقة تتوطد مل
واحليوانات املطث. البشر أنواع النمطاستفردت من الوشيقية احليواينAية الرباز . من

النمطني من الوشيقي التسمم مكروبات ماتتBوAووجدت التـي األبقار وكبد معى يف
أخرى أسباب صحيحة. من لكالب العظم ونقي معى من املكروب استֱקفرد ما. كما وهذا

و بنقل وختدم للمكروب محلة احليوانات هذه تكون أن احتمال إىل املطثيةيشري انتشار
آخر إىل مكان من . الوشيقية

املختربية:التشخيص باالختبارات السريري التشخيص يؤكد أن إقناعاً. جيب األكثر البينة
املريض مصل يف الوشيقية ذيفان وجود واملادة. هي املعدة حمتويات تفحص أن جيب كما

الذيف عن حبثاً به مشتبه لطعام املعرضني لألشخاص املشتبه. انالربازية الطعام يزرع أن جيب
املكروب واستعراف الستفراد يف. به الرضيع براز من والذيفان العامل الستفراد حماولة جرت

املصل يف يكتشف مما نادراً الذيفان ألن الطفلي، الوشيقي املمتز. التسمم مقايسة اختبار طور
الذيفان لكشف باإلنزمي املرتبط منBوAاملناعي عينات األطفاليف ذلك. براز يكون وقد

السريرية النماذج يف حتري كاختبار املتوقع. (10)مفيداً املنشأ هو ما جرح يكون عندما
البكتريولوجي للفحص خزعات وإجراء اجلرح من سائل ارتشاف يتم أن جيب للتسمم

). اجلراثيمي(
مايلي:املكافحة اإلنسان عند املكافحة إجراء و)أ(:تتضمن التعليبتنظيم عمليات مراقبة

األطعمة حفظ وعمليات الصناعية التعليب)ب(. والتعبئة خماطر لتوضيح الصحي التثقيف
ودرجة وضغط مدة مثل املنـزلية املنتجات حفظ يف املهمة بالعوامل الناس ولتوعية املنـزيل

التعقيم الذ. حرارة لتخريب حفظها قبل منـزلياً املعلبة األطعمة تغلى أن يفاناتجيب
باحلرارة عطوبة هي أو. والتـي رائحتها أو طعمها تغري التـي األطعمة أكل عدم جيب
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طهيت ولو حتـى منتفخة، علبة يف كانت أو أو. مظهرها معلب طعام أي يصادر أن جيب
أخرى طريقة بأي حمضر أو اخل(معبأ جتفيف فاشية) متليح، أو حالة إىل . وأدى
الفو الوبائية حاالتاالستقصاءات منع أجل من ضروريان للفاشية العاجل والتشخيص رية

املريض وشفاء . جديدة
مشكلة احليوانات يف الوشيقي التسمم فيها يشكل التـي املناطق يدعم: يف أن جيب

القطا أو العظام أكل لتجنب بالفسفور غنـي بطعام للماشية الغذائي تطعيم.النظام يؤدي
املالئم بالذوفان جيدةاحليوانات أو. لنتائج للماشية خمزن ككأل الطيور فراش استخدام وعند

بعناية أخرى حيوانات أي أو للطيور خملفات أي من التخلص جيب فإنه للمرعى . كمخصب
ترقي ملنع املمكنة بالسرعة الفطائس من التخلص جيب للطيور مؤسسة يف فاشية حتدث عندما

. الفاشية
عـراجـالم
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البر BRUCELLOSISوسيالتداء

ICD-10 A23.0 عن الناجم البروسيالت المالطيةداء داءA 23.1،البروسيلة
عن الناجم المجهضةالبروسيالت الناجمA 23.2،البروسيلة البروسيالت داء

الخنزيريةعن عنA 23.3،البروسيلة الناجم البروسيالت الكلبيةداء البروسيلة
ICD-10A23.0 brucellosis due to Brucella melitensis; A23.1 brucellosis due to 
Brucella abortus; A23.2 brucellosis due to Brucella suis; A23.3 brucellosis 

due to Brucella canis

العسلية:املرادفات املكورات املالطية،Melitococcosisداء احلمى املتموجة، احلمى ،
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املتوسط البحر اإل(محى العدوائي)نسانيف اإلجهاض ،Contagiousالعدوائي اإلجهاض ،
infectiousالسوايف اإلجهاض ،epizootic)احليوانات بانغ)يف داء املاشية(، ). يف
جنس: السببيات يف أنواع ستة على حالياً التعرف املالطية: الربوسيلةمت ،الربوسيلة

اֱדهضة اخل،الربوسيلة اجلريوذيةالربو،زيريةـنالربوسيلة الغنمية،neotomaeسيلة ،الربوسيلة
الكلبية . الربوسيلة

األوىل الثالثة األنواع قسمت التقليدية(وقد الربوسيلة تسمى حيوية) والتـي ضروب إىل
biovarsو املختلفة البيوكيمائية مبميزاִדا متييزها النوعية/مت األحادية لألمصال تفاعالִדا Aأو

قسمت)مالطية(Mو) جمهضة( وهكذا املالطية، حيويةالربوسيلة ضروب ثالثة (1-3)إىل

اֱדهضةوقسمت سبعةالربوسيلة احليويان،(1-7)إىل الضربان هجر الضرب8و7وقد ،
يوافق7احليوي القدمي9حالياً التصنيف اخلن. يف مخسةزيريةـوالربوسيلة ومن. (1-5)إىل

وبائيةو نظر التصنيف: جهة النظام جلنسإن تسميةالربوسيلةي من نشأ الذي اللبس أزال قد
الوبائي الواقع مع تتوافق ال والتـي اجلديدة النويعات أو ذلك. األنواع من أكثر يشكل: بل

اֱדال ذلك يف مفيدة حبث أداة احليوية بالضروب حددت. التنميط التـي املميزات ختتلف
اֱדهضة واسعللربوسيلة بشكل تقليدية أصباغبوسائل حتمل أو احلساسية األنيلنيDyesمثل

منH2Sوإنتاج النمو أظهرت. CO2ومتطلبات حني املالطيةيف الربوسيلةأوالربوسيلة
أقلزيريةـاخلن من.(57)تكيفية ذراري العامل من خمتلفة أماكن يف الربوسيلةاكتشفت

مناֱדهضة أقل ولدرجة اخلن، والربوسيلةـالربوسيلة وضعهااملالطيةزيرية الصعب من كان ،
مميزاִדا بعض يف ختتلف ألا احلايل التصنيف ).32،22،11(يف

كل جنس: على جمني ورفاقهالربوسيلةإن فرجر أظهر كما جداً (1985)متجانس

الدنا ִדجني واحد،. الدنا: بدراسة نوع على اإلبقاء الباحثون هؤالء املالطيةاقترح ،الربوسيلة
حيويةوتقسيمه جمموعات ست ولكن،biogroupsإىل السابقة، الستة األنواع توافق ،

أنواع إىل اجلنس يقسم الذي املخطط بقي فقد وبائية، ألهداف وخاصة عملية وألهداف
املفعول نافذ حيوية . وضروب

اجلغرايف االنتشار:التوزع وضروֲדا. عاملي للربوسيلة املختلفة األنواع توزع خيتلف
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اجلغرافيةاحليوي املناطق حسب اֱדهضة. ة انتشاراً،الربوسيلة األكثر املالطيةهي الربوسيلة
منتظمزيريةـواخلن غري بشكل الصحارىاجلريوذيةالربوسيلةاستفردت. موزعة جرذان من

املرح( طبيعية،)  Neotoma lepidaاجلريوذ ببؤر حمدود وتوزعها املتحدة، بالواليات أوتا يف
العدوى الداجنةألن احليوانات أو اإلنسان يف إطالقاً تثبت العدوى. مل بالربوسيلةأثبتت

االنتشارالكلبية العاملي بتوزعها اجلزم وميكن القارات من العديد يف البلدان من الكثري . يف
البقريةتبدو مهماًالربوسيلة نشاطاً األغنام تربية تشكل حيث البلدان كل يف . موجودة

اإل يف داء:نساناحلدوث من حالة مليون نصف من يقارب ما عام كل حتدث
عاملياً البشر يف العاملية(الربوسيالت الصحة يف). 1975منظمة العدوى انتشار يوفر

البشر يف حلدوثها طريقاً احليوانية عداوى. املستودعات اֱדهضةتصيب الربوسيلةوالربوسيلة
املهنيةاخلنـزيرية اֱדموعات أو عداوىالفئات حتدث حني يف املالطيةعادة، الربوسيلة

السكان عموم يف األخرى األمناط من تواتراً أكثر العامة(بشكل األكرب). اجلمهرة االنتشار
لعدوى عاٍل وقوع لديها التـي البلدان يف موجود اإلنسان املالطيةيف املاعزالربوسيلة بني

أوكليهما للحاال. واألغنام أرقام أعلى واملكسيكسجلت األرجنتني يف الالتينية أوربا يف ت
البحر بلدان على أيضاً ذلك وينطبق السوفيوالبريو، واالحتاد وإيران السابقاملتوسط تـي

. ومنغوليا
السعودية العربية اململكة يف عام7,893سجلت يف البشري الربوسيالت داء من حالة

ال). نسمة100000لكل74(1987 داء أصبح العامةرمبا الصحة يف جداً مهماً ربوسيالت
من الفترة وخالل من 1979 – 1987ألنه، أكثر السعودية استوردت خروف8، ماليني

من وأكثر ماعز مليونـي من أجرى250000وأكثر وحيوانات املاشية مجل(من ). جاموس،
سجلت فقد إيران يف عام) 100000لكل13(حالة 71.051أما أنهوقدر،1988يف

عام80000حدثت منذ سنة كل تركيا. 1989حالة لكل6(حاالت5003سجلت: ويف
الفترة1990عام) 100000 يف كان مما مرات بثالث أعلى وقوع وهو ،1989 – 1986 )3

). 100000لكل
يف املرض معدل وبوضوح، البقري، الربوسيالت داء واستئصال مكافحة برامج تنقص
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امل سبيل فعلى املتحدةالبشر، الواليات يف سجلت عام6321ثال كان1947حالة حني يف
السنوي من224املتوسط الفترة يف الدامنارك). ,1982CDC( 1972 – 1981حالة حيث: يف

من يقرب ما عن التبليغ عامي500مت بني سنة كل داء1939و1931حالة اختفى ،
حبلول البشري الستئصال1962الربوسيالت احليواناتنتيجة يف األرغواي. العدوى : يف

حيوانـي مستودع هناك يكن مل املالطيةحيث البؤرللربوسيلة من التخلص مت وحيث ،
من اخلنالقليلة باحلسبان(زيريةـالربوسيلة لتدخل حالياً عادت أا يف) رغم املرض اختفى

بالتلقيح البدء منذ تقريباً يف) التطعيم(اإلنسان للعجول الصني. 1964عاماإلجباري يف
بفضل): إسرائيل(وفلسطني واضح، وبشكل البشري، الربوسيالت داء وقوع إنقاص مت

تلقيح واملاعز) تطعيم(محالت ملحوظ. األغنام تراجع حدث املتوسط، البحر غرب منطقة يف
عن النامجة البشري الربوسيالت داء حاالت يف املالطيةأيضاً اֱדالربوسيلة تطعيم تراتنتيجة

بلقاح إسبانيا. Rev 1الصغرية من: يف الوقوع عام4683تراجع حالة3041إىل1988حالة
. 1990عام

احليوانات يف لكنه:احلدوث العامل، أحناء كل يف موجود البقري الربوسيالت داء
فنلند يف وهولنداوالنرااستؤصل والدامنارك والسويد واستويج وأملانيا وسويسرا رالياوبلجيكا

أخرى بلدان إىل إضافة وبلغاريا ورومانيا السابقة وتشيكوسلوفاكيا . )84،46(وهنغاريا
البقري الربوسيالت داء من خالية األوربية البلدان بكمية.(40)معظم للحم املنتجة البلدان

خال املتحدة، والواليات وكندا ونيوزنلندا وأستراليا العظمى وبريطانيا فرنسا مثل يةكبرية،
ذلك( وشك على البلدان) أو بقية بني من البقري الربوسيالت داء بلدان. من ثالثة تزال وما

املاشية تربية يف واملكسيك-مهمة والربازيل األرجنتني حمدودة-وهي برامج لديها
أفرودة. للمكافحة جيد أن حدة على بلد كل على القائم للتحليل موضوع(ميكن يف دراسة
البقري) Monographواحد الربوسيالت داء العامل. (40)حول مناطق بقية ختتلف: يف

كبري،العدوى، نفسهوبشكل البلد يف املناطق وبني آخر، إىل بلد األعلى. من االنتشار شوهد
للنب املنتجة املاشية البلدان. يف من الكثري يف املعطيات على التعويل ميكن معظم-ال فيها مبا
الال أمريكا للمكافحة-تينيةبلدان برامج توجد ال تشري. حيث املتوفرة املعلومات أن حتـى
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أخرى نامية مناطق إىل باإلضافة الالتينية، أمريكا يف خطورة األمراض أكثر أحد أنا . إىل
حبدود: رمسياً الالتينية أمريكا يف البقري الربوسيالت داء من السنوية اخلسارة 600تقدر

أمريكي، دوالر هذامليون ملكافحة احليوانية الصحة خلدمات املعطاة األولوية يفسر ما وهذا
. املرض

وآسيا أوربا بلدان معظم يف فرادي بشكل وحيدث نادر اخلنـزيري الربوسيالت داء
الصني: وأوقيانوسيا اخلنأدخلت: يف احليوي-زيريةـالربوسيلة استيالد3الضرب مع

عام كونغ هونغ من البالدوا1954املواشي من اجلنوبـي اجلزء يف بسرعة يف). 50(نتشرت
األوربية البلدان من داء: الكثري مع وبائية عالقة اخلنـزيري الربوسيالت داء أظهر

عن الناجم اخلنالربوسيالت احليوي-زيريةـالربوسيلة الربية2الضرب األرانب haresيف

(lepus europaeusi).الستيال اجلديدة الطريقة اخلنازيرومع اتصال أصبح فقد اخلنازير د
ملحوظ بشكل الفاشية تراجعت وبذلك الربية، األرانب مع يف. قليالً إطالقاً املرض يظهر مل

كندا أو العظمى بريطانيا أو النرويج أو املسلمة. فنلندة األكثرية ذات البلدان من الكثري
عدوى) إسرائيل(وفلسطني من اخلنخالية التـيةزيريـالربوسيلة الدينية املعتقدات نتيجة

اخلنازير تربية من .(84)حتد
هذه أن ويعتقد الالتينية، أمريكا معظم يف باحليوانات متوطن اخلنـزيري الربوسيالت داء
إحصائية قيمة ذات املتوفرة املعطيات دامت ما العامل، يف األعلى االنتشار حتوي املنطقة

كل. ضعيفة ا: وعل املسوحات واهلجينةأظهرت األصيلة احليوانات استيالد لعمليات حلالية
املنعدية للقطعان املئوية النسبة اخنفاض والربازيل األرجنتني يف. يف متجذرة املشكلة أن يبدو

بعض مع خمتلفة أصول من احليوانات جتلب حيث التجارية احلد. العمليات هذا إن: وإىل
اخلن احليويزيريةـالربوسيلة وا1الضرب الالتينية،، أمريكا من أثبت قد عاملياً، يسيطر لذي

احليوي أوربا،2والضرب وغرب وسط يف الربية واألرانب اخلنازير يف أنحمدود حني يف
احليوي آسيا3الضرب مناطق وبعض املتحدة الواليات يف احلبوب زراعة منطقة يف حمدود

وطنية. وأفريقيا بربامج وكوبا املتحدة الواليات املرضقامت الستئصال . ناجحة
ألوربا املتوسط البحر حوض يف حقيقية مشكلة واملاعز األغنام يف الربوسيالت داء يشكل
ويف منغوليا، ويف السابق السوفيتـي االحتاد من اجلنوبـي الشرقي اجلزء ويف وأفريقيا،
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السعودية العربية واململكة األوسط عدوى. الشرق املالطيةانتشار يفالربوسيلة املاعز عند
والبريو واملكسيك األرجنتني يف مرتفع الالتينية عدوى. أمريكا استعرفت اليوم هذا وإىل

املالطيةاألغنام يفبالربوسيلة املنعدية األغنام مع تعيش التـي القطعان يف فقط األرجنتني يف
البالد فنـزويال. (64)مشال يف املاعز تربية مناطق سريولوجي: يف فحص أجرى
ب1987عام) جراثيمي(بكتريولوجي اֱדهضةـواستفردت احليويالربوسيلة الضرب 1من

تستفرد ومل اللمفية، والعقد اللنب املالطيةمن يف.(24)الربوسيلة الربوسيالت داء أن يبدو
املاعز من ضخماً عدداً حتوي والتـي الربازيل يف موجود غري تشيلي. املاعز معدل: يف حيث

املرضالعدوى استئصال مت أنه احلكومة أبلغت معىن، ذا كان مايبو دي كاجون .(20)يف
األمريكية البلدان املتحدة-بقية الواليات فيها يف-مبا املاعزي الربوسيالت داء من خالية

الراهن . الوقت
عن الناجم الكبش يف الرببخ الغنميةالتهاب وجودهالربوسيلة أثبت وقد االنتشار، واسع
وأوربا وأفريقيا وأستراليا نيوزينلندا والربازيل. يف األرجنتني يف دوسول(ويوجد غراند ) ريو

تربـي التـي األمريكية البلدان كل يف أي املتحدة؛ والواليات واألرغواي والبريو وتشيلي
كبرية بكميات عاٍل. األغنام .االنتشار
الكالب الكلعدوى تيةببالربوسيلة بلد كل يف دراستهموجود متت التـي العامل يف . قريباً

لبعض مشكلة ويشكل املستخدمة، التشخيصية والوسائل للمنطقة تبعاً االنتشار خيتلف
الكالب يف أيضاً موجودة العدوى أن كما والعقم، اإلجهاض يسبب ألنه الكالب مربـي

أعلى األخرية يف العدوى ووقوع والضالة، مدي. األهلية يف أجريت دراسة مكسيكوويف نة
نسبة أن املثال سبيل على العامل59من12%وجد عزل يف إجيابية كانت ضاالً كلباً

. (34)السببـي
اإلنسان يف عن:املرض النامجة للعدوى مستعد املالطيةاإلنسان والربوسيلةالربوسيلة

الكلبيةزيريةـاخلن والربوسيلة اֱדهضة إصابة. والربوسيلة عن حاالت تتأكد اإلنسانومل
الغنمية احليويبالربوسيلة الضرب من اخلنـزيرية أو اجلريوذية إمراضاً. 2أو األنواع أكثر

هي لإلنسان املالطيةوغزواً تنازيلالربوسيلة بترتيب اخلنيليها والربوسيلةـالربوسيلة زيرية



األمراض اجلرثومية64

الكلبية والربوسيلة . اֱדهضة
من احلضانة يصل1-3دور قد ولكن عادة، أحياناًأسابيع أشهر عدة املرض. إىل يؤدي

غري أو مستمرة، أو متقطعة محى مع ويترافق مفاجئ، أو خماتل بدء مع دموي إنتان إىل
النوافض آخر، محوي مرض أي مثل احلاد، الربوسيالت داء أعراض تتضمن chillsمنتظمة؛

الغزير الرياضة. والتعرق وتؤدي تقريباً، دائم عرض واضحإىل) التمرين(الضعف قد. تعب
إىل الصباح يف السواء من احلرارة درجة الظهرم º40 تتراوح املتميز. بعد التعرق حيدث

مساء خاصة والقهم. برائحة واإلمساك اجلنسية والعنانة األرق هي الشائعة األعراض
العام والتوعك العضلي واألمل العصب. والصداع اجلهاز على واضح أثر يتجلىـللمرض ي،

واالكتئاببالتهي والعصبية احمليطية. ج اللمفية العقد تضخم من املرضى من الكثري عانـى وقد
الريقان من ونادراً الكبد، ضخامة من وغالباً الطحال، تضخم أو. أو الكبد ضخامة تكثر

املنعدين املرضى عند خاص بشكل والطحال الكبد املالطيةضخامة تتوضع. (68)بالربوسيلة
داخل العظامالربوسيالت ونقي اللمفية العقد مثل البطانية الشبكية اجلملة نسج يف اخللية

حبييب ورمي هو النسيج تفاعل والكبد، أسابيع. والطحال من ختتلف أن املرض ملدة ميكن
سنوات عدة إىل أشهر إىل إضافة. قليلة املرض مدة واضح، وبشكل احلديثة، املعاجلة أنقصت

النكس وقوع امل. إىل يسبب والتهابقد الدماغ التهاب مثل خطرية مضاعفات أحياناً، رض،
الشغاف والتهاب القيحي املفصل والتهاب الفقار والتهاب احمليطي العصب والتهاب السحايا

الربوستاتة والتهاب املنوية احلويصلة والتهاب اخلصية والتهاب مزمن. التنبتـي شكل حيدث
سنوا يدوم وقد املرضى بعض عند املرض معمن طويلة من/ت موضعة بؤر وجود دون أو

التحسس. العدوى فرط مع األعراض . تترافق
صعب املزمن الربوسيالت داء عن. تشخيص النامجة البشرية العدوى ذكر الربوسيلةجيب

الذرية-اֱדهضة معظم19لقاح يف املاشية لتحصني املستخدم اللقاح وهو منفصل، بشكل ،
من. األحيان حاالت اللقاحوصفت يعطون الذين أولئك بني البيطريون(احلوادث األطباء

عيوم) واملساعدون يف الضبوب دخل أو احملقنة إبرة مع تعاملوا أو إصبعاً وخزوا إذا. والذين
فإن للعامل، حيوياً مضاداً يتناول ومل للربوسيالت السابق يف تعرض قد الشخص يكن مل

بعد حاد بشكل يبدأ ذلك. يوما8ً-30املرض من خطورة وأقل عادة أقصر املرض مساق
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من احلقل ذراري عن اֱדهضةالناجم دخولالربوسيلة تطلبت وخيمة حاالت هناك لكن ،
للربوسيالت. املستشفى السابق يف تعرضوا الذين األشخاص عند عند-أما احلال هو كما

عادة اللقاح ومعطوا البيطريني خمتلفة-األطباء متالزمة مؤملفتظهر بتورم تتميز النمط أرجية
لتلك مشاֲדة جمموعية أعراض من املريض يعانـي قد ساعات بضع وبعد التلقيح، مكان يف

بالذرية املنعدين األشخاص عند سابق19املوصوفة تعرض أختمد. دون خالل ياماألعراض
دوا أو باملعاجلة ال. قليلة تعرض إذا والعامة املوضعة األعراض ترجع أخرىقد حلادثة شخص

ماليني. (95) االعتبار بعني أخذنا إذا قيمة بذات ليس الذرية هذه نتيجة املرض وقوع معدل
الذرية لقاح من العامل19اجلرعات عرب سنة كل أعطيت .التـي

الصغرية اֱדترات تلقيح يف تستخدم أخرى لذرية املالطيةوهي-ميكن -Rev1الربوسيلة
اللقا معطي تصيب بالعدوىأن لقاح. ح العامليةRev1أعطي الصحة منظمة إشراف حتت

عامي بني منغوليا يف حيوان ماليني لست معها املتعاونة 6لقح.  1974 – 1977واملراكز

عارض بشكل أنفسهم مدربني بعد. ملقحني وشفوا سريرية أعراض منهم أربعة عند ظهر
املستشفى يف فورية . معاجلة
الع من العديد متوطنهناك الربوسيالت داء فيها مناطق يف أعراض دون حتدث داوى

البقري الشكل خاصة . باحليوانات
لـ اليومي إعطاء هي احلاد الربوسيالت لداء احملبذة من600 - 900املعاجلة مغ

مع مدة200الريفامبيسني الدوكسيسيكلني من األقل6مغ على تفاعل. أسابيع حدث وإذا
هيكسها الكورتيزولميرياريش بإعطاء يوصى فإنه احليوية باملضادات املعاجلة بدء عند

املعاجلة. وريدياً من متنوعة سلسلة أحياناً األمر حيتاج باملضادات. قد املعاجلة تكن مل إذا
عن النامجة العداوى يف خاصة العدوى، من مزمنة بؤرة عن البحث جيب ناجحة احليوية

والربوسيلة املالطية العاملية(زيريةـاخلنالربوسيلة الصحة املعاجلة) 1986منظمة إعادة وجيب
لتضاد الستريويدات تعطى قد النكس، حالة يف أعاله تناهض(املذكورة أو السمية) لتعاكس

بشدة املعتلني املرضى . (14)يف
احليوانات يف اإلخراج:املرض أو اإلجهاض هو احليوانية األنواع كل يف الرئيسي العرض
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للجنني) ردالط( . املبتسر
هوPathogen املمراض:الماشية اֱדهضةالرئيسي احليوي. الربوسيلة عاملي1الضرب

العامل يف حتدث التـي السبعة بني جغرافياً. ومسيطر املختلفة احليوية الضروب توزع . خيتلف
احليوية الضروب وجود توكد الالتينية أمريكا احليو. 6و4و3و2و1ففي 1يوالضرب

من أكثر املستفردات80%يشكل احليوية. من الضروب استفردت املتحدة الواليات 1ويف

والصني4و2و أفريقيا غرب ويف احليوي: ، الضرب األهلية3يسيطر املاشية من كالً ويصيب
احليوي. (84)واجلاموس الضرب وأملانيا،5ميلك العظمى بريطانيا يف املاشية يصيب والذي ،
ك مشاֲדةمميزات وسريولوجية حيوية املالطيةيميائية مصدراً. للربوسيلة التشابه هذا كان

األنواع استعراف يف احلديثة الطرق وطدت حتـى سنوات استمر االستقالب(للتشويش
البلعمية وخترب احليوي) التأكسدي مالطيةالضرب األخرى. كربوسيلة احليوية للضروب

أقل أو وضوحاً أكثر جغرايف من. وضوحاًتوزع أيضاً بالعدوى املاشية تصاب الربوسيلةقد
املالطيةـاخلن والربوسيلة أوزيرية أغنام أو خنازير مع املرافق أو املرعى يف تتشارك عندما

منعدية من. ماعز غريوي نوع عن النامجة املاشية يف تلكالربوسيلةالعدوى من أكثر عابرة
عن اֱדهضةالنامجة كل.عادةالربوسيلة خطرياً: وعلى ִדديداً املتصالبة العدوى هذه تشكل

أن هلا ميكن كبري، بشكل لإلنسان ممرضة هي والتـي الربوسيالت، هذه ألن العامة للصحة
لنب عرب البقر(تنتقل عن). حليب النامجة اخلنالعدوى جداًزيريةـالربوسيلة شائعة . ليست
العكس عن: على النامجة العداوى املالطيةالربوشوهدت مساقسيلة مع البلدان من الكثري يف

عن النامجة للعداوى اֱדهضةمشابه . الربوسيلة
احلضانة دور قياس الصعب املبتسرة(من الوالدة أو اإلجهاض حتـى العدوى وقت ) من

العدوى حلظة حتديد املمكن غري من ألنه الطبيعية العداوى دور. يف أن التجارب أظهرت
يتغري اجلنني) يتفاوت(احلضانة مناء مع عكسياً يتناسب وإنه واضح تقدم: بشكل فكلما

احلضانة دور قصر كلما فترة. احلمل خالل الفم طريق عن بالعدوى األنثى أصيبت إذا
يدوم أن احلضانة لدور ميكن ست200التكاثر بعد للعدوى تعرضت إذا حني يف تقريباً؛ يوماً
شه احلضانة فمدة الوالدة من تقريباًأشهر دور. ران السريولوجي"يدوم وقت" (احلضانة من

األضداد ظهور إىل أشهر) العدوى عدة إىل أسابيع عدة حسب. من احلضانة دور يتفاوت
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احليوان واستعداد العدوى طريق اجلراثيم، وجرعة فوعة مثل خمتلفة . عوامل
ا أو املبتسرة الوالدة أو اإلجهاض هو احلوامل يف املسيطر احلملالعرض بتمام لوالدة

ضعيفة أو ميتة مع. لعجول وغالباً احلمل من الثانـي النصف خالل عامة اإلجهاض حيدث
مستدمياً عقماً يسبب قد والذي الرحم، التهاب من عنه ينتج وما املشيمة قدر. احتباس وقد

من خسارة تسبب العدوى اللنب25%إىل20%أن إنتاج لإلرضاع) احلليب(يف كنتيجة
املتأخرا واحلمل اإلجهاض عن الناجم مبنـي. ملتقطع صناعياً يֱקمنـى الذي البقر يعانـي قد

ودق من داءestrusمنعدى أو الضمات داء حاالت يف حيدث كالذي متكرر، بشكل
. املشعرات

فغالباً االستيالد قبل بالعدوى أصيبت وإذا سريرية، أعراضاً احلوامل غري اإلناث تظهر ال
جتهض .ال

الثريان القريبة: يف التناسلية والغدد اخلصيتني يف متوضعة الربوسيالت تصبح وعندما. قد
السري املرض مثبتاًيكون أ: ري متضخمة، خصية يصبح تراجعقد مع اخلصيتان تتضخم قد و

والعقم والتليف. الشبق االلتصاقات نتيجة أحياناً خصية تضمر املنوية. قد احلويصلة التهاب
ا شائعانوالتهاب رطبة. ألمبولة أورام أحياناً تشاهد يفhygromasوقد املفصل التهاب أو
. املاشية

حتمل مث أوالً الناحية اللمفية العقد يف احليوان جسم إىل الداخلة الربوسيالت تتكاثر
تقريباً التجريبية العدوى من أسبوعني وبعد املختلفة، األعضاء إىل والدم ميكن: باللمف

جترمث الدمالدم،كشف جمرى من العامل استفراد املمكن بشكل. ومن الربوسيالت توجد
الثريان عند التناسلية األعضاء ويف والضرع، والكبد والطحال والرحم اللمفية العقد يف . شائع

كربوهيدرات وهو اإلريثريتول، من كبرية كميات مشيمةينبهوجدت يف الربوسيالت تكاثر
ا يفسر قد وهذا البقرالبقرة، جنني لنسج العايل . الستعداد

يف طويالً املمراض يبقى ال سوي، بشكل تلد أو املنعدية البقرة جتهض وحاملا
للبقرة.الرحم الثديية والغدد اللمفية العقد يف موجودة والربوسيالت مزمنة العدوى قد. تصبح

سنوات الضرع يف الربوسيالت . (40)تبقى
درج القطيع يف حيوان كل عمرهيظهر على اعتماداً للعدوى االستعداد من خمتلفة ة
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من أكثر عمرها والتـي واملؤنثة املذكرة فالعجول بدرجة6وجنسه، مستعدة ليست أشهر
فقط عابرة عداوى من عادة وتعانـي الذي. كبرية، احلليب على يتغذى ثور لعجل ميكن

ولكن اللمفية، عقده يف العامل يؤوي أن الربوسيالت مرورحيتوي دون6 - 8وبعد أسابيع
ملوث طعام عادة-ابتالع العدوى من بنفسه احليوان . يتخلص

من القطيع رعاية عند روتينـي كإجراء البقرات عن املفصولة العجالت تعانـي
البالغات البقرات من للعدوى أخف قبل. معدالت للعدوى تتعرض التـي للعجالت ميكن

بالعد مصابة تصبح أن عادةالتناسل جتهض ال لكنها لقحت. وى فقد املنطلق هذا ومن
من للوقاية الفوعة جمهولة بذراري أو مفوֵקعة بذراري التناسل قبل القرن بداية يف العجالت

احليوانات. اإلجهاض من كبرياً عدداً أن وجد أن بعد حالياً املمارسة هذه تركت كل وعلى
منعدية .بقيت

هي حتمل، عندما وخاصة استعداداًاألبقار، ما. األكثر كثرياً واإلجهاض شائعة، العدوى
. حيدث

من للعدوى مقاومة أكثر أا على الباحثني بعض تأكيد رغم أيضاً مستعدة الثريان
الذكور، يف طبيعية مقاومة من أكثر القطيع رعاية طرق االستنتاج هذا يعكس وقد اإلناث،

البقرات من عادة تفضل الثريان أن أخرىمن. طاملا احمليֵקرة: ناحية واإلناث الذكور تلعب ال
سوافيات يف نقلepizootiology) احليوانيةالوبائيات(دوراً تستطيع ال ألا الربوسيالت داء

اخلارجية البيئة إىل . الربوسيالت
واجلنس للسن إضافة االعتبار، بعني الشخصي االستعداد أخذ أيضاً املهم فهناك،. من

أكثر يف استعداداًحتـى بالعدوى-الفئات تصاب ال احليوانات بعض والعجالت، البقرات
عابرة فعدواها أصيبت وإذا متعممة. أبداً، بعداوى تصاب استعداداً األقل البقرات بعض

من الوتعانـي وإنتاج اإلجنابية الوظيفة ذلكفقد بعد تدرجيياً تشفى لكنها أكثر أو سنة . لنب
احليوانات هذه مثل سلبياً:ويف التراص عيار وتعود. يصبح الربوسيالت، طرح يتوقف وقد

السواء إىل اللنب وإنتاج اإلجنابية الوظيفة من كل. كل مصابة: وعل البقرات معظم تصبح
احلياة مدى أو سنوات عدة إجيابية عندها التراص عيارات وتبقى بعد. بالعدوى أنه ورغم

وتست سوي بشكل تلد قد إجهاضني أو منهاإجهاض الكثري فإن للنب، السوي اإلنتاج عيد
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الربوسيالت وطرح محل يف تنتج. يستمر وال تتناسل فال كلياً الفائدة عدمية تبقى أخرى أبقار
. النب

إىل حيوان من وذلك السابق، يف منعدى يكن مل قطيع يف بسرعة، الربوسيالت انتشرت
نتيجة كبرية خسارات سنتني أو سنة خالل وحدثت إنتاجآخر؛ وتراجع والعقم اإلجهاضات

الثانوية التناسلية والعداوى من. اللنب كبري بعدد املرض من النشيط أو احلاد الطور هذا يتميز
املفاعالت من عال ومعدل السريولوجيةReactorsاإلجهاضات االختبارات تصاب. يف ال

للعد االستعداد يف الفردية الفروق بسبب بالعدوى احليوانات أنثى. وىمجيع كل جتهض وال
سريولوجية إجيابية سنتني. لديها أو سنة بعد احلالة اإلجهاضات. تستقر عدد وقد. يتراجع

بني ما أن أخرى25%و10%قدر مرة مستجهض فقط البقر هذا. من االستقرار، طور ويف
جتهض وقد بالعدوى تصاب للعدوى مسبقاً تتعرض مل والتـي أوالً، العجالت، : اًأخري. فإن
الطور هذا ويف االحتواء، والذاتية الصغرية القطعان يف االحنطاط طور حدوث يتناقص: ميكن
اللنب وإلنتاج سوية اإلجنابية للوظيفة األبقار معظم وتعود تدرجيياً العدوى ورغم. معدل

املستعدة احليوانات من مهم عدد يتراكم وعندما أو-ذلك، القطيع نفس من العجالت سواء
إليهحيوان أدخلت جديدة حتدث–ات قد أخرى فاشية عدد. فإن الكبرية القطعان يف يوجد

دائم بشكل العدوى على للمحافظة املستعدة احليوانات من اإلجهاضات. كاف . وتستمر
النشيطة العدوى على احملافظة على ֲדا والتجارة احليوانات حركة . تساعد

ا:الخنازير لداء الرئيسي السببـي هوالعامل اخلنازير يف اخلنـزيريةلربوسيالت . الربوسيلة
الالتينية أمريكا احليوي: يف بالضرب العدوى الضربان1توكدت اִדم حني يف 3و1فقط،

املتحدة الواليات يف احليوي. كالمها فقط2الضرب أوربا يف العدوى. موجود تنتشر
احليوي خنـزير3و1بالضرب من مباشر غري أو مباشر خنـزيربشكل وعلى. إىل

احليوي: العكس الضرب لدانش(2ينتقل احليوي األرانب) الضرب تأكل عندما اخلنازير إىل
األوربية تنعدى). Lepus eurpoaeus(الربية أن للخنازير ميكن اֱדهضةكما بالربوسيلة

للخنازير إمراضاً أقل أا رغم آخر. أيضاً، إىل حيوان من ظاهرياً تنتقل غريالع. وال دوى
والرقبة للرأس اللمفية بالعقد حمدودة املصابة األعضاء تكون كما عادة، بأعراض . مصحوبة

سابقاً صحيح قطيع إىل الربوسيالت داء يدخل املرضعندما أعراض هي األعراض فإن ،
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خنوص: احلاد والدة عقم، اخلنـزير(إجهاضات، التهاب) ولد اخلصية، التهاب ضعيف،
التهاب يف. املفصلالرببخ، التراجع أو االختفاء إىل العدوى فتميل الصغرية القطعان يف أما

بعضها وشفاء طبيعي بشكل بعضها بيع بسبب املستعدة احليوانات نقص نتيجة الوخامة
عفوي وبشكل الذي. اآلخر إىل جيل من وتنتقل الكبرية القطعان يف العدوى تستدمي حني يف

. يليه
املبكرة، اإلجهاضات دونمتر اجلماع، خالل منعدية اإلناث تكون عندما حتدث والتـي

اخلنازير قبل من اֱדهضة األجنة وتؤكل احلر، التجوال ظروف يف إليها يֱקنتبه والشذوذ. أن
اخلنـزيرات عند املتكرر الودق هو املالك إليه يֱקنتبه قد الذي يف. الوحيد اإلجهاضات حتدث

تك أن بعد احلمل من الثانـي شهرينالنصف أو شهر بعد بالعدوى أصيبت قد اإلناث ون
احلمل اإلناث. من جتهض ما ونادراً ثاٍن إجهاض من املنعديات اخلنـزيرات تعانـي ما نادراً

اجلنسي النضج قبل . املنعديات
كل وعلى ترضع، التـي اخلنازير يف عادة مؤقتة بالعدوى: العدوى البعض حيتفظ قد

للمرض حامالً التهابوناد. ويصبح يشاهد قد لكن مميزة، سريرية ألعراض تؤدي ما راً
منخفضة تراص وعيارات للدم عابر جترمث يوجد قد كما أحياناً . املفصل

املنعدية؛ اخلنازير يف والنسج األعضاء يف األحجام خمتلف من خراجات حتدث ما كثرياً
غالباً موجود الفقار . التهاب

فت التناسلية األعضاء عدوى الذكورتدوم يف تدوم وقد الذكور، من اإلناث يف أقصر رة
احلياة . مدى
هو:الماعز املاعز يف الربوسيالت لداء الرئيسي السببـي املالطيةالعامل بضروֲדاالربوسيلة

الثالثة للعدوى. احليوية مستعدة املاعز أمناط املالطيةكل عدوى. بالربوسيلة أحياناً توجد قد
اخلنـزير اֱדهضةبالربوسيلة والربوسيلة . ية

هو الرئيسي والعرض احليوانات، من األخرى األنواع يف املوجودة لتلك مشاֲדة األعراض
احلمل من الرابع أو الثالث الشهر يف كبري بتواتر حيدث والذي توجد. اإلجهاض، ما نادراً

اخلصي التهاب الفقار، التهاب الثدي، التهاب املفصل التهاب مثل أخرى العداوىأعراض يف ة
احلقل يف حتدث التـي ملقحاً. الطبيعية احليوان يكون عندما األعراض هذه رؤية ميكن
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العامل من كبرية جبرعات جتريبـي مستعدة. بشكل احلاملة وغري جنسياً الناضجة املاعز إناث
اختطاراً ميثل ذلك لكن سريرية، أعراض فيها يوجد ال قد مزمنة عدوى من وتعانـي

القطيعللحيوان يف األخرى اآلفات. ات أن كما عادة جداً ظاهرة املرض عالمات ليست
من كبري عدد من املمراض يستفرد ما كثرياً أنه رغم عادة واضحة ليست العيانية املرضية

واألعضاء منعد. النسج تولد قد املاعز صغار أن الباحثني من العديد أويالحظ بالعدوى ة
منعد بيتصبح الوالدة بعد لكن. قليلة اإلجناب، سن إىل يصل أن قبل عفوياً شفي ومعظمها

بعضها يف أطول فترة العدوى . استدامت
ير التـي البدائية الظروف بقاءبـىتؤلف يف أمهية العوامل أكثر من واحداً املاعز فيها
الالتينية أمريكا يف العدوى والبريو(وانتشار واملكسيك العامل) األرجنتني دول بقية ويف

يف. النامية ونقص مشتركة، مراعي وجود املاعز فيها تربـي التـي املناطق يف الشائع من
اهلائمة، والقطعان البديلة الزرائب يف القطيعالتصحح إدارة لفن حمدود تفهم املالكني . ولدى

األغنام:األغنام يف األمراض من جمموعتان الرببخ: مييز والتهاب التقليدي الربوسيالت داء
الكبش عن). اخلروف(يف التقليدي الربوسيالت داء املالطيةينجم مشكلةالربوسيلة ويشكل

مساوية عامة باألمهية،صحية تفوق حتـى التـي،أو املناطق يف املاعزي الربوسيالت داء
األمريكية القارة خارج العامل فيها الالتينية. يوجد أمريكا يف األغنام يف العدوى توكدت

ق بعض ترعند والتـي فقط املختلطة واألغنام املاعز األغنامبـىطعان تربية مناطق عن بعيداً
. املشددة

فإنه املاعزي، الربوسيالت لداء بأعراضه مشاباه الغنمي الربوسيالت داء يكون حني ويف
القطعان يف بالعدوى املاعز من أقل أغنام تصاب كما للعدوى، مقاومة أكثر األغنام أن يبدو

ذرية. لطةاملخت من االستعداد نسل(خيتلف مقاومة) أو املالطية فاألغنام آخر، إىل املاعز من
األوسط الشرق أواسي أغنام حني يف الذيل(جداً جداً) الدهنية أن(3)مستعدة كما ،

شيوعاً أقل االنتشار. اإلجهاضات عزو ميكن ما وأفضل عفوي، بشكل لالنتشار العدوى متيل
يف للمرض القطيعالعايل إدارة سوء إىل املناطق . بعض

بالعدوى تصاب قد األغنام أن أحياناً، اخلنـزيريةوجد، احليوي(بالربوسيلة Cالضرب

أملانيا اֱדهضةو) يف العامل(الربوسيلة من خمتلفة أجزاء جداً). يف ممرضة ليست العوامل هذه
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املنعدي. لألغنام احليوانات مع التماس خالل اكتساֲדا أخرىويتم أنواع من تنتقل،. ة وال
آخر إىل خروف من كل. عادة، يف: على وصفت التـي احلالة يف كما انتقال، حيدث قد

املتحدة الواليات يف األغنام لتربية كبرية مزرعة يف حدثت الرببخ.(52)فاشية التهاب ينجم
عن اللكبش الغنميةيف تنا. الربوسيلة آفات من السريرية العالمات الكبشتتألف يف سلية

العقم من خمتلفة درجات مع وفيات. تترافق أو اإلسقاط احلامل النعجة يف العدوى تسبب قد
أحياناً وإصابة. الولدان اجلانب، يف ثنائي يكون قد ولكن عادة، اجلانب وحيد الرببخ التهاب

شيوعاً األكثر هي العضو وق. ذيل للخصية، الغمدية الغاللة يف التصاقات حتدث تضمرقد د
التليف من خمتلفة درجات مع اخلراف. اخلصية من الكثري يف جسها أو اآلفات رؤية ميكن ال

استفراد رغم الغنميةاملنعدية، منيهاالربوسيلة يف. من آفات احليوانات هذه بعض عند يظهر
املرض من تقدماً أكثر من. مراحل العديد العدوى من الباكرة املراحل يف املنـي حيتوي

العاملال من فعلياً خالياً املنـي يصبح وقد الوقت، مع العدد يتناقص لكن ربوسيالت،
عزل ميكن كما الغنميةاملعدي، الكليتنيالربوسيلة يف تتوضع عندما البول . من

اخلنـزيريةاستفردت:الخيل والربوسيلة اֱדهضة النوعالربوسيلة هذا املرض. من يتظاهر
اجل التهاب شكل على الناسوريعادة املذمرراب الرأس"مرض غارب"و،"مؤخر ناسور

حتدث. "احلصان قد لكن نادرة اֱדهضةاستفردت. (73)اإلجهاضات برازالربوسيلة من
نادر ذلك لكن اخلنازير. اخليل أو املاشية من العدوى اخليل االنتقال. تكتسب على برهن وقد
املاشية إىل اخليل العد. من اإلنسان يلتقط مفتوحةقد آفات من تعانـي التـي اخليل من . وى

عادة للعدوى مقاومة أكثر الشائع. اخليل من معروفة، غري فرس إىل فرس من االنتقال حاالت
للعدوى عاملي معدل فيها التـي األماكن يف عالية تراص عيارات مع خيل .وجود

والكالب عن:القطط النامجة الربوسيالت داء من فرادية حاالت اֱדهضة،حتدث الربوسيلة
املالطية والربوسيلة اخلنـزيرية وبشكلوالربوسيلة العدوى، تكتسب حيث الكالب؛ يف

واللنب واخلالص األجنة خاصة ملوثة مادة أكل من حتت). احلليب(رئيسي، العدوى مساق
اخلصية والتهاب وهزال محى مع أحياناً وخيمة األعراض تكون قد لكن عادة، سريري

ودقية(anestrusوالتجفر ال اإلجهاض) فترة وأحياناً املفصل، من. والتهاب االنتقال حاالت
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نادرة كلب إىل من. كلب أكثر احلاالت بعض يف العدوى تدوم وميكن. يوما150ًقد
نادر-للكالب ذلك أن املهبلية-رغم ومفرزاִדا وبرازها بوهلا يف الربوسيالت تطرح أن

اֱדهضة كندامجعت. واألجنة يف أجريت من14دراسة داء10كلباً فيها للماشية ممتلكات
كلب. البقريالربوسيالت يف املثانة ومن املهبل خماطية من إجيابية زروع على احلصول مت

بعد. واحد املهبلية اإلفرازات من األخرية اإلجيابية العينة على احلصول مت من464وقد يوماً
الك إلصابة احملتمل بالعالتاريخ الربوسي. دوىلب منالاستفردت األخرى الكالب من ت
احمليط إىل تنـزح ال العدوى. (35)) البيئة(أعضاء مصدر كان بشرية حاالت عدة وصفت

الكالب هو األجنة(فيها ). خاصة
سوافية خصائص إىل يصل قد والذي عاملياً حيدث الذي الكلبـي = السواف(املرض

احليواين النا) الوباء عنهو الكلبيةجم الربوسيالت. الربوسيلة داء من الشكل هذا يتميز
الرببخ والتهاب الربوستاتة والتهاب وإجهاضات اجلنني موت مع محى دون للدم مديد بتجرمث

الطحال والتهاب اللمفية العقد والتهاب الصفن جلد اليوم. والتهاب حول اإلجهاض حيدث
احلمل50 احل. من بتمام اجلراء متلص بأيامقد الوالدة بعد متوت أو يبقى. مل، من عند يوجد

الدم جترمث يوجد ما وغالباً عادة، اللمفية العقد ضخامة . حياً
املينوسيكلني يومياً/غم27.5(أعطي مرتني لـ) كغ جتريبية معاجلة منعدياً،18يف كلباً

األسبوع15عند بني أجري الذي اجلثث فحص يف إجيابية زروع بعد28ألسبوعوا6منها
املعاجلة . (WHO 1986)اية

مستعد الكلبيةاإلنسان التقليديةللربوسيلة الربوسيالت من أقل بدرجة توكدت. لكن
يف والعاملني املخترب يف واألرجنتني والربازيل واملكسيك املتحدة الواليات يف حاالت عدة

منعد كالب مع عائالت من أعضاء إىل باإلضافة الكالب، .يةوجار
مقاومة الطبيعيتللربوسيالالقطط املرض من حاالت حتدث مل لذلك ا ، .

أخرى داجنة عن:ثدييات الناجم الربوسيالت داء اֱדهضةحيدث اجلاموسيفالربوسيلة
التي(Yakواخلشقاء) Bubalus bubalis(الداجن الضخمبثور مع) Bos grunniens) (ت

امل يف املوجودة لتلك مشاֲדة القدمي. اشيةأعراض العامل مجال يف املرض شوهد اجلمل(كما
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سنامني"Camelus bactriianusالقرعوسي ذو العربـي") مجل الوحيد(واجلمل اجلمل
األمريكية) Camelus dromedariosالسنام اجلمال اجلمال. وفصيلة فصيلة يف العدوى تنجم
املالطيةعن استفرادالربوسيلة رغم رئيسي، اֱדهضةالرببشكل من. (2)وسيلة فاشية حدثت

عن الناجم الربوسيالت املالطيةداء احليويالربوسيلة الضرب إجهاضات،1من مع مترافقة
القرمل لتربية مزرعة يف الولدان يف باخلروفحيوان(alpaca ووفيات (Lama pacos)) شبيه

البريو، يف العالية اهلضبة منطقة سكايف يف خطرية فاشية املزرعةوحدثت تلك . (1)ن
الربية عن:احليوانات النامجة الطبيعية العداوى منالربوسيلةحتدث واسع مدى يف

الربية املثال. احليوانات سبيل فعلى العدوى، من طبيعية بؤر يف: هناك الصحراء جرذان بني
املتحدة املرح(الواليات مستودعاً) اجلريوذ تشكل اجلريوذيةوالتـي ستفردتا. للربوسيلة

اخلنـزيرية احليويالربوسيلة الضرب كينيا3، يف القوارض من نوعني األثيل،(من املستوم
النيلي يف). اجلرذ الربوسيلة من اآلن حتـى مصنفة غري حيوية ضروب أستراليا يف توجد

القوارض من عديدة مبدئياً. أنواع صنفت وقد بالربوسيلة، منعدية قوارض القوقاز يف وجدت
فأريةكربوس خنـزيريةمثيلة احليويكربوسيلة الضرب أوربا. 5من عدوى: يف تنتقل

الربية مستودع) Lepus europaeus(األرانب تشكل اخلنـزيريةوالتـي منالربوسيلة
احليوي الداجنة2الضرب اخلنازير للرنة. إىل أمريكا(ميكن مشال يف الرجنيفريية) (األيل ) الرنة

مستودع- هي اخلنـزيريةوالتـي احليويللربوسيلة الضرب أالسكا4من تنقل-يف أن
املزجلة ولكالب لإلنسان من. العدوى املعاكس االجتاه يف تنتقل أن للعدوى ميكن كما

الربية احليوانات إىل الداجنة يف. احليوانات العدوى جنمت حيث األرجنتني حال هو وهذا
(GrisonsGalictisوالغريزونات(82)) D. griseus)Dusicyon gymnocerusالثعالب

furax huronax (اֱדهضةعن احليويالربوسيلة الضرب يف،1من العدوى جنمت وحيث
األوربيةاألرانب اخلنـزيريةعن) Lepus europaeus(الربية احليويالربوسيلة الضرب من
األبصوم1 (83) يف التـي بالربوسيلة) Didelphis azarae) (الوخفياتمنحيوان(وتلك
احليوياֱדهضة الضرب اخلنـزيرية1من احليويوالربوسيلة الضرب تكتسب. (25)1من

واخلالص األجنة بأكل العدوى إىل. اللواحم الحم من تنتقل العدوى أن على بينة توجد ال



75 داء الربوسيالت

الداج احليوانات يف الربوسيالت داء مكافحة تتم عندما تنقرض أا احملتمل ومن األمر. نةآخر
والذب السهب ظبـي مثل الربية اֱדترات إىل العدوى الداجنة احليوانات تنقل حيث خمتلف

األمريكي( فيها) Bison bison) (الثور الربوسيالت داء يستدمي . حيث
عندما الربوسيالت داء الفضية والثعالب املنك مثل للفرو احلاملة احليوانات تلتقط قد

اإلنسان إىل بدورها تنقلها وقد املنعدية، احليوانات أحشاء على . تتغذى
املفصلية احليوانات من عديدة أنواع من السببـي العامل يؤوي. استفُرد أن للقراد ميكن

وي طويلة لفترات احلي اللدغالكائن خالل من العدوى يف. نقل اجلراثيم يطرح أنه كما
الوركية الغدة ذلك. coxalإفرازات ذات: ومع غري الربوسيالت يؤوي الذي القراد عدد إن

االحتاد(قيمة يف أجريت دراسة أنواع8استفردت: السابقالسوفيتـيففي من ذراري
من يف)قراد20000الربوسيلة بروسيالت عدة وهناك قراد، استفردت. كل التـي األنواع

هي املفصليات اֱדهضةمن والربوسيلة املالطية استفردتالربوسيلة الكلبيةكما يفالربوسيلة
من عينات من الدمويةالرباز الرأس الربوسيالتمروحية داء من تعانـي كلبة إىل ملتصقة

فقط. (67) صغرياً دوراً تلعب املفصليات أن على اتفاق دور-هناك هلا كان يف-إن
الربوسيالت داء . وبائيات

طبيعيالربوسيلةاستفردت:الطيور بشكل منعدية داجنة طيور من قليلة حاالت . يف
جداً متفاوتة املوصوفة دائماً. األعراض الربوسيالت لداء عائدة أا على تأكيد يوجد قد. وال

إ ونقص الوزن كفقد أعراض مع واضحة، العدوى تكون واإلسهالال البيض تلعب. نتاج ال
الطبيعة يف العدوى استمرار يف دوراً الطيورالربوسيلةاستفردت. الطيور أنواع بعض من

الغداف مثل احلجم(الربية كبري أسود Tripanscorax)والغراب) Corvus corvix) (غراب

fragilecus).
االنتقال وطرز العدوى الطبيعية:مصدر والربوسيلةللربوسياملستودعات اֱדهضة لة

املالطية والربوسيلة الترتيباخلنـزيرية على واألغنام واملاعز واخلنازير املاشية الثوي. هي
الكلبيةالطبيعي الكالبللربوسيلة الغنميةهو األغناموللربوسيلة . هو

البشر يف بشكل:العدوى أو املباشر التماس عرب احليوانات من بالعدوى اإلنسان يصاب
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باهلواء املنقولة العوامل واستنشاق احليوانية املنتجات أكل خالل من مباشر األمهية. غري تتغري
واملستودعات الوبائية املنطقة حسب النفاذ ومسلك السببـي العامل انتقال لطرز النسبية

االختطار حتت الواقعة املهنية واֱדموعات اجلب. احليوانية واحلليبنتشكل الطازجة ) اللنب(ة
بعدوى املصابة واملاعز األغنام من املستخرج املالطيةالينء شيوعاًالربوسيلة األكثر السواغ

البشري الربوسيالت داء من عديدة حاالت تسبب وقد العدوى فاشيات. لنقل حتدث أحياناً
البقر لنب مع املنعدي املاعز لنب خيلط عندما انتشاراً املن. أكثر البقر لنب أن املعروف عديفمن

املالطية اخلنـزيريةأوبالربوسيلة وبائيةالربوسيلة صفات ذات فاشيات إىل يسبب. يؤدي قد
على احملتوية ومنتجاته البقر اֱדهضةلنب فراديةالربوسيلة الكائنات. حاالت تبقى ما نادراً

املخمرة اجلبنة أو احلامضة القشطة أو الزبدة أو احلامض اللنب يف من(احلية ). أشهر3ألكثر
اللحم أو العظام نقي أكل عن جنمت القطبية وقرب القطبية املناطق يف حاالت توكدت

املنعدية األهلي األيل أو الرنة من اخلنـزيريةالينء احليويبالربوسيلة الضرب .4من
اللحوم منتجات بعض تسبب قد ولذلك بالدخان، التمليح أو للتخليل مقاومة الربوسيالت

ֲדذه كلاحملضرة وعلى بشرية، عدوى أبداً: الطريقة يتأكد مل االنتقال من الطرز . هذا
كمصادر ختدم أن املنعدية احليوانات مبفرغات امللوثة املياه أو النيئة للخضار املمكن من

أيضاً .للعدوى
متوطناً واخلنـزيري البقري الربوسيالت داء فيها يكون مناطق يف بالتماس االنتقال يسود

احلظائر. ناتباحليوا عمال عند مهنـي مرض حاالته، معظم يف البشري، الربوسيالت داء إن
واجلزارين البيطريني واألطباء األجنة. واملساخل مع التعامل عند عادة، العدوى، تلتقط

املهبلية اإلفرازات مع بالتماس أو املنعديةواخلالص، احليوانات فطائس أو املفرغات . أو
خال من املكروب اليدينيدخل عرب امللتحمة خالل من وأيضاً اجللدية، السحجات ما. ل إن

الفحوص تكون الذين العاملني توظيف يف الشركات بعض عند عليه متعارف هو
لكن أعراضي، ال شخص أي يصبح أن احتمال ألن خطأ، عندهم سلبية السريولوجية

قليل مريضاً إجيابية، السريولوجية . فحوصه
با االنتقال الغنميحيدث الربوسيالت داء فيها يكون التـي املناطق يف أيضاً لتماس

األجنة مع أو الوليدة احليوانات مع الرعاة يتعامل عندما وذلك باحليوانات، متوطناً .واملاعزي
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للحماية فراشها يف وعائالִדم الرعاة املاعز تشارك القارص، الشتاء ذات البلدان بعض يف
عد إىل يؤدي مما الربد بكاملهامن العائلة . (31)وى

املختربات ففي والبحث، بالتجربة اهلواء عرب االنتقال إثبات داء: مت مستعلقات تنبيذ حيمل
للهواء كتيم بشكل مسدودة منبذات يف جيرى عندما خاصاً خطراً ) حمكم(الربوسيالت

من وبائية فاشية الواليات45حدثت يف ميشيغان والية جامعة طالب بني املتحدةحالة
الـ1939-1938 الطالب كان حيث الثانـي45، الطابقني يف صفوف يف موجودين

األرضي الطابق يف الربوسيالت داء يف للبحث خمترباً حيوي بناء من أظهر. والثالث وقد
الضبوب جزيئات هي لالنتقال الوحيدة احملتملة الوسائل أن الحقاً أكدت. التحقيق كما

امل الوبائية دوراًالدراسات يلعب اللحم خزن وحجريات املساخل يف اهلواء عرب االنتقال أن تتالية
املنعدية، النسج مع املباشر التماس عرب االنتقال من تواتراً أكثر يكون أن احملتمل ومن مهماً،
بني العدوى من عالية معدالت إىل ذلك أدى ينتشر، أن القتل منطقة يف للهواء مسح وعندما

ا يف القربيةالعاملني اهلوائية. ملناطق املسالك طريق عن لإلنسان الدنيا املعدية اجلرعة أن يبدو
توضع. صغرية أو تام بشكل القتل منطقة تفصل عندما احمليطة املناطق يف االختطار يتناقص

سلبـي هواء ضغط ).47،16(حتت
إن إىل إنسان من الربوسيالت داء انتقال من احملتملة احلاالت بعض وإحداها. سانذكرت

انتقال نتيجة الكويت يف املالطيةحدثت عمرهاالربوسيلة طفلة أمها30إىل لنب من . يوماً
الطفلة ملرض السابقني األسبوعني خالل مفصلي وأمل وانزعاج محى من األم . عانت

املالطيةاستفردت احليويالربوسيلة الضرب األم1من من كل دم من متكرر، وبشكل ،
مستشفيات. (51)والطفلة أحد يف خمترب يف املكروبيولوجيا يف اختصاصيني مثانية تعرض

واستفردت الضبوب يف سريري لنموذج حادثي لتبعثر املتحدة املالطيةالواليات منالربوسيلة
احليوي منهم3الضرب مخسة بعد. من عليلة املرضى أحد زوجة أصبحت من6وقد أشهر

وا املستشفى، إىل زوجها املالطيةستفردتإدخال منالربوسيلة نفسه احليوي الضرب من
اجلنس. دمها طريق عن انتقلت العدوى أن االنتقال.(74)ويعتقد من حمتملة حالة حدثت

فلسطني يف الوالدة الوالدة،). إسرائيل(أثناء بعد األول اليوم يف محى من تعانـي األم كانت
املالطيةواستعرفت احلالربوسيلة الضرب الزروع2يويمن واستمرت الرحم لعنق زرع يف
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الرحم وعنق الدم من إجيابياً. إجيابية كان الدم زرع أن إال أعراضياً ال كان الطفل أن ورغم
التراض وعيار احليوي الضرب املوجود. 1: 100لنفس الوحيد الشذوذ كان الطحال تضخم

اليوم يف الطفل لال. 13عند احلالة، هذه قبل حاالت، عربذكرت إنسان إىل إنسان من نتقال
العظم نقي غرسة أو الدم . نقل

البقري:5الشكل الربوسيالت اֱדهضة(داء االنتقال-) الربوسيلة طرز

الماشية في واخلالص):5الشكل(العدوى األجنة هي املاشية يف للعدوى لرئيسية املصادر
الرب من كبرية أعداداً حيتوي الذي املهبلي مناطقوالنجيج تتلوث قد أقل ولدرجة وسيالت،

الكائنات مجيع تتخرب ال ألنه ملوث لنب على تتغذى التـي للعجول الربازية باملادة املزارع
اهلضمي السبيل يف . احلية

ماء أو طعام أو علف أكل بعد املعوي املعدي السبيل هو للعدوى شيوعاً األكثر الطريق
ملوث كأل ذلك. أو من أكثر ا: بل والعجولمن واخلالص األجنة تلعق البقرات أن ملعروف

جداً مهماً مصدراً ويشكل احلية الكائنات من كبرياً عدداً حيتوي قد هذا وكل الوليدة
العدوى،. للعدوى بنقل األخريات للبقرات التناسلية األعضاء بلعق البقرة عادة تساهم كما
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اجللد خيترق قد احلي الكائن أن جتريبياً تبني السليموقد حتـى أو بعد. املتشقق يعرف ومل
الطبيعية العدوى يف االنتقال من الطرز هذا مسامهة . مدى

املهبلي الطريق عرب جتريبياً واملرض العدوى وغريه الرأس شعر هذه. أحدث نتائج تشري
هذه عرب بالعدوى بقرة لتصيب ضرورية الربوسيالت من كبرياً عدداً أن إىل التجارب

كل. الوسيلة مهم: وعلى اإلمناء يف املستخدم الرحم داخل الطريق بأن شك أي يوجد ال
العدوى نقل يف مهماً،. جداً اختطار عامل االصطناعي لإلمناء منعدية ثريان استخدام يشكل

كثرية قطعان إىل تنتشر أن ميكن العدوى املغلقة. ألن البيئات يف العدوى تنتشر أن احملتمل من
فق الضبوبات، جتريبعرب بشكل باهلواء املنقولة العدوى تأكدت . يـد

اخلفاء ظاهرة يسمى وما اخللقية العدوى أيضاً يف). الكمون(وصفت جتربة أجريت
عالية(70)فرنسا جبرعة اصطناعي بشكل منعدية بقرات من املولودة العجول فصل فيها مت
اֱדهضةمن منعزلةالربوسيلة وحدات يف وربيت أمهاִדا عمرو. عن إمناء16يف مت شهراً

اصطناعياً على6يف. العجالت منعديات55جتارب بقرات من ولدن أن. عجلة 5تبني

أو الوالدة خالل الربوسيالت واستفردت بالعدوى، أسابيع/أصيبت بستة السلخ ويف. وبعد
مستقرة12و9عمر غري كانت سريولوجية عيارات احليوانات من اثنني لدى وجد شهراً
احلملح حتـى. تـى سريولوجية تفاعالت األخريات الثالث العجالت عند تظهر ومل

ايته أو احلمل قد). خفاء(منتصف اخلفاء ظاهرة تواتر أن التجربة على املشرفون اعترف
خمتلفة طبيعية ظروف حتت جداً منخفضاً تلقيح. يكون فيها جيرى التـي القطعان ويف

ا متر فقد منتظم بشكل تلحظالعجول أن دون اֱדال. لظاهرة نفس مشاريع: ويف أجريت
أخرى وغري)48،90(حبثية مطول طور مع املترافق الربوسيالت لداء العمودي االنتقال على

للعدوى سريولوجياً مرتفع. ظاهر بشكل املنعدية القطعان على أجريت استعادية دراسة ويف
أن: (90) من (2.5%)عجلة317من8وجد سريولوجياًمولودة إجيابيات تشري. بقرات

على أجريت طبيعي150دراسة بشكل منعديات أمهات من ولدن إجيابـي(عجالً زرع مع
اֱדهضة من) للربوسيلية أن82وأخذت املتحدة، الواليات يف جنوبية واليات ثالث يف قطيعاً

كبري بتواتر حتدث ال اخلفاء ح. ظاهرة منعزلة أماكن يف العجول اجلنسيربيت النضج تـى
تستفرد. والتكاثر نسلالربوسيلةمل من105من وال منعديات لتلك95بقرات ووليداً جنيناً
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الثاين(العجالت إجيابية). اجليل سريولوجية تفاعالت األول اجليل من عجلتني لدى وجد
حمدد غري مصدر من امتداد(72)ومستدمية يزل معروف) درجة(مل وغري إخفاء ظاهرة

كثرية وبلدان واسعة مناطق يف البقري الربوسيالت داء استئصال متنع مل أا إال اآلن . حتـى
أبطأت لقد أخرى ناحية إنكاره) أخرت(من ميكن ال بشكل القطعان بعض يف . االستئصال

الخنازير في املاشية:)6الشكل(العدوى يف مصادرها نفس هو اخلنازير يف العدوى . مصادر
الر يفالطرق احلال عليه هو ما نقيض وعلى اجلنسي، واالنتقال اهلضم هي لالنتقال ئيسية
لالنتقال: املاشية وشائعاً مهماً طرزاً الطبيعي اجلنسي التماس إىل. يشكل العدوى دخلت لقد

إضافة بعد منعدي) ضم(قطيع ذكر من. خنـزير بالعدوى لإلصابة جداً معرضة اخلنازير
وذ الفموي الطريق ترخالل التـي والظروف األكل يف عاداִדا بسبب كما. فيهابـىلك

التنفسي السبيل أو امللتحمة عرب الداخلة الضبوبات عرب بالعدوى إصابتها احملتمل من أنه
. العلوي

اخلنـزيري:6الشكل الربوسيالت اخلنـزيرية(داء االنتقال) الربوسيلة طرز

والماعز األغنام في واملاع:)7الشكل(العدوى األغنام املالطيةبعدوىزتصاب بطريقةالربوسيلة
للماشية التيس. مشاֲדة دور يتوطد املاعز(مل الضأن(واخلروف) ذكر انتقال) ذكر يف

الرضاعة. العدوى فترة خالل أيضاً منعدية الصغار تصبح وقد نادرة، الرحم يف املاعز . عدوى
احليوانات بعض يف العدوى هذه تستدمي . قد
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الرببخا التهاب يف للعدوى الوحيد، يكون أن احملتمل ومن الرئيسي، املصدر هو ملنـي
عن اخلروف الغنميةعند عرب.الربوسيلة آخر إىل خروف من شائع، وبشكل العدوى، تنتقل

القلفي أو املستقيمي خروف. التماس يودع عندما النعجة خالل من االنتقال حيدث كما
يعاشريָקِنمְקىمنعد مث بقليله ذلك بعد آخر خروف بني. ها كثرياً شائعة ليست العدوى

اجلنسي التماس من تلتقط فإا حتدث وعندما تبقى. النعاج، الغنميةال طويلةالربوسيلة فترة
الثانية الوالدة فترة قبل وتطرح النعاج .عادةيف

واملاعزي: 7الشكل الغنمي الربوسيالت املالطية(داء االنتقالطرز-)الربوسيلة

الكالب في انتقال:العدوى الكلبيةحيدث املهبليةالربوسيلة اإلفرازات مع للتماس نتيجة
اجلنني وأغشية اجلماع. واألجنة خالل الكلبات إىل العدوى املنعدية الذكور تنقل لنب. قد

األدب يف املسجلة البشرية احلاالت تقدر للعدوى، حمتمل آخر مصدر املنعديات ياتالكلبات
حديثاًيالطب أجهضت كلبات مع متاس عن جنم منها والعديد دزينات، بعدة . ة

املرض وبائيات يف احليوانات أساسي:دور احليوانات إنسان. دور من االنتقال حاالت
استثنائية إنسان بامتياز. إىل املصدر حيوانـي مرض الربوسيالت . داء
اإلنسان:التشخيص التشخيص: يف يثبت أن األعراضجيب على املعتمد السريري
خمربياً العدوى. والقصة مصدر إىل يشريان وقد حامسان السببـي العامل وتنميط . استفراد

على حمموماً املريض يكون عندما املأخوذ اللفائفي عرف أو القص عظم نقي أو الدم يزرع
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مناسبة الن. أوساط والسائل اللمفية العقد من املزروعة املادة أخذ واخلراجاتميكن خاعي
على. أيضاً احلاوية باحليوانات املتوطنة املناطق يف خاصة مرات، عدة الزروع بإعادة يوصى

اֱדهضة بسبب. الربوسيلة سلبية نتائج للدم، خاصة البكتريولوجية، الفحوص تعطي ما غالباً
تصبح وبذلك حمموم، مريض عند التشخيص قبل احليوية للمضادات الواسع االستخدام

أكثر ضرورية السريولوجية هو. االختبارات أنابيب، يف ويفضل باملصل، التراص اختبار
استخداماً واألكثر األبسط العايل. اإلجراء العيار من(يوفر دولية100أكثر ) وحدة

للتشخيص جيداً أساساً متكررة مصلية عينات يف املتزايدة التفاعالت. والعيارات شوهدت
التراص يف والتوالرمييةاملتصالبة الكولريا من حاالت يف هذه(باملصل ضد للتلقيح كنتيجة أو

من)األمراض النامجة العداوى ويف والقولون، للمعى امللهبة واإلشريكية،0 :9الريسنية
جمموعةوالسلمونيلة116 :0و157 :0القولونية املصلية األمناط كاوفمانNمن تصنيف يف
املالتوزيهوايت، املناعي. (22)ةوالزائفة الغلوبلني من كالً باملصل التراص اختبار Mيظهر

املناعي األيج. Gوالغلوبلني أن يتوقع ما داءGوعادة من فعالة مرحلة يف دائماً موجود
األيج. الربوسيالت عن الكشف اختبارات إجراء جيب اختبار-Gولذلك 2مثل

املتممة وتثبيت اإلنسان،(مركابتويثانول قوةGاأليجيف إىل تفتقد لكنها املتممة تثبت
غالباً باملصل) التراص للتراص منخفضة عيارات توجد عندما أمهية. وذلك االختبارات هلذه

الفعالة العدوى تستمر قد حيث املزمن، الربوسيالت داء يف عندما) النشيطة(خاصة حتـى
منخفضة مستويات إىل التراص عيارات األدم. ترجع األدمة(ياالختيار مبستأرجات) داخل

السريري للتشخيص وليس الوبائية للدراسات مفيد خلوية . غري
والشفاء2اختبار املعاجلة متابعة يف أيضاً مفيد إحدى. مركابتويثانول يف توبعت
مدة92عيارات(15)الدراسات الربوسيالت بداء اختبارات18مصاباً طريق عن شهراً

واملر باألنبوب التراص. كابتويثانولالتراص اختبار استمر احليوية، باملضادات املعاجلة ورغم
إجيابياً يف18باألنبوب إجيابية44 (48%) شهراً كانت املركابتويثانول عيارات أن إال مريضاً،

ويف 8 (9%)يف سنة أول اية يف من. شهرا18ًيف 4 (0.4)مرضى أحد يظهر مريضا84ًومل
سلبيني كانوا وملالذين الربوسيالت داء أعراض أو عالمات سنة اية يف للمركابتويثانول

املزمن الربوسيالت دار العكس. يكتسبوا عند: وعلى الربوسيالت داء أعراض من4استمرت
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باملعاجلة8 واستمروا سنة، بعد للمركابتويثانول إجيابيني كانوا نتيجة: وهكذا. مرضى توفر
بي باملركابتويثانول وأنسلبية املزمن الربوسيالت داء من يعانـي ال املريض أن على جيدة نة

ناجحة كانت احليوية باملضادات أال. املعاجلة املمكن فمن مبكراً الفعالة املعاجلة أعطيت إذا
األيج أضداد للمركابتويثانول(Gتظهر يف. أبداً) املقاومة حصل ما هذا أن احملتمل ومن

ال بداء أصيبوا مرضى بزرعثالثة عندهم أثبتت قد العدوى وكانت املخترب، يف ربوسيالت
ويف. الدم عندهم يظهر مل أنه لدرجة الكفاية فيه مبا مبكر بشكل واملعاجلة التشخيص مت لقد

املتابعة من سنتني خالل للمركابتويثانول املقاومة أضداد وقت كل. (39)أي يشكك: وعلى
يف االختبار هذا بفائدة الباحثني الربوسيالتبعض داء أخرى.(27)تشخيص مفيدة طرق

املناعي الكهربائي والرحالن البنغال وردية اختبار هي البشري لربوسيالت داء لتشخيص
. املعاكس

أو بالصحيحة التراص اختيار من أكثر به ويوصى بسهولة البنغال وردية اختبار ينجز
على دراسة ففي هيدليسون، ا(26)حالة222طريقة األكثركان البنغال وردية ختبار

تعادل إجيابية وبنتيجة إجيابياً. 98.3%حساسية، املعاكس املناعي الكهربائي الرحالن كان
ويف 84.9%يف احلادة احلاالت املزمنة91.6%من احلاالت . من

نتائج مع سنوات عدة املباشر غري باإلنزمي املرتبط املناعي املمتز مقايسة اختبار استخدم
البحوثجيد يف واحلساسية النوعية حيث من جداً،،(27)ة االستعماالت متعدد اختبار وهو

كثرية أخرى أمراض مع ليستخدم تكييفه أمكن حتـى املخترب إىل أدخل إن . فما
العاملية واألغذية الزراعة ومنظمة العاملية الصحة منظمة بني املشتركة اخلرباء جلنة لفتت

الربوسيالت داء العامليةمن(حول الصحة لالختبارات) 1986ظمة احملدودة القيمة إىل االنتباه
قد ألم وذلك للربوسيالت متكرر بشكل يتعرضون الذين األشخاص عند السريولوجية

األعراض غياب مع السريولوجية الناحية من إجيابيني الفئة. يكونون هذه األطباء: تتضمن
امل يف والعاملني وامللِقحني وزرعالبيطريني واللقاحات املستضدات بإنتاج املكلفني خترب

السريرية . النماذج
الذهن عن يغيب أال احليوانات، أو لإلنسان السريولوجي التشخيص عند الضروري، من
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األيج أضداد العدوىMأن مستهل يف إنتاجها يتم التـي فقط اختبار. هي سيوفر وبالتايل
ألن للتشخيص، األفضل املعيار سلبيةالتراص نتائج سيعطي تترقى. املركابتوثانول وحاملا

األيج أضداد ستطهر البدءGالعدوى يتم مل ما وتزداد املركابتويثانول الختبار املقاومة
املناسبة . باملعاجلة

عن النامجة العدوى تشخيص والربوسيلةجيرى اخلنـزيرية والربوسيلة املالطية الربوسيلة
معيֵקراֱדهضة مستضد اֱדهضةمناسبمع كل(8)للربوسيلة وعلى املستضد: ، هذا يوفر ال

عن النامجة العدوى الكلبيةتشخيص الربوسيلةالربوسيلة من النوع هذا إىل(ألن باإلضافة
الغنمية املغضن) الربوسيلة الطور يف السكاريد(R)موجود العديد السطح ينقصه الذي

مييز الذي التقليدي"الشحمي لتشخيص" (ةالربوسيالت مايلي الكلبيةانظر الربوسيلة
الغنمية ). والربوسيلة

املاشية جداً:يف كبري عدد حالياً يتوفر السريولوجيا، على رئيسي بشكل التشخيص يعتمد
حبكمة جيرى عندما مفيد وكلها السريولوجية، االختبارات االختبار. من تفاعل من كل ينجم

ك يف االختبار وفائدة األمناطالسريولوجي من األضداد تبديها التـي احلساسية عن ظرف ل
الضد من منط لكل املصلي والتركيز املناعية للغلوبلينات املناعية.(19)املختلفة الغلوبلينات
األيج هي البقري الربوسيالت داء يف جيد بشكل درست أن. GواأليجMالتـي ورغم

ال تكفي لدرجة كيفية ليست املتوفرة فإااالختبارات شخص، لكل مناعي غلوبلني ستعراف
منها املسيطرة إىل فيها(تشري يسيطر نوع أي العدوى). إىل أثناء املناعية الغلوبلينات لتقييم

األيج تظهر احلالتني كال ففي البقري، الربوسيالت داء تشخيص يف خاصة أمهية Mوالتلقيح

األيج يتبعها احلي. Gأوالً يف أنه يف الفروق األيجتكمن متيل املنعدية الزيادةGوانات إىل
األيج متيل حني يف بنيGواالستدامة، العجول تلقيح من تقريباً أشهر ست بعد لالختفاء

هذا. أشهر8و3عمر على عن:واعتماداً العدوى تفريق يف مفيدة املتممة االختبارات تكون
بالذ اللقاح بعد تستدمي ما كثرياً والتـي التراص، التفاعالت19ريةعيار عن وكذلك ،

الربوسيالت مع السطحية املستضدات تتشارك التـي اجلراثيم عن النامجة للنوع املغايرة
األيج النمط من تكون أضداداً تعطي . عامةMوالتـي
السريولوجية االختبارات تصنيف خمتلفة-ميكن بلدان يف الستخداماִדا حسب. تبعاً
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روت)1: (التايل فعالةاختبارات أو متممة(2)،ينية الوبائي(3)،اختبارات الترصد . اختبارات
التحري(4) أو. اختبارات تشخيصياً حمدد أو فعال كاختبار يستخدم أن واحد الختبار ميكن

كمتمم، أو يستخدمهللتحري الذي الربنامج على اعتماداً . وذلك
املصلية التراص اختبارات والصفيحة(استخدمت على،)األنبوب تستخدم، زالت وما

واسع وأستراليا. نطاق أوربا يف العدوى معدالت إنقاص يف كبري، وبشكل سامهت، وقد
ذلك ومع حدود: واألمريكتني؛ تصبح العاملي، واالنتشار املنعدية القطعان نسبة تنقص عندما

القطعان) تقييدات( يسمى ما يف واضحة االختيارات ضرورياً"املشكلة"هذه ويصبح ،
العدوى استئصال على للمساعدة أخرى اختبارات وسهلة. استخدام دولياً معرية االختبارات

العينات من كبري لعدد فحص بإجراء وتسمح األيج. اإلجراء تفاعل اختباراتMيسيطر يف
. التراص

احلد على إجيابية أو مشتبهة أا على املصنفة احليوانات يف املتممة االختبارات تستخدم
حالتهاوذل الستجالء كل. ك املنخفضة: وعلى التراص عيارات أن نتذكر أن الضروري من

االختبار إعادة احلكمة من ولذلك حديثة، عدوى عن نامجة تكون البنغال. قد وردية اختبار
مدروء( مستضد اليوم) مع يف كثرية عينات مبعاجلة ويسمح وسهل كيفي. سريع اختبار وهو

س إىل احليوانات وإجيابيةويصنف يف. لبية كثرية كاذبة إجيابيات البنغال وردية اختبار يعطي
أو منخفض العدوى وقوع فيها يكون التـي بشكلاملناطق العجول تلقيح فيها جيرى

احملدد أو الوحيد االختبار أساس على استخدم إذا نوعي غري فهو ولذلك ولذلك. منتظم،
بريطاني مثل البلدان من الكثري يف حتري،يستخدم اختبار أو أويل كاختبار واستراليا ا

والتـي سلبية، أا على تصنف سلبية عندها االختبارات نتيجة تكون التـي فاحليوانات
للتوكيد أخرى الختيارات ختضع إجيابية النتيجة . تكون
املرتفع الوقوع ذات املناطق يف جداً مقبولة البنغال. النتائج وردية اختيار يستخدم قد كما

التراص باختبار مشتبهة أا على املصنفة للحيوانات متممة االختبارات. كاختبار من الكثري
جداً حساساً االختيار هذا كان وملا البنغال، وردية اختبار يف سلبية املشتبهة هناك(املصلية

قليلة كاذبة إلغفال) إجيابيات قليل احتمال فهناك مبكراً العدوى متييز(ويكشف ) لعدم
املنعديةاحل . يوانات
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و املتممة تثبيت اختبار هي الرئيسية املتممة والريفانول2االختبارات كما. مركابتويثانول
من املختلفة األمناط أجل من وإليزا الالمباشر الدم حل مثل أخرى اختبارات طورت

السكريد عديد مستضد مع الشعاعي املناعي واالنتشار املناعية، كلتستخدم. الغلوبلينات
املنبهة أو التلقيح عن النامجة تلك عن العدوى عن النامجة األضداد لتمييز االختبارات هذه

للنوع مغايرة . جبراثيم
كل يف الربوسيالت داء لتشخيص مناسبة والتنافسية املباشرة إليزا اختبارات من كالً إن

ج يف مرات عدة اجتمعت والتـي اخلرباء من جمموعة اتفاق حسب نسقت. نيفاألنواع
احليوانية لألوبئة الدولية واملنظمة والزراعة األغذية منظمة مع بالتعاون العاملية الصحة منظمة

مشروعاً) السوافات( نسقت املنظمات، هلذه املرجعية وخمتربات الدولية، الذرية الطاقة وهيئة
التقنية واملتغريات املستضدات إىل باإلضافة املقايسات هذه وتقييس . األخرىلتقييم

أستراليا استئصال: يف يف احلديثة األطوار يف جداً مفيدة املتممة وتثبيت إليزا تقنية كانت
من الكثري وجد عندما وذلك البقري، الربوسيالت املُ"داء احليوانات" ةلَِكشֲקالقطعان مع

الكامنة و. احلملة أعلى عدداً املتممة تثبيت اختبار مع مقارنة إليزا، اختبار بشكلعكس
بالذرية امللقحة املنعدية، القطعان يف التفاعلية احليوانات من لكنه19واضح امللقحة، وغري

ال أم ملقحة كانت سواء الربوسيالت، داء من اخلالية القطعان يف سلبية نتائج كانت. أعطى
احلساسي أن إال املتممة تثبيت من أقل املنعدية القطعان جمموعة يف إليزا اختبار وهي-ةنوعية

حنتاجها أعلى-التـي اإلجيابية. (17)كانت ذات احليوانات بعض من للتخلص كلفت وقد
نفسها عن بالدفاع للعدوى السماح من أقل االستئصال من النهائي الطور يف الكاذبة

أكثر أو منعدى حيوان بقاء بسبب القطيع يف اإلنزميية. (79)واالنتشار املناعية املقايسة
بالذريةالتنافسية امللقحة احليوانات تفاعالت لتفريق أيضاً املنعدية19مالئمة واحليوانات

املستضد باستخدام طبيعي السكريد5بشكل . (63)العديد
ومتعب ومتغري معقد لكنه نوعية، األكثر املتممة تثبيت اختبار عدة) جمهد(يعترب وحيتاج

ذلك من أكثر بل دولياً: خطوات معري غري حملهمي. إنه حتل أن أخرى بسيطة الختبارات كن
األيج أجزاء تقيس والتـي والريفانول، املركابتويثانول . Gمثل

وبنجاح، الالتينية، أمريكا يف املختربات من والعديد احليوانية الصحة خمتربات استخدمت
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بالصفيحة املدروء املستضد باهاء(BAPA)تراص ال3.65 (10) يف يسهل االختبار عملوهذا
األمصال من والكثري السلبية العينات حيذف ألنه للفحص كثرية دم عينات توجد عندما كثرياً

النوعية غري التفاعالت سلبية. ذات إىل العينات االختبار نتائج منبوذة(تصنف هي والتـي
حمتملة) بالتأكيد و. وإجيابية حتديدي الختبار األخرية التراص/ختضع مثل أكثر أو متمم أو

أوب املتممة وتثبيت كندا. مركابتويثانول2األنبوب يف االختبار هذا قيم (78)وقد

جداً(44)واألرجنتنب مقبولة النتائج . وكانت
اللنب تنتج التـي القطعان على منفصل بشكل الربوسيالت لداء الوبائي الترصد جيرى

تشخيصي اختبارات باستخدام باستخدام اللحم تنتج التـي وحواجزوالقطعان خمتلفة، ة
حمددة الصحيحة. تفتيشية القطعان ومراقبة املنعدية القطعان استعراف هو الرئيسي . واهلدف

البقر يف عالية حساسية ذات أا يفترض أخرى اختبارات أو للتحري اختبارات تستخدم
اللحم تنتج األسواقBAPAمثل.التـي يف العينات جلمع التفتيشية احلواجز وتكون

قياسية. اخلواملس الختيارات اإلجيابية األمصال إىل) معيارية(ختضع احليوانات وتعاد
جداً. مصادرها بسيط اختبار وهو اللنب، حلقة اختبار فيستخدم اللنب تنتج التـي املاشية أما

قصري وقت خالل كثرية قطعان بفحص صهاريج. ويسمح أو علب من املركبة العينات جتمع
للجمع نقاط يف نفسهااللنب مزرعة يف أو األلبان أن. ومصانع جيب إجيابية عينة وجدت إذا

العينة منه أخذت التـي القطيع يف موجود حدة على حيوان لكل سريولوجية فحوص . جترى
الباكتريولوجية الفحوص الطريقة) اجلراثيمية(استخدام ֲדذه ختترب التـي فالعينات حمدود،
واألغ األجنة من تؤخذ ما واملينغالباً واللنب املهبلية واإلفرازات اجلنينية جتهض. شية قد

السبيل من الربوسيالت كبرية مئوية نسبة ستطرح لكن جتهض، ال وقد املنعدية األبقار
حوايل ذلك يف وتستمر املخاض، من قليلة أيام قبل الوالدة30التناسلي بعد ما وقد. يوماً

أن حديثا85ً%قدر املنعدية األبقار منمن مزمن15%وأكثر بشكل املنعدية األبقار من
العجول والدة خالل الربوسيالت أو. تطرح مستدمياً يكون قد اللنب يف اإلطراح كان وملا

الستفراد ممتازة مادة يشكل اللنب فإن الفحوصالربوسيلةمتقطعاً أعيدت . إذا
وال الدم مصل باستخدام للثريان السريولوجي االختبار إجراء املنويجيب أن. سائل جيب

تطرح قد الربوسيالت ألن سلبية النتائج كانت إذا للمنـي الباكتريولوجي الفحص يعاد
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متقطع اخلنازير. بشكل وال: يف الفردي، للتشخيص السريولوجية االختبارات تستطب ال
القطيع يف عدوى وجود التراص. تعكس اختبارات تستخدم الصفيحة(قد أو أو) باألنبوب

باحلمضتثبي املدروء املستضد أو املتممة البنغال(ت االختبار. BAPAأو) وردية ويفضل
نوعية وغري منخفضة تراص عيارات لديها التـي القطعان يف سلبـي ألنه باألنبوب(األخري

الصفيحة التراص). أو باختبار إجيابية أا على تصنف التـي القطعان أو(أما باألنبوب
ي) الصفيحة أن عياراتفيجب لديه أكثر أو حيوان هناك أكثر100كون أو دولية . وحدة

املاعز مبفرده: يف حيوان كل على وليس ككل قطيع على السريولوجية االختبارات تطبق
عيارات. أيضاً لديه أكثر أو حيوان املنعدية القطعان يف أكثر،100يوجد أو دولية وحدة

احلاالت هذه عيار: ويف يعترب أن العدوى50جيب على كمؤشر دولية اختبار. وحدة يفضل
امللقحة القطعان يف وخاصة التراص، اختبار على املتممة املالطيةتثبيت Rev Iبالربوسيلة

طويلة فترات الراصة األضداد تستدمي اختبار. حيث يعطي جيدة2كما نتائج مركابتويثانول
امللقحة القطعان يف امل. جداً املستضد اختبار باحلمضنتائج البنغال(دروء إال) وردية واعدة

احلاضر الوقت يف حمددة استنتاجات إعطاء ميكن وال حمدودة التجربة هو. أن إليزا اختبار
تبشرياً . األكثر
األغنام كومبس: يف الختبار الغلوبلني(ميكن أضداد أن) اختبار هاجو قبل من املعدل

تشخيص70%يكشف عند املنعدية احليوانات عنمن النامجة املالطيةالعداوى يفالربوسيلة
األخرى. األغنام االختبارات املتممة(تعطي تثبيت قبوالً) التراص، أقل عند. نتائج يوصى

إقرار املتممة وتثبيت التراص اختيارات تلك) يـتبن(إجراء من أقل واضحة عيار مستويات
أخرى حيوانية ألنواع الك. املعتمدة الرحالن يكشف أضداداًسوف املعاكس املناعي هربائي

طويلة مدة تبقى والتـي املصل يف متأخرة تظهر التـي اخلاليا داخل املستضدات . ضد
كانت: وبالتايل التـي املزمن الربوسيالت بداء املصابة األغنام عند مناسباً استخدامه سيكون

املتممة وتثبيت البنغال ووردية بالتراص اخلرباء.(85)سلبية التشخيصيةيتفق الطرق أن على
عن الناجم الربوسيالت بداء املالطيةاخلاصة للكثري،الربوسيلة حباجة واألغنام املاعز وأنهيف

عامة صحية أمهية تعطيها التـي املشكلة هذه إىل االنتباه . جيب
مع املعد املستضد استخدام الغنميةجيب اخلروفالربوسيلة بربخ التهاب تشخيص عند
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الغنميةعنالناجم هي. الربوسيلة املفضلة املتممة: االختبارات وتثبيت اهلالمة، عرب االنتشار
منعدية. وإليزا قطعان على أستراليا يف دراسة الغنميةأجريت خاليةبالربوسيلة فطعان وعلى

وأن تفاعلية، أكثر حيوانات كشفت قد هذه لإلنزمي املناعية املقايسة أن فأظهرت العدوى من
التـياختب اخلرفان بعض كشف يف فشل املتممة تثبيت الغنميةتطرحار كل. الربوسيلة أدى

مبعدل كاذبة إجيابيات إىل العدوى من اخلالية القطعان يف املتممة وتثبيت إليزا اختبار (49)من

مناسبة،. %0.5 تشخيصية طريقة للمنـي البكتريولوجي أنالفحص نسيان عدم جيب لكن
الربوسيالت متقطعاًطرح يكون . قد

املنعدية: الكالب الكالب يف األوثق التشخيصية الكلبيةالطريقة استفرادبالربوسيلة هي
جنينـي نسيج من أو املنـي أو اللنب أو املهبلي النجيج أو الدم من السببـي العامل

بعد. واملشيمة متقطعاً يصبح قد لكنه سنتني، إىل سنة من يدوم أن الدم لتجرمث الطورميكن
الربوسيالت. البدئي بداء اإلصابة احتمال للدم سلبـي زرع ينفي ال . وهكذا

باستخدام باألنبوب أو بالصفيحة التراص هي شيوعاً األكثر السريولوجية االختبارات
الكلبيةمستضد منالربوسيلة تستخلص مستضدات مع اآلغار هالمة يف املناعي واالنتشار ،

امل تراص اخللوي، املركابتويثانول2ركابتويثانولاجلدار تراص واختيار باألنبوب2بالصفيحة
هو. املعدل أيضاً، حساسية األقل ولكن اآلن، حتـى نوعية األكثر االختبار أن املرجع من

هيوىل من املستخلصة املستضدات يستخدم الذي اآلغار هالمة يف املناعي االنتشار اختبار
الكلبية ه. الربوسيلة كل نوعيةتعطي غري تفاعالت كثرت، أو قلت لدرجة االختبارات، . ذه

عام وكارميشيل جحا مستضدات1982أظهر يستخدم الذي املناعي االنتشار اختبار أن
داخليةم(sonicatedمصوتنة خلوية قصرية،) ستضدات بفترة الدم جترمث بدء بعد مقبول

بعد حتـى املنعدية احليوانات كشف ا6وميكنه من تعطي: أي. ختفائهأشهر عندما
ملتبسة نتائج أخرى باملخاط. اختبارات شبيه ضرباً يستخدم جديد اختبار تطوير ) -M(مت

الكلبيةمن بـالربوسيلة األمصال معاجلة بعد باألنبوب، التراص يف 2كمستضد

احلساسية. مركابتويثانول إنقاص دون نوعية أكثر . (18)االختبار
ا:املكافحة مكافحةاملقاربة هي البشري الربوسيالت داء من للوقاية منطقية ألكثر
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أوربا يف خمتلفة بلدان يف ذلك أثبت وقد احليوانية، املستودعات من العدوى واستئصال
حتقيق. واألمريكيتني ميكن ال إلزامي، بشكل اللنب ببسترة البشرية اجلماهر بعض حتصني ميكن

الت املناطق من الكثري يف اللنب الوقتبسترة ضيق بسبب واملاعز األغنام تربـي الوقاية. ـي
املهنية الفئات بني العدوى من(من وكل املساخل، عمال البيطريني، األطباء املاشية، أصحاب

فطائسها أو احليوانات مع الصحي) خيتلط التثقيف على تعتمد أن وجيب صعوبة، أكثر
املراقبة مع ذلك، أمكن كلما حمصنة مالبس . الطبيةواستخدام

بشكل مهم الربوسيالت داء ضد املؤسسات يف اֱדمدات وعمال املساخل عمال حتصني
األعلى االختطار حتت الواقعة املهنية الفئة يشكلون ألم وذلك إىل. خاص، الوصول ميكن

اهلوائية الدارة ومراقبة األخرى األجزاء عن السلخ مناطق بفصل سلخ. التحصني حيدد
التف خاصاحليوانات تصميم له أكثر أو مبسلخ البارد(اعلية التخزين ذات مع) مؤسسات

منطقة كل يف رمسية بيطرية الستئصال-مراقبة برامج لديها التـي البلدان يف تذبح. وذلك
العاملني حلماية مناسبة ومراقبة خاصة احتياطات مع اليوم اية يف احليوانات أن. هذه جيب

ا إجراءات املوظفون حمصنةيتعلم ومالبس مبطهرات يزودوا وأن الشخصي أن. لتصحح جيب
الكلورامني حملول الكاوية5%يستخدم الصودا حملول الصوديوم(أو إىل8%) هيدروكسيد

السلخ%10 بعد التجهيزات مدة.(31)لتطهري تغلى أو موصدة يف األدوات تعقم أن جيب
حملول30 يف الكاوية2%دقيقة الصودا ت. من الكلورامنيميكن مبحلول املالبس 2%طهري

الكربوليك3%أومبحلول محض صابون كربويل(من الغسيل) صابون تنقع. مع أن جيب
الكلورامني حملول يف الكاوية1%اليدان الصودا باملاء5مدة0.5%أو تغسل مث دقائق

. والصابون
ال االحتاد يف العايل اخلطر ذات املهنية اֱדموعات متنيع والصنيجرى السابق . سوفييتـي

وذلك السابق، السوفييتـي االحتاد يف واضح بشكل جيدة نتائج على احلصول مت وقد
الذرية من حمضر لقاح اֱדهضة19BAباستخدام الذرية(للربوسيلة من املستخدمة19مشتقة
البقري الربوسيالت داء اجللد) يف بتخديش السنوي. وأعطي التطعيم إعادة متت وقد

املؤرجةل االختيارات أو السريولوجية االختبارات مع يتفاعلوا مل الذين وجتنباً. ألشخاص
حمددة أجزاء من يتألف حديثاً لقاح طور فقد اإلنسان يف اللقاح عن الناجم لالنزعاج
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الذرية من شحمي سكريد عديد مكون من الصني. 19BA(28)كيميائياً يف أعطي: أما فقد
من موهن حي اֱדهضةالقاح اجللدM 104الذريةلربوسيلة هذه. بطريق تستخدم ال

احملتملة اجلانبية اآلثار بسبب أخرى بلدان يف فرنسا. اللقاحات يف واعدة حماوالت أجريت
من مستضدية . الربوسيلةبأجزاء

مع باحليوانات املتوطنة املناطق يف البقري الربوسيالت داء ملكافحة بالتلقيح يوصى
ا مرتفعةمعدالت من. نتشار هو املختار اֱדهضةاللقاح وقد19الذرية-الربوسيلة ،

مع للحيوان مفيدة حلياه يوفره الذي وبالتحصني االنتشار العاملي استخدامه بفضل تأكدذلك
املنخفضة التشخيص-يوصى. تكلفته مع للتداخل حمدوداً-جتنباً التلقيح يكون بأن

احليوان) بالتشريعات( من(اتلصغار بسرعة) أشهر3 - 8العجول تفقد احليوانات هذه ألن
للقاح استجابة املنتجة أن. األضداد حمصنة80%إىل65%قدر بقيت امللقحة احليوانات من

العدوى املصادر. ضد من واحداً ينقص وبذلك مديد، للقاح لإلجهاض املضاد التأثري
األجنة وهو للعدوى أف. الرئيسية على احلصول معمت املنظم للتلقيح برنامج يف النتائج ضل

من سنوية للتلقيح90%إىل70%تغطية املناسب العمر ذات العجول تلقح. يف أال جيب
عمر فوق اإلناث أو الذكور يكون. أشهر8العجول أن جيب األعلى كلما6احلد أشهر

ذلك التلقيح. أمكن بإعادة يوصى املنتظم. ال للتلقيح الرئيسي يفاهلدف للعجول اإللزامي أو
لداء مقاومة قطعان على واحلصول العدوى معدل إنقاص هو معني بلد أو منطقة

بعدها يبدأ أن املرض الستئصال ميكن وبذلك أن. الربوسيالت، من7 - 10قدر سنوات
اهلدف هذا إىل للوصول ضرورية املنتظم . التلقيح

املنخفض االنتشار ذات البلدان أو املناطق لالستئصال: للمرضيف بربنامج القيام ميكن
بكامله، القطيع على جترى التـي املتكررة السريولوجية التشخيصية االختبارات بوساطة

متفاعلني أي من العدوىReactorsوالتخلص بؤر كل ختتفي ֲדذا. حتـى القيام ميكن
مبفرده املنخفض(اإلجراء االنتشار ذات البلدان مع) يف باملشاركة العجولأو الترصد. تلقيح

الربامج هذه مثل يف جداً مهمان احليوانات نقل ومراقبة شارفت. الوبائي التـي للبلدان ميكن
بالذرية التلقيح توقف أن املرض استئصال مؤقتا19ًعلى آخر لقاح أي . أو
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بالذرية البالغة األبقار تلقيح مضت-19كان قليلة لسنوات مستحسن-وحتـى غري
التشخيصبسبب مع تتداخل قد التـي لألضداد املطولة القرن. املقاومة من اخلمسينات ويف

مقارنة مناعة يوفر قد صغرية جبرعة البالغة احليوانات تلقيح أن باحثني عدة أثبت املاضي
وتبقى كاملة، الوقت-جبرعة نفس أسرع-يف بشكل وختتفي منخفضة التراص . عيارات
عام نيكوليتـي جرعة1975بدأ باستخدام املتحدة الواليات يف الدراسات من سلسلة

القطيع يف العدوى انتشار يقلل التلقيح أن واستنتج كبرية، بدرجة املنعدية القطعان يف . خمفضة
حوايل بعد ختتفي اَألضداد التلقيح6وأن من من. أشهر أقل بقيت1%وأن اإلناث من

مدة اللقاح بذرية بعد3 - 6منعدية يف. التلقيحأشهر جداً مفيدة املتممة االختبارات كانت
التلقيح عن النامجة وتلك العدوى عن النامجة التفاعالت أخرى،. تفريق دراسات أثبتت
املوجودات هذه املراقبة، حتت وأخرى طبيعية ظروف يف يؤخذ. )61،5،89،6(أجريت قد

التـ القطعان يف االعتبار بعني البالغات اإلناث احلادتلقيح الربوسيالت داء من تعانـي ي
الكبرية، القطعان يف وكذلك بسرعة، منتشرة وعداوى بإجهاضات يتميز أنالذي تبني حيث

االستئصال صعب املزمن الربوسيالت هي. داء ֲדا املوصى من1 - 3اجلرعة خلية باليني
الذرية اجللد19بروسيلة حتت االخت. تعطى ذات احليوانات تلقح أن فقط،جيب السلبـي بار

حكومي إشراف وحتت وبوضوح تعلَّم أن بداية. وجيب يف حاالً املفاعلني استبعاد جيب
بعد. احلملة السريولوجية الناحية من امللقحة احليوانات تفحص أن باستخدام6جيب أشهر

املتممة وتثبيت واملركابتويثانول الريفانول مثل التـي. اختبارات احليوانات ذبح وجيب
منعدية أي. أصبحت أن قدر الدوري، السريولوجي الفحص مشكلةيقط"وباستخدام " ع

خالل العدوى من خالياً يصبح أن .(13)شهرا18ً - 24ميكن
وإجازִדا منه اخلالية القطعان استعراف من اخلنـزيري الربوسيالت مكافحة تتألف

عليها( تر). املصادقة مكان يف عدوى تشخيص مت ينصحفيهبـىإذا فإنه للبيع اخلنازير
داء من خاٍل قطيع من حبيوانات جديد قطيع وتأسيس املسلخ إىل بكامله القطيع بإرسال

لالست. الربوسيالت مهمة املنعدية اخلنازير كانت اخلنازيريوإذا فطم جيب البحث، أو الد
خالل الرئيسي4الرضيعة القطيع عن منفصلة مرافق يف وتربيتها باالختباراتيوصى. أسابيع،
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الدورية البنغال(السريولوجية وردية مفاعل) مثل أي أي: أخرياً. الستئصال توجد ال عندما
األصلي القطيع إرسال فيجب ذلك، من التوكد وبعد اجلديد، القطيع الربوسيالت بداء إصابة

املسلخ للخنازير. إىل فعالية لقاحات يوجد . ال
عن النامجة العدوى مكافحة املالطيةاتعتمد التطعيملربوسيلة على واملاعز األغنام يف

رئيسي بشكل هو. التلقيح املفضل املالطيةاللقاح لإلناثREV Iالربوسيلة تعطى والتـي
عمر نفسه. أشهر3 - 6من اللقاح من البالغات لإلناث صغرية جرعة إعطاء بـ(ميكن أقل
اإل20000 جرعة يف اجلرثومية اخلاليا عدد من اليافعاتمرة .(7)) ناث

تر املاعز كانت احلدوديةبـىوملا املناطق األطراف(يف االجتماعية) يف الظروف حيث
العدوى عودة حتدث حيث لالستئصال، بربامج القيام الصعب من فإنه جداً سيئة واالقتصادية

غالباً هائمة القطعان ثابت، بشكل املناطق هذه املرا. يف جتعل احليوان تربية الصحيةوطرق قبة
الصغرية. صعبة باملختربات اخلاصة التشخيصية الطرق نقص هو آخر مهم اخلربة. عامل أثبتت

باللقاح واجلمهورياتREV Iاخلاصة والبريو ومنغوليا وإيران وتركيا إيطاليا من كل يف
ت مت منغوليا ففي للمكافحة، ممتازة وسيلة أنه السابق السوفييتـي االحتاد يف 6لقيحالقوقازية

عامي بني حيوان النتيجة، 1974 – 1978ماليني من: وكانت كان الذي االنتشار  - 4تراجع

البشرية10000لكل3 احلاالت وقوع وكذلك أكثر، أو النصف إىل مالطا،. حيوان يف أما
من البشر عند احلاالت عدد تراجع تلقيح29إىل260فقد من سنوات عدة بعد وذلك ،

الصغري بالذريةاֱדترات معطيات. REV Iة وجود عدم رغم إيطاليا يف نفسه الشيء وحدث
كل. (4)مرجعية واملذبوحة: على املشخصة املفاعلة احليوانات مكافحة إجراءات أعطيت

املنخفض االنتشار ذات املناطق يف مقبولة . نتائج
عندمREV Iللقاح اإلجهاض واحتمال الثمالية الفوعة مثل التقييدات تلقحبعض ا

املستدمية املراقبة حيتم والذي للقاح احملدود والثبات املساوئ. احلوامل، هذه تلغي أال جيب
حتـى األقل على الصغرية، اֱדترات عند الربوسيالت داء ملكافحة كأساس اللقاح استخدام

أفضل لقاح من.توفر الصينية الذرية على التعويل اخلنـزيريةميكن الضرب-الربوسيلة
واملعروفة1حليويا اخلنـزيرية، جنني. 2الذرية-بالربوسيلة من الذرية هذه استفردت فقد
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مت حتـى سنوات خالل مستنبتات يف واملستمر املتكرر باالستنساخ فوعتها ووهنت خنـزير
ثابتاً بقي توهني إىل لقاح. الوصول اخلنـزيريةاستخدم مع2الذرية-الربوسيلة الصني يف

جي مننتائج ألكثر جداً املاشية20دة على بل فقط الصغرية اֱדترات على ليس سنة،
أيضاً اجلافة. واخلنازير شبه املناطق يف استخدامه كانت) القاحلة(بدأ وحيث الصني، مشال

مياه يف اللقاح أعطي ولذلك واملصائد، القيود نقص نتيجة جداً صعبة التلقيح عمليات
م. (94)الشرب العديد وفمويةأجرى ملتحمية لقاحات حول اختبارات األحباث معاهد ن

للطفيليات( املضادة العوامل إلعطاء يستخدم الذي النمط من يف) مبحاقن اجللد وحتت
الصني يف عليها احلصول مت التـي النتائج إثبات عادة املمكن من وكان الصغرية، . اֱדترات

خال أو اللنب يف اللقاح ذرية طرح بعد يتوكد علىومل مستمرة الدراسات زالت وما املهبل ل
اللقاح . هذا

التالية الوسائل مبشاركة وبنجاح، اخلراف، عند الرببخ التهاب مكافحة التخلص:ميكن
سريرياً واضحة آفات من تعانـي التـي اخلراف سريرياً،من السوية اخلراف من التخلص

االنتشار أو املتممة تثبيت الختبار إجيابية اليافعةلكنها اخلراف وفصل اهلالمة مل(عرب التـي
بعد لالستيالد البالغة) تستخدم الذكور مثل. عن البلدان بعض يف جرومي ذيفان استخدم

من حتضريه مت املتحدة والواليات الغنميةنيوزيالندة مساعدةالربوسيلة لقحت. ومواد
مث شهرين أو شهر بعد تلقيحها وأعيد فطمت، عندما ذلكاحليوانات بعد هذا. سنوياً ينتج

ضد أضداداً الغنميةاللقاج ضدالربوسيلة اֱדهضةوليس املالطيةلقاح.الربوسيلة الربوسيلة
REV Iضد أضداداً ينتج لكنه الرببخ التهاب ضد اֱדهضةفعال قدالربوسيلة والتـي أيضاً،

العدوى وبني بينها املالطيةختتلط لقاح. بالربوسيلة يوفر اخلنـزيريةالال 2الذريةربوسيلة

اخلروف يف الرببخ التهاب ضد . حتصيناً
عن الناجم الربوسيالت داء مكافحة الكلبيةميكن وجارالربوسيلة الكالب) مأوى(يف

املفاعلة احليوانات استئصال يتلوها الدم، وزروع املتكررة السريولوجية يتوفر. باالختبارات ال
اآلن حتـى تن. لقاح أن اختطارجيب حول الكالب أصحاب البيطرية العيادات صح

الكلب بقتل توصي وأن الربوسيالت بداء مصاب بكلب . االحتفاظ
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عـراجـالم
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99 داء العطائف

العطائف CAMPYLOBACTERIOSISداء

بالعطائف األمعاء ICD 10 A 04.5 campylobacter enteritisالتهاب

جنس اآلVibrioالضمة(العطيفةحيتوي صحة) نحتـى من لكل أمهية ذات أنواع عدة
واحليوان هو. اإلنسان الرئيسي املرضي املنتنةوالعطيفة،Jenjuniالصائميةالعطيفةالنوع

fetusاملنتنة املنتنة) السابقاملعويةنويع(نويع جنسياًنويعوالعطيفة تسبب. املنقولة قد أحياناً
الالردية والعطيفة القولونية األبسالينيةLurdisالعطيفة األمعاءupsaliensisوالعطيفة التهاب

واحليوان اإلنسان إجيابية. يف للحرارة، أليفة القليل، اهلواء أليفة الغرام، سلبية اجلراثيم هذه
األبسالينيةباستثناء(الكاتاالز حلزوين) العطيفة أو منحنـي شكل . وهلا

بعد واضحة إسهايل كمرض العطائف داء أمهية معلوماتأصبحت على احلصول مت أن
األكسجني ضغط خاصة واالستفراد، الزرع متطلبات حول بشكل(أفضل القليل اهلواء أليفة

املثالية) دقيق احلرارة احلرارة()م(º42ودرجة ). أليفة
عام منذ املتزايد الطبـي االهتمام عن1977إن الناجم األمعاء التهاب العطيفةحول

االصائمية املنطقيواملواضيع من جعلت اجلديد املصدر احليوانـي املرض هذا حول لكثرية
عن النامجة األمراض عن منفصل بشكل املرض هذا أكثر. ونويعيهااملنتنةالعطيفةمناقشة بل

ذلك عن. من الناجم املرض الصائميةإن عنالعطيفة النامجة املنتنةواألمراض خمتلفةالعطيفة
.سريرياً
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عن.1 الناجم األمعاء الصائميةالتهاب العطيفة
Enteritis caused by Campylobacter jejuni

الضماوي:املرادف األمعاء .Vibrionicالتهاب
الصائمية:السببيات وأحياناًالعطيفة القولونية، أجل. العطيفة من رئيسيان خمططان اقترح

املصلي الصائميةالتنميط اقتر. للعطيفة اجلسميةخمطط املستضدات ويستخدم بينر، حه
الالفاعل60ويتضمن الدموي التراص طريقة باستخدام استعرافها مت والتـي مصلياً، منطاً

(McMyne et al., 1982, Penner and Hennessy, 1980)ويستخدم ليو، اقترحه وخمطط ؛
ويستعرف خاصة صفات له مسوطاً التر90مستضداً بطريقة مصلياً بالصفيحةمنطاً اص

ورفاقه. (Lior, 1982)املنـزلقة باتون يف(1985)قارن من1,405املخططني مستفردات
أن ووجد وبيئي وحيوانـي بشري بينر،96.1%أصل نظام باستخدام تنميطها ميكن

كم92.1%و ليو، نظام باستخدام تنميطها أميكن يكمل املخططني هذين أن استنتج حدمهاا
مف وأما الوبائياآلخر للبحث . يدان

اجلغرايف االنتشار: التوزيع . عاملي
اإلنسان يف الصائميةتعترب:احلدوث الرئيسيةالعطيفة اجلرثومية العوامل من واحدة حالياً

يف فالوقوع النامية، البلدان يف خاصة اإلنسان، يف واإلسهال األمعاء التهاب تسبب التـي
األمعا اللتهاب مشابه البلدان عنهذه الناجم مستنبتات. السلمونيلةء استكملت أن وبعد

عن النامجة احلاالت عدد فإن االستفراد وطرق الصائميةالزرع ازديادالعطيفة بريطا. يف يانيف
مستفردات:العظمى عن يتم وللمشايف العامة للصحة التابعة املئتني املختربات يف التبليغ كان

مستفردات متجاوزاً ولكنعطيفةالالسلمونيالت من-، النسبة-1981وابتداء :انقلبت
بينينسون)(Skirrow, 1982للسلمونيلة10745مقابلللعطيفةمستفردة12496 وحسب ،
العطائف:(1990) داء العامل14%إىل5%يسبب يف اإلسهال حاالت على. من وبناء

أن قدر فقد خاصة عيادات من مأخوذة ال20%سجالت االستشارات بسببمن رمسية
العطائف، داء مع مترافقة كانت بريطانيا يف األمعاء هناكالتهاب حمتملة600000وأن حالة



101 داء العطائف

الوطنـي املستوى على البلدان. (Skirrow, 1982)سنوياً يف الوقوع تقدير الصعب من
استفردت فقد التصحح نقص وبسبب الصائميةالنامية، من17%إىل5%منالعطيفة

غري بإسهالاألشخاص من31%إىل8%ومن(Prescott & Munroe, 1982)املصابني
بإسهال املصابني تكون. األشخاص أن احملتمل من لإلسهالاًمهماًسببالعطيفةوهكذا

الثالث العامل يف .(Skirrow, 1982)الطفلي
العمرية الفئات كل املرض النامية. يصيب البلدان السنت: يف عمر حتت األطفال نييصيب

خاص تواتراً. بشكل أكثر بشكل الشباب والبالغني األطفال فيصيب املتطورة البلدان يف . أما
املسافرين إلسهال مهم سبب العطائف بشكل.(Benenson, 1990)أيضاًداء فرادي املرض

أيضاً،رئيسي وبائية فاشيات حدوث معروفة. رغم مصادر من املعروفة الكبرية األوبئة نشأت
لنب أورمثل ملدينتني احمللي املصدر من ملوث ماء أو مبستر يف. بيتنيوغري انتشاراً أكثر املرض

املعتدل املناخ ذات البلدان يف الدافئة . األشهر
داء من فاشيات إىل ينء حليب من حمضرة منتجات أو مبستر غري لنب استخدام أدى

وسويسرا املتحدة والواليات وكندا بريطانيا يف بريطانياحد. العطائف يف األكرب الفاشية ثت
تقريبا3500ًوأصابت Jones(نسمة et al., 1981 .(مبادة ملوث لنب عن الفاشيات تنجم قد

عن الناجم الثدي بالتهاب مصاب ضرع من لنب عن تواتراً، أقل وهو أو، العطيفةبرازية،
من.الصائمية أكثر أخرى فاشية أصابت يف30كما صغرية قرية يف وقد. بريطانياشخصاً

الثدي بالتهاب مصابتني بقرتني كان العدوى مصدر أن الالحقة االستقصاءات أظهرت
عن الصائميةالناجم اֱדمָקالعطيفة احلليب لوث لـمما Hutchinson)بقرة40ع et al., 

املصلية. (1985 األمناط الصائميةاستفردت املرضىللعطيفة وبراز البقرات من نفسها
اֱדمָקومرشحات واللنب أن. عاللنب الصائميةقدر منالعطيفة أكثر حاالت90%تسبب من

اإلنسان عند و)Karmali and Skirrow, 1984(املرض األخرى%10، األنواع من . فقط
احليوانات يف الكبري:احلدوث املستودع والطيور والربية الداجنة الثدييات للعطيفةتشكل

االصائمية الصعب من لكن معدل، وجود بسبب اإلسهايل للداء كسبب العامل هذا عتبار
السريرية الناحية من الصحيحة احليوانات يف العدوى من . عاٍل
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اإلنسان يف عن:املرض الناجم األمعاء الصائميةالتهاب حادالعطيفة دور. مرض
من عامة، ا. أيام2 - 5احلضانة، واألمل واحلمى اإلسهال هي الرئيسية لبطنـياألعراض

املرئي) املرضى3/1عند(والقياء أو اخلفي املرضى90%إىل50%(والدم احلمى)من تترافق ،
ومفصلي عضلي وأمل وصداع عام دعث مع مائع. غالباً املخاط،الرباز على حيتوي ما وكثرياً

خالل. والدم عفوي بشكل املريض ويشفى عادة، محيد املرض ختتفي. أيام7 - 10مساق
خاللاألعر احلادة املرضى،. أيام2 - 3 اض بعض عند وخامة أكثر األعراض تصبح قد لكن

الشك إىل تؤدي وقد السلمونيالت، داء يف التقرحي القولون التهاب ألعراض مشاֲדة
استقصائي بطن وفتح الزائدة املرض. بالتهاب مرافقاً احلاالت، بعض يف الدم إنتان أثبت

بعده أو واإلجهاضاملضاعفا. اإلسهايل السحايا التهاب من وتتألف نادرة، . ت
إعاضة أجل من إال عادة، معاجلة يتطلب وال ذاتياً حمدود مرض املعوي العطائف داء

معاجلة. الكهارل تتطلب التـي احلاالت يف املختار الدواء هو . اإلريثروميسني
احليوانات يف الصائميةاستعرفت:املرض الالعطيفة يف سببـي األمراضكعامل من عديد
الداجنة احليوانات ). Rescott and Munroe, 1982(عند

عن:الماشية الناجم األمعاء الصائميةالتهاب يصيبالعطيفة للذي مشابه العجول يف
حتـى. اإلنسان يدوم قد وإسهال معتدلة محى من العجول أن. يوما14ًتعانـي احملتمل من

الب يف الثدي التهاب العامل التجريبـييسبب التلقيح إن القائلة باحلقيقة برهن كالذي قرات
احلاد الثدي التهاب يسبب اجلراثيم من قليل بعدد اللنب(للضرع عن النامجة الفاشيات انظر

يف اإلنسان: الينء عند ). احلدوث
الصائمية:األغنام األغنامالعطيفة يف لإلجهاضات رئيسي الفاشيات،. سبب من عدد يف
دور لدورنسب املنتنةمشابه نويع املنتنة أو). املعوية(العطيفة محلها اية قرب األغنام جتهض

قليلة أيام خالل ميوت قد هزيالً أو ميتاً محالً موعدها يف . تلد
والقطط ملالكيها:الكالب العدوى مصدر بإسهال املصابة اجلراء العرض. تشكل هو اإلسهال

متوات القياء يبدو كما احليوانات. راًاملسيطر، يف حيدث قد لكنه اجلراء يف تواتراً أكثر املرض
أيضاً عام. البالغة ورفاقه ونوس عن1984وصف جنمت الصائميةفاشية من9يفالعطيفة
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البيجيل10أصل نوع من صيد الصفراء،Beaglesكالب من آثار مع إسهايل براز لديها
الدم علىإنكلترايف.وأحياناً دراسة ويف معاجلَ، استفرادكالب مت خمتلفة، بيطرية عيادات يف ة

الصائمية أصل 59 (11.6%)منالعطيفة من كلبني505كلباً ومن بإسهال، مصابة كالب
بإسهال122من(1.6%)فقط مصابة غري أخرى. كلباً دراسة كان(Fleming, 1983)ويف
مستدمي39لدى أو متقطع مزمن إسهال . كلباً

برنرز و241ونيكوالزرع للكالب برازية مادة من املصابة156عينة القطط من عينة
ألنواع. باإلسهال إجيابية الزروع ويف20%يفالعطيفةكانت للكالب العائدة العينات من

للقطط%13 العائدة العينات تواتر. من متساوياًاألبسالينيةالعطيفةكان اإلجيابية الزروع بني
الكالب يف كل. والقططتقريباً الدور: على خيص فيما استنتاجات أي املؤلفون يقدم مل

مصابةاإلبسالينيةللعطيفةاملمرض غري حيوانات يفحصوا مل ألم والقطط الكالب يف
. بإسهال

األخرى عن:الثدييات الناجم األمعاء التهاب حيدث أن احملتمل الصائميةمن يفالعطيفة
احليوانية األنواع من النسناسالكثري يف وصفت فقد بني،Monkeyاألخرى، فاشية ويف

األحصنة . صغار
مهم:الطيور مستودع الصائميةالطيور اإلسهال. للعطيفة إحداث املمكن من أنه ورغم

عمرها صيصان بإعطائها3عند الصائميةأيام املعروفالعطيفة غري من فإنه الفم، طريق عن
ط بشكل حيدث املرض كان إذا تؤوي،بيعيفيما الصحيحة الطيور من كبرية نسبة ألن

أمعائها يف . اجلراثيم
االنتقال وطرز العدوى الربية،):8الشكل(مصدر أو الداجنة سواء والطيور، الثدييات

الرئيسي املستودع الصائميةهي الصائميةوجدت. للعطيفة قبلالعطيفة من دراسات يف
خمتلفني أعور) skirrow, 1982) (Prescott and Munroe, 1982(مؤلفني من100%يف

روث600 ويف رومي من38ديك وكان46دجاجة من94من83، كبرياً عدداً حتتوي بطاً
الذبح قبل أمعائها يف الربية. اجلراثيم الطيور من عديدة أنواع يف احلي الكائن يف: وجد مثالً

و%35 املهاجرة، الطيور املدين50%من احلمام ويــمن النوارس70%إىل%20، . من
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براز من العامل من100%إىل2.5%استفُرد املرارة ومن الصحيح، البقر من20من خروفاً
براز186أصل ومن ثديية30%إىل%0، أنواع من كبري عدد ومن الصحيحة الكالب من

أيضاً . برية
العطائف:8الشكل الصائمية(داء االنتقال-) العطيفة طرز

الصائميةال تبقىعطيفة أن ميكنها حيث الطبيعية، املياه مصادر يف شائع بشكل موجودة
منخفضة حرارة بدرجة أسابيع عدة كل. حية وجدت،: على أا نالحظ أن املهم من

القولونيات بوجود دائم، ولذلكColiformوبشكل ينجم: الربازية، التلوث أن املفترض من
احليوانات والط(عن هو)يورالثدييات اإلنسان عند الظروف بعض يف العدوى مصدر وأن ،

استعراف أحياناً الصعب من أنه رغم تقريباً، دائم بشكل الوسيط) حتديد(الطعام . املصدر
الشائع الوجود الصائميةونتيجة والطيوروالقولونيةللعطيفة الثدييات أمعاء للعطيفةميكن(يف

بدالصائمية أسابيع عدة حية تبقى حرارةأن للدواجنم4رجة الرطب السطح فمن) على
متواترة حادثة هو احليوان أو الطري حلم تلوث أن افتراض أجريت. السهولة دراسة أوضحت

أن املتحدة الواليات يف خمتلفة خمتربات قبل من30%من فيها300تقريباً العينة مشلتها دجاجة
الصائمية ال1800من5.1%وأنالعطيفة من ملوثةعينة كانت األمحر استفردت. لحم
القولونية خنالعطيفة الصائمية،زيرـمن أخرىوالعطيفة حلوم Stern(من et al., 1985 .(
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حتوي حلوم من املطبخ يف املتصالب التلوث عن اإلنسان عند العدوى تنجم العطيفةقد
بشالصائمية تطبخ مل التـي أو طبخاً تتطلب ال التـي األخرى كافواألطعمة كل

(Griffith and Park 1990) .ومنتجات املبستر غري اللنب هي للعدوى األخرى املصادر
املعاجلَ غري احمللي واملاء األار ومياه املبسترة غري كافاأللبان يف. بشكل العدوى تكتسب

بإسهال املصابة والقطط اجلراء من خاصة احليوانات، من مباشر بشكل احلاالت . بعض
ه علىالضحايا ويصبحون احليوانات هذه مع يلعبون حيث األغلب، األعم يف األطفال م

برازها مع . متاس
ورفاقه جرادوس من (1988) 104درس أقل بعمر بإسهال3أطفال ومصابني سنوات

األطفال من العدد نفس مع وقارنوهم البريو، يف ليما من احمليطية املدينية املناطق يف يعيشون
يعانو ال معويةالذين معدية اضطرابات من الشاهدة(ن عوامل) الفئة الستعراف وذلك

املختلفة عامل. االختطار يشكل املنـزل بيئة يف والفراخ الدجاج وجود أن املؤلفون استنتج
مهماً املن. اختطار بيئة يف الطيور روث مع بالتماس منعدين األطفال حقيقة. زلـيصبح

املساخل، عمال أن هي أخرى بشكلخمهمة ومنتجاִדا احليوانات خيالطون الذين أولئك اصة
ألنواع اإلجيابية التفاعالت من بكثري أعلى نسبة لديهم الذينالعطيفةمباشر املتربعني دماء من

كشواهد Mancinelli(يستخدمون et al., 1987 .(
نادر ذلك أن إال آلخر شخص من االنتقال حيدث الت. قد القليلة احلاالت بني ـيومن

املكسيك يف ألطفال مشفوية عدوى كانت قد). Flores – Salorio et al 1983(وصفت
املعاجلني غري املرضى الصائميةيطرح أكثر6مدةالعطيفة أو سنة مدة وبعضهم . أسابيع،

األخرى املعدية العداوى حالة مثل اهلضمي السبيل هو . املدخل
براز:التشخيص من العامل استفراد من رئيسييتألف بشكل التشخيص. املريض يتم

من جو يف حتضن منتقاة أوساط و5%باستخدم الكربون10%أكسجني، أكسيد ثانـي
احلرارة85%و درجة تكون أن املفضل ومن التشخيص. م43نتروجني، جيرى قد

باستخد مزدوجةاالسريولوجي أمصال على أخرى اختبارات أو املباشر املناعي التألق . م
احل إثبات: يواناتيف العامل استفراد فإن األصحاء العدوى حلملة املرتفع املعدل وبسبب

سريولوجي باختبار املعايري يف زيادة إثبات احلكمة ومن املرض، عن املسؤول بأنه كاٍف . غري
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جزئية:املكافحة الوقائية اإلجراءات تكون قد املرض، وبائيات حول املتوفرة للمعرفة تبعاً
هذ يف اֱדالفقط الواليات. ا يف كولورادو يف االختطار عوامل حول دراسة يف قدر فقد

عن-املتحدة العدوى من فرادية حاالت جنمت الصائميةحيث أن-العطيفة 3/1قدر

غري واللنب املعاجل غري املاء استهالك جتنب مثل بإجراءات منه الوقاية ميكن تقريباً احلاالت
ا غري الدجاج أو جيداملبستر بشكل Hopkins(ملطبوخ et al., 1984 .(يتبع أن جيب

غسل مثل الشخصي التصحح قواعد بإسهال املصابة والقطط للكالب املخالطون األشخاص
الكامل األطفال. اليدين مع متاس على املريضة احليوانات تكون أال نفس. جيب تطبيق جيب

املن مديرات على الشخصي التصحح حول املطبخأ. زلـالتوصيات يف أخذ: ما فيجب
الطيور حالة يف خاصة األخرى، األطعمة عن النيئة احليوانية املنتجات لفصل مكافحة. احليطة

للعامل الربي االنتشار بسبب حالياً عملي غري لكنه جداً، مرغوب أمر احليوانات يف العدوى
برية حيوانية مستودعات يف . ووجوده

عـراجـالم
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ا.2 عناألمراض المنتنةلناجمة العطيفة
Diseases caused by Compylobacter fetus

الضمات: املرادفات الضماتVibriosisداء عن الناجم اإلجهاض اإلجهاض(،
السوايف)الضماوي الغنم إجهاض البقري، التناسلي الضمات داء السوايف، العقم ، .

) املعوية(fetusاملنتنةنويعCampylobater fetusاملنتنة) الضمة(العطيفة:السببيات
املنتنة مثل) تنمو(تتطور. venerealisجنسياًاملنقولةنويعوالعطيفة أوساط يف املنتنة العطيفة

ختالف أا إال القليل، اهلواء أليفة وهي الربوسيلة، وأغار دموي، الصائميةأغار أاالعطيفة يف
بدرجة درجة25تنمو يف وليس . م42م

اجلغرايفا االنتشار: لتوزع . عاملي
اإلنسان يف شائع: احلدوث عام)نادر(غري وحتـى الطب1981، األدبيات ةيسجلت
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األقل134 على مثبتة من،حالة خمتلفة أماكن يف والبقية املتحدة، الواليات يف معظمها حدث
بكثري.العامل املسجل من أعلى الوقوع أن .)Bokkenheuser and Sutter, 1981(يعتقد

احليوانات يف عاملي:احلدوث بشكل وحيدث واألغنام، املاشية يف شائع . املرض
اإلنسان يف ملميزات:املرض مشاֲדة مميزات اإلنسان من املستفردة املنتنةللذراري العطيفة

يف) املعوية(املنتنةنويع فرادية وحاالت األغنام بني اإلجهاض من فاشيات تسبب والتـي
عن. يةاملاش جنمتا حالتان وصفت املنتنةكما  Veron and)جنسياًاملنقولةنويعالعطيفة

Chatelain, 1973) .مثل مرسبة مضعفة عوامل مع يترافق عندما عامة العطائف داء مييز
الوعائي القلبـي واملرض والورم املزمنة والكحولية املبتسرة والوالدة معظم. احلمل كانت

نساء من سناملستفردات فوق ونساء ورجال خدج، وأطفال احلاالت. 45حوامل نسبة
النساء من الرجال عند . أعلى
عن النامجة العدوى املنتنةتسبب اإلنسانالعطيفة يف الدم ثانوياً. إنتان الدم جترمث ويكون

خمتلفة موضعة عداوى ويتلو احلاالت نصف من أكثر بني. يف ما من43%و27%مات
املصابني الدماملرضى Morrison. (بإنتان et al., 1990 .(من الزروع معظم على احلصول مت

احلمى خالل الدم الزليلي،جمرى السائل من السببـي العامل استفراد مت ،يعوالنخاكما
احلاد األمعاء بالتهاب املصابني براز من . وأحياناً

مترا احلمل من اخلامس الشهر من احلوامل النساء يف املرض ثابتة،شوهد محى مع فقاً
إسهال مع احلمل. وغالباً بتمام بوالدة أو خبداج أو بإجهاض، احلمل ينتهي اخلدج. قد ميوت

التهاب أو السحايا التهاب أعراض تبدي والتـي العدوى من احلمل بتمام الرضع وبعض
والسحايا وبع. الدماغ وإسهال، وسعال خفيفة محى مع الوالدة يوم املتالزمة تبدأ 2 - 7دقد

السحايا التهاب عالمات تظهر احلاالت. أيام إماتة األطفال. تقريبا50ً%معدل عند يظهر قد
ووهن وإسهال وقهم قياء مع الدم جترمث ظاهرياً األصحاء األطفال وأحياناً التغذية . السيئي

احليوية باملضادات املعاجلة بعد أو عفوي بشكل عادة املريض البالغني،. يشفى يف وغالباًأما
أعراض مع متعممة كعدوى املرض فيتظاهر أخرى، بأمراض مسبقاً املضعفني أولئك عند

كبري بشكل املنتنة). Bokkerheuser and Sutter, 1981(متغرية املنتنةالعطيفة وقبل-نويع
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شيء يسببpathogen ِممֲקرְקاض-كل ما نادراً لكن جمموعية، عدوى إىل يؤدي انتهازي
األ نقيضالتهاب على وذلك الصائميةمعاء، املعدة. العطيفة التهاب حاالت بعض لوحظت

النامجة املنتنةعنواألمعاء منقوصاملنتنةنويعالعطيفة مناعي جهاز وجود دون الرجال عند
(Havery  and Green Wood 1983, Devlin and McInyre, 1983) .

حال يف احملبذ احليوي املضاد هو مناجلنتاميسني األخرى السريرية واألشكال الدم جترمث ة
املعدية غري املركزي. العدوى العصبـي اجلهاز اكتناف عند الكلورامفينكول بإعطاء . يوصى

النكس من للوقاية ضرورية احليوية باملضادات املطولة Morrison(املعاجلة et al., 1990 .(
احليوانات يف املاشي:املرض يف مهم مرض الضمات خساراتداء يسبب ألنه واألغنام ة

واإلجهاضات العقم نتيجة . مهمة
هو: الماشية النوع هذا يف الرئيسي السببـي املنتنةالعامل ،جنسياًاملنقولةنويعالعطيفة

نويع أقل املبكر. املنتنةولدرجة اجلنني موت مسبباً للعقم مهم سبب التناسلي الضمات . داء
الود تكرار هو الرئيسي باملهمةestrusقالعرض القيام فاشية.بعد نسبة: وخالل أصيبت

ملدة متكرر بشكل اجلنسي باهليجان البقر من أن3 - 5كبرية إال منها25 – 40%أشهر، فقط
مرتني تلقيحها بعد أخرياً. محلت محلت التـي العجالت أو البقرات إىل5%أجهضت: ومن

أشهر%10 خبمسة احلمل غري. خالل نسبة اإلناثتؤوي من املنتنةحمددة نويعالعطيفة
احلمل،جنسياًاملنقولة فترة كامل التكاثرخالل فصل يف الثريان لعدوى مصدراً وتصبح
. التايل

يتطور أي السوية؛ خصوبتها وتستعيد األولية العدوى بعد للمرض مقاومة البقرة تكتسب
سوي بشكل كل. اجلنني فقط: على جزئية العدوى ضد احليواناتاملناعة تصاب ،وقد

سوي بشكل بالنماء اجلنني يستمر ذلك رغم أو ثانية هام. بالعدوى بكل املقاومة تتناقص
االصطناعي. سنوات3 - 4بعد اإلمناء أو الطبيعي باالستيالد العدوى محلة. تنتقل هي الثريان

مه دوراً الثريان تلعب احلاالت، معظم يف مؤقتة أا رغم األسوياء إىلالعدوى بنقلها ماً
القلفي. اإلناث اجلوف يف املسبب العامل مع. حيمل التعامل أثناء منعدية الثريان تصبح قد

االصطناعي اإلمناء يف املستخدمة امللوثة واملعدات باألدوات وكذلك املنعدية، . البقرات
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اإلم يف املستخدم املنـي إىل تضاف التـي احليوية للمضادات حساس السببـي ناءالعامل
. االصطناعي

املنتنة املاشيةاملنتنةنويعالعطيفة يف الفرادية اإلجهاضات عن محلة. مسؤولة اإلناث بعض
الربازية. للعدوى املادة يف وتطرحه املرارة يف املعدي العامل . تؤوي
هي: األغنام األغننام يف السوافية اإلجهاضات يف الرئيسية املنتنةالعوامل تنةاملننويعالعطيفة

الصائميةو أقلالعطيفة ولدرجة املنتنة، بوفيات. جنسياًاملنقولةنويعالعطيفة املرض يتميز
أو احلمل، متام يف ميتة خرفان بوالدة أو احلمل من األخرية األشهر يف واإلجهاضات األجنة

بقليل الوالدة بعد متوت وكالمها. خرفان املشيمة والتهاب الرحم التهاب العدوى تسبب
النعجةيؤ وموت الدم إنتان إىل فقد. دي و20%إىل10%إن احلمالن النعاج5%من من

شائع أمر أجهضت املستعدة. التـي النعاج نسبة على ويعتمد اإلجهاضات، معدل . يتغري
مناعة املنعدية احليوانات مدة. تكتسب ثانية النعاج جتهض تقريبا3ًال يكون. سنوات قد

عالياً اإلجهاضات إىلمعدل أحياناً ويصل القطيع، يف حديثة العدوى كانت من70%إذا
احلوامل يبدو. النعاج ما على دوراً اجلنسي االنتقال يلعب وال الفم، طريق عن العدوى . تنتقل

االنتقال وطرز العدوى املنتنةمستودع):9الشكل(مصدر لكنالعطيفة احليوانات، هو
ا اإلنسان يلتقط كيف الواضح غري مع. لعدوىمن املباشر بالتماس ينعدي أنه ويفترض
امللوث الطعام ابتالع أو املنعدية، مبستر(احليوانات غري لنب ينء، امل) كبد املاء أوأو لوث،

أ املشيمة، عرب اجلنسيباالنتقال التماس أو الوالدة خالل التعرض كل. و جيب:وعلى
احليوانا مع متاس أي أنكروا املرضى بعض ان حيوانيةمالحظة منتجات مع حتـى أو ت

أيضاً. األصل املنشأ داخلية تكون قد العدوى أن طفيلياً. يشك السببـي العامل يكون قد
السن قلع خالل الدم جمرى خيترق قد فموياً أن. مطاعماً تقول أخرى املنتنةنظرية قدالعطيفة

الثوي يفقد حتـى واضحة تصبح أن دون اإلنسان معى يف موجودة نتيجةتكون املقاومة
معممة عدوى مسببة ذلك بعد املخاطية تغزو مث ما، مصدر: باختصار. مرض يزل العطيفةمل

واضحنياملنتنة غري اإلنسان عند Morrison(وإمراضها et al., 1990 .(
من منعدية بقيت التـي البقرات وكذلك احلملة، الثريان هي املاشية يف العدوى مصادر
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الوالد إىل الثانيةوالدة اجلنسي. ة التماس هو االنتقال . طرز
العطائف: 9الشكل املنتنة(داء لالنتقال-) العطيفة احملتمل الطرز

لألغنام احمليطي: بالنسبة التلوث هو العدوى املنعدية. مصدر األغنام مشيمات حتتوي
األجنة إىل باإلضافة سوي، بشكل ولدت التـي األغنام حتـى أو أجهضت اֱדهضةالتـي

العطائف من كبري عدد على حتتوي املهبلي، محلة. والنجيج املنعدية النعاج من قلة تصبح
الربازية املادة يف العامل وطرح املرارة يف العدوى امللوثة. بإيواء واألدوات العشب يشكل

فموي. للعدوى) نواقل(vehicleسواغاً اجلنسي. االنتقال االنتقال مالحظة ما،متت لكن
ناقصةز عنه املعلومات . الت
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املرض وبائيات يف احليوانات الطبيعي:دور املصدر هي املنتنةاحليوانات شوهد. للعطيفة
بؤراً ويشكل حامالً يصبح أن لإلنسان ميكن كيف يعرف ال لكن اإلنسان، مرارة يف العامل

العدوى من استثنائياً. إنسانية حدوثاً ذلك يكون أن احملتمل ا. من احليواناتآلية من النتقال
واضحة غري اإلنسان . إىل

اتفاقياً:التشخيص اإلنسان عند العطائف داء تشخيص زال درجة-) تصادفياً(ما وإىل
اآلن-كبرية تكتشف. حتـى املنتنةعنندما تكنالعطيفة مل ملرضى دموية زروع يف

للزر متكررة دموية عينات تؤخذ أن جيب مشتبهة، عندهم احلمويالسببيات الدور خالل . ع
السحايا التهاب حاالت يف النخاعي السائل من زروع جترى أن جيب بالزروع. كما يوصى
املهبلي السائل من االستفراد اجل من احليوية املضادات أوساط على . املتكررة

املاشية إفراز: يف زرع وعل للقطيع، املرضي التاريخ على السوايف العقم تشخيص يعتمد
الثريانالقلفة من احلوامل،،واملنـي غري والعجالت البقرات من املهبلي املخاط زرع ومن

اֱדهضة األجنة كبد ومن اإلنفحة من السائل زرع على العينات. وكذلك كل تزرع أن جيب
التجميع6خالل من الستفراد. ساعات األعلى املعدل على احلصول املنتنةيتم منالعطيفة

امله العنقي أواملخاط الودق من يومني قبل مباشرة . بعدهبلي
املاشية من قطيع يف بالعدوى يشتبه بكتريولوجي): البقر(عندما فحص بإجراء يوصى

ي ملا املهبلي العنقي منقللمخاط عقيمات20رب بقني لكن استولدن تؤخذ. عجلة أن جيب
بعد االستيالد6العينات موسم بداية من . أشهر

تشخيصي طريقة الشخصيةهناك للعدوى ليست أا رغم القطيع، عدوى ملعرفة جيدة ة
املهبلي العنقي املخاط باستخدام التراص اختبار وهي هو. الفردية، آخر اختبار يستخدم

أيضاً املهبلي املخاط باستخدام الالمباشر ألن. التراص البقرات يف نوعي غري املناعي التألق
نويع املنتنة علىياًجنساملنقولةالعطيفة متصالبة تفاعالت املنتنةتعطى . املنتنةنويعالعطيفة

الثريان يف صعب الفردي حامسة. التشخيص القلفة إفراز من عليها احلصول يتم مستفردة
سلبياً الزرع كان إذا كذلك ليست لكنها إجيابياً، الزرع كان الثور. إذا خيضع أن -يتوقع
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االصط اإلمناء مركز إىل يدخل أن بفاصلة-ناعيقبل متتالية بكتريولوجية اختبارات ألربعة
أو واحد املناعي4أسبوع للتألق للمخاط. اختبارات متعاقبة زروع إجراء هو ممتاز اختبار

الثور هلذا التابعات العذراوات للعجالت املهبلي . العنقي
األغنام و: يف واخلالص اجلنينـي النسيج بزرع رئيسي، وبشكل التشخيص، السائليتم

لالستفراد. املهبلي املفضل هو وكبده اجلنني أنفخة . سائل
غري:املكافحة البشرية العدوى وبائيات حول حالياً املتوفرة القليلة لتحديداحلقائق كافية
املكافحة . طرق

خالية ثريان من منـي استخدام هو املاشية يف السوايف العقم من للوقاية األفضل الطريقة
يف العدوى االصطناعيمن فيمكن. اإلمناء قطيع يف عملياً اإلجراء هذا يكون ال وعندما

حبوايل) تطعيم(تلقيح االستيالد قبل وذلك سنوي، بشكل والعجالت أشهر2 - 3البقرات
مساعد مع التجارية اجلرثومية اللقاحات على). مساند(باستخدام البينة عديدة جتارب قدمت

اجلر باللقاحات التطعيم والبقراتأن الثريان عند احلامل حالة على يقضي أن ميكن ثومية
املكافحة. أيضاً يف جديداً منظوراً للقاحات العالجية املزايا ذلك. توفر يغيب: ومع أال جيب

تنقص حني يف القطيع، من العدوى يستأصل لن سوف املنعدية احليوانات تطعيم أن البال عن
حت الثريان يف العدوى الطريقة معينةهذه ظروف التجارب. ت إحدى Vazques)يف et al.,

املنقولةاملنتنةالعطيفةاستفردت) 1983 منجنسياًنويع ثورين اصطناعيا10ًمن منعدية ثريان
بينهما5بعد شهر بفاصل ֲדما املوصى اجلرعتني إعطاء من . أسايع

األغنام تطعيم: يف على اعتماداً جيدة مكافحة على احلصول منميكن لكل اإلناث
الفوعة األحادية اجلرثومية الفوعة) املنتنةبنويع(اللقاحات الثنائية ) جنسياًواملنقولةاملنتنة(أو

رغم مساعدات، املشتركأنمع املفضل) املولف(املنتج جيدة. هو نتائج على احلصول مت
اك التـي القطعان يف فقط سنوياً املستبدلة النعاج اإلتسبتلقيح فيها مناعةبت البالغة ناث

األجنة. طبيعية من الفوري التخلص مثل إجراءات خاصة مهمة، املناسبة الصحية التدابري
التلوث من املاء وحتصني أجهضت التـي األغنام وعزل . واخلالص،
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القطة خدش CAT-SCRATCH DISEASEداء

ICD 10 A28.1

ال:املرادفات الشباك القطة، خدش خدشمحى متالزمة احلميد، بالتلقيح اللمفي بطانـي
. القطة

امليكروبيولوجيا،:السببيات اختصاصيو يكن استعرافمل على ،قادرين عديدة ولسنوات
السبيب تستفرد،. العامل عندما أو ما وقت يف السببـي العامل خمتلفة مكروبات اعتربت وقد

خمتلف وأمناطا واملتدثرات الفريوسات يتضمن اجلراثيموهذا من عام. ة وير1983يف أجرى
مرضياً نسيجياً فحصاً لـ) باثوهستولوجياً(ورفاقه اللمفية يف39للعقد وأثبت 34مريضاً،

أو الشعريية اجلدران يف متوضعة األشكال متعددة الغرام سلبية صغرية عصيات وجود منها
مكروية خراجات وداخل اجلريبـي التنسج فرط من باحات العصياتك. قرب انت

املصابة املناطق يف اخلاليا داخل وتناقصت. املكتشفة اآلفات تطور مع العدد يف تزايدت وقد
اختفائها مع. مع بشري مناعي غلوبلني وضد ناقهني مرضى ثالثة من أمصال اقران مت

خمتلفني، مرضى من اهليستولوجية املقاطع من عصيات مع رسابة إىل ذلك فأدى البريوكسيداز
السريولوجيةمو الناحية من مرتبطة كانت اا Wear(ضحاً et al., 1983 .(هذه أثبتت وقد

من الفترة خالل آخرين باحثني قبل من مؤخراً جلدية1984 - 1986املوجودة آفات يف
وامللتحمة ملفية . وعقد

الدماغ منقوع مرق من الطور ثنائي وسط يف العصية واستفراد لزرع الباحثون احتال
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النسيجيةو الزروع إىل إضافة Birkness)القلب، et al., 1992, English et al., 1988)وهي
الضوئي اֱדهر ميز حد على وأبعادها استفرادها صعب على. عصية قطبـي سوط رؤية ميكن

االلكتروين اֱדهر رؤية. صور ميكن الزروع، فيها حضنت التـي احلرارة درجة على واعتمادا
إنباتي حمددة) م32بدرجة(ةأشكال جدران مع أشكال من). م37بدرجة(أو الكثري هناك

وامللتحمة اجللد آفات يف اإلنباتية اللمفية) م32بدرجة(العصيات العقد آفات يف وأقل
القبيعة) م37( يف وليس املدرع يف حيدث أن القطة خدش لداء ميكن ملاذا يوضح قد وهذا

املخت حيوانات من الشائعةوغريها . رب
اسم أعطيت والتـي العصية، هذه اهلريةتفي Afipia felis،(Birknessاألفيبية et al.,

كوخ(1992 حسبPostulatesمبفروضات القطة خدش لداء السببـي العامل لتكون
ورفاقه اعتبار(1988)انكليش حول جداً حذرين كانوا ورفاقه بركنيس أن اهلريةاألفيبيةإال

القطةالعامل خدش لداء إىل. السببـي ينتمي مكروباً ألن يربره، ما للحذر أن ويبدو
وهو Bartonellaاهلنسليةالربتونيلةالريكنسيات herselae)اًسابقالروكاليمية

Rochalimea (خدش داء حاالت معظم عن املسؤول العامل يكون وقد حديثاً، اكتشف قد
أخ أمراضاً أيضاً يسبب والذي اإلنسانالقطة، يف عن(رى النامجة العداوى الروكاليميةانظر

الثايناهلنسلية اجلزء ). يف

اجلغرايف اال:التوزع فرادي). Benenson, 1990(نتشارعاملي بشكل وحسب،حيدث
كوريل وماك من(1982)مريومان أكثر سنة2000فإن كل حتدث من75%حدثت. حالة

األطفال عند تقريباً بلدانمت. احلاالت يف عائلية وجتمعات صغرية وبائية فاشيات عن التبليغ
عائلة. عديدة يف فاشية حتدث تصبح: عندما سوف كثر عائليون خمالطون عادة هناك

هاجنر ملستضد إجيابية عندهم نقاش،. روس-االختبارات موضع ذلك لكن احملتمل، من
يف ونيويورك بكندا تورنتو حول متعددة موطونة مناطق وألفورتفيلوجود املتحدة الواليات

يف. لفرنسا اجللد داخل إجيابية اختبارات على احلصول يعيشون10%مت الذين السكان من
أللفورتفيل، اֱדاورة املنطقة التفسرييف صعبة نتيجة . وهي
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اإلنسان يف ينقضي:املرض القطة20إىل7قد عضة أو خدش بني أكثر أو آفة(يوماً أو
نامجة الأخرى مادة ماعن األعراض) حية اللمفية. وظهور العقد بتضخم املرض يتميز

اللمفية األوعية التهاب دون يف. الناحية الرئيسية اآلفات تقريبا50ً%شوهدت احلاالت من
التلقيح نقطة جزئياinoculationًيف ملتئمة قرحات من تتألف مبنطقةHealed،وهذه حماطة

أو حطاطات من أو محاميةمحامية بثرات أو أحادي. حويصالت اللمفية العقد التهاب
اللمفية العقد يف أو البكريية، أو الرقبية أو اإلبطية العقد يف شائع بشكل ويبدو عامة، اجلانب

واألربية اللمفية. الفخذية الغدد يف التورم وتتقيح-يستمر مؤملة تكون ما عادة والتـي
املرضى25%حوايل ت-من قليلةلفترات أشهر إىل قليلة أسابيع من نسبة. تراوح تبدي

األمد قصرية منخفضة محى من تتألف والتـي جمموعية، عدوى عالمات املرضى من مرتفعة
معدية ومعوص وقياء معمم وأمل ودعث وقهم نوافض تواتراً، أقل بشكل أحياناً. ومن، حيدث

الشكل حصبية . طفوح
عفو بشكل ويشفى عامة، محيد عقابيلاملرض دون نسبة. ي يف املضاعفات شوهدت

املرضى من احلالة. صغرية واآلفات الدماغ التهاب ،أما الغدية العينية بارينو متالزمة وأشيعها
تواتراً فأقل الصفيحات قلة وفرفرية منطاً. للعظم تتبع لكنها واصمة اللمفية الغدد آفات ليست

التشخيص يف يساعد ا. حمدداً الدراسات فرطأظهرت مع تبدالت ظهور بدء هليستوباثولوجية
التهابية حبيبية ورمية بآفة متبوعة الشبكية، اخلاليا احلبيبـي. تنسج الورم مركز يتنكس

الحقاً املكروية واخلراجات اخلراجات فيها تظهر متجانسة، يوزينية كتلة . ويصبح
على دراسة عصبية76يف مضاعفات مع و51(حالة داغي اعتالل اضطرابات15مع مع

احمليطية أو القحفية األعصاب أن) يف لكن50%وجد محى، لديهم املرضى فقط26%من
فوق حرارة درجة وأظهر46%لدى. م30لديهم اختالجات املرضى سلوكا40ً%من

خمتلفة. عدوانياً عصبية أعراض مع دونه، أو السبات مع النوام، بني. ترافق مريضا15ًمن
الذ أناآلخرين وجد دماغي اعتالل لديهم يكن مل البصري10ين العصب التهاب من يعانون

األعصاب التهاب من يعانني نساء وثالث وجهي خزل من يعانيان وطفلني والشبكية
من78%شفي. احمليطية فترة خالل عقابيل دون املرضى الباقي12إىل1من وشفي أسبوعاً
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سنة . خالل
السيط من املعاجلة داعمةتألفت وإجراءات االختالجات على احليوية. رة املضادات

ظاهرياً فعالة غري كانت شائع بشكل ). Carithers and Margileth, 1991(املستخدمة
أيضاً عنها التبليغ مت لكن نادرة األحشاء ). Delahoussaye and Osborne, 1990(عدوى

اخ أكثر كانوا الذين األطفال يف احلاالت معظم القطط) متاساً(الطاًتحدثت مييل. مع
أما واخلريف، الشتاء يف حدثت احلاالت فمعظم املعتدل، املناخ يف فصلياً يكون ألن املرض

فصلية فروق توجد فلم احلار املناخ . يف

االنتقال وطرز العدوى هي:مصدر املرض هذا وبائيات يف وضوحاً األكثر احلقيقة إن
القطة خدش مع السببية حوايل.العالقة أن قدر من65%وقد عضوا أو خدشوا املرضى من

وأن التماس90%قطة، بعض فيها كان احلاالت احليوانات) االختالط(من هذه ورغم. مع
أو: ذلك الشظايا مثل الحية بأشياء حمدثة اجللدية اآلفة فيها كانت حاالت شوهدت

الدبابيس أو . الشوكات
القطط شك-تلعب مهم-وبال كانتدوراً إذا فيما شك هناك لكن الوبائيات، يف اً

فقط ميكانيكي ناقل أو السببـي للعامل كثوي السببـي. تلعبه العامل أن هو آخر احتمال
نفسها القطة تنظف عندما األظفار إىل وينتقل القطة لفم السوي النبيت من جزء

(Hainer, 1987) .عديدة مشاهدات القائل-تقترح احلقيقة ضمنها احلاالتمن بعض إن ة
الحية عوامل عن جنمت ميكانيكية-قد نواقل تكون قد القطط املتورطة. أن القطط كانت

صغري ومعظمها صحيحة، حيوانات البشرية احلاالت هنجر) يافع(يف اختبار مع تتفاعل وال
األدمة- داخل مبادة)األدمي(روس لقحت التـي القطط أن أيضاً نالحظ أن املهم ومن ؛
مريضةم تصبح مل البشر من ملرضى اللمفية العقد اآلن: باختصار. ن حتـى ممكناً يكن مل

التـي الكثرية احملاوالت رغم املسبب لعامله محلة أا أو باملرض، منعدية القطط أن إثبات
مارجيليت. أجريت قصرية: (1987)فحسب لفترة العدوى نقل على فقط قادرة القطط إن

خدش،ي). أسابيع2 – 3( خالل من اإلنسان إىل القطط من عادة القطة خدش داء نتقل
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اللعق أو عضة خالل من أقل العينية. ولدرجة بارينو متالزمة يف العامل دخول نقطة تكون
قطة مسك بعد عينيه شخص حيك عندما وذلك األجفان، أو امللتحمة هي  ,August)الغدية

1988) .

القطةقد:التشخيص خدش داء العقدخيتلط تضخم تسبب أخرى أمراض مع سريرياً
الوحيدات وكثرة الباستوريالت وداء والسل الربوسيالت وداء التوالرميية مثل الناحي اللمفية
والورم اللمفية والساركومة جنسياً، املنقول اللمفي احلبيبـي والورم هودجكن وداء العدوائية

تشخ. اللمفي وضع قبل األمراض هذه استبعادكل القطةجيب خدش داء من. يص كل يشكل
والباثولوجيا عضتها، أو قطة خدش عن نامجة جلدية آفة وقصة السابقة املذكورة األعراض

هوجنر واختبار املصابة، اللمفية العقدة من املأخوذة اخلزعة ملادة األدمي،-النسيجية روس
التشخيص أساس ذلك كل هوجنر. يشكل مستضد القيح-حيضر بتعليق منروس املأخوذ

يف خراجية ملفية ويسخن5:1عقدة ملحي حرارة10حملول بدرجة املستضد. م60ساعات
متقن املعايرة) خام(غري بـ). التقييس(وصعب األدمي بالتلقيح االختبار من0.1جيرى مل
بعد. املستضد التفاعل قراءة تقيس. ساعة48ميكن التـي الوذمة واحلمامى0.5تعترب سم

إجيابياً تفاعالً ألن. اسم جداً مفيد نتائج 95%االختبار أعطت سريرياً املشخصة احلاالت من
كان حني يف من4.1%إجيابية، إجيابيني591فقط اختربوا . شاهداً

يعاجل أن جيب ولذلك املستضد، هذا مع الفريوسي الكبد التهاب انتقال خطر هناك
لفت باحلرارة أعالهاملستحضر ذكر كما طويلة العامل. رة وجود إثبات جداً مفيداً يكون وقد
املفترض اهلريةأي-السببـي وارثنيAfipia felisاألفيبية ملون على-باستخدام ستاري

اللمفية العقد او اجللد من هستولوجية . مقاطع

وعضاִדا:املكافحة القطط خدش بتجنب حمدودة القطط. الوقاية أظفار وغسل. قص
عضة، أو خدش أي مداعبتهاوتطهري أو قطة مع التعامل بعد اليدين بغسل يوصى . كما
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بالمطثيات الغذائي CLOSTRIDIAL FOOD POISONINGالتسمم

ICD -10 A05.2عن الناجم الحاطمةالتسمم الولشية(المطثية المنقولة) المطثية
بالطعام

ICD -10 A05.2 foodborne Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
intoxication

املطثي:املرادفات التسمم املطثي، واألمعاء املعدة . Clostriodial Toxicosisالتهاب
احلاطمة:السببيات الولشية(Clostridium perfringensاملطثية ) C. Welchiiاملطثية

مولد الغرام، إجيابية هوائية، ال عصية ذيفاناتوهي تنتج ممحفظة، متحركة غري لألبواغ، ة
خلوية بني. خارج هي لنموها املثالية احلرارة املطثية45وم41درجة تتكاثر حيث م،

اجلراثيم ملعظم قياسية سرعة يعترب فيما الدرجة هذه يف يف. احلاطمة جداً مهم النمو هذا
احلرارة. الطعام مم60فدرجة اإلنباتـي للشكل احلاطمةنقاتلة املستنبتاتاملطثية . يف

األطعمة يف توجد عندما للحرارة مقاومة أكثر أمناط). Labbe, 1989(وهي مخسة هناك
من باألحرف تتميز للذيفانات مولدة أساسية. EإىلAخمتلفة ذيفانات أربعة تنتج . وهذه

التب خالل املعوية الذيفانات من كبرية كميات اإلنباتية األشكال األمعاءتنتج يف درجة. وغ
بني هي للتبوغ املثلى و35احلرارة .م40م

اجلغرايف احلاطمة: التوزع االنتشارAالنمط-املطثية زمان(واسعة كل يف موجودة أي
مكان العامل). وكل يف واحليوانات لإلنسان املعوي السبيل ويف التربة األمناط. يف توجد

للحيوا املعوي السبيل يف فقطاألخرى ملحوظEوBللنمطني. نات إقليمي جغرايف . توزع
اإلنسان يف املطثية:احلدوث عن الناجم لغذائي التسمم من فاشيات حتدث أن احملتمل من

املتطورةAالنمط-احلاطمة البلدان من املعلومات معظم تأتـي لكن العامل؛ مستوى . على
العظمى بريطانيا و: يف مرض الغذائي التسمم التسممحيث أن يقدر عنه، التبليغ اجب

يسبب والعامة30%املطثي العائلية الفاشيات من الكثري إىل إضافة احلاالت، كل يصاب. من
معدله فاشية37ما كل يف . شخصاً
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املتحدة الواليات عن: يف التبليغ أصابت62مت بني6093فاشية الفترة يف  - 1980شخصاً

ميثل1976 وهذا كل%7.4، املعروفةمن السببيات ذات الغذائية التسممات فاشيات
نفسها14.8%و الفترة خالل البالد يف املعروفة للحاالت اإلمجايل العدد العدد. من كان

فاشية كل يف للحاالت أن23.5الوسطي إال من6، أكثر أصابت شخصا200ًفاشيات
)Shandern et al., 1983 .(

احلاال عن التبليغ يف نقص والهناك خفيف، املرض ألن املتطورة البلدان يف حتـى ت
من أكثر عادة ذلك. ساعة24يدوم من أكثر دائماً: بل املختربي التشخيص إجناز ميكن ال

دائماً متوفر غري وهذا املريض، براز ومن الطعام من عينات على احلصول على يعتمد . ،ألنه
ك أعداداً تصيب التـي الفاشيات عن التبليغ عادةيتم األشخاص من كبرية وهذه. برية
مؤسسات أو مطاعم يف حمضرة وجبات عن مراسم. تنجم يف األرجنتني يف فاشية حدثت

تكرمي دولية60حفل دورة يف والكانابـي. مشاركاً اللحم فطائر املقدم الطعام خبز(تضمن
الكافيار أو باجلنب مفروش مطعم) حممص من مقدمة احللوى بني. وكعك شخصا41ًومن

عند حدثت الوبائي االستقصاء خالل البالد يف األمعاء56%بقوا اللتهاب منطية . أعراض
التسمم مصدر اللحم قطع Michanie(اعتربت et al., 1983 .(أن اجلديدة غينيا يف أثبت

عن ناجم اإلنسان يف النخري األمعاء احلاطمةالتهاب . Cالنمط-املطثية
احليوانات يف النا:احلدوث املنشأ اخلارجي الدم تذيفن من عديدة أمناط تعرف عناجتمت ة

احلاطمة املدجنةEوDوCوBاألمناط-ملطثية القوارض املنشأ. يف املعدي الدم تذيفن ينجم
من خمتلفة أمناط قبل من الدم جمرى إىل املعى يف تنتج ذيفانات امتصاص احلاطمةعن ،املطثية

ال من جزءا تشكل السويوالتـي املعدي . نبيت
اإلنسان يف األطعمة:املرض تناول خالل من املرض األمحر(يلتقط اللحم خاصة

فيها) والطيور تكون احلاطمةوالتـي تضاعفتAالنمط-املطثية اآلن. قد املعروف ومن
حرارة بدرجة حية تبقى أن ميكنها للحرارة، مقاومة ذراري عن ينجم املرض م100أن

من حوايلألكثر بعد تعطل والتـي للدم، وحالة باحلرارة عطوبة ذراري إىل إضافة ساعة،
حرارة10 درجة يف . م100دقائق
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من احلضانة االبتالع،6 - 24دور بعد عندساعة ساعتني حتـى قصرياً يكون قد لكن
التكون مسبق ذيفاناً حيوي املبتلع الطعام أن إىل يشري وهذا الناس من يبدأ. Preformedقلة

عادة محى أو قياء يوجد ال لكن وإسهاالً، بطنية معوصاً مسبباً فجأة أو. املرض يوماً ويدوم
محيد ومساقه قاتالً-أقل يكون قد حيث املضعفني، املرضى يف التسمم. إال يتطلب ال
عن الناجم احلاطمةالغذائي عادةAالنمط-املطثية طبية . معاجلة

األخرية السنوات ال:يف إسهال مع معوية عدوى الطعاموصفت تناول مع هذا. يترافق
استعمار سببها عدوى عن ناجم احلاطمةاملرض معدياملطثية ذيفان وإنتاج املعى الصورة. يف

عن نامجة عدوى كثرياً وتشبه املطثي الغذائي التسمم عن جداً خمتلفة أوالسلمونيلةالسريرية
سل: إنكلترايف. العطيفة مشلتوصفت احلاالت من مسنا50ًسلة ) 76 – 96العمر(مريضاً

الطعام تناول مع مترافق غري إسهال لوجود املستشفى اإلسهال. أدخلوا وسطياً،11دام يوماً
لدى وكان املرضى، ثلثي يف أقل مدة دام مدمى46من16لكنه  Larson and)برازاً

Borrielo, 1988) .
النخر األمعاء التهاب ملوثيتميز طعام تناول عن الناجم احلاطمةي Cالنمط-باملطثية

الصائم يف خاصة الدقيق املعى يف ناحية . بغنغرينة
الناخر األمعاء التهاب من نادر منط عنNecrolizingوصف احلاطمةالناجم -املطثية

هولنداAالنمط عمرهايف فتاة استئصال17عند بعد شفيت وقد من3عاماً، أمعائهاأمتار
مدة واملترونيدازول والسيفوتاكسيم باجلنتاميسني وريدية معاجلة الرحالن. أيام7مع أشار

يكون والذي ألفا، للذيفان أضداد وجود إىل الدم من لعينات املعاكس املناعي الكهربائي
النمط يف الثانية. Aمسيطراً لعاملية ا احلرب بعد والنرويج أملانيا يف مشابه مرض : حالياً. ظهر

النخري األمعاء بنيNecroticالتهاب احلاالت بعض وجود رغم الغريب، العامل يف نادر
واملسنني ). Van Kessel et al., 1985(املراهقني

عن الناجم باألمعاء املعدة التهاب وجود تأكيد احلاطمةمت اإلنسانDالنمط-املطثية يف
تذيفن النمط هذا يسبب ؛ نادرة حاالت واملاعزيف األغنام يف املعوي بالذيفان . الدم

احليوانات يف احلاطمة:املرض حيثAالنمط-املطثية للمعى، السوي النبيت من جزء
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عادة املميز ألفا ذيفاا تنتج النمط. ال عن الناجم املرض من قليلة حاالت توكيد يفAمت
املتح. املاشية الواليات يف وأرجيون كاليفورنيا يف النمطوصف عن ناجم مرض يفAدة

الرضيعة األصفر(احلمالن احلمل من). داء كبري عدد يوجد حيث الربيع يف املرض حيدث
الرضيعة اهليموغلوبني،. احليوانات وبيلة ويرقان الدم وفقر اكتئاب من احلمالن تعانـي

بعد السريرية6 - 12ومتوت األعراض بداية من .(Gillespie and Timoney, 1981)ساعة
والشرقBالنمط العظمى بريطانيا يف حيدث والذي اخلراف لزحار السببـي العامل هو

أفريقيا وجنوب ويتميز. األوسط عادة، أسبوعني من أقل عمرها التـي احلمالن ويهاجم
الن األمعاء العجولـبالتهاب يصيب أنه كما املخاطية، تقرح مع يترافق ما وكثرياً زيف،

. واملهور
النـزيفCالنمطيسبب املنشأ املعوي الدم اخلبطة(تذيفن البالغة) Struckداء األغنام يف

الرضيعة واخلنازير واحلمالن العجول يف النخري األمعاء اللتهاب إضافة العظمى، بريطانيا يف
العامل من كثرية أجزاء يف ). Timoney et al., 1988(والطيور

لتذيفDالنمط السببـي العامل بشكلهو وينتشر األغنام، يف املعوي بالذيفان الدم ن
األعمار كل من احليوانات ويهاجم اللنب. عاملي سواء للطعام كبري استهالك مع املرض ترافق

العشب أو احلبوب املاشية. أو يف ندرة أكثر وبشكل املاعز، يف فاشيات . وصفت
النمط يفEيسبب املعوي بالذيفان الدم تذيفن أو تأكدزحاراً وقد واحلمالن، العجول

املتحدة الواليات يف وأوجوده . (Timoney et al., 1988)سترالياوإنكلترا
االنتقال وطرز العدوى الطبيعي:مصدر احلاطمةاملستودع التربةAالنمط-للمطثية هو

واحليوانات اإلنسان الدراسات. ومعى بعض أن(Terrors – Anjel et al., 1977)أظهرت
مناإل كبرية أعداداً يؤوي احلاطمةنسان بعضاملطثية وأن املاشية، أو الطيور يف هو مما

اجلراثيم، هذه من كبرية كميات يطرح أمهيةممااألشخاص األكثر املستودع اإلنسان جيعل
باملطثيات الغذائي كمية. للتسمم احلاطمةختتلف النوعAالنمط-املطثية حسب املعى يف

وا احلاطمة. لتوضعاحليوانـي للخنازير،املطثية الدقيق املعى يف كبرية بأعداد موجودة
بشكل اخليل يف موجودة غري وهو واملاشية، واملاعز األغنام يف صغرية وبكميات

.  (Smith, 1965)خاص
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بالنمط املنشأ املعوي الدم تذيفن يتشكلAينجم والذي رئيسي، بشكل ألفا الذيفان عن
ويتحرر املعى لذلكيف املفضلة البيئة الدقيق املعى يشكل والذي التبوغ، مصدر. خالل

احلرارة تنشط الطبخ، بعد حية تبقى التـي باألبواغ امللوث الطعام هو لإلنسان التسمم
احلرارية( تنتش) الصدمة التـي الطعام. األبواغ ترك إذا بسرعة اإلنباتية األشكال تتضاعف

الغرفة، حرارة درجة يف احلرارةاحملضر درجة كانت إذا جداً عالية تراكيز إىل تصل وقد
الوقت من كافية بكمية السببيات(مرتفعة املعى،). انظر إىل احملمولة اإلنباتية األشكال وتتبوغ

العملية هذه خالل املعوي الذيفان السواغ. مطلقة تقريباً-هو) الناقل(الطعام اللحم-دائماً
الطيور، أو تتاألمحر احلاطمةوفرحيث التـيللمطثية والفيتامينات األمينية احلموض

أخرى. حتتاجها ألطعمة تواتراً-ميكن أقل والبطاطا-بدرجة والفاصولياء اهلندية البسلة مثل
تسبب أن الرقيقة واملعكرونة والزيتون البطاطا وسلطة البحرية واألطعمة واألجبان املهروسة

ا. (Craven, 1980)املرض كبريةيوفر قطع شكل على املطبوخ أو املرق يف املغموس للحم
التخزين أو التربيد خالل اجلراثيم تضاعف يف تساهم هوائية ال التـي. ظروفاً األطعمة حتضر

يف أو اليوم آخر يف وتقدم العشاء، فاعات أو املطاعم يف كبرية بكميات عادة التسمم تسبب
التايل ذر. اليوم بعض أبواغ ختريب أبواغاًميكن أن إال الكايف، بالطبخ احلاطمة املطثية اري

احلرارة تقاوم كافياً. أخرى تقدميه قبل الطعام تسخني إعادة يكون أنه. قد اآلن املعروف من
اإلنباتـي الشكل من عالية تراكيز ختريب احلاطمةالميكن املعدة،للمطثية حبمض الطعام يف

املعى إىل تعرب املعوي. ولذلك لإلنزمياتالذيفان مقاوم اجلراثيم تتبوغ عندما املعى يف املخلق
،وبذلك الكهارل نقل جهاز ويصيب املعدية، الظهارية على للخاليا سام أثر وله املعوية،

اإلسهال . (Narayan, 1982)يسبب
ذراري كل ليست أنه معرفة احلاطمةجيب علىاملطثية دراسة ففي للذيفان، مولدة

بالتس اִדمت أنذراري وجد الغذائي دراسة86%مم وجدت بينما للذيفان، مولداً كان
من ذريتني أن املعوي174أخرى الذيفان أنتجتا أخرى مصادر من  ,Narayan)استفردت

1982) .
عن الناجم اخلراف زحار احلاطمةيف النمطاملطثية األيامBمن خالل احليوانات انعدت

الب من أو األم من احلياة من ظاهرياًاألوىل كانت. يئة اللنب من كمية أخذت التـي احلمالن
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للمرض معرضة خاص تتبوغ. بشكل عندما بيتا الذيفان وتنتج اجلراثيم تتضاعف
(Timoney et al., 1988) .

عن النامجة اخلبطة داء أو النـزيف األمعاء التهاب احلاطمةيف يفCالنمط-املطثية
وجد انكلترا يف البالغة معظماألغنام أن احملتمل ومن مارش، الرومنـي مناطق تربة يف العامل

بالعدوى مصابة املنطقة يف سائد. األغنام بيتا لألغنام. الذيفان املعوي والسبيل التربة
النمط مستودع مها األغنامDالصحيحة يف املنشأ املعوي الدم تذيفن عامل هو والذي ، .
أمهية األكثر هو ابسليون . (Timoney et al., 1988)الذيفان

أمعاء وجود75فحصت الكتشاف املوت بعد السبب معروف غري بإسهال مصاباً حيواناً
احلاطمة للمطثية املعوية يف. الذيفانات إجيابية نتائج من8وجدت و37خنازير من4، خراف

من،11 واحد من3وماعز املواشي وإحدى يف16، يوجد ومل  Van Baelen)أحصنة9،

and Devriex, 1987) .
أن احلاطمةيبدو وتنتجاملطثية تتبوغ حيث رئيسي بشكل املعى يف احليوانات يف تتضاعف
أمناط. ذيفانات احلاطمةتتضاعف الدم) B،C،D،E(املطثية تذيفن إىل تؤدي التـي

إ فجأة احليوانات تطلق عندما ذيفانات وتنتج املعى يف بسرعة احليوانات يف املنشأ ىلاملعوي
اللنب من كبرية كميات تستهلك أو جداً كثرياً علفاً تعطى أو غنية . مراعي

املرض وبائيات يف احليوانات ملوثة:دور أطعمة عن اإلنسان عند الغذائي التسمم ينجم
احلاطمة أو،Aالنمط-باملطثية األمحر اللحم من رئيسي بشكل املؤلفة األطعمة وعادة

احليوانا. الطيور تلعب واسعال املسبب العامل ألن الوبائيات يف مباشراً دوراً ذاִדا حبد ت
األخبرةاالنتشار، أو التربة يف وجوده كركائز. وميكن مهمة املصدر احليوانية األطعمة

وكسواغ اجلراثيم مستودع. للمرض) كناقل(لتضاعف هي واحليوانات اإلنسان وأمعاء التربة
السبب احلتوجد. يـالعامل بعدAالنمط-اطمةاملطثية احليوانات وأعضاء عضالت يف

بسرعة جتميدها يتم مل ما السلخ، من قليلة . ساعات
من للحرارة املقاومة الذراري توجد احلاطمةقد لبعضاملطثية املساريقية اللمفية العقد يف

السلخ بعد باالستراحة. احليوانات هلا مسح حيوانات من منخفض مبعدل ذراري 48استفردت

الذبح24 - قبل . ساعة
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الغذائي: التشخيص التسمم تفريق من السريرية والصورة احلضانة دور من كل ميكّن
محي-باملطثيات ال مرض هو وداء-والذي الشيغالت وداء السلمونيالت داء عن

القولونية محى-العصيات إىل تؤدي يف. والتـي قياء، إىل عادة بالعنقوديات االنسمام يؤدي
باملطثياتح التسمم يف نادراً العرض هذا يكون عدد. ني على املختربي التوكيد املطثيةيعتمد

املريضاحلاطمة براز ويف املتهم الطعام املرض48خالل(يف بدء من وجود). ساعة ويعترب
و10 الطعام من غرام يف مهما106ًخاليا الربازية املادة من غرام يف يوفر). معتداً(خاليا
منال مبجموعة والرباز الطعام من املأخوذة للذراري املصلي يف70تنميط جيدة نتائج مصالً

العظمى بريطانيا يف الوبائي لـ-البحث ميكن حيث املتحدة الواليات يف ليس 40%لكن

تنمط أن والعدوى املرض مكافحة مراكز تتلقاها التـي الذراري من برهان. فقط يوجد ال
م أمناطاً أن باملرضعلى مرتبطة فقط هي معينة . (Shandera, 1983)صلية

إلثبات الفأر بتلقيح احليوانات عند املنشأ املعوي الدم لتذيفن املختربي التشخيص ينجز
نوعية ذيفانات من. وجود بكل تلقح وبعضها فقط، األمعاء مبحتويات الفئران بعض تلقح

الذيفان وضد األمعاء باختبار. حمتويات ميكن وهيكما الذيفان، عن املباشر للكشف ات
حالياً زرع: وتتضمن. املفضلة أو اإلنزميية املناعية املقايسة العكسي، الالفاعل الالتكس تراص

اخللوي االعتالل آثار لتثبيط متعادلة أضداد مع فريد . (Bartlett, 1990)خاليا
اإلنسان:املكافحة هي: يف املكافحة أطبا: إجراءات تقدم أن ساخنةجيب اللحم ق

الطهي بعد ممكن وقت جيمد. وبأسرع أن فيجب تناوله قبل لفترة الطعام حلفظ اضطررنا إذا
اللحمبسرعة؛ يقطع أن أمكن-جيب احلرق-إن يفصل أن جيب للطبخ، صغرية قطع إىل

اللحم جيدة،عن وقائية وسيلة الضغط طناجر إذا. استخدام الطعام تسخني يعاد أن جيب
ذلك للعاملكان اإلنباتية اخلاليا لتخريب كافية حرارة درجة إىل .ضرورياً

من ألنه جداً، مهم املنازل يف أو املطاعم يف الوجبات حيضرون الذين األشخاص تثقيف
الن والدجاج األمحر اللحم يف احلاطمة املطثية وجود جتنب Michanie)يءـاملستحيل et al.,

1993) .
احليوانات مك: يف بشكلتتألف القطيع أمور تصريف من املنشأ املعوي الدم تذيفن افحة

فقريجيد، مرعى من املفاجئ التبديل غنـي) قاحل(وجتنب مرعى والتمنيع)وافر(إىل ،
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النوعية بالذوفانات . الفاعل
بعد معززة جرعة مث بينهما شهر بفاصل الذوفان من جرعتني بإعطاء أشهر6يوصى

سنة)Dالنمط( بعد أو ). Cالنمط(،
والدة قبل الثانية اجلرعة تعطى وأن احلمالن، لتحصني جبرعتني النعاج تلقح أن جيب

اخلراف زحار ولتجنب بأسبوعني ،أو). Bالنمط(احلمل النوعي بالذوفان النعاج تلقيح ميكن
ال بشكل احلمالن متنيع الوالدةميكن عند الضدي باملصل يف. فاعل بيتا الذيفان يسيطر

احلاطمةمنCوBطنيالنم النمطنياملطثية أحد من ضدي مصل أو ذوفان سيوفر لذلك ،
متصالبة . مناعة

عـراجـالم
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بالمطثيات الجروح عداوى
CLOSTRIDIAL WOUND INFECTIONS

الغازية gas gangrene ICD 10 A 48.0 الغنغرينة

الغازية: املرادفات العضلي. الغنغرينة السامةباملMyonecrosisالنخر العدوى طثيات،
اخلبيثةلألنسجة، الوذمة بالالهوائيات، اهللل احليوانات(التهاب ).يف

خمتلط:السببيات جرثومي بنبيت اجلروح عدوى هي. تتميز أمهية األكثر املطثية: األنواع
النوفية)الولشية(احلاطمة املطثية ،novyiاملنتنة املطثية ،Speticumالسور املطثية ديلية،
Sordell،للنسج احلالة الفالكسية،املطثية اجلراثيم. Fallaxواملطثية املطثيات-هذه كل مثل

لألبواغ- منتجة هوائية وال الغرام، إجيابية قوية. عصيات خارجية ذيفانات األنواع هذه تنتج
النسج هو. خترب البشرية الغاِزيְקة الغنغرينة يف أمهية األكثر السببـي احلاطمةملطثيةاالعامل
للذيفان املنتنةالعدوى. Aالنمط-املولدة الغالبةباملطثية احليوانات) املسيطرة(هي . يف

اجلغرايف االنتشار: التوزع . عاملي
اإلنسان يف بزمن:احلدوث ارتباطاً أكثر ليكون الغاِزيְקة الغنغرينة مصطلح استخدام
السلم زمن يف منه مليون. احلرب أن قدر العدوىفقد هذه من ماتوا قد أملانـي جندي
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األوىل العاملية احلرب كل. خالل احلروب: وعلى خالل واضح بشكل وقوعها تراجع
فقط. األحدث هناك كان فيتنام حرب من الثمانية السنوات الغنغرينة22فخالل من حالة
يف هناكجرح؛139.000الغاِزيְקة فكان املتحدة الواليات يف ميامي يف عند27أما حالة

فترة خالل مدنية برضوح نسبياً. (Finegold, 1977)سنوات10مصابني نادر املرض
املهنية واحلوادث السري حوادث ضحايا عند رئيسي بشكل كل. وحيدث املرض: على يشكل
األخرى الطارئة واحلاالت الطبيعية الكوارث يف خطرية الغاِزيְקة. مشكلة الغنغرينة حتدث كما

اجلر هلمبعد ساق بترت الذين املسنني املرضى على خاصة مرضى. احة عند تتطور قد كما
زيت أساس يف املستعلقة األدوية خاصة عضلية، حقناً أن. يـيتلقون الغاِزيְקة للغنغرينة ميكن

بالداء املصابني كاملرضى وعائي قصور من يعانون مرضى عند الرخو النسيج آفات يف حتدث
.(Bartlett, 1990)السري

احليوانات يف معروف:احلدوث غري احليوانات يف احلدوث . تواتر
اإلنسان يف من:املرض املمرضة األنواع توجد منطاملطثيةقد أي يف بسيطة كملوثات
الرضحية اآلفات العدوى. من حتدث النسيج: وعندما يف غازاً وينتج املكروب . يتضاعف

تؤ وخطرية حادة حالة الغاِزيְקة أساسيةالغنغرينة كآفة العضل التهاب إىل دور. دي يدوم
من إىل6احلضانة األذية3ساعات بعد وتوذم،. أيام ومحى متزايد، أمل هي األوىل األعراض

اجلرح من حممرة مصلية حبويصالت. ونضحة ومغطى اللون وعدمي مشدوداً، اجللد . يصبح
اجلس عند بفرقعة يف. يشعر والسبات واهلذيان الذهول املرضيتطور من النهائية قد. املراحل

صعب خماض أو إجهاض بعد الرحم يف أيضاً العدوى الدم. تبدأ إنتان احلاالت هذه تبدي
وزرام صدمة مع حاداً وكالء جسيماً عضلياً البول(واحنالالً ). انقطاع

احلاطمةسببت النمطاملطثية أخرىAمن مماريض مع باملشاركة أو وحدها إىل%60،
الثانيةم%80 العاملية احلرب خالل اجلنود يف الغاِزيְקة الغنغرينة . ن

املصابة للعضلة الواسعة واإلزالة التنضري من املعاجلة الطرف. تتكون ببتر التفكري جيب
الغازية بالغنغرينة عامة. املصاب املفضل اجلراثيم مضاد هو ف كل. البنسلني مت: على

الكل بإعطاء أفضل نتائج على والتتراسيكلنياحلصول والريفامبيسني واملترونيدازول نداميسني
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(Bartlett, 1990) .ًجدا مرتفعاً الوفيات معدل زال . ما
احليوانات يف املنتنة:املرض والتـياملطثية باملطثيات اجلروح لعدوى الرئيسي العامل هي

اخلبيثة"تعرف املنتنةتنتج". بالوذمة ضرراملطثية تسبب ذيفانات دور. النسجأربعة يدوم
عديدة أيام إىل قليلة ساعات من النسيج. احلضانة يف واسعة نزفية بوذمة املرض هذا يتميز

العضلي الضام والنسيج اجللد العضلة(حتت داكن،). داخل أمحر إىل العضلي النسيج ينقلب
الغاز اليظهر أو وعرج. ويظهر انسمام مع املنعدية احليوانات على احلمى تورماتال. تظهر

اخنفاضات اجلس ويترك من. طرية قليلة أيام بعد احليوان ميوت وقد سريع املرض مساق
األعراض إصابة. ظهور األنواع أكثر هي مستعدة. املاشية واخلنازير واخليول األغنام أن كما

الطيور. أيضاً يف نادرة . العدوى
احلاطمة النمطاملطثية اجلروAمن عدوى عن أحياناً العجولمسؤولة يف الرضحية ح
واملاعز اإلنسان. واحلمالن عند هي الغازية: وكما الغنغرينة إىل العدوى الوذمة. تؤدي تظهر

وقت خالل املوت وتسبب بسرعة وتنتشر األذية، موقع حول الغاز من كبرية كميات مع
. قصري

اإلنسان يف كما احليوانات، األخرى: يف للمطثيات والمثل(ميكن سارديليةالنوفية،
للنسج خمتلطاً) واحلالة للجرح اجلرثومي النبيت يكون وقد اجلروح، عدوى تسب . أن

نتيجة الطيف الواسعة احليوية املضادات أو البنسلني من عالية جبرعات املعاجلة تعطي قد
املرض بداية يف أعطيت . إذا

االنتقال وطرز العدوى الطبيعة:مصدر يف االنتشار واسعة ويفاملطثيات التربة ويف
احليوانات ومعظم لإلنسان املعوي التربة. السبيل هي واحليوانات اإلنسان عدوى مصادر

الربازية اجلراحي. واملادة البضع أو الرضحية اجلروح خالل من االنتقال اجلراحي(يتم ). الشق
رضح أو جرح أي دون أيضاً الغاِزيְקة الغنغرينة حتدث ا(قد داخلية غازية أوغنغرينة ملنشأ

املعدي) عفوية املعدي السبيل يف تقرحية بآفات املصابني أو خبيث مبرض املنهكني املرضى يف
الصفراوية القنوات يف أو التناسلي البويل السبيل يف. (Finegold, 1977)أو العدوى تنشأ قد

صغرية، جروح يف واستئصالاحليوانات التناسلية الغدد استئصال عن النامجة تلك الذنبمثل
. والقص
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املرض وبائيات يف احليوانات اإلنسان:دور بني مشترك مرض اجلرحي املطثيات داء
املصدر حيوانـي مرضاً وليس . واحليوانات،

حول: التشخيص اللون مثل السريرية، التظاهرات على رئيسي بشكل التشخيص يعتمد
العضلي النسيج وخترب الدم وتسمم والتورم اجلرح أو دائماً. اآلفة مؤشراً الغاز وجود ليس

باملطثيات العدوى بالغرام. على ملون عضلي نسيج عينة أو اجلرح نضحة من لطاخة تفيد قد
الكبرية الغرام اإلجيابية العصيات من كبرية أعداد وجدت إذا التشخيص العصيات. يف لزرع
واحل الالزم الوقت بسبب ضئيلة قيمة اإلنسانية احلاالت من امللحةالالهوائية ) إحلاحية(اجة

ذلك. للتشخيص من التلوث: أكثر إىل جرح من حمتمل ِممֲקرְקاض هوائي ال استفراد يشري قد
فعالة عدوى إىل بالضرورة يشري وال أو(فقط البشري احلي الكائن يف والتضاعف النفاد

احليوانات). احليوانـي عن:يف النامجة العدوى تفريق يف مهماً الزرع يكون طثيةاملقد
النفاخية(Chauvoeiريةِوالشوفَ اجلمرة بأعراض، املصحوبة اخلبيثة ،Blacklegاجلمرة

النفاخية عن) الغنغرينة النامجة العداوى املنتنةعن احليوان. املطثية جسم األخرية اجلرثومة تغزو
قبل أو املوت قبل الفحص يف املستخدمة املادة تؤخذ أن جيب ولذلك املوت، بعد هبسرعة

جداً قصرية . بفترة
امل استعراف املتألق الضد تقنية قليلةتؤمن ساعات خالل املمرضة تكون،طثيات أن وميكن

التشخيص يف جداً . مفيدة
الغريبة:املكافحة األجسام وإزالة للجروح الفورية املعاجلة من العدوى من الوقاية تتكون

النخري أن. والنسيج لضمان خاص بشكل االنتباه الجيب والقوالب واألربطة العواصب
الدوران، مع كامنتتداخل بإنقاص الالهوائية اجلراثيم لتضاعف مناسبة ظروفاً توفر وبذلك

املوضعي واالختزال . األكسدة
من املكونة اللقاحات املنتنةتستخدم واملطثية الشوفوية للعجولاملطثية الفعال للتمنيع

بل. واحلمالن بالتلقيح القيام الغددجيب استئصال قبل ألفا بالذوفان أو جرثومية قاحات
القرون) اخلصاء(التناسلية إزالة أو القص أو الذنب استئصال بعمر. أو العجول تلقيح ميكن
. شهرين
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عـراجـالم

القولونيةداء COLIBACILLOSISالعصيات

ICD- 10 A04.0القولونيةعدوى لألمعاءاإلشريكية ؛الممرضة
AO 40.1القولونيةوىعد للذيفاناإلشريكية عدوىA04.2،المعويالمنتجة
لألمعاءالقولونيةاإلشريكية القولونيةاإلشريكيةعدوىAO 40.3،الغاِزيְקة

عن المعويللنزفالناجمة
ICD- 10 A04.0 enteropthogenic Escherichia coli infection; AO 40.1 

enterotoxigenic Escherichia coli infection; A04.2 enteroinvasive Escherichia 
coli infection; AO 40.3 enterohemorrhagic Escherichia coli infection

الدم،colibacteriosisيةالقولونميثااجلرداء: املرادفات ،القولونيةبالعصياتتسمم
لألمعاءاإلسهال .املمرض

الفيزيولوجيالسببيات لفصيلة) E.coli(القولونيةشريكيةاإلتنتمي:واإلمراض
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النبيتالقولونيةاإلشريكية.األمعائيات من سوي ذاتيفمكون احليوانات عند الغليظ املعى
اإلنسان متضمنة الدافئ .الدم

متوهي غري أو متحركة الغرام، سلبية أمناط،ركةحعصية إىل وتصنف خمرية هوائية ال
أصالً طوره جلدول وفقاً خمتلفة على) Kauffman(كوفمانمصلية أويل بشكل يرتكز والذي

اجلسمي حرارياً(Oاملستضد ثابت متعدد، يفرق) سكريد القولونيةوالذي إىلاإلشريكية
من هوHالسوطياملستضد. مصليةزمرة17أكثر مييزبروتينـيوالذي باحلرارة، وعطوب

املصلية اآلن56(األمناط مصلية) حتـى زمرة Fاخلملي،Kاحملفظيستضداتامل.لكل

(Fimbrial)ًأيضا مرضاًقسمت.ضروريان تسبب والتـي املمرضة، إىلمعوياًالذراري
فئات القولونية)أ(:ست القولونية)ب(،املعويللنـزفاملسببةاإلشريكية اإلشريكية

للذيفان القولونية)ج(،املعوياملنتجة لألمعاءاإلشريكية القولونيةا)د(،الغاِزيְקة إلشريكية
لألمعاء القولونية) هـ(،املمرضة القولونية)و(،املعويللتكدساملسببةاإلشريكية اإلشريكية
املنتشرة وآخرمل،امللتصقة اآلن، حتـى جيد بشكل فئتني آخر معهافئةحتدد التعامل يتم مل

فوعتهاختتلف.هنا وخصائص إمراضها يف الفئات منهاوكلهذه جمموعةواحدة تتضمن
املصلية األمناط من الوبائيةكما.O:Hحمددة وأمناطها السريرية ألعراضها ختتلفأنميكن

و خيصأيضاً، احليوانيةفيما هياملصدراألمراض أمهية األكثر الفئة للنـزفاملسببةفإن
األكثروالتـياملعوي أيضاً .وخامةهي
ااملسببةالقولونيةاإلشريكية) أ املسببإن:ملعويللنـزف الرئيسي لداءالعامل

القولونية القولونيةهواهذالعصيات عامومنذO157:H7اإلشريكية يف مرة ألول ميزت أن
1983)Riley et al (أوروبا يف صحية مشكلة الفئة هذه والتـي،وأمريكاأصبحت

خطورة أكثر حدثتأصبحت فاشية بنيمع يف. 28 /1993/2ىـحت1992/5/15مؤخراً
أخرى غربية أمريكية وواليات واشنطن أربعة،بشخصا470ًأصيب:والية ومات املرض

ساندييغو يف وواحد واشنطن يف استنتج)Spencer 1993. Dorn 1993(كاليفورنياثالثة
وتوكس حمدداًهوO157:H7أن(1991)كريفني مرضاً أن شعرا ألما جديد ِممֲקرְקاض

م(كهذا غالباً لهوالذي يكون يورمييائية(خطريةعواقبا احناللية يتمكن) متالزمة سوف
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أي يف االنتباه جيذب أن عصياتوثالثةO26: H11،O45: H2مؤخراً.فترةمن من
القولونية وهياملغرياإلشريكية املصليأضيفتO4, O111, O145تحركة النمط تتميز.هلذا

ب الزمرة شبيهة،التونميغاد60يعادلاوزةفوعمةالمسيدبهذه لذيفانات وبإفرازها
الزحاريةذيفاناتب بالشيغيلةShiga-likeKالشيغيلة الشبيه الذيفان االسممسي ֲדذا الزحارية

كونه منطامشاֲדبسبب الزحارية الشيغيلة قبل من املفرز للذيفان ونشاطه تركيبه 1يف

الشيغيلةبواسطةويستعدل لذيفان الضدية الذيفانيف.األمصال مها ذيفانني هناك احلقيقة
للخاليا2و1بالشيغيلةالشبيه سام جتمعويسبب)HeLaوVeroللخاليامميت(كالمها
لألرنبالسوائل املترابطة اللفائفي عرى واألرانبوشلليف الفئران  O Brien and)وموت

Holmes 1987).يسبب verotoxinاألرانب يف نزفياً قولون خمتلفان. البالغةالتهاب الذيفانان
.املستضديةالناحيةمن

اإلنسان يف واحلدوث اجلغرايف املصلي:التوزع النمط استفُرد االنتشار، عاملي
O157:H7يف استفُرد كما املتحدة، والواليات العظمى، بريطانيا كندا، يف فاشيات يف

الص السابقة، تشيكوسلوفاكيا بلجيكا، استراليا، إيطاليا،األرجنتني، ايرلندا، هولندا، أملانيا، ني
أفريقيا جنوب من. (Griffin and Tauxe 1991)اليابان، املستفردات هذه على احلصول ومت

مدمى، إلسهال متفرقة حاالت من أخذت برازية املستشفياتعينات خمتربات يف فحصها ومت
العامة الصحة خمتربات .أو

العام أصغرهافا17حدثت: 1982 – 1992منذ أصاب املتحدة الواليات يف 10شية

أضخمها وأصاب عام.شخصا243ًأشخاص من عشر احلادي الشهر حدثت: 1992ويف
للوجبات مطاعم سلسلة يف جيداً مطهو غري مهربغرا تناولوا قد كانوا أشخاص بني فاشية

من. السريعة املصلي النمط نفس القولونيةواستفُرد بقرياإلشريكية حلم نفسمن يف وֱקجد
العام. (CDC, 1993)املطاعم يف أخرى فاشية عشر سبعة احلاالت. 1993حدثت عن التبليغ

يف هناك18إلزامي أن ويقدر أمريكية، لكل8والية سنة كل يف100حاالت نسمة ألف
واشنطن السلمونيالت(والية داء وقوع نفس ).تقريباً

الفترة نفس ه:  (1982 – 1992)خالل بريطانيا13ناككان يف واثنتان كندا يف فاشية
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.(Grittin and Tauxa, 1991)العظمى
احليوانات يف أجريت:احلدوث فقد املتحدة الواليات يف الفاشيات إىل باالستناد

املاشية يف العدوى معدل لتقييم من. دراسات املسبب العامل فقط25استفُرد رضيعاً عجالً
يقارب ما يف7000من بشكل.والية28فُحصت منتشر العامل أن إىل الدراسة هذه أشارت

املتحدة، الواليات يف املصليواسع النمط هذا تؤوي التـي احليوانات معدل ولكن
حبوايل.منخفض املنعدية القطعان يف االنتشار يتراوح.5%قدر ما هناك واشنطن والية يف

تؤوي5 - 10%بني التـي القطعان امن .O157: H7 (Spencer, 1993)لقولونيةاإلشريكية
األرجنتني يف املاشية من أيضاً املصلي النمط هذا وبريطانيا-مصر-كندا-استفُرد أملانيا

وإ وأسبانيا.سبانياالعظمى األرجنتني املصلي: يف النمط بني ما ترافق هناك O157: H7كان

القطعان يف اإلسهايل البلدان.واملرض يف أنه حني قطعانيف عن املستفردات جنمت األخرى
ظاهرياً .(Dorn, 1993)سوية

اإلنسان يف من:املرض احلضانة دور حالة. أيام2-9يتراوح من املرض ظهور يتراوح
دوا أو خفيفة محى مع شديدة بطنية آالم مع وخيم نزيف قولون التهاب إىل مهملة . خفيفة

نزف ويصبح مائياً البدء يف اإلسهال بشكليكون نزيف براز أو الدم من آثار بشكل إما الحقاً ياً
اإلسهال. كبري وسطيا4ًيدوم حوايل. أيام قياء50%يعانـي من املرضى وֱקجد.من

من أكثر يف املدمى املسجلة95%اإلسهال الفرادية احلاالت من ضخم عدد بعض.من يف
الرعاية، دور يف الصارم،الفاشيات الترصد بنيتب:ميمكنحيث ما أنه من56 - 75%ني

عداوى وجود أيضاً ثبت كما دم دون إسهال البقية وعند نزيف براز لديهم املصابني املرضى
بأعراض مصحوبة بعدوى. (Griffen and Tauxe, 1991)غري اإلصابة اإلشريكيةكانت

املتالزمةO157:H7القولونية هو منها وواحد املضاعفات، بسبب كبري بشكل خميفة
اليورمييائية لدى(HUS)االحناللية احلاد الكلوي للفشل الرئيسي السبب هي والتـي

الدماألطفال، ونقل الديال تتطلب ما الصفيحات. وكثرياً قلة فرفرية هي أخرى مضاعفة
يف خثار محى، أزوتيميا، احناليل، دم وفقر الصفيحات بنقص تتميز والتـي اخلثارية
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وأعرا والشعريات السريريةالشرينات الصورة على تسيطر عصبية على.ض باالعتماد
ب: اجلمهرة املتهمة احلاالت متثل اليورمييائيةـرمبا االحناللية عدد2-7%املتالزمة إمجايل من

عن النامجة القولونيةاحلاالت .O157:H7(Griffan, 1991)اإلشريكية
القولونية اإلشركية أن من للعديدO157:H7بالرغم احليويةحساسة املضادات من

وقائي كإجراء تستخدم أال جيب فإا االستخدام كعامل. الشائعة احليوية املضادات اعتربت
للتمريض دار يف الفاشيات إحدى خالل العدوى اللتقاط Carter)اختطار et al., 1987) .

ع رمبا واملضاعفات، اختطارالعدوى تزيد أن ميكنها احليوية املضادات أن طريقاعتֱקقد ن
املصلي للنمط أكرب بنمو لذلك ساحمةً السوي، املعوي النبيت وتبديل الذيفان إلنتاج حتريضها

O157:H7 .مقاومة ذراري إلنتاج اختطار أيضاً .(Dorn, 1993)هناك
االنتقال وطرز العدوى بني:مصدر املتحدة9من الواليات يف حلم6جنم: فاشيات عن

و جيداً املطبوخ غري املشويالبقر البقر حلم عن اللنب. ثالثة عن كندا يف فاشية جنمت
عامل.يءـالن مستودع مبثابة هي املاشية أن إىل احلقائق هذه القولونيةاإلشريكيةتشري

الساندويش. املعويللنـزفاملسببة مثل أخرى أطعمة حول أيضاً استقصاءات أجريت
جيداً، املطهية غري والبطاطا برازالبارد البطاطاوكان يف به املشتبه امللوث هو أشارت.العجل

جيداً املطبوخ غري اللحم أن إىل الحقة والعجالت(دراسة العجول من مصدر) خاصة كان
من أكثر يف الفاشيات75%العدوى العام. من يف أخرى فاشية كابول،1989حدثت يف

وأصابت(ميسوري املتحدة كل(شخصا243ًالواليات من البلدة12واحد سكان ) من
للمدينة، املزود املاء عن نامجة األيلوكانت برباز تلوث قد املاء هذا أن احملتمل حيدث.ومن

الربازي الفموي الطريق خالل من ثانوية كحاالت إنسان إىل إنسان من التقطت. االنتقال
مريض بطفل اعتنائها خالل العدوى لألطفال أيضاً. مربية ثانوية حاالت مراكزحدثت يف

اليومية .(Dorn, 1993)الرعاية
كونكي:التشخيص ماك سوربيتول أغار باستخدام الستفراد(SMAC)يوصى
الربازيةO157:H7القولونيةاإلشريكية العينات املناعية. من املقايسة تقنيات استخدام مبكن

الربازي املادة يف بالشيغيلة الشبيه الذيفان لكشف املتنوعة الزروعاإلنزميية أو يصبح. ة
األعراض بدء على أسبوع من أكثر بعد صعباً .االستفراد
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والوقاية أكثر:املكافحة تقطيعه ميكن ال حبيث البقري اللحم يطبخ أن للحوم.جيب ميكن
واملعاجلة الذبح خالل بالرباز تتلوث أن والطريية الثديية األنواع من يشاֲדها وما لذلك.املاشية

من األطعمة تطبخ أن جيب كما االختطار، هذا لتقليل الوقائية التدابري كل تتخذ أن جيب
تؤكلمص أن قبل جيد بشكل حيوانية بعد. ادر األيدي غسل وخاصة الشخصية، النظافة

أيضاً، ضرورية املياه، دورة من .(Doyle and Padhye, 1989)اخلروج
املعويالقولونيةاإلشريكية)ب للذيفان القولونيةإن:املنتجة للذيفاناإلشريكية املنتجة

مرك بشكل درست التـي الفئة هي األخريةاملعوي السنوات يف األحباث.ز تֱקضف مل
وحسب، اجلراثيم هلذه الفيزيوباثولوجية الفعل آليات حول أيضاًمعلومات زودت ولكنها
احليوانية األنواع من العديد يف اإلسهايل املرض من الوقاية املنتجة.بوسائل الذراري تصنع

الذيفانات من متنوعة أمناطاً املعوي عطوب:للذيفان بذيفانذيفان مناعياً مرتبط وهو حرارياً
مستضديالكولريا، وهو حرارياً ثابت الذيفاننيantigenicوذيفان كال أو الذيفانات.، هذه

البالمسيدة، على ذريةمعتمدة من للنقل قابلة تكون أن احملتمل القولونيةومن اإلشريكية
املعوي للذيفان إليهااملنتجة تفتقر أخرى ذراري .إىل

املصليةتوزְק األمناط بني املنشأ متغاير بشكل املعوي للذيفان املنتجة الذراري O:Hع

ذراري.املختلفة القولونيةتستفيد املعوياإلشريكية للذيفان األشعاراملنتجة أو اخلمل من
سوطية( غري بروتينية، خيطية أو) زوائد ذيفاناً وتنتج وتتكاثر، الدقيق املعى مبخاطية لتلصق

للفوعةت. أكثر جداً اهلامة العناصر من وهذا الظهارية اخلاليا مع األشعار وتسمى. تفاعل
االستعمار املستضدية.عوامل امليزات فإن البالمسيدة على معتمدة الذيفانات هذه أن ومبا

املختلفة احليوانية األنواع يف ختتلف استعمارية.لألشعار عوامل سبعة هناك اإلنسان : يف
CFA-1وSC1ىحتـCS6(WHO, 1991).واحلمالن العجول هي،: يف املتورطة األشعار

رئيسي، أن).K99سابقاً(F5بشكل من أيضاً،987PوF4(K88)وبالرغم استفردت قد
فوعة يف دوراً تلعب بأا يعتقد ال القولونيةفإنه املعوياإلشريكية للذيفان هذهاملنتجة يف

مع.احليوانات املترافقة العجولاألشعار يف املعوي للذيفان املنتجة القولونية العصيات داء
هي .987PوK88 (F4)،(K99) F5،F41الرضيعة
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جمموعة القولونيةتصيب حتتاإلشريكية األطفال مبدئي بشكل املعوي للذيفان املنتجة
النامية3أو2عمر البلدان يف من.سنوات األطفال يعانـي أن القولونميكن يةاإلشريكية

املعوي للذيفان السيءاملنتجة التصحح ذات البيوت يف متواتر املرض. بشكل وقوع ينخفض
منخفضاً ويبقى الرابعة عمر ذلك.بعد إىل القولونية: إضافة املعوياإلشريكية للذيفان املنتجة

املوطونة البلدان يزورون الذين البالغني يف املسافرين إلسهال شيوعاً األكثر السبب .هي
البلدانت يف بينما مناعة حيتاجون املوطونة البلدان سكان بأن الوبائية امليزات هذه قترح

مناعة حيتاجون وال العوامل هلذه السكان يتعرض ما قليالً .الصناعية
عن النامجة تلك بعيد، حد إىل تشبه أعراضاً اإلنسان يف املرض الكولريايֱקحدث .ضمات

من حضانة فترة بطنساع12 – 72بعد مغص غزير، مائي إسهال يوجد إقياء،ـة، ي،
وجتفاف محى.محاض، هناك متون وقد دم أو خماط على الرباز حيتوي قصرية،.ال املرض فترة

اخلامس إىل الثانـي اليوم يف عام بشكل األعراض .وختتفي
تشخيص القولونيةميكن املعوياإلشريكية للذيفان وجوداملنتجة بإظهار اإلنسان عند

حرارياً والثابت حراريا العطوب املعوي املناعيةالذيفان املقايسة خالل من كليهما أو
الدنا.األنزميية مسبار أيضاً يستخدم أن التـيDNAميكن اجلراثيم يف املورثات على للتعرف

الذيفانات .تشفر
العدوى مصدر هو واحلملة املرضى وبراز الرئيسي، املستودع هو اال.اإلنسان نتقالطريق

فموي برازي نقل(سواغ. هو برباز) وسيلة امللوث املاء أو الطعام يكون قد العدوى
.اإلنسان

القولونية املعوياإلشريكية للذيفان تصيباملنتجة التـي الفاشيات لبعض سبب هي
املتقدمة البلدان يف الناس من بريطانيا. العديد يف األطفال مستشفيات يف حدث البعض

ويف حاسمالعظمى بشكل حمدداً يكن مل العدوى مصدر أن من بالرغم املتحدة .الواليات
واملاء حمددة ألطعمة عزوها ومت الناس من املئات وأصابت البالغني بني فاشيات حدثت

عام.امللوث الوطنـي املنتزه يف إرجيون1975حدث املتحدةOregonيف الواليات يف
و الفاشيات أعظم من واحدة مناألمريكية أكثر فاشيات.شخص2000أصابت سببت

يف وكذلك املتحدة الواليات يف الواليات من العديد يف واألمعاء القولون التهاب أخرى
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املستورد اململح األبيض للجنب تعود وهي والسويد وهولندا كبرية.الدامنارك فاشية أصابت
ويسكنسو400 يف مطعم يف الغداء تناولوا الذين عند وحدثت املتحدة(نشخص ). الواليات

منذ إسهال لديه حدث قد كان موظف هو العدوى مصدر بأن اعتقد احلاالت هذه ويف
للفاشية قبل معدة.أسبوعني اللتهاب عارضني من الطوف لرحالت سفينة يف مسافر عانـى
عن نامجني القولونيةوأمعاء املعوياإلشريكية للذيفان السفيناملنتجة ملاء يعود أحدمها ة،

.(Doyle and Padhye, 1989)امللوث
القولونية)ج لألمعاءاإلشريكية من:الغاِزيְקة صغرية جمموعة الفئة هذه اإلشريكيةمتثل

متحركة.القولونية غري العناصر من للمستضد(العديد الالكتوز) Hتفتقر بتخمر بطيئة وهي
لالكتوز خممرة غري ب.أو جداً شبيه بواسطتها احملدث احملدثاملرض العصوي الزحار

اخلاصة.بالشيغيلة تلك مع متصالب شكل على تتفاعل أن اجلسمية ملستضداִדا ميكن
القولونيةميكن.بالشيغيلة املخاطيةلإلشريكية خاليا يف وتتكاثر تغزو أن لألمعاء الغاِزيְקة

القولون يف خاصة .املعوية
القولون التهاب القولونيةيبدأ دعث،الغاِزيְקباإلشريكية محى، قوية، بطنية بآالم لألمعاء ة

ودما خماطا حيتوي مائي وبراز صداع، عضلي، من.أمل احلضانة دور .ساعة10 - 18يتراوح
باألمبسلني املريض يعاجل أن فيمكن وخيما اإلسهال كان .إذا

امللوثني الطعام أو املاء هو العدوى ومصدر املستودع، هو اإلنسان أن أي. يبدو على
حاسمحا بشكل معروفاً دائماً ليس العدوى مصدر فإن القولونية. ل الغاِزيְקةاإلشريكية

عن ومسؤولة النامية البلدان يف متوطنة الذين1-5%لألمعاء اإلسهال مرضى كل من
الطبيب إىل.(Beneson, 1990)يراجعون متطوعني على أجريت التـي الدراسات أشارت

عا جرثومي عبء إىل يֱקحتاج املرضأنه إلحداث املتطورة. يل البلدان بعض:يف حدثت
امللوثني والغذاء املاء بسبب .الفاشيات

يشتبه أن القولونيةميكن عدداًباإلشريكية جند عندما لألمعاء الكرياتكبريالغاِزيְקة من
مصنوع حمضر يف الربازي) معد(البيضاء املخاط للقبيعة. من وامللتحمة القرنية التهاب اختبار

سريين( تشخيصية) يـاختبار قيمة مزارع.ذو االختبار هذا القولونيةيستعمل اإلشريكية
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الظهارية اخلاليا غزو على قدرִדا إليضاح لألمعاء املناعية. الغاِزيְקة املقايسة تطوير مت لقد
الفوعةاإلنزميية حيدد والذي للجرثوم السطحي الغشاء يف الببتيد عديدات القدرة(الكتشاف

).غزويةال
القولونية)د لألمعاءاإلشريكية ملرض):EPEC(املمرضة السببية العوامل تعود

املصلية للمجموعات املعوي القولونيةمن15Oاالعتالل بشكل. اإلشريكية املرض حيدث
مرتفعاً وفيات معدل لديهم يسبب وقد السنة، عمر حتت الرضع األطفال عند .أويل

مائي بإسهال املرض علىميتاز وجتفافحيتوي محى، مرئي، دم بدون دور.خماط
قصري .احلضانة

النامية؛ البلدان يف أويل بشكل املرض اختفىحيدث والوالياتوقد أوروبا يف عملياً
الدافئة.املتحدة الفصول يف األغلب يف الصيفي(حيدث مزيج) اإلسهال هي العدوى ومصادر
اللنب والتـي) احلليب(من الفطام للقواريروأطعمة السيء التنظيف بسبب ملوثة تصبح

األم عند املنقوصة الشخصية النظافة أو يف.واحللمات، متواتر بشكل األطفال يتعرض
الفقرية االجتماعية االقتصادية القولونيةاֱדموعات ويكتسبونلإلشريكية لألمعاء املمرضة

للحياة األوىل السنة بعد عام بشكل ال.املناعة اإلسهال رياضيف يف الولدان عند وبائي
امللوث: األطفال الغبار خالل من وذلك ممكن باهلواء املنقول بعض. االنتقال وصفت لقد

أيضاً البالغني لدى .الفاشيات
تنمط أن املصلي(جيب النمط القولونية) حيدد الربازاإلشريكية من حيدد.املستفردة حاملا

املصلي القولونيةالنمط لألمعاءاململإلشريكية الدنا: رضة مسبار استخدام حملاولةDNAجيب
البالزميدة على معتمد هو ولذي لألمعاء املمرضة التصاق عامل على ذراري.التعرف تظهر

خاليا على موضعياً ملتصقة أيضاً لألمعاء . HEP-2املمرضة
األوبئة األ: يف ورياض املشايف يف املرضى لألطفال منفصلة غرفة توجد أن طفالجيب

إذا. الوريدية احملاليل أو فموية، ملحية مبحاليل الكهارل إعاضة على أويل بشكل التدبري يعتمد
احلاالت أغلب يف آخر لتدبري حاجة هناك ليس ضرورياً، ميكن.كان اخلطرية احلاالت يف

اإلسهال ومدة شدة ينقص والذي الفموي الكوترميازول الطفل يستمر. إعطاء أن جيب
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الثدياإلطعام، من اإلطعام .(Beneson, 1990)) اإلرضاع(متضمنا
القولونية)هـ املعوياإلشريكية للتكدس من:املسببة ֱדموعة االسم هذا أعطي

القولونية مقايسةاإلشريكية لدى مكدس التصاق منوذج لديها أنHEP-2والتـي من بدال
موضعاً لألمعاء(يكون املمرضة يف منتشراً) كما حمددةهذ.أو تصبح حتـى وقتية الفئة ه
أفضل على.بشكل دراسة سانتياغو40: مزرعة42أجريت يف إسهال لديهم أطفال من

البريو،1)تشيلي( املكسيك1من زار قد كان الشمالية أمريكا من طالب هذه.من كل
أجل من سلبـي بشكل اختربت القولونيةالذراري املعوي،اإلشريكية للنـزف املسببة

وذلك لألمعاء والغاِزيְקة لألمعاء، واملمرضة املعوي، للذيفان واملنتجة املعوي، للذيفان واملنتجة
الدنا مسبار يف.DNAباستخدام وضعها أيضاً يفلح قواعدإومل باستخدام الفئات هذه حدى

املصلي وال.التنميط األرنب يف املربوطة اللفائفي عرى يف مميزة آفات تسبب اֱדموعة فأرهذه
(Vial et al 1988: Levine et al 1988) .

الرضعالقولونيةاإلشريكيةتسبب األطفال يف مستدميا إسهاال املعوي للتكدس .املسببة
بـ احلضانة دور .(Benenson, 1990)يوما1ً-2يقدر
احليوانات يف البولية:املرض واالنتانات الثدي التهاب من الفرادية احلاالت إىل باإلضافة

فإن أخرى مرضية وعمليات واإلجهاضات، القولونيةالتناسلية، عدةاإلشريكية عن مسؤولة
مهمة .أمراض
العجل: الماشية األبيض(إسهال معدلWhtie Scours)اإلسهال يسبب حاد مرض هو

من أقل بأعمار العجول يف عالية ضارب. أيام10وفيات براز مع خطري، بإسهال ويتظاهر
األبيض سريعللون أيام. وجتفاف عدة إىل ساعات عدة من ميتد أن تكون.وميكن ما عادة

تقريباً دائم بشكل املرض هذا ضحايا اللبأ من احملرومة من.العجول العايل مبحتواه اللبأ إن
العجولMاأليج لدى اإلسهال من الوقاية يف أول. أساسي احلياة24 - 36يف من ساعة

نفوذاً املعوي الغشاء الدموييكون اֱדرى إىل بسرعة تعرب والتـي املناعية للغلوبيولينات
البيئية املكروبات من احليوان . وحتمي

عن الوليدة العجول يف اإلسهال تسبب التـي املعوي للذيفان املنتجة الذراري ختتلف
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باإلنسان اخلاصة هو.الذراري األشعار ومستضد حرارياً، ثابت ذيفان تنتج عام بشكل وهي
النمط من .F5(K99)عادة

اللبأ من احملرومة العجول يف القولونية العصيات داء من الدموي االنتانـي الشكل يتضمن
املعمم االنتان عالمات إىل باإلضافة لفترة.اإلسهال حية تبقى التـي احليوانات تعانـي

سحايا والتهاب مفاصل التهاب من .(Gillespirand Timoney, 1981)أطول
احملدثيظه الثدي التهاب القولونيةر معباإلشريكية عمراً األكرب األبقار يف خاص بشكل

احلليبية القنوات يف كريات.توسع على احلاوي غري احلليب يف بسرعة القولونيات تتكاثر
التهاب فعل رد مسببة الداخليةاًيبيضاء الذيفانات من كبرية كمية ويطلق اجلراثيم يدمر .والذي

يؤ الوزنوهذا وفقد احلليب، إنتاج توقف شهية، نقص محى، مع حاد ثدي التهاب إىل .دي
الطبيعية لوظيفتها تعود الثديية الغدد فإن التالية اإلرضاع فترة .ويف

العجول،: األغنام لدى املوجود لذلك مشابه أبيض، بإسهال مترافق مرض عن التبليغ مت
متعددة بلدان يف احلمالن عند جنو.وذلك القولونيةيف للمماريض اإلشارة مت أفريقيا ب

ا ملرض موهيإلكمسبب تامور والتهاب حְקبְקن، عصبية، أعراض مع اخلراف، يف الدموي نتان
معوية)استسقائي( معدية رئيسية اضطرابات بدون ولكن ،.

يقارب:الخيل ما أن الوليدة واملهور األحصنة أجنة على جمراة األمد طويلة دراسة وجدت
و1%من اإلجهاضات تعود5%من الولدان وفيات القولونيةمن .لإلشريكية

واحملدث: الخنازير الرضيعة اخلنازير يف الوليدي األمعاء التهاب القولونيةيبدأ باإلشريكية
قاتل12بعد بتجفاف ينتهي وقد غزير مائي إسهال مع الوالدة، من الوفيات.ساعة معدل

ال اخلنازير عند خاص بشكل مرةعايل ألول يلدن ألمهات الذراري50%حوايل. رضيعة من
حرارياً الثابت الذيفانني كال ينتج وبعضها للذيفان منتجة حرارياSTًاملستفردة والعطوب

LT(Gillespie and Timoney, 1981).عوامل تكون حديثاً املولودة الصغار اخلنازير لدى
هي آخر987PوF4،F41. (K99) F5 (K88): االستعمار عامل هناك يكون أن .وميكن

القولونية العصيات عن للدم احلالة الذراري عن املفطومة اخلنازير يف اإلسهال ينجم
االستعمار عامل متلك والتـي املعوي للذيفان بعضF4 (K88)املنتجة أيضاً هناك ولكن ،
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معروف عامل عن تعرب ال والتـي اإلس.(Casey et al., 1992)الذراري الفطاميبدأ بعد هال
جداً شائعة مضاعفة وهو قصرية، الشهية.بفترة نقص من أيضاً احليوانات تعانـي

الوليدة.واالكتئاب الرضيعة اخلنازير يف هو مما أقل الوفيات تكون. معدل أن اآلليةوميكن
متشاֲדةإلا .مراضية

عام بشكل يهاجم والذي حاداً مرضاً الرضيعة اخلنازير يف الوذمة أسبوعا6ً-14بنيتعد
العمر اخلنازير.من تربـي التـي املناطق يف متزايدة أمهية ذات تصبح مفاجئ،.و ببدء وتتميز

أخرى أجزاء يف وذمة وأحيانا املعدة، من الفؤادية واملنطقة اجلفون، وذمة منسقة، غري حركة
اجلسم عادة.من سوية اجلسم حرارة مس. درجة العصبية األعراض تكون أن بوقةميكن
عادة. (Nielsen, 1986)باإلسهال الشتاء يف املرض من.حيدث تتراوح املراضة نسبة

من10 - %35 الوفيات بالفطام. 20 - 100%ونسبة املُحدثة بالشدة يثار املرض أن يبدو
الكولريا ضد والتلقيح القوت ذراري.وتبدالت عن ناجم دم انسمام هي املرض آلية تكون قد

من القولونيةاإلشرينوعية للشيغال. كية املشابه للذيفان مشابه خمتلف ذيفان :انظر(استعرف
القولونية الوذمة،) املعويللنـزفاملسببةاإلشريكية يف الرئيسي العامل انه سامعلى وهو

خلالياVeroخلاليا ليس  HeLa"،(Dobrescu, 1983 Marques et al., 1987"ولكن

Kausche et al., 1992).
من: رالطيو املمرضة املصلية األمناط استفراد القولونيةمت الدموياإلشريكية االنتان داء يف

النفري التهاب حاالت إىل باإلضافة الطيور األذن(عند التامور) يف داء.والتهاب مصدر إن
العدوى خالل من أو بالرباز البيوض تلوث هو الوليدة األفراخ يف القولونية العصيات

الديكي. املبيضية ويف البالغ الدجاج يف الرئتني مبدئي، بشكل القولونية، داءالعصيات صيب
واملوت الدموي االنتان ويسبب الدوران جهاز يغزو أن املمكن من ولذلك الرومي

(Timoney et al., 1988).متالزمة وهو أيضاً آخر طريي مرض وصف املتورم"مت ".الرأس
ال احلجاجية، اجليوب بتورم التناسقويتميز وفقدان الظهري، التشنج من.صְקعְקر، املرض ميتد

بني. أسابيع3-2 ما هي الوفيات حمددة. (O’Brien, 1985)4%و3ونسبة غري مت. سببياته
فريوسات، القولونيةاستفراد األخرىواإلشريكية اجلراثيم وبعض العدوى.، بأن اعتقد
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املكلل،(الفريوسية الفريوس املخاطاين، الرئويالفريوس األنف) الفريوس التهاب تسبب
اجللدي حتت الوجهي النسيج لتغزو القولونية لإلشريكية الطريق يֱקعاد.ومتهد أن ممكناً كان

، ذراري بعض بواسطة املرض ذلكإحداث من النقيض إعادة:وعلى باإلمكان يكن مل
بالفريوسات املرض White)إحداث et al 1990, Pages Mante and Costa Quintana 

داء،(1987 يف أيضاً القولونية العصيات داء سببيات احلبيبـي(Hjarre’sتساهم الورم
عند) القولوين والرئتني العظم، نقي الطحال، األعور، الكبد، يف حبيبية آفات يسبب والذي

البالغة السل. الطيور يف التـي تلك اآلفات هذه خماطية. تشبه شبه ذراري استفراد مت وقد
القولونيةنم اآلفاتاإلشريكية تلك املخترب.من حيوانات يف املرض إحداث إعادة ميكن

الفموي باإلعطاء ليس ولكن حقناً التلقيح بواسطة .والدجاج
االنتقال وطرز العدوى عدا:مصدر ما الفئات لكل املستودع هو اإلشريكيةاإلنسان

هناكالقولونية والتـي املعوي؛ النـزف عن قويةالنامجة املاشيةأنمؤشرات هو .املستودع
وباهي دويل أشار تكون) 1989(وكما أن آلخر حني من ميكنها واخلنازير املاشية فإن

القولونيةتؤوي املعوياإلشريكية للذيفان أمعائهااملنتجة ثالثة. يف استفراد مت بنغالديش يف
من املعويمزارع للذيفان صحيحةاملنتجة وعجول أبقار النمطمن نفس من وكانت اجلسم

على كانوا والذين باإلسهال املصابني املرضى من أخذت كالتـي الذيفان وضرب املصلي
احليوانات مع Black)متاس et al., 1981).الفيليبني للنـزف: يف عن النامجة استفراد مت

املصلي النمط ذات حرارياH12ً: 78املعوي الثابت الذيفانني حرارياًوالعطوSTمع LTب

لإلسهال املسبب العامل املصلي النمط هذا اعتֱקرب وقد خنـزير، من مستقيمية مسحة من
البلدان من العديد يف Echeverria)البشري et al., 1978, cited in Doyle and Padhye 

حال.(1989 كل املنتجة: على القولونية العصيات من بذرية تغذيتهم مت متطوعون هناك
القولونية)املعويللذيفان املعوياإلشريكية للذيفان ملاملستفردة(املنتجة ولكن خنـزير من

بإسهال منهم أحد .(Du Pont et al., 1971, Cited in Doyle and Padhye, 1989).يصب
املنعدين األشخاص براز هو العدوى احلملة(مصدر ثانوي وبشكل املرضى أويل ) بشكل

ֲדم امللوثة الربازيإن. وأغراضهم الفموي الطريق هو االنتقال طرق امللوثة. أشيع األطعمة إن
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احليوانـي املصدر ذات تلك سواغ) أجبان-حليب-حلم(متضمنة نقل(هي ) طريق
البشري القولونية العصيات داء من خمتلفة فئات يف الرئيسي.شائع املصدر البقر حلم يعترب

اإلنسان القولونيةبلعدوى بواسطة. املعويللنـزفسببةاملاإلشريكية باهلواء املنقول االنتقال
األطفال رياض يف الولدان الرضع عند الوبائي اإلسهال حاالت يف وذلك ممكن امللوث .الغبار

نفس احليوانات يف االنتقال وطرز العدوى مصدر عندالنماذجيتبع العدوى يف كما
املص. اإلنسان باإلسهال املصابة احليوانات للعدوىتشكل الرئيسي .در

وعلى:التشخيص السببـي العامل استفراد على اإلنسان عند التشخيص يعتمد
والغاِزيְקة املعوي، للذيفان واملنتجة املعوي، للنـزف كاملسببة تستعرفه، التـي االختبارات

املعوي للتكدس واملسببة املناسب(لألمعاء التشخيصية الطريقة ملعرفة حدة على فئة كل ةانظر
).هلا

كاملاشية، ولدان يف اإلسهال حالة واخلنازيريف أو. واألغنام، الطازج الرباز زرع ميكن
حديثاً املذبوح أو امليت للحيوان املعوية الكتشاف. احملتويات جداً مفيد املناعي التألق اختبار

االستعمار هلذ. عوامل متقارن بشكل تلون حديثاً ميت حيوان اللفايف عرى من امقاطع
.(Timoney et al., 1988)الغرض

اإلنسان:املكافحة عند املكافحة وسائل واملمارسات)أ(: تتضمن الشخصية النظافة
البيئية والصحة صحي بشكل الفضالت وإزالة الصحية)ب(. الصحية اخلدمات تأمني

واألمهات البيطري)ج(. لألطفال واملعاينة احلليب بسترة الغذائية، املنتجات اإللزاميةمحاية ة
املشفى)د(. للحوم يف احلضانة أجنحة يف اخلاصة الوقائية هذه.الوسائل تتضمن أن جيب

األصحاء بالوليدين االحتفاظ اجلسم(الوسائل املرضى) الصحيحي الرضع عن منفصل بشكل
سناً األكرب األطفال أو احلضانة. احملضونني دور يدرن اللواتـي املمرضات تكون أال جيب

زجاعلى عن املسؤوالت وتلك أخرى، أجنحة مع يغريوامتاس ال أن جيب الغذاء جات
األطفالضحفا الغسيل. ات قسم يف خاصة احتياطات تتخذ أن .جيب

يف الشائعة املقبولة القواعد فإن احليوانات عند القولونية العصيات داء من الوقاية أجل من
متبعة تكون أن جيب القطيع العجو.إدارة أجل إسهال:لمن من للوقاية هاماً يعد اللبأ إن
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اخلنازير أجل ومن األبيض، الفطام: املاشية خالل الضرورية غري اإلجهادات كل جتنب جيب
الوذمة من الوقاية أجل .من
األخرية السنوات لذراري:يف تسمح التـي العوامل عن االستقصاءات اإلشريكيةفتحت

لالقولونية املعوي للذيفان مناملنتجة الوقاية يف جديدة آفاقا فتحت قد الدقيقة األمعاء تستعمر
احليوانات عند القولونية العصيات باالستناد. داء وللخنازير للماشية لقاحات تطوير مت لقد

اخلمل مستضدات املستضدات). األشعار(على هذه القولونيةتثبط االلتصاقاإلشريكية من
الدقيقة األمعاء البق.مبخاطية علىتلقح معتمدة لقاحات باستخدام واخلنـزيرات رات

التوايلF4 (K88)وF5 (K9)مستضدات طريق.على عن منفعلة مناعة الولدان يكتسب
العوامل هذه ضد أضداد على احلاويني واحلليب نتائج. اللبأ على احلصول مت الطريقة وبنفس

بـ النعاج بتلقيح وذلك الوليدة احلمالن محاية يف ذلك. F5 (K99)جيدة إىل :باإلضافة
دراسات Rutter)أجريت et al 1976, Nagy 1980, Myers 1978)فموية لقاحات على

ذوفانات استخدمت والتـي اإلنسان القولونيةإلاعند وذلكشريكية املعوي للذيفان املنتجة
املضادة العوامل إىل باإلضافة حرارياً، والعطوب حرارياً الثابت الذيفانني لاللتصاقلكال

املنقى( لقاحات) اخلمل على للحصول مستخدمة أصبحت أخرى مقاربة هي الوراثية اهلندسة
القولونيةةعفو ).Levine and Lanatu, 1983(املوهنةاإلشريكية

عـراجـالم
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الوتديات CORYNEBACTERIOSISداء

A48 ICD-10آخرأ مكان في مصنفة غير أخرى جرثومية مراض
A48 ICD-10 Other bacterial diseases, not elsewhere classified

جنس: السببيات الشيءCorynebacteriumالوتديةيتألف بعض منحنية عصيات من
باحلمض صامدة غري الغرام، ممحفظة،. إجيابية غري متحركة، هوائيةغري لألبواغ، منتجة غري

الكاتاالز إجيابية هوائية، غري أو معيرتب.اختيارية اجلنس هذا ،Nocardiaالنوكارديةط
.Mycobacteriumواملتفطرة، Rhodococcusواحملمرة
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جنس مثلالوتديةيتضمن اخلناقية: أنواعا منطي(C.diphtheriaeالوتدية وهو) نوع
للخناق احملدث مثل) الدفتريا(العامل حيوانية ومماريض الكاذبةالسليةالوتديةالبشري،

C.pseudotuberculosis)الغنمية(C. bovisالكلوية أنواع. C.renaleوالوتدية أيضاً هناك
رمامة وأخرى للنباتات نوع. ممرضة غالباًاخلناقيةالوتديةباستثناء تسمى الوتديات فإن

اخلناق .Diphtheroidsبشبيهة
هي لإلنسان وتنتقل للحيوانات مطاعمة أو مماريض هي التـي الس: األنواع ليةالوتدية

املقرحة،الكاذبة البقرية. ulceransالوتدية غري(C. bovisوالوتدية يزاالن ال اثنان آخر
كنوع الكوتشريية,)مميزين من،C.kutscheriالوتدية هي3وجمموعة الكلوية:أنواع

Crenale،C. Pilosum،للمثانة .C.Custitidisوامللهبة

اجلغرايف االنتشار: التوزع .عاملي

اإلنساناحلد يف قليلة:وث حاالت .مֱקيزت
احليوانات يف السليةتوجد:احلدوث العامل) الغنمية(الكاذبةالوتدية أجزاء من العديد يف

واملاعز األغنام واجلمال. بني اخليل عند تواتراً أقل البقرية.وهي جرثومةC.bovisالوتدية هي
للبقريات التناسلي والسبيل الضرع يف آلخرومن. مطاعمة حني من تسبب أن املمكن

ثدي املقرحة.(Gillespie and Timoney 1981)التهاب واحللق: الوتدية األنف يف توجد
واخليل اإلنسان الكلويةأنواع.(Wiggins et al 1981)عند عواملC.renaleجمموعة هي

املثانة، اللتهاب متواترة والكليةسببية احلويضة والتهاب احلالب البقرياتوالتهاب . يف
الكوتشريية القوارضC.kutscheriالوتدية يف ومطاعمة .ممراضة

اإلنسان يف عن:املرض نامجة بشرية حالة عشر اثنـي وصف السليةمت الكاذبةالوتدية
املرضى). الغنمية( هؤالء عند الشائعة اآلفة هو املقيح احلبيبـي اللمفية العقد كان. التهاب

خمت سريرية صورة وهيهناك فقط واحدة بعد: لفة اليوزينية الرئة بذات أصيب بيطري طالب
امليكربيولوجيا خمترب يف أسابيع.تعرضه لعدة التتراسيلكني أو باالريثروميسني الضحايا عوجل

(Brawn, 1990) .ذراري كل الكاذبةتنتج السلية تقريباًناخراًذيفاناًالوتدية .للجلد
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املقرحةسببت البلعوماًأعراضالوتدية التهاب خاص وبشكل اإلنسان، يف متنوعة .مرضية
مع للخناق، مشابه ومرض الرئة، ذات من مفترضة حاالت األطراف، يف قرحات وكذلك

وعصبية قلبية وتظاهرات كاذبة .(Brown 1990; Kerch and Hollis 1991)أغشية
البقرية حت:C. bovisالوتدية حيث البقر، حليب يف شائع دهنهمֱקطاعم دهن(لمه

ثالثة).احلليب العامل، ֲדذا احملدث للمرض بشرية حاالت سبعة الطبية األدبيات وصفت
اختالالً سببت لصماممنها الشغاف التهاب سببت واألخرى املركزي العصبـي اجلهاز يف

واحدةبديل، ساق على دائمة وقرحة املزمن، األذن  ,Vale and Scott 1977)والتهاب

Brown 1990).
الكلوية الصدر:C. renaleالوتدية ويف مستقيمية خراجات .سببت

الكوتشريية واملخترب: C.kutscheriالوتدية الربية القوارض يف انتهازي جرذان(ِممֲקرְקاض
واحدة).وفئران اإلنسان، عند العامل ֲדذا احملدث للمرض معروفتان حالتان فقط يوجد

الت هي واألخرى قيحي مفصل خديجبالتهاب رضيع عند والسلى املشيماء  Kerch and)هاب

Hollis, 1991)يف وصفت والتـي اإلنسان عند احلاالت يف بوضوح حمدد غري النوع هذا ؛
الطبية .األدبيات

وا للريفامبيسني املتواقت اإلعطاء هي ֲדا املوصى .(Brown, 1990)يريثروميسنيإلاملعاجلة
احليوانات يف الوتدي:املرض البيطريأدواء الطب يف بكثري أمهية أكثر بعض. ات وֱקصفت
الحقاً باختصار Timoner)األمراض et al., 1988).
الكاذبة السلية يف: الوتدية اجلبنـي اللمفية العقد اللتهاب االعتيادي السببـي العامل هو

األ هذه فيها تربـى التـي العامل أجزاء من العديد يف حيدث والذي واملاعز، نواعاألغنام
الناحية،. احليوانية اللمفية العقد يف ويتوضع اجلروح خالل من مدخال العامل هذا حيصل

جبنياً خمضوضراً قيحاً يشكل العقد. حيث إىل باإلضافة أيضاً، الرئتني يف خراجات توجد قد
واملساريقية املنصفية .اللمفية

حالتا وجدت اخليللقد يف خمتلفتان مرضيتان الت:ن هي مقرحواحدة ملفمية أوعية هاب
بطيء تقرحاً أحياناً يترك ثخيان خمضوضرا قيحا حتوي سالمية ومشطية سنعية خراجات مع
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واألربية،. االلتئام البطنية النواحي ويف الصدر على كبرية مؤملة خراجات من تتألف األخرى
اجلمال، تصيب أن أيضاً ميكنها واألبقاركما والبغال، .واأليل،

الكاذبةالوتدمتلك السلية مصلينيية واملاعز: منطني األغنام يف يسود األول املصلي . النمط
واألبقار اجلاموس يف الثانـي املصلي ذيفاناً. والنمط فوسفاليبازخارجياًوتنتج ،D .والتـي

الوعائية النفوذية بزيادة فوعتها من الكثري اجلراثيم العامل.تعطي هي األخرى الفوعة عوامل
ا حرارياً،املقيح وليبيداًلثابت البيضاء الكريات جيذب البيضاءسطحياًوالذي للكريات .ساماً

الكلوية احلويضة:الوتدية التهاب تسبب التـي اֱדموعة يف تواتراً األكثر العامل هو
وبشكل.والكلية احلالب، والتهاب املثانة التهاب حاالت من الكثري عند مسؤولة أيضاً وهي

األبق يف التهاباً. ارخاص اجلرثومة هذه واحلوضخناقياًحتدث والكليتني واحلالبني املثانة . يف
مريضة حيوانات مع القطعان يف املوجودة الصحيحة األبقار يف توجد .قد

فراديالكلويةالوتديةتصيب بشكل واألغنام مفوعةC. pilosum.اخليل ليست هي
و احلويضة التهاب آلخر حني من وتسبب لألمعاء. الكليةكثرياً امللهبة :C. Cystitidisالوتدية

نزفاً مثانة التهاب وحويضةشديداًتسبب كلية التهاب تاله البقرية. ، عادة:C. bovisالوتدية
الضرع يف الثدي،مطاعم التهاب يف املبدئي العامل األحيان بعض يف فقط .وهي
املقيحة واخل:C. ulceransالوتدية البقريات يف احلليب،يلمطاعم من استفردت

آلخر حني من األبقار يف الثدي اللتهاب كمسبب Lipsky)وافترضت et al., 1982).
بواسطة احملدث الغنغرينـي اجللد التهاب فاشيات إحدى سناجباملقيحةالوتديةحدثت يف

ريتشاردسون كالغريي(Spermophilus richardsoni)حديقة مدينة حدود ضمن املأسورة
مرض). داكن( األسر بعد أشهر واخلمس الشهرين بني مع 63 (18%)وفيما احليوانات من

اجللد والتهاب اهللل التهاب من.أعراض قسم أن350مات احملتمل من املأسورة، سنجاب
و الدم لتسمم عائداً ذلك احلاد/يكون النخري اجللد التهاب عن نامجة آفات مع الدم انتان أو

واسعة مساحات أجسادهاعلى يف.من وֱקجد البلعوم فحصها10من4التهاب Olson)مت et

al., 1988) .املوصوف لذلك مشابه بأسلوب العضات خالل من انتشرت العدوى أن افترض
النسانيس .(May, 1972)يف
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تعود التـي العدوى حاالت الكوتشرييةمعظم هيC.kutscheriللوتدية القوارض يف
سريرية النفس،احلاالت. حتت ضيق إىل باإلضافة وعينية، أنفية إفرازات أظهرت السريرية

تقيس سنجابية عقيدات شكلت والتـي جلدية وخراجات املفاصل، قطرا15ًوالتهاب . مم
اللمفية والعقد والرئتني والكلية الكبد يف خراجات اجلثة فتح خالل من إثبات. وֱקجدت ميكن

العام واستفراد زرع خالل من السريولوجياالتشخيص أو السببـي املتممة(ل تثبيت أو إليزا
التراص يف). أو احليوانات يف السريرية األعراض ظهور من بالبنسلني العالج يقي أن ميكن

احلَمְקلة حالة من ختلص ال ولكنها متأثرة، Fraser)مستعمرة et al., 1991) .
اخلناقية بشك:C. diphtheriaeالوتدية لإلنسان حصريِممֲקرְקاض حال. ل كل يف: على

حتوي مستعمرة يف حدثت التـي الفاشيات نيجرييا،300أحد يف بآفات6ماتقبيعة
رئوية، خفيفالتهابية معوي واحتقان الرحم، بطانة اخلناقيةاعتֱקربت.والتهاب سببالوتدية

القلب ودم الرئتني من عֱקزلت أن منذ العدو. املوت مصدر يتحدد أن املمكن غري . ىمن
(Okewole et al., 1990).

املرض سري يف باكراً ֲדا بֱקدء إذا فعالة البنسلني من عالية جبرعات .املعاجلة

االنتقال وطرز العدوى مع:مصدر املصدر، حيوانية اعتֱקربت هنا املوصوفة الوتديات
هو اخلناقيةاستثناء مستودعها،الوتدية مبثابة اإلنسان يكون يتموالتـي إىلواالنتقال إنسان
.إنسان

الكاذبةمستودع السلية واملاعزالوتدية األغنام خالل. هو من العدوى اإلنسان يكتسب
منتجاته أو أعضائه أو مريض حيوان مع لنب(متاسه فإن).جلود، واملاعز األغنام بني فيما

أثناء تنتج كالتـي سحجات لديه آخر حليوان مفتوح خراج لديه حيوان من تنقل العدوى
الكاذبةتستطيع. القص السلية يفالوتدية السحجات خالل من النفوذ األحيان بعض يف

ف خراجات وتسبب تֱקستنشق أن ميكن أا أو الفموية، الرئتنيـاملخاطية Timoney et)ي

al., 1986).
املقرحة واخليلالوتدية البقريات يف شائع إىل. مطاعم اجلرثومة تֱקنقل أن احملتمل ومن
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الينءاإلنسان احلليب خالل أيضاً. من اهلوائي بالطريق تֱקنقل أن للعدوى ميكن
(Brown, 1990).
البقرية وفقطالوتدية احلليب، يف توجد ما وكثرياً البقريات يف التوالدي اجلهاز يف مطاعم

التهاب إحداث ميكنها آلخر حني يف. الثديمن أُجري مسح يف74ويف لأللبان مزرعة
يفالبقريةالوتديةفإنوجدت: )كندا(أوتاريو احلليب األبقار36%يف Brooks)من et al., 

1983).
امللهبةمستودع والوتدية الكلوية والوتديةالوتدية البقرياتPolisumللمثانة طرز.هو إن

واضح غري اإلنسان إىل البقريات من والوتديةتنقل. االنتقال الكلوية بنيPolisumالوتدية
صحيحةالبقريات بقرة فرج إىل مريضة بقرة بول يصل مطاعمللمثانةامللهبةالوتدية. عندما

البول قطرات تֱקرش عندما تֱקنقل أن ميكن أيضاً وهي جنسياً تنتقل أن وميكنها الثريان قلفة يف
أخرى إىل بقرة .من
استفراد:التشخيص خالل من فقط اإلنسان عند الوتديات بداء اإلصابة تأكيد ميكن

النوعو . استعراف
احليوانـي الوتديات داء على ينطبق الشيء العقد.نفس التهاب حالة يف أنه من بالرغم

ملونة بلطاخة املرفقة اآلفات فإن واملاعز األغنام يف السطحية اللمفية العقد يف اجلنبـي اللمفية
للتشخيص الكفاية فيه مبا مميزة تكون من.بالغرام العديد استعمال مت املصليةلقد االختبارات

الصحيحني احلملة الكاذبةلتحديد السلية .للوتدية
التاريخال:املكافحة هذا حتـى املعروفة اإلنسان عند للمرض القليلة احلاالت تربر

نوعية وقائية وسائل حال. تأسيس كل الفعالة:على للمعاجلة هام الصحيح التشخيص .فإن
ا اللمفية العقد التهاب من احملدثللوقاية الكاذبةجلنبـي السلة اآلفاتبالوتدية جتنب فإن

أساسي أمر هو القص صحيح.أثناء وبشكل فوراً تعاجل أن جيب فإا حدوثها .وعند
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عـراجـالم

المجتلدات DERMATOPHILOSISداء

ICD-10 A48.8 أخرى نوعية جرثومية أمراض
ICD-10 A48.8 other specified bacterial diseases 

الفطاريالتهاب،Streptothrichosisالشعريةالعقدياتداء:املرادفات ).األغناميف(اجللد



األمراض اجلرثومية156

الكونغولية:السببيات  Dermatophilus congolensis،(D. dermotonomousاֱדتلدة

D. Pedis)رتبة إىل تنتمي خمرية،.Actinomycetalesالشعاواتجرثومة الهوائية وهي
ال للحمضإجيابية صامدة غري والتحوجز.غرام، املتفرعة خبيوطها الكونغولية اֱדتلدة تتميز

والطوالين تدعى. املستعرض متحركة سوطية أبواغا وتطلق تنضج عندما خيوطها تتشدف
احلركة املعدي. zoosporesاألبواغ العامل تشكل احلَِركة.والتـي األبواغ تنمو وبدورها

أبواغ تنتج خيوطاً الدورةوتشكل تتكرر وهكذا جديدة حְקِركة .ا
اجلغرايف االنتشار:التوزع افريقيا. واسع من عديدة مناطق يف اֱדتلدات داء تأكيد مت

واجلنوبية الشمالية أمريكا إىل باإلضافة ونيوزيلندا وأوربا .واستراليا
اإلنسان يف عام:احلدوث معروفة حالة أول استعراف نيويورك1961مت ياتالوال(يف

اֱדتلدات). املتحدة داء آفات لديه أيل مع تعاملهم بعد مرضى أشخاص أربعة أصبح . عندما
متعددة أخرى حالت ذلك بعد كانساس: وֱקصفت جامعة يف طالب لدى الواليات(واحدة

الربازيل) املتحدة يف واثنتان استراليا يف حاالت  Keplan 1980; Portugal and)وثالث

Baldassi 1980).معسֱק متاس على كان بيطري طبيب لدى كوستاريكا يف حالة جلت
منعدية .ماشية

احليوانات يف الربية:احلدوث احليوانية األنواع من العديد لدى املرض مالحظة مت
واخليل. والداجنة واملاعز، واألغنام، املاشية، هي لإلصابة تواتراً األكثر املرض. وتلك يكون

املن يف أكثر بشكل املداريةسائداً وشبه املدارية اخلسائر. اخات يف اֱדتلدات داء أمهية تتمثل
اجللود، يف لألضرار وتعود يسببها التـي والفراءاالقتصادية البلدان.والصوف، بعض يف

من: األفريقية البقر) تانزانيا(90%إىل) كينيا(16%تضرر جلود العظمى. من بريطانيا : يف
الص على تأثريها تقدير خبسارةمت الناعم التجارية20%وف قيمتها ذلك،.من على عالوةً

املغطاة احليوانات عند صعباً يكون القص مزمن) احلاملة(فإن بشكل املريضة .بالصوف
اإلنسان يف على: املرض املتعددة والبثور بالبثور املعروفة القليلة احلاالت يف املرض متييز مت

عل حتوي والتـي والساعدين مصليةاليدين أو ومصفرة بيضاء نضحة التمزق. ى بعد تترك
حممرا الشكل قنوي خالل. كهفا اآلفات أرجوانية3 - 14تشفى محراء ندبة تاركة .يوماً
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احليوانات يف أو:املرض البقريات يف الشعرية العقديات داء أو اֱדتلدات أوداء األغنام
املاعز أو و: اخليل الشعر حزم قاعدة على نضحة جلبةيوجد وتشكل جتف وعندما. التـي

وندية بالثعلبة شبيهة منطقة تترك فإا اجللبة بعضها). رطبة(تقلع احلجم؛ يف اآلفات تتنوع
وتغطي تتمادى فإا الوقت مرور مع ولكن مالحظ، غري ويصبح جداً صغيار يكون قد

كبرية الظهر،.منطقة على توجد فإا عام واملنوالرأس،وبشكل يهامجهاوالعنق، التـي اطق
الفطاري.القراد اجللد بالتهاب األغنام يف املرض الكتلي(يֱקعرف وتورم،)الصوف بتبيغ ويبدأ

باجللبة وشبيهة قاسية النضحة وتصبح املصابة، اجللد يف.مناطق الصوف حزم حول تتشكل
متقرن االتساق ذات خمروطية قاسية جلبات املزمنة امل. احلاالت احلاالت يف فيֱקشاهدأما توسطة

صعبة العملية جيعل ألنه فقط القص أثناء وال. املرض احلرق بإحساس احليوانات تشعر ال
آخر شيء بأي أو باألوتدة أنفسها ختدش بأا موت. يالحظ الثانوية العدوى تسبب قد

النغف.احلمالن لداء مناسب عامل أيضاً هو اֱדتلدات النوعي(داء Semispecific)شبه

اֱדلدان( يف النغف داء الطفيلية: IIIظر عن) األمراض استراليا يف النحاسياملسبب اخلشف
Lucillia cu prina)اجلسم خلبطة الرئيسي املناطق). body strikeالعامل الذباب يفضل ال

فقط، بيوضه يضع لكي الفراء يف األخرى الندية املناطق من أكثر اֱדتلدات بداء املصابة الندية
بواسطةال احملدثة اجللدية باآلفة يعان الريقي التطور إن الكونغوليةبل اֱדتلدة

(Gherardi et al., 1981).
العظمى بريطانيا عند: يف لألطراف القاصية النواحي يف للمرض حملي شكل تأكيد مت

التكاثري احلافر جلد التهاب وسֱקمي اجللد. األغنام يف شديد بالتهاب الشكل هذا يتميز
ثخينة جلبات آفة. وتشكيل تسبب والتـي صغرية نزفية نقاطا تاركةً مقلقلة، اجللبات تصبح
األرض لتوت للمرض)الفريز(مشاֲדة الشائع االسم يشتق منها والتـي القدم"، footعنونة

rotويف". التوتية مضاعفات دون احلاالت يف أسابيع ثالثة حوايل يف عفوياً اآلفات تشفى
اجل .افةالفصول

الداجنة القطط لدى املوصوفة اֱדتلدات داء حاالت يف: يف التـي تلك عن اآلفات تفرق
عمقاً أكثر أنسجة تصيب بأا األخرى الداجنة حمدثة. األنواع حبيبية آفات وجدت لقد

القطط يف املأبضية، اللمفية والعقد واملثانة اللسان يف الكونغولية . باֱדتلدة
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وطرز العدوى السبب:االنتقالمصدر الكونغوليةي،ـالعامل وقداֱדتلدة جمرب طفيلي ،
فقط احليوانات يف آفات من حال،.استفُرد أية وبيدوعلى لدنيس يوجد:(1977)ووفقاً قد
اجلاف الفصل أثناء التربة يف الندي. العامل واجللد البيئية املرضالرطوبة هذا يف مؤهبة .عوامل

احلركة األبواغ طليقةحتتاج وتصبح لتتحرك يف). تتحرر(للرطوبة املمطرة الفصول إن
العدوى النتشار مالءمة األكثر هي املدارية سوء. املناخات هو األغنام لدى مهم آخر عامل

املرعى يف للنقص ذلك ويعود اجلاف الفصل أثناء عادةً حيدث والذي متتلك. التغذية،
ا السيئة ومناحليوانات التغذية؛ اجليدة احليوانات من أكثر ومزمنة مستدمية آفات لتغذية

ال النمو إىل االختالف هذا يعود أن لإلاملمكن املتناقص واإلنتاج للصوف يفناقص نولني
التغذية السيئة Sanders)احليوانات et al., 1990).كبرية أمهية الباحثني معظم خصص

املا يف بالقراد االحتشار أخرى،(Koney and Marrow, 1990)شيةملستوى حيوانية وأنواع
أخرى حبشرات لالحتشار . باإلضافة

حيوانية آفات مع املباشر التماس خالل من اإلنسان لدى احلاالت ظهرت من. لقد
صغري اإلنسان لدى احلاالت عدد أن حيث للعدوى، جداً مقاوماً اإلنسان يكون أن احملتمل

املرض تواتر من احليواناتبالرغم .يف
امليك النقل هي احليوانات بني لالنتقال شيوعاً األكثر الوسائل أن بواسطةيبدو انيكي

القراد، متضمنةً األرجل املفصلية والبعوضالنواقل البوغ. والذباب، هو املعدي العنصر
أك. احلَِرك احلشرات تكون عندما الصيف ويف الربيع اية يف العدوى حاالت معظم ثرحتدث
. وفرة

األفطورة عن ينفصل بأن احلرك للبوغ تسمح حيث االنتقال، يف هام عامل . الرطوبة
املناطق يف املاطر الفصل وأثناء املطولة الرطبة الفصول أثناء خطورة األكثر الفاشيات حتدث

للعدوى. املدارية حساسية األكثر هي الرطوبة يثبت الذي الطويل الصوف ذات أثناء. األغنام
اجلافةال اجللد:فصول وثنايا اإلبط مثل اجلسم على الرطبة البقع يف حياً البقاء العامل .يستطيع

وتسبب املقصات، أو النبات، أشواك مثل كاألشياء بوسائل تֱקنقل أن أيضاً للعدوى ميكن
الشفاه على أو األطراف على .آفات
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املرض وبائيات يف احليوانات آل:دور حيوان من العدوى منتֱקنقل فقط وأحيانا خر
إنسان إىل والداجنة. حيوان الربية احليوانات هي للعامل الوحيدة املعروفة .املستودعات
ملونة: التشخيص للطاخات جمهري بفحص السريري التشخيص أزرق(يثبت غيمزا،

رايت تلوين أو اجللبات) Wright’s stainامليثلني، أو النضحات من هي. مأخوذة وهذه
ا عمليةالطريقة واألكثر العينات. ألبسط أو للطاخات املناعي التألق يستخدم أن ميكن
الدموي. النسيجية األغار مثل غنية أوساط يف املمرض العامل استفراد يتم أن .جيب

التلوث؛ بسبب غالبا صعبة هذه الزرع استخدمتطريقة فقد الصعوبة هذه على وللتغلب
األرانب خالل اإلمرار اֱדتلدةاستعمل. طريقة أضداد لكشف متعددة مصلية طرق ت

اآلغار،.الكونغولية هالمة يف املناعي االنتشار املنفعل، الدموي التراص ملقارنة دراسة يف
خيص فيما األفضل النتائج األخري االختبار فأعطى املعاكس، املناعي الكهربائي والرحالن

والنوعية ).Makinde and Majiyagbe, 1982(احلساسية
فال:املكافحة اإلنسان يف اֱדتلدات لداء القليلة احلاالت مابسبب القياميوجد يربر

العدوى ضد للتحصني خاصة أال. بوسائل املعقول من سيكون فإنه هذا من الرغم على
عارية بأيٍد آفات لديها التـي احليوانات مع الشخص. (نتعامل لدى كان إذا وخاصةً

اجللد يف جروح أو ). سحجات
يفل القراد مكافحة أظهرت البقريأفريقياقد اֱדتلدات داء من الوقاية يف فعالة . أا

آخراً، الفطاري اجللد بالتهاب املصابة األغنام تقص أن مكانجيب يف املفضل ومن
املصاب. منفصل الصوف يֱקحرق أن مغاطس.جيب باستخدام مقنعة نتائج على احلصول مت
.alum dips %1الشب

احل املزمنةيف من: االت عضلية حقنة إعطاء و70ميكن الستربتوميسني من 700000مغ

القص قبل شهرين وملدة البنسلني من وتقي. وحدة جداً فعالة الدوائية املعاجلة هذه أن يبدو
القص يف الصعوبات احليوية. من املضادات استخدام وغريها(كان بنسلني، ) ستربتوميسني،
س شفاء إحداث يف العاملفعاال تزيل تكن مل ولكنها املصابة، احليوانات يف حتسن أو ريري

دائماً . املسبب
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عزل بواسطة العدوى والقضاء/ تֱקكافح مزمن بشكل املريضة احليوانات من التخلص أو
الربانية الطفيليات عضات. على ملكافحة احلشرية للمبيدات اخلارجي التطبيق يستعمل

.احلشرات
د ضد لقاح دراسة جتريبيةإن مرحلة يف هو احليوانـي اֱדتلدات  Sutherland and)اء

Robertson 1988, How et al., 1990).
عـراجـالم
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الالسلية المتفطرات عن الناجمة األمراض
DISEASES CAUSED BY NONTUBERCULOUS 

MYCOBACTERIA

 ICD – 10 A31.0الرئوية؛ بالمتفطرة بالمتفطA 31.1العدوى الجلديةالعدوى رة
A31.8أخرى بمتفطرات عداوى

ICD – 10 A31.0 Pulmonary mycobacterial infection; A 31.1 Cutaneous 
mycobacterial infection; A31.8 Other mycobacterial infections

املتفطرات:املرادفات العدوىMycobacteriosisداء الالسلي، املتفطرات داء ،
الالسل .يباملتفطرات
الالسلي:السببيات املتفطرات لداء السببية العوامل عن(NTM)تشكل منفصلة جمموعة

الثدييات يف السل تسبب التـي السلية: تلك ،Mycobacterium tuberculosisاملتفطرة
البقرية األفريقية،M. bovisاملتفطرة العكربيةM.africanumاملتفطرة واملتفطرة ،M.microti

السل( القوارضعوامل الالمسماة،). لدى باملتفطرات دعيت غريسابقاً أو الالمنوذجية، أو
نوعية.املصنفة أمساء وإعطاءها متييزها مت .وقد

حوايل واحليوانات لإلنسان احملتملة املمرضة املتفطرات حاليا15ًتتضمن اֱדموعة.نوعاً
مركب هي األنواع هذه بني أمهية الطرييةاألكثر ما،(MAC)املتفطرة حمل حلت والتـي

سابقاً يسمى اجلوانيةكان الطريية املتفطرةأوMAI)(M. avian – intracellulareاملتفطرة
اخلنازيرية اجلوانية هذه. MAIS (M. avian – intracellulare – scrofulaceum)الطريية

للطيور هامة مماريض هي الطريي(املتفطرة الثدييات) السل أصبح). اخلنـزيرسل(ولبعض
الطرييةمركب لوباءاملتفطرة يعود وهذا لإلنسان كِممֲקرְקاض .اإليدزهاماً

جينية مؤشرات على) وراثية(هناك السليةأنومستضدية نظرية املتفطرة
M.paratuberculosisاملاشية يف املزمن الضخامي األمعاء اللتهاب املسبب العامل وهي ،

يف توضع أن جيب اواألغنام، مثلنفس الطرييةملركب Grange)املتفطرة et al., 1990).
هلا كرون داء لديهم مرضى من املستفردة املتفطرة ذراري بأن تقترح معطيات أيضاً هناك

جينية جينياً(عالقة السليةمع) ترتبط نظرية Sunderson)املتفطرة et al., 1992).
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السليةمتيز نظرية للميكوبااملتفطرة احلديد(كتنيبتطلبها يربط يف) شحم منوها أجل من
مركب مشاֲדة ذراري أيضاً هناك الطرييةاملستنبت؛ امليكوباكتنياملتفطرة على معتمدة أا يف

املستفردة الذراري تلك بينها ومن أكثر، أو أقل الربيمنلدرجة Palumba)احلمام

Palumbus)من السل لنظري مشاֲדاً مرضاً حتدث والتـي يفخال، هلا التجريبـي التلقيح ل
.املاشية

الدنا دراسات الدنا: أوضحت الطرييةأنDNAִדجني السلية،املتفطرة ،الكاذبةاملتفطرة
مفرد(Palumba Palumbus)األوربـيالربياحلماماتومتفطر جينـي لنوع .تنتمي

امليك على املعتمدة للمتفطرات العددي التصنيف دراسات إىل ومتوالياتوباكتني،باالستناد
DNAاقتֱקرح أخرى، ودراسات اجلينـي والنمط ورفاقه، إىل1990توريل األنواع :تقسيم

الطريية نويع الطريية الطرييةM. avium subsp. Aviumاملتفطرة املتفطرة نظريةنويع،
الطريية M. avium subsp paratuberculosisالسلية  M. aviumاملفضضةنويعاملتفطرة

subsp. silvaticum،الربية احلمامة من املستفردة املتفطرة ستوافق .واألخرية
مركب الطرييةيتكون ثالثة: (1 – 28)مصلياًمنطا28ًمن(MAC)املتفطرة أول تنتمي

اجلوانية للمتفطرة واملتبقية الطريية، ولكنه.للمتفطرة األحباث، يف قيماً كان املصلي لتنميط
للتطبي قابل أوقفغري وقد الروتينية املختربات يف تصنيف. ق تطوير العامRunyon’sمت يف

االستخدام1959 يف يزال كبرية.وال جمموعات أربع إىل املتفطرات يقسم : 1جمموعة:وهو
بالضوء بالعتمة: 2جمموعة،املستصبغات املستصبغات: 3جمموعة،املستصبغات ،غري

السريعة: 4وجمموعة بسرعةالت(الناميات تنمو للمتفطرات،)ـي املختلفة األنواع تفرق
لديها، الظاهري النمط للنمو،: مثلمبميزات األمثل البطيء،احلرارة أو السريع استخدامالنمو

أخرى حيوية كيماوية وخصائص النترات، اختزال .(Wayne and Kubica, 1986)النياسني،
مم تكون أن احملتمل من التـي املتفطرات واحليواناتتتضمن لإلنسان مركب: رضة

الطريية النمو،املتفطرة الكنـزاسيةبطيئة البحرية،M.kansasiiاملتفطرة املتفطرة
M.marinumالقيطمية املتفطرة ،M.xenopiالشلغائية املتفطرة ،M.szulgaiواملتفطرة
التصادفية،M.simiaeالنسناسية النموM.fortuitumواملتفطرة اخلراجيةاملتو،سريعة فطرة

M.chelonae)املتفطرةأو ).التصادفيةمركب
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اجلغرايف قد:التوزع للمرض كسبب هلا النسبية واألمهية وانتشارها وجودها درس
أخفض السل انتشار معدل يكون فيها والتـي تطوراً األكثر البلدان يف مبدئي بشكل دֱקرست

االنتشار. أيضاً واسع بشكل موزعة األنواع حمددةبي. بعض مناطق يف األخرى تسود . نما
احملدث: مثالً اإلنسان عند الرئوي الكنـزاسيةالداء يفباملتفطرة وويلزإنكلترامنتشر

املتحدة( كنـزاس)اململكة مدينة ويف تكساس-، ووالية املتحدة(شيكاغو، ؛)الواليات
مبركب احملدث املرض فإن أخرى ناحية الطرييةومن أكاملتفطرة الوالياتيكون يف تواتراً ثر

واليابان استراليا، غرب الشرقية، اجلنوبية احلالة. (Wolinsky, 1979)املتحدة تغريت لقد
وباء تقدم مع جذري املكتسب(اإليدزبشكل املناعة عوز ).متالزمة

بيئي مصدر من تنشأ العدوى ألن احليوانات، يف مشابه العوامل. التوزع هذه بأن يֱקعتقد
أمه والباردةأكثر احلارة املناخات من والرطبة الدافئة املناطق يف .ية

اإلنسان يف العدوى،:احلدوث املؤقتة، واحلساسية االستعمار بني التمييز جيري أن جيب
املرض فإن. وحاالت السببـي للعامل والتنميط االستفراد على يعتمد التشخيص أن مبا

خم نظام لديها دول من تصدر التأكيدات جيدمعظم للعدوى. تربات السنوية النسبة تقدير مت
بـ استراليا يف الرئوية العدوى لكل 1.7 – 4أو الند،100.000حاالت كوين يف مواطن

البالد 100.000لكل 0.5 – 1.2ومن كامل الربيطانية. يف لكولومبيا الكندي اإلقليم : يف
من الالسلية املتفطرات أمراض لكل السنوية النسبة 100.000لكل 0.17 – 0.53ازدادت

العامني بني مبركب. (Wolinksky, 1979)1972و1960مواطن اإلصابة وقوع ويستمر
الطريية مرضىاملتفطرة بنسبة.باالزدياداإليدزعند كان املتحدة الواليات يف5.7%ففي
بني ما لـ 1985 – 1988الفترة وصل بني 23.3%بينما Havlik) 1989 – 1990ما et al.,

من. (1992 الالسلية املتفطرة مستفردات املتحدةباإليدزمصابا727أرسلت الواليات يف
البالد( كامل من التنميط) عينات أجل من منها والوقاية األمراض مكافحة مراكز إىل

تنميط.املصلي املمكن من تنتمي87%كان املستفردات كل املتفطرةملركب) تعود(وتقريباً
املصليةالطريية األمناط مستفردات. 11حتـى8و6حتـى1ذات الطرييةمعظم املتفطرة

دم عينات من أخذت قد كانت تنمط مل التـي مااجلوانيةاملتفطرةشكلت.واملستفردات
لـ املستفردات3%يصل من من.فقط أكثر نيويورك50%جاء من املزارع كل من
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.(Vakrus and Good, 1990)وكاليفورنيا
مركب تشخيص على قادرة االيدز مرض على استباقية دراسة الطرييةكانت املتفطرة

تعداد لديهم كان الذين أوالئك يف منCD4+ فقط املرضى. 3ملم/خلية100أقل هؤالء
الوزن ونقص وإسهال محى لديهم Havlik)كان et al., 1992).

زيوريخ الفترة) سويسرا(يف غطت استعادية دراسة بنيويف وفحصت 1983 – 1988ما
البشري املناعة عوز فريوس سلببـي من(HIV)مرضى الالسلية املتفطرة استفراد مت 513فقد

ويف34حالة؛ واضح، مرض لديهم كان رئوياً؛34من23منهم املرض كان األنسجةحالة
يف مصابة كانت املنتثرة10الرخوة لعدوى واحدة حالة هناك وكان Debrunner)حاالت et

al., 1992).
األرجنتني دراسة: يف من8,006مت ميزت4,894مزرعة املزارع هذه ومن 113مريضاً

لـ(%1.4) تعود السلية، متفطرة أا للمرضى0.37%(حالة18على الكلي العدد ) من
كانت املستفردة الكنـزاسيةالعوامل حاالت،املتفطرة مثانـي اجليف الطريية وانيةواملتفطرة

أخرىاخلنازيرية حاالت مثانـي البحرية،يف نامجةاملتفطرة واحدة وعدوى واحدة، حالة يف
كلتا والكنـزاسيةعن السلية أخرىاملتفطرتني حالة يف. يف رئوياً التوضع حالة16كان

حالتني يف Dilonardo)وجلدياً et al., 1983).
بواسطة أجريت دراسة يف15حصلت علىأق6خمتربات األرجنتني من 13544اليم

من للمتفطرات السليةكانت. مريضا7662ًمزرعة يفاملتفطرة السببـي من 99.17%العامل
و البقريةاملرضى، الطرييةو 0.47%يفاملتفطرة  0.35%يفاخلنازيريةاجلوانيةاملتفطرة

(Barrera Dekantor, 1987).حزيران األول1985بني مونيزويف1991وكانون مشفى
املعدية( بيونس) لألمراض الالسليأيف املتفطرات داء انتشار معدل كان يف6.2%يرس

املناعة عوز فريوس إجيابيي مرضىHIVمرضى سلبيي0.5%و. اإليدزأو مرضى HIVيف

(DiLanardo et al., 1993).
املكسيك اإلصاب547حֱקضرت: يف هلم مشخص مرضى من أخذت عينات من ةمزرعة

اجلرثومي التنظري باستخدام متييزها %89.6،(Bacterioscopy)بالسل مت املزارع هذه من
سلية حمتملة8.9%و. كمتفطرة ممرضة السلية التصادفية،مثل) كامنة(كمتفطرات املتفطرة

اخلراجية، الكنـزاسيةاملتفطرة واملتفطرة اخلنازيرية، .املتفطرة
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احليوانات يف االعت: احلدوث صحيحةنفس أيضاً هي اإلنسان على تطبق التـي بارات
للحيوانات والطريية،. بالنسبة الثديية احليوانية األنواع من العديد يف املرض وجود إثبات مت

الرحرارة متغريات إىل الناحية.باإلضافة من هام املرض فإن الداجنة احليوانات بني فيما
الت اخلسارات بسبب اخلنازير عند يسببهااالقتصادية ملركباُ.ـي املصلية األنواع ستفردت

الطريية اخلنازير2و1املتفطرة من شيوعاً أكثر أيضاً.بشكل مها املصليان النمطان هذان
الطريي السل عن املصلي. مسؤوالن واحليوان8النمط اإلنسان لكال هام ِممֲקرְקاض هو

(Thoen et al., 1981) .املصليان النمطان الوالياتأ5و4استفُرد يف اخلنازير من يضاً
.املتحدة

متت التـي البلدان يف رئيسي بشكل احليوانات يف املتفطرات داء واستعراف ترصد جيرى
املتحدة الواليات يف كما البقري السل مكافحة يف.فيها الالسلية املتفطرة تتداخل أن ميكن

غ احليوانات ذبح بسبب ضرورية غري خسارات مسببة السل بالسلتشخيص املصابة . ري
أخرى مناطق يف احليوانـي املتفطرات داء حول قليلة معلومات .تتوجد

اإلنسان يف خلوية:املرض مناعة لديهم الذين األشخاص يف شيوعاً األكثر األمراض
هي الرئوي) أ(:سليمة اللمفوية)ب(. الداء العقد الرخوة)ج(. التهاب النسج ميكن. آفات

وأن أعضاء تصاب دمويأن انتشار حيدث قد احلاالت بعض ويف أخرى، سجة
(Wolinsky, 1979).

باملتفطر) آ احملدثة أمهية األكثر السريرية املشكلة املزمناتإن الرئوي الداء هي الالسلية
بالسل مركب.الشبيه هي املرض هلذا شيوعاً األكثر السببية العوامل الطرييةإن املتفطرة

الكنـزاسية الشلغاوتوجد،واملتفطرة واملتفطرة اخلنازيرية واملتفطرة القيطمية يةئاملتفطرة
التصادفية اخلراجية واملتفطرة النسناسية تواتراًواملتفطرة أقل هناك. بشكل السل، يف وكما

تكهف مع متقدم مرض إىل صغرية آفات من للمرض، السريري التجلي يف كبري . تنوع
املت األشخاص يف احلاالت معظم سابقةحتدث رئوية آفات لديهم الذين العمر تغرب(وسطي

أخرى وأمراض مزمن، قصبات التهاب كابتة). رئوي، أدوية يأخذون الذين األشخاص
مستعدون أيضاً هم مكتسب مناعة عوز لديهم أو حال. للمناعة أي مئوية: على نسبة توجد
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يف سابقة أذية لديهم يكون أن دون املرض اكتسبوا ملرضى أوملموسة التنفسية األجهزة
.(Wolinsky, 1979)املناعية
عمر)ب من األطفال يف املتفطري اللمفية العقد التهاب . سنوات - 5اًشهر18حيدث

الفكي، العظم من قريباً الرقبة يف املوجودة تلك مبدئي بشكل هي املصابة اللمفوية العقد
فقط واحدة جهة يف عام وتطور.وبشكل بسرعة تتطرى للخارجحيث الصحة. فتحات

متأثرة غري للطفل الشفاء.العامة عملية أثناء والتليف التكلس .حيدث
احملدث اللمفية العقد التهاب يسود بالسل، للعدوى منخفض خطر حتت التـي البلدان يف

الطرييةمبركب للسلاملتفطرة متوسط أو عايل انتشار لديها التـي البلدان خبالف ،.
احلالكان يفمعدل كان100000لكل0.37) كندا(الربيطانيةكولومبياة بينما نسمة،

العقد عناللمفيةاللتهاب الناجم السليةالسلي سنويا10000ًلكل0.04املتفطرة نسمة
العامل،بريطانيايف. فقط من أخرى أجزاء من الكثري يف كما السليةالعظمى، منتشرةاملتفطرة

حاالت الاليف العقد املتفطرةتهاب عن الناجم السببيةالعوامل. (Grang and Yates)لمفية
املصلية األمناط هي شيوعاً الطرييةملركباملختلفةاألكثر اخلناملتفطرة املتفطرة زيريةا،

هذهالكنـزاسيةواملتفطرة من كل نسبة ختتلف املنطقةاملتفطرات، استفردت. حسب
تواتراً أقل آفات من أخرى .)wolinsky, 1979(متفطرات

اجللد) ج أمراض عنوالنسيجتنجم اجللد الحتت ةحقراملواملتفطرةبحريةاملتفطرة
.اخلراجيةواملتفطرةالتصادفيةواملتفطرة
موضعية،حتدث احلروبخاصةخراجات وجروح اجلراحية والتداخالت احلقن بعد

خمتلفة ورضوح القرون .وجروح
حبيبيةتظهر السباحةحبيبـيورم(أورام حوض حبيبـييف ورم حوض، ) السمكيف

احلطاطات من كمجموعة األطراف وتتجلبالتـيعلى أشهراً. تتقرح اآلفات تستدمي . قد
عادة عفوي الهوالسببـيالعامل. االلتئام املياهريةبحاملتفطرة يف وتتكاثر تسكن والتـي

واملاحلة الضوئيريةبحالاملتفطرة. العذبة للصباغ يفوموجودةPhotochromogenمولدة
حرارة بدرجة جيد بشكل تنمو أيضاً، البحرية تنموº32 احليوانات وال ضئيلبشكلم،

حرارة Sanders(مº37بدرجة et al., 1990(.املتحدة الواليات يف كولورادو وجدت: يف
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بني290 حبيبية ورمية آفات من حبريةاألطفالحالة يف يسبحون معذاتالذين .بارددنـيماء
املقيحةعنالنامجةالعداوىتوجد العديداملتفطرة خاصةمنيف العامل، يف املدارية املناطق

أفريقيا وسط كعقيدات. يف العداوى وتصبحمحاميةتبدأ تدرجيياً، وتكرب األطراف على
خنرة قاعدة مع قارضة هذه؛قرحات بورويلاآلفةتعرف وقرحةيفburuliبقرحة أفريقيا

.أستراليايفBairnsdaleرنسدالب
النامجةوصفت والسبيلالالاملتفطراتعنالعداوى الشوكي والعمود املفاصل يف سلية

التناسلي، أيضاًوعلىالبويل القلب جراحات بعد العض يف والنقي العظم التهاب قد.شكل
متعممة عداوى املصابنيقاتلةحتدث عند خاصة كبري، أبابيضاضبشكل الذينوالدم

املناعة بكابتات ملعاجلة املتعممةأثبتت.خيضعون الدممعالعدوى بزرع املكتشف الدم جترمث
فقط اإليدز مرض . يف

األخرى األنواع من عادة،للمتفطراتالكثري رمامة تعترب حدثيات،والتـي تسبب قد
اإلنسان يف .مرضية

كبريكان اهتمام تكوجدلهناك أن إمكانية حول أوأكرب السلية نظرية املتفطرة ون
الطرييةتفطراملمركب كروناملشاֲדةة داء يف العامل اإلنسان. هي يف املزمن املرض غريهذا

حبيبية ورمية حدثية ويسبب السببيات وجدتيفمعروف اآلفات أن رغم النهائي، اللفائفي
إىل إضافة املعى من أخرى أجزاء يف واملفاصلاجللدأيضاً متفطرة. والكبد -استفردت
يف املزمن األمعاء التهاب عامل هي اإلنساناملاشيةوالتـي غري املقدمات وأحياناً واألغنام،

للمتفطرة جداً مشاֲדة مميزات املرضى-السليةنظريةمع من قليل عدد متفطرة،من وهي
وهلا امليكوبكتني على مشاֲדةمميزاتمعتمدة وزرعية وجينومية نظريةلمتفطرةلبيوكيميائية

يف(السلية والنياسنيتفاعالتإال سلفاتاز إحداث) األريل على وقادرة جتريبياً ممرضة وهي
املاعزورميمرض معى يف كانت. حبيبـي إذا فيما لتحديد األحباث من للمزيد حاجة هناك
فعلياًاملتفطرةهذه كرون داء عامل McFadden)هي et al., 1987; Thorel 1989; 

Sandesron et al., 1992).حتسنيجيب على استفراداملستنبتاتالتركيز يصبح حتـى
ممكناً . املتفطرة
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عن النامجة الرئوية األشكال الطرييةمركبمعاجلة هذهصعباملتفطرة مقاومة نتيجة
السلاملتفطرات معاجلة يف االستخدام الشائعة املكروبات باألدويةباملعاجلةينصح.ملضادات

املتفطراتامل على التحسس اختبار إجراء بعد اختيارها ويتم عادة، املستفردةختلفة
)Benenson, 1990 .(األدوية تتضمن واإليتامبوتول: التاليةقد والريفامبيسني، اإليزونيازيد،

إىل كافيةالستربتوميسنيإضافة لدرجة مطولة املعاجلة تكون وقد البداية، أن. يف أثبت
يفلكالريثروميسنيل عالية اخللوية. احليويفالزجاجفعالية داخل الفعالية تزداد

والريفامبيسنيللكالريثروميسني اإليتامبوتول يف. مع املختلفة لألدوية تقييم مقالةيوجد
ورفاقه املنتثر. (1993)إلنديرليد أو اخلطري الرئوي املرض حالة منيستفيدقد: يف املريض

أخرى أدوية Sanders(إضافة et al., 1990(.ًحمدودا املرض كان رئوي-إذا اعتالل مثل
اللمفية العقد التهاب عقيدة، اجللدالرقبيةموضع، حتت خراج أو التفكري-، ميكن

اجلراحي .باالستئصال
احليواناتاملرض الثديياتالكثري:يف للمتفطراتوالطيورمن األمناطالالمستعد سلية؛
مل الطرييةاملتفطرركباملختلفة أمهيةلالعامهية األكثر األكثر. السببـي السريري الشكل
قديفتواتراً لكن اللمفية، العقد التهاب هو أخرىتتأثرالثدييات أعضاء أو .نسج

)Thoen et al., 1980(.
عدوى: الماشية املاشيةالالاملتفطراتتصيب يف اللمفية العقد شيوعاً األكثر يف. سلية
الفترةحدةاملتالواليات املتفطرات: 1973 – 1977وخالل منالالاستفردت أكثر من سلية

إىلأمناذجمن%14 بالسلرسلت لالشتباه Theon(املختربات et al., 1979.(أكثرتوافق
املصليةاملستفرداتمن50%من األمناط الطرييةكبرمل2و1مع البقية،املتفطرة واعترب ،

موبشكل أمناط من املركبرئيسي، لنفس تابعة أخرى أنواع2.7%كان. صلية من فقط
وااملتفطرةمثلأخرى الكنـزاسيةملتفطرةالتصادفية واملتفطرة السلية، واملتفطرةنظرية

.xenopiالقيطميةواملتفطرةاخلنازيرية
يفأدت يفساوباولوحماوالت آفات من مستفردات على و28بالربازيل آفة62بقرة
يف أحدئفطامتجبنة علىاملساخلس للحصول من18، منمستفردة وواحدة البقرية املتفطرة
املتفطرة .)Correa and Correa 1973(الكنـزاسيةواملتفطرةاخلنازيريةواملتفطرةالسليةكل
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املتفطرات أن العقدالالورغم يف آفات تسبب شوهدتاللمفيةسلية أنه إال عادة، فقط
نسج يف حبيبية .أخرىأورام

املتفطراتالرئيسيةاملشكلةتتمثل قبل من بالتحسسيفسليةالالاملثارة نوعيالالاملاشية
paraspecific sensitizctionخلطاًوالتـيالثدييات،لتوبركيولني يف) لبساً(تسبب

للحيوانات الضروري غري الذبح إىل إضافة التنافسيأظهر. التشخيص التوبركيولني اختبار
مت ملالذي التحسس أن كثرية بلدان يف الطرييةركبإجراؤه البلدانشائعاملتفطرة بعض يف

أخرى يف Grange(ونادر et al., 1990 .(
الطرييةمركبسببي:الخنازير أجزاءخساراتاملتفطرة يف اخلنازير يف مهمة اقتصادية

مصادرة نتيجة العامل من ااحليواناتكثرية خزن وأماكن املساخل البلدانيف.ألطعمةمن
أجنزت البقريجحنابرامجالتـي السل الستئصال السل: ة بسبب املصادرة اخلنازير تكون

الطرييةمبركبرئيسيبشكلمنعدية املصلية. املتفطرة هذا8و5و4و2و1األمناط من
يف اخلنازير يف املتفطرية للعدوى الرئيسية األسباب هي املتحدةالوالياتاملركب

(Songe et al., 1980).املصلي النمط خسارات،8يسبب مع فاشيات اخلصوص، وجه على
اخلنازير لتجارة أفريقيايففادحة وجنوب واليابان املتحدة الواليات فيها مبا عديدة . بلدان

هذه يف هياحليواناتاآلفات والتـي واملنصفية، الرقبية اللمفية العقد يف عادة حمصورة
اهلضميخابشكلقريبة، السبيل من عن. ص املعممة اآلفات البقريةتنجم إال. عادةاملتفطرة
األحياالمتفطراتأن بعض يف مسؤولة تكون قد األمناط-استفردت. نسلية إىل إضافة

ملركباملصلية الطرييةاملختلفة منالمتفطرات-املتفطرة أيضاً أخرى فيهااخلنازيرسلية مبا
الكنـزاسية مشاֲדة. التصادفيةواملتفطرةاملتفطرة ذراري -التصادفيةللمتفطرةاستفردت

البيوكيميائية املميزات من العديد يف خمتلفة اخلنازير-لكنها العقداملصابةمن بالتهاب
اسم اقترح وقد اخلنـزيريةاللمفية، ,.Tsukamura et al)الذراريهلذهporcinumاملتفطرة

1983).
جراقد مئويةالطرييةاملتفطرةمركبيمثتستفرد نسبة من ظاهرياً صحيحة ملفية عقد من

احليوانات من املساخلاملشتبهةكبرية Brown(يف et al., 1979.(
املتحدةيف سليةًتعترب: الواليات متفطرية آفة اخلنازيأي معاينة اخلسارةدق. رأثناء رت
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السل عن عام2.3بـالنامجة أمريكي دوالر وتراجعت1976مليون 1988يف73%إىل،

)Dey et al., 1993.(
آفات: القططيف:والكالبالقطط دونعقيديةشوهدت اجللدية، وحتت اجللدية النسج يف

على وخاصة التـيمنالتصادفيةاملتفطرةكانت. venterالبطنتنوسر املتفطرات متبني
املتفطرة استفردت كما أيضاًإحدىيفالقيطميةاستعرافها، عنجيب.املرات املرض متييز

هوالقططجذام السببـي عامله اجلذاميةالذي عضةاملتفطرة بوساطة ينتقل رمبا والذي ،
من. اجلرذ جزء أي يف تتوضع أن اجلذام يف اجللدية وحتت اجللدية للعقيدات اجلسمميكن

)White et al., 1983(.اجللديةحتدث املتفطرةالنامجةالعداوى الكالبالالعن يف سلية
ملركب. أيضاً مقاومة الكالب أن أثبتتالطرييةاملتفطرةورغم فقد كالب10، يف حاالت

قصريةصيدكالب(الباست اجلسم مناعي)القوائمطويلة عوز نتيجة استعدادها يكون وقد ،
Carpenter) (جينـي(وراثي et al., 1988(

العداوىإضافة:أخرىأنواع املنتشرةالنامجةإىل السلية املتفطرات السلية،(عن املتفطرة
البقرية متفطراتحتدث) املتفطرة عن نامجة عداوى املختلفةالأيضاً املصلية األمناط مثل سلية،

اإلنسانالطرييةاملتفطرةملركب غري املقدمات األسراملوجودةيف تكون.)املأسورة(يف
مع بإسهالوالعدوى وتتظاهر رئيسي بشكل هذه. emaciationوهزالية يف اآلفات ختتلف

عن النامجة تلك عن واملتفطرةاحليوانات السلية وعدمبالبقريةاملتفطرة درنات، غيابتشكل
العمالقة واخلاليا الصفيحة. النخر خباليااملخصوصةترتشح األمعاء باليف ظهاريةشبيهة

epithelioid)Thoen et al., 1981 (.مبرك العدوى الطرييةبكانت يفاملتفطرة منتشرة
املقفص لـ) Maccaca arctoides(ككاحليوانات املوت وسببت خمتلفة أمراض بني 44من

من ونصف54حيواناً سنتني امتدت فترة فتح. خالل بعد وجدت التـي اآلفات أشارت
منشأ إىل املرضمعوياجلثة السريري. حلدثية والفحص اهليستوباتولوجي الفحص أوحى

األساس بأن مناعياًاملشتركاملختربي شذوذاً كان .)Holmberg et al., 1985(للمرض
حيوانية أنواع يف الالسلية املتفطرات عن النامجة العدوى األسرأخرىتوجد يف موجودة

احلرارة. أيضاً متغريات مثل: يف املتفطرات من خمتلفة أنواع عن املرض ينجم املتفطراتقد
والب والطرييةاخلراجية والتصادفية .حرية
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عن نامجة عدوى الكوالاملقرحةاملتفطرةوصفت الوخفيات(koalيف من )حيوان
Phascolarctos cinereus)(على قرحات وجدت حيث استراليا، يف رميوند جزيرة يف

أطرافها لعضالت املثنية يف. العضالت املقرحة املتفطرة عن نامجة لعدوى إثبات أول وهذه
اإلنسانحيوا غري Mitchel(نات et al., 1981.(
بنيقد املرض املائيأمساكينجم عنaquariumاملربـى املائية املزارع أمساك أو

خاصة عديدة، المتفطرات السريرية.التصادفيةواملتفطرةريةبحاملتفطرة وقدمتنوعةاألعراض
أخرى أمراضاً و:تشابه ونزوف جلدية وتقرحات وحنب exophtholmosوظجحإاك

األحشاءوجدت. هيكليةوتشوهات يف خنرية بؤر اجلثة فتح التعرض. خالل يسبب قد
ال مسكبحريةللمتفطرة يف املائياملوجودة عندعداوىاملربـى اإلنسانجلدية

)Leiboritz 1980, Martin 1981(.
غريوجدت مع،للزرعالقابلةاملتفطرات تلتبس قد اجلوالتـي أنواع،ذاميةاملتفطرة يف

مثل عديدة، بوليفياالضفادعحيوانية ) plenrodem cinera and p. marmoratus(يف
املاء أندونيسياوجاموس .)Bubalus Bubalis(يف

أيرسيف بيونيس لـ: األرجنتنييفوالية اللمفية العقد سوي67زرعت ظاهرياً،اًمدرعاً
ذراري ممتفطريةاستفردت ممرضة تكون مشعرا41ًمن22 (53%)نقد فحصهامدرعاً مت

)chaetophractus villosus.(الذراري،تضمنت intracellulareاجلوانيةاملتفطرةهذه

على.اخلراجيةواملتفطرةالتصادفيةواملتفطرة احلصول يتم للمتفطراتمل 206منزروع

.)Daspus hybridus) (De kantor, 1978(مدرعاً
املدرعاتجيب،اءاألخطولتجنب على جتريبـي بعمل يقومون الذين اجلذام علماء على

باحلسبان يضعوا املميزةكالًأن تلك إىل إضافة احليوانات هذه من املستعرفة املتفطرات من
غري Resoagli(الستعرافهاكاملبشكل et al., 1982(.
املصلية: الطيور األمناط عن الطريي السل الطرييةاملمن3و2و1ينجم النمط. تفطرة
املصلي2املصلي والنمط الدجاج، يف شيوعاً األكثر يف1هو واملأسورة الربية الطيور يف

املتحدة Theon)الواليات et al., 1981) .اجلوانية عادةاملتفطرة للطيور ممرضة ليست
(Grange et al., 1990).واألمعاء والطحال الكبد يف رئيسي بشكل اآلفات ونقيتوجد
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والكليتني الرئتني يف تواتراً أقل وبشكل املزارع. العظم، يف عال وقوع له شائع، الرئوي السل
ملوثة واحلظائر األراضي فتكون عديدة، سنوات الدجاج حيفظ الطرييةميكن. حيث للمتفطرة

عديدة سنوات التربة يف حية تبقى بسبب. أن الصناعية املؤسسات يف نادرة العدوى
والتصححاالستبد الصيانة وإجراءات للطيور السريع يلتقط.ال أن الرومي للديك ميكن

املنعد الدجاج مع باحلياة جداًيالعدوى مستعدان ليسا واإلوز الرومي الديك أن إال ،
الطريية .للمتفطرة

نوع أي املرض يصيب فقد الربية، الطيور أنواع من العديد يف املرض مشاهدة ميكن
حدائق يف .احليوانموجود

أليفة داجنة كطيور ֲדا حيتفظ التـي الطيور بني أحياناً: Petمن السلية العدوى وجدت
الببغاء، هويف السببـي العامل السليةوكان علىاملتفطرة موضعة عداوى سببت التـي

الطيور بني استثنائية حالة وهذه الطبيعية، والفتحات .اجللد
االنتقال وطرز العدوى مصادريلتق:مصدر من العدوى واحليوانات اإلنسان من كل ط

والغبار والتربة املاء مثل يعول. بيئية بشكل اإلنسان إىل اإلنسان من االنتقال أبداً يثبت مل
املتفطرة. عليه إىل إضافة املتفطرات، هذه قدرة أثبتت وقد الطبيعة، يف التصادفية املتفطرة تكثر

بش التربة يف التضاعف على جتريباخلراجية املصلية. يـكل لألمناط الطبيعيون 2و1األثوياء
الطرييةمن3و قداملتفطرة والتـي التربة، تلويث على روثها يساعد حيث الطيور، هي

احلقيقي املستودع ملركب. تكون األخرى املصلية األمناط الطرييةاستفردت وبشكلاملتفطرة ،
املاء من دراسة. متكرر، Gruft)(يف et al., 1981 :مركب اجلوانيةعزل الطريية املتفطرة

املتحدة،250من25%مناخلنازيرية للواليات الشرقي الساحل طول على مجعت ماء عينة
للساحل الدافئة املياه من الشرقيوخاصة مشابه. اجلنوبـي ملستفرداتاكانت: وبشكل

البحر أو النهر مياه من األار مصاب عينات يف غزارة الدراسةخال. أكثر هذه استفردت: ل
استفردت كما اإلنسان، إىل االنتقال آلية يفسر قد والذي الضبوب، من اجلوانية املتفطرة

مركب من خمتلفة مصلية الطرييةأمناط يفاملتفطرة أجري حبث يف املنـزل وغبار التربة من
واليابان القيطميةاستفردت.استراليا واملتفطرة الكنـزاسية الشربماملتفطرة مياه أنظمة . ن

البحريةموئل ومسكالقواقعمناستفردتوقداملاءهواملتفطرة املنعدىاملربـىوالرمل .املائي
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والقصبات األنفي البلعوم خماطية استعمار على قادرة الالسلية املتفطرات من الكثري
متفطر داء من يعانون قد والذين مناعياً، املؤهلني األشخاص عند تنخفضواألمعاء عندما ي

كل. دفاعاִדم عادة،: على األسوياء األشخاص يف مؤقت اختباراتاالستعمار أثبتته ما وهذا
بـ اجلوانية(PPD-Bو)الطريي(PDD-Aالتوبركليولني املتفطرة أو باتيه التـي)عصية

الوقت مع سلبية كل. تصبح مركب: على وذراري املصلية األمناط الطرييةتشكل املتفطرة
املناعةا املنقوصي واألشخاص األسوياء األشخاص يف نفسها توطيد على والقادرة فوعة ألكثر

مرضى حالياًاإليدزمثل مهماً ممراضاً اֱדموعات هذه تشكل ،.
يف كما املنعدية باحليوانات امللوثة التربة يف خاص بشكل غزيرة الالسلية املتفطرات

إ حتمل قد منها والتـي اخلنازير، السطحيةزرائب املياه .(Kazda, 1983)ىل
ملركب الطرييةميكن الشرباملتفطرة مياه تستعمر أن األخرى مشفى.واملتفطرات يف

املتحدة بالواليات مركب: بوسطن الطرييةزرع من11مناملتفطرة واملرذات للماء صنبوراً
من16أصل وكذلك البارد18من3، للماء املصلي. صنبوراً النمط السائد4كان هو

du Moulin et al., 1988)يفمذكور Grangeة et al., 1990.(
عرب التنفسي اجلهاز خالل من اإلنسان يف الرئوي املرض اكتساب يتم أن احملتمل من

أخرى.الضبوب ناحية يكتسب: من أن املصابة، اللمفية العقد على اعتماداً احملتمل، من
اإلنسان يف اللمفية العقد األمعاءالتهاب خالل من واخلنازير أن.واملاشية الواضح من
خراجات تسبب التـي جلديةاملتفطرات آفات خالل من تنفذ وتقرحات جلدية حبيبية .وأوراماً

امللوثة التربة أو امللوثني املاء أو الطعام خالل من األمعاء طريق عن الطيور يف السل .ينتقل
املرض وبائيات يف احليوانات وإمنالي:دور املصدر، حيوانـي مرضاً املتفطرات داء س
واحليوانات اإلنسان بني مشترك بيئية: مرض مصادر من العدوى يكتسب تساعد. كالمها

مبركب واخلنازير، الطيور حالة يف كما البيئة، تلويث يف الطرييةاحليوانات . املتفطرة
و: التشخيص زرع خالل من عليه يعول تشخيص على احلصول العاملميكن استعراف

احلقيقة إىل إضافة االعتبار، بعني للمستنبتات البيئة تلويث إمكانية أخذ وجيب فقط املسبب
تسبب: القائلة أن دون سلية غري متفطرات واللعاب املعدية والغسالة القشع حيتوي قد
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كافياً. أمراضاً يعترب أن من) مهماً(جيب ألنواع غزير منو مع متكررة مزارع وجود
أعراضا من يعانـي شخص من ومستفردة ممرضة، تكون أن احملتمل من التـي ملتفطرات،

املرض مع مقطوعة. تتماشى مناذج من السلية متفطرات تستفرد عندما مؤكد التشخيص
السلية. جراحياً الرئوية العداوى بني التفريقي البقرية(التشخيص املتفطرة السلية، ،املتفطرة

األفريقية ألن)املتفطرة مهم الالسلية املتفطرية اجلوانيةوالعداوى الطريية مقاومةاملتفطرة
أما للسل، املضادة لألدوية طبيعي الكنـزاسيةبشكل للريفامبيسنياملتفطرة فحساسة

األخرى لألدوية قليالً من. (Wolinsky, 1979). ومقاومة الشائعة األخرى األشكال تشكل
ا املتفطرات من النامجة التشخيصالعدوى يف أقل مشكلة .لالسلية

أو املسلخ من مأخوذة ملفية عقد باستخدام واخلنازير املاشية يف العدوى تشخص ما عادة
الزرع أجل من خمترب إىل واملرسلة األطعمة حفظ مستودع .من

املختربية والتقنيات اجلثة فتح خالل من الطريي للسل السريري التشخيص إثبات . ميكن
التوبر الغبباختبار على الطريي املزارعWattleكيولني يف املرض لتشخيص يعترب. مفيد

التوبركيولني اختبار من الطيور يف فائدة أكثر الدم كامل على التراص  Thoen and)اختبار

Karlson, 1991).
باإلنزمي املرتبط املناعي املمتز مقايسة أضداد) إليزا(أثبتت كشف يف عالية حساسية له أن

أخرىاملتفط وحيوانات واملاشية والطيور اخلنازير يف Thoen)رات et al., 1981).
البيئية:املكافحة املصادر من التخلص من اإلنسان يف الرئوي املرض من الوقاية تتألف

متييزها الصعب من والتـي املرسبة: وبالتايل. للعدوى، األسباب من الوقاية هو احملبذ البديل
تتوفر.ومعاجلتها حتـىال األطفال يف اللمفية العقد التهاب من للوقاية نوعية إجراءات

أخرى.اآلن ناحية أحواض: من وجتنب للجروح املناسبة واملعاجلة باجللد املناسبة للعناية ميكن
اجللدية وحتت اجللدية العداوى مينع أن امللوثة اخلنازير. السباحة يف العدوى .مصدر

يفحدد العدوى كمااخلنازيرمصدر عديدة، مناسبات يف اللمفية العقد بالتهاب املصابة
احلاالت وأملانيااملوصوفةيف املتحدة والواليات أستراليا Songer(يف et al., 1980(.اختفت

عندما للحيواناستخدمتاملشكلة كفراش القشارة أو النشارة من بدالً أخرى .مواد
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مكافحةجيب يركز املزاالسلأن على رئيسيالطريي بشكل بعني،رع أخذنا وإذا
املديدة البقايا امللوثةالطرييةللمتفطرةاالعتبار البيئة الدواءبيف فإن املسلولة، الطيور روث

هو بسرالتخلصالوحيد التوطني وإعادة مزرعة يف املوجودة الطيور كل يفبمن صحيح
تسكن مل .سابقاًبالطيورمنطقة

إلجراءاتهناك السمكمماثلةحاجة يف املتفطرات داء من. ملكافحة التخلص جيب
املنعد جتنبإضافة.املائياملربـىوتطهريىالسمك جيب ذلك أوإدخالإىل ملوث مسك
ملوثة . منتجات

عـراجـالم
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177 األمراض النامجة عن الضمة الكولريية غري O1 يف اإلنسان واحليوانات

عن الناجمة الكوليريةاألمراض والحيواناتO1غيرالضمة اإلنسان في
DISEASES IN MAN AND ANIMALS CAUSED BY NON-O1 

VIBRO CHOLERAE

ICD 10 A00.0 عن الناجمة الكوليريةالكوليرا الكوليريةO1الضمة الحيوي الضرب
ICD 10 A00.0 cholera due to Vibrio cholerae O1, biovar cholere

الكولريية:السببيات سلبيةvibro choleraeالضمة الفاصلة، تشبه قليالً منحية عصيات ،
وم طوهلاالغرام وقطرها1.5تحركة النوع: مكرونا0.4ًمكرون هذا الضمة: يتضمن
السببO1الكولريية العامل غريـ، الكولريية والضم اجلائحية، للكولريا تسبب،ـوالت01ي ي

واحليوانات اإلنسان يف مرضاً .أحياناً،
الكولرييةقسمت اجلسميالضمة مستضدها أساس على السريولوجية الناحية . Oمن

املصلية الزمرة إىل الوبائية أو اآلسيوية أو النمطية للكولريا السببية العوامل ما01تنتمي وكل ،
املستضد مع تتراص ال واليت غريO1تبقى كولريية ضمات الضمات،O1هي تسمى وكانت

التراص على القادرة عام. سابقاnonagglutinableً (NAGs)غري من الثالث الشهر 1993يف

غرياست الكولريية الضمة من وباء ذرية الزمرةO1عرفت حتت وصنفت آسيا جنوب يف
.O139(WHO, 1993)املصلية
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عشر احلادي الشهر يف األوىل الفاشية واكتسبت1992حدثت اهلند، يف مدارس يف
مرتفع وفيات معدل مع احلاالت آالف فوجدت وبنغالديش، اهلند يف وبائياً حجماً بسرعة

(Das et al., 1993) .املصلية الزمرة من املستفردة الذراري وִדجنO139تنتج كولريياً ذيفاناً
الذ دنا مسبار الكولرييمع الكولرييةحتتوي. (Nair and Takeda, 1993)يفان O139الضمة

إحداث ֲדدف كبرية بكميات إنتاجه على قادرة وهي للذيفان، اجلينية النسخ من كبرياً عدداً
وخيم ممرض Das)تفاعل et al., 1993).
الكولريية احليO1غريللضمة للنمط جداً مشاֲדة وزرعية بيوكيميائية الطورخصائص وي

El Tor،الكولريية الضمة بدأتمن التـي السابعة الكولريية اجلائحة حالياً تسبب يفوالتـي
عام الثالث1958اندونيسيا العامل من كبرية أجزاء إىل غري. وتنتشر الكولريية الضمة ترتص ال

O1الفوعة متعدد أوجاواpolyvalentمبصل النميطات ضد أو الطور ابوإogawaضد
Inhab.لذلك الذراري: إضافة بني كبري تشابه وحتليلO1وغريO1هناك عددي تصنيف يف

الدنا وحتليل اإلنزميية الدنا: النظائر . (Benenson, 1991)ִדجني
تصنف عديدة جداول الكولرييةهناك مصليةO1غريالضمة ضروب أو(Serovarsإىل

مصلية يف(أحدها،)أمناط حالياً املتحدةيستخدم خمطط) الواليات (Smith, 1977)مسيثهو

من أكثر مييز مصليا70ًوالذي للدراسات. ضرباً املرجعية باملختربات حمدود املصلي التنميط
. الوبائية

اجلغرايف االنتشار: التوزع وجود. عاملي الكولرييةأثبت القاراتO1غريالضمة كل يف
البيئة يف إما يف(املسكونة، املياهوخاصة واإلنسان) خزانات احليوانات يف آسيا. أو : يف
املصلية الزمرة وباكستانO139انتشرت ونيبال وماليزيا الصني إىل واهلند بنغالديش من

ذلك من أبعد تنتشر وقد يف. وتايلند مقيم عرب كانت املتحدة الواليات إىل دخلت حالة أول
هلند إىلا سافر حالة. كاليفورنيا وجدت املتحدةكما اململكة . يف
اإلنسان يف صغريةتظهر: احلدوث فاشيات أو فرادية تتوطن. كحاالت التـي املناطق يف

عن ناجم لكنه الكولريا، يشبه مرض من املرضى عانـى ما كثرياً الكولريا الضمةفيها
وباكستان. O1غريالكولريية اهلند التالص: يف على قادرة غري ضمات ةالضمأي(استفردت
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الشكل) O1غريالكولريية كولريية أعراضاً يظهرون الذين املرضى من قليلة مئوية نسبة . من
التهاب: 1968يف إىل وأدت السودان يف حدثت قد وكانت العامل، هذا إىل فاشية عزيت

يف واألمعاء مات544املعدة تشيكوسلوفاكيا.(Kamal, 1971)منهم31شخصاً يف
فاشية: السابقة واألمعاءأصابت املعدة التهاب وقد56من للتدريب، مركز يف يافعاً

من التراص على قادرة غري ضمات الـ42استفردت من56من تستفرد ومل . شاهد100،
سواغ أن واعتقد السببـي، العامل هذا إىل املرض البطاطا) ناقل(vehicle عزي هو العدوى

الطبخ( بعد ملوثة كانت رمبا أ) التـي املرضىالتـي األمد. كلها وقصري خفيفاً املرض كان
(Aldova et al., 1968) .طائرة يف فاشية هناك كانت جوية(كما إىل) رحلة لندن من

واهلليون البيض سلطة إىل عزيت الزنبقية(asparagusأستراليا الفصيلة من Dakin)) نبات et 

al., 1974) .الع يف وحدثت شيوعاً أكثر الفرادية البلداناحلاالت من . ديد
املصلية الزمرة ظهور كامل) السيناريو(التصورO139بدل الزمرة. بشكل هذه تفرق مل
املصلية الزمرة عن للكولرياO1املصلية وبائي عشرات. كعامل أصاب تسببه التـي والوباء

وفيات معدل مع األشخاص من ميلك(WHO, 1993)تقريبا5ً%األلوف أن هو واخلوف
ال جائحةهذا يسبب أن إمكانية تايلند. عامل إىل اهلند من حالياً الوباء موجة حتركت

أخرى وبلدان . وبنغالديش
احليوانات يف الكولرييةاستفردت: احلدوث الثدييةO1غريالضمة األنواع من العديد من

الطيور إىل إضافة والربية اهلند. الداجنة من14%إن: يف أكثر ض500من حيملون ماتكلب
أمعائهم يف كولريية اجلغرافية. غري املنطقة نفس الغداف: ويف يف الضمات نفس وجدت

أسود( وبعيداً. Raven ((Sack, 1993)غراب اهلند، من أخرى منطقة املنطقةويف عمن
بالكولريا داجنا195ًفحص: املوطونة طيور(حيواناً كالب، أبقار، عن) أغنام، حبث يف

احليوانـي الكولرييةاملستودع كانت8ذرية،54استفردت. للضمة الكولرييةمنها الضمة
و01 غري46، الكولريية الضمة املصلي. O1كانت النمط األشهر01وجد خالل فقط

طوال اآلخر املصلي النمط وجد بينما السكان، بني مرتفعاً الكولريا انتشار فيها كان التـي
Sangal)السنة et al., 1974) .
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اإلنساناملرض بشكلني:يف معوي: يبدو وخارج منتشر، وهو . املعوي،
عن الناجم واألمعاء املعدة الكولرييةاللتهاب وأعراضO1غريالضمة عادة، قصري أمد

معتدلة إىل الوبائية. خفيفة الكولريا يف حيدث كما فقط، أحياناً وخيماً املرض ويكون
(Morris, 90) .عا متغرية السريرية من. دةالصورة جمموعة الواليات14يف يف مريضاً

لدى: املتحدة مدمى25%(إسهال100%كان إسهال من عانـى املرضى أمل93%و) من
وـبطن و71%ي، وقياء21%محى الـ8أدخل. غثيان من املستشفى14مرضى إىل

(Morris, 1990) .مجهورية من كندا إىل عادا شابني سائحني يف وخيم مرض شخص
Girouard)نيكانالدومي et al., 1992) .فقط واحدة أدت ملتطوعني، ذراري ثالثة أعطيت

من تراوح براز حجوم مع إسهايل مرض إىل40إىل Morris)مل5.397مل et al., 1990) .
حتدثه الذي للوباء الكولرييةوخالفاً فإنالضمة حصري، بشكل معوياً يكون والذي ،

غري توضO1الضمة من الدماستفردت مثل خمتلفة واجلروح(20.8%)عات ) تقريبا%7ً(،
التنفسي التهاب(وغريها(11.9%)واألذنني(5%)والسبيل اهللل، التهاب املثانة، التهاب

). الصفاق
عن الناجم الدموي اإلنتان الكولرييةحيدث يف01غريالضمة رئيسي، وبشكل ،

املناعة املعوزي مزمن،(األشخاص كبدي طعوماعتالل خبيثة، دموية حمصلة)أمراض مع ،
من أكثر يف احلاالت60%قاتلة األخرى. من التوضعات غري: يف معO1توجد غالباً

الفعلي دورها حتديد الصعب من ولذلك أخرى، من. (Morris, 1990)مماريض حالة ذكرت
إنتان مع العفوي الصفاق غريSepsisالتهاب الضمة عن األرجنتنيO1نامجة كان. يف

واستفردت البائي، الكبد التهاب هو الدفني الكولرييةاملرض زرع01غريالضمة خالل من
نقية حبالة احلنب سائل ومن Sologa). الدم، et al., 1991) .ذلك إىل النمط: إضافة استֱקفرد

يعانون0139املصلي الذين املرضى مع أحياناً حيدث ال وهذا اهلند، يف كبدي مريض دم من
عنم نامجة كولريا الكولرييةن . O1الضمة

املصلية الزمرة عن الناجم املرض يفرق عن0139مل الناجم املرض حتدث. O1عن ال
عن النامجة الكولرييةالعدوى ضدO1الضمة متصالبة مناعة يوجد. O139ظاهرياً حيث
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مستوى األعمار كل ومن فيها األشخاص لدى يكون أن جيب مناطق يف املناعةاألخري من ما
الكولريا . ضد

الوخيمة احلاالت والكهارل: يف السوائل إعاضة طريق عن التجفاف معاجلة إضافة. جيب
ذلك بالتتراسيكلني: إىل املريض يعاجل أن . جيب

بـ املنعدين املرضى املنعدينO139معاجلة معاجلة نفس الكولرييةهي : O1بالضمة
إ الوخيمة احلاالت ويف التتراسيلكنياإلماهة، . عطاء

احليوانات يف معظم: املرض أن يبدو احليوانات، يف املرض حول قليلة سجالت هناك
أعراضيني غري عدوى محلة . األنواع

املتحدة الواليات يف كولورادو غرب املرض: يف من فاشية هناك خالهلا: كان 7مات

من أمريكية البيسونـي(تقريبا100ًثريان تقريبا3ًخالل) Bison Bisonالبيسون كان. أيام
القطيع بقية عن نفسه ويعزل مكتئباً، املريض األمريكي الرئيسية. الثور اإلسهال،: األعراض
امللتحمة احتقان دامعتان، عينان مصلي، أنفي جنيج يف. القياء، آفات اجلثة فتح عند وجدت

فقط اهلضمي الكولرييةاستفردت. السبيل املO1غريالضمة واالثناalromasumنفحةمن
آخر حيوان من معوية مسحة ومن احليوانات، أحد عند والقولون العامل. عشري استֱקفرد

وخروف مهر من املنطقة نفس يف Rhodes)سابقاً et al., 1985) .روديس درس
املاحل (1986)ورفاقه املاء إىل العذب املاء من للماء، جتمعات من17(عدة ميلمول

كولورادو). يترل/الصوديوم غرب يف مصليا16ًوجد منضرباً الكولرييةخمتلفاً . O1غريالضمة
األرجنتني أصابت: يف اليافعة الثريان يف فاشية معدل800من20%حدثت مع حيوان

الوزن. 50%وفيات وفقد داكن أخضر براز مع اإلسهال هو الرئيسي العرض فتح. كان أثناء
سلسل: اجلثة يف تضخم مزاياوجد هلا جرثومة استفردت املساريقية؛ اللمفية العقد الضمةة

اللمفية01غريالكولريية العقد . (Fain Binda et al., 1986)من
البلدان من العديد يف فرادية حاالت سجلت الفاشيات، هذه إىل . إضافة

االنتقال وطرز العدوى الكولريية: مصدر الO1غريالضمة للمياه طبيعي سطحيةقاطن
والبحر األار ومصبات الري وقنوات والبحريات واجلداول، األار من. يف استفردت كما
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أيضاً األرجنتني مدينة يف اֱדاري Corrales)مياه et al., 1989)املاء يشكل وبذلك ؛
السببـي العامل هلذا الرئيسي . املستودع

الكولرييةاستفردت عدO1غريالضمة حيوانية أنواع العاملمن من خمتلفة أجزاء يف يدة
كل نقاش: ؛على موضع كمستودعات دورها زال . (Morris, 1990)ما

اآلخرين لعدوى ومصدراً للعامل حامالً اإلنسان يكون على. قد أجريت دراسة يف
املكرمة مكة من عائدين إيرانيني من: حجاج وعانوا العدوى خمالطيهم من الكثري اكتسب

بلد. (Zafari et al., 1973)إسهال كل يف خمتلف العدوى املتحدة: مصدر الواليات ففي
الن احملار أنـيشكل وجد حيث للعدوى، الرئيسي املصدر حتتوي790من14%يء عينة
الكولريية ضمات. 01غريالضمة توجد حيث الصيف، أشهر يف أعلى املستفردات عدد كان
املاء يف Twedt). أكثر et al., 1981)وكما متوقع، للحاالت: هو األعلى العدد حدث

واخلريف الصيف يف أخرى. البشرية بلدان يف امللوثة األطعمة من العديد احلدوث: انظر(اִדم
اإلنسان سواغ). يف صهريج من القريبة السطحية املياه كانت العدوى) ناقل(vehicle رمبا

عام السودان يف فاشية يفم16%كان. (Kamal, 1971)1968يف الشرب ماء عينات ن
ملوثاً تايلند يف الالجئني الكولرييةمعسكر . (Taylor et al., 1988)01غريبالضمة

الواليات يف تشسابيك خليج يف سبحت أن بعد امرأة عند املثانة التهاب من حالة حدثت
البحر. املتحدة ملاء التعرض عن تقريباً دائم بشكل واجلرح األذن عداوى ا. جنمت لصعبمن

الدموي اإلنتان حاالت يف العدوى مصدر توطيد قد. جداً والذي إسهال، مع بعضها ترافق
الفموي الطريق عرب العدوى إىل عديدة. يشري حاالت يف باحملار . اشتبه

ذراري من الكولرييةقلة ممرضةO1الضمة الذراري: حالياً. فقط إن القول ميكن
ذ من فوعة أكثر املرض من البيئةاملستفردة الدم،. راري حل على اعتماداً الذراري تفرق

األمعاء استعمار على االلتصاق(وقدرִדا لذيفان) adherenceعامل مشابه ذيفان وإنتاج
للحرارة صامد معوي وذيفان للشيغلة، مشابه وذيفان لتلكThermostableالكولريا، مشابه

تنتجه القولونيةالتـي للذيفاناالشريكية وبنغالديش. املعوياملنتجة اهلند استفردت: يف
غري أخرىO1ذراري بلدان يف تواتراً أقل بشكل هذا حيدث ولكن الكولريا، ذيفان يف. تنتج

ذراري2%محلت: تايلند من غري237فقط بيئية من9و01ذرية مستفردة44ذراري ذرية
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مشاֲדة جينية متواليات محلت سريرية حاالت الكولرياجلنيHomologousمن . ذيفان
ذراري: باختصار الكولرييةختتلف حتددالضمة قد التـي العوامل خيص فيما كبري بشكل

الذراري من املمرضة الذراري لتفريق تستخدم قد واحدة مميزة أي تستعرف ومل الفوعة،
. (Morris, 1990)الفوعية

املرض وبائيات يف احليوانات أنو:دور من العامل استفراد ورغمرغم عديدة حيوانية اع
يف للعدوى حمتملة مصادر أو مستودعات احليوانات هذه يعتربون الباحثني من الكثري أن

شك)Sack 1973, Sanyl et al., 1974(اإلنسان موضع الفعلي دورها أن إال ، .
للشك: التشخيص القابلة غري الوحيدة الطريقة هو امليكروبات ومتييز واستفراد زرع إن

املرضلتشخي ساط. ص أو والتولوريت الصفراء أمالح مع منصور ومرق القلوي الببتون ماء
ثيوسلفات هو به املوصى االنتقائي الوسط مفيدة، الصفراء-سيترات-مغناة -أمالح

Corrales(آغار-سكروز et al., 1989.(
للذرية النوعي التشخيص أجل من املوافق املصل مضاد استخدام  O139جيب

(WHO, 1993).
والوقاية واألطعمة: املكافحة احملار أكل عدم هي تقدميها ميكن التـي القليلة التوصيات

فقط للشرب القابل املاء وشرب جيد بشكل مطبوخة غري أو نيئة األخرى . البحرية
املصلية بالزمرة العدوى التقليدية: O139ملنع الكولريا يف املطبقة التوصيات نفس تطبق

املصليةالزمر( ).O1ة
عـراجـالم
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والقولون للمعى الملهبة اليرسنيات  ENTEROCOLITICداء
YERSINIOSIS

ICD 10 A04.6 عنلتهابا الناجم والقولوناألمعاء للمعى الملهبة اليرسنية
ICD 10 A04.6 enteritis due to Yersinia enterocolitica

امللهبة: السببيات الغرامCoccobacillusعصورةوالقولونللمعىالريسنية سلبية
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بدرجة فصيلةمº25متحركة إىل وتنتمي هذا. Enterobacteriaceaeاألمعائيات، يتضمن
البيوكيميائية خبصائصها كثرياً ختتلف والتـي اجلراثيم، من جداً متغايرة جمموعة . النوع

البيوكيميا: حالياً الناحية من الالمنطية الذراري إىلصنفت إضافية7ئية أنواع
,Y.aldovae Y.bercovieri, Y.frederiksenii, Y.intermedia, Y.mollaretii:خمتلفة

Y.kristensenii, Y.rohdeiختتلط أن وميكن عادة، بيئية أنواع امللهبةوهي للمعىبالريسنية
أحياناًوالقولون معوية خارج عداوى تسبب وأن ،(Farmer & Kelly 1991) .اقتراحقدم

نوع امللهبةلتقسيم مصليةوالقولونللمعىالريسنية وأمناط حيوية أمناط التنميط. إىل اعتمد
املستضد املصلي التنميط اعتمد حني يف البيوكيميائية املميزات على النوع. Oاحليوي قسم

من أكثر احليوانات50إىل أو لإلنسان ممرض فقط بعضها أن إال مصلياً : جداًوحديثاً. منطاً
الريبـي التنميط استخدام املصليRibotypingاقترح بتفريقO: 3للنمط يسمح 4مما

مستفردات. Clonesنسائل معظم النسيلةO: 3تنتمي هذه. IIوالنسيلةIإىل استفردت
الريبـي النمط استֱקفرد اليابان؛ يف نفسها الريبة كندا؛Iاألمناط الريبيانيف النمطان واستֱקفرد

IIوIVبلجيكا . (Blumberg et al., 1991)يف
من بالزميدا فوعة 40 – 50إن عن ظاهرياً املسؤول هو امللهبةميغادالتون للمعىالريسنية

هذ. والقولون لديها التـي الذراري علىةالبالزميدهتتميز واالعتماد الذاتـي بالتراص
املستضدان(الكالسيوم الكالسWوVيسبب على بدرجةاعتماداً للنمو وامتصاصمº37يوم

البالزميد حتتوي ال ذراري أيضاً وهناك الكونغو، سلبيةةأمحر تكون ما وعادة ممرضة وهذه ،
واألسكالني من. Aesculin(Riley & Toma 1989)للبريازيناميدوالساليسني العديد وجد

واملرض الفوعة واصمات بني تناسق عدم أجريت. الباحثني دراسة يفاستفردت سانتياغو يف
أتراب على فوقCohortتشيلي األطفال امللهبةسنوات4من منوالقولونللمعىالريسنية

األتراب؛ أسبوعيا6ً%كانبراز الرباز لزرع البكتريولوجية الناحية من إجيابيني األطفال من
مستفردات ؛كانت سريرية أعراض وجود والقولوندون للمعى امللهبة المنالريسنية أطفال

املصلي النمط من املفوعةO: 3أعراضيني للذراري تعزى فوعية خصائص هلا ليس لكن
(Morris et al., 1991) .
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اجلغرايف االنتشار: التوزع واملاء. عاملي والطعام واإلنسان احليوانات من العامل . استֱקفرد
يف البشري املرض من5أثبت أكثر ويف . (Swaminathan et al., 1982)بلدا30ًقارات

املصلية األمناط توزع يف جغرافية اختالفات املصلية. هناك األمناط يف27و9و5و3توجد
باردة أو معتدلة مناخات ذات أخرى قارات بلدان من والعديد األمناط. أوربا تظهر حني يف

املتحدة21و20و18و13و8املصلية الواليات يف رئيسي املصلي. بشكل النمط 8سبب

وبائية فاشيات النمط. (Carniel & Mollaret, 1990)عدة من8استֱקفرد األمريكيتني خارج
نيجرييا يف وخنوص صحيح لكلب الربازية فوعية. املادة واصمات الذراري هذه من لتسعة

(Trimnell & Adesiyn, 1988) .
املتحدة الواليات يف املصلي النمط منوذج و. يتبدل نيويورك مدينة نيويوركففي والية

املصلي النمط كاليفورنيا3يظهر يف أيضاً صحيح وهذا تواتراً، أكثر عام. بشكل 1972منذ

املصلي1979وإىل النمط من فقط مستفردتني إثبات كاليفورنياO: 3مت تواتر. يف بدأ لكن
باالزدياد املصلي النمط من. هذا أنه من1988وإىل1986حبيث جزءاً كل11%كان

اخلاصةا امللهبةملستفردات Bissett)والقولونللمعىبالريسنية et al., 1990) .هذه تبدو
بزغ حيث منتشرةً بوضوح(النـزعة املصلي) ظهر أتالنتاO: 3النمط يف األطفال يف

أخرى أمريكية ومدن Lee)وجورجيا et al., 1991)  .

اإلنسان يف املرض: احلدوث وقوع يف واضحة فروق وحتـىهناك املختلفة املناطق بني
املتجاورة البلدان بلدان. بني وعدة وبلجيا اسكندنافيا يف األعلى الوقوع معدالت شوهدت

وكندا أفريقيا وجنوب واليابان أوربا شرق املتحدة. يف الواليات يف شيوعاً أقل املرض
وفرنسا العظمى بلجيكا. وبريطانيا من: يف العامل 1978و1963بنيمريضا3.167ًاستֱקفرد

ذلك بعد املستفردات زيادة املصلي84%كان. مع النمط إىل ينتمي املستفردة الذراري من
املصلي3 النمط مستفردات عدد تزايد لكن احلني9، ذلك .  (de Groote et al., 1982)منذ

كندا البشر1000استفردت: 1966 – 1977من: يف من املرضى من الواليات. مستفردة يف
املصلي68حدثت:  1973 – 1976من: املتحدة النمط سيطرة مع 31%إىل1%إن. 8حالة

وكندا وبلجيكا سابقاً الغربية وأملانيا السويد، يف احلادة األمعاء التهاب حاالت من تقريباً



187 داء الريسنيات امللهبة للمعى والقولون

عن امللهبةجنمت علمية(والقولونللمعىالريسنية عمل جمموعة العاملية، الصحة ). منظمة
نقص الناميةأخفى البلدان يف املرض وقوع املختربية أن. التسهيالت امللهبةيبدو الريسنية

املداريةوالقولونللمعى املناطق يف لإلسهال ضئيل . (Mata & Simhon 1982)سبب
أيضاً أوبئة عدة وصفت لكن عائلية، صغرية كفاشيات تبدو أو فرادية، احلاالت . معظم

يف الفاشيات هذه من ثالث يفحدث الوباء1972اليابان يف واملراهقني، األطفال وأصابت ،
والثانـي189األول والثالث198حالة، العدوى. حالة544حالة، مصدر حيدد حدثت. مل
وأصابت1976عام نيويورك والية يف املدارس128فاشية أطفال من مصدرأناعتقد. طفالً

لنب شوكوالته) حليب(العدوى احملتمل(فيه شوكوالتهمن بشراب صنع قد يكون أن
عام). ملوث فاشية أمريكية1982أصابت واليات واركانساس(ثالث تينيسي،

دخول) وميسيسبـي إىل املستشفى172وأدت إىل املصليان. مريضاً النمطان 13استֱקفرد

امللهبةمن18و املتحدوالقولونللمعىالريسنية الواليات يف نادران ومها املرضى، أشار. ةمن
اللنب إىل إحصائي للعدوى) احلليب(ترافق كمصدر لتصنيعه واحد مصنع من

(Tacket et al., 1984) .عام فاشية عن التبليغ أصابت1973مت فنلندا جمندا94ًيف
(Lingholm & Viaskorpi, 1991) .يف الباسك إقليم يف مشفى يف أجريت دراسة وجدت

على الري51أسبانيا داء من منحالة الفترة خالل املسجلة معظم 1984 – 1989سنيات أن
حضريني، كان أعمارهم62%املرضى متوسط اإلقامة16 - 19ذكور، ومدة 6 - 12سنة

األطفال ذلك من وأقل للبالغني كل. (Franco – Vicario et al., 1991)يوماً خيتلف: على
التصور العديد) السيناريو(هذا ففي آخر، إىل بلد تشكلمن الصناعية البلدان الريسنيةمن

وأحياناًوالقولونللمعىامللهبة األطفال، يف واألمعاء املعدة اللتهاب الرئيسية األسباب أحد
األطفال مجهرة من املأخوذة املستفردات يف السلمونيلة يف. (Cover & Aber, 1989)تلي

وجورجيا1990وبداية1989أواخر أتالنتا يف فاشية بنيحدثت املتحدة الواليات يف
السود امللهبةاستفردت. األطفال املصليوالقولونللمعىالريسنية 38من3والنمط

أصل(%0.78) من برازية خمتلفة4841عينة أمريكية مدن يف مستشفيات سبع 20أكل. من

الـ األطفال من خنـزير38طفالً سجق(أمعاء مطبو)نقانق، غري كانت رمبا والتـي خة،
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هي. جيداً استفرادها مت أخرى معوية  (1.24%)والعطيفة (1.01%)الشيغلةمماريض

Lee) (2.02%)والسلمونيلة et al., 91) .أصابت فاشية رومانيا80سجلت يف طفالً
(Constantinu et al., 1992) .

الشهر من والشتاء اخلريف يف احلاالت معظم الشهر12حتدث أفريقي5إىل جنوب . ايف

احليوانات يف امللهبةاستفردت:احلدوث منوالقولونللمعىالريسنية العديد من
البارد الدم ذات واحليوانات الطيور بعض إىل باإلضافة والداجنة الربية ختتلف. الثدييات

اإلنسان يف املستفردة تلك من احليوانية األنواع معظم من املستفردة املصلية . األمناط
امل املصليانواالستثناء النمطان منها استֱקفرد والتـي والقطط، والكالب اخلنازير يف جداً 3هم

البلدان9و من العديد يف البشرية للعدوى انتشاراً األكثر السبب يشكالن إىل. اللذان إضافة
املصلي النمط وجد اليابان5ذلك، يف البشر عند شائع وهو اخلنازير . (Hurvell, 1982)يف

البل بعض جداً: دانيف مرتفع احليوانات من املستفردات استفردت. معدل بلجيكا ففي
من اإلنسان تصيب التـي املصلية املساخل62.5%األمناط من اֱדمعة اخلنازير ألسنة من

(de Groote et al., 1982) .أن والدامنارك بلجيكا يف اֱדراة الدراسات 5%إىل3%بينت

أ يف العامل حتمل اخلنازير . معائهامن
اإلنسان يف للمعى: املرض امللهبة رئيسية،والقولونالريسنية بدرجة بشري ِممֲקرְקاض
عادة األطفال مع. يصيب احلاد املعوي االلتهاب هو الصغار األطفال يف املسيطر العرض
يدوم مائي يف. يوماً 3 – 14إسهال الرباز يف الدم احلاالت5%يوجد األطفال. من يف أما

اليمنـىاألكرب احلرقفية احلفرة يف أمل مع الكاذب الزائدة التهاب متالزمة فتسيطر واليافعني
احلمر للكريات عالية تثفل وسرعة معتدل بشكل البيض وكثرة الشبه. ومحى أدى ما كثرياً

جراحي تداخل إىل احلاد الزائدة والتهاب املتالزمة البالغني. بني عند تتطور وخاصة-قد
أعماره فوقالذين بعد-سنة4م عقدة األمعاء1 - 2محامى التهاب من اإلنذار. أسبوع

تقريباً،) املآل( املصابني كل يف نساء80%جيد أو. منهم مفصل يف التفاعلي املفصل التهاب
خطورة أكثر مضاعفة يف100وصفت. أكثر تقريباً، الدموي اإلنتان من بشكلأورباحالة

أ. رئيسي مضاعفات توجد جداًقد نادرة لكنها .خرى،
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لدى بني86%كان بعدوى1700من امللهبةمريض بلجيكاوالقولونللمعىالريسنية يف
و واألمعاء، املعدة من10%التهاب وأقل الكاذب، الزائدة التهاب متالزمة إنتان1%تقريباً
كبدية وخراجات .(Swaminathan et al., 1982)دموي

من وباء يف172حدث عامحالة املتحدة لنب1982الواليات إىل مبستر،) حليب(وعزي
لدى و86%كان األمعاء، واجلهاز14%التهاب والدم احللق يف موضعة معوية خارج عدوى

واجلروح املركزية العصبية واجلملة والصفاق أكثر. البويل املعوية خارج العدوى كانت
البالغني يف بال. شيوعاً املصابني عند املرض األمعاءسبب األطفال(تهاب من محى) معظمهم

بطنياً(%92.7) احللق (41.4%)وقياء(82.7%)وإسهاالً(86.3%)وأملاً  (22.2%)وأمل

جلدياً مدمى (22.2%)وطفحاً مفصلياً (19.7%)وبرازاً العرض. (15.1%)وأملاً شوهد
عمرهم مرضى يف أكثر3األخري أو Tacket)سنوات et al., 1984) .

نادرة أا رغم قاتلة، املعوية خارج املضاعفات تكون بـ(قد الوفيات معدل 34%قدر

Marasco)) 50%إىل et al., 1993) .الطحالية أو الكبدية اخلراجات مثل املضاعفات حتدث
املناعة املعوزي املرضى يف وعادة البالغني، الدموي. يف اإلنتان يف جداً مرتفع الوفيات معدل

عن امللوثةالناجم احلمراء الدم كريات امللهبةنقل حالة23كانت. والقولونللمعىبالريسنية
بني من إحصاؤها35قاتلة مت وتظهر. حالة الدم، ضغط وهبوط احلمى هي الرئيسية األعراض

ساعة من أقل االنتقال(خالل وطرز العدوى مصدر ). انظر
تشخيص الفترة458مت يف الريسنيات داء من وتوبع1974 – 1983حالة النرويج يف

لدى. سنوات10املرضى بطن184كان أمل املستشفى يف القبول عند وعندـمريضاً 200ي،

وعانـى و45إسهال، قياء الوزن36من فقد أو. من املساريقية اللمفية الفقد التهاب وجد
اللفائفي البطن56من43يفiletioالتهاب لفتح خضعوا من14إىل4بعد. مريضاً سنة

إدخال: التخريج و38أعيد بطنـي أمل نتيجة اإلسهال28مريضاً معدل. نتيجة أثبت
يف املرتفع من16الوفيات للعدوى22مريضاً كنتيجة املزمن الكبد التهاب من عانوا

(Saebo & Lessen 1992 a + b) .
معوية معدية أعراض وجود حالة يف مفيدة تكون أن للمعاجلة لإلنتانميكن بشدة وحتبذ ،
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املرض ومضاعفات امللهبة. (Benenson, 1992)الدموي حساسةوالقولونللمعىالريسنية
والسيفالوثني األمبيسلني إال املستخدمة املكروبات مضادات عدم. ملعظم على مؤشرات هناك

السريرية والنجاعة املخترب يف املقايسات بني بني قوي رابط Lee)وجود et al., 1991) .
الدموي اإلنتان حاالت ملعظم احملبذة احليوية املضادات هي مضادات. االمينوغليكوزيدات

هي األخرى املستطبة والسيربوفلوكساسني: املكروبات . الكوترميكسازول
احليوانات يف الشنشيلة: املرض يف عديدة سوافات التسعينات يف Chinchillaحدثت

القوارض( من أمريكي جنوب بالسنجابحيوان املتحدة) شبيه والواليات أوربا يف
مرتفع وفيات ومعدل الدموي اإلنتان من عديدة حاالت مع هذه. واملكسيك عزيت

إىل أصالً الكاذبةالفاشيات السلية بأنهالريسنية بعد فيما العامل حدد لكن امللهبة، الريسنية
والقولون املصليللمعى احليوي(1النمط اإلنسانوالتـي) 3النمط من أبداً تستفرد . مل

الوزن وفقد وإسهال إلعاب من السريرية األعراض اإلنتان. تألفت من حاالت وصفت
الربية األرانب يف الفترة نفس يف املصليharesالدموي النمط منها استֱקفرد النمط(2التـي

أيضاً). 5احليوي اإلنسان املصلي النمط هذا يصيب ااستفردت. ال للمعىالريسنية مللهبة
أووالقولون معوية آفات بعضها يف وجدت وقد الربية، احليوانات من عديدة أنواع من

كبدية امللهبة.خراجات الريسنية استفراد االسكندنافية والبلدان السابقة تشيكوسلوفاكيا يف مت
من والقولون الربية26%إىل0.3%للمعى القوارض هذه. من جثة فتح يظهر مل لكن

آفاتاحلي أي استֱקفرد. وانات حني يف تشيلي، جنوب يف مشاֲדة نتائج على احلصول مت وقد
من خمتلفة305من4%العامل سوائل ومن خمتلفة أنواع من . (Zanora et al., 79)قوارض

لإلنسان املمرضة نفسها هي القوارض من املستفردة املصلية األمناط تكن النمط. مل استֱקفرد
ب8 :0املصلي رماديمن ثعلب من نيويورك والية يف الربية احليوانات Urocyon)ني

cinereargenteus)شيهم القوارض(porcupine ومن من شائك Erethizon)) حيوان

dorsatum) .املصلي النمط آخر3 :0استֱקفرد رمادي ثعلب املصليني. من النمطني كال كان
لإلنسان . (Shayegani et al., 1986)ممرضاً



191 داء الريسنيات امللهبة للمعى والقولون

احليواناتا هذه ألن خاصة أمهية ذات والقطط والكالب اخلنازير على اֱדراة لدراسات
اإلنسان تعدي التـي املصلية األمناط ومن. تؤوي ظاهرياً صحيحة خنازير من العامل استֱקفرد

البشري لالستهالك موجهة الدراسات. حيوانات إحدى معدالت: يف على احلصول مت
امل اخلنازير من ظاهرياًملستفردات الصحيحة احليوانات من بكثري أعلى بإسهال ويف. صابة

أخرى من: دراسة العامل ومن17%استֱקفرد الصحيحة اخلنازير خنازير5.7%من من
خمتلفة أعراض لوجود والقولوناستفردت. (Hurvell, 1981)اختربت للمعى امللهبة الريسنية

يكتشف ومل اإلسهال من فاشيات خالل خنازير آخرمن ِممֲקرְקاض أو. أي الدم يظهر ال
احليوانات بعض براز يف توجد قد لكنها عادة، الرباز يف محى. املخاط مع اإلسهال ترافق

املصلية. (Tayler, 1992)خفيفة لألمناط احلاملة اخلنازير للمعىلوحظت امللهبة للريسنية
فيوالقولون البشري املرض وقوع بلدان يف اإلنسان تعدي البلدانالتـي مثل أعلى ها

واليابان وكندا وبلجيكا إىل. االسكندنافية قطيع من اخلنازير من االستفراد معدل خيتلف
مؤسسة كل يف التلوث مستوى على ويعتمد بشكل. آخر، العامل يستفرد قد ما مزرعة ففي

وتصل أخرى مزرعة يف مستمرة املستفردات تكون قد حني يف منخفض، ومبعدل فقط فرادي
املفحوصة%100 اֱדموعات . (Fukushima et al., 1983)من

والقولوناستفردت للمعى امللهبة قولونـيالريسنية معوي بالتهاب مصابة يافعة أغنام من
أيضاً أستراليا جنوب ويف نيوزيلندا من. يف األغنام لدى ويلز14كان جنوب يف قطيعاً

العامل-اجلديدة استֱקفرد منها املصليان(والتـي بعضها) 3و2النمطان وأبدى إسهال،
ومات النمو يف تسبب. (Philbey et al., 1991)تأخراً الريسنية أن العظمى بريطانيا يف اعتقد
األغنام يف معظ. إجهاضات وكان األغنام، أجنة من السببـي العامل املصليةاستֱקفرد األمناط م

بالزميد7و30و6هي حتتوي ال والتـي إليهاحتة، الفوعة تعزى التـي الواصمات دد
(Corbel et al., 1990) .ذرية جمهضO: 6.30لقحت خروف جنني كبد من املستفردة

منذ احلامل األغنام من جمموعة وريد تقريبا90ًداخل مشيمة. يوماً التهاب إىل العدوى أدت
Corbel)وإجهاضاتناخر et al., 1992) .

مرافقة إجهاضات السوفيللريسنيةذكرت االحتاد يف املاشية وبريطانياييف السابق تـي
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اهلند يف جاموس ويف النمط. العظمى من9 :0استֱקفرد اهلند أجهضت9يف . جواميس
مع الشائعة املستضدات املصلي النمط هذا لتفاعالالربوسيلةيتشارك ويؤدي متصالبة، ت

اجلرثومي النوع هذا مع Das)سريولوجية et al., 86) .
املصلية األمناط اليابان451من5.5%منللريسنيةاستفردت يف Kaneko)كلباً et al.,

الدامنرك115من1.7%ومن(1977 يف وعلى(Pederson & Winblad 1979)كلباً ،
الوال: العكس يف الكالب من العدوى محلة منخفضوقوع وكندا املتحدة أن. يات يبدو

الكالب يف حيدث ما نادراً غري. املرض السريرية احلاالت من الكثري أن ننسى أال جيب لكن
االستفراد حماولة لعدم كندا. مشخصة يف ذكرتا األمعاء التهاب من حالتني يتظاهر: يف مل

حبمى الكالب يف بطنبوأاملرض مـأمل تربز لديها حدث وإمنا ودمي، مبخاط مغطى تكرر
)(Papageoges & Gosselin, 1983.والقولوناستفردت للمعى امللهبة قططالريسنية من

أيضاً ظاهرياً املصليان. صحيحة النمطان استفردت9 :0و8 :0وكان التـي األمناط بني من
والقطط الكالب . من

عن النامجة العدوى والقولونأثبتت للمعى امللهبة النسناسالريسنية من أنواع عدة يف. يف
نسانيس مستعمرات املتحدةPatas(Erythrocebus patas)إحدى الواليات يف ميسوري يف

عن نامجة معممة عدوى من شهر من أقل خالل نسناس للمعىمات امللهبة الريسنية
الـ. والقولون مأخوذة20فحص مستقيمية مسحات من العامل واستֱקفرد الباقية مننسناساً

سريريا5ً سوية Skavlen)نسانيس et al., 1985) .
االنتقال وطرز العدوى القولونـي):10الشكل(مصدر املعوي الريسنيات داء وبائيات

كامل بشكل واضحة كثرية. غري حيوانية وأنواع والطعام املاء يف االنتشار واسع العامل
املست. واإلنسان املصلية األمناط أن معرفة املهم معمن غالباً تتوافق ال والطعام املاء من فردة

اإلنسان يف املرض إىل تؤدي التـي املصلية. األمناط لألمناط بالنسبة أيضاً صحيح وهذا
والقطط الكالب أقل ولدرجة اخلنازير، باستثناء احليوانية األنواع معظم يف يف.املوجودة

ت ما كثرياً البشري، للمرض األعلى الوقوع ذات املصليةالبلدان لألمناط محلة اخلنازير كون
لإلنسان العكس. املمرضة مثل: على البشري، للمرض املنخفض الوقوع ذات البلدان يف
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من لإلنسان املمرضة املصلية األمناط تستفرد ما نادراً العظمى، بريطانيا أو املتحدة الواليات
. (Wooley et al., 1980 , Brewer & Corbel, 1983)اخلنازير
الريسنيات: 10الشكل القولوينداء والقولون(املعوي للمعى امللهبة لالنتقال–)الريسنية املفترض الطرز

احملتمل املستودع أن وبقوة، أفريقيا، وجنوب وكندا اسكندنافيا يف أجري حبث يقترح
اخلنازير هو أخرى. للعامل بلدان معروف: يف غري املستودع زال امل. ما النمط ،8صلياستֱקفرد

من املتحدة، الواليات يف يسيطر والية95من2والذي يف فاشية بعد أعراض دون شخصاً
بالشوكوالته حليب نتيجة نفسه. نيويورك املصلي النمط من املصلي. وجنمت النمط استֱקفرد

السابقة8 تشيكوسلوفاكيا يف واألطعمة املاء بشرية. من حاالت تشاهد مل Aldova)لكن et

al., 1981) .إىل نسان من انتقال حدوث احتمال إىل املستشفوية الفاشيات بعض تشري
بني. إنسان املتحدة الواليات يف جامعى مشفى يف دراسة لتقييم1990و1987أجريت

للعدوى املشفوي أصل8اكتسب. االنتقال من الريسنية15مرضى منهم استفردت -مريضاً
انعدى املستشفى خارج ا5العدوى بعديف إىل66إىل18ملستشفى اإلدخال من يوماً

يف املنشأ استعراف يتم ومل واألمعاء املعدة التهاب غري أخرى حاالت بسبب 5املستشفى

التعرض. (Cannon and Linnemann, 1992)حاالت إىل العائلية الفاشيات بعض عزيت
مهمة مستودعات والقطط الكالب تعترب ال ذلك ومع .للكالب،
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املصلي: حالياً النمط بشري3 :0يسود كِممֲקرְקاض العامل كل يف املستودع. ، هي اخلنازير
للعدوى الرئيسي الدامنارك. واملصدر يف يوجد-تأكد كل2000حيث تقريباً بشرية حالة

من-سنة أكثر منعدية80%أن اخلنازير بالعدوى(منقطعان اخلنازير). مصابة تظهر
عالياً انتشاراً والقولونالصحيحة للمعى امللهبة املصليللريسنية دراسة. 3 :0النمط فحصت

الدامنارك يف مسلخ يف املصلي1458أجريت النمط واستֱקفرد براز3 :0خنـزيراً، 360من

األحشاء.(24.7%)حيواناً نزع طريقة حسب للفطيسة الربازي التلوث اإلجراء. اختلف ففي
التقليدية-اليدوي الطريقة التواتر-وهي امليكانيكي 26.3%كان اإلجراء يف كان حني يف

بالستيكي- بكيس واملستقيم الشرج سد على منطقة2.2%و1%بني-تعتمد حسب
سريرياً. (Andersen, 1988)الفطيسة املهمة املصلية األمناط 8 :0و5.27 :0و3 :0استفردت

مقطع خنـزير حلم ال) شرحات(من ومن اخلنـزير . دجاجولسان
لالنتقال املقترح اإلصابةالطرز اختطار حتت مهنية فئة هم اخلنازير مساخل يف العاملون

من. بالعدوى مصلية عينات لفحص إليزا فنلندا146استخدمت يف أضداد: عامالً وجدت
املصلي ويف19%يف3 :0للنمط كشواهد10%منهم استخدموا الذين بالدم املتربعني من

Controls .يفأظ اللوزتان للنمط120من31هرت إجيابية زروعاً املسلخ نفس من خنـزيراً
النرويج. (Merilahti - Palo et al., 1991)0:3املصلي يف أجريت مشاֲדة دراسة : يف
و316من25 (11.1%)كان املسلخ يف ألضداد117من9.9%عامالً إجيابيني بيطرياً طبيباً
املصليGاإليج التوقعات.3 :0للنمط عكس بني-وعلى اجليش803ومن يف : متطوعاً

حضرية مناطق من القادمني بني أعلى االنتشار ريفية(15.2%)كان مناطق من القادمني من
(Nesbakken et al., 1991) .
سواغ واملاء اللنب أخرى) نواقل(اًيشكل مواد ضمن من يف. للعدوى، فاشية عزيت

بالشو1976 مبستر لنب عام. كوالتهإىل نيويورك يف أخرى فاشية أصيب1981حدثت عندما
وأصابت. شخصا239ً أمريكية واليات عدة يف األكرب الفاشية شربوا1000حدثت شخص

األخرى الفاشيات خالف وعلى ؛ ملوثاً مبستراً نادرة: لبناً مصلية أمناط عن العدوى جنمت
خت. (13b, 0: 13 a :0)جداً يف فعالة حدثالبسترة التلوث أن افترض ولذلك العامل، ريب
بلدان. بعدها يف للعدوى الشائع املصدر هو احليوانية الربازية باملادة امللوث املاء أن افترض

املتحدة الواليات ويف أوربا ومشال اسكندنافيا من يف. خمتلفة صغرية عائلية فاشية حدثت
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املصلي النمط عن جنمت مسؤ3 :0كندا، يعترب عنوالذي احلاالت75%والً كل من تقريباً
البلد فيذلك قد. البشرية والذي سطحي، بئر ماء ومن عائلتني أعضاء من العامل استֱקفرد

غزيرة أمطار نتيجة إليه اجنرف كلب برباز تلوث املرضى. يكون من املستفردة للذراري كان
املميزات نفس .(Thompson and Gravel, 1986)واملاء
اس الصعب غالباًمن العدوى مصدر من. تعراف قليالً عدداً األطعمة حتتوي الريسنيةقد

والقولون للمعى األنواعامللهبة رئيسي وبشكل أخرى، جراثيم من كبري عدد ضمن املمرضة
نوع من منالريسنيةالبيئية ممرضة غري مصلية وأمناط والقولون، للمعى امللهبة ليست. الريسنية

و االستفراد السببـيإجراءات العامل كشف على دائماً قادرة  ,Schiomonn)اإلغناء

1989).
إنسان إىل إنسان من لالنتقال آخر طريق الدم عادة،. نقل خطرية احلاالت هذه عقابيل

نادر ذلك أن هناك. رغم الدم10كان كريات نقل عن الناجم الدم جترمث من حاالت
الر الشهر بني املتحدة الواليات يف الثانـي1987ابعاحلمراء الشهر آخر. 1991إىل أبدى
خالل الدم ضغط وهبوط محى مرضى إسهال50ست من مريض وعانـى النقل من دقيقة

خالل النقل10انفجاري من من6من4مات. دقائق امتدت فترة إىل12خالل 37ساعة

هي. يوماً املستفردة املصلية األمناط واحدة(3 :0و،)حاالتO: 5.27)4كانت ،)حالة
واحدةO: 20و بإصابته. (CDC, 91)حالة بعضهم واعترف بالدم املتربعني مقابلة متت

الـ خالل بالدم30بإسهال التربع سبقت التـي نفس. يوماً يف إسهال من أحدهم عانـى
معوية معدية شكايات وجود عدم إىل اثنان وأشار العظمى. اليوم، بريطانيا 4كانت: يف

م عام6نحاالت خالل. 1988قاتلة اسكوتلندا يف حالتان ومات4حدثت أشهر
هناك. (Prentice 1992, Jones et al., 1993)الشخصان أن برنتس اإلنتان27قدر من حالة

العظمى، بريطانيا خارج الدم نقل عن الناجم حالة17الدموي وصفت كما قاتلة منها
الذاتـي الدم نقل من autologous(Richardsواحدة et al., 1992) .

تلتقط العدوى بأن كبري شك هناك لكن اآلن، حتـى جيداً معروف غري االنتقال طرز
مع بالتماس وكذلك األمعائيات، بقية أمراض يف احلال هو كما امللوثة، األطعمة بابتالع

إنسان إىل إنسان من احلملة،وباالنتقال ميكن. احليوانات أنه املعروف امللهبةللريسنمن ية
والقولون التجمدللمعى حرارة بدرجة تتكاثر عام. أن وباء إىل أدى هذا بأن 1982ويعتقد
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املتحدة الواليات اإلنسان: انظر(يف يف ملوث) احلدوث مبستر لنب عن جنم كما. الذي
املصلية األمناط أن أيضاً الوباء هذا أن. 9و8و5و3غري-عكس رغم املرض، تسبب قد

أ شيوعاًذلك . قل
املرض وبائيات يف احليوانات الوقوع:دور ذات البلدان من املتراكمة املعطيات تشري

البشري للمرض قاطعاً-العايل برهاناً توفر مل أا مهمأنإىل-رغم مستودع اخلنازير
للمعىحمتمل امللهبة املصليوالقولون،للريسنية النمط الشائO: 3خاصة النمط هو والذي ع،

والنمط اخلنازيرO: 9حالياً، يف أيضاً متواتر هو من. والذي حֱקضر طبق عن الناجم املرض
اخلنـزير السجق(أمعاء العدوى) النقانق، أن على جيدة بينة األمريكية املدن من العديد يف

الطعام خالل من . تنتقل
العدوى: التشخيص احتمال وضع والقولجيب للمعى امللهبة حاالتونبالريسنية يف

التفاعلي املفصل والتهاب العقدة واحلمامى الزائدة والتهاب األمعاء استفراد. التهاب ميكن
املرضى براز من سيفسولودينا. العامل يسمى انتقائي وأغار كونكي ماك آغار صنֵקع لقد
نوفوبيوسني نوعياً(CIN)أراجان اهلدفللريسنيةليكون هلذا استخدامه وميكن جيب. ،

املصلياست والنمط احليوي النمط من كالً حالة. عراف يف خاصة مفيدة الباردة املغناة الطريقة
قليلة خاليا يفرغون قد الذن والقولوناحلملة للمعى امللهبة مرق. للريسنية يف العينات تعلق

مدة مدروء فسفات حملول أو الببتون بدرجة7إىل3مزرعة الريسينةº4أيام منو لتشجيع م
والقولونامل للمعى اجلراثيملهبة بقية كل. وكبت غري: على إجراء الروتينـي التشخيص

طويالً وقتاً يستغرق الشهر(عملي، املمرضة) حوايل غري الريسنية يستبعد .وال
تشخيصية كتقنيات جيدة نتائج مع إليزا واختبار باألنبوب املصلي التراص استخدام ميكن

الفعا. إضافية العداوى الوقتتنتج مع تتراجع عالية عيارات من. لة املصلي التراص عيارات
وقد80/1إىل40/1 الريسنيات، بداء املصابني يف شائعة لكنها األصحاء، األشخاص يف نادرة

عي إىل مرتفعةاترتفع التهاب. رات على واضحة بينة وجود دون اإلجيابية املزارع تترافق ال
مص تراص عيار مع واألمعاء دائماملعدة بشكل مرتفع . لي

احلاد الزائدة بالتهاب املصابني عند شائعة جداً املرتفعة قد(Schiemenn, 1989)العيارات
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بني املتصالب التفاعل املصليالربوسيلةتسبب يكون9والنمط التـي البلدان يف صعوبات
املصلي النمط اخل9فيها يف أيضاً وحمموالً لإلنسان، متواتراً . نازيرِممֲקرְקاضاً

املصلي للنمط املضادة األضداد تفريق والقولونمن9ميكن للمعى امللهبة يفالريسنية
املضادة تلك عن والللربوسيلةاخلنازير الريسنية يف توجد والتـي السوطية، باملستضدات

الربوسيلة يف متتلك. توجد والقولونكذلك للمعى امللهبة الشائعالريسنية األمعائي املستضد
متلكه) املشترك( ال بينهماالربوسيلةوالذي للتفريق أيضاً استخدامه ميكن ولذلك ،

(Mittal et al., 1984) .عֱקرֵקضت أخرى حليوانات تعريضها(ميكن املصلي) مت أن9للنمط
مع متصالبة تفاعالت . الربوسيلةتظهر

للنمط املصلي التشخيص ֲדدف اختبارات ثالثة بني مقارنة الرحالن(O: 3أعطت
التراص إليزا، املناعي، والنوعية) الكهربائي احلساسية خبصوص متشاֲדة نتائج

(Paerregaad et al., 1991) .
املباشر لالستعراف طريقة والقولونطورت للمعى امللهبة باستخدامللريسنية الدم يف

البوليمراز سلسلة يف. (PCR)تفاعل العامل يكشف أن اإلجراء هلذا لكل500ميكن جرثوم
الدم100 من Feng)مكرولتر et al., 1992) .

املنتجات: املكافحة أن وضمان األطعمة، صحة قواعد مراقبة هي حالياً احملبذة اإلجراءات
لنب شرب وعدم جيداً، تطهى اخلنـزير حلم وخاصة مشكوك) حليب(احليوانية ماء أو

. بنقاوته
فط تلويث جتنب هي الوقاية يف مهمة الربازيةخطوة باملادة اخلنازير مصدر: انظر(ائس

االنتقال وطرز املستشفيات). العدوى يف البشر بني االنتقال احتمال تطبيق: وبسبب جيب
املشفوية العداوى حالة يف احملبذة العامة . اإلجراءات

الدمويات مبلونات التحري هي الدم نقل عرب االنتقال من للوقاية عملية رايت،(طريقة
مدة) غيمزا-تراي مجدت وقد البنك من قادمة دم وحدة أكثر25ألي أو أظهر. يوماً

ملستعمرة مكونة واحدة وحدة من التلوث يكون عندما أنه امللهبة(CFU)االختبار الريسنية
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اليوم يف اجلراثيم تعداد فإن والقولون إىل26%للمعى مكونة 710 – 810يرتفع وحدة
يكتشف أكثر/نوغرامانا1للمستعمرة أو الداخلي الذيفان من . (CDC 1991)مل

عـراجـالم
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عن الناجم القولونـي المعوي العسيرةااللتهاب المطثية
ENTEROCLITIS DUE TO CLOSTRIDIUM DIFFICLIE

ICD10A04.7

الغ:املرادفات القولونـي املعوي االلتهاب احليوية، للمضادات املرافق شائياإلسهال
الن القولونـي املعوي االلتهاب الناخرـالكاذب، .زيف

العسرية: السببيات Clostridiumاملطثية dufficileطوهلا الغرام إجيابية هوائية ال عصية ،
وقطرها3 - 16 النهاية 0.5 – 1.9مكروناً قرب بيضوية أبواغاً تشكل . subterminalمكروناً،

من سلسلة الذراري بعض املرقاملطثية. خاليا2 - 6تنتج مزارع يف عادة . Brothمتحركة
العسريةتنتج الذيفاناتاملطثية من املعوي: منطني اخللويAالذيفان الذيفان؛Bوالذيفان

Aللقداد الفمHamsterقاتل طريق عن يعطى منBالذيفان. عندما املزروعة للخاليا سام
األمناط الذيفان. كل من واحد للخالياBبيكوغرام السام األثر إلحداث Cato)كاٍف et

al., 1986) .ذيفانات الذراري كل تنتج التحرك. ال على تؤثر مادة هو آخر نوعي عامل
. املعوي
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إلمراضية أفضل فهماً تستهدف للتصنيف عديدة خمططات إضافةالعسريةاملطثيةاقترحت
الوبائية مناذ. لألهداف على املخططات هذه أحد للربوتيناتاعتمد الكهربائي الرحالن ج

قبل من املنتجة املختلفة الربوتني شاكلة نتيجة اخللوي السطح وهي(SDS-PAGEعلى
التالية الكلمات من األوىل األكريالميدباإلنكليزيةاألحرف عديد ֲדالم الكهربائي الرحالن
سلفات دوديسيل صوديوم الذاتـي) مع اإلشعاع وتصوير autoradiographyوالتلوين

شعاعياً املوصومة تفريق. radiomarkasللربوتينات من الطريقة هذه من15مكّنت منطاً
العسرية ذلك(Tabaqchali, 1990)املطثية إىل إضافة للذيفان: ، املولدة املصلية الزمر تفريق مت

الغشائي. Cytotoxigenicاخللوي القولون التهاب لديهم مرضى من املزارع استفردت
احليويةا للمضادات مرافق إسهال أو . لكاذب

اجلغرايف االنتشار: التوزع عاملي يكون التربة،. رمبا مثل عديدة مصادر من العامل استֱקفرد
وحيوانات واخليل واجلمال واملاشية والقطط الكالب من الربازية املادة البحرية، الرسابة

إسهال دون أشخاص من وكذلك Cato)(أخرى، et al., 1986 .احليوانية العينات عدد
محلة لتحديد املدروسة جداًالعسريةاملطثيةوالبيئية قليلة . (Levett, 1986)كانت
اإلنسان يف مشفوية: احلدوث وفاشيات فرادي بشكل املرض حاالت. يظهر معظم

مشفوية عداوى الكاذب الغشائي القولون من. (Lyerly et al., 1988)التهاب أكثر أن قدر
عن%90 نامجة الكاذب الغشائي القولون التهاب حاالت وحوايلالعسريةاملطثيةمن ،%25

احليوية املضادات تناول مع ترافقت اإلسهال حاالت . عن
احليوانات يف واألرانب: احلدوث اخليل يف والقولون املعى التهاب من فاشيات حدثت

والكالب . والقبيعات
ال على أستراليا يف دراسة بيطريتنيأجريت عيادتني يف املعاجلة والقطط زرعت. كالب

العسرية يفاملطثية بنجاح، برازية81من32، الـ (39.5%)عينة احليوانات التـي29من
احليوية، باملضادات معاجلة مزارع 15 (52%)تلقت يف إجيابيني العسريةكانوا مل. للمطثية

والق الكالب بني احلملة معدل يف فروق أي العيادتني. ططتوجد كال يف البيئة مسحت وقد
التلوث عن كان. حبثاً العيادتني إحدى من15يف األخرى20موقعاً ويف 6كان: ملوثاً،

من ملوثة14مواقع مولدة. موقعاً وغري اخللوي للذيفان مولدة مستفردات من كل هناك كان
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اخللوي و50%كان. للذيفان احليوانية املستفردات غريم71.4%من البيئية املستفردات ن
حمتملة مستودعات والقطط الكالب تكون قد اخللوي للذيفان . (Riley et al., 1991)مولدة

اإلنسان يف املطثية: املرض أوالعسريةتؤدي الكاذب الغشائي القولون التهاب إىل
اإلنسان يف احليوية للمضادات املرافق إ. اإلسهال من السريرية األعراض مائيتتراوح سهال

الكاذب الغشائي النـزيف الناخر القولون التهاب إىل البطنـي األمل من خمتلفة درجات . إىل
عن النامجة األمعاء خارج وحدوثاًالعسريةاملطثيةالعداوى أمهية من. أقل كل حدوث ذكر

أخرى عضوية وآثار اجلنبة والتهاب اجلروح وعداوى املفصل. اخلراجات التهاب حيدث قد
عنأي الناجم احلاد القولون اللتهاب كمضاعفة العسريةضاً . (Limonta et al., 1989)املطثية

لدى محل 40 – 50%يوجد الرضع منLoadمن معالعسريةاملطثيةمرتفع أمعائهم يف
الذيفانني من عاٍل باملرضBوAمعدل يصابون ال ذلك ورغم هلذه. ، مقنع تفسري يوجد ال

اآل حتـى Hyperly)نالظاهرة et al., 1988) .أو أخرى أمراض من يعانون الذين األطفال
الكاذب الغشائي القولون التهاب تطور اختطار حتت هم جلراحة Adler)خيضعون et al.,

العكس. (1981 العسريةتشكل: على صغريةاملطثية مئوية نسبة يف السوي النبيت من جزءاً
البالغني) تقريبا3ً%(جداً . (Limonta et al., 1989)من

عشر التاسع القرن أواخر يف الكاذب الغشائي القولون التهاب توطدت(1800)ذكر لكن
الالهوائيات ضد احليوية املضادات استخدام مع السبعينات يف التهاب. أمهيته ظهور بدأ

الكاذب الغشائي التقارير-القولون تذكر بالكلندا-كما املعاجلني املرضى موت ميسني،مع
خطرية هوائية ال عداوى ضد فعالية أثبت الذي اللنكوميسني، من مشتق لوحظ. وهو

التهاب حدث اجلديد احليوي املضاد مع لكن باللنكوميسني، املعاجلني عند سابقاً اإلسهال
أيضاً كاذبة أغشية ظهور مع القولون ملخاطية املرض. وخيم بني الوفيات معدل وصل

إىل العمومأ10%املعاجلني وجه على أقل كان لكن كما. (Lyrele et al., 1988). حياناً،
التهاباً تسبب قد والسيفاسبورينات األمبيسيلني مثل أخرى حيوية مضادات أن أيضاً لوحظ

للمعى. (George, 1984)أيضاًقولونياًمعوياً السوي النبيت احليوية املضادات تغري فباألساس
التوازن اضطراب إىل بتكاثرمؤدية وتسمح املختلفة اجلرثومية األنواع العسريةبني . املطثية

يكون قد الذي احليوي باملضاد املعاجلة إيقاف املعاجلة يف األوىل اخلطوة تكون أن جيب
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املرض أن. سبب وميكنه املعى يف ميتص ال والذي بالفنكوميسني هي شيوعاً األكثر املعاجلة
عالية تراكيز إىل امل. يصل بسرعةيشفى أرخص. ريض وهو أيضاً فعال املترونيدازول
أوربا يف بكثرة واملترونيدازول. ويستخدم الفنكوميسني أن البال عن يغيب أال جيب -لكن

التثبيطي-بدورمها املستوى من أقل القولون يف تركيزمها كان إذا املرض يسببا قد
(Lyerly et al., 1988) .يف النكس املرضى20%حيدث تقريباًمن إحدى. املعاجلني قارنت

والتايكوبالنني الفنكوميسني جناعة سريري. Teicoplaninالدراسات شفاء إىل الوصول مت
بالفنكوميسني20من%100 عوجلوا عوجلوا25من96.2%شفي. مريضاً مريضاً

واثنان (25%)مخسة. بالتايكوبالنني بالفنكوميسني عوجلوا الذين الذي(7.7%)من نمن
محلة كانوا بالتايكوبالتني العسريةعوجلوا . (de lalla et al., 1992)للمطثية

احليوانات يف املختلفة: املرض املواقع يف واحليوانات البشر يف املرض بني الفرق يكمن
فإنه. املصابة اإلنسان يف قولونـي معوي كالتهاب رئيسي، وبشكل املرض، يبدو حني ففي

التهاب بشكل يكون حيدثقد كما احليوانات، يف واألعور اللفائفي التهاب أو األعور
والقولون األعور . التهاب

مع ترافقت القولون التهاب من فاشية املتحدة الواليات يف ميسوري والية يف وصف
باللنكوميسني للطعام حمتمل عارضي عند. تلوث جثة7حدث فتح أظهر إسهال؛ أحصنة

خمصي(فحل غري بـ) Stallionحصان وملوثاً أسود كان األعور سائل20 - 30أن من لترا
تقريباً دموي على. مصلي البطن جتويف صايف5احتوى مائع من تقريباً حدثت. ألتار
أصابتا أخريان نفسها15فاشيتان الوالية يف . (Raisbeck et al., 1981)حصاناً

بعمر املهور بني اإلسهال من فاشية يف2 - 5حدثت املتحدةأيام الواليات يف . كالورادو
براز من إسهال43من27استفردت من يعانون وليداً اخللوي (63%)مهراً الذيفان وكشف

براز احليوانات65%يف تستفرد. من ال العسريةقد األصحاءاملطثية البالغني أو املهور مل. من
للمكروبات مضادة معاجلة مع الفاشية هذه أ. تترافق لدى أمعاءكان التهاب امليتة املهور حد

الدقيق املعى حمتويات من غزيرة مزرعة عل احلصول ومت نزيف، Jones)ناخر et al., 1987) .
مثل أخرى مطثيات عن الوليدة املهور يف النـزيف الناخر األمعاء التهاب احلاطمةينجم املطثية
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Perfrinquesالنمطني السورديلية،CوBمن احلاالت. Sordelliواملطثية بعض تكون قد
عن املطثيةالعسريةاملطثيةنامجة استفردت فقد ثالثالعسرية؛ يف ماتت مهور أربعة من

أيضاً اخللوي الذيفان وجود وأثبت كبرية، Jones)مزارع et al., 1993) .من حالة ذكرت
بالغ حصان يف والقولون األعور ترابراجع: حالياً. (Perrin et al., 1993)التهاب من كل

وجونز– جانز اخليل /1993/دار بأمراض اخلاصة الطبية . األدبيات
عن الناجم املزمن اإلسهال العسريةوصف بنجاحاملطثية وعوجل الكالب، يف

. (Berry and Levett, 1986)باملترونيدازول
حوايل يف خمضر مائي إسهال األرانب الستيالد مربـى يف حيواناته25%ظهر من

آفات،130لـا وجدت اجلثة فتح خمتلفة(وأثناء شدات فقط) من األعور أرنباً،40فُقد. يف
للخنازير معد بطعام ملوثاً كان الطعام أن دراسة أكدت اللنكوميسني-وقد أضيف حيث

والطيور(إليه اخلنازير لطعام فقط به تبديل). مسموح بعد الطبيعية حالتها إىل األمور عادت
Thilsted)الطعام et al., 1981) .

جداً(Mesecricetus auratus)األقداد العسريةمستعدة كحيواناتللمطثية وتستخدم ،
متيز. Modelمنوذج ؛ البالغة األقداد يف اليافعة احليوانات يف التكاثري اللفائفي التهاب شوهد

املخاطية تنسج فرط مع املزمن والقولون األعور بالتهاب  (Rehg and lu, 1992)املرض

(Chang & Rohwer 1991, Ryden et al., 1991)

أيضاً القبيعات يف احليوية باملضادات احملرضة غري األعور التهاب من فاشيات أيضاً . حتدث
من مستعمرة يف فاشية نوعي400حدثت ِممֲקرְקاض من خالية قبيعة عليها. أنثى احملافطة ومت

ا يف املعايشات معروفات علم طريق ذبح123أصيب. لفئرانعن أو ومات باملرض . حيواناً
معوز معوي نبيت إىل املرض . Deficientعزي
االنتقال وطرز العدوى عن: مصدر الناجم اإلسهال منالعسريةاملطثيةحيدث كل يف

احليوية املضادات مع ترافق أي بغياب واحليوانات كل. اإلنسان املضادات: على استخدام
يؤد وما التهاباحليوية إحداث يف مسيطر عامل السوي املعوي النبيت توازن عدم من إليه ي

ونزيف شديد إىل خفيف من يتراوح إسهال أو الكاذب الغشائي احليوية. األمعاء املضادات
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للمكروبات أخرى مضادات أن إال واللنكوميسني، الكلنداميسني خاص، بشكل هي، املتهمة
ذلك عن مسؤولة تكون والسيفالوسبوريناتاألمبيسل(قد داخل). ني األمبيسلني حقن زاد

الربازية املستفردات معدل من الفئران عند العسريةالصفاق 63.6%إىل19.4%منللمطثية

(Ithoh et al., 1986) .
الرئيسي املستودع أن العسريةيبدو األوىلللمطثية حياִדم أشهر يف الرضع يكون. هو قد

املن الذراري وإفراغ حيوانياًمحل مصدرا بإسهال املصابة الكالب عند اخللوي للذيفان تجة
للعدوى .(Berry and Levett 1986, Weber et al., 1989, Riley et al., 1991)إضافياً

أن وهو االعتبار بعني أخذه جيب آخر العسريةشيء العواملاملطثية تقاوم أبواغاً تشكل
البيئة. البيئية تلوث القدادالعسريةباملطثيةيلعب من كل عند املرض وبائيات يف مهماً دوراً

العسريةاستفردت. واإلنسان يف31.4%مناملطثية جناح من املأخوذة البيئية العينات من
Kaatz)املستشفى et al., 1988).وجود وبائية وامسات مع أجريت دراسات أوضحت

العدوى واكتساب املستشفيات مرضى بني متصالبة عالقةعدوى إىل إضافة املستشفيات يف
ومنط األعراض بني العسريةمباشرة مستقيمية. (Tabaqchali, 1990)املطثية مسحات أثبتت

من وجود49مأخوذة للمسنني مشفى يف مزمنة لرعاية حباجة العسريةمريضاً عشرةاملطثية يف
من. (20.4%)منهم عينات استباقية دراسة متت100أخذت قُبلوا جناحمريض يف ابعني

املستشفى نفس يف احلادة ذلك: للرعاية بعد أسبوعني وكل القبول مريضان. أثناء (2%)كان

وأصبح القبول، عند الـ12إجيابيني مستعمرين98من البداية يف سلبيني كانوا باملطثيةالذين
املشفوي12.2%وميثلونالعسرية االكتساب معدل املستشفى. من يف اإلقامة كانمعدل

االستعمار يف أمهية األكثر . (Rudenoky et al., 1993)احملدد
املرض وبائيات يف احليوانات العدوى: دور نقل يف حمدوداً دوراً احليوانات . تلعب

الغشائي: التشخيص القولونـي املعوي لاللتهاب سريري تشخيص على احلصول يتم
األ وجود لكشف الداخلي التنظري خالل من يفالكاذب املكروية اخلراجات أو الكاذبة غشية

ذيفانات مع بإسهال املصابني املرضى العسريةقولون برازهماملطثية  ,.Lyerly et al)يف

1988) .
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البيض مح آغار وسط يف املرضى براز زرع من املختربي التشخيص -الفركتوز-يتكون
ووس(CCFA)السيكلوسريين-السيفوكسيتني انتقائي وسط تفريقيوهو لدى. ط يوجد

عادة مرتفع عدد أكثر710(املرضى العسريةمن) أو برازهماملطثية Bartlett)يف et al., 

توروتشوالت. (1980 بالصوديوم البيض مح باستبدال الوسط حتسني . ميكن
للذيفان منتجة الذراري كل ليست أن حيث التشخيص، الرباز يف الذيفان كشف . يثبت

املقايسات حيثإحدى جداً جداً حساسة هي والتـي النسيج، زرع هي كثرياً املستخدمة
الذيفان من واحد بيكوغرام كشف اخللوي(Bميكنها إماتة). الذيفان اختبار إجراء ميكن

أيضاً أحادية: حالياً. الفئران ليفية أرومات على حتتوي جتاري مستوى على منظومة تتوفر
قلفية أو صف Preputialالطبقة حتوييف اֱדهري96يحة للتخفيف . (Allen & Baron 1991)بئراً
احليوية: الوقاية املضادات بتناول اإلسراف البلدان. جتنب يف جداً مهم العامل هذا

وصفة دون احليوية املضادات على احلصول ميكن حيث . املتطورة
ف السطوح لتطهري اهليدروكلوريد حماليل استخدام املستشفياتـحيبذ Kaatz)ي et al.,

األدوات. (1988 لتطهري الغلوتارألدهيد أساسها التـي املطهرات استخدام خاصة،حيبذ
الداخلية Rutala)املناظري et al., 1993).

عـراجـالم
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للدم الحالة نظيرة الضمات عن الناجم الغذائي التسمم
FOOD POISONING CAUSED BY VIBRIO 

PARAHAEMOLYTICUS

ICD-10 A 05.3للدمالتسمم الحالة نظيرة بالغذاءبالضمات والمنقول
ICD-10 A05.3 foodborne Vibrio parahaemolyticus intoxication

احلالة:السببيات نظرية تنتميالضمات التـي vibrionaceaeالضماواتلفصيلةللدم

األبواغ تنتج وال الشكل مستقيمة أو منحنية متحركة الغرام سلبية عصويات عن وهي. عبارة
التراكيز ذات األوساط يف يكون ما أفضل بشكل تتطور حبيث للملح من3%إىل2%أليفة

تراكيز يف تتضاعف أن ميكنها لكن الصوديوم، امللح8%كلور هذا يف. من املعزولة الذراري
أيضاً، اليورياز إجيابية ذراري وجدت لكن اليورياز، سلبية هي احلاالت وهذامعظم

وبائية كواصمة يفيد قد .االختالف
اجلسدي املستضد على احملفظيOباالعتماد متييز: Kواملستضد 65و،Oجمموعة20مت

مصلياً تنمي. سريولوجياKًمنطاً أموميكن السريرية، الذراري معظم فالط البيئية الذراري ا
ذلك .ميكن

السريرية الذراري من للدمالكثري احلالة نظرية واغاتسوماللضمات آغار يف تزرع التـي
Wagatsuma)بشرية محراء دم كريات حيوي البيئية) الذي الذراري بينما بيتا، للدم حالة هي

كذلك، ليست املاء من كاناغاواوهذاملعزولة اختبار أو ظاهرة يدعى ما . Kanagawaا
أن افتֵקرض فقد والبيئية السريرية الذراري بني للدم احلالة القدرة يف االختالف ضوء وعلى

للدم الصامدةhemolysinاحلالة املباشرة للدم احلالة الذيفان هذا مسي فوعة، عامل هي
سلب(TDH)للحرارة الذراري أن بعد فيما ظهر لكن للحرارة، الصامدة املباشرة للدم احلالة ية

متعلقاً ذيفاناً وتنتج املرض تسبب أن املناعيةميكن الناحية الصامدة:من املتعلقة للدم احلالة
جداً(TRH)للحرارة مشاֲדة خواص خمتلفني. ذات جبينني للدم احلالّتان بعض. ترمز يف

للدم احلالتني جند أن ميكن بني. الذراري الضمات112من من مدروسة احلالّةذرية نظرية
للحرارة52.3%:للدم الصامدة املباشرة للدم احلالة جني جني24.3%. فقطلديها لديها
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للحرارة، الصامدة املتعلقة للدم اجلينني11.2%احلالة كال الصامدة(لديها املباشرة للدم احلالة
للحرارة الصامدة املتعلقة للدم واحلالة املباشرة،)للحرارة للدم احلالة إن القول ميكن وهكذا

الفوعة يف هامة عوامل هي للحرارة الصامدة املتعلقة للدم واحلالة للحرارة ،(12)الصامدة
من واملأخوذة للحرارة الصامدة املتعلقة للدم للحالة املنتجة الذراري فإن لذلك باإلضافة

الذراري مع مقارنتها مت باإلسهال املصابني للدمالبيئيةاملرضى احلالة نظرية املعزولة(للضمات
البحري الغذاء أو البحار ماء وكانت) من للحرارة الصامدة املتعلقة للدم للحالة واملنتجة
بعضها عن متييزها ميكن ال أنه . (17)النتائج

من العديد أظهر الفوعة، يف وبالتايل املعوي االستعمار يف آخر هام عامل هي األشعار
الضماواتالباح مبعاجلة تֱקحصر الالصقة والقدرة األرنب أمعاء بظهارية تلتصق األشعار أن ثني

لألشعار املضادة للمستضد(باألضداد الرابطة الشدفة من مصالً،)Fabاجلزء ينتج ال وهذا
للدم للحالة .antihemolysin serum(9)مضاداً
اجلغرايف استֱקفرد: التوزع احلالةمت نظرية مصباتللدمالضمات ومياه البحار مياه من

البلدان مجيع يف املستودعات. األار يف واضح فصلي تنوع وجود التوزع عامل أظهر
الباردة. الطبيعية األشهر البحرية:خالل الثفالة يف للدم احلالة الضمات خالل. وجدت

الدافئة واحملار: األشهر واألمساك الساحلية املياه يف الضمات قليلة.(1)وجدت تقارير هناك
استֱקفرد للدمعن احلالة نظرية والبحرياتالضمات األار يف واألمساك القارية املياه وقد. من

تبقى أن للضمات تسمح حبيث الصوديوم كلور من عالية تراكيز حتوي املياه هذه أن افترض
احلياة قيد املاء. (15)على حرارة هي اجلراثيم وفرة حتدد التـي والعوالقالعوامل وامللوحة

األخرى العوامل بني الساحلية. من واملناطق وتايوان اليابان هي باملرض تأثراً األكثر البلدان
آسيا، يف القاراتاألخرى يف البلدان من الكثري يف املرض من حاالت وصف مت أنه . رغم

اإلنسان يف فرادي:احلدوث بشكل العامل ֲדذا املسبب الغذائي التسمم بشكلحيدث أو
مت. فاشيات حيث اليابان يف الباحثني قبل من مستنتجة املرض هذا عن املعلومات معظم

عام مرة ألول املرض الصيف. 1953وصف أشهر خالل أنه الالحقة الدراسات أظهرت
نامجا70ً-50%كان والفاشيات الغذائي التسمم حاالت للدمعنيف احلالة نظرية الضمات
(13).
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تق الصعب حتدثمن التـي الفردية احلاالت عدد يصابون. دير الذين هؤالء ومعظم
بالفحص مقيداً يكون التشخيص فإن بذلك قاموا ما وإذا الطبيب، يزورون ال باملرض

املختربي التأكيد دون الناس. السريري من الكثري أو القليل الفاشيات تصيب أن يف. ميكن
عام حدثت التـي الفاشيات ومن1978إحدى تناول1.700بني، على واظبوا شخص

ألني بورت يف لوزياناPort Allenالطعام ثلثانLouisianaيف أصيب املتحدة الواليات يف
.باملرض

اجلمربي غالباً كانت الفاشية هذه جيداً) القريدس(مصدر املطبوخ . (CDC 1978)غري
ا خالل للمرض تعرضوا الذين للناس بالنسبة النوب معدل الوالياتتراوح يف لفاشيات

من من86%إىل24%املتحدة تراوح أصيبوا الذين أربع. شخص600إىل6وعدد خالل
بني شخصني1986و1983سنوات أصابت فاشية عام. (13)حدثت حدثت1991يف

باهاما يف أخرى الناسأBahamasفاشية من مئات عدة حرجاً. صابت األكثر النقطة عند
فإن الفاشية اجلزيرة348يف يف املستشفى يف عوجلت احللزون. حالة إىل الفاشية هذه عֱקزيت

األرجل باسم(Strombus gigas)البطنـي عادة)احملار(واملعروف السكان يتناوله الذي
ن جزئياًـبشكل مطبوخ أو . يء

للدماستفردت احلالة نظرية اختبارالضمات برازKanagawaكاناغاواإجيابية عينات من
بني5 من منمصاب،14مصابني إجيابيتني مزرعتني استفراد مت احملار8وأيضاً من . عينات

العامل هي كانت للدم احلالة نظرية الضمات أن اعتقد لكن حمدوداً كان املزارع عدد أن رغم
من أكثر أصب الذي اإلسهال مع املترافق للمرض من800السببـي معظمهم شخص

املساق خالل للفاشيةالبالغني . الكامل
الربيطانية كولومبيا مزارع): كندا(يف للدماستفردت احلالة نظرية 13منالضمات

بيئية221ومنمريضاً كاناغاوا1.4%وكانت23%. عينة اختبار ذات التوايل على
. إجيابـي

كاناغاوا اختبار وسلبية اليوريات إجيابية كانت حملي بشكل امللتقطة العدوى ؛حاالت
اليوريا سلبيي كانوا البالد خارج قصرية رحلة خالل بالعدوى أصيبوا الذين املرضى

كاناغاواـوإجياب اختبار وسلبية8%. يي اليوريات إجيابية أيضاً كانت البيئية العينات من
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كاناغاوا للدم. اختبار احلالّة أن أوحت النتائج كاناغاواHemolysinهذا باختبار املستعرفة
ا هي العدوىليست امراضية يف املُكتنفة السببيات((5)لوحيدة يف أيضاً ).انظر

الربازيل شرق مشال يف ريسيف من:يف مزارع بالغني8استفردتل مرضى من براز عينات
أصل من واألمعاء املعدة بالتهاب اليورياز21 (38%)مصابني إجيابية املزارع هذه كانت ،

كاناغاوا اختبار ر(8)وسلبية استفردتويف أيضاً، للدميسيف احلالة نظرية 14منالضمات

أصل من إسهايل براز فإن. 1.100 (1.3%)عينة احلسبان يف فقط البالغني عينات أُخذت إذا
سيكون االستفراد إىل.7.1%معدل تنتمي املزارع أن إيضاح املمكن مصلية7ومن ضروب

للمستضد . K(8)خمتلفة
احليوانات يف للدمستفردتا:احلدوث احلالة نظرية األمساكالضمات من متكرر بشكل

املدارية، املناخات يف السنة امتداد وعلى الساحلية املياه يف والقشريات وخاللوالرخويات
واملعتدلة الباردة املناخات يف الصيف . أشهر

اإلنسان يف من:املرض احلضانة دور مساعة،24إىل12ميتد يتراوح أن ميكن 6نلكن

من أكثر بعض. ساعة90إىل يف مدمى يصبح الذي املائي اإلسهال هو بروزاً األكثر العرض
واهلند املتحدة والواليات بنغالديش يف لوحظ كما هي. احلاالت األخرى الشائعة : األعراض

والنافض احلمى وأحياناً والصداع والقُياء والغثيان البطنـي . (15)) الرعدات(األمل
املر مميتةيكون حاالت وֱקجدت لكن أيام سبعة إىل يوم من ويستمر خفيفاً وقد. (6)ض

العينني، األذنني، اجلروح، عدوى مثل املعوية خارج احلاالت بعض هناكحدثت وكانت
الدمisolatesمستفردات . من

عن نامجة كانت إذا فيما شك هناك كان األخرية احلاالت هذه بعض الضماتلدى
ل احلالة املثيلةأولدمنظرية األخرى ساوتري. الضمات Sautterوصف et al 1988جرح حالة

بالعدوى أصيب القدم للدميف احلالة نظرية كاناغاوابالضمات اختبار يف. سلبية موظف عاىن
إىل التايل اليوم يف سافر مث الكاحل على صغرية وكدمة سطحية سحجة من املشايف أحد

امل للواليات الشرقي حول: تحدةالساحل ومحامى وذمة وتشكلت تتقرح السحجة بدأت
مؤملة املنطقة وأصبحت احلمامى. القرحة بلغت السادس اليوم قرحة18يف وظهرت سم
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مدة. سم4بقطر بالديكلوكساسلني املريض املعاجلة. يوما14ًعوجل من يومني بعد تسرب
القرحة، من ي دموي مصلي منهسائل استفردت نظريوقد للدمالضمات احلالة استكملت. ة

سلبية كانت واملزارع املريض وشفي . املعاجلة
عن الناجم الغذائي للتسمم بالنسبة السوائل إعاضة من أكثر معاجلة توجد ال عموماً

للدم احلالة نظرية أوالضمات املطوָקلة للحاالت احليوية املضادات استخدام يֱקدֵקخر أن جيب
.الوخيمة

احليوانات يف للدمتسبب:املرض احلالة نظرية لدىالضمات عدوى أو مستتراً تلوثاً فقط
والقشريات والرخويات . األمساك

االنتقال وطرز العدوى البحر: مصدر ماء هو األكرب األمساك. املستودع تكتسب
يقوم وعندما البحر ماء من العدوى والقشريات مطبوخةاإلنسانوالرخويات أو نيئة بتناوهلا

غري العدوىبشكل مصدراً تكون فإا من. كاف لكمية اإلنسان نظريةحيتاج الضمات
للدم بالعدوى710-510تبلغاحلالة مصاباً . ليصبح

محالً حديثاً املصطاد السمك للدممنحيوي حالة نظرية بـالضمات أقل1.000يقدر أو
غرام كل نظرية. يف الضمات من محال حديثاً املقطوفة الرخويات بـحتوي يقدر للدم حالة

اإلنسان1.100 لدى العدوى ألحداث املطلوبة الكمية من أقل كمية أي غرام كل يف تقريباً
مما. (15) البحرية األغذية تلك مع التعامل عن ينجم األكرب احلمل أن افتֱקرض فقد وهكذا

بتكاثر للدميسمح احلالة نظرية الغذاءالضمات . يف
احلاتتكاثر نظرية للدمالضمات جداًلة قصري وقت تقريبا12ً(خالل وتعرض؛)دقيقة

لدى التسمم بإحداث للجراثيم يسمح لكي كاٍف قليلة لساعات الغرفة حلرارة الغذاء
.اإلنسان

من الكثري يف املرض وبائية يف جداً هاماً عامالً يعترب نيئاً البحري الغذاء تناول اعتياد إن
أكث. البلدان من اليابان عنوتعترب الناجم الغذائي التسمم فاشيات فيها حتدث التـي البلدان ر

للدم احلالة نظرية النالضمات السمك استهالك والقشرياتـبسبب واحملار الواليات. يء يف
غري: املتحدة القشريات حتـى أو النيئة احملارات تناول هو للتسمم شيوعاً األكثر املصدر
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جزئياً املطهوة أو أيام،تستمر. املطهوة بضعة العدوى حامل معروفةحالة حاالت توجد وال
الثانوية .للعدوى

احليوانات مباشر،:دور غري الغذاءالدور طريق عن يكون الوحيدة. واالنتقال الفقاريات
والقشريات الرخويات مع السمك هي لإلنسان االنتقال سلسلة ضمن . املكتְקنְקفة

إسهال:التشخيص مع مترافق مرض حدوث تناولإن إطار ضمن الدافئة األشهر خالل
عن الناجم الغذائي التسمم بإمكانية لالشتباه يقود أن جيب حبري احلالةغذاء نظرية الضمات

.للدم
السببـي العامل ومتييز استفراد خالل من األكيد التشخيص املستخدم. يكون الوسط

األمالح ستريات ثيوسلفات سكروز آغار هو الرباز لزرع تأخذ(TCBS)الصفراويةغالباً
لوناً الوسط هذا يف مزرقاًاملستعمرات أو أغمقأخضر أخضر مركز املاء. مع استخدام ميكن

و1%مع سلفا3ً%ببتون املغنְקى املستنبت ضمن واغاتسوما. ملح وسط يستخدم
Wagatsumaكاناغاوا اختبار سلبـي أو إجيابـي الزرع كان إذا فيما .لتحديد
عاليةال:الوقاية حرارة درجة يف واألمساك والقشريات احملار طهو هي الرئيسية توصية

كاٍف حرارة15(بشكل ضمن للدم،) مئوية70دقيقة احلالة نظرية الضمات معلتخريب
املناسبة احلرارة على احلصول أجل من البحري الغذاء لكمية الدقيق العادة. االنتباه لكن

بتنا البلدان بعض يف مناملتوطدة التوصية دعم مبكان الصعوبة من جتعل نيئاً البحري الغذاء ول
بطهي وذلك والرخويات والقشريات األمساك يف للدم احلالة نظرية الضمات تعطيل أجل

كاٍف بشكل للدم. الغذاء احلالة زيادة بدراسة التجارب إحدى باملقارنةHemolysinقامت
مفاد نتيجة إىل وتوصلت اجلراثيم تعداد تصلمع عندما يظهر الذيفان أن نظريةها الضمات

للدم مستوىاحلالة امليكروب610إىل تكاثر طريق عن بالزيادة وتستمر غرام كل يف. يف
حرارة للدم: مئوية35درجة احلالة بعد32إىلHemolysinتصل غرام كل يف 24وحدة

حرارةساعة، درجة بعد:مئوية25يف املستوى هذا إىل . ساعة48تصل
للدم احلالة تتشكل العظمىHemolysinحاملا قدرִדا تֱקظهر حيث متاماً ثابتة تكون فإا

باهاء درجة يف احلرارة مقاومة كاناغاوا. 6.5و5.5بنيPHعلى منط من للدم احلالة
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Kanagwa Hemolysinاجلمربي جناسة يف ملدة) القريدس(املوجودة ثابتة إذايوما17ًتبقى
حֱק حرارةما بدرجة بني. م4فظت احلرارة درجات و115يف التعطيل: م180م يستغرق

بني ما للدم للحالة اجلرذان10.4إىل48.1احلراري لدى ظهر ؛كما .(2)دقيقة
محل وجود منع بضرورة األخرى والتجارب التجربة هذه نتائج نظريةتشري الضمات

للدم اإلاحلالة قدر البحري الغذاء أويف السمك غسل هي املمنوعة املمارسات ومن مكان،
امللوثة األار مصبات مياه يف األخرى البحرية قدر. األغذية حاالً البارد بالتخزين يوصى

الطهو بعد .اإلمكان
باملشمָקع املنتجات هذه عليها تعاجل التـي الطاولة سطوح تֱקغطى أن ينفذ(جيب ال طبقة

املاء بامل) فيها تنظَّف العذبوأن ملح(اء من) دون خاصة متصالب تلوث يوجد قد ألا
اململحة . األغذية

عـراجـالم
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GLANDERSامـرֹקعـال

ICD-10 A 24.0

السحافfarcyالرعام: املرادفات اجللدي، الرعام ،phthisisالرعام األنفي، اخليلي
maliasmus.
الرعامية) Actinobacillusعشعةاملش،Malleomycesالزائفة(الزائفة:السببيات

Pseudomonas mallei,ًكثريا البيئية الشروط تقاوم ال متحركة غري الغرام سلبية . عصية
جنس يف املتحرك غري الوحيد النوع . الزائفةوهي

اجلغرايف ما:التوزع وقت أوروبا: يف من كل من استֱקؤصل وقد العامل، يف املرض انتشر
وظوأمريكا، عادت عاملكن بؤر والربازيل1965هرت ورومانيا اليونان من كل يف

جيداً. (4) معروف غري احلايل بعضالتوزع يف مستمراً زال ما أنه على دالئل هناك لكن ،
واآلسيوية األفريقية هي،. البلدان األكربأومنغوليا الوقوع منطقة التقارير. كانت، وفق
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والزراعة الغذاء ملنظمة احليوانية(FAO)الرمسية لألوبئة الدويل واملكتب املتحدة األمم يف
(OIE)العاملية الصحة من(WHO)ومنظمة حاالت عن حالية حكومية تقارير توجد ال فإنه
ال. الرعام االختبارات وأجريت منغوليا يف املشتبهة املعزولة احلاالت بعض . شخصيةتلوحظت

م اعتباراً اهلند يف اإلصابة من حاالت تسجل من1991نمل اعتباراً العراق . 1987 (6)ويف
اإلنسان يف استثنائي: احلدوث بشكل حيدث فإنه اإلنسان يف املرض حدث ما إذا . حالياً،

من موهنة ذراري الرعاميةوجدت زالتالزائفة ما العدوى أن افتֵקرض حيث آسيا يف
.مستمرة

احليوانات يف ال:احلدوث فإن خمتلفة مصادر على ذاتاعتماداً احليوانات يف وقوع
من كل يف حالياً موجود غري أو قليل أندونيسيا)بورما(ميامنار: احلوافر اهلند، الصني، ، ,

فقطتايالند،فيتنام، نادر بشكل املرض فرادي. ويشاهد بشكل حاالت حتدث أن املعتاد من
الباكستان، ايرانيف يف حزيران. ونادراً مع826سֱקجلت:1982يف حالة1.808بؤرة

تركيا، يف احلوافر ذات احليوانات يف عامحدثت . (9) (10)بؤرة274سֱקجلت1984ويف
منغوليا يف عالية الوقوع نسبة أن يف. يعتقد احلايل الوسطىأالوضع افريقية ومجهورية ثيوبيا

األخرية السنوات يف البلدان تلك يف احلاالت بعض حدثت لكن معروف، . غري
املعلومات يفأحدث اجلغرايف التوزع فصل من مأخوذ لصحةاملتوفرة السنوي الكتاب

خيبو. (6)احليوانات أصبح املرضى أن يبدو التقارير بعض . وفق
املوطونة املناطق املاطرة:يف الفصول خالل أعلى كانت العدوى . وقوع
اإلنسان يف من:املرض عادة احلضانة دور ال. يوما1ً-14ميتد من حاالت عدوىوصفت

سنوات) الكامنة(املستترة عدة بعد سريرياً ظهرت أو. التـي حاداً املرض سري يكون قد
اجلثث. مزمناً تشريح أثناء سريرية حتت عداوى اكتֱקشفت فقد لذلك . باإلضافة

واحليوان اإلنسان الرعاميةمتيل: يف واحلنجرةالزائفة األنفية واملخاطية الرئتني يف للتوضع
االلتهابتت. والرغامى الرئوي، القصبـي االلتهاب الرئوي، بااللتهاب سريرياً العدوى ظاهر

دم جترمث دون أو مع الفصي اجلنبـي. الرئوي واالنصباب الرئوية اخلراجات حتدث وقد
الصدر احلادة. ودبيلة األشكال األنف،: يف من القيحي املخاطي النجيج األشكاليظهر ويف
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الع: املزمنة اآلفات الرئتنيتتشكل يف احلبيبية . قيدية
أيضاً احلنجرة يف حتدث وقد املنخرين خماطية يف القرحات اهللل. تظهر التهاب يشاهد

نقطة عند اجللد على اللمفية العقد وتضخم اللمفية األوعية والتهاب والتقرح والتحوصل
عالً السريرية احلاالت يف الوفيات معدل ي السبب، العامل . دخول

يف هو:احليواناتاحلدوث أويلالرعام املرضمرض،بشكل سري يكون احلوافر؛ يصيب
اخليول، لدى مسيطراً والبغالمزمناً احلمري لدى حاداً تقريباً دائم بشكل الشكل. ويكون

وإسهال،: احلاد وزلة واكتئاب عالية محى فيه احليوانيֱקحدث وميوت سريع، وزن وفقدان
قليلة أسابيع امل. خالل وبعضها: زمنالشكل تֱקشفى احليوانات وبعض سنوات، يستمر قد

ميوت بشكل. اآلخر أو مستقل بشكل حتدث سريرية أشكال بثالثة املزمن الرعام يتميز
اجللدي: متواقت الرعام العلوية، التنفسية الطرق مرض الرئوي، . الرعام

مستتراً الرئوي الرعام يبقى أن طويلة) كامناً(ميكن زمنية األعراض. لفترات تتألف
الوزن وفقدان واكتئاب وسعال متقطعة محى من حدوثها عند مع. السريرية زلة حتدث

متقدمة مراحل يف رئوية. خراخر بؤر أو عقيدات من الرئوية اآلفات العقيدات. تتألف تكون
تعانـي أو ليناً أو جبنياً املركز يصبح الوقت ومبرور محراء، حواف مع اللون سنجابية بيضاء

أبيض أو سنجابـي حبيبـي ليفي بنسيج حماطةً وتصبح تكلس . من
املخاطية بتقرحات العلوية التنفسية الطرق مرض األولية(يتميز اآلفة هو العقيدات يف) خنر

والرغامى احلنجرة خماطية يف بعد وفيما املنخرين، كال أو مركزاً. أحد القرحات حتوي
ومثلّمة ثخينة حواف مع اللون أو. سنجابـي أحد من قيحي خماطي أو خماطي جنيج يوجد
حوهلما غامقة جلبات يشكّل املنخرين .كال

عميقة أو سطحية بعقيدات للرعام اجللدي الشكل ذات. يبدأ قرحات األخرية هذه تصبح
الشعر يغلّف زيتياً مسيكاً سائالً وتֱקفرغ اللون سنجابـي حباالً. مركز اللمفية األوعية تشكل

وتتور اللمفيةمرئية العقد . م
للرعام ثانوية أشكاالً اجللدي والرعام العلوية التنفسية الطرق رعام املؤلفني معظم يعترب

. الرئوي
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والسريكات احليوانات حدائق تناوهلا: Circusesيف نتيجة الرعام مرض اللواحم التقطت
املنعدية احلوافر ذات احليونات آخر. حلوم عارض ثوي . الكلب

االنتقال, الرعام: 11الشكل .طرز

االنتقالالعدوىمصدر مع:)11الشكل(وطرز التماس خالل من العدوى اإلنسان يلتقط
اجليبش، اصطبالت مثل مزدمحة ظروف يف املوضوعة تلك خاصةً املصابة، احلوافر ذات احليوانات

والعينية األنفية واملخاطية اجللد هي الدخول النجيج. أبواب من كل وإفرازاتيشكل األنفي
للعدوى مصدراً املتلوثة واألجسام اجللدية . القرحات

عرب نفسه، النوع ذات األخرى احليوانات من العدوى احلوافر ذات احليوانات تكتسب
أيضاً املنعدية واجلروح االستنشاق طريق عن يكون وقد رئيسي، بشكل اهلضمي .الطريق

املرض وبائيات يف احليوانات مستودعاحليوا:دور هي احلوافر ذات الرعاميةنات . الزائفة
السواف احليوانـي(حدث احلرب) الوباء أثناء وخاصة احلضرية االصطبالت يف . الكبري

أو املشايف يف املرض على احلفاظ عن مسؤولة الكامنة أو املزمنة بالعدوى املصابة اخليول تعترب
آلخر مكان من تنقلها أن إىل باإلضافة ما، املرضمنطقة انتشار يف اإلنسان. يساهم يعترب

عارضني أثوياء . واللواحم
على:التشخيص الرعام تشخيص الباكتريولوجية.أ: يعتمد الزرع: الفحوص باستخدام
القداد تلقيح القوارضHumster(أو من من) حيوان نسيج أو األنفية أو اجللدية باإلفرازات

الرئتني وخاصة الداخلية املؤرجةا.ب. األعضاء امللئني: الختبارات mullein)باستخدام
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الرعام جراثيم اجلفن) خالصة ضمن االختبار السريولوجية.ج. ويفضل خاصة: االختبارات
املتممة كاذبة. تثبيت إجيابيات سجلت أنه إال نوعياً يعترب االختبار هذا أن . ورغم
است:املكافحة رئيسي، وبشكل اإلنسان، لدى الوقاية منتتضمن العدوى ئصال

احلوافر ذات ممكنة. احليوانات الناجحة االستئصال محالت جعلت املتحسنة التشخيص طرق
بالسيارات للخيول تقريباً الكامل واالستبدال املدن من االصطبالت اختفاء تتضمن. وكذلك

املؤرجة االختبارات باستخدام املنعدة احليوانات على التعرف االستئصال إجراءات
احليوالسري ذبح مث ومن الولوجية، واملعدات. Reactorsفاعلةوانات األجهزة تֱקطهֵקر أن .وجيب

عـراجـالم
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عن الناجمة السيانودغميةوCynodegmiالكلبيةالسֹקخاميةالعدوى
Canimorsus

INFECTION CAUSED BY CAPNOCYTOPHAGA
CANIMORSUS AND C. CYNODEGMI

ICD 10 A28.8الجرثو غيراألمراض األخرى النوعية المصدر الحيوانية مية
آخر مكان في الجسمT 14.1المصنفة من محددة غير ناحية في المفتوح الجرح

ICD-10 A28.8 other specified zoonotic bacterial diseases, not elsewhere 
classified; T14.1 open wound of unspecified body region

ا:املرادفات اجلراثيمالعدوى عن بـDF-2لنامجة الشبيهة . DF-2واجلراثيم
األمراض:السببيات مكافحة مراكز إىل أرسلت التـي اجلرثومية الذراري بني من
منها مسيت(CDC)والوقاية جمموعة هناك كانت لالستعراف املتحدة DF-2الواليات

االستنبات( عسرية تتألف. )dysgonic fermenter-2املخمֵקرة صغريةكانت عصيات من
املألوفة املخترب أوساط على وصعوبة ببطء تنمو الغرام قد. سلبية األوىل الذرية كانت

عام اإلنسان1961استֱקلمت مرض عن األول التقرير أما كلبان-، عضه طُبع-شخֵקص فقد
بـ. 1976عام الشبيهة اجلراثيم مسيت أخرى الكائنات. DF-2جمموعة هذه وֱקصفت وأخرياً
اجلرثوميا والتصنيف التسمية قواعد على اعتماداً . حلية

مها السخامية من خمتلفان نوعان السيانودغميةوCanimorsusالكلبية:يوجد
Cynodegmi(3) .بطول عصيات من النوعني كال خيوطا1ً-3يتألف تشكل ميكرون

الدموي اآلغار يف أطول حبركة. وتصبح تتمتع لكنها سياطاً متلك ال باإلضافة. انزالقيةوهي
الكربون أكسيد ثنائي إليه أُضيف جٍو يف أفضل بشكل وتنمو القليل للهواء أليفة لكوا

بتركيز. 10%إىل5%بتراكيز أرنب أو خروف دم مع القلب نقيع آغار هو5%يعترب
اֱד تشبه ال فهي وبالتايل والكاتاالز، األوكسيداز إجيابية وهي لنموها، األفضل موعةالوسط

DF-1تصنيف منهاCDCحسب والوقاية األمراض مكافحة السخامية(مراكز تضم التـي
الثالثة تكتنف)Sputigena, Ochraceaاملغروية,gingivalisاللثوية: بأنواعها والتـي

املصدر حيوانية األمراض يف أمهية هلا وليس السنية السيانودغميةالسخاميةختتلف. النواتئ
CynodegmiبيةلالكنعCanimorsusالرافينوز ختمֵקر أن تستطيع نباتـي(بأا سكر
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وامليليبيوز) املصدر نبات(والسكروز مميزة(3)) يـسكر ممرضة اختالفات وتبدي ،.
اجلغرايف القطط:التوزع هي ومصادرها العدوى مستودعات أن حيث االنتشار عاملية

وال. والكالب األمراض مكافحة مراكز تستلم منهامل منCDCوقاية السخاميةذراري
Canimorsusوفرنسا والدامنارك وكندا استراليا من كل من ولكن فقط املتحدة الواليات من

أيضاً والسويد أفريقيا وجنوب ونيوزيالندا وهولندا العظمى .وبريطانيا
اإلنسان يف من: احلدوث الثانـي1961اعتباراً الشهر مراكز: 1993وحتـى استلمت

منها والوقاية األمراض منCDC 200مكافحة منCanimorsasالسخاميةمزرعة املستفردة
هلمCanimorsusالسخاميةتوجد. (13)اإلنسان أجري الذين األشخاص لدى أويل بشكل

الطحال، خبيثوالكحوليني،استئصال دموي مرض أو مزمن رئوي مبرض قد. واملصابني
يف لكن عمر، أي يف املرض أكربحيدث أعمار من املصابني غالبية كان احلاالت من جمموعة

يف50من عضة77%سنة طريق عن مسبق بشكل حدث قد املرض كان احلاالت، من
احليوانات هلذه التعرض أو تكراراً أقل بشكل قطة عضة أو املثال(كلب، سبيل على ). خدش

وجودCynodegmiالسخاميةتوجد دون األصحاء األشخاص مرافقيف أو سابق . مرض
احليوانات يف لعابcynodegmi وcanimorsusبنوعيهاالسخاميةعزلت:احلدوث من

السوي النبيت من جزءاً تشكل السخامية أن افترض فقد وهكذا األصحاء، والقطط الكالب
احليوانات هذه أفواه .يف

اإلنسان لدى النا:املرض األمخاج يف السريرية املظاهر طيف عنيتنوع السخاميةمجة
canimorsusاملميت الدموي اإلنتان إىل تلقائي بشكل يشفى الذي اهللل التهاب . من

أصيب الذين أو الطحال استئصال هلم اֱדرى األشخاص لدى عادة حتدث اخلطرية احلاالت
الكحولية نتيجة لديهم بأن. الكبد يوحي ما جراثيمcanimorsusالسخاميةوهذا هي

ول كثرياًانتهازية مفوعة تبلغ. يست المرأة أستراليا يف مميتة حالة وصفت عاما66ًلكن
بعد املستشفى دموي؛48دخلت انتان لديها وحدث كلبها قبل من عضها من ساعة

ن طفح انتانية، صدمة بأعراض املريضة مرضـحضرت لديها يكن مل متبدل، ووعي زيف
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امل توفيت املتالزمة، هلذه يؤهب أن ميكن بعدسابق رغم16ريضة باملشفى قبوهلا من ساعة
الوريدية احليوية املضادات .(6)إعطائها

تبلغ المرأة بلجيكا يف حدثت مشاֲדة مرضعاما47ًحالة أو سوابق أي حيث. بدون
بصدمة الطوارئ غرفة يف بعدإقبلت قبل5نتانية من يدها على صغرية بآفة إصابتها من أيام

عزل. كلبها مت لديهاcanimorsusلسخاميةاوقد حدث املركزة املعاجلة رغم لكن دمها، من
بعد وتوفيت متعدد عضوي امل27عجز يف قبوهلا من .(7)ستشفىيوماً
السريرية الصورة االنتانـي،:تتضمن املفصل التهاب الشغاف، التهاب السحايا، التهاب

األ داخل املنتشر التخثر القرنالغنغرينة، التهاب حاالتوعية، مخسة التقارير سجلت وقد ية؛
احليوانات هلذه الوثيق التعرض أو القطط خدوش عن نامجة عينية حالة. لعداوى وهناك

لكلب عزيت .(12)واحدة
الكالب،cynodegmiوcanimorsus السخاميةتسبب عن النامجة اجلروح يف عداوى

جمموعية عدوى حلدوث تؤدي ال . لكنها
من كالً املختلفةcynodegmiوcanimorsusةالسخاميإن احليوية للمضادات حساستان

الدوكسيسكلني املينوسيكلني، االريتروميسني، البنسلني، فيها من. مبا ج البنسلني يفضل عادة
الكالب عن النامجة للجروح بالنسبة األطباء ن. (8)قبل أ البال يف يبقى أن إىل3%جيب

الغرام%23 السلبية اجلراثيم مقاومةمن تكون قد للكالب الفموي البلعوم من املعزولة
.(9)للبنسلني

احليوانات يف املكوناتcynodegmiوcanimorsusبنوعيهاالسخاميةتعترب: املرض من
ليست وهي واملاشية، واخلراف والقطط للكالب الفموي البلعوم يف اجلرثومي للنبيت الطبيعية

احلي األنواع هلذه بالنسبة .وانيةممرضة
االنتقال وطرز العدوى والقطط،: مصدر الكالب هو العدى هومستودع واملصدر

العض طريق عن يفعل واالنتقال احليوانات هذه .لعاب
وأفواهcanimorsus ةالسخاميعزلت أنوف بني4من السوية50من الكالب من
عدا(8%)سريرياً عضاִדا سببت التـي والقطط الكالب من أيضاً اإلنسانوعزلت لدى وى
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من. (2 ,4 ,5 ,11) لعينة واسعة دراسة أنكلبا180ًأجريت حاملني24%فتبني كانوا
وcanimorsusللسخامية أفواههم حاملني11%يف أفواههمcynodegmiللسخاميةكانوا يف

واملاشية األغنام من هامة نسبة من أيضاً السخامية الترتيب25%و33%(استفردت ،)على
لإلنسانوبامل السوي النبيت من العوامل هذه استفراد ميكن ال فإنه .(14)قابل

أويل،C. canimorsusالسخامية بشكل انتهازي ِممֲקرְקاض بالعدوىهي تصيب حيث
مساير مبرض املضعفني الطحال. األشخاص استئصال هلم أجري الذين اِألشخاص يشكل

يف عجز من يعانون حيث عايل اختطار ذات تأخرIgGوIgMإنتاججمموعة إىل باإلضافة
البالعم حركة التفتسني. يف ينتجون أم منTuftsinكما مشتق بروتني وهو أقل بشكل

IgGالبلعمة عملية . (1)ينبه
للعدوى بالنسبة آخر مؤهباً عامالً الكحولية عن الناجم الكبد مرض ويتشارك. يشكل

الدم بتجرمث لإلصابة االستعداد مع .(10)التأهب
املرض وبائيات يف احليوانات كل: دور يلعب حيث املصدر، حيوانـي املرض هذا يعترب

الكالب، القطط،من أقل مدى أساسياًوإىل . دوراً
تֱקستفرد:التشخيص أن الدمCanimorsusالسخاميةميكن واجلو(من املستنبت انظر

السببيات يف به الطحال) املوصى املستأصلي املرضى بتلوين. لدى التحضري إجراء املفيد من
للدم عينة من املستخلصة البيض للكريات بالنسبة منcynodegmiالسخاميةاستفردت. غرام

. اجلروح

واملكافحة تنظيفها:الوقاية مث أوالً باملاء إروائها عرب عضة أي معاجلة تكون أن جيب
واملاء اتقائياً. بالصابون احليوية املضادات بإعطاء الطحالينصح املستأصلي املرضى لدى
يوافق. والكحوليني ال لكن والكالب، القطط امتالك بعدم األشخاص هؤالء مثل ويوصى

التوصية هذه على املؤلفني . مجيع
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عـراجـالم

LEPROSYالجذام

ICD-10 A 30.9النوعي غير  ICD-10 A30.9 leprosy, unspecifiedالجذام

اجل: املرادفات هانسن، .Hanseniasisذامداء
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عصيةMycobacterium lepraeاجلذاميةاملتفطرة: السببيات صامدة، األشكال متعددة
والكحول، املختربيةللحمض األوساط يف زرعها املستحيل من الراهن الوقت وحتـى

النسيجية املزارع يف أو متييز. االصطناعية الصعب اجلذاميةمن األخرىاملتفطراتعناملتفطرة
للزرع،غ القابلة طبيعيري بشكل احليوانات تصيب . والتـي

زرع حماوالت فشل اجلذاميةإن األفضلاملتفطرة للتحديد كبرياً حائالً كوֵקن املخترب يف
البيوكيميائية احليوية(ملميزاִדا العالجية) الكيميائية الدراسات أجل ومن االستعراف ֲדدف

أيضاً . واملناعية
هذه على التغلب جزئياًمت الوسائد: الصعوبة على وذلك األحياء يف الزرع طريق عن أوالً

التسعة األشرطة ذي املدرֵקع يف وثانياً للفأر هذا. (Dasypus novemcinctus)القدمية يفيد
أجل من العصيات من كبري بعدد ويزود الورمي اجلذام أجل من كنموذج حالياً األخري

.البحث
استعراف الدوبا: اميةاجلذاملتفطرةيف أكسدة اختبار فينيل4,3(يعترب هيدروكسي ثنائي

قيمة) أالنني ذو البرييدين مع البشري. واستخالصه اجللدي الورم جناسة حبيبية(تقوم عقيدة
اجلذاميةغنية الورميباملتفطرات للجذام االندول) ومميزة إىل الدوبا يزيل. بأكسدة

الصمو خاصية البرييدين مع بالنسبةاالستخالص للحمض اجلذاميةد ليسللمتفطرة ولكن
األخرى للمتفطرات . بالنسبة
األخرية السنوات دقة: يف أكثر استعراف إجناز اجلذاميةمت التحليلللمتفطرة طريق عن

العصيات وتأثر ملستضداִדا املناعي االنتشار بواسطة والتحليل الفطرية حلموضها البنيوي
بعاثيات للجراثيمفريوسا(اجلذامية حالة للمتفطرات) ت . (33)نوعية

اإلنسان يف يف:احلدوث متوطن املسجلة80%يتركز. بلدا93ًاجلذام احلاالت مجيع من
وميامنار5يف ونيجرييا والربازيل اهلند هي االنتشار. (42)واندونيسيا) بورما(بلدان يتواجد

آسيا يف املدارية وقرب املدارية املناطق يف احمليطاألعلى وجزر الالتينية وأمريكا وأفريقيا
وبابا. اهلادئ الصني وجنوب وكوريا والفيليبني آسيا شرق جنوب اهلند يف جداً منتشر اجلذام

اجلديدة اهلادئPapua New Guineaغينيا احمليط جزر احلاالت90%جاءت. وبعض من
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من الالتينية أمريكا يف سֱקجلت وا: بلدان5التـي واملكسيكاألرجنتني وكولومبيا لربازيل
العدوى. (6)زويالـوفن من خالية اجلنوبية أمريكا يف الوحيد البلد هي . تشيلي

املهاجرين بني املتحدة الواليات يف احلاالت معظم يف. حتدث اآلصلة احلاالت حتدث
ولويزيانا وتكساس وبورتوريكو االجتماعي. هاواي باملستوى العدوى انتشار يتعلق

للسكانواالق أوروبا. تصادي يف املمارسة يف اختفى قد املرض أن تقول التـي احلقيقة تֱקعزى
هناك للحياة املتحسن املستوى . إىل

الورمي واجلذام الدرنـي للجذام والعرقي املنطقي االنتشار يف اختالفات 90%. توجد

يف املوطونة املناطق يف احلاالت وأمن املنا80%فريقيا يف احلاالت يفمن املوطونة فريقياأطق
الدرنـي80%و النمط من هي اهلند يف احلاالت الورمي. من الشكل 50%إىل30%ميثل

وكوريا والصني اليابان مثل اآلسيوية البلدان يف أو البيض السكان بني احلاالت . (2)من
اجليدة املكافحة برامج ذات البلدان من: يف االنتشار يتراجع أن املتوقع 80%إىل60%من

عام ملعاجلة49.1%.2000حبلول ختضع كانت العامل أحناء مجيع يف املسجلة احلاالت من
عام األدوية املتعددة. 1990 (32)متعددة الكيميائية باملعاجلة للتغطية التراكمي املعدل وصل

املرض. 82%إىل من سنة كل مريض1.4يشفى . (44)مليون
احليوانات يف ا: احلدوث التسعةوجدت األشرطة ذات املدرعات لدى الطبيعة لعدوى

(Dasypus novemcinctus)وتكساس لويزيانا املتحدة(يف املكسيك) الواليات عام. ويف يف
يف1983 العدوى لويزيانا100لوحظت يف ملتقط مكان. (28)مدرֵקع على واعتماداً
بني: منشأها ساحل. بالعدوىمصاباًمفحوصاًمدرعا1.033ًمن29.6%و4%كان على

تكساس يف: خليج اجلذام آفات أصل4.66%وجدت ملتقط451من كان. (34)مدرع
بالتلقيح املنتج للمرض املماثل الورمي اجلذام هو احليوانات هذه يف وجد الذي املرض شكل

اإلنسان من مبادة آخرون. التجريبـي باحثون به قام الذي البحث أدى فقد أخرى جهة من
كولومبيابالن إىل باإلضافة وفلوريدا وتكساس لويزيانا يف طبيعياً املنعدى للمدرع سبة

سلبية نتائج إىل . (22)والباراغوي
وطيدة: حالياً حقيقة هي التسعة األشرطة ذي املدرع يف الطبيعية حمدود. العدوى توزعها
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واملكسيك املتحدة الواليات يف الواليات بعض كان. يف املكسيك أصلم1يف مدرعا96ًن
للفأر القدمية الوسائد وتلقيح اهلستولوجيا على باالعتماد على. (1)إجيابياً أجريت دراسة يف
لويزيانا يف السريعة الطرق على ميتة وجدت التـي أصل10كان:املدرعات (2%)494من

البرييدين واستخالص اهليستوباثولوجيا على اعتماداً ا. (18)إجيابية توكيد يفمت أيضاً لعدوى
ديغو سان حيوانات حديقة يف والوقاية/مدرٍع املكافحة مراكز يف آخر مدرع ويف كاليفورنيا

األ قِدماً. مراضمن املدرعني تكساسكال من . (39)أصالً
إليزا طريقة تبنـي باألنزمي"ELISAمت املرتبط املناعي املمتز الدراسة" مقايسة أجل من

للجذام غليكوليبيديفالسريولوجية فينوليك مستضد باستخدام نوعياً(37)املدرع اعتֱקرب الذي
يف. (45)للجذام يستخدم أن قبل لويزيانا وسط يف امللتقطة املدرعات على االختبار هذا طُبق
أن. (1960-1964)املخترب أصل17وجد الناحية(9.3%)مصال182ًمن من إجيابية كانت

هذه. السريولوجية تبنـي احلرةمت املدرعات بأن يقول الذي الربهان نقض أجل من الدراسة
اإلمهال طريق عن التجربة مدرعات من بالعدوى تصاب أن ذلك. ميكن يف املصول جֱקمعت

الربمييات داء حول دراسة أجل من أصل4كان. الوقت قبل20من امللتقطة املدرعات من
إجيابية قصري، بوقت الدراسة .هذه

دراس اختباراستخدمت أخرى لفحصELISAة اهليستوباثولوجية 77واالختبارات

بـ قدر جتمع ضمن لويزيانا25460مدرعاً من حمددة منطقة يف من. حيوان مخسة كانت
باختبار(1.5%)مصال67ًأصل أصل1وELISAمفحوصة ears)أذناً((1.3%)74من

إجيابية اهليستوباثولوجي، للفحص .(35)خضعت
ت تكساسمت خليج ساحل على املدرعات لدى اجلذام حضور وجود وحديثاً, (34)وكيد
من237فُحصت املدرعات من هناك51أذنا تكن ومل تكساس، يف مركزية صحية منطقة

اهليستولوجي الفحص خالل من مشاֲדة(10)إجيابيات سلبية نتائج على احلصول مت كما
لـ قد853بالنسبة كانت مدرعات من أجلأذن من التֱקقطت أو السريعة الطرق على قتلت

شرقية جنوبية أمريكية واليات مخسة يف وذلك حبثية فحصاً. غايات الفحص تضمن وقد
وهيستوباثولوجياً ميسيسبـي. جمهرياً والية يف مسبق بشكل منعدى واحد حيوانً وجد

(38).
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عفوية حالة الش) تلقائية(وصفت ثنائي أو احلدي للشكل وفدمشاֲדة شيمبانزي لدى كل
سرياليون من املتحدة الواليات واهليستوباثولوجية. إىل السريرية األعصاب(املميزات غزو مع

العامل قبل من البشري) اجللدية املرض يف املوجودة لتلك مثيلة زرع. كانت حماوالت كانت
سلبية متاماً. اجلراثيم الليربومني أو للتوبركولني الشيمبانزي يستجب املنعدىمل اإلنسان مثل

أيضاً سلبية استجابة له كانت حيث الشكل ثنائي أو الورمي يف. باجلذام املتفطرةكما
يؤداجلذامية مل املستفردة بالعصيات للجرذان التجريبـي التلقيح فإن بشري أصل من

آفات أو مرض . حلدوث
مع الوحيدة الفروقات اجلذاميةكانت ااملتفطرة هي بشري أصل السلبيةمن لنتائج

البرييدين مع الدوبا أكسدة يف. الختبارات الدوبا أكسدة اختبار أحياناً يفشل قد لكن
البشرية) املدرֵקعات(احليوانات اجلذامية باملتفطرات جتريبياً التـي. (12)امللقَّحة النتائج كانت

ا لتلك مشاֲדة للفئران القدمية الوسائد تلقيح خالل من عليها احلصول معمت املتفطرةملستنتجة
خاللاجلذامية اجلرثومة تكاثر أي بشري، أصل مشاֲדة6من كمية إىل للمتفطرةأشهر
احلقناجلذامية نقطة من االنتثار . (23)دون

املقدָקمات أحد لدى طبيعياً املكتسب اجلذام من أخرى حالة رتبأعلى(اكتشفت
املنجبـCercocebusوهو) الثدييات النسناس القامتأو املطبوعات(ي أحد يف املُستعرف
يف) Cercocebus torquatus atysباسم التֱקقط الوالياتأحيث إىل وصدر الغربية فريقيا

عام لتلك. (29-31)1975املتحدة مشاֲדة واهليستوباثولوجيا السريرية الصورة كانت
اإلنسان، لدى استعرافاملوجودة اجلذاميةومت سببـاملتفطرة املعايريكعامل على اعتماداً ي

االلكترونـي: التالية اֱדهري الفحص وموجودات التلوينية واخلواص الثوي أعصاب غزو
والتفاعلية اإلجيابـي الدوبا أكسدة وتفاعل املتفطرات أوساط يف النمو على القدرة وعدم

السلفو اجتاه واحلساسية واملدرعات الفئران يف العدوى وطرز الليربومني الدنااجتاه وتنادد نات
DNA homology(31).

أخرى حيوانات يف واملرض العدوى توليد يف املتواقت اجللد داخل الوريدي التقليح جنح
النسناس للعالمات. Cercocebusمن املبكر الظهور من كالً واألشكال) شهرا5ً-14(إن

يف العصيات ووجود االعتاللية والتشوهات للمرض املتنوعة أجزاءالسريرية إىل واالنتثار الدم
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األكثر النموذج املنجبـي النسناس جتعل رمبا األمور هذه كل اجلسم، من متنوعة هادئة
اجلذام دراسة أجل من ذك.كماالً الذي الثالث احليوانـي النوع اكتسابإرإنه على قادر نه

الطبيعية بالعدوى .(39-28-30)اجلذام
اإلنسان يف احلضان:املرض دور عادةميتد من3-5ة يتراوح قد لكنه إىل6سنوات أشهر

أكثر10 أو اخلفيفة. سنوات اآلفات من بدءاً واسعاً طيفاً للجذام السريرية األشكال تغطي
واملخرب املترقي املزمن املرض إىل االلتئام ايتـي. الذاتية إحدى عند الدرنـي اجلذام يوجد

النه عند فيوجد الورمي اجلذام أما املتوسطةالطيف األشكال توجد وبينهما األخرى . اية
غالباً واألعصاب اجللد تصيب األعراض عدمية موضعة بآفات الدرنـي اجلذام . يتميز

اآلفات، العصياتتتألف قليلة حبيبية ورمية التهابية عملية من أساسي، الصعب. بشكل من
العصيات، اياكشف يف تكراراً أكثر بشكل تشاهد أن ميكن اجللدلكن أعصاب ينتج. ت

للمريض املتدهورة غري اخللوية املناعة قبل من للعصيات الفاعل التخريب عن الشكل . هذا
أخرى جهة عموماً: ومن منخفضة عيارات اخللطية املناعة األعصاب. تتضمن ختريب يسبب
منخفضاً تأثراً. توصيالً األكثر هو باحلرارة اللمسي. اإلحساس اإلحساس ينخفض كما

شائعة،. يضاًأ واملستقلة االغتذائية وتشويهالتبدالت األمخص على القرحات وخاصة
.(36)األطراف

بقع من تتألف التـي املتناظرة اجللدية اآلفات من بالعديد الورمي اجلذام يتميز
خمتلفة بأحجام وعقيدات ولوحيات منتشرة اجلذامية(وارتشاحات . Lepromas)األورام

للمخ اكتناف والطحاليوجد والكبد اللمفية والعقد العلوي التنفسي السبيل يف اطية
املناعة. واخلصيتني اللمفاويات، من القليل مع املنسجات من أساسي بشكل هي الرشائح

غائبة لليربومني(اخللوية سلبية مرتفعة) استجابة األضداد هذا. وعيارات يف مايظهر غالباً
املرض من الشك،الشكل ثنائي يف جذامية,لكما عقدة . محامى

السريرية، النظر وجهة من كاف بشكل معرفاً غري اجلذام من احملدد غري الشكل زال ما
املرض من أولية حالة يعترب وذات. وهو التصبغ وناقصة مسطحة األوىل اجللدية اآلفات

معتلة حمددة الدر. حواف اجلذام إىل يتطور قد فإنه األويل الشكل هذا يعاجل مل أوإذا نـي
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الورمي أو الشكل وجودها. ثنائي توكيدها الصعب ومن العدد قليلة . العصيات
القطبيني. أخرياً الشكلني بني ما متوسطاً موقعاً احلدي أو الشكل ثنائي الشكل حيتل

والورمي( خواصهما) الدرنـي يف كال. ويشاركهما يف يتقدم وقد مستقر غري وهو
اجلذ. االجتاهني ختريب يكون كشاطاتقد ضمن العصيات تشاهد قد واسعاً، العصبية وع

scrapingsاجللدية اآلفات من . مأخوذة
دراسية جمموعة من(41)قامت منطني بتعريف أويل بشكل عملية عالجية ألهداف

:املرض
العصيات.1 التايل: Paucibacillaryقليل الشكل على وصفت فئات يتضمن : وهذا

حمدد غري مدريدtuberculoid (T)ودرنـيindeterminate (I)جذام تصنيف يف . وذلك
حمدد: وفئات غري قطبـيindeterminate (I)جذام درنـي ،Polar tabrculoid (TT)

حدي درنـي تصنيف(Borderline tuberculoid (BT)وجذام يف  Ridley andوذلك

Joplingجر منسب مع هستوباثولوجيا أو سريريا التشخيص أكان حسب< 2ثوميسواًء
املواقعRidleyريديلسلم مجيع .يف

العصيات.2 الورمي: Multibacillaryمتعدد اجلذام يتضمن Lepromatous (L)وهذا

احلدي مدريدborderline (B)واجلذام تصنيف يف الورمي. وذاك اجلذام وكذلك
Lepromatousاحلدي الورمي تborderline lepromatous (BL)واجلذام ريديلصنيفيف

سريرياRidley and Jpolingًوجوبلنغ التشخيص أكان منسبسواء مع هيستوباثولوجيا أو
سلم2جرثومي موقعRidleyريديلحسب أي . يف

ومع كامل، بشكل نصفها العجز، من تعانـي أصبحت السريرية احلاالت ثلث أن قُدر
الوق برامج من لكل نتيجة النسب هذه تغريت فقد املبكرذلك والتنفيذ واملكافحة اية

الفعالة .للمعاجلات
األشخاص، بني ثابت بتواتر حتدث قد املستترة العدوى أن بينة العائلةهنا أعضاء وخاصة

املرضى مع بتماس هم .الذين
احليوانات يف املدرعات:املرض يف للشكل(Dusypus novemcinctus)املرض مشابه
اإلنسان لدى ا. الورمي حتتويتتميز التـي البالعم بارتشاحات احليوانات هذه لدى لعدوى
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العصيات من كبري عدد الوخيمة. على إىل اخلفيفة من اجللدية اآلفات غزو. تتراوح حيدث
السببـي العامل قبل من الصغرية اجللدية ضمن. األعصاب العصيات من العديد يشاهد
خال ويف الطحال لب ويف اللمفي النسيج يف الكبدKupfferكوبفرايالبالعم . يف

أن املعروف اجلذاميةمن الفأراملتفطرة أو اإلنسان جسم من برودة األكثر األجزاء . تفضل
حدوث توكيد قبل حتـى جتارب كحيوانات املدرֵקعات باستخدام البدء مت فقد السبب وهلذا

امل جسم حرارة درجة أن باعتبار وذلك احليوانات هذه لدى الطبيعية ذيالعدوى درֵקع
بني تتراوح التسعة -35األشرطة مئوية30 مبادة. درجة للمدرعات التجريبـي التلقيح أدى

واكتناف السببـي للعامل العريض باالنتثار متيز الذي املرض حلدوث البشرية اجلذامي الورم
أخرى، ونسج والسحايا العظم ونقي والرئتني والطحال والكبد اللمفية ضمنالعقد وذلك

اإلنسانإط لدى عادة املشاهد الشكل من شدة أكثر شكل .(22)ار
األذنني جللد عقيدي تثخن مع مترقي مزمن جلد بالتهاب الشمبانزي يف املرض يتظاهر

والشفاه واألنف كميات. واحلاجبني على اجللدية واألعصاب واجللد األنف آفات حتتوي
للحمض الصامدة اجلراثيم من امل. (12)غزيرة الشكلصֱקنف ثنائي إىل هيستوباثولوجياً رض

بعد وذلك احلدي وذلكشهرا12ًأو ورمي وكشكل السريرية األعراض مشاهدة بداية من
الحقة خزعة . (24)يف

نوع من النسناس حالة الوجه؛: Cercocebusيف على عقيدات من األولية اآلفة تتألف
على وتقرح كتلي ارتشاح حدوث لوحظ أشهر أربعة األذننيوبعد على وعقيدات الوجه

تشوهاتشهرا16ًبعد. والسواعد من باملعاناة احليوان بدأ اجللدية، اآلفات مالحظة بداية من
األطراف أو. وشلل القطبـي حتت الورمي الشكل إىل اهليستوثابولوجية املوجودات أشارت

تصنيف حسب وذلك وجوبلنغاملتوسط، ا. Ridley and Joplingريديل مترقياًكان ملرض
واأليدي األقدام من لكل العصبـي باالعتالل تشوه إعطاء. مع عند يتقهقر املرض أن يبدو

النوعية الفاعل. املعاجلة باجلذام مصاب مريض من ظاهرياً املرض احليوان أظهرت. يكتسب
األشكال من بطيف تصاب قد احليوانات هذه أن اآلن أجريت التـي التجريبية العداوى

اإلنساناملخت لدى املشاهدة لتلك املشاֲדة . (30)لفة
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االنتقال وطرز العدوى الرئيسي:مصدر املستودع هو اإلنسان اجلذاميةيعترب . للمتفطرة
املديد احلضانة دور بسبب وذلك جيداً معروفة غري االنتقال طريقة زالت ذلك. ما : ومع

الر املصدر أن املصابونئييعتقد املرضى هو للعدوى لديهمسي العدوى تكون الذين باجلذام
األنف من يֱקطرح العصيات من كبري وعدد غالباً قرحية اجللدية واآلفات العصيات . متعددة

والبلعوم الفم يف العصيات تتواجد مشابه ذلك. وبشكل على عن: وبناًء االنتقال يكون قد
سحجات هناك كان إذا وخاصةً بالعدوى، املصاب اجللد مع التماس جروحطريق حالياً.أو

بالضبوب لالنتقال خاصة أمهية املصابني. aerosolتنسب للمرضى األنفية االفرازات حتتوي
على تقريبا100ًباجلذام لتر ميلي كل يف عصية لذلك. مليون تبقى: باإلضافة املتفطراتقد
اإلاجلذامية مدةيف اجلافة تقريبا7ًفرازات لنب. أيام يكون أن آخرا) حليب(ميكن طريقاً ألم

العصيات من كبرية كمية على باجلذام املصابة األم حليب حيتوي حيث ال. (8)لالنتقال،
الدم بالعة األرجل املفصلية احليوانات طريق عن واالنتقال الفموي االنتقال استبعاد ميكن

أقل وبائية أمهية ذات تعترب .لكنها
بش بشرياً مرضاً قريب وقت حتـى اجلذام حصرياعتֱקرب التـي. كل األحباث لكن

احليوانات يف طبيعي بشكل حيدثان واملرض العدوى أن أظهرت األخرية السنوات يف أجريت
أيضاً الباحثني. الربية بعض أن من احليوانات(21)وبالرغم عدوى أن يف شك لديهم كان

السبب العامل أن أظهرت املتراكمة البينة فإن اإلنسان يف التـي لتلك نفسهمثيلة هو . ـي
استخدمت التـي املعايري أا(3)كانت على احليوانات يف العصوية استعراف أجل من

اجلذامية التايلاملتفطرة الشكل على :هي
املعروفة.1 الوحيدة املتفطرة أن باعتبار العصوية قبل من احمليطية لألعصاب انتقائي غزو

هي األعصاب بغزو تقوم التـي اآلن اجلذاميةاملتفطرحتـى منو.2. ة اجلذاميةفشل املتفطرة
املتفطرات أجل من املستخدمة الشائعة املختربية األوساط الربيدين.3. على اختبار إجيابية

احلمض صمود الدوبا.4. إلزالة اختبار للفأر.5. إجيابية القدمية الوسائد يف املميز التكاثر
املدرֵקع الليربومني.6. ويف اختبار الليربومنيإجيابية مع مقارنة احليوانية بالعصيات احملضָקر
. املعياري

معروف غري احليوانات يف العدوى منشأ تلتقط. إن املدرعات أن املؤلفني بعض يعتقد
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بشري، مصدر من عصرالعدوى قبل العصيات،وذلك متعدد باجلذام املصابني املرضى يف رمبا
السلفون جيب. مركبات النظرة تلك خالل تبقىومن قد اجلذام عصيات أن إىل اإلشارة

اجلافة، األنفية اإلفرازات يف أسبوع مدة التربةعيوشة مع وثيق متاس على هي املدرֵקعات . وأن
من املرض تنقل أن ميكنها املدرֵקعات أن املواقع بعض يف للمرض الواسع االنتشار يوضح

امل التماس طريق عن أو االستنشاق طريق عن اآلخر إىل هو) حليب(لنب. باشرأحدها األم
ضمنه السببـي العامل اكتشف حيث ممكنة أخرى نقل أن. (39)واسطة أيضاً اقتֵקرح

واألجزاء واألنف األذنني إىل تنفذ التـي األشواك بواسطة حيدث قد املدرعات بني االنتقال
اجلسم من ش. (19)األخرى نباتات ذات أماكن يف تعيش ظاهرياً املدرعات أن منومبا ائكة

آذان يف أشواكاً املؤلفون هؤالء وجد فقد مفترسيها، عن االختباء أصل25.5%أجل من
أنوفملتقطاًمدرֵקعا494ً ويف لويزيانا . منها36.6%يف

بالنسبة العدوى مصدر هي املدرعات كانت إذا فيما توضيح مبكان الصعب من إنه
واستحاللإلنسان، الطويل احلضانة دور بسبب منطقةوذلك يف البشري املصدر استئناء ة
ما تكساس. موطونة إحد: يف املدرعاتىعֱקزيت املريض اصطياد إىل البشري اجلذام حاالت

حلومها لدى. (15)وتناول الثدي على آفات من أخرى حاالت مخسة اكتشفت بعد فيما
مل لكن املدرعات، وتنظيف صيد على اعتادوا قد كانوا نفسها الوالية من هلمأشخاص يكن

باجلذم مصابني مرضى مع معروف متاس . (25)أي
من فئة مقارنة منمريضا16ًمتت أخرى فئة لويزياناصحيحاًشخصا19ًمع والية من

واجلذام املدرֵקعات مع التماس بني واضحة رابطة هناك كان إذا فيما حتديد ֲדدف وذلك
نفسها املنطقة يف باجلذ: البشري املصابني من مقابلأربعة املدرعات مع متاس على كانوا ام
الشاهدة الفئة يف موجودة. مخسة غري الرابطة هذه مثل أن استنتج فقد ذلك على . (13)وبناًء

بني تكون أن جيب الوحيدة املصدوقة املقارنة أن باعتبار لالستفهام طُرحت النتيجة هذه لكن
أي هلم يكن مل آخرين وأشخاص املدرعات تناولوا املدرعاتأشخاص مع . (25)متاس

ميكن احليوانات هذه أن وتكساس لويزيانا واليتـي يف املدرعات يف اجلذام انتشار يوحي
مستودعات تكون اجلذاميةأن يف. للمتفطرات العدوى تواتر عن شيء يֱקعرف ال لكن

املرض انتقال يف تلعبه الذي والدور البشرية غري اجلذ. املقدָקمات حاالت مصادر يفكانت ام
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الورمي باجلذام مصابني أناسا غالباً احليوانات . هذه
باجلذام،:سريرياً:التشخيص الشك على احلس أوناقصة خدرة جلدية آفة وجود يبعث

باألعصاب تضخم وجد ما إذا ذلك من اخلزعة. واألكثر بواسطة التشخيص توكيد ميكن
معرفة يف أيضاً تفيد التـي اجللدية اآلفة من اجلذاماملأخوذة شكل للمرضى. تصنيف بالنسبة

باستخدام التشخيص حتديد ميكن فإنه احلدي، الورمي اجلذام أو الورمي باجلذام املصابني
تسيل تلوين البينـيZiehl-Neelsenنلسن-طريقة للطور أو األنفية املخاطية من لسحائج

دم عينة من املأخوذة البيضاء والكريات احلمراء الكريات بني تتلون. منتبذما ال
تسيل تلوين باستخدام جيداً اهليستوباثوجلية ينصح-املستحضرات ذلك على وبناًء نلسن،

فوراكو فيت تلوين مبسֵקطة. Fite-Furacoباستخدام تلوين طريقة هو االستخدام هذا مثل
أمناط بني ما التفريق أجل من الربيدين مع احلمض صمود إزالة اجلذاميتتضمن ةاملتفطرة

من. (11) فإنه اجلذام من األخرى العصيات قليلة واألشكال الدرنية لألشكال وبالنسبة
السببـي العامل وجود توكيد املستحيل، من أوحتـى مبكان، فإنه. الصعوبة حال أية وعلى

يف وخاصة جراثيم أي وجود كشف أجل من هيستولوجية مقاطع عدة بفحص يֱקنصح
العصبية . النهايات
ا متلك اإلنذارال حتديد يف تفيد لكنها تشخيصية، قيمة أي اجللد املرضى. ختبارات

إجيابياً يستجيبون العصيات قليل اجلذام من األخرى األشكال أو الدرنـي باجلذام املصابون
مستودا اختبار أو األرومة داخل الليربومني جذاميةعصيات(Mitsudaالختبار ميتةمتفطرة

بعد عموماً)يوما28ًوقراءִדا متأثرة غري اخللوية مناعتهم أن باعتبار أن. وذلك جند وباملقارنة
بالنسبة سلبية نتائج تعطي العصيات متعدد اجلذام من األخرى واألشكال الورمي اجلذام

مستودا . Mitsudaالختبار
هم الذين الناس هؤالء لدى العدوى لكشف بالنسبة حمدودة قيمة الليربومني اختبار ميلك

موطونةعل منطقة يف عموماً السكان لدى أو املرضى مع متاس االختبارات. (17)ى
أيضاً حمدود استخدام ذات .السريولوجية

إليزا طريقة أضدادELISAاستخدمت قياس أجل الشحمي(PGL-1من املستضد
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الفينويل األمام). السكري حنو عظمية خطوة الطريقة هذه التفاعلي. وكانت العيار يعتمد
معع متاس على هم الذين هؤالء لدى العدوى كشف يف ويفيد العصوي املريض محل لى

العصيات، متعددي املوطونةمرضى املناطق يف األناس بعض إىل .(17)باإلضافة
يف ماالوي العصياتأيف قليلة احلاالت معظم حيث حساساً: فريقيا االختبار يكن مل

كاٍف بنوع(بشكل نضحي أن أردنا إذا العالية) يتهإال النسب كشف أجل من استخدم لكنه
العصيات املتعددي املرضى حامتة(4)من استخدام هو االختبار هذا يف epitopeاالختالف

بـ اخلاصة التخليقي السكريد . (5)كمستضدPGL-1ثنائي
الكيميائية:املكافحة واملعاجلة املبكر الكشف على املكافحة وجود. تعتمد وبسبب

للدابسونحاالت املقاومة من مؤكدة الدواءDapsonمتعددة هذا بتوليف حالياً يֱקنصح فإنه
الريفامبيسني العصياتRifampicinمع قليل للجذام كال. بالنسبة بتوليف يֱקنصح كما

الكلوفازميني مع السابقني العصياتClofazimineالدوائني متعدد للجذام ميتلك. بالنسبة
تأثرياً إىلالريفامبيسني أسبوع خالل املرضى يف املرض سراية ويֱקزيل اجلراثيم إلبادة سريعاً

اجلذام. أسبوعني من التخلص ֲדدف متعددة كيميائية معاجلة املرضى مجيع يتلقى أن . جيب
من االنتشار معدل إنقاص يف ناجحة املعاجلة هذه عام5.4كانت مليون3.7إىل1986مليون

.1990عام
باختبا البدء عاممت واسع أكثر1992ر خالل طورت قد كانت جديدة فموية معاجلة على

الريفامبيسني مها حيويني مضادين مبشاركة وقامت سابقة سنوات مخس Rifampisinمن

يلتفOfloxacinيثبط. Ofloxacinواألوفلوكساسني التـي بطريقة يتحكم الذي األنزمي
اجلرثومة داخل الدنا ت. فيها أن املأمول خاللمن اجلذام شفاء على قادرة التوليفة هذه كون

. شهر
املرضى جلميع الدواء هذا يتاح أن جيب فإنه ناجحاً االختبار كان عزل. (43)إذا يعد مل

اֱדذَّمات يف اجلذام(املرضى وبالتايل) مشايف اإلعداء كبت يف فعال الدواء أن باعتبار ضرورياً
املرض انتقال . يقطع
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عـراجـالم
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البريميات LEPTOSPIROSISداء

ICD-10 A27.0اليرقان النزفي البريميات منA27.8ي؛ـداء األخرى األشكال
البريميات داء

ICD-10 A27.0 leptospirosis icterohaemorrhagica
A27.8 other forms of leptospirosis

فايل:املرادفات اخلن،"Weilداء قطيع الرزمحى,زيرـمرض قاطع,حقول القصبمحى
caneاملستنقعات الطني,محى مثل"محى أخرى حملية شتوتغارت: وأمساء ،Stuttgartداء

الشعرى ). للكالب(Canicolaمحى
هلاLeptospiresالربمييات: السببيات مفتوحة وايات حلزونـي شكل ذات جراثيم

حيوائية)خطاف(صنارة متحركة باألكسجني(، للزرع) معتاشة طوهلا. وقابلة 6-20يتراوح
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تقريباً متر. ميكرون0.1وقطرهاميكرون حيث املظلمة الساحة ذي باֱדهر مشاهدִדا ميكن
أخرى جراثيم حتصر التـي املرشحات مها.عرب الربمييات من نوعني متييز الربميية: مت

الثنيتنيL.interrogansاالستفهامية ذات االستفهامية. L. biflexaوالربميية ممرضةالربميية
املياه يف تتواجد املعيشة حرة رمامة فهي الثنيتني ذات الربميية أما واحليوانات لإلنسان

الثديياتالسطحية، لدى عدوى يف تشارك ما . ونادراً
هي املصدر حيوانـي كعامل األمهية ذات االستفهاميةاألنواع من.الربميية أكثر متتلك

سريولوجي200 مصليضرب ضرب األساسيةserovarsأو األصنوفة تشكل التـي . وهي
تالئم لكي جمموعات ضمن املصلية الضروب مصلية23وضعت أصنوفة(زمرة ليست وهي

بينها) معرفة فيما املشتركة السائدة املسترصية املكونات أساس على من. (1)(16)وذلك
الر بالرنا اخلاص اجلني اقتطاع طرز استخدام متييزخالل ֲדدف حماوالت أجريت فقد يباسي

اخلاصة املصلية االستفهاميةالضروب اجلزيئيبالربميية التنميط أسس توطيد أجل (29).من

اجلغرايف االنتشار: التوزع مثل. عاملي عامة مصلية ضروب االستفهاميةتوجد الربميية
املصلي النالضرب الشعرىاملصليوالضربicterohaemorrhagiaeزفيةـالريقانية

canicola،حمددة مناطق يف حتدث أخرى مصلية ضروب إىل منط. باإلضافة لديها منطقة كل
به اخلاصة بااليكولوجيا يتحدد مميز املدارية. مصلي الدول يف واسع انتشار لديه الربمييات داء

ترب وذات العالية املطرية اهلطول معدالت طبيعية) تربة. ج(ذات أو . قلوية
اإلنساناحل يف العامل: دوث من املختلفة املناطق يف الوقوع املرض. يتباين حيدث قد

وبائية فاشيات بشكل أو فرادي ملوثة. بشكل ملياه التعرض بسبب الفاشيات حتدث عموماً
بالعدوى املصابة احليوانات . ببول

قص وعمال الرز حقول عمال مثل خاص بشكل اختطار حتت هي املهنية الفئات ببعض
واألطباء باحليوانات املعتنني إىل باإلضافة واملذابح املياه وجمارير املناجم وعمال السكر

اجليش وأفراد .البيطريني
احليوانات يف الداجنة: احلدوث أو الربية والثدييات القوارض لدى شائعة العدوى

حوايل.. األخرى يف العامل مستوى على العدوى الثديي160حتدث أنواع من . (1)اتنوع
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ميكن حيوانـي نوع كل لكن املفضلة، احليوانات أو الثوي احليوان لديه مصلي ضرب كل
أكثر أو واحد مصلي لضرب ثوياً ذاته حبد يكون املثال. أن سبيل من: فعلى كل تشكل

بالنسبة الرئيسي الثوي واملاشية املصلياخلنازير أنPomonaالبومونيةللضرب ميكن الذي
بالعدوى عابريصيب بشكل أخرى ثوية الرئيسي. حيوانات املستودع الكالب للشعرىتعترب

Canicola،واملاشية واخلنازير الثعالب لدى تصادف أن ميكن . لكنها
اإلنسان يف الضروب: املرض من كبري بعدد لإلصابة استعداد اإلنسان لدى يوجد

أسبوعني،. املصلية إىل أسبوع من احلضانة دور باميتد حاالتوذلك وجود معرفة من لرغم
من أكثر أو يومان فيها احلضانة دور طورين. أسابيع63كان بوجود املرض الطور: يتميز

من ميتد أشهر7-10اجلرثومي عدة إىل أسبوع من ميتد الربمييات بيلة وطور تتنوع. أيام،
الوخامة من خمتلفة درجات هلا يكون حيث السريرية لذلكباإل. Severityالتظاهرات ضافة
سريري حتت أو مستتر بشكل العدوى حاالت من العديد منطني. حتدث وجود مييز عموماً

والاليرقانـي: سريريني . الريقانـي
والكلية الكبد التهاب مع املترافق اخلطري الريقانـي فايل(النمط ) Weil’s diseaseداء

الاليرقانـي النمط من تكراراً ح. أقل املؤلفني بعض بـيقدر الشكل هذا من10%دوث
تقريباً عن. احلاالت النامجة العدوى مع يتشارك ما غالباً الوهو هذارتفيةـالريقانية لكن ،

هو الوحيدليس املصلي حيدثهالضرب العدوى. الذي من العديد حتدث أخرى جهة من
الن الريقانية عن الاليرقانـيـالنامجة الشكل يف . زفية
املعهود الشكل فايل) لكالسيكيا(يف داء حبمى: Weilمن مفاجئاً األعراض بدء يكون

إمساك أو وإسهال وقياء وغثيان ملتحمة والتهاب عضلية وآالم االعياء. وصداع يكون قد
والن. وخيماً اجللد على احلبְקرات حدوث الشائع والبيلةـمن اهلضمي السبيل يف زوف
من. الربوتينية الربمييات اختفاء مع يظهر الكبدكما ضخامة من كلً احلمى وزوال الدم

وفقد واآلزوتيمية البول انقطاع أو واضح بول قلة مع املترافق الكلوي والقصور والريقان
الكهارل الريقان. توازن ويتناقص البول إدرار يعود املريض حالة حتسنت ما النقاهة. إذا متتد

واآل والصداع احلمى تظهر قد وخالهلا شهرين إىل شهر منمن العام والدعث العضلية الم
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قليلة أليام وذلك . جديد
الاليرقانية احلاالت أخف: يف األعراض الدم. تكون يف الربمييات وجود أثناء األعراض

املرض" من األول األسبوع خالل العضلية"وذلك واآلالم احلمى الربلتني(هي يف ) وخاصة
وأحيا والغثيان الرقبة وتيبس امللتحمة القياءوالتهاب الوافدة. ناً الرتلة غالباً املرض يشابه

influenza .
تقريباً شهر خالل املرض ويشفى محيداً مساقاً الريقانـي الشكل بيلة. ميتك تستمر قد

أسبوعاً السريريةالربمييات األعراض اختفاء بعد أشهر عدة . أو
النسيجية اآلفات حدوث جتنب ֲדدف مبكراً باملعاجلة البدء البنسلنييعترب. جيب

Penicelline GواألموكسيسللنيAmoxicillineاملرض ظهور بدء من أسبوع بعد فعالني
(4) .

احليوانات يف :املرض
استفراد:الماشية املاشيةمصلياًضربا13ًمت من األقل أمريكا. على املصلية:يف الضروب

هي املاشية يف الوقت. grippotyphosaوhardjoوPomonaالبومونيةالسائدة مع وِجد
عداوى النCanicolaبالشعرىحدوث أخرىزفيةـوالريقانية مصلية ضروب إىل . باإلضافة
املصلية عامةhardjoوPomonaالبومونيةالضروب ضروب حدثت. هي التـي الفاشيات

املختربية الطرق برهنت كما وذلك متزايد بتواتر توكيدها مت األخرية هذه يف. بسبب
جمموعةالسن إىل تنتمي مصلية ضروب استفراد مت األخرية أكثرHebdomadisوات بشكل
املصلية. تواتراً الضروب بعض عن النامجة العدوى أمهية تفسري الصعب صحيح. من وهذا
املصليبالنسبة املصلية(Paidjanللنمط املاشية) Bataviaeالزمرة لدى الكليتني من املستفرد

علي( احلصول مت األرجنتنيوقد يف مسلخ من املصلي) ه املصلية(galtoniوالنمط الزمرة
وكولومبيا) Canicolaالشعرى األرجنتني يف توجد. (44)و(42)املستفرد ال اآلن حتـى

األرجنتني يف املصلية األمناط هذه عن نامجة معروفة . فاشيات
سرير مستترة تبقى أو حاد حتت أو حاداً مرضاً العدوى حتدث حبمى. ياًقد املرض يتظاهر

ملتحمة5أو4تستمر والتهاب شهية وفقد الدم. وإسهالأيام من باالختفاء الربمييات تبدأ
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تقريباً أسبوع خالل كامل بشكل الدم جمرى من الربمييات وختتفي األضداد تتشكل عندما
اخللطية املناعة للكل. حسب امللففة النبيبات إىل تلجأ املتبقية تدخليتني،الربمييات وهكذا
املزمن الطور يف اخلارجية. العدوى البيئة إىل الربمييات من ضخمة كميات الربميات بيلة تطرح

بعد تتناقص العدوى، من األوىل األشهر خالل كلياًحتديداً تتوقف أو الربمييات. ذلك بيلة
عن عنhardjoالنامجة النامجة تلك عن أطول ملدة املصلييتميز.البومونيةتستمر الضرب

hardjo)املصلية اثنتني) Sejroeالزمرة مبتالزمتني املاشية تناقص.1:يف أو اللنب انقطاع
يف من. 2.اللنبإنتاجواضح وجيزة فترة بعد متوت ضعيفة عجول والدة أو إجهاضات
. الوالدة

عن النامجة العداوى عن-hardjoيف ليس مي-البومونيةلكن الربمييات أن أنوجد كن
التناسلي السبيل يف والبوقني(تقيم احلوامل) الرحم وغري احلوامل اإلناث من كل .(14)لدى

اجلنسي االنتقال إمكانية التناسلي السبيل عدوى توضح أن الربميية. (30)ميكن تقسم
جينني منطني إىل . hardjo hardjo-prajitnoوhardjo hardjo-bovinsمها: االستفهامية

ا املتحدةالنمط الواليات يف انتشاراً األكثر هو األول . جلينـي
العدوى عقابيل أحد العقم يكون الريقان. قد اخلطرية احلاالت األعراض. تتضمن لكن

اهليموغلوبينية والبيلة اإلجهاض هي احليوانات من معينة نسبة يف مالحظة حتدث. األكثر
ب والثالث األول األسبوع بني ما عادة املرضاإلجهاضات بدء لدى. عد املشيمة 20%حتتبس

لإلجهاض تعرضت التـي احليوانات . من
األعمار مجيع يف املاشية إلصابة استعداد أكثر. يوجد هو العجول يف املرض مساق

متنوع,وخامةً وفيات ومعدل النمو توقف من تعانـي .حيث
السوافات احليوانية(تتميز م) األوبئة مبعدل االنتشار من. عاٍلmorbidityراضةالسريعة

فوعتها من يزيد آلخر حيوان من السريع الربمييات مرور يكون أن لألوبئة. املمكن بالنسبة
االنتقال بطيئة آلخر: احليوانية قطيع من املستترة األوبئة معدل . يتنوع

البنسلني من عالية جبرعات باملعاجلة التتراسيكلنيPenicilline Gينصح Tetracyclineأو

احلاد، الربمييات لداء أيضاًبالنسبة الدايهيدروستريبتوميسني يֱקستخدم وقد
dihydrostreptomycin)12.5باليوم/ملغ مرتني اجلسم وزن من تֱקعلَّق) كغ أن جيب لكن
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الكامنة مستيه بسبب وذلك الثالث اليوم بعد به أيضاً. املعاجلة املقترحة املعاجلات من
العضليSodium ampicillineاالمبيسيلني الداخل اجلسم/ملغ20(باحلقن وزن من كغ
باليوم عن). مرتني الناجم املزمن للمرض متكالبومونيةبالنسبة وبشكل أنرأوضح، ر،

الدايهيدروستريبتوميسني من وحيدة جلرعة العضلي dihydrostreptomycin)25احلقن

اجلسم/ملغ وزن من ل) كغ الكليتني من العدوى املعالَجةيֱקزيل احليوانات معظم لكن. دى
عن النامجة العدوى حاالت يف تفشل املعاجلة الربميياتhardjoهذه أعداد تناقص رغم

(13).ظاهرياً

يف: رـالخنازي اخلنازير من استفردت التـي املصلية الضروب العاملأمريكاأغلب وبقية
الPomona،tarrassovi،grippotyphosaالبومونية: هي الريقانيةCunicolaشعرى، ،

إىلicterohemorrhagicaالرتفية املصليةmuenchenوbratislavaباإلضافة اֱדموعة من
. االسترالية

للبومونية، بالنسبة جداً هاماً مستودعاً اخلنازير مطولةتعترب برمييات بيلة مع تترافق حيث
آلخر. وغزيرة قطيع من السريرية العدوى بعض. تتنوع بشكليف العدوى حتدث احلاالت

قليلة أيام تستمر حبمى احليوانات إصابة رغم سريري حتدث. حتت أخرى حيوانات يف
ضعيفة، أخنصة ووالدة اإلجهاض مثل أعراضاً األخنصةالعدوى هذه أن لوحظ كما

واالضطرابات واالختالجات اهليموغلوبينية والبيلة والريقان النمو توقف من تعانـي أصبحت
املعويةامل العصبية. عدية واألعراض السحايا التهاب حيدث الوقت اإلجهاض. ومبرور حيدث

اليوم مابني اليوم15عادة بالعدوى30إىل اإلصابة من. بعد كل وتعترب Tarrassovالبومونية

أخنصةcanicolaوالشعرى ووالدة اإلجهاضات تسبب التـي الرئيسية املصلية الضروب
ا. مليصة احلملالعدوى قطع يف حرجاً األكثر هي احلمل من األخري الثلث يف حتدث . لتـي

ذات الربمييات املصليةتتوضع السبيلmuenchenوbratislavaالضروب ويف الكليتني يف
بـ الربمييات داء بذلك مماثلة املاشيةhardjoالتناسلي املاشية. يف يف بإجراء: وكما ينصح

للدايهيدروست عضلي وحيد وزن/ملغdihydrostreptomycin)25ريبتوميسنيحقن من كغ
عن) اجلسم النامجة املزمنة للعداوى بالنسبة . البومونيةوذلك
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البيئة: ولـالخي يف املنتشرة املصلية األمناط من للعديد سريولوجياً اخليول مت. تتفاعل
استفردالبومونيةاستفراد كما املتحدة الواليات يف احليوانات هذه يفhardjoتمن منها
أوروبا. األرجنتني الناستفردت:يف وـالريقانية إىلcanicolaالشعرىوsejroeزفية باإلضافة
مستقرة. البومونية العداوى يف. معظم والوذمة الدامعة والعيون الضوء رهاب حيدث وقد

املرض من احلاد الطور يف القزحية والتهاب احلدقة وتقبض العينية الطورأم. امللتحمة يف ا
الساد وتشكل الزجاجي اجلسم وتعكر اخللفية األمامية االلتصاقات حتدث فقد املزمن

األخرى العينية الشذوذات إىل باإلضافة العنبية لدى. (33)والتهاب اإلجهاضات تصادف قد
بالعدوى املصابة اخليل (6).إناث

إنتاج قرنية) إحداث(ميكن ل-عتامة متكرر عقبول هي احلادالتـي طريق-لطور عن
بني ما مستضدية عالقة وجود توضيح مت متنوعة، مصلية ضروب من معطّلة بربمييات التلقيح

االستفهامية والقرنيةالربميية العدسة املرض. (28)وغلوبيولني عقبول مييز ما التهاب(غالباً
الدوري احلاد) العني احلمي الطور من الدور. بدالً العني التهاب الطوريبدأ خيتفي عندما ي

أشهر عدة أحياناً يستمر خاف طور بعد . احلمي
عالية تراكيز وجدت كما املصابة احليوانات لدى العني آفات يف الربمييات وجود اكتشف

املائي اخللط يف األضداد الوحيد. من السبب ليس الربمييات داء أن البال يف يبقى أن جيب
الدوري العني التهاب فحص. حلدوث مينيسوتا100مت ر وادي من يفMinnesotaخيل

ف املتحدة وسريولوجياًالواليات عينياً ما. حصاً واضحة رابطة وجدت اإلحصائية الناحية من
بالنسبة السريولوجية واإلجيابية العنبية التهاب اخليول. Pomonaللبومونيةبني مجيع تكن مل

املستويات عن نامجاً ذلك يكون وقد العنبية، بالتهاب مصابة السريولوجية اإلجيابية ذات
لل التعرض من العدوىاملختلفة طرق بسبب أو متنوعة فوعات ذات الذراري أن أو عدوى

كلوية. (33)املختلفة كبدية متالزمات مع مترافقة الربمييات داء من خطرية حاالت وֱקصفت
أوروبا يف وعائية . وقلبية

والماعز األنواع:األغنام هذه يف احليوانية لألوبئة كبري تواتر يوجد ضروب. ال استفراد مت
م يفمصلية أخرى حيوانية أنواع من جاءت أا بدت خمتلفة دول يف واملاعز األغنام من تنوعة
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املثال سبيل على نفسها ونيوزيلندا،hardjo: البيئة أستراليا يفpomonaالبومونيةيف
ونيوزيلندا، املتحدة فلسطنيgrippotyphosaالواليات األرجنينتballum،)إسرائيل(يف . يف

أ غرب يف املصليوجد الضرب عن ناجم مستدمي برمييات داء ملhardjoستراليا أغنام لدى
نفسه املصلي الضرب قبل من بالعدوى مصابة ماشية مع متاس أي لديها وهكذا. (11)يكن

بالنسبةـاستن املداومة ثوي تكون أن ميكن املاشية إىل إضافة األغنام أن املؤلفون ج
.hardjoلـ

اֱדتر األنواع يف األخرىكما احليوانات: ة بعض الشهية،ويف ونقص باحلمى املرض يتميز
مليصة أو ضعيفة حيوانات والدة من واإلجهاض الدم وفقر اهليموغلوبينية والبيلة بالريقان

السريرية. والعقم الصورة وخامة احليوان وحالة املعدي املصلي الضرب فوعة من كل . حتدد
والقطط ال:الكالب املصلية هيالضروب العامل أحناء مجيع يف الكالب لدى الشعرى:سائدة

Canocolaالن والريقانية أيضاًزفيةـ، استفردت كما ،Pyrogenesوpaidjanوtarrasovi

الكاريبية واملنطقة الالتينية أمريكا والبومونيةgrippotyphosaوballumواستفردت. يف
Pomonabratislavaاملتحدة الواليات أوروباضر. (27)يف يف سائدة مشاֲדة مصلية . وب

الوخيمة إىل األعراض عدمية من العدوى تتراوح أن . ميكن
الن الشكل هو خطورة األكثر تستمرـالشكل حبمى فجأة يبدأ الذي يتبعها3-4زيف أيام
اخللفية القوائم يف عضلية وآالم والتهاب. تيبس النخر إىل ميل مع الفموي اجلوف يف ونزوف

ن.البلعوم وأمعاء معدة التهاب حيدث قد تالية مرحلة حادـويف كلية والتهاب قد. زيف
عن النامجة العدوى بسبب الريقان عنCanicolaالشعرىحيدث النأو , زفيةـالريقانية

املصلي الضرب عن النامجة العدوى يف بـ. األخريوخاصةً تقدر احلالة هذه يف اإلماتة نسبة
%10.

امل حيدث ما القططنادراً لدى . رض
البرية الربميياتنوال:الحيوانات مع متاماً القوارض فيها مبا الربية احليوانات من العديد تتالءم

آفات أو أعراض أي . تبدي
االنتقال وطرز العدوى الدم،):12الشكل(مصدر إىل الربمييات وصول من أسبوع بعد
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بذل ملوثة بوهلا يف الربمييات بطرح احليوانات البيئةتبدأ هي. ك للعدوى األفضل املستودعات
املرض من تعانـي وال مطولة برمييات بيلة لديها التـي املثال. احليوانات سبيل هذا: على

الن الريقانية أجسادها تؤوي التـي للجرذان بالنسبة باآلفاتـصحيح تصاب ما ونادراً . زفية
غري أو مباشر بشكل واحليوانات اإلنسان من املرض اجللديֱקلتقط سحجات خالل من مباشر

وامللتحمة والفم األنف أو. وخماطية التربة أو املياه طريق عن للعدوى املباشر غري التعرض إن
شيوعاً األكثر االنتقال طريق هو املنعدية احليوانات ببول امللوث بريطانيا. الطعام يف حدث

عمر يافع لدى وذلك االنتقال من اعتيادية غري حالة عن11هالعظمى بالعدوى أصيب سنة
جرذ عضة (22)طريق

الربمييات:12الشكل االنتقال: داء .حلقة

غالباً، مباشر بشكل احليوانات لبول املزارع مواشي مع يعيشون الذين األشخاص يتعرض
اجللد على السحجات أو األنفية واملخاطية امللتحمة يلوث أن ميكن الذي الضبوب عرب أو

السريميكن. املكشوف طريق عن بالعدوى مباشر غري بشكل األشخاص هؤالء يصاب أن
احليوانات فيها تبولت أماكن يف القدمني احليوانات. حايف تشكل البلدان، من الكثري يف

بالنسبة للعدوى متكرراً ومصدراً للربمييات هاماً مستودعاً واملاشية، اخلرتير وخاصة الداجنة،
. لإلنسان

الشعري عمال احلقوليتعرض يف املختبئة القوارض ببول ملوثة حصاد. ملياه وقصبيعترب
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الزراعيني العمال بني عايل اختطار ذات جمموعة بني. السكر احلقول فئران تعشيش إن
حيث الباكر الصباح ساعات أثناء وحتديداً للحصֵקاد بالنسبة للعدوى مصدراً يشكل احملاصيل

الندى مع العمال أليادي متاس بالبولحيصل األليفة. املختلط احليوانات بني تعترب: من
املصلي الضرب طريق عن اإلنسان لعدوى شائعاً مصدراً Canicolaالشعرىالكالب

الن للحاالت.زفيةـوالريقانية معدالت وأعلى بالربمييات، موطونة املدارية املناطق تعترب
الغزيرة املطرية اهلطوالت ذات املناطق يف هو أثناء. املسجلة احلاالت من األكرب العدد حيدث

املاطر تدفع: الفصل التـي الفيضانات مثل البيئية التغريات بسبب الوبائية الفاشيات تربز
املدن باجتاه لالنتقال ريسيف. القوارض مدينة يف حدثت التـي األوبئة ذلك على مثال

الربازيل( يف برينامبوكو أصيب1970وعام1966عام) والية حالة181و102فيهماحيث
الترتيب هو. على السائد املصلي الضرب النكان ودرجات. زفيةـالريقانية الرطوبة كانت

عوامل إىل باإلضافة الفاشيات هذه ترسيخ يف رئيسية عوامل اجلرذان وكثرة املرتفعة احلرارة
املدارية املناطق يف النشاطا. أخرى بعض عن الصغرية الوبائية الفاشيات مثلتنجم الترفيهية ت

بالعدوى املصابة احليوانات ببول امللوثة البحريات أو اجلداول يف الغطس أو حدثت. السباحة
كوبا، يف واخلنازير املاشية لتربية منطقة يف تشخيصفاشية مت كانوا21حيث أناس لدى حالة
مانيديرو وحوض كالفيلينا ر يف استحموا السائدة. قد املصلية الزمر البومونيةهيكانت

PomonaالستراليةأوAustralisالنهر مياه من استفردتا وبائية. (39)وقد فاشيات حدثت
األار ضفاف قرب خيموا أو جداول يف غاصوا جنوٍد بني خمتلفة مصلية ضروب عن نامجة

األدغال يف املناورات وماليزيا. أثناء بناما يف األوبئة هذه مثل العدوى. حدثت مصدر يفكان
بالعدوى املصابة الربية احليوانات بول هو احليوانات . هذه

احليوانات الثانوية-تلتقط أو األولية مشاֲדة-الثوية بطريقة جتمع. العدوى كثافة تلعب
هاماً دوراً فيها يعيش التـي البيئية والظروف حظائر. الثوي إىل العدوى دخول ranchesيتم

حيوا طريق عن غالباً الربمييات،املاشية بيلة ولديه هلا حامل احلقولن طريق وعن وأحياناً،
جماورة منشأة يف ملوث مباء تغمر .التـي

املمرضة الربمييات تتضاعف االستفهامية(ال احليوان) الربميية جسم على. خارج وبناًء
بيئي: ذلك ظروف إىل حيتاج الربمييات من بؤرة وجود فإن احلامل احليوان إىل ةباإلضافة
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اخلارجية البيئة يف العامل بقيا أجل من وباهاء. مناسبة عالية رطوبة الربمييات PHحتتاج

مناسبة حرارة ودرجات قليالً قلوية أو والتجمعات. متعادلة املغمورة املنخفضة األرض تعترب
العذبة للمياه الطبيعية أو أحواض(االصطناعية جداول، أجل) اخل... حبريات، من مناسبة

ضارةالبق فهي املاحلة املياه أما . يا،
والبيولوجية الفيزيولوجية الكيميائية الناحيتني من التربة تراكيب مميزات مجهرة(إن

البيئة) املكروب يف الربمييات حياة فترة تقصري أو إطالة على أيضاً درجات. تعمل تشكل
الربميي بقاء أجل من مفضالً عامالً املدارية املناطق يف مناحلرارة حاالت حتدث قد لكن ات،

تكراراً أقل أا رغم الباردة املناخات يف الربمييات . داء
املرض وبائيات يف احليوانات أجل:دور من أساسية والداجنة الربية احليوانات تعبتر

الطبيعة يف املمرضة الربمييات بقاء على اإلنسان. احملافظة إىل احليوانات من العدوى انتقال
بشكل مباشرفعال غري أو آلخر. مباشر إنسان من العدوى انتقال حيدث ما اإلنسان. نادراً

الوبائية الفاشية على احملافظة يف يساهم أن ميكنه فقط خاصة ظروف ويف عارض ثوي هو
فيتنام يف هانوي شرق مشال الغابة يف حدث الذي الوباء يف جنوٍد. كما بني الفاشية حدثت

قُ ونقل التحطيب يف مستنقعاتعملوا ذات منطقة عرب اجلواميس بواسطة احلطب . رم
لدى الربمييات بيلة أصل12%شوهدت ناقه66من العكس. جندي معدل: وعلى يكن مل

املنطقة يف والقوارض اجلواميس بني كافياً باهاء. العدوى متعادالPHًكان السطحي املاء
حو يتموج بوهلم باهاء وكان حفاة يعملون العمال نباتياً(7لوكان قوִדم استدامت). كان

من أكثر اجلنود بعض لدى الربمييات (36).أشهر6بيلة

املتحدة الواليات يف األم لنب عرب االنتقال من حالة بيطرية. (34)وصفت طبيبة استمرت
املصلي بالضرب بالعدوى أصيبت أن بعد طفلها بقرةhardjoبإرضاع جلثة فتحها . أثناء

مص الطفل بعدأصبح والنوام والتهيج الشهية وفقد باحلمى األعراضيوما21ًاباً ظهور من
األم لدى املصلي.السريرية الضرب معاجلتهhardjoاستֱקفرد بعد شֱקفي الذي الطفل بول من
احليوية . بالصادات

أيضاً اخللقية العدوى من متنوعة حاالت .(17)وصفت
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لد: التشخيص السببـي العامل استفراد األولميكن األسبوع أثناء الدم من اإلنسان ى
املرض فتية. من أقداد ضمن بالتلقيح أو املباشر بالزرع إما البول من استفراده ميكن بعد فيما

القوارض( من السريولوجي). حيوانات الفحص أجل من ضرورية املتكررة الدم ال. عينات
األول، األسبوع أثناء املريض لدى أضداد تظهريوجد إىل6-7خاللوإمنا وتصل أيام
الرابع أو الثالث األسبوع يف العظمى عيار. مستوياִדا ذات أو سلبية األوىل العينة كانت إذا

األضداد عيار يف كبرية زيادة تبدي الثانية والعينة أكثر(منخفض أو أضعاف ذلك) أربع فإن
الربمييات داء إىل . يشري

ل مشاֲדة تشخيصية إجراءات استخدام اإلنسانيتم يف كما احليوانات يستخدم. دى قد
املرض مرحلة على اعتماداً وذلك الباكتريولوجي، الفحص أجل من البول أو جيب. الدم

مذبوح أو ميت حيوان جثة فتح حال يف للكلية زروعات عينات. إجراء عدة فحص إن
لك البيطرية املمارسة يف السهل باألمر دائماً ليس نفسه الفرد من التشخيصنسيجية ن

قطيع لدى التشخيص يف هو كما مهماً ليس الداجنة للحيوانات عيارات. الفرادي كشف إن
برمييات داء مع يتوافق سريرية صورة ووجود قطيع من عدة أعضاء يف األضداد من عالية

العدوى أو. حديث سابقة عدوى من متبقية أضداداً يعنـي منخفضة عيارات وجود إن
أ شكلت حديثة عاليةعدوى مستويات إىل بعد تصل مل . ضداداً

للحيوانات باإلضافة اإلنسان لدى يستخدم ما غالباً الذي املرجعي السريولوجي االختبار
اֱדهري التراص اختبار هذا. Microscopic Agglutinatiom Test (MAT)هو تطبيق جيب

تلك وخاصة املصلية، الزمر خمتلف متثل مصلية ضروب على منطقةاالختبار يف توجد التـي
املصلية. معينة الضروب بني فقط حتدث ال املتصالبة التفاعالت أن البال يف يبقى أن جيب

مصلية زمر من املصلية الضروب بني أيضاً حتدث لكنها نفسها املصلية الزمرة من املختلفة
العدوى بداية يف وذلك الغ)أسابيع2-3(خمتلفة املصلي الضرب عيار يكون وقد هو، ريوي

املماثل. السائد املصلي للضرب االستجابة الوقت) املطابق(تصبح مع وضوحاً . أكثر
احليوانات لدى منها اإلنسان لدى تكراراً أكثر املتصالبة . التفاعالت

العيانية الصفيحة اختبار استخدام باملستضدات(The macroscopic plate test)ميكن
اخت أو متهيدي كاختبار واحليواناتاملعطلة لإلنسان بالنسبة حتري سريع. بار اختبار وهو
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القطيع يف املرض تشخيص يف خاصة ويفيد . وسهل
للجنس نوعي اختبار هو الصفيحة تراص تستخدمgenus specific testاختبار حيث

رمايةPatocباتوكالذرية برمييات الثنيتني(من ذات فيما)الربميية حتديد أجل من كمستضد
الربميياتإذا داء من يعانـي املريض الطور. (24)كان أثناء واضح االختبار هلذا التفاعل

بسرعة سلبيا يصبح مث الربمييات داء من وقيد(16)احلاد تطوراً األكثر االختبارات بني من
باإلنز املرتبط املناعي املمتز مقايسة واختبار املباشر غري املناعي التألق اختبار هو مياالهتمام

(ElISA) .املناعية الغلوبيولينات أمناط حتديد ميكن االختبارين هذين ) IgGأوIgM(بواسطة
مناسبة أضداد استخدام طريق أماIgMيظهر. عن ة املرض، من أسبوع عدةIgGبعد فبعد
األضداد تكشف ال قد غريIgGأسابيع، زالت ما ألسباب اإلنسان لدى احلاالت بعض يف

. معروفة
إ باإلنزميمت املرتبط املناعي املمتز مقايسة الختبار املتعددة االستعماالت مابني مقارنة جراء

عن النامجة العدوى تشخيص أجل اֱדهريhardjoمن التراص اختبار ميكن. مع أنه وֱקجد
اֱדهري التراص باختبار اإلجيابية االستجابة على احليوان10بعداحلصول إصابة من أيام

جت ال. ريبياًبالعدوى فهو باإلنزمي املرتبط املناعي املمتز مقايسة اختبار استجابةأما يعطي
بعد إال بنييوما25ًإجيابية تواؤم وجود فقد لذلك باإلضافة بالعدوى؛ اإلصابة من
بنسبة ملقحة. 90%االختبارين حيوانات من مصول باستخدام متصالبة تفاعالت حدثت

بن وذلك أخرى مصلية منبأمناط أقل (5). 1%سبة

املصلي الضرب فرعيةhardjoقُسم مصلية ضروب هيsubserovarإىل جينية أمناط :أو
Hardjo genotype hardjo bovisوhardjo genotype prajinto .الدنا مسبار DNAطُور

الفيربيه قبل .1987عامLeFebrrebمن
بني مقارنة كشف3أُجريت أجل من : وهيHardjo genotype hardjo bovisطرق

الدنا.1 ִדجني أن: DNAباستخدام أصل60وجد أبقاٍر75من من مأخوذة بول عينة
إجيابية كانت للعدوى جتريبياً املناعي. 2. عֱקرضت التألق إجيابية24:باستخدام كانت .3. عينة

الزرع إجيابية13: باستخدام كانت فقط الدن. عينة مسبار أن أُوضح أكثروهكذا كان ا
اجلينـي النمط كشف يف األخرى الطرائق من hardjo-bovis.(8)حساسية
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البوليمراز سلسلة تفاعل اختبار ميكنهPCRيعترب حيث احلساسية، عايل جنيساً اختباراً
إىل يصل الربمييات من قليل عدد (25).10كشف

من: املكافحة كالً اإلنسان لدى املكافحة مقاييس الشخصيةا.1:تتضمن .لنظافة
الزراعي. 2 العمل أثناء احملصنة األلبسة كلما.3. استخدام املنخفضة املناطق أمكننزح

للقوارض. 4. ذلك املقاومة املبانـي من.5. إنشاء الصحيح والتخلص الطعام حفظ
الداجنة.6. النفايات احليونات لدى العدوى واألقني.7. مكافحة اجلداول يف السباحة ةجتنب

ملوثة تكون قد االختطار.8. التـي عالية املهنية للزمر بالنسبة الكيميائية حصادي(الوقاية
السكر اجلنود-قصب الشعري، رز ). عمال

اآلن حتـى واسع بشكل البشري التمنيع يطبֵקق إيطاليا. مل من كل يف استخدم لقد
واعدة، نتائج أعطى وقد السابق السوفييتـي واالحتاد بسببوبولندا استخدامه ينتشر مل لكن

الثانوية منها-تأثرياته األرجية رئيسي يف. وبشكل مصنوع لقاح على اختبارات جترى بدأت
الربوتني من خايل كيميائياً حمدد الصني. (32)وسط نطاق: يف على مشابه لقاح استخدم

.واسع
الربمييات داء ومعاجلة اتقاء يف احليوية املضادات استخدام . متناقضةنتائجعناإلنسانلدىأمثر

الدراسات إحدى الدوكسيسكلني(43)أظهرت الوقايةdoxycyclineأن يف فعالٌ
أيضاً املعاجلة يف فعال غالباً وهو املرضية. الكيميائية احلاالت من العديد تسبب الربمييات وألن

بناما يف يتدربون الذين األمريكان اجلنود صفوف متPanamaيف امليدانفقد اختبار إجراء
التعميمة االلدوكسيسكلنيdouble – blind fieldمزدوج جناعة حتديد doxycyclineֲדدف

العدوى من الوقاية تقسيم. يف عشوائياًمتطوعاًجنديا940ًمت فئتني األوىل: إىل الفئة أعطيت
الدوكسيسكلني200 من ملدةdoxycyclineمغ أسبوع ا. أسابيع3كل الثانأعطيت ةيلفئة

غفالً ملدة. placeboدواًء الغابة يف اجلنود إبقاء شֱקخصت3وبعد داء20أسابيع من حالة
الغفل الدواء فئة يف اهلجمات(الربمييات حالة)attack rate%4.2معدل شخصت بينما ،

الدوكسيسكلني فئة يف الربمييات داء من فقط اهلجمات(doxycyclineواحدة ). 0.2%معدل
يفأ فعاالً كان الدواء أن احلاالت95%ي (43). من

أن الوقوع(31)اقتֱקرح فيها يكون التـي املناطق يف مربرة تكون قد الكيميائية الوقاية
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أكثر%5 الفاشيات. أو إلنقاص يؤدي آيل عمل إىل الزراعي العمل عمال-حتويل بني مثالً
الشعري .رز

كاخلناز املدجنة احليوانات تلقيح لكنهإن املرض، من الوقاية يف فعال والكالب واملاشية ير
سريرية، أعراض ظهور دون بالعدوى امللقَّحة احليوانات تصاب قد العدوى من متاماً يقي ال
احليوانات لدى منها أقصر ومدة أقل درجة ذات كوا رغم الربمييات بيلة حتدث فقد

الربمييات. امللقحة داء حاالت من قليل عدد امللقحةالتقط الكالب من اإلنسان . لدى
من للتحصني جرثومية لقاحات املصليةوجدت hardjoوPomonaالبومونيةالضروب

املاشيةgrippotyphosaو من. لدى منPomonaالبومونيةوللوقاية وللوقاية اخلنازير يف
النCanicolaالشعرى الكالبزفيةـوالريقانية املصل. يف للضرب نوعية بشكلاملناعة ي
التمنيع. رئيسي أجل من ما بؤرة يف الناشطة املصلية الضروب أو الضرب يֱקعرف أن جيب

احليوانات لدى احلمل. الصحيح أثناء لوقايتها التكاثر فترة قبل اإلناث تلقيح ميكن. جيب
عمر يف اليافعة احليوانات قيد. أشهر3-4متنيع هي التـي اجلرثومية اللقاحات حتتاج

تلقيحاالستخدام إلعادة إليها. سنويrevaccinationاآلن أُدخلت التـي للقطعان بالنسبة
كل اللقاح بإعادة يوصى فإنه اخلارج من جديدة الفعالة. أشهر6حيوانات اإلجراءات من

احليوية باملضادات املعاجلة مع اللقاح (45).إشراك

لـ املضاد استhardjoالتلقيح لو حتـى متاماً، مرٍض اجلينـيغري النمط -hardjoخدم

bovisمشتركة لقاحات يف التكافؤ(9)املنتشر أحادية لقاحات (7).أويف

األيج األضداد إنتاج أوالً ينبه اجلرثومية باللقاحات التلقيح أن ختتفيIgMتأكد التـي
باألضداد وتستبدل قليلة، أشهر التشخيصال. IgGاأليجبعد مع عموماً التلقيح يتداخل

لألضدادب السريع االختفاء التراصIgMسبب يف حمصنةIgGاألضداد. الفاعلة أضداد هي
أو األقداد يف املصل حتصني مقايسات بواسطة كشفها يفميكن النمو تثبيط اختبار بواسطة

.املستنبتات
االختبارات يف جداً واعدة نتائج عن وأمثر للربمييات اخلارجي الغشاء من لقاح اشتق

املخترب،اֱדر يف بيلةاة توطيد ضد ولكن املرض ضد فقط ليس مقاومة منحه طريق عن وذلك
أيضاً .الربمييات
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واعدة الكيميائية ديهيدروستربتوميسني. املعاجلة من وحيدة حقنة أن التجارب أظهرت
dihydrostreptomicinاملاشية/مغ25جبرعة يف الربمييات بيلة ضد فعالة اجلسم وزن من كغ

احليويةنازير،واخل باملضادات املعاجلة استخدام عرب قطعان عدة من العدوى استֱקئصلت وقد
البيئة نظافة يف خمصوصة أجل. وإجراءات من الكيميائية املعاجلة مع التلقيح مشاركة اقتֱקرح
اخلنازير لدى الربمييات داء . مكافحة

املكافحة أجل من ضرورية للقطيع املناسبة أُ. اإلدارة ميكنولقد اخلنازير أن مراراً وضح
املصلي الضرب تنقل املاشيةPomonaالبومونيةأن عن. إىل النوعني هذين فصل فإن لذلك

العدوى اتقاء أجل من ضروري . بعضهما
عـراجـالم
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الليستريات LISTERIOSISداء

ICD10 A32.1ا والدماغ السحايا والتهاب الليستري السحايا لليستريالتهاب
A32.7بالليستريات الدموي منA32.8) الليستري(اإلنتان األخرى األشكال

الليستريات الليسترياتP37.2داء الوليدي) المنتثر(داء
ICD-10 A32.1 listerial meningitis and meningoencephalitis;

A32.7 listerial septicaemia; A32.8 other forms of listeriosis;
P37.2 neonatal (disseminated) listeriosis

الليستريات:املرادفات داء الليسترية، العدوى البيض، الكريات (,Listerellosisكثرة

Listeriasis(الديرورة مرض ،circling)احليوانات لدى الدورانية ). احلركة
جنس: السببيات أمهالليستريةحيتوي هلما فقط نوعان لكن أنواع، سبعة يفعلى ية

مها واحليوان اإلنسان املستوحدةمرضيات والليستريةL.monocytogenesالليسترية
سابقاً(L. ivanoviiاإليفانوفية تدعى كانت البلغاريةالتـي أوL. bulgaricaبالليسترية

رقم املصلي املستوحدةمن5الضرب املمرضني). الليسترية النوعني كال بني ظاهر فرق هناك
قدرִד للدميف احلالة . ما
املستوحدةتعترب واحليوانالليسترية لإلنسان بالنسبة أمهية األنواع عن. أكثر عبارة وهي

تقيس اختيارية هوائية ال الغرام إجيابية و0.5-2عصوية طوالً قطرا0.5ًميكرون ميكرون
بني ما حرارة درجات يف اآلغ. م20-25ومتحركة يف بيتا النمط من للدم اروحالة

مستعمراִדاالدموي، حول الدم احنالل من ضيقاً شريطاً بذلك(وتشكل تشبه الليستريةوال
عريضاًاإليفانوفية شريطاً تشكل مميزات). التـي املستوحدةأحد تستحقالليسترية التـي

منخفضة؛ حرارة درجات يف النمو على قدرִדا هي بنياملالحظة باهاء درجة ميكن6-9يف
تتوالد تتراوحأن حرارة درجات يصيب. م3-45يف خلوي داخل اختيار طفيلي وهي

تقسيم مت فقد الوبائي بالبحث متعلقة ولغاياٍت البطانـي الشبكي املستوحدةاجلهاز الليسترية
اإلنسان. مصلياًضربا11ًإىل يف احلاالت معظم الضروب(92%)تنجم عن واحليوانات

استعرافلذ1/2a(4)و1/2bو4bاملصلية يف حمدودة فائدة ذا املصلي التنميط يعترب لك
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العدوى (14). مصدر

أصل املتحدة161من الواليات يف مصلياً منمطة الضرب33%: مستفردة إىل تنتمي
املصلي4b،%31.5املصلي الضرب املصلي1/2b،%30إىل الضرب إىل1/2a،%4إىل

املصلي املصلي3b،%1الضرب الضرب املصلي0.5%و3aإىل الضرب . 1/2c(15)إىل
لـ املصلي التنميط الربازيل71أثناء يف متييز: مستفردة متفرقة،7مت مصلية 50%ضروب

كانت 1/2a .(21)كانت29.6%و4bمنها

بغية أخرى خمططات جֱקهزت فقد متهيدي كأسلوب مفيداً كان املصلي التنميط أن رغم
العدوى مصدر تعيني من .التمكن

بطريقتني أويل بشكل التنميط بالعاثيات: أُجري والتنميطPhage typingالتنميط
الكهربائي بالرحالن العظمى. electrophoretic enzyme typingاإلنـزميي بريطانيا : يف

تنميط باستخدام64%ميكن الذراري فرنسا28من يف تنميط: عاثية؛ باستخدام78%ميكن
احلعاثية،20 كال تنميطهاويف ميكن ال التـي الذراري من كبرية مئوية نسبة توجد . التني

ذراري مجيع تنميط املستوحدةميكن بنظائرالليسترية الفرعي التنميط طريقة باستخدام
الرنا(48)اإلنـزمي بواسطة التنميط بنجاح استخدم التنميط(الريباسيRNAوحديثاً
). الريباسي

اجلغرايف اال:التوزع املستوحدةتتوزع. نتشارعاملي النابتةالليسترية يف واسع بشكل
واحليوانات اإلنسان وأمعاء . والتربة

اإلنسان يف املرتفع:احلدوث الوفيات معدل بسبب هام مرض لكنه منخفض، . الوقوع
النامية البلدان من العديد يف نادر الليستريات البلدان. داء يف للحاالت عاٍل تركيز هناك

أكثراألورور هم البلدان هذه يف الطبـي اֱדال يف العاملني ألن رمبا املتحدة والواليات بية
األفضلlookoutتتبعاً املختربي الدعم إمكانية وبسبب االحتادية. للمرض، أملانيا مجهورية يف

الغربية(السابقة هناك): أملانيا عامي296كان بني الليستريات داء من ،9169-1985حالة
احلضريةم%60 املناطق يف كانت احلاالت هذه من50%. ن كانت املعزولة الذراري من

هو شيوعاً األكثر املصلي الضرب وكان العظمى. 4b(43)الولدان بريطانيا احلصول: يف مت
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من معلومات عامي722على بني ما حدثت من. 1967-1985حالة كالً العدوى أصابت
يف الوليد أو واجلنني األولني. (34%)حالة246األم اليومني خالل الوليدية العدوى شֱקخصت

يف الوضع يف(54%)حالة133بعد الوضع بعد يومني من أكثر متأخرة شخصت 56بينما

هناك.(23%)حالة الرحم(198%)حالة47كان داخل املوت أيضاً. من هناك 10كان

اجلن(4%)حاالت إصابة دون الدم بتجرمث أصنبְק اإلماتة. نيألمهاٍت حاالت إمجايل كان
من. (32)%50 أقل تتضمن أن جيب املعطيات هذه أن املؤلف احلاالت50%يقدر عدد من

البلد يف حدثت الذي تسجيل. اإلمجايل والبالغني474مت اليافعني لدى حالة275: حالة
الرجال(%58) لدى حوامل(42%)حالة199وكانت غري نساٍء لدى ا. كان إلماتةحاالت
دفينة44% ,76%كانت علل لديهم كان املرضى هؤالء احلاالت. من وقوع زيادة لوحظت

اخلريف فصل (33). ي

بـ السنة يف حتدث التـي احلاالت عدد تقدير بني800مت املتحدة الواليات يف حالة
و3.6بوقوع1980-1982عامي مواطن، مليون كل بني األقل150حالة على وفاة حالة

اإلماتةح( الولدان). 19%االت لدى األعلى النوب معدالت كل4.7(شوهدت بني حالة
حية100.000 األعمار) والدة ذوي اِألشخاص لدى أكثر70وكذلك أو بني11(سنة حالة
مليون النامية. (14)) كل البلدان يف احلاالت من قليل عدد متييز فرادية. مت حاالت شوهدت

أمري يف بلدان عدة الالتينيةيف . كا
املكسيكية املشايف أحد مجيع: يف على أشهر ثالث فترة أثناء دموي زرع إجراء مت

عدوى عالمات يبدين أمهاִדم كانت الذين السلوياألطفال استفردت. السائل وقد
املستوحدة أصل4منالليسترية من مفحوص33ولدان البريو. (38)وليد مت: (19)يف
املص الضرب املستوحدةمن4bو4dلياستفراد داءالليسترية من مميتة حاالت ثالثة من

جمهضة أجنة مخسة ومن الوليدي األرجنتني. الليستريات حول: يف قليلة معطيات توجد
اإلنسان لدى الليستريات داء األرجنتني. حدوث يف كوردوبا داء: يف من حاالت هناك

الوليدي تشكلالليستريات سنة، اإل2-3%كل الباكتريولوجيةمن الناحية من املؤكد نتان
أيرس. (37) بوينس مقاطعة يف صغرية مدينة مانزوللو: يف الليسترية) 1981عام(استֱקفرد

النمطاملستوحدة األبقار1aذات حتلب كانت المرأة مهبلية نضحة ومن بقري جنني من
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مرتل كلبة أخرى. ةيومن مدينة مانزوللو: يف نضحة) 1990عام(استֱקفرد من السببـي العامل
املرأة هذه متلكها قطة ومن المرأة الطب. مهبلية أيريس بوينس مركز تشخيص: يـيف 9مت

خالل الليستريات داء من مل15حاالت فقط واحد مريض مميتة، كانت منها اثنتان سنة؛
املناعة منقوص (41).يكن

وبائي فاشيات حدثت لكن فرادي، بشكل احلاالت معظم البلدانحتدث من العديد يف . ة
عام هاليفاكس1981يف يف التوليد دور مشايف أحد هناك): كندا(يف يف34كانت حالة

و بالوالدة احمليطة للمناعة7الفترة كبت أو مستبطنة علة لديهن يكن مل نساٍء يف . حاالت
أحياء ولدوا رضֵקع أطفاٍل لدى اإلماتة حاالت نسبة مخسة.27%كانت هناك كانت

ناضج مليص لوالدة حاالت وأربع عفوية إىل. (at term)إجهاضات الوبائية الفاشية عֱקزيت
املخرָקط الكرنب املصلي(coleslaw)سְקلَطة الضرب استֱקفرد الليستريةمن4bحيث

املرضىاملستوحدة من استفراده إىل باإلضافة الكرنب السابقة. من السنة يف خروفان مات
الليستريا داء كانبسبب املزارع أن كما الكرنب، فيها ينمو كان التـي املزرعة يف ت

كمخصب األغنام روث حبفظ). مساد(يستخدم قام املزارع أن املالحظة يستحق ومما
حرارة درجة يف مربָקداً مما4الكرنب حسابم على بالتضاعف السببـي للعامل مسح

األخرى امللوثة (42). املكروبات

ح سابقة فاشية عاميف بوسطن8يف1979دثت يف املتحدة(مستشفيات ): الواليات
املشفىمريضا15ًباملرض،مريضا20ًأصيب يف العدوى اكتسبوا اخلضار. منهم أن افتֱקرض

العدوى مصدر هي . النيئة
ماسيشوتس املتحدة(يف عام): الواليات وبائية فاشية اللنب1983سֱקجلت عن نامجة

أصابتاملبستر، ومريضا42ًوقد املناعة مناعياً،7منقوصي مؤهلني هناكمرضى وكانت
أيضاً بالوالدة احمليطة الفترة يف اإلصابة من اإلماتة. حاالت معدل من32كانت. 29%كان

النمط40أصل من بسترته. 4bمستفردة بعد تلوث قد اللنب يكون أن احملتمل (45). من

امل الواليات يف األعظم الوباء عامسجل بكاليفورنيا1985تحدة أجنلوس لوس . (27)يف
وولدانֵק وأجنتهنֵק احلوامل النساء الوباء كان. أصاب اإلماتة لألجنة63%معدل بالنسبة

بالعدوى املصابني استֱקفرد. والولدان حيث املكسيكي الطري اجلنب عن الفاشية جنمت
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املصلي اجلنب4bالضرب ومن املرضى احلض. من دور بنيتراوح 31ومبعدليوما11ً-70انة

(45). يوماً

وفرنسا والدامنارك سويسرا يف وبائية فاشيات سويسرا. وجدت عام:يف فاشية حدثت
و64وأصابت1987 بالوالدة احمليطة الفترة يف بالوالدة،58حالة احمليطة الفترة غري يف حالة

الطري اجلنب عن نامجة الفاشية هذه اإل. وكانت معدل ذرية. 28%ماتةكان الليستريةكانت
األناملستوحدة النمط من الفاشية هذه عن الفاشيةـاملسؤولة سببت التـي للذرية نفسه زميي

عام كاليفورنيا عام. 1985 (14)يف فرنسا يف املعروفة األوبئة أعظم أحد حيث1992حدث
املصلي40%وشخصا691ًأصاب النمط عن نامجة كانت احلاالت استفردت.4bمن

من الوبائية أطفاهلنֵק91الذرية ومن حامال أن. امرأة املتبقني61%وجد األشخاص من
مناعي عوز لديهم كان الوبائية بالذرية يف. املصابني كما نفسه العاثوي النمط كان

الذرية. (1985-1987)والدامنارك(1983-1987)وسويسرا(1985)كاليفورنيا استفردت
من اللحم،163الوبائية منتجات من جنب35عينة األخرى12. عينة األطعمة من . عينة

من الوباء األول23وحتـى) مارس(آذار18استمر وسببت1992عام) ديسمرب(كانون
و63 وفاة إجهاض22حالة اخلن. حالة لسان إىل السبب اهلالمـعزى يف .(55)زير

عام25حدثت فرنسا يف جديدة بني1993حالة الثانـيما كانون وآب) يناير(شهري
املصلية). أغسطس( الزمرة عن جمدداً املرة هذه الفاشية استذابـي4جنمت منط ذات لكنها ،

lysotypeعام فاشية عن . 1992خمتلف
الـ21كانت أصل من مع25حالة جنينية أمومية عفوية4السابقة إجهاضات

ناضج إمالص فرنسا. still births at termوحالتـي غرب احلاالت معظم كان. حدثت
اخلن للحم ملنتج العدوى يعزو أن على قادراً الوبائي قامت(rillettes)زيرـاالستقصاء الذي

واحدة جتارية شركة . (Bol Epidemiol Hebdom No34, 1993)بتوزيعه
متنوعة اختطار فئات املسنون: توجد املرضى الولدان، األجنة، احلوامل، منقوصوالنساء ،

املكتسب. املناعة املناعي العوز متالزمة مرضى خبصوص اجلدال بعض حدث . AIDSلكن
الليستريات بداء اإليدز مرضى يصاب أن احملتمل غري من أنه إىل املؤلفني من العديد أشار

كبري بشكل منقوص لديهم اخللوية املناعة جهاز أن من.رغم فيه يكون الذي الوقت ويف
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مبكان مرضىالصحة تصيب التـي الرئيسية احلاالت من حالة ليس الليستريات داء أن
البشري املناعي العوز فريوس بعدوى املصابني املرضى لدى الليستريات داء وقوع فإن اإليدز،

HIVبـ أعلى العام300هو السكان تعداد يف وقوعه من (45).مرة

احليوانات يف ضرباً:احلدوث الليستريات داء احليواناتميتلك من األثوياء من واسعاً
والربية ويف. الداجنة والربية الداجنة الثديية احليوانات من كبري عدد يف العدوى توكيد مت

احلرارة متغريات يف وكذلك استعداداً. poikilothermsالطيور الداجنة احليوانات أنواع أكثر
واملاشية باملاعز متبوعة األغنام ا. هي تواتر يعرف احليواناتال هذه يف . حلدوث

الالتينية أمريكا بلدان من العديد يف حدثت فاشيات يف. وصفت املرض توكيد مت
األلبكة ثديي(حيوانات يف) alpacasحيوان واملاشية والطيور األغنام ولدى البريو يف

واألراغوي .األرجنتني
السوافية الفاشية احليوانية(حدثت عام) الوبائية خمترب1924األوىل أرانب يف إنكلترا يف

للعامل النوعي االسم جاء هنا ومن الوحيدات بكثرة يتميز مرِض من ". املستوحدة"عانت
والقوارض األرانب عدا األخرى احليوانات أو اإلنسان يف الوحيدات كثرة حتدث ما . نادراً

نامجة املتحدة والواليات العظمى بريطانيا يف الفاشيات من العديد الكألوصفت عن
من أعلى باهاء درجة مع تضاعف5املخزن تناسب املستوحدةوالتـي تزايد. الليسترية ومع

املخزن الكأل من قليلة كمية وجود مع حتدث التـي الفاشيات فإن املخزن الكأل استخدام
تزايدت قد مرتفع .وباهاء
اإلنسان يف الولدان: املرض هي إصابة األكثر احلاال50%(الفئة ومن فرنسا يف 39%ت

املتحدة الواليات من) يف أكرب األعمار ذوي األشخاص بفئة نادر. سنة50متبوعة املرض
و الشهر بني ما أعمار يف من. سنة18جداً اثنتني من املأخوذة املعطيات على اعتماداً

تسبب الليسترية العدوى فإن أملانيا يف التوليد وفيات2%إىل0.15%مستشفيات معدل من
بالوالدة احمليطة من. الفترة الثانـي النصف يف عادةً النساء لدى الليستري اإلجهاض حيدث

الثالث األثلوث يف تواتراً أكثر وهو أو. احلمل اإلجهاض تسبق التـي األعراض تتضمن
قليلة أسابيع أو بأيام والدوخة: الوالدة والصداع اجلسم حرارة درجة وارتفاع النوافض
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معويةوأحياخلفيفة، معدية أعراض قبل. اناً تتكرر ال أو تتكرر قد الدموية اإلنتانية النوب هذه
احلمل بتمام جدا معتل وليد أو مليص جنني الوالدة. ill-full-term babyوالدة ال: بعد

أعراضاً األم استفرادتبدي ميكن لكن املستوحدةمرضية الرحمالليسترية وعنق املهبل من
تت لفترات عديدةوالبول أسابيع إىل قليلة أيام من لكنه. راوح حياً ولد قد الطفل كان إذا

قليلة أيام خالل أو يولد حاملا أعراضاً يبدي فإنه الرحم داخل بالعدوى األعراض. مصاب
أو اإلنتان أعراض تواتراً-هي أقل املنتثر-بشكل احلبيبـي الورمي(الورام اإلنتان
الرضيع لدى ت). احلبيبـي التنفسيقد السبيل يف اضطراب أعراض هناك إماتة. كون معدل

مرتفع سنجابية. احلالة صغرية عقيدات شكل على البؤري الكبدي النخر هي الرئيسية اآلفة
قصرية. بيضاء فترة بعد السحايا بالتهاب يصابون لكنهم ظاهرياً أصحֵקاء األطفال بعض يولد

عديدة( أسابيع إىل قليلة احل). أيام هذه أويف الرحم يف غالباً مكتسبة العدوى تكون االت
الوالدة املتحدة. أثناء الواليات األكثر:يف السريري الشكل هو الوليدي السحايا التهاب

السائد هو بالوالدة احمليطة الفترة يف الدموي اإلنتان يعترب أوربا يف الرأس. شيوعاً،بينما موه
الوليدي السحايا اللتهاب شائع . عقبول

البالغني،ا لدى شيوعاً األكثر الشكل هو والدماغ السحايا التهاب أو السحايا لتهاب
من أكرب بأعمار هم الذين هؤالء لدى الليستري. سنة50وخصوصاً السحايا التهاب حيدث

أو بأورام املصابني أو السكري بداء املصابني أو املضعفني األشخاص يف كمضاعفة غالباً
ذوي املسنني املنحطاملرضى املناعي اإلماتة. اجلهاز معدل كان احليوية املضادات ظهور قبل

املرضى%70 وخصوصاً املضعفني البالغني بني أيضاً الليستري الدموي اإلنتان حيدث
املستقلب مضادات أو القشرية بالستريويدات األمد طويلة ملعاجلة لذلك. اخلاضعني :باإلضافة

حد إىل الليستريات داء يؤدي والتهابقد وخارجية داخلية وخراجات الشغاف التهاب وث
املقلة بالعدوى. باطن املصابة األجنة ملسوا الذين البيطريني األطباء بني اجللدي الطفح . وصف

األمبسلني هو اجلنينـي األمومي الليستريات لداء ֲדا املوصى قد. ampicillinاملعاجلة
احليوي املضادات من خمتلفة أنواع األمبسلنيتستخدم مثل مع(ة بالتوليف أو مبفرده

من(والتتراسيكلني) األمينوغليكوزيدات أقل بعمر والكلورامفينكول) سنوات8ليس
Chloramphenicolاملرض من األخرى األشكال معاجلة .(2)ֲדدف
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احليوانات يف املرض
والماشية والماعز ا:األغنام شكل على اֱדترات يف اللستريات داء الدماغيظهر لتهاب

دموي وإنتان وليدية الدماغ. ووفيات التهاب هو شيوعاً األكثر السريري ميتلك. الشكل
احلدة، مفرط مساقاً واملاعز األغنام يف مناملرض الوفيات معدل من3%وخيتلف أكثر إىل

احليوانات. %30 بقيا مع مزمناً مساقاً املاشية يف الليستري الدماغ التهاب يوما4ً-14ميتلك
يصاب فقط8-10%وعموماً القطيع .من

اخلمود أعراض ويبدي القطيع عن نفسه الدماغ بالتهاب املصاب اֱדتر احليوان أو(يعزل
واحللق) االكتئاب الوجه عضالت يف وشالً تشنجية وتقلصات والصعر التنسيق وفقد ومحى

امللتحمة والتهاب واحلَوְקل الغزير أ. واإللعاب احليوان أثناءحياول ما دعامٍة على يستند ن
دوائر,الوقوف ضمن يتحرك فإنه املشي على قادراً كان الطور. وإذا يف احليوان يستلقي

األكل حماولته أثناء مميزة مضغ حركات بإجراء ويقوم للمرض . النهائي
أكثر لكنه األعمار، من عمر أي يف احليوانات الليستري الدماغ التهاب يصيب أن ميكن

العمرشيوعاً من األوىل الثالثة السنوات الكرش. خالل يصبح أن قبل يظهر ال فهو ذلك ومع
البالغة. وظيفياً من اليافعة احليوانات لدى شيوعاً أكثر الدموي اإلجهاض. اإلنتان حيدث

التناسلية للعدوى الوحيد العرض ويكون احلمل، من األخرية األشهر أثناء رئيسي بشكل
األ. عادة تبدي للمرضال أخرى عالمات أي قبل. م البقرة يف الرمحية العدوى حدثت إذا

مظهر ذا ويصبح عادة، أيام لعدة الرحم يف حيتبس امليت اجلنني فإن احلمل من السابع الشهر
واضح بؤري خنري كبد التهاب مع يتطور. متعطّن وقد املشيمة تنطمر فقد لذلك باإلضافة

الرحم يف. التهاب العدوى حدثت فعلياًإذا ساملاً يكون اجلنني فإن احلمل من النهائية األشهر
أصغرية آفات . ويبدي
أيضاً تسبب املستوحدةقد األبقارالليسترية لدى الثدي قليلة. التهاب حاالت هناك

حقاً نادر حدوثه أن أو األبقار، يف العامل هذا وجود دراسة عدم بسبب رمبا . موصوفة،
النا الثدي التهاب عنيتنوع واملزمنالليستريةجم احلاد إىل السريري دون من وخامته . يف

الصحة على انعكاسات له يكون وقد الزمن من طويلة مدة اللنب يف العامل طرح يستمر
تضمن ال البسترة أن وخاصةً العيوشة) تكفل(العامة، اجلراثيم عدد كان إذا الكاملة املأمونية
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احلرارية املعاجلة قبل .(16)كبرياً
عامي يف أجريت دراسة بأستراليا1970-1971أظهرت فكتوريا داء(10)يف أن

األغنام لدى بالوالدة احمليطة الفترة وفيات يف هام سبب هو متقطيعا94ًيف. الليستريات ،
الليسترية وجدت حيث بالوالدة احمليطة الفترة أثناء ماتت التـي واألغنام األجنة فحص

يف الشتاء. هانم25%املستوحدة فصل يف العامل هذا عن الناجم املرض حيدث ما قُدر. أكثر
من يتراوح فكتوريا يف الليستريات بداء املصابة القطعان يف اإلجهاضات معدل . 2-20%أن

اإليفانوفيةتتشارك معالليسترية البلدان من العديد يفاإلجهاضاتيف ونادراً األغنام يف
اإليفانوفيةالليسختتلف(1)األبقار املستوحدةعنترية ظاهريةالليسترية منطية مميزات عدة . يف

األخرى األوىل:الثدييات القليلة األسابيع يف حيدث وعندما اخلنازير يف نادر الليستريات داء
عادة الدموي اإلنتانـي الشكل يأخذ فإنه احلياة الكالب،. من لدى معروفة قليلة حاالت

خيتلط قد الكَلَب) بسيلت(التـي داء مع املرض الداجنة. لديها احليوانات يف املرض يظهر
الدموي اإلنتانـي وبالشكل معزولة حاالت شكل على عادة األخرى وصفت. والربية

القبيعات استيالد مستعمرات ولدى األرانب لدى . فاشيات
إصابة: ورـالطي األكثر هي اليافعة معدل. الطيور ويتراوح نادرة منالفاشيات الوفيات

األخرى املزارع يف منها كبري عدد فقدان إىل واحدة مزرعة يف الطيور من قليل عدد . فقد
والتهاب القلب عضلة يف تنكسية آفات مع شيوعاً األكثر هو الدموي اإلنتانـي الشكل

بؤري كبدي وخنر والدماغ. الشغاف السحايا التهاب شكل يتواجد قد نادرة مناسبات ويف
و صعر فقد. اضحمع الدواجن طيور تغذية يف احليوية للمضادات العام االستخدام بدء ومنذ

األنواع هذه يف الليستريات داء من قليلة حاالت . سجلت
االنتقال وطرز العدوى احليوانات:مصدر يف واسع بشكل السببـي العامل يتوزع

البيئة وكذلك املستوحدةاستفردت. واإلنسان ثديياتالليسترية الطيورمن من وأنواع خمتلفة
واֱדاري السائلة والفضالت واحلشيش والطني والنباتات التربة الذراري. ومن وجود إن

الفوعة وعدمية للفئران(املفوعة لكن) بالنسبة الوبائيات، إيضاح يعقد والبيئة احليوانات يف
معترباً مساعداً املصلي التنميط يكون أن واألغنا. ميكن املاشية األنواعتقوم من والعديد م
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برازها طريق عن السببـي العامل بطرح األخرى املستوحدةاستفردت. احليوانية الليسترية
العامة اجلمهرة من قليلة مئوية وبنسبة هلم املالمسة األشياء ومن املرضى براز لكنها. من

براز من أيضاً التناس20-30%استفردت السبيل يف ووֱקجدت احلوامل النساء األنثويمن . لي
املصلي النمط استفراد مت أنه احملتمل من تنميطها، ميكن مل التـي الذراري إىل باإلضاة

املصلي1املمرض ذلك. 4b(23)والضرب على واسعاً: وبناًء الطبيعي املستودع يكون
كبرياً األثوياء املرض. وعدد يلتقط الناس من قليال عددا فإن ذلك من. ورغم العديد تلد

أصحاءال أطفاالً برازهن من السببـي العامل استֱקفرد اللواتـي مسايرة. نساء شروطٌ تلعب
اإلجهاد أخرى) الكرب(مثل مؤهبة ختمد(وأسباب التـي املعاجلات أو األمراض خصوصاً
املناعي املرض) اجلهاز ابتداء يف حيث. دوراً آخر مؤهب سبب املناعي اجلهاز احنطاط إن

با التقدم مع وأعوازحيدث احلمل أثناء حتدث التـي الصماوية التغريات إىل باإلضافة لعمر
املشيمي املستوى على املناعي . التنظيم

نفسها بالعدوى املصابة األم بيֵקن بشكل هو والوليد للجنني بالنسبة العدوى مصدر . إن
خفيف دم جترمث عن ناجم هو األم على يظهر الذي للمرض املستتر املساق أن قد. يعتقد

للن املشاֲדة األعراض على اعتماداً دوراً باهلواء املنقولة العدوى التـيـتلعب الوافدة زلة
األم ֲדا الربازي،. تصاب الطريق عرب بالعدوى لألم التناسلي السبيل يصاب أن احملتمل من

املشيمة أو الدم جمرى عرب بالعدوى اجلنني يصاب يف. بينما السببـي العامل كشف إن
بالعدوى-رجٍلمنـي لزوجته التناسلية األعضاء احلاالت-أصيبְקت بعض يف أنه يوحي

اجلنسي التماس طريق عن العدوى تنتقل أن . ميكن
يف حدثت التـي احلديثة الفاشيات دلّت كما مهم الفموي الطريق عرب االنتقال أن يبدو

وفرنسا وسويسرا املتحدة الواليات من اإل: انظر(كل يف تلوث) نساناحلدوث كانت حيث
واللنب اخلضار للعدوى) احلليب(بعض وسيلة واللحم األلبان مالحظة. ومنتجات املهم من

يف الليستريات داء شخص منشآٍت من قادماً كان الفاشيات إحدى إىل أدى الذي النب أن
املضعفني. حيواناִדا واألشخاص الولدان مها جداً مستعدتني فئتني املرض أص. يصيب لمن

سحايامريضا49ً التهاب أو ليستري دموي بإنتان املستشفى يف ولدانا7ًكان: قُبلوا منهم
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بكابتات. بالغني42و معاجلات يتلقون كانوا أو أخرى أمراض من يعانون البالغني مجيع كان
. املناعة

املخزن الكأل على تتغذى التـي احليوانات بني الليستريات داء حاالت عدد ارتفاع إن
الدخول باب هو اهلضمي اجلهاز أن على احملضֵקر. يدل العلف من السببـي العامل استֱקفرد

الباهاء درجة لديه والذي منقوص منPHبشكل الدماغ. 5أكثر التهاب من فاشية أثناء
األغنام نفسه: لدى العاثوي والنمط املصلي الضرب املستوحدةاستֱקفرد الكأللليسترية من

أدمغ ومن احليواناتاملخزن غرام. ة كل يف ليسترية مليون على حيتوي املخزن الكأل كان
املستوحدةتتوزع(53) ينقصالليسترية عندما املرض وينتج الصحيحة احليوانات مجهرة يف

الثوي) الكرب(اإلجهاد مقاومة . من
واحليوان اإلنسان فاشيات من كل يف العدوى مصدر كان الغذاء أن توكيد مت أنه ,رغم

اإلنسان لدى حمددة فرادية حلاالت بالنسبة معروف غري العدوى مصدر ميكن. فإن لكن
ملوث غذاء ابتالع عن نامجة كانت احلاالت هذه من معتدة مئوية نسبة أن (44)التوكيد

الن. (93) السجق ابتالع مع الليستريات داء من حاالت املطبوخـترافقت غري والدجاج يء
احملت. (46)جيداً دورمن ألن كشفها ميكن ال الغذائي املصدر ذات احلاالت من العديد أن مل

مستحيالً عدواهم مع طعام إقران جيعل املديد .(14)احلضانة
إحدى استهالك مع بالسرطان مصابة امرأة لدى الليستريات داء حاالت إحدى ترافقت

التركية املوجو). (Franksاألكالت األكلة هذه أن االستقصاء مفتوحةأوضح عبوات يف دة
ملوثة غري فكانت مفتوحة غري عبوات يف املوجودة تلك أما ملوثة كانت ثالجتها املزارع. يف

إجيابية نتائج عن أيضاً أمثرت الثالجة يف األخرى األطعمة من أن. املأخوذة هو االستنتاج
مكنتְקفاً كان املتصالب . (CDC, 1989)التلوث

الوالي يف هامة دراسة عامأجريت املتحدة الفترة. (CDC, 1992)1992ات خالل أُجري
عامي سكانـي1990و1988بني بتعداد البلد يف صحية مناطق أربعة يف خاص وبائي ترصֵקد

مواطن18 هناك. مليون املستعرفة301كان الليستريات داء من مليون7.4(حالة كل يف
مات)مواطن طعاأوضحت. (23%)منهم67، تلوث الذينسوابق املرضى أن املرضى م

مبقدار الطري اجلنب بتناول قاموا الليستريات بداء األشخاصضعفا2.6ًأصيبوا تناوله عما
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مبقدار جاهزاً طعاماً اشتروا أو الشواهد1.6الشواهد، اشتراه عما فحص. ضعف أجري
أن ووجد املرضى أصل(64%)79ثالجات على123من واحداً طعاماً حتتوي األقلكانت

املستوحدةملوثاً الـ(33%)26ويفبالليسترية أصل الذرية79من استفردت السابقة ثالجة
املرضىـاإلن يف وجدت التـي نفسها . زميية

ألنواع الواسع وجودهاالليستريةالتوزع يكون ملاذا يوضح احليوانات براز ويف الطبيعة يف
حتمي شبه النيئة اللحوم االنت. يف يتنوع منقد النيئة اللحوم يف ما.68%إىل0%شار غالباً

اخلن حلم املطبوخـيتلوث غري الدجاج يف أيضاً متواتر التلوث لكن معلومات. زير، توجد
ذراري فوعة بشأن املستوحدةقليلة اللحومالليسترية من . (22)املعزولة

التلوث درجة على اعتماداً األطعمة رفض بشأن موحد معيار يوجد الليستريةبال
بلدان.املستوحدة عدة املتحدة(تطلب والواليات مطلقاً،) فرنسا تلوث هناك يكون بينماأال

أخرى حمدد) يـأملان–كندا(بلدان حتمل اإلمجايل. فلديها الغياب تأكيد املستحيل من
األطعمةالليستريةألنواع مجيع .(9)يف

كاليفورنيا املتحدة(يف درا): الواليات ملدةأجريت أنواع6سة انتشار على أشهر
من املأخوذة البيئية العينات يف اللنب156الليسترية لتصنيع أنواع. وحدة الليستريةاستفردت

بيئية597من(12.6%)75من أا. عينة على استֱקعرفت الذراري الليستريةنصف
أصل. املستوحدة اللنب156من تصنيع اجيا46أعطت:وحدة عينات ألنواعمنها بالنسبة بية
أا19.9%والليسترية على استعرفت املستفردات هذه املستوحدةمن .(7)الليسترية

املرض وبائيات يف احليوانات الفرادي: دور الليستريات بداء اخلاصة الوبائيات زالت ما
جيداً معروفة ولي. غري واحليوانات، اإلنسان بني مشترك مرض أنه الباحثني معظم سيعترب

بذاته املصدر حيوانـي صيانة. مرضاً يف تشارك احليوانات أن احملتمل الليسترية) مداومة(من
خاص بشكل توزعها ويف عام بشكل الطبيعة . يف

أن ميكن واحليوانات اإلنسان أن األخرية السنوات يف أجريت التـي الدراسات اقترحت
مصادر عدة من العدوى اإلنس. تلتقط لدى احلاالت احلضريةمعظم املناطق يف حتدث ان

العدوى مصدر احليوانات تكون فقد ذلك ومع احليوانات مع قليل متاس يوجد يف. حيث
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نفسه املصلي النمط استֱקفرد مث نيئاً لبناً شربت امرأٍة لدى العدوى توكيد مت احلاالت إحدى
النلليسترية اللنب التوأمنيـمن اخلدجيني طفليها ومن . يء

العا مناستֱקفرد السببـي ليسترية16%مل إجهاضات لديها حصلت التـي األبقار من
عن( اخلضار). الليستريةنامجة أو اللحم أو اللنب عن سابقاً وصفت التـي الفاشيات جنمت

بالزبل عضوي(امللوثة احليوانات) مساد أن يوضح مما بالليسترية منعدية حيوانات من املأخوذ
هاماً مصدراً تكون أن . للعدوىميكن

اإلنسان إىل احليوانات من للعدوى املباشر االنتقال من ֲדا مسلم حاالت أحد. توجد قام
الرحم يف ذراعيه بغرز بقرة والدة يف مساعدته أثناء املواشي الـ. رعاة ساعة24وخالل
بثرات إىل تطور مث ذراعيه وأحد يديه على طفح ظهر محىعاىن،. التالية من بعد، فيما

متعمم) رعدات(ونوافض بثرات. وأمل ومن البقرة مهبل من نفسه العاثوي النمط استֱקفرد
هذا املواشي هم،. (6)راعي البيطرية املهن داءأصحاب التقاط اختطار حتت خاص، بشكل
اجللدي أبقارا. الليستريات معاجلتهم بعد باملرض البيطريني األطباء من كبري عدد أصيب

ولدانا أو أجنة أو الدمويأجهضت باإلنتان مصابة حيوانات جثث بتشريح قيامهم بعد . أو
الظاهر احلطاطي الطفح هي تواتراً األكثر اآلفة العدوى. (20) (35) (20)كانت حتدث قد

املريضة الطيور مع بالتماس أيضاً . (17)البشرية
فقط: التشخيص السببـي العامل استفراد خالل من التشخيص وضع إذا. ميكن

السلويأُحضر السائل أو النخاعي السائل أو الدم مثل عادةً عقيمة مواقع من العينة ت
درجة) الصاء( يف حضانة مع الدموي اآلغار يف مباشرةً البְקذر إجراء ميكن فإنه اخلزعة مادة أو

اليومية35حرارة الفحوصات ومع أسبوع ملدة يف. م عضو أي من الليسرية استفراد ميكن
املصابة الدموياألجنة . باإلنتان

الدماغ بالتهاب املصابة املاشية أو املاعز أو األغنام من: يف املأخوذة العينات زراعة جيب
املستطيل املستطيل(اللب فيجب). النخاع اֱדترات ولدان أو القوارض أو الطيور يف أما

الداخلية األعضاء أو الدم . زراعة
خاص بشكل البارد اإلغناء طريقة الوبائية،تستخدم االستقصاءات زراعةيف يف وتستطب

التلوث العالية السريرية. النماذج للحاالت بالنسبة تشخيصية قيمة الطريقة هذه متلك ال لكن
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احليوية باملضادات باملعاجلة البدء جيب أنه وباعتبار تستغرقه، الذي الوقت األمبسلني(بسبب
Ampicillinمفضل ت) بشكل لكي ذلك أمكن فعالةحاملا . كون
انتقائي:حالياً وسط يف مث إغناء وسط يف األغذية إىل باإلضافة امللوثة العينات زرع . يتم

محض استخدام هو املتحدة، الواليات يف الزراعة وزارة إجراء هو اإلجراءات أحد
النبيتacriflavinواألكريفالفنيNalidixic acidالناليديكسيك منو تثبيط أجل من املرق يف

مدة. امللوث املزرعة حرارة24حتضن درجة يف يف30ساعة الثانوي الزرع يֱקجرى مث م
مدة نفسه التركيب له آخر حرارة24مرٍق وبدرجة أخرى يستخدمأخرياً. م30ساعة

صلب الليثيوم) جامد(وسط كلوريد على حيتوي االنتقائية Lithium chlorideعايل

.moxalactam(31)واملوكساالكتام
من املمرضة غري الذراري عن املمرضة الذراري متييز أجل من اختبار الليستريةطُور

اخلارجية. املستوحدة املادة متلكه الذي واملؤازر املؤيد األثر على الطريقة هذه للمحمرةتعتمد
املمرضةRhodococcus equiاخليلية الذراري مزارع يف للدم احنالل لليستريةإلحداث
.(49)حدةاملستو

اختالط:عموماً حيدث مفيدة) لبس(قد غري أا كما السريولوجية، االختبارات يف
املعوية املكورات مع املتصالبة التفاعالت الذهبيةenterococciبسبب العنقودية واملكورة

staphylococcus aureusاملصلية للزمرة بالنسبة وخاصةً طورت. الليستريةمن3و1،
الد تكشف،DNAنامسايري املستوحدةوالتـي خاصالليسترية .(8)بشكل
داء:املكافحة فيها يكون التـي املناطق يف الوليد لعقي غرام تلوين إجراء ميكن

اشتباه وجد ما إذا سريعاً احليوية باملضادات باملعاجلة البدء ويتم شائعاً، الوليدي الليستريات
هي اجلراثيم ا. الليستريةبكون يفالنساء الوافدة للرتلة مشاֲדة أعراض لديهن يتطور للواتـي

األمر لزم إذا احليوية باملضادات ومعاجلتهن جيداً فحصهنֵק جيب احلمل من األخرية . األشهر
وممارساٍت القوارض ومكافحة اللنب بسترة مثل تدابري العدوى ضد احملدود الدفاع يتضمن

والشخصية البيئية النظافة خبصوص . عامة
الطعامطُو حتضري أثناء خاصة توصيات أعضاء: (CDC, 1992)رت منتجات طهي

منفصلة النيئة باللحوم واالحتفاظ نيئة تؤكل التـي للخضار الكامل والغسيل جيداً احليوانات



األمراض اجلرثومية270

األخرى، األطعمة النعن اللنب تناول حتضريـوعدم يف املستخدمة األوانـي وغسل يء،
جيداً، األالطعام تعريض للحرارةوإعادة عالية حرارة درجة يف تֱקركت التـي أال. طعمة جيب

الطري، اجلنب املناعة املنقوصي األشخاص أخذيتناول البيطريني األطباء على وجيب
التوليد، أثناء اجلثثاالحتياطات وفتح اإلجهاضات أثناء خاص . وبشكل

الدماغ، بالتهاب املصابة احليوانات عزل أجهضتجيب التـي تلك مشيماִדاأو وختريب
من. وأجنتها معتربة لفترة ختضع أن بعد إال للقطيع اجلديدة احليوانات تضاف أال أن جيب

الصحي . احلجر
عـراجـالم
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LYME DISEASEاليمداء

ICD 10 A69.2

لالميداء:املرادفات املفصلLyme borreliosisالبوريليات التهاب  Lymeلالمي،

orthritis،املزمنة(املهاجرةاحلمامى املهاجرة احلمامى املفاصل) سابقاً التهاب .مع
ملتويةالعامل:السببيات هو منعنتنتقلspirocheteالسببـي القراد معقدطريق
اخلروعي البورغدورفرييةوتسمىIxides ricinusاللبود Borrelia burgdorferiالبورلية

.(10-20-21)ملكتشفهانسيبة
منوتتكون،SpirochaetaceaeامللتوياتفصيلةإىلBorreliaالبورليةجنسنتميي

احلركة نشيطة الشكل حلزونية البورغدورفرييةتقيس.جراثيم طوال11ً-39البورلية ميكرون
ذراري. سوطا11ًوهلا البورغدورفرييةأظهرت يفالتـيالبورلية بعضأوربااستفردت

ال يف وخاصة علىالتغايرية املعتمدين الرئيسيني السطحيني -Plasmidالبالزميدةربوتينني

dependent)Steere 1990.(
اإلنسانواحلدوثاجلغرايفالتوزع يفمت:يف البشري املرض يف46متييز الوالياتوالية
يف. املتحدة املوطونة البؤر ذات ااملناطق ساحل هي البلد األطلسيحمليهذا يف(ط وبالتحديد

الشرقيةامل الشمالية وسط) نطقة يف ومينيسوتا ويسكونسني وواليتـيالغربومنطقتـي
وار اهلادئيكاليفورنيا احمليط ساحل طول على البؤر. غون بالتمددالطبيعيةإن يف. آخذة
نيويورك منارتفعNew Yorkوالية املسجلة البشرية احلاالت ذات األقاليم ما8إىل4عدد

موثق،وازداد،،1985-1989عاميبني نوعبشكل من القراد فيها وجد التـي األقاليم عدد
الدامينـي نفسها22إىل4من،العدوىناقل،damminiIxodesاللبود الفترة خالل

White et al1 991)(1منسجلت عاميحالة40000أكثر بني الواليات1982-1992ما يف

منشارتأ1 كالً أن الداميندراسة جنوب ( I. ScapulurisالكتفيوIxodex damminiيـاللبود يف القراد
بالنسبة) املتحدةالواليات جغرافية متفاوتات تسمىيـوالت،نفسهاللنوعهي أن اللبودالصحيحبالشكلجيب
اختالفاتباعتبار. I.Scapularisالكتفي هناك خيصأن اإلصابةفيما معدل ويف فإننابالعدوىااليكولوجيا ،
علىننصح الضربنيباإلبقاء لكال الشائع االستخدام ذات . لاللتباسجتنباًاملصطلحات
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الر املرض هو املرض هذا وكان شيوعاًاملتحدة، األكثر القرادواملنقولئيسي طريق . عن
هي املتحدة الواليات يف للعدوى الرئيسية الدامينـيالنواقل يفIxodes damminiاللبود

ووسط اهلاديوالغربالشرق احمليطعلىI. Pacificusاللبود . ياهلادساحل
أواستֱקفرد يف أيضاً السببـي يفنالعامل العدي. كنداتاريو األوروبيةسجلت الدول من د

ناقل وكان لالمي، البوريليات داء من هوالعدوىحاالت القارة هذه اخلروعييف اللبود
Ixodes ricinus .ودول واليابان والصني استراليا من كل يف أيضاً املرض متييز االحتادمت

هويالسوفي العدوى ينقل الذي القراد فإن اآلسيوية الدول يف أما السابق، الفوقيتـي اللبود
.I. Presulcatusالثلم
الشمايليف الكرة الوقوعي: نصف الشهريناألعلىكون يف الصيف خالل للمرض

والسابع فصول. السادس يف املرض يظهر قد يفأخرى،وذلكولكن القراد حياة لدورة تبعاً
. املنطقة

هلايف:احليواناتلدىاحلدوث واֱדاورة املوطونة منابتص: املناطق عديدة أنواع
الداجنة البورغدورفرييةبعدوى) املاشية, اخليول,الكالب(احليوانات تشكل.البورلية

البؤرالربيةاحليوانات يف تنقله الذي العامل حياة ودورة القراد حياة دورة من الرئيسي القسم
الختبار. للعدوىالطبيعية املفاعالت من عالية معدالت البؤر هذه يف املناعيالتألقوجدت

السببـي، العامل من مستضدات احليوانيةباستخدام األنواع من العديد يف . الربيةوذلك
انتشار بنياملفاعالتكان الدامينـيباحملتشرةاحليواناتما يفI. Damminاللبود
عاميالشرقيةكونيكتيكات بني التايل1982و1978ما الشكل :(24)على

الذيلاألاأليل odocoileus virginianus)(:%27بيض

البيضاءالفئران األقدام %10:(Peromyscus Leucopus)ذات

الشرقيةاألمريكيةالسناجب %17:(Tamias striatus)املخططة

%50: (sciurus carolinensis)الرماديةالسناجب

الوخفيات(األبصوم من %17:(Didelphis virginiana)) حيوان

أمريكيحيو(الراكون ثديي %23:(Procyon lotor)) ان
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: 24%الكالب

الدمفردتتاس جمرى من منفأرةلدىامللتوية من20واحدة البيضاءاألقدامذاتفأرة
.(2) (8)املفحوصة
من380من كالب من مأخوذة يفموقعنيعينة احليوانات أنوجد:ويسكزنسنيلبيع
التأ%53 الختبار إجيابياً تفاعلت املناعيمنها لدىالعاملواستֱקفرد،لق الدم من 8املمرض

من .(12)كلبا111ًكالب
لفحص:Texasتكساسيف نفسه االختبار عام2409أجري الكالب من 1988عينة

إجيابية(5.5%)منها132وأمثرت نتائج الكالب. عن من العديد مناإلكان املصل جيابـي
الواليةالشماليةاملنطقة من البشريةالوسطى للحاالت األكرب النسبة سجلت .(14)حيث

للدغلوحظ متكرر بشكل تتعرض اخليول الدامينـيقبلمنأن يف. I. Damminiاللبود
لـ سريولوجية يفحصانا50ًدراسة معروفة موطونة منطقة يف عشوائي بشكل منتقاة

تفاعلالواليات املن13املتحدة، التألق الختبار إجيابياً املباشرمنها غري . اعي
طريقةيف باستخدام آخر سريولوجي املناعيمقايسةمسٍح ":أليزا"باألنزمياملرتبطاملمتز
السادس13أنوجد الشهر يف االختبار إجيابية كانت مفحوص100منحصاناً 6و،حصان

الشهر يف االختبار إجيابية كانت قادم. (7%)91من(11)10أحصنة هذه اخليول ةكانت
أمريكيةشواليات5من استجابات. رقية تواتر واليةاألضدادكان من القادمة اخليول يف

بانسلفانياعنأعلىنيوجرسي والية من القادمة متفاعلة. (6)تلك خيول تتواجد مل وباملقابل
تكساس وسط .(15)يف

اإلنساناحلدوث املميزةتظهر:لدى اجللدية  erythemaاملهاجرةاحلمامى:اآلفة

migrans (EM)القراديوما3ً-20خالل لدغة أو. بعد محراء ببقعة اآلفة تأخذحطاطةتبدأ
احلواف. بالتوسع حلقيةبشكلتتخطط محامى وتتشكل اآلفة مركز ويشحب قد. واضح

ناكسة احلمامى اجلسمعلىتكون من األخرى األجزاء على تظهر ثانوية آفات قد. شكل
اجللدي اآلفات الدعثلعدةةتترافق مع الصداعأوأسابيع أو آالمأواحلمى أو متيبسة رقبة

اللمفية العقد تضخم أو مفصلية آالم أو . عضلية
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املهاجرةتشكل لكنهالطورأوالدوراحلمامى قليلة أسابيع يستمر الذي املرض من األول
ينكس الثانـي. قد الدور خالهلمروربعد-يف يكون أشهر أو أسابيع املمرضعدة العامل ا
انتثر متعددةىلديتطور-قد مهاجرة محامات املرضى السحاياوالتهابmultipleبعض

عصبالو واعتالالت وتسرععضلةوالتهابيةدماغ . بطينـيالذينـياألقلبالالقلب
الكبرية املفاصل يف مفصلية نوب من يعانـي سنوات؛والتـي،البعض لعدة تنكس قد

الوقت مزمناًومبرور مساقاً أشهر. (8)تأخذ عدة الثالث: سنواتأوبعد الدور حيدث قد
األطراف جلد التهاب يتضمن حيث املرضى بعض عصبيةالضموريلدى وتغريات املزمن

أحياناً .ومفصلية
بنيجيب ما العالقة أن البال يف يبقى تكونوالتهاباملهاجرةاحلمامىأن ال قد املفاصل
وجدت،ظاهرة النوبتنيأوأسابيعحيث بني ىمرض405منامريض249لدىحصل. أشهر

املهاجرة احلمامى وجود ومفصليةأبدوا وقلبية عصبية أعراض بعد احلاالت. (8)فيما ف
نادرةاملترافقة املفصل التهاب جلد،أوروبايفمع والتهاب العصبية األعراض تكون بينما
.تواتراًأكثراألطراف
املريضمعاجلةتكون بإعطاء المي ،يوما10ً-30مدةdoxycyclineالدوكسيسيكلنيداء

السيفترياكسون حالوخصوصاceftriaxoneًأو ماوجوديف عصبـي . اضطراب
احليواناتاملرض معروف،إن:يف غري الربية احليوانات على امللتوية عدوى قدلكنهتأثري

األ عدمي الكال. راضعيكون لدى السائد التهابالعرض عن الناجم العرج هو يفاملفصلب
هاجراً يكون قد الذي املختلفة مع. املفاصل غالباً املفصلي األمل فقد(والقهماحلمىيترافق

اللمفية) الشهية العقد والتهاب عادة،. والتعب مؤقت املفصل مزمناًلكنهالتهاب يصبح . قد
تتضمنلوحظت اخليول لدى خمتلفة والتهاباملالتهابأعراض الدماغ والتهاب فصل

وموت األطراف ووذمة اجللد والتهاب إلناثاملهورالعنبية الطبيعية العدوى مع املتشارك
يتم مل العدوى لكن احلوامل، املوصوفةتوكيدهااخليل احلاالت من حالة أي (15). يف

عنرافقتت:املاشيةيف النامجة البورغدورفرييةالعدوى أيضاًالعرمعالبورلية أظهر. ج
ويسترنالتحليل لطخة طريقة باستخدام ELISAإليزاوطريقةWestern blotالسريولوجي



277 داء المي 

متاملناعيالتألقوطريقة عالية سريولوجية عيارات وجود املباشر املفصلرافقغري التهاب مع ة
من27لدىوذلك للنب منتجة منطقتـيقطيعا17ًبقرة وويسكونسنييف (Wellsمينيسوتا

(et al 1993.
وطرزمصدر هوينتقل:االنتقالالعدوى ناقل، بواسطة السببـي نوعالقرادالعامل من

الدامينـي الشرقيIxodes damminiاللبود الشمايل الساحل على املتحدة الواليات يف
األوسطالشماليةوالواليات الغرب نوع؛يف من القراد هو السببـي العامل اللبودلكن
هو. (5)الغربـيالساحلعلىI. Pucificusاهلادي اخلروعيالناقل يفI. Ricinusاللبود

يكون أن احملتمل ومن اهلالةاللبودأوروبا، اللبودو(8)سترالياأيفI. Holocyclusاحللقي
الثلم .آسيايفI. Persulcatusالفوقي

املمكنااستفرإن من جعل السببـي العامل القرامعرفةد ائيدور بشكل كناقل يف. د
املوطونة-استفردت: احلقيقة املنطقة املستضدية-كونيكتيكاتيف الصفات هلا ملتوية

يفواملورفولوجية وذلك المي داء مرضى أحد لدى املوجودة 110من(19%)21نفسها

بالغحوراوات الدامينـي(وقراد .)I. Damminiاللبود
لعدومت العايل املعدل الناقلإظهار املباشربواسطةى املناعي املواضع؛التألق أحد : يف
الدامينـيمنقرادا143ًمن(21%)30احتوى ؛ويفملتوياتعلىI. Damminiاللبود

آخر ملتويات66من(26%)17احتوى: موضع على. على احلصول بالنسبةهذهمت النتائج
والبالغ للحوراوات كانت) تغذيالتـي(املُطعְקمةنيفقط مֱקةيرق148بينما سلبيةطْغري عمة

)Steere et al 1983 .(شيلتر جزيرة مصابةالقرادمن50%منأكثركان: نيويوركيفيف
قراد2%كان: وباملقابل،(7)بالعدوى من اهلاديفقط مصابةI. Pacificusاللبود
.بالعدوى

تشري تقولاحلقيقةقد الريقاتإالتـي منن تكن ليةعدمل تناوهلا القرادإىللدمقبل أن
م و. حيوانـيمستودعمناًنعدييصبح صغرية قوارض يكون قد املستودع بريةثديياتهذا

ذو الفأر بينها ومن البيضاءأخرى، األيائل(األقدام الذي)Peromyscus Leucopusفأر
املتحدة للواليات الشرقي الساحل يف جداً هاماً . يعترب
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قوارضمس:اوبأوريف هو العدوى أيضاًريةبتودع Apodemusاليְקعֲקروجمثلصغرية

دم. ClethrionomysالعكبوريةوSylvaticusوالينقول على القراد وحوراوات يرقات تتغذى
وتصبح الصغرية الثدييات البورغدورفرييةبعدوىمصابةهذه البالغ. البورلية القراد ينقل قد

إىلالعاملَ مئويالسببـي جداًةنسبة عند،البيوضمنقليلة للعامل تدرجيي فقد هناك لكن
أن إىل واحلوراء الريقة لدوري كاملخيتفيانتقاهلا تتغذىتجددت. بشكل عندما العدوى

القوارضوحوراواتيرقات على املئويةتنعكس. (11)القراد النسبة على احلقيقة العاليةهذه
وجدت التـي واحلوراوات باإلضافةهذعلىللريقات الصغرية، الربية الثدييات املعدلإىله

إلصاب البورغدورفرييةبعدوىتهاالعايل . البورلية
األيلالقراد إىل ميل لديه طوليف)(odocoileus virginianusالبالغ على املوجودة البؤر

الشرقي وبوج. املتحدةللوالياتالساحل العامل من أخرى مناطق يف الدورة هذه ودتتكرر
املختلفةحيوانيةأنواع القراد أدوار دمائها على تتغذى احليوي. خمتلفة الذيbiotopeاملوضع

فت حتهذهيهتطور التـي الكثيفة النابتة مناطق أو الغابات مناطق هو بالرطوبةالدورات تفظ
.(23)للقراداملناسبة

فصليتوجد يف البالغ القراد من احلالربيعوفرة أما الربيعواخلريف، يف فتكثر وراوات
الصيف تكثربينم،وبداية ايةا يف اخلريفالصيفالريقات تطور. وبداية أدوار مجيع تعترب
طفيلي لإلنسانةالقراد مسؤولدورأما،بالنسبة فهو أويل،احلوراء نقل،بشكل البورليةعن

.(1) (8)اإلنسانإىلالبورغدورفريية
يفدور احلاليةاعتماداً:رضاملوبائياتاحليوانات املعلومات أنتوكيدميكن:على

امل هي الربية بشكلساحليوانات البؤررئيسؤولة يف العدوى مداومة عن تنقل. الطبيعيةي قد
املوطونة املناطق عدد وتزيد القراد والطيور . عارضثوياإلنسان. الكالب

يعتمد: التشخيص التشخيص قريب،حتـى-كان السريريةعاًحصروقٍت الصورة , لى
احلمامى سوابق وجود الوبائيةوعلىاملهاجرةوخاصة استفر. املعلومات زال العاملاما د

عملياملعدي غري الزرع اآلنرغم،بواسطة ممكن ذلك عام. أن ورفاقهقام1993يف ستيف
Steve etalمنداباستفر منمأخوذسريريةعينة142باستخدامفقطمرضىثالثةالعامل ة
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بربوريستخدم. اًمريض56 من) BSK) Burbour, Stoener, Kellyكيلي-ستونر-وسط
االستفر حرارةاأجل درجة يف ويֱקحضن أسهلالعاملدااستفر. م33د اجللدية اآلفات من

الدمدهااستفرمن واسعواستخدم،. من مصول،بشكل مع املباشر غري املناعي التألق اختبار
باحلمامىيوجد. مقترنةIgGوIgMعلىحتوي املصابني املرضى عياراتاملهاجرةلدى

من احلمامىوذلك،IgMاألضدادمرتفعة طور والنقاهةبني . أسابيع2-3بعداملهاجرة
للمرض متأخرة تظاهرات لديهم الذين املفصل(املرضى عصبية-التهاب أو قلبية ) شذوذات

لألضداد مرتفعة عيارات أيضاً فيما. IgG(8)لديهم اختباربعدأُظهر غريELISAإليزاأن
املناعي التألق اختبار من ونوعية حساسية أكثر كان تفاعالت. (8)املباشر هناك تكون قد

مل مع االختباراتاتويتمتصالبة يف وذلك متتلك،السريولوجيةأخرى أا على يدل مما
حمدود ونوعية باستخدامهاتنيحساسية يֱקنصح وال األعراضبالنسبة، عدميي . لألشخاص

مشابهيفالتشخيص يفاحليوانات بامل. اإلنسانملا املبكرة املعاجلة احليويةضتنقص ادات
احلمامى ظهور مدة تقللوقداملهاجرةمن أو امنمتنع للمرضملالتظاهرات وقد،تأخرة

على تأثري هلا األضدادإيكون مستوى .نقاص
القرادلاالطرقتتضمن:املكافحة ولدغات املوطونة املناطق جتنب للوقاية جيب. وحيدة

أن الطبيعية البؤر إىل الداخلني األشخاص أنرغمحمصنةوألبسةfootwearsخֱקفَّاًيرتدواعلى
دائماً ممكن غري . ذلك

منفِّقد احلشراترتؤمن التحصني) للحشراتالطاردةاملواد(ات بفحص. بعض ويֱקنصح
م بشكل امللتصقاجلسم القراد ونزع املنتاشاتعنتكرر بواسطة بلطف سحبه مجع(طريق

أقرب) ِمنتاش بشكل اجللد على تֱקضغط ممكناًماالتـي ذلك بارتداءويֱקنصح. يكون
إجراء أثناء . العمليةهذهالقفازات

القرادجيب ونزع متكرر بشكل الكالب يفمنفحص كما حبذر أجسامها على
استخ. اإلنسان مساحيقعلىTickicidesالقرادمبيداتدامإن طريقةأوشكل أطواق

جيدة من. وقائية معطل جتاري لقاح حالياً وأيوجد الكالب بفاصليֱקعطىجل جرعتني على
سنويا3ً يعطى مث الواسع.(13)أسابيع االستخدام اللقاحاالنتشاريشكل هلذا املميز وغري

وجود عدم مالحظة رغم للمناقشة جانبيةمادة اجلرثوميهلذاآثار . اللقاح
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MELIOIDOSISالراعوم

ICD -10 A24.1والصاعق الحاد الراعوم
A24.2والمزمن الحاد تحت الراعومA24.3؛الراعوم من أخرى أشكال

ICD-10 A24.1 acute and fulminating melioidosis;
A24.2 subacute and chronic melioidosis; A24.3 other melioidosis

واتيمور: املرادفات القارض،Whitmoreداء .Rodent glandersالرعام
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الراعومية:السببيات ،)Malleomycetesالزائفة(Pseudomonas Pseudomalleiالزائفة
الرعامية بالزائفة الصلة وثيقة الغرام سلبية متحركة حيوائية صغرية العاملP. Malleiعصية ،

للرعام األمان.املسبب دبوس شكل على القطب مزدوج تلوناً تلون) شكالة(تظهر عندما
اليتيلني التربةبأزرق ويف السطحية املياه يف تعيش رمامة جراثيم وهي رايت، ملون ميكن. أو
الراعومية حرارةللزائفة درجة ويف املخترب، ظروف ويف الطينية، الرطبة التربة يف حية تبقى أن

مدة الظالم ويف . (Thomas and Forbes-Faulkner, 1981)شهرا30ًاحمليط،
الراعومية فللزائفة خارجيعوامل وذيفان داخلي ذيفان فيها مبا عديدة، حمتملة وعية

النسيجنـزوإ مهامجة ميكنها متنوعة هضمية من. ميات عامل كل دور اآلن حتـى يعرف مل
اإلمراض يف العوامل اجلراثيم،. هذه تنتجها التـي مسية األكثر املادة هو اخلارجي العامل

اخللو داخل الربوتني ختليق تثبط أن .(Dance 1991, Ismail et al., 1991)يوميكنها

اجلغرايف آسيا: التوزع شرق جنوب يف واحليوانية البشرية احلاالت معظم سجلت
تايلند( ميامنار، ماليزيا، الرئيسية) إندونيسيا، املوطونة املنطقة تعترب شخص. والتـي وقد

وغيام ومدغشقر وكوريا وإيران أستراليا شرق مشال يف نيوغينياوبGuamاملرض ابوا
وتركيا وباكستان. وسريالنكا واهلند بنغالديش يف أيضاً حاالت حدثت أثبت. كما وقد

أ يف األمريكيتني يف وبنماArubaروباواملرض واملكسيك والسلفادور واإلكوادور والباهاماز
أخرى. وبورتوريكو مناطق يف العامل وجود حداثة األكثر االستقصاءات أوضحت وقد

منالربازي باستفراده البريو هايتـي، بوركينوفاسو، املياهل، عينات أو احليوانات أو األشخاص
.والتربة

ب يف اخلنازير ويف وغامبيا، كينيا يف البشر عند فرادية حاالت كينوفاسوورحدثت
تشاد يف املاعز ويف مسيطر. والنيجر، بشكل مداري العامل يف. توزع حدث الذي السواف

ال هو باريس معتدليف مناخ يف عنها بֱקلّغ التـي األوىل أور. فاشية إىلويف وباإلضافة با،
إسبانيا يف اخليل يف حاالت هناك  Benenson 1990; Galimard and Dodin, 1982)فرنسا،

(Dance, 1991 a.
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اإلنسان يف النامجة: احلدوث سريرياً الواضحة الراعوميةعنالعدوى شائعةالزائفة ليست
واألمريكينيخال. جداً الفرنسيني اجلنود من مئات عدة أصيب الصينية اهلندية احلرب ل

بالراعوم اجليش3حدثت1965-1969من. والفيتنامبني جنود بني شهر كل حاالت
فيتنام يف تعرض. (Piggott, 1976)األمريكي سيريولوجي مسح ماليني3من9%وحسب

للعامل فيتنام صراع يف شاركوا أمريكي .شخص
احلاالت، كانتتقريباً،كل السبعينات خالل املتحدة الواليات يف أثبتت التـي

آسيا شرق جنوب من عادوا مسافرين أو عسكريني .(CDC, 1977)ألشخاص
فيتنام حرب خالل العسكريني األشخاص بني حدثت التـي العديدة احلاالت أثارت

تايلند يف الطبية املهن أصحاب بني باملرض من3سجلت:1965قبل.االهتمام حاالت
إمجاله ما هناك كان بينما البلد، ذلك يف فقط بني1000الراعوم  (1988Kanaiو1967حالة

and Dejsirilert, 1988(الرئوي لالالتهاب شيوعاً األكثر السبب أنه على حالياً الراعوم مييز
أستراليا يف ترييتوري مشال يف إند التوب ناجية يف .(Purrie, 1993)احلادث

احليوانات يف املناطق:احلدوث يف خمتلفة حيوانية أنواع عند فرادية حاالت عن التبليغ مت
األغنام. املوطونة بني عارضية فاشيات وأروبا(حدثت أستراليا اخلنازير) Arubaيف ويف

حدا) فيتنام( وحيوانات املداري والسمك والدالفني والكالب واخليل واملاشية ئقواملاعز
للمختربات املستوردة النسانيس إىل إضافة نوع. احليوان، من مكاك يف حالة املكاكحدثت

الفيليبنيMacaca fascicularisاحلزمي من بريطانيا إىل هناك. مستورد مثبتة13كان حالة
يف مشتبهة حالتها50أو أا إال طحالية، خراجات معظمها لدى كان مستورد، حيوان
كانت السريولوجيةالعامة االختبارات نتائج على بناء مشتبهة والعدوى متأثرة؛ Dance)غري

(et al., 1992.
اإلنسان يف بعض:املرض يف العامل يبقى قد لكن قليلة، أياماً احلضانة دور يكون قد

سريرية عالمات تظهر أن قبل سنوات حتـى أو ألشهر هاجعاً العدوى. املرضى حتدث قد
سريري حتت يأخذبشكل قد أو القدماء، للمحاربني سريولوجي مسح يف شوهد كالذي
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مزمناً أو حاد حتت شكالً أو وصاعقاً حاداً شكالً .املرض
احلاد الشكل رئوي: يف والتهاب محى من يعانـي أن بعد قليلة أيام خالل املريض ميوت

واألمعاء املعدة التها. والتهاب من يتنوع تنفسي كمرض عادة املرض قصباتيتجلى ب
وقاتل وخيم رئوي التهاب إىل احلاالت. خفيف إماتة  Kanai and)تقريبا30ً%معدل

Dejsirilert, 1988).
صغرية خراجات من القصري األمد ذات الدموي اإلنتان حاالت يف الرئيسية اآلفة تتألف

اجلسم كل يف موضعة. منتشرة مندجمة أكرب خراجات تظهر الدموي اإلنتان يطول يفعندما
غالباً واحد .عضو

بالتوضع عديدة سنوات إىل قليلة أشهر من يدوم والذي واملزمن، احلاد حتت الشكل يتميز
العظام أو اجللد أو اللمفية العقد أو الرئتني مثل ما عضو النخر. يف اشتراك من اآلفة تتألف

احلبيب الورمي قي. يـوااللتهاب نضحة من النخر من املركزية املنطقة قدتتألف متجبنة أو حية
سلية آفة مع . ختتلط

املوطونة املناطق يف الوبائية السريولوجية املسوحات آسيا-تشري شرق جنوب إىل-مثل
شائعة السريرية حتت أو الكامنة األشكال الكامنة. أن احلاالت تبقى: يف الراعوميةقد الزائفة

نشيطة يوجد) معطلة(غري عندما نشيطة تصبح وقد تضعفسنوات، عندما أو آخر مرض
للمناعة كابتة أخرى معاجلة أو السترويدات إعطاء نتيجة الشخص  Kanai and)مقاومة

Dejsirilert, 1988).
فيه الرئيسي التوضع يكون أستراليا، مشال األصليني السكان يف املرض من شكل وصف

السفلي التناسلي البويل يف. اجلهاز التوضع هذا بالراعومشخصا16ًمن6شوهد مصابني
(Webling, 1980) .
الراعومية كبريةالزائفة بدرجة انتهازية اشخاص،جراثيم يف حتدث قد العدوى أن رغم

تايلند. أصحاء لدى: يف مرافق70%وجد مرض املرضى الداءConcurrentمن خاصة ،
الكلوي القصور أو املص. (Dance, 119/b)السكري والنساء الرجال بني ابنيالنسبة

هي املومسية3 :2واملصابات األمطار خالل احلاالت معظم بعدها) املدارية(حتدث . أو
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قاتلة بيتا الكتام بيتا العوامل من الراعوميةالكثري املركبات،. الزائفة هذه أحد وينقص
الوفيات معدل السيفتازيدمي، احلاد50%وهو الراعوم من يعانون الذين األشخاص بني

White)والوخيم et al., 1989) .

احليوانات يف مستعدة: املرض عديدة حيوانية األغنام. أنواع يف فرادية حاالت شوهدت
واملقدمات والقطط والكالب واملاشية واخلنازير واخليل اإلنسانPrimatesواملاعز غري

واألرانب املختربات وقبيعات أخرى برية وحيوانات واملدجنة الربية األكثراألنو. واجلرذان اع
وبائية فاشيات فيها حدثت حيث واملاعز، واخلنازير األغنام هو . استعداداً

أ يف شوهد كالذي األغنام، يف املرض يفويتألف خراجات من رئيسي، وبشكل روبا،
اللمفية والعقد واملفاصل مات. األحشاء قليلة أسابيع من25ويف املرض،90رأساً نتيجة

حـوعان بقي من الكثري العديدى املفاصل والتهاب الوزن فقد من ,.Sutmoller et al)ياً

أيضاً. (1957 األسترالية األغنام حاالت يف العصبة واألعراض السعال  Laws and)شوهد

Hall, 1964) .
اخلنازير املفصل: يف والتهاب والسعال النفس وضيق وإعياء محى من األعراض يف. تتألف
الرضيعة قات: اخلنازير غالباًاملرض ذلك. ل إىل عندما:إضافة أو اجلثة بفتح املرض يتواجد قد

املساخل يف اللحم غوي. يقطع مشال يف الراعوم يفنـزحيدث فرادي بشكل بأستراليا الند
التربة مع بتماس املولودة ليست. اخلنازير والتـي نفسها، الوالية من اجلنوبـي اجلزء ويف

البي املعاينة كشفت موطونة، منمنطقة الرضيعة اخلنازير يف حاالت مسلخ يف 8طرية

خالل لالستيالد متتابعة3مؤسسات احلاالت. سنوات هذه حيوانا17397ًمن159(حدثت
معاينتها وطوفان) متت غزيرة أمطار يف. بعد القصبية العقد يف اخلراجات ويف40%وجدت
يف املا. 34%الطحال من ضبوبات استنشاق إىل الفاشية Ketterer)ءعزيت et al., 1986) .

املاشية يف نادر اجلهاز. املرض ومن طحالية خراجات من السببـي العامل استفرد
جمهضة أجنة ومن املركزي . العصبـي

واإلسهال واملغص الدموي اإلنتان أعراض بسبب اخليل يف واضحة العدوى تصبح قد
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السيقان . ووذمات
جداً مميزة ليست الص. األعراض التـيومن احليوانية األنواع يف املرض تشخيص عوبة

فرادياً املرض فيها اإلنسان،. حيدث عند ملا مشاֲדة هي والتـي اآلفات، توحي بالراعومقد
تشخيصه إىل . وتؤدي

االنتقال وطرز العدوى مستودعات):13الشكل(مصدر أن االستقصاءات أظهرت
الراعومية السطحالزائفة واملياه التربة شرقهي جنوب يف اֱדهرى باالعتيان تأكد والذي ية

الزيت. آسيا خنيل ومزارع الرز حقول يف األعلى االستفراد معدالت على احلصول مت
حديثاً املياه14.5%-33.3%(املزروعة عينات كانت املستفردات الدراسات). من تظهر كما

املفاعل معدالت أن الوبائية الReactorالسريولوجية مناألعلى أتت الدموي التراص ختبار
املناطق تلك يف القاطنني أو املمطر. العاملني الفصل خالل واحليوانية البشرية العدوى حتدث

رئيسي السطحية،. بشكل املياه يف عديدة لسنوات حياً يبقى أن السببـي للعامل ميكن
املوطون املناطق متيز التـي الرطبة احلارة البيئة يف يتضاعف أن متطلباتهة،وميكن بسبب وذلك

القليلة .التغذوية
االنتق اإلنسانايثبت إىل حيوان من أو حيوان إىل حيوان من العدوى. ل أن يعتقد ولكن

شخص إىل شخص من تنتقل قد احلاالت بعض . يف
قد الربوستاتة بالتهاب مصاب أمريكياً جندياً أن يبدو والتـي فيتنام، يف حالة إىل إضافة

با املرض السكاننقل بني به مشتبه للمرض اجلنسي االنتقال إن امرأة، إىل اجلنسي لطريق
أيضاً التناسلي البويل بالراعوم املصابني األستراليني يقوم. األصليني القبلية، الطقوس فحسب

بالطني التناسلية أعضائهم بدهن السكان بتماسclayهؤالء يتم مماجيعله باجلماع يقومون مث ،
التربة .(Webling, 1980)مع

امللوثة، املياه أو التربة مع التماس خالل من العدوى واحليوانات البشر يكتسب أن يتوقع
اجللدية السحجات خالل من املياهabrasionوخاصة تناول أو الغبار استنشاق خالل ومن ،

أيضاً بشك. امللوثة الصينية اهلندية احلرب خالل املسجلة البشرية احلاالت عدد لارتفع
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بالطني احلرب جروح تلوث نتيجة أو) الوحل(ملحوظ بالفيضانات املليء الريف عبور أو
اخلنادق يف املديدة . اإلقامة

االنتقال: 13الشكل طرز .الراعوم

اجلرذان برغوث اخلويفإن والبعوضXenopsylla cheopisاألصلم املصرية: ، الزاعجة
Aedes aegyptiالعدوى نقل على املختربقادران حيوانات إىل جتريبـي يتضاعف. بشكل

احلشرات هلذه اهلضمي اجلهاز يف السببـي النواقل. العامل هذه يف) النقلة(دور احملتملني
حمدودة أمهية له أن يعتقد لكن بعد، يقيم مل الطبيعي . االنتقال

املرض وبائيات يف احليوانات اإلنسان: دور بني مشترك مرض الراعوم أن يبدو
لكليهما للعدوى ومصادر كمستودعات واملياه التربة وتعمل من. واحليوانات، أكثر بل

جغرافية. ذلك مناطق إىل السببـي العامل نقل يف كأثوياء دوراً تلعب احليوانات أن يعتقد
. جديدة

واستعراف:التشخيص استفراد هي اجلدل تقبل ال التـي الوحيدة التشخيصية الطريقة
السببـ القبيعةالعامل بتلقيح أو املباشر بالزرع إما استفراد. ي الراعوميةميكن منالزائفة
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خمتلفة ونسج والبول والدم والقشع . اخلراجات
املؤرج االختبار يكون للتشخيصAllergenicقد مفيداً امليليودين احليواناتيفباستخدام

إجي ونتائج اخلنازير يف عديدة كاذبة سلبية نتائج يعطي املاعزلكنه يف كاذبة . ابية
بامليليودين احملسسة احلمر الكريات مع الالمباشر الدموي التراص اختبار بني-أثبت من

السريولوجية املوطونة-االختبارات غري املناطق يف كافية لدرجة ونوعي حساس يف. أنه أما
عيارات فإن املوطونة مهمة1 :160املناطق تفاعالت ֲדا(ستعترب Appasskaj))معتد et al.,

1990) .
امل التألق اختبارات أكثرأثبتت أا وإليزا الالمباشر ونوعيةناعي .  (Dance, 1991)حساسية

وزمالئه مسيث قبل من وقيֵקم طور الذي الالتكس تراص اختبار ونوعياً(1993)يعترب حساساً
عالية . بدرجة

اختبار املاليزيةELISAإليزااستخدم األغنام اخلارجي،وقديف الذيفان أضداد لكشف
الذيفان ضد تعرض49.3%يفantitoxinأُثبت لألغنام قطيع من املأخوذة األمصال من

للعدوى طبيعي املعدل. بشكل كان حني عن6%يف بعيداً مبأمن حفظت الذي األغنام عند
. (Ismail et al., 1991)العدوى

متواتر:املكافحة غري املرض أن نوعية) رناد(مبا وقائية إلجراءات مربر اإلنسان. فال يف
السوقاء للبس الساق(ميكن طويل امل) Bootحذاء خارج العمل قدراًنـزعند يوفر أن ل

املوطونة املناطق يف العدوى ضد التحصني من . معيناً
مهمة والسحجات للجروح املناسبة مل. املعاجلة ما صعبة احليوانات يف العدوى مكافحة

باملاءتتغ املغمورة املنخفضة احلقول مياه تصريف مثل إجراءات خالل من البيئة . ري
عـراجـالم
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النخري NECROBACILLOSISالعֱקصاء

ICD-10 A 48.8أخرى نوعية جرثومية أمراض
ICD-10 A48.8 other specified bacterial diseases

مشورل: املرادفات عصيات العجو،schmorlداء . Calf diphtheriaلخناق
الناخرة: السببيات الFusobacterium necrophorumاملغزلية متبوغة غري عصية وهي

فصيلة من الغرام وسلبية األشكال متعددة جمربة تتنوع. Bacteriodaceaeالعصوانياتهوائية
أشكال من املرق زروع يف الناخرة مشتمالتcoccoidمكوراتيةاملغزلية مع خيوط إىل

النبوتية. حبيبية اآلغار)Rodالعصوية(األشكال زروع يف شيوعاً أكثر مكون. ، اجلراثيم هذه
لإلنسان التناسلي البويل والسبيل املعوي املعدي وللسبيل للفم السوي النبيت من

. وللحيوانات
خمتلفة فوعية فئات لكنه: للذراري إطالقاً، ممرضة غري أو قليالً ممرضة للفئران؛ اممرضة

ثالثة فئة األوىل؛ الفئة مثل للدم، سابقاً(حالة الكاذبةمسيت النخرية الكرائية
Sphaerophorus pseudonecrophorus (ممرضة وليست للدم حالة طفرة. ليست حتدث قد

فئة) حتول( أخرى) طور(من قبلvalidityمصدوقية. إىل املخابر يف اجلراثيم هذه استعراف
تساؤل1970 Holdeman)موضع et al., 1984) .

من خمتلفة أنواع قدBacteriodeالعصوانيةتلعب النخري، العصاء يف مهماً ممرضاً دوراً
اجلنس نفس من أخرى أنواع مع مقترنة أو مفردة املغزلية،تظهر مع أو اإلنسان، يف خاصة

احليوانات يف سالعصوانيةنوع. الناخرة يتبوغ ال إجباري هوائي ال أيضاً الغرامهو . لبـي
خاصالعصوانية بشكل األغنام إمراضية يف مهمة وتأخذ. العقدة متحركة غري اجلراثيم هذه

من تقيس خفيف، بشكل منحنية أو مستقيمة نبوتات . مكرونات6إىل3و1.7إىل1شكل
ثخينة ايات هلا يكون ما وغالباً أزواج، ضمن أو مفردة Holdeman)تبدو et al., 1984)
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الفوعة) Fimbriaeخְקمְקالت(كثريةPiliأشعاروهلا يف مهم عامل تلعب. وهي أن احملتمل من
للحوافر البشروي املطرس استعمار يف مهماً دورا من. Hoovesاألشعار الزوائد هذه متكن

إىل السريولوجية الناحية من العامل حتتوي9تصنيف مصلية منطا16ً-20زمر أو مصلياً ضرباً
ح املختلفةمصلياً، البلدان يف حمددها Gradin)سب et al., 1991).

الصعب من جتعل اإلنسان يف بالالهوائيات العداوى ملعظم املكروبات املتعددة الطبيعة
فحسب العدوى ترافق التـي تلك عن احلقيقية املماريض أو احلقيقي املمراض  (Kirbyتفريق

et al., 1980( .الالهوائيةتسبب الناخرةا-اجلراثيم مع-ملغزلية مقترنة بالعمل أو مفردة
أخرى متبوغة غري واحليواناتجراثيم اإلنسان يف خمتلفة مرضية وحاالت . أمراضاً

جنس من خمتلفة أنواع الناخرة-العصوانيةتسبب املغزلية فصيلة إىل تنتمي والتـي
ذاִדا-نفسها حبد اإلنسان(مرضاً وأحياناً) يف باالشتراك، معأو التآزري املغزليةبالفعل
واحليوانات(الناخرة اإلنسان ). يف

اجلغرايف االنتشار: التوزع . عاملي
اإلنسان يف إىل:احلدوث الالهوائيات الستفراد املختربية التقانة يف احلاصل التقدم أدى

ا احلاالت عدد لزيادة وبالتايل اإلنسان، عند اإلمراضية يف لدورها وأكرب أفضل ملسجلةتعرف
الصحية املؤسسات . يف

احليوانات يف األمراض:احلدوث بعض القدم-حتدث عنونة األغنامFoot rotمثل -يف
األغنام تربـي التـي البلدان كل يف متواتر أخرى. بشكل أمراض خناق–بينما مثل

النخري(العجول العصائي الفم شيوعاً-) التهاب . أقل
الكب النخري العصاء البلدانيسبب من العديد يف مهمة اقتصادية خسارات البقري دي

املاشية فيها تطعم التـي املناطق يف تواتراً أكثر وهذا املساخل، يف احليوانات مصادرة نتيجة
األبقار مراتع يف . (Timoney et al., 1988)احلبوب
اإلنسان يف الناخرةتسبب:املرض النااملغزلية اآلفات من واسعة والدبيلةضروباً خرة

البوقي املبيضي واإلنتان املفاصل والتهاب الرئوية الناخرة. واخلراجات والعصوانيةاملغزلية
األذناهلشة التهاب كعقبول السحايا، اللتهاب وأحياناً املخية، للخراجات مهمة عوامل
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األغلب األعم يف .(Islam and shneerson, 1980)الوسطى
ساب املرتفع الوقوع واملراهقنيتراجع األطفال يف الناخرة املغزلية عن الناجم الدم إلنتان قاً
اللوزتني التهاب من عانوا ليمري(الذين يشكل)متالزمة حيث حالياً ملحوظ إىل1%وبشكل

الالهوائيات%2 عن النامجة الدم جترمث حاالت كل من الدم. فقط بإنتان املصابني عند يظهر
خراج أو نضحي بلعوم اللوزةالتهاب يتلقى،حول عندما األعراض هذه ختتفي قد لكن

طبية رعاية املرض Seidenfeld)بعض et al., 1982) .البشرية السريرية النماذج معظم يف
أجناس أخذ والربيفوتيلةجيب بنيprophyromonasالعصوانية من االعتبار بعني فقط
الالهوائية يف. (Jonsimies-Somer and Finegold, 1991)العصيات العداوى تأتـي

القريبة لألجواف السوي النبيت من ). املتامخة(اإلنسان
هي الغرام السلبية الالهوائيات عن النامجة العداوى ملعاجلة فعالية األكثر احليوية املضادات

وامل والكلورامفينيكول  Jonsimies-Somer & Finegold, "imipenem)مييبينيماإل"ترونيدازول

1991).
احليوانات يف الناخرة:املرض وهياملغزلية اإلنسان، من احليوان إمراضية يف أمهية أكثر

الشائعة األمراض من الكثري . سبب
األغنام:امـاألغن يف للعرج شيوعاً األكثر السبب هي القدم بالتهاب. عنونة املرض يبدأ

األفوات للحوافرinterdigitalجلد البشروي املطرس إىل جلد.ويترقى خترب يسبب مث
احلافر وانفصال األقدام. األفوات يطريان واللذان الرطبني والكأل التربة مثل البيئية العوامل

جرثوميني عاملني مع املرض إحداث يف العقدة: مكتنفة والعصوية الناخرة . املغزلية
الناخرةتوطد وتسبباملغزلية أوالً قبلااللتهابنفسها البشرة يف إىلوالتخريب النفاذ

أعمق العقدة. طبقات للعصوانية للربوتني احلالة اخلواص عن احلافر تنكس يظهر. ينجم قد
أشكال بعدة مع: املرض مفوع، العقدة؛ العصوية من غوعة أقل ذراري عادة وينجم محيد،

مع سنوات، يدوم قد والذي ومزمن احلافر؛ وانفصال العرج/تشوه إحداث دون . أو
تصي أخرى البصليأمراض والنخر األفوات جلد التهاب هي األغنام يف احلافر ب

عن. العدوائي األول الناخرةينجم الفوتـيالغازية للجلد ومحامي وذمي بالتهاب ويتميز
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رمادية رطبة خنرية مادة من بطبقة يغطى قد . والذي
عن العدوائي البصلي النخر املقيحةينجم والوتدية الناخرة  Corynebacteriumاملغزلية

pyogenesاخللفيتني القدمني يف خاصة للحافر البصلية املنطقة وتقيح املرض. خبراجات ينجم
اجلرثومني كال تآزر املقيحةتنتج. عن تكاثرالوتدية ينبه الناخرةعامالً األخرياملغزلية ويصون

املقيحة البيضالوتدية الكريات مبيدة بإنتاج البلعمة . Lenkocidin(Cottral, 1978)من
العجول:الماشية خناق النخري(يتميز العصاء عن الناجم الفم وقهم) التهاب بإلعاب

الفم جوف يف خنرية باالستنشاق. ومناطق الرئتني وإىل احلنجرة إىل تنتشر أن للعدوى ،ميكن
رئوياً والتهاباً خراجات حتدث السنتني. حيث حتت احليوانات يف فقط املرض يبدو. حيدث

ا منيعةأن الناضجة عن. حليوانات املرض الناخرةينجم معاملغزلية األلبان مصانع يف ويشاهد
التصحح أيضاً. نقص املاعز صغار نفسه املرض . يصيب

مصادرة إىل ويؤدي املساخل يف البيطرية باملعاينة الكبدي النخري العصاء اكتشف
ب. الفطائس حمددة صفراء بباحات الكبد على اآلفات تامتتميز اتساق مع جيد . شكل

التاجية والناحية األفوات جللد مزمنة أو حادة خنرية عدوى البقر يف القدم ما. عنونة كثرياً
للطرف القاصي املفصل يف املفاصل التهاب املزمن الشكل الناخرةاستفردت. يبدي املغزلية

امليالنينية القدموالعصوانية عنونة آفات من اخلزعة عينات اجلرثومنيأظهر. من كال من مزيج
ثانية النمطية اآلفات األدمي التلقيح أو الفوتـي بالتخديش . (Berg and Loan, 75)معطى

ذلك اآلن: ومع حتـى تام بشكل واضحة غري السببيات زالت عدوى. ما أن احملتمل ومن
الناخرة أخرىاملغزلية والعقديات(وجراثيم العقدة املرض)العصوانية  (Timoney et alتسبب

أيضاً. 1988) املاشية يف اهلشة العصوانية عن الناجم الثدي التهاب . وصف
والتهاب:الخنازير النخري األمعاء والتهاب التقرحي الفم التهاب مثل إمراضيات وصفت

النوع هذا يف واخلراجات النخري . األنف
أخرى حيوانية احليوانات:أنواع يف والنقي العظم التهاب ينجم الالهوائياتقد بشكل-عن

اإلنسان؛ يف حيدث ملا بنيمشابه من39ومن استفردت هوائية ال من19جرثومة منوذجاً
هو تواتراً األكثر اجلنس كان احلالة). مستفردة18(العصوانيةالنقي غري العصوانية استفردت

من النماذج26%للسكر . من
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االنتقال وطرز العدوى النا:مصدر النبيتالعصوانيةوأنواعخرةاملغزلية من جزء هي
واحليوانات اإلنسان يف املخاطية األغشية من للعديد يف. السوي خاصة املنشأ، داخلية العدوى

له. اإلنسان ضرورية املرسبة العوامل أن إىل اإلنسان يف للمرض النسبـي التواتر عدم يشري
املنهك واألمراض الرضوح هي العوامل وهذه حيدث، عادةلكي عوامل: باختصار. ة إهنا

مع. انتهازية الدموية، التروية قصور عن الناجم واالختزال األكسدة كامن اخنفاض يوفر
وغريها الالهوائية اجلراثيم هلذه مناسبة ظروفاً أخرى خمرية جراثيم ووجود النسيجي . النخر

العوامل من بعض ذلك كل والربد، اجلراحة الوذمة الوعائية، املفضلةاألمراض الشائعة
الالهوائيات وتضاعف بعدوى. (Finegold, 1982)النغراس املصابني املرضى معظم يعانـي

هوائية ال دبيلة(رئوية رئوي، التهاب خنري، رئوي التهاب أو) خراجات، الوعي تبدل من
الالهوائي بالنبيت غنية هي والتـي الفموي البلعوم حمتويات رشف عن الناجم البلع .عسر

العام، والتخدير الوعائي، املخي واحلادث الكحولية، هي املستبطنة االختالجات،احلاالت و
وغريها عادة املخدرات . (Bartlett and Finegold, 1974)وسرف

عن الناجم الفوتية البشرة تطرية هو والبقر األغنام يف القدم لعنونة مهم مرسب عامل
يسمح مما رطبة الناخأرضية وتتضاعفرةللمغزلية نفسها لذلك. لتغرس تكثر: إضافة

الرطبة) تسود( البيئات يف اجلراثيم احليوانات(هذه برباز امللوثان والكأل أهنا) التربة ثبت وقد
أشهر لعدة الثوي جسم خارج البقيا على ذلك. قادرة من العكس العقدة: على العصوانية

البيطفيلي يف قصرية لفترة مبفرده احلياة احليواناتميكنه طريق عن املنشآت إىل ويدخل ئة،
احلملة أو الناخرةتوفر. املريضة وهكذااملغزلية العقدة العصوانية لتضاعف الالزمة : الظروف

املرض ليسببا ضروريني اجلرثومان أعاله. يكون ذكر مثل: وكما أخرى جراثيم تتفاعل
املقيحة حت،الوتدية العدوائي البصلي النخر تسبب خمتلفةوالتـي ظروف بشكل،ت تتفاعل
مع الناخرةتآزري . املغزلية

البقري الكبدي النخري هو-العصاء عامله الناخرةوالذي من-املغزلية داخلي منشأ له
والتـي الكرش، يف الظهارية اآلفات من البابـي الدوران طريق عن العامل ينفذ أن احملتمل

نتي املفرطة احلموضة عن تنجم قد املركزبدورها للطعام املسبق االستعداد . جة
التـي البيئات يف منتشر النخري العصاء عن الناجم الفم التهاب أو العجول، خناق
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ملحوظ بشكل ضعيفة التصحح إجراءات فيها . تكون
المرضدور وبائيات في يوجد:الحيوانات اإلنسان،ال يف مشترك مرض النخري العصاء

. واحليوانات
مريضعند:التشخيص يف العدوى سبب بأهنا هوائية ال متبوغة غري جبرثومة يشتبه ما

من) إنسان( خالية الباكتريولوجي التشخيص بغية اآلفات من اֱדوعة النماذج تكون أن جيب
فيها سوية مكونات الالهوائيات هذه تشكل والتـي السوي، النبيت من على. امللوثات

املثال ه: سبيل ال مبنشأ يشتبه الرغامىعندما عرب رشافة أخذ جيب بشرية، رئوية لعدوى وائي
للرئة املباشر بالنفاذ أو العكس. بإبرة للفحص: على مالئم غري املريض يشكل. قشع ال

مشكلة عقيمة ظروف يف قيح على اخلراجاتيفاحلصول أو الدبيلة . (Finegold, 1982)حالة
البيطرية املمارسة احلاف: يف أمراض تشخيص املميزاتيعتمد على واملاشية األغنام يف ر

صعوبة. السريرية دون الكبدي النخري للعصاء املختربي للتشخيص عينات مجع يف. ميكن
العجول املرض: خناق إىل عفنة نفاذة رائحة مع املتقرحة الناخرة اآلفات إجراء. تشري عند

ب القرحة: اكتريولوجيـفحص حواف من ظهارية عينات استخدام Guario)جيب et al.,

1982) .
اإلنسان:املكافحة يف الوقاية املرسبة،تتألف الظروف جتنب من رئيسي، وبشكل

مناسب بشكل يربرها. ومعاجلتها ما يوجد وال نوعية مكافحة إجراءات تعرف . ال
مستمر حبث موضوع األغنام يف القدم عنونة من. مكافحة حيوانات إدخال وجتنب

إ املرض فيها يوجد ألنأماكن مهم، وقائي العقدةجراء إحباريالعصوانية يف. طفيلي وكما
املعدية األمراض قبل: بقية حديثاً عليها احلصول مت التـي للحيوانات العزل من بفترة يوصى

القطيع) ضمها(إدخاهلا املرض. إىل يֱקدخل الكيميائية: وحاملا باملعاجلة االنتقال ينقص قد
بالفورمال للقدم محام الزنك5%نيبإجراء سلفات أو النحاس%10، سلفات .10%أو

بقطع املرض ملكافحة لكشف) قص(يوصى اجلاف الفصل خالل املتضررة احلوافر
النخرية باملستحضرات،األجزاء موضعياً تعاجل أو احليوانات ألقدام محامات جترى وأن
أعاله احليوية،املذكورة للمضادات العضلي اإلعطاء إىل مستمرةما. إضافة الدراسات زالت
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العقدة، العصوانية من يصنع لقاح هذهلتوفري يف املصلية واألمناط املصلية الزمر وجود أن إال
املهمة هذه يعقّد . (Piberio, 1980)اجلرثومة

وجود إىل الدراسات إحدى أكثر16أشارت أو مصلياً إىل،منطاً مصلية9باإلضافة زمر
أك). HإىلAمن( يوجد منقد واحدة مصلية زمرة من العقدةثر واحدالعصوانية قطيع . يف

واحد خروف حافر من أحياناً عديدة مصلية زمر استفردت املصنوعة. وقد اللقاحات توفر
من منقاة أشعار العقدةمن الرئيسي(العصوانية احملصن املستمنع على حتتوي مناعة) والتـي

مֱקرٍض بشكل اجلرثومة من مماثلة ذرية Stewart)ضد et al., 1983 a) .األشعار إىل -وإضافة
مماثلة ذراري ضد فقط حتصن متغايرة-والتـي مناعة يوفران قد آخران مستمنعان . هناك

منقاة أشعار من لقاحات مقابل خمتربة كاملة خاليا من املصنوعة اللقاحات كلها(توفر
األشعار من متساوية كمية مشاֲדاً) حتتوي خالياور. حتصيناً من املصنوعة اللقاحات أن غم

الوزن فقد وتسبب مهيجة أهنا إال متغايرة ذراري ضد حتصيناً وتوفر اإلنتاج يف أرخص كاملة
(Stewart, 1983 b).

املشكلة تستأصل، ال لكنها املكافحة، الصحيحة. تنقص احليوانات بعض تؤوي قد
العقدةظاهرياً الالعصوانية على وحتافظ حوافرها احلقليف يف الوقاية. عدوى إىل الوصول يتم

الكلورتتراسكلني يساعد التصحح معايري على باحملافظة رئيسي، وبشكل العجول، خناق من
العلفية األطعمة يف الكبدية،Feedlotاملعطى اخلراجات وقوع إنقاص احليوانيف وتساعد

سوي بشكل الوزن اكتساب ,.Timoney et al)على 1988) .
عدم مهمإن وقائي إجراء مركزة أطعمة إىل املعتاد احليوانات لطعام املفاجئ . التبديل

عـراجـالم
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النوكارديات NOCARDIOSISداء

ICD-10 A43.0 :الرئوي النوكارديات الجلدي؛A43.1،داء النوكارديات داء
A43.8النوكارديات داء من أخرى أشكال

ICD-10 A43.0 pulmonary nocardiosis; A43.1 cutaneous nocardiosis;
A43.8 other forms of nocardiosis

ممرضة: السببيات أنواع امللهبة: ثالثة النوكارية الربازيلية، النوكاردية النجمية، النوكاردية
القبيعة القبيعية( ألذن النمطي.)النوكاردية النوع هي األوىل . اعتربت
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رتبةالنوكارديةتنتمي تشبهActinomycetalesواتاالشعֵקإىل عالية جراثيم وهي
املميزات من الكثري يف للحمض. الفطريات ضعيف بشكل صامدة الغرام إجيابية هوائية وهي

طريقة هو التشدف وهذا وعصوية، مكورة أشكال إىل تتقطع متفرعة، طويلة خيوطاً وتشكل
التضاعف يف ). التكاثر(اجلراثيم
اجلغرايف يف. االنتشارعاملية: التوزع معروفة أعضاء التربةفهي تفكيكنبيت على وتعمل

العضوية أخرى. املادة حيوانات أو اإلنسان عند السوي النبيت من جزءاً تشكل يبدو. وال
األنواع توزع يف فرق هناك استعرفت: أن النجميةفقد حنيالنوكاردية يف كله، العامل يف

رئي بشكل الربازيلية النوكاردية ووسطتوجد مشال يف املدارية وقرب املدارية املناخات يف سي
أمريكا وتسيطر(Pier 1997; Land et al., 1991)وجنوب امللهبة، القبيعةالنوكاردية ألذن

وتونس واملكسيك واليابان واهلند املتحدة الواليات يف التربة Land)يف et al., 1991) .
اإلنسان يف النوكار: احلدوث داء يشكل التبليغال واجب مرضاً توجد،ديات ال ولذلك

تواتره حول عليها يعول فرادية. معلومات املتحدة. احلاالت الواليات ,.Beaman et al)يف

هناك.(1976 أن سنويا500ً-1000قدر حتدث من81.2%كان:1972-1974بني. حالة
عن نامجاً النجميةاحلاالت الربعن5.6%والنوكاردية النوكارديةعن3%وازيليةالنوكاردية

القبيعةامللهبة نوعيةنوكارديةعن10%وألذن أشخاص. ال بني احلاالت معظم حدثت
بني اإلناث. سنة50و21أعمارهم إىل الذكور نسبة .3 :1وكانت

احليوانات يف جيداً:احلدوث معروف غري احليوانـي النوكارديات داء وصفت. تواتر
عن نامجة خمتلفة والنسانيسالنوكارديةأنواعأمراض واألغنام املاشية والكالبMonkeysيف

واألمساك البحرية والثدييات الربية واحليوانات نيوزيلندا. والقطط املرض-يف أعري حيث
سابقاً االهتمام من عن: القليل التبليغ عامي34مت بني تظاهر1980و1976حالة منها26،
البقري الثدي .(Orchard, 1979)كالتهاب
اإلنسان يف هو: املرض الرئيسي النجميةالعامل عدوى. النوكاردية النوكارديات داء

اهلدأة،مقيحة إىل ميل مع مزمن إىل حاد من مساقه هو. يتغري شيوعاً األكثر الرئيسي الشكل
مناسب. الرئوي بشكل يعاجل مل إذا مزمناً الرئوي النوكارديات داء يصبح أشكال. قد حتدث
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رئيسي بشكل املناعة املعوزي املرضى عند الرئوي االلتهاب من . (Lerner, 1991)حادة
نوعية ليست مزمن: األعراض تكهف وجود عند الدم ونفث تنفسية، صعوبة يبدأ. سعال،

الرئتني يف أولية قيحية بآفة ونسج. عادة أعضاء يف الدموي االنتثار خالل من العامل يتوضع
شائعةاخلراجات. خمتلفة بداء30%إىل20%يبدي). متواترة(املخية املصابني من

عصبية أعراضاً املخية. النوكارديات باخلراجات املصابني عند احلاالت إماتة 50%معدل

عن. تقريباً النامجة املخية اخلراجات حاالت من قليل عدد عن التبليغ امللهبةمت النوكاردية
القبيعة Bradsher)ألذن et al., 1982) .األخرى التوضعات اجللد: تتضمن حتت النسيج

خمتلفة وأعضاء . والعظام
وجاليس مسيجو عن(1982) 62حلل النامجة العدوى من الربازيليةحالة يفالنوكاردية

الطب األدبيات ومن اخلاصة ملفاִדما من املتحدة لدى. يـالواليات من46كان مريضاً
الـ وم62املرضى جلدياً معاًمرضاً اجللد وتقيح الرخو النسيج على. رض اجللدي املرض

فطري وورم اجللد حتت وخراجات اجللد وتقيح وقرحات والبثور اهللل التهاب شكل
Mycetoma .لدى يف6وكان مرض أيضاً منهم واحد وعند جنبـي رئوي داء مرضى

املركزية العصبية املرض. اجلملة انتثار مميز-شوهد . حاالت8يفالنجميةللنوكارديةوهو
يف اجللدي النوكارديات داء يف مهماً مرسباً عامالً الرضوح شفي. حالة43من19وكانت
ومات الرخو، النسيج يف أو جلدي بداء املصابني املرضى بالشكل83%كل املصابني من

انتثار. الرئوي فيها حدث التـي احلاالت يف مرتفعاً كان احلالة إماتة . معدل
السلفاديازيناملع أو السلفيزوكسازول أو الكوتراميكسازول هي احملبذة أن. اجلة املهم من

الوقت لبعض تستمر وأن ممكن وقت بأسرع املعاجلة أو. تبدأ األميكاسني إضافة يفضل
للسلفوناميدات املقاومة احلاالت يف األمبيسلني من عالية . (Benenson, 1990)جرعات

معروف، غري احلضانة ذريةدور فوعة على اعتماداً يتفاوت أنه املرجح النوكارديةومن
الثوي مقاومة إىل إضافة تضاعفها، النوكارديات. وطور داء حاالت معظم (85%)حدثت

املناعة منقوصي أشخاص Beaman)عند et al., 1976) .
تسبب ما الربازيليةنادراً أورالنوكاردية إىل اكثر تؤدي لكنها رئوياً، فطريةمرضاً . ام



301 داء النوكارديات 

احليوانات يف إصابة: املرض األنواع أكثر هي النجمية. املاشية أكثرالنوكاردية وبشكل ،
امللهبةندرة، القبيعالنوكاردية البقريةألذن الثدي التهاب عوامل منعدياً. مها الضرع يصبح

عادة الوالدة من يومني إىل يوم امل،(Beaman and Sugar, 1983)بعد يظهر قد رضلكن
اللنب قناة داخل الصحيحة غري العالجية التسريبات عن ينجم ما وكثرياً اإلرضاع، . خالل

مزمن إىل حاد من املرض مساق ومتليفة. يتفاوت متوذمة الثديية الغدة شائعة. تصبح احلمى
. ومديدة

صغرية حبيبات مع القيح صغرية(يتشكل السطح)مستعمرات إىل نواسري ويشكل كما. ،
حيدث أيضاًقد أخرى أعضاء إىل ملفي أو دموي احليوانات. انتثار بني مرتفع الوفيات معدل

حادة بعدوى رئوي. املصابة كداء البقري النوكارديات يتظاهر قد العجول(كما يف خاصة
عمر أعضاء) أشهر6حتت يف وآفات خمتلفة ملفية لعقد اللمفية العقد والتهاب وإجهاضات،
. خمتلفة

ا هي إصابةالكالب األكثر الثانية هو. لفئة الرئيسي النجميةالعامل كما؛النوكاردية
عن نامجة عداوى والنوكارديةوصفت الربازيلية القبيعةالنوكاردية ألذن الصورة. امللهبة

اإلنسان عند التـي لتلك مشاֲדة الرئوي. السريرية هو شيوعاً األكثر السريري . والشكل
وقه محى من الكالب النفستعانـي وضيق وهزال أخرى. م أعضاء إىل الرئتني من االنتثار

والكليتنيمتواتر، والعظام املركزي العصبـي اجلهاز يصيب أيضاً. وقد شائع اجللدي الشكل
واألطراف الرأس على عادة موضعة قيحية آفات مع الكالب، أكثر. يف النوكارديات داء

السنة عمر حتت الكالب ذكور يف مرتفعمعد. تواتراً احلالة إماتة  (,Beaman and Sugarل

(1983 .
ا جداًلداء نادر القطط يف ندرة(نوكارديات غالباً) أكثر املخصية الذكور يف . ويشاهد

عن احلاالت معظم النجميةتنجم أنالنوكاردية إال إىل%30، عزيت النوكارديةمنها
مشاֲדةالربازيلية أخرى نوكارديات إىل . أو

في مرض والرئتنيوصف والصفاق واألمعاء الكبد يف متعددة قيحية حبيبية ورمية بؤر ه
املكاك من نسانيس ثالثة يف املنسترينـي(Macaqueوالدماغ املكاك اخلالسي، املكاك

Menestrina( .نوع حالتنيالنوكارديةاستفردت أصيبا. من قد النسناسني أن هو واالفتراض
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الفم طريق عن األوىل. (Liebenberg and Giddeaus, 1985)بالعدوى املراجع 5ذكرت

لدى كان النسانيس، يف موضعة4حاالت عدوى ثالثة. منها يف الرئوية اآلفات وجدت
امللهبةاستفردت. منها القبيعةالنوكاردية رباحألذن يد ) Papioبابيونوع(Baboonمن

قردوحي احلزمي(Cynomolgusومكاك آفات) املكاك والرئتنيلديهما والفكني الدماغ يف
والكبد املطول. (Liebenberg and Gidden, 1985)والقلب اإلعطاء هي احملبذة املعاجلة

تقريباً أسابيع لستة . للكوتراميكسازول
االنتقال وطرز العدوى السوي: مصدر التربة نبيت مكونات من تكون. النوكارديات

وبكثري فوعة، أكثر الكامنة املماريض طورهذه خالل منه اللوغاريتمي النمو طور خالل ،
لإلنسان. Stationaryاالستقرار فوعة أكثر فعال بشكل التربة يف تنمو التـي أن ويعتقد
الغبار.(Orchard, 1979)واحليوانات باستنشاق العدوى اإلنسان يكتسب أن احملتمل من
ا. امللوث معظم ألن املرض إمراض يف مهمة املرسبة أشخاصالعوامل عند حتدث حلاالت

للمناعة كابتة أدوية يتناولون أو املناعي اجلهاز يف عوز بني. لديهم فاشية حدوث توكد
من ذرية واستفردت الكلية، لزرع وحدة يف النجميةمرضى الغرفةالنوكاردية غبار من

عن. (Lerner, 1991). وهوائها الناجتة الفطرية األورام تنجم الرباقد منزيليةالنوكاردية
للجلد بأنواع. رضح التربة تالمس التـي اجلروح تنعدي األكثر. النوكارديةقد الطريق
للعدوى الربازيليةشيوعاً أوبالنوكاردية خدش أو ظفر أو بشوكة للجلد الرضحي التلقيح هو

. (Smego and Gallis, 1984)حرق
الط بنفس الرئوية العدوى احليوانات تلتقط أن احملتمل اإلنسانمن عند التهاب. ريقة ينجم

القثاطري تلوث نتيجة اإلرضاع مرحلة يف الحقاً احلادث الذي. الثدي الثدي التهاب أما
العدوى بؤرة تكون أن احملتمل ومن تفسريه، جداً الصعب فمن اإلرضاع بداية يف حيدث

املرضع، غري البقرة يف مسبقاً انتشرتموجودة باللنب الضرع امتأل بشكلوعندما العدوى
فاعل(منفعل سريرية) ال أعراضاً وسببت اللنب قنوات خالل  ,Beaman and Sugar)من

كل. (1983 غامضاً: على سراً االبتدائية العدوى منشأ عن،يبقى نامجاً يكون قد ولكنه
أيضاً ملوثة أدوات احملدث. إدخال الثدي التهاب من الكثرية احلاالت -بالنوكارديةتعزى
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لأللبانوالتـي قطيع يف أحياناً بوساطة-تشاهد أخرى إىل بقرة من العدوى انتقال إىل
العالجية التسريبات أو امللوثة . األدوات

املرض وبائيات يف احليوانات اإلنسان:دور بني مشترك مرض النوكارديات داء
العدوى. واحليوانات مصدر وهي املستودع هي االنتق. التربة من حاالت تعرف منال ال

أنفسهم البشر بني أو اإلنسان إىل . احليوانات
الزرع:التشخيص أن إال النوكارديات، داء إىل للنضحات اֱדهري الفحص يشري قد

فقط حمدداً تشخيصاً يوفر الذي هو العامل القصبية. واستعراف الغسالة استخدام ميكن
يف باألشعة املوجه السوائل وجتميع اخلراجات ورشف الرئويالسنخية النوكارديات . داء

عديدة سريولوجية اختبارات اإل: ذكرت املناعية املقايسة مستضدنـزأعطت مع ميية
من( النجميةنوعي) كيلودالتون55بروتني احلساسيةللنوكاردية خيص فيما جيدة نتائج

املناعي. (Angeles and Sugar, 1987)والنوعية املعوزي املرضى يف املصلي -التشخيص
النوكارديات داء من حالياً تواتراً أكثر بشكل يعانون جداً-الذين أكثر. صعب جهد يشري

الوزن(Boiron & Provost 1990)حداثة ذا الربوتني أن سيكون54إىل دالتون كيلو
النوكارديات داء يف الكاشفة لألضداد ملسبار كمستضد جيداً . مرشحاً

نوعية:املكافحة إجراءات توجد املرسبة. متوفرةال العوامل جتنب من الوقاية تتألف
للغبار مهمان. (Pier, 1979)والتعرض األدوات وتعقيم البيئي ملكافحة. التصحح يوصى

عن الناجم الثدي بالضرع،النوكارديةالتهاب اخلاصة التصحح ممارسات بتعديل البقرات يف
األلبان مصانع يف العام التصحح قواعد إىل . إضافة

عـراجـمال
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الباستوريالت PASTEURELLOSISداء

ICD-10 A28.0

الشحن: املرادفات الرئويShippingمحى االلتهاب البقري، التنفسي الداء معقد ،
بالباستوريلة)املاشية(الفربينـي الرئوي االلتهاب ال)احلمالن(، الدم إنتان املاشية،(يفنـز،
الذنان) احلمالن الطيور، األنف(Shufflesكولريا من يسيل الذي الرقيق ) املخاط

).األرانب(
جنس: السببيات تصنيف الدناpasteurelالباستوريةأعيد أساس من: على الدنا ִדجني

املفترضة أو املتوقعة املختلفة لألنواع اجلينية العالقة حتديد Mutters)أجل et al,. 1985)،
اجل قسم الدراسة، تلك نتائج على إىلواعتماداً هي: نوعا11ًنس هنا املهمة : األنواع

القتالة الباستوريلةmultocidaالباستوريلة الكلبية،،Dagmatisالدغماتية، الباستوريلة
الفموية، احلصانيةالباستوريلة أنCaballiالباستوريلة وجيب جداً، حديثاً وصفت وقد

هنا Schater)تضاف et al., 1989) .
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احلالة ارتباطاًللدمالباستوريلة أكثر وهي لإلنسان، وأحياناً للحيوانات، مهم جبنسممراض
اخلاصActinBacillusاملشعشعة اجلنيس امسها تأخذ املستقبلgenericوقد Mutters)يف et

al., 1986) .
ذلك إىل الدنا: إضافة احليوي: يتراوح النمط من الذراري بني الدنا والنمطAִדجني

مرجع13%إىل3%نمAِِِاحليويِ كذرية املستخدم احليوي النمط حسب وبذلك. فقط،
منفصلني كنوعني يصنفا أن جيب حيويان منطان Bingharr)هناك et al., 1990).

واملعاجلة والتشخيص الوبائية البحوث يف بعد تتوضح مل التصنيف إعادة . مزايا
عصيات متحركةالباستوريالت غري األشكال، متعددة معصغرية متبوغة، غري الغرام، سلبية ،

والكيميائية الفيزيائية للعوامل قليلة ومقاومة القطبني . تلوين
للدمتقسيم احلالة والباستوريلة القتالة ناحيةأإىلالباستوريلة من مهم مصلية مناط

واملكافحة التصنيف). اللقاحات(الوبائيات القتالةالفرعييعتمد مللباستوريلة أمناط صليةإىل
احملفظية املستضدات بتواليف،(1-16)واجلسدية(E, D, B, A)على األخرية حتدث وقد

للدمقسمت. خمتلفة احلالة حيوينيالباستوريلة منطني مصليا15ًو) TوA(إىل . منطاً
اجلغرايف من: التوزع كل للدمتنتشر احلالة والباستوريلة القتالة العاملالباستوريلة يف

مستودعاִדا،أم. بأسره على واعتماداً ولكن، أقل، بدرجة فمعروف ألخرى األنواع توزع ا
البلدان كل يف موجودة بأهنا االفتراض . ميكن

اإلنسان يف بشكل:احلدوث معروف ووقوعه التبليغ واجب مرضاً ليس وهو نادر،
هناك املختربية السجالت وحسب من822قليل، العظمى بريطانيا يف حدثت إىل1956حالة

وجود. 1965 املتحدة الواليات يف خاص مسح نامجة316أظهر القتالةحالة الباستوريلة عن
عام أخرى. 1968إىل1965من بلدان يف البشري الباستوريالت داء حدوث حول املعطيات
عنالاملرض. نادرة للدمناجم احلالة . نادرالباستوريلة

احليوانات يف األنوا: احلدوث يف والطيورشائع الثدييات من والربية الداجنة . ع
اإلنسان يف هو:املرض البشري الباستوريالت لداء الرئيسي السببـي الباستوريلةالعامل

البشر. القتالة عند املرض يف أقل بدرجة األخرى األنواع فحص. تشارك يف56مت مزرعة
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بشرية حاالت من عليها احلصول مت السويد، يف جوتيبورغ الباستوريالت،جامعة لداء
تصنيف إعادة مت أن النتيجة قتالةذرية26وكانت باستوريلة11،القتالةنويعكباستوريلة

كلبية12،املنتنةنويعقتالة وكباستوريلة كباستوريلة1وdagmatisدغمانيةةكباستوريل4،
واحدةفموية مؤقتاً، صنفتا للدموذريتان حالة حيوي-كباستوريلة وواحدة2 (T)ةزمرة

تنمط مل زمرة إىل . (Bisgaard and Falsen, 1986)تنتمي
أو القطط مصدرها منعدية خدوش أو عضات من للمرض السريرية األعراض تتألف

أخرى(الكالب حيوانات التنفسي)وأحياناً اجلهاز أعراض أعضاء،، يف موضعية عداوى
نادرة الدموي اإلنتان حاالت خمتلفة، الطبيسج. ونسيج األدبيات باللغةةلت املكتوبة

السحايا21اإلنكليزية التهاب من Kumar)حالة et al., 1990) .
احلوامل النساء يف الباستوريالت داء من متنوعة حاالت كانت. وصفت خروس عانت

عن ناجم والسلى املشيماء التهاب من بتوأمني القتالةحامالً األسبوعالباستوريلة بعد27يف
أغشيتهاأن بفترة،متزقت الوالدة بعد ومات بالعدوى الرحم عنق إىل القريب التوأم أصيب

بالعدوى. قصرية اآلخر التوأم يصب مل مع. بينما املهبل، من صعدت العدوى أن يعتقد
بأعراض مصحوب غري Wong)استعمار et al., يوجد. (1992 وال حاملتان امرأتان تلقت
ع مرافق ملرض قصة داءعندمها من مبكرة مرحلة يف بنسلني ميثيل الفينوكسي من الجاً

من األخرى وعانت السحايا، بالتهاب إحدامها أصيبت املعاجلة، ورغم الباستوريالت،
عميق خراج تشكل مع اهللل حيوانات،التهاب املرأتني لدى وقطة(كان مل) كلب لكنهما

Rollof)عضاتֱק et al., 1992) .
احلاالت معظم منعديةتنجم جروح عن أسوياء. السريرية محلة والكالب القطط معظم

الفمللباستوريلة جوف يف السببـي العامل ويؤدي. وتؤوي العضة جرح إىل املكروب ينتقل
املنطقة يف شديد وأمل وامحرار تورم إىل قليلة ساعات إىل. بعد االلتهابية العملية تنفد قد

العميقة النسيج الع،طبقات إىل النخروتصل وتسبب اإلنتانـي،. ظم املفصل التهاب
ما نوعاً بتواتر حتدث مضاعفات والنقي العظم يف. والتهاب اإلنتانـي املفصل التهاب يتطور

غالباً الروماتويدي املفصل التهاب من يعانون الذين . املرضى
من سنوات حتـى أو عديدة أشهر بعد مفصلية مضاعفات فيها ظهرت حاالت وصفت
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من10جنمت. (Bjokholm and Eilard)العضة والنقي20حاالت العظم التهاب من حالة
القطط عضات عن دونه أو القيحي املفصل التهاب وواحدة5و،مع الكالب، عضات عن
عند للعض تعرض يوجد وال وكلب، قط عضتـي Ewing)حاالت4عن et al., 1980) .

تفاقم القتالةقد أمراضالباستوريلة القصباتبعض توسع مثل أيضاً، التنفسي السبيل
احلاالت عدد وبلغة الرئوي، وااللتهاب القصبات املزمنة: والتهاب التنفسية احلاالت إن

بعضة املنتقلة العداوى بني األمهية يف الثانية الدرجة يف تأتـي العامل منها استفرد التـي
خدشه أو ناد. احليوان الشغاف والتهاب الدموي جداًاإلنتان . ران

عمر فوق األشخاص هي إصابة األكثر العمرية القائلة40اֱדموعة احلقيقة رغم إن:سنة،
واليافعني األطفال يف تواتراً أكثر . العضات

القتالة للبنسلنيالباستوريلة اإلنسان. حساسة يف املقاومة الذراري بعض وجدت لكن
املضاد: ولذلك. واحليوان خمطط إجراء احلكمة احليويةمن املخترب. ات يف االختبارات أظهرت

من الثالث واجليل لألمبيسلني، ممتازة والتتراسيكلنيحساسية  (,.Kumar et alالسيفالوسبورين

1990( .
احليوانات يف احليوانية: املرض األثوياء من جداً واسع طيف للكثري. للباستوريالت ميكن

أن ظاهرياً الصحيحة والطيور الثدييات العلويمن التنفسي السبيل يف الباستوريالت تؤوي
قبوال األكثر النظرية وحسب الفم؛ الضعيفة: ويف احليوانات مرض الباستوريالت داء يعترب

سيئة تصححية لظروف أو لكرب تتعرض تصبح. التـي قد الضعيفة املقاومة ذي احليوان يف
احللق يف املوجودة ممرضةFaucesالباستوريالت يف. لثويهاوالرغامى واضح فرق هناك

من املختلفة الذراري بني الفوعة القتالةمستوى . الباستوريلة
القتالةتكون يفالباستوريلة األمراض، بعض يف والرئيسي الوحيد السببـي العامل هي

السريرية الصورة يفاقم ثانوياً غازياً أخرى أمراض يف تكون . حني
املصلي النمط بني عالقة يسببهستوريلةللباتوجد الذي واملرض احليوانـي : ولذلك،وثويه

للمكافحة إضافة السوافيات علم دراسات يف مهم السريولوجي التلقيح(التنميط خالل ). من
ال الدموي اإلنتان عننـزينجم البقري القتالةيف املصلي-الباستوريلة يفB: 6النمط
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وبـ أفريقياB: 6وE: 6آسيا يسيطر. يف حني املصلييف للدممن1النمط احلالة الباستوريلة
املصلي القتالةمنA: 2والنمط الفربينـييفالباستوريلة الرئوي الشحن(االلتهاب يف) محى

.املاشية
تسبب: الماشية متالزمة وهي أيضاً، البقري التنفسي املرض مبعقد الشحن محى تسمى

نص يف املواشي صناعة يف كبرية اقتصادية الغربخسائر الكرة املتحدة. يـف الواليات : ففي
من بأكثر تقدر سنوية خسارة أمريكي25تسبب دوالر تنفسي. مليون مرض الشحن محى

لكرب تتعرض عندما البالغات البقرات إىل إضافة والعجالت العجول خاصة، يصيب، حاد
املطول النقل رئوي. نتيجة التهاب إىل خفيف تنفسي مرض من األعراض قاتلختتلف

اليوم. بسرعة من عامة األعراض مأواها14إىل5تظهر إىل املاشية وصول قد،بعد لكن
وصوله عند بعضها والنجيج. ميرض والسعال التنفس وضيق احلمى هي الرئيسية األعراض

الواضح الوزن وفقد واالكتئاب منخفض. األنفي الوفيات . معدل
اجل ومن تام، بشكل املرض سببيات تتوضح يفمل حيدث ال املرض أن باملالحظة دير
طويلة ملسافات احليوانات تنتقل عندما حتـى هناك. (Irwin et al., 1979)أستراليا أن يعتقد

غري واإلطعام والتعب الكرب عوامل هي وضوحاً أكثرها املتالزمة، تسبب متواقتة عوامل
والفطام احلرارة أو للربد والتعرض العداوى. املنتظم حتدث-الفريوسيةتتفاقم والتـي

ظاهرة غري تكون ما وغالباً قطيع، أي يف ثابت أثناء-بشكل الشديد االزدحام مثل بعوامل
متزايدة. النقل فوعة إىل قطيع إىل فجأة املستعدة احليوانات إضافة تؤدي ذلك، من أكثر . بل

الرئيسي السببـي العامل أنه على األغلب األعم يف املستعرف نظريالفريوس فريوس هو
الوافدةنـزال جنس(PI3)3لة املخاطانيةمن العدوى. Paramyxovirusالفريوسة تسبب

خفيفاً تنفسياً مرضاً وحده الفريوس كل. ֲדذا خماطية: وعلى يف حيدثه الذي الضرر يساعد
مثل ثانويني غزاةً التنفسي للدمالسبيل احلالة والباستوريلة القتالة ممالباستوريلة يفاقم، ا

السريرية أخرى. الصورة ناحية ذاִדا: من حبد املرض تسبب أن املفوعة للذراري . ميكن
الشحن محى من تستفرد ما كثرياً التـي الباستوريالت للدم: تتضمن احلالة الباستوريلة

احليوي املصليAالنمط النمط الزمرة1، من خمتلفة مصلية وأمناطا ،Aالباستوريلةمن
القائلة. القتالة حلقيقة جيدة: تشري نتائج تعطي احليوية واملضادات بالسلفوناميدات املعاجلة إن
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الباستوريالت عن ينجم األعراض من كبرياً جزءاً أن . إىل
الفريوس هو الباستوريالت مع تآزري بشكل يعمل آخر مهم فريوسي عامل هناك

العدوائي البقري والرغامى األنف اللتهاب البقري: مشابهبشكل. اهلربسي لإلسهال ميكن
واملتدثر التنفسياتواملفطوراتالفريوسي املرض هذا سببيات يف دوراً تلعب . أن

اإلنتان هو آسيا شرق وجنوب جنوب يف املاء وجاموس املاشية يصيب مهم مرض
ال البلدان. يفنـزالدموي من الكثري اخلسارات،ففي معظم عن املسؤول املرض -يكون
ط أن املواشيحيث استؤصلRinderpestاعون ال. قد الدموي اإلنتان حيدث يفنـزكما يف

أفريقية وجنوب مصر فيها مبا األفريقية، البلدان من جنوب،الكثري يف تواترا أقل وبدرجة
. أوروبا

األمريكي الثور يف متوطن املرض أن آخرهاBisonيبدو فاشيات، عدة حدثت وقد ،
املرض1967 انتشار الداجنةدون املاشية فيحدث. (Carter, 1982)إىل املدارية البلدان يف أما

ال الدموي املمطرنـزاإلنتان الفصل خالل والوذمة. يف احلمى هي الرئيسية األعراض
مرتفعSialorrheaواإللعاب الوفيات معدل التنفس؛ وصعوبة الغزيرة األنفية . واإلفرازات

مح حية تبقى التـي احليوانات مستدمياًتصبح املرض وجتعل للعدوى . لة
ال الدموي اإلنتان من حاالت وأنواعنـزسجلت واملنك، واخلنازير واجلمال اخليل يف يف

أيضاً ال. أخرى الدموي اإلنتان أن التذكري عننـزجيب ناجم القتالةيف النوعيةالباستوريلة
املصلية األمناط حي. E :6وB :6من املرض أن على بينة توجد يفال الداجنة املاشية يف دث

.األمريكيتني
القتالة أيضاًالباستوريلة الثدي التهاب من حاالت عن . مسؤولة

للدم:األغنام احلالة خمتلفنيالباستوريلة سريريني لشكلني السببـي العامل االلتهاب: هي
الدموي واإلنتان احليوي. الرئوي املصليAالنمط األكث2والنمط العامالن انتشاراًمها ر

ا) سيطرة( بالباستوريلةاليف الرئوي الباستوريلة(لتهاب عن بريطانيا) الناجم يف احلمالن بني
Fraser)العظمى et al., 1982) .فريوسية عدوى األغنام يف الرئوي املرض . (P13)يتلو
أن املسيطرالباستوريلةورغم املمراض فهي ثانوي متوطن. غازي أو فرادي املرض حدوث
العام. باحليوانات والتعب واإلسهال والسعال القيحي األنفي النجيج هي الرئيسية . األعراض
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باحات من اآلفات التامورنـزتتألف يف وحربات الرئتني يف الدموي. فية اإلنتان ينجم
احليوي النمط عن للدممنAبالباستوريلة احلالة يفالباستوريلة املعتدلة املناخات يف ويظهر

لألغناماخلري الغذائي النظام يتبدل عندما يف. (Gillespie and Timoney, 1981)ف فحصت
الرئوي،860املكسيك بااللتهاب مصابة علىرئة احلصول من120ومت الباستوريلةمستفردة
للدم كان. منهاAالنمطاحلالة شيوعاً األكثر املصلي  (11%)و(16%)2و1 (22%)النمط

تֱקن9 (7%)و5 املس27%مطومل ,.Colin et al)فرداتتمن للدم. (1987 احلالة الباستوريلة
املتحدة الواليات غرب يف األغنام عند الفرادي الثدي اللتهاب الوحيد السببـي العامل هل

وأوروبا Blood)وأستراليا et al., 1979) .
أ: الخنازير وبشكل أيضاً، رئوي التهاب بشكل الباستوريالت داء علىيتظاهر ندرة كثر

دموي إنتان تكون. شكل خاصةالباستوريلةقد الرئوي، االلتهاب يف ثانوياً أو أولياً عامالً
التقليدي اخلنازير طاعون من اخلفيف للشكل اخلنازير(كمضاعفة االلتهاب) Hogكولريا أو

باملفطورات تكبد. الرئوي مع إصابة األكثر هي األمامية الرئوية Hepatizationالفصوص

السطح على فربينية مصلية املصلي. ونضحة القتالةمنA:3النمط األكثرالباستوريلة هو
اخلنازير يف املزمن الرئوي االلتهاب يف Pijoon)انتشاراً et al., دراساتִק. (1983 أظهرت

من للذيفان املولدة للذراري السببـي الدور على القتالةالبينةَ املصليالباستوريلة Dوالنمط

الضموري األنف التهاب . يف
تسبب أن احملتمل للقصباتمن املنتنة التـي،Bodetella bronchisepticaالبورديتيلة

من للذيفان املولدة الذراري مع تآزري بشكل القتالةتعمل املرض،الباستوريلة . هذا
مطولة مناقشة موضوع .(Rutter, 1983)السببيات

الضموري األنف التهاب احلاجزيتميز انفتال مع وأحياناً األنفية، احملارة عظام . بضمور
الرضيعة اخلنازير يف منفصل بشكل املرض تسبب أن ميكن العوامل أن التجارب أظهرت

املعايشات املعروفة واحد أسبوع عمرها هيgnotobioticالتـي العوامل البورديتيلةوهذه
للقصبات القتالةواملنتنة للذيفاناملولدالباستوريلة كل. ة وقد: على وخامة أكثر احملارة ضمور

العاملني بكال احليوانات تلقيح يتم عندما تاماً Rhodes)يصبح et al., 1987) .
منها استفردت التـي القطعان بعض يف الضموري األنف التهاب يشاهد ال قد
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للقصبات املنتنة النمط. فقطالبورديتيلة ذراري من املنقى الذيفان الباستوريلةمنDيسبب
وخيماًالقتالة حمارة ضمور األنف داخل . (Dominick and Rimler, 1986)وامللقح

ال الدموي اإلنتان من خمتلفة فاشيات حدوث عننـزسجل الناجم القتالةيف الباستوريلة
2: Bاهلند مات. يف الفاشيات هذه إحدى القطيع40%ويف . (Verma, 1988)من

األرانبداء:األرانب أكواخ يف شائع هو. الباستوريالت تواتراً األكثر السريري التظاهر
األخرى. Coryzaالزكام احليوانية األنواع يف احلال هو يف،ومثلما يظهر املرض أن يبدو

الكرب من. ظروف وأحياناً األنف، من قيحية أو مصلية نضحة هي الرئيسية األعراض
وسعال،العينني شخري تنت. مع الرئتنيقد إىل املرضية احلدثية غري. شر واملوت الدموي اإلنتان
منعدية. شائعني خراجات بعض مع تتواجد التـي الذكور عند تظهر نامجةبالباستوريلةقد

العضات أيضاً. عن األرانب يف الضموري األنف التهاب متالزمة جثة. حتدث تشريح أظهر
أن52 بالغاً احملارةلديها(50%)منها26أرنباً القتالةاستفردت. ضمور الباستوريلة
للقصباتو املنتنة منالبورديتيلة أكثر ولدى70%من األرانب، استفردت6%من التـي من

للقصباتدالبورمنها املنتنة املتالزمةيتيلة هذه لديها كان ,.DiGiacomo et al)فقط 1999) .
البرية وحتدث:الحيوانات الربية، احليوانات أنواع من العديد يف الباستوريالت داء حيدث

أحياناً بينها متوطنة هو. فاشيات السببـي القتالةالعامل تستفرد. الباستوريلة الباستوريلةومل
للدم املرض. بعداحلالة من شكالن ال: وجد الدموي جسمنـزاإلنتان كامل يغزو حيث يف،

بالباستوريالت الرئوياحليوان الباستوريالت داء أو التنفسية واملتالزمة . ؛
كل: ورـالطي يف عالية ومراضة وفيات معدل مع حاد دموي إنتانـي مرض الطيور كولريا

الداجنة الطيور التجارية. أنواع اإلجراءات حتسن نتيجة العامل مستوى على وقوعه تراجع
بالطيور الطيور. اخلاصة مزارع يف عادة املرض التصححيظهر نقص فاشيات. عند حتدث قد

سرب إىل املنعدية الطيور إدخال من يومني بعد أحياناً. عنيفة يصل فقد متغري، الوفيات معدل
مزرعة60%إىل يف الطيور للعدوى. من محلة حية تبقى التـي الطيور من الكثري يصبح

جديدة فاشيات دو. وتسبب الطيور ماتت احلدة فائقة فاشية بداية منذرةيف أعراض ن
قد). أولية( أو حادة، فاشية بعد املوضع أو املزمن الباستوريالت داء من حاالت حتدث قد

العدوى بداية من املساق هذا املرض من. يأخذ موهنة ذراري عن املزمن املرض ينجم
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الغְקبب كداء احلاالت معظم يف ويتظاهر القتالة، تتدىل((Wattle)الباستوريلة حلمية منزائدة
الزائدة هذه جتنب مث توذم مع الطيور القدم). أعناق مفاصل أو اجلناح هو آخر تنجم. توضع

عن الطيور القتالةكولريا املصليةالباستوريلة الزمرة املصلينيAمن والنمطني بشكل3و1،
الزمرة(Mushin, 1979)مسيطر ذراري بعض استفردت كما ،Dأقل أهنا يبدو لكن ،
القتالةبتسب. إمراضاً خاصة،الباستوريلة الربية، الطيور بني مرتفع وفيات معدل مع فاشيات

املاء . طيور
االنتقال وطرز العدوى املستودع: مصدر أخرى: يتضمن وحيوانات والكالب . القطط

العليا) يؤوى(يوجد التنفسية الطرق يف السببـي العامل. العامل القطط إىل70%حتمل
إال%90 الوقت؛ الكالبمن واجلرذان) 50%إىل20%(أن واألرانب واملاشية واألغنام

أيضاً للعدوى مهمة Kumar)محلة et al., 1990) .املرض من شيوعاً األكثر 60%(الشكل

احلاالت86%إىل حيوان) من عضة نتيجة تلوث جرح عن. هو مسؤولة إىل60%القطط
الكالب%75 تليها رئيسي، بشكل احلاالت هوطرز. من الرئوي للشكل االنتقال

والكالبaerosolizationاالستضباب القطط للعاب املرضى. احملتمل بعض يذكر إىل7(ال
أو) %13 لعضة تعرضوا التعرضأهنم من آخر شكل . (Kumar et al., 1990)للحيواناتألي

احليو عضة من املنتقلة البشرية العدوى حالة يف االنتقال وطرز العدوى أومصدر ان
واضح، العضات-ولكنخدشه حالة من-وباستثناء اإلنسان إىل حيوان من االنتقال يتم

اهلضمي أو التنفسي السبيل حتليل. خالل أثناء عند100وجد بالباستوريلة العداوى من حالة
أن أخرى ومواقع التنفسي اجلهاز يف أو69%البشر القطط أو الكالب خالطوا املرضى من

املاش منتجاִדامع أو الطيور أو أنكر. ية ذلك مع31%ومع اختالط أي املرضى من
اإلنسان بني انتقال بوجود يشتبه لذلك ونتيجة إنسان(احليوانات، إىل إنسان . أيضاً) من

الطيور تشكل: بني القتالةحيث إنالباستوريلة للعدوى، الرئيسي العامل شك، ودون ،
ا محلة الطيور هو الفاشيات الضبوبمصدر بوساطة سائد بشكل االنتقال وحيدث لعدوى،

aerosol .الباستوريالت داء من والقطط الكالب تعانـي ما املنعدية(نادراً اجلروح باستثناء
العراك أثناء للعدوى) بالباستوريالت أصحاء محلة .وتشكل
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التن السبيل خالل من إما نفسه، نوعها من أعضاء من املرض أخرى ثدييات فسيتكتسب
عندما التنفسية سبلها يف املوجودة للباستوريالت ضحية الوقوع خالل من أو اهلضمي أو

دفاعاִדا الكرب ومساعداً. خيفض مهماً دوراً تلعب الكرب عوامل أن على كبرية بينة هناك
النمط بتضاععف تسمح العوامل هذه وأن الشحن، محى من التنفسية املتالزمة إطالق يف

من للدمالبااملصلي احلالة املصليان. (Krank and Smith, 1983)ستوريلة B :6النمطان

الE :6و الدموي اإلنتان يسببان يستمراننـزاللذان املاء وجاموس املاشية يف ) خيلدان(يف
مزمن بشكل املريضة واحليوانات العدوى محلة للعدوى،بوساطة كمصدر تعمل والتـي

. لنوعها
وبائيا في الحيوانات المرضدور البيئة: ت يف فقط جداً قصرية فترة حية الباستوريالت . تبقى

لإلنسان املمرضة للباستوريالت أمهية األكثر املستودع تشكل احليوانات أن املؤكد . من
العامل: التشخيص واستعراف باستفراد البشرية العدوى حالة يف التشخيص جيرى

أخرى أماكن من أو اجلروح من .السببـي
زر الميكن الدموي اإلنتان يف السببـي العامل أونـزع احليوان دم من الطيور وكولريا يف

الداجنة. أحشائه احليوانات عند الرئوي االلتهاب يف الباستوريالت من صافية مزرعة تشري قد
اإلمراضية يف دورها ثانوية،إىل أو أولية عوامل اجلراثيم هذه كانت إذا فيما تعكس ال لكنها

. للمرض
للعضات: ملكافحةا التعرض احتمال إنقاص إىل اهلادفة لإلجراءات التخلص-ميكن مثل

الضالة الكالب البشرية-من العدوى حاالت بعض متنع . أن
الدواجن ومزارع للقطعان اجليدة باإلدارة احليوانات يف املكافحة تستخدم. تكمن

ال إىل باإلضافة اجلرثومية، املولاللقاحات احلية ضد،هنةقاحات االختبار قيد الباستوريلةأو
للدم احلالة والباستوريلة . القتالة

مرٍض املتجانسة املصلية األمناط ضد غري،التحصني أنه أو فقط جزئي التحصني أن إال
املتغايرة املصلية األمناط ضد عام. منتظم أفضل: وبشكل مناعة املوهنة احلية اللقاحات تعطي

اجلرثومية اللقاحات آسيا. من زيتـي: يف مساعد مع جرثومياً لقاحاً أن واسعة جتربة أكدت
ال الدموي اإلنتان ضد حقيقية مناعة يوفر أن لقاح. يفنـزميكن من وحيدة جرعة منحت
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ال الدموي اإلنتان ضد مناعة الستربتوميسني على معتمدة طافرة ذرية مع يفنـزحي يف
و83.3%إىل%66.6 العجول اجلوا100%من اليافعةمن .) (De Alwis and Carter, 1980ميس

لقاح باستخدام الشحنPI3يوصى محى العوامل. ملكافحة ضد التلقيح أن األفضل من
احليوانات نقل أو الفطام، قبل الرئيسية احلالة،. الفريوسية الباستوريلة من اجلرثومية اللقاحات

القتالة احليةوالباستوريلة اللقاحات أما نقاش، منموضع اللقاحات أو املوهنة
اخللويsubunitsالوحيدات الذيفان البيض(مثل الكريات الباستوريلةمن) Leukotoxinسم
للدم تعويالًاحلالة Confer)أكثر et al., من. (1988 املوهنة احلية اللقاحات حالياً ختترب

للدم احلالة عديد. الباستوريلة مستضدات حيوي جرثومي لقاح اختبار املصليةمت األمناط من ة
الصلة للمطثيات) املنتشرة(ذات مضاد التكافؤ عديد بيولوجي مساعد مع متضمنة

يف للدم احلالة الباستوريلة عن الناجم الرئوي االلتهاب ضد اخترب األملونيوم، وهيدروكسيد
مֱקرضية نتائج وأعطى Wells)احلمالن، et al., كولري. (1984 ضد حية لقاحات عدة اتتوفر

الشرب ماء يف إعطاؤه ميكن بعضها ذراري. الطيور، انتقاء املصليةالباستوريلةإن األمناط مع
التمنيع يف مهم املرض تسبب . التـي
ال الدموي اإلنتان اعتبار أجنبياًنـزجيب مرضاً البقري بإجراءاتexoticيف القيام وجيب ،

منه خالية مناطق إىل االنتشار من ملنعه . مناسبة
عـراجـلما
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PLAGUEالطاعون

ICD-10 A20.0الدبلي الرئويA20.2؛الطاعون الطاعونA20.7،الطاعون
يماإلنتان

ICD-10 A20.0 bubonic plague; A20.2 pneumonic plague;
A20.7 septicaemic plague

الوبائية: املرادفات احلمى األسود، الطاعونPestilentialاملوت ،Pest.
هو: السببيات للطاعون السببـي الطاعونيةالعامل وهيYersinia Pestisالريسنية ،

مكورية عصوية متحركة، غري الغرام سلبية عصوية) Coccobacillaryعصورية(جرثومة إىل
كثرياً والفيزيائية الكيميائية العوامل تقاوم وال قطبني، ذا تلويناً وتبدي شكلها، أوضحت. يف
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ִדج بنيدراسات الوثيقة اجلينية العالقة الدنا الكاذبةني السلية والريسنية الطاعونية الريسنية
(Bercovier et al., 1980)،السببـي العامل تسمية املؤلفون يقترح األساس هذا وعلى

الكاذبةللطاعون السلية Y. pseudotuberculosis subsp petisالطاعونيةنويعالريسنية

الدولية( القائمةاللجنة املنهجي، اجلراثيم كل). 7،1981لعلم القضائية: على اهليئة قررت
اسم على واإلبقاء التسمية هذه رفض الطاعونيةللجان التشويشالريسنية احتمال لتجنب

أخرى . وألسباب
حيوية ضروب ثالثة متييز ) القارية(antiqueوالعتيقة) احمليطية(Orientalisالشرقية: مت

الوسطى(يةوالقروسط خاص. Media evalis)القرون وبشكل وبائية، أمهية التحديد وهلذا
األمراض توصيف أجل احليوية. Nosographyمن األمناط إمراضية يف فرق يوجد ال . لكن

فوعة عوامل عرفت أن الطاعونيةومنذ ظاهرياًالريسنية الرئيسي العامل فإن الثمانينات، يف
بالزميدة بدرجة. تونميغادال45هو للنمو الكالسيوم اعتماد البالزميدة هذه ،م37ترְקمز

منخفضة حرارة درجات يف ليس الفوعة،لكن مستضدات إىل أن. WوVباإلضافة كما
الفوعة يف مهمة أهنا يفترض التـي اخلارجية األغشية على معتمدان) KوE(الربوتني مها

البالزميدة ا. على هذه من لكل الدقيق بعدالدور حيدد مل . (Butler, 1989)لعوامل
اجلغرايف تقريباً،:التوزع البلدان كل يف للعدوى الطبيعية البؤر يفتوجد توجد ال لكن

اجلديدة غينيا أو أونيوزيلندا يف. أستراليا األمريكيتني يف احلرجي الطاعون استمرار يتم
ح ومنطقة املتحدة، الواليات من الغربـي الثلث يف وجنوبالقوارض وبريو األكوادور دود

الربازيل شرق ومشال بوليفيا مشابه. شرق وسط: وبشكل ومشال وجنوب شرق يف بؤر هناك
مدغشقر ذلك يف مبا األدن. أفريقيا الشرق العربية: ىـيف واململكة اليمن بني احلدودية املنطقة

ميامنار ويف آسيا شرق وجنوب ووسط إيران يف كردستان وإقليم . وفيتنام) بورما(السعودية
السوفي االحتاد يف طبيعية بؤر عدة أيضاً أندونيسيايهناك ويف السابق . (Benenson, 1990)تـي

اإلنسان يف جوائح: احلدوث ثالث املسيحيPandemicsهناك العصر بدء منذ . كبرية
عام األوىل اجلستينـي(542بدأت وفاة)Justinianالطاعون سبب أنه وقدر ونملي100،

يف. شخص الثانية على1946بدأت وقضت قرون ثالثة ضحية25ودامت بدأت. مليون
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يف املاضي1894األخرية القرن ثالثينيات حتـى كل. واستمرت حول: على املعطيات
األخرية، للجائحة وكنتيجة منها؛ التحقق وصعبة جداً تقريبية الوسطى العصور يف الوقوع

أ جنوب يف طبيعية بؤر واهلندتوطدت ومدغشقر أفريقيا وجنوب أفريقيا وغرب مريكا
. الصينية

احلضري الطاعون مكافحة السيطرة(مت حتت العامل) وضع يف األماكن معظم أن. يف كما
أيضاً تراجع قد فأري أصل من الريفي أندونيسيا. الطاعون يف أوبئة حدثت ذلك ورغم

فيتنام وجنوب عام5274هناك. ونيبال الداجنة1967حالة اجلرذان مع االختالط نتيجة
عام. وبراغيثها تسجيل1979إىل1958ومنذ يف46937مت البشري الطاعون من 30حالة

إىل. بلداً اإلمجايل العدد فيتنام15785يتراجع استثنينا إىل. إذا فيتنام يف الكبري العدد عزي
ذل تلت التـي البيئية والتبدالت هناك العسكرية كان. كالعمليات أخرى ناحية من16من

أفريقيا30 يف الطاعون حاالت عن بلّغت التـي كل. بلداً تلك: على يف املرضى وقوع
من وأقل جداً منخفضاً كان العاملي6%القارة اإلمجايل الشكل(يظهر. (Akier, 1982)من

عام)14 منذ العامل يف البشري الطاعون عن النامجة والوفيات احلاالت . 1980إىل1971عدد
من الطاعون وقوع مع1991 :14752إىل1977تضمن يف1.391حالة موزعة بلدا21ًوفاة

(WHO, 1993).
عام إمجايل1991يف عدد إصابة مع أفريقيا يف احلاالت يف كبرية زيادة هناك 1719كان

ت يف فاشية نتيجة رئيسينـزنسمة بشكل البلد. انيا ذلك ب60حدثت: ويف 1293نيوفاة

حدث تاجنا1060حالة، إقليم يف هناك. منها كان مدغشقر137كما يف عنها التبليغ مت حالة
زائري289و .(WHO, 1993)يف

آسيا مع226هناك: يف هناك. وفاة15حالة مانيمار100كان يف فيتنام،94حالة 29يف

الصني آخرين) وفاة11مع(يف بلدين يف . والباقي
ال يفيتواجد األمريكيتني7طاعون يف بريو،: بلدان اإلكوادور، الربازيل، بوليفيا،

وف كولومبيا وأحياناً املتحدة، يف2312هناك. (Akeiv, 1982)ويالنـزوالواليات حالة
الفترة خالل الربازيل،1551حدث) 2اجلدول(1971-1980األمريكيتني يف يف316منها

بوليفيا،247بريو، املتحدة،يف123يف األكوادور75الواليات تفاوت. (PAHO, 1981)يف
أخرى إىل سنة من كبري وبشكل البلدان كل يف احلاالت فاشيات،عدد حدثت فأحياناً
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العامة. وبائية الصحة يف مشكلة يشكل الطاعون زال عامة(ما بسبب) صحية األمريكيتني يف
ال القوارض بني والصلة احلرجي الطاعون والربيةاستدامة اإلكوادور. داجنة فاشية: يف حدثت

اخلامس7من الشهر يف يسكنها1976حاالت صغرية قرية وهي شيمبورازو، إقليم نيزاك، يف
بسوافسֱקبقت. قاطنا850ً التـيمعدلوارتفعاجلرذانيفكبريالفاشية القبيعات يف الوفيات

الطاعون: 14الشكل عن النامجة والوفيات احلاالت العاملعدد يف .البشري
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الغذاء ֲדدف املنازل يف عام. تربـى منذ األسوأ الفاشية عام1966حدثت مشال1984يف يف
عن التبليغ مت حيث يف289بريو، الفاشية. موضعا40ًحالة هذه بني ترافق وجود افترض

ن البيئية التبدالت عن ناجم هذا أن احملتمل ومن للقوارض، الغزير الفيضانوالتوافر تيجة
(Rust, 1985) .

املتحدة الواليات حدوث: يف الثامن35سجل إىل الرابع الشهر من وهو1983حالة ،
عام منذ احلاالت من األكرب يف. 1925العدد تقريباً احلاالت كل يف5حدثت واليات

الغربـي . اجلنوب
عن التبليغ عام21مت األمريكيتني يف الطاعون من الربازيل10دثح؛1991حالة يف منها

املتحدة؛11و الواليات وفياتيف حتدث مل ذلك عام. (WHO, 1993)ورغم : 1992يف
هناك الربازيل8كان يف الباهيا(حاالت يف املتحدة13و) كلها الواليات أريزونا4(يف يف

و4و نيومكسيكو أخرى5يف1يف أريزونا. (OPS, 1992)) واليات يف احلاالت إحدى
عمره مريض عند أولياً رئوياً طاعوناً املستشفى13كانت يف قبوله من يوم بعد مات . سنة
سلبية منه املأخوذة والبول الدم زروع الطاعونيةاستفردت. كانت بعدالريسنية القشع من

املريض مريضة. وفاة قطة كان العدوى الرئوي. مصدر الطاعون من الثالثة احلالة هي وهذه
ا يف قطةاألويل من امللتقطة املتحدة احلاالت. لواليات هذه يف جداً قصري احلضانة 2-3(دور

بالطاعون،)أيام االشتباه حنو أحداً األعراض توجه من. (CDC, 1992)وال حاالت تذكر مل
منذ املتحدة الواليات يف إنسان إىل إنسان من املباشر . (Benenson, 1990)1924االنتقال

تشرين الشهر البريو: 1992أوليف يف كاجامركا يف الطاعون من فاشية عند التبليغ مت
نشيطة زالت ما هناك. والتـي و547كان األول(وفاة19حالة الشهر منتصف حتـى

فيها9يف) 1994 مصابة تقريبا30000ًمواضع االختطار حتت الفاشيات. نسمة سֱקبقت
والقبيعات الربية القوارض بني وفيات من(Cavia Porcellus)حبدوث البيوت يف املستولدة

الفالحني القوارض. قبل مبيدات أن هو احلاالت عدد زيادة على ساعد الذي العوامل أحد
قبله أو الرباغيث ملبيدات املتزامن االستخدام دون د(استخدمت من إىل. تقرير رويز ألفونسو

الثانـي الشهر أمريكا، عموم يف الصحة ).1994,8منظمة
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احليواناتا يف الطبيعية: حلدوث العدوى الطاعونيةوجدت ونويعا230ًيفبالريسنية نوعاً
الربية القوارض املستمر. من الدوران خالل من الطبيعية البؤر يف احلرجي الطاعون يستمر

آخر إىل قارض من بالرباغيث واالنتقال السببـي، العامل. للعامل بقيا أن عامة يعتقد
بؤ يف القارضالسببـي نوع وجود على يعتمد طبيعية مع،رة ما، نوع مع األشخاص أو

االستعداد من خمتلفة بالعدوى،. مستويات وتصيبها الرباغيث مقاومة األكثر األشخاص تؤوي
الداجنة القوارض إىل تنشره أن وميكنها املنطقة يف مستعدة حيوانات تعدي بدورها . والتـي

عامة، املستعدة احليوانات عددمتوت من تزيد جترمث) مجهرة(لكنها بسبب املنعدية الرباغيث
املناخية. دمائها والظروف كبرياً املستعدين األفراد عدد يكون عندما سواف حيدث قد

بشكل العدوى تستمر السواف يتراجع وحاملا القوارض؛ من الكثري ميوت وفيه مناسبة،
فاشي حتدث حتـى حية بقيت التـي باحليوانات جديدةمتوطن يف. ة كامنة العدوى تبقى قد

عالمة أنه على البشرية احلاالت غياب يفسر أال وجيب طويلة، فترة باحليوانات متوطنة بؤر
الطبيعية البؤر استئصال مت أنه . على

من861أخذت الطاعونيةمستفردة منالريسنية الفترة يف1966-1982خالل بؤر من
الربازيل شرق ومن471وكان. مشال أخرى صغرية وثدييات القوارض من دفعات236ها من
و الرباغيث، من2من دفعات الطريمن املرضى152وOrnithodorusالدغ العدد. من كان

من أخذ قد القوارض يف املستفردات من والذيZygodontomys lasiarus pixunaاألعلى
الرباغيث، من األعلى العدد أيضاً جنسوفر من رئيسي مرة. Polygenisاجليناءوبشكل يف

القطة براغيث من مستفرداً العامل كان فقط اهلري(واحدة األمشاط رأسي
Ctenocephalides felis .(البشر براغيث من استفرد الذي العامل املهيج(وجد الربغوث

Pulex irritans (امل أرض يفنـزيف باحتمال. حاالت10ل البشر برغوث عدوى توحي
م الرباغيثاالنتقال لدغات خالل من إنسان إىل إنسان عادة،ن العائلة يف قاتلة حالة بعد

(Almeida et al., 1985) .
امل القطط تصبح أونـزقد القوارض ختالط التـي ومترض/لية منعدية براغيثها وميكنها،و
اإلنسان إىل العدوى املتحدة. نقل الواليات يف القطط عند املرض من حاالت عدة وصفت

أفريقيا ,.Kaufmann et al., 1981, Rollay et al)وجنوب عن. (1981 التبليغ حالة119مت
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من املتحدة الواليات يف نيومكسيكو يف الداجنة القطط يف الطاعون (1977-1988من

Eidson et al., 1991)( .املتوطنة الطاعون مناطق يف واألغنام اجلمال أن على أيضاً بينة هناك
هذهباحليوانات يذبح عندما منعدياً يصبح قد بدوره اإلنسان وأن العدوى، تلتقط قد

ليبيا يف حدثت التـي كاحلاالت Christie)احليوانات، et al., 1980) .
اإلنسان يف من:املرض احلضانة دور أقصر2-6يدوم يكون وقد ثالثة. أيام متييز مت
للطاعون سريرية اإلنتامنBubonicالدبيلي: أشكال الدموي(ي، اإلنتان . والرئوي) طاعون

املعمم واألمل والغثيان والصداع والنوافض احلمى هي الثالثة األنواع يف املشتركة األعراض
والنبض الشريانـي الضغط وهبوط والصدمة الدم تسمم أن كما اإلمساك، أو واإلسهال

التعثرية واملشية والقلق املتداخلStaggeringالسريع الذهنـيSlurredوالكالم والتخليط
أيضاً شائعة . واإلعياء

الدبيلي، الطاعون حاديتميز بالتهاب اجلوائح بني الفترات يف شيوعاً، األكثر الشكل وهو
احمليطية اللمفية العقد يف قيحياً) Buboesاألدبال(وتورم يصبح قد يوجد. والذي قد

الربغوث لدغة مكان صغري وامل. حويصل مؤملة عادةاألدبال متوذمة ֲדا احمليطة يوجد. نطقة
املرض بداية يف الدم من. جترمث املعاجلة غري احلاالت يف اإلماتة معدل ،60%إىل25%يتراوح

األمد قصرية موضعة خفيفة عدوى شكل األحيان بعض يف املرض يأخذ الصغري(قد الطاعون
Pestis minor .(وال السحايا التهاب هو تواتراً أقل آخر بعدشكل رئيسي بشكل حيدث ذي

للطاعون فعالة غري . (Bulter, 1988)معاجلة
جداً سريع بشكل وخمية عصبية أعراض الدموي اإلنتان طاعون يف ويظهر. تتطور

الالإرادية األمعاء وحركات الدموية والبيلة اجللدية واحلربات سريع. الرعاف املرض مساق
أيام ثالثة إىل يوم من إما. جداً إىلومعدل يصل قد احلاالت .تقريبا100ً%تة

اإلنتان شكل أو الدبلي الشكل من مشتقاً ثانوياً شكالً الرئوي الطاعون يكون قد
خالل االستنشاق عن مباشر بشكل ينجم أولياً يكون قد أو املنشأ، الدموي باالنتثار الدموي

الرئوي بالطاعون مصاب مريض أويل(خمالطة رئوي األعراضإضا،يوجد). طاعون إىل فة
األشكال كل يف والتقشع-الشائعة والسعال النفس إىل. ضيق مائي من القشع خيتلف قد
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إىل واضحنـزرغوي بشكل خطورة. يف األكثر الشكل هو . وهذا
نادر األويل الرئوي هو. الطاعون عن(وأصله عرب) ينجم إنسان إىل إنسان من االنتقال

وأحياناًالضبوب، فاشيات، مهلكةويسبب احلاضر. أوبئة الوقت يف املشاهد الرئوي الشكل
الدموي باإلنتان االنتثار عن الناجم الثانوي الشكل . هو

م جداً قليل عدد املتحدة الواليات يف األويلسجل الرئوي الطاعون حاالت عامن منذ
ثانوي،1925 رئوي بالتهاب مصابة لقطط تعرض عن كلها األوىل. جنم احلالة يفحدثت

عام أحدث. (CDC, 1982)1980كاليفورنيا فترة منذ أريزونا يف مشاֲדة حالة حدثت
(CDC, 1992)هناك املميزات3وباإلمجايل بنفس األويل الرئوي االلتهاب من . حاالت

للرئتني الثانوي الغزو الثانوي(حيدث الرئوي وميوت) الطاعون املعاجلني غري املرضى عند
د%95 تقريباً بالضبوبمنهم للعامل نقلة يصبحوا أن يعاجلوا. ون مل القليل،وإذا العدد فإن

اهلواء عرب باالنتقال الرئوي الطاعون من أخرى حاالت يسببوا قد ميوتوا مل الذين املرضى من
(Poland and Barners, 1979) .

الوبائي،-أوقفت الترصد على حتافظ التـي البلدان األطبيف فيها حيذر وعامةوالتـي اء
املرض من كبري،-الناس وبشكل الطاعون، أشكال كل عن النامجة املرتفعة اإلماتة معدالت

الستربتوميسني مثل احليوية باملضادات الفورية واملعاجلة املبكر التشخيص نتيجة
. والكلورامفينكول

احليوانات يف الطاعونيةتعدي: املرض رتبةالريسنية من ،Rodentiaالقوارضاحليوانات
األرانب أقل ولدرجة الداجنة، إىل باإلضافة الربية القوارض الربيةRabbitsتصيب واألرانب

Hares)األرنبياتLagomorphs .(ظاهرة غري أو مزمنة أو حادة العدوى تكون تبدي. قد
االستعداد من خمتلفة درجات النوع نفس من خمتلفة ومجاهر القوارض من خمتلفة وقد. أنواع

الناحيةلوح هذه يف يف: ظ أخرى من مقاومة أكثر باحليوانات متوطنة منطقة يف مجهرة أن
الطبيعي االنتقاء إىل تعزى ظاهرة وهي الطاعون، من خالية الداجنة. منطقة املطاعمة(اجلرذان

Commensal (ًجدا اآلجرذميوت. مستعدة السوافاتRattusاجلرذ خالل كبرية بأعداد
epizooticsوعلى بؤر: العكس، يف املختلفة األنواع بني كبري وبشكل االستعداد خيتلف
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موقع لكل حيدد أن وجيب املتحدة. طبيعية الواليات غرب الرباري: يف كالب نوع(تكون
األرضي) Cynomysالقمֵקيس الزانوالسنجاب يفCittellus beecheyi هوقل جداً، مستعدة

من معينة أنواع تكون . مقاومةPeromyscusأوMicrotusالعكربحني
مساق حسب الطاعون من ماتت التـي املستعدة احليوانات يف املوجودة اآلفات ختتلف

احلادة. املرض احلاالت أخرى: يف باطنية آفات دون الطحال وتضخم األدبال يف. تشاهد
احلادة حتت و: احلاالت الطحال يف الشكل نقطية خنرية بؤر وجود مع متجبنة الكبداألدبال

. والرئتني
اإلنسان عند للعدوى مصدراً تشكل ألهنا وثيق لتدقيق القطط يف الطبيعية العدوى ختضع

الظروف من كثري اهلري. يف الطاعون اللمفيةFelineيتميز العقد والتهاب خراجات بتشكل
ومحى Rollay)ونوام et al., احلالة. (1981 يف كما أيضاً ثانوي رئوي التهاب يوجد قد

عرب إنسان إىل العدوى هريرة نقلت حيث كاليفورنيا يف تاهو الك يف حدثت التـي
فوق. الضبوب جتريبـي50%اإلماتة بشكل املنعدية القطط العكس. يف تتفاعل: على

فقط حبمى الطاعون بعامل امللقحة من. الكالب باستثناء جداً مستعدة ليست أخرى لواحم
السوي، من أكثر استعداد حيوانيةلديها مجهرة أي استثناء ميكن . كما

وليبيا السابق السوفيتـي االحتاد يف واألغنام اجلمال يف الطبيعية العدوى سجلت
(Christie et al 1980)السعودية العربية اململكة من اجلمال يف أكثر وحديثاً ،)Barnes :

شخصي ). اتصال
االنتقال وطرز العدوى ال):15الشكل(مصدر الطبيعيالقوارض املستودع هي . ربية

كل يف منخفض استعداد مع القوارض أنواع وهي طبيعية، بؤرة كل يف احملافظة أثوياء تتغري
تقريباً املرض: أي. احلاالت من متوت ال لكنها منعدية احليوانات املستعدة. تصبح األنواع

الع ونشر توسيع يف مهمة سواف خالل فيها احليوانات متوت والتـي إىلجداً باإلضافة دوى
دائمني أثوياء تكون أن ميكنها ال لكنها لإلنسان، تصيب). مستدميني(نقلها التـي السوافات

الرباري احلياة. مهلكة) القمֵקيسنوع(كالب قيد على فقط احليوانات بعض بقي أحدها ويف
مستعمرات سبع من مستعمرتني كاملة). جتمعات(يف مستعمرات أباد مدمر آخر منسواف
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مبعدل1500-1000 مجهرة ثالث سواف وأنقص شهرين، يف Ubico)85%حيوان et al., 

األجرذا(1988 النوع،جلرذ هذا يف تنقرض ما سريعاً العدوى أن إال جداً، وقد. مستعد
فقط الظروف بعض ويف مؤقت كثوي اهلند-يعمل يف حدث لسنوات-كما ليس لكن

يؤر. طويلة بقاء يعتمد املقاومةوبالتايل من واسع طيف لديها التـي القوارض أنواع على ة
. اجلزئية

الداجنة. طاعونال: 15الشكل وشبه الداجنة االنتقال .حلقة

طبيعية بؤرة الرباغيث: يف عرب آخر إىل كائن من العدوى أنواع. Fleasتنتقل تتفاوت
كناقل فعاليتها يف كبري وبشكل الرباغيث من الن. خمتلفة اإلحصارتتميز بظاهرة احليوية واقل

Blocking .الريسنيةعندما يفتبتلع العامل يتضاعف الدموي، باإلنتان مصاب ثوي دم يف
املعدة مقدم وتصبح الربغوث اجلراثيمProventriculumمعدة من بكتلة وعندما. حمشوة

للثوي الدم جمرى إىل اجلراثيم يقلس فإنه ثانية يتغذى أن حمشو برغوث وهذا(اجلديدحياول
اخلويفحال الداجن:xenopoyllo cheopiaاألصلم اجلرذ الربية). برغوث القوارض براغيث

متفاوتة حيوية كنواقل وقدرִדا عامة، كفاءة يكون. أقل قد امليكانيكي االنتقال أن يعتقد
طبيعية بؤر يف جداً. مهماً للنوع نوعية ليست النواقل هذه أن تنقل،كما أن العدوىوميكنها

باحليوانات متوطنة منطقة يف تعيش القوارض من خمتلفة أنواع حياً. بني السببـي العامل يبقى
مدة منعدياً بقي بعضها الرباغيث؛ يف طويلة الرباغيث. يوما396ًمدة تعترب قد السبب وهلذا

مفصلي مركب يكون قد والذي الطبيعي، املستودع من من. فقاري-جزءاً أكثر 200اִדم
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الطاعون بنقل الرباغيث من .نوع
مطاعمة قوارض إىل طبيعية بؤرة من العدوى تعرب والفئران(Commensalقد اجلرذان

البشر،) الداجنة منازل من تقترب والتـي القوارض من االنتشار واسعة أنواع طريق عن
العائالت يف الطاعون من فاشية تبتدئ قد القوا. وبذلك تصبح قد الطريقة شبهوبنفس رض

الربية القوارض مع متاس على الرباغيث. الداجنة بوساطة جوهري . االنتقال
أخرى ثدييات ختدم الوخفيات(قد احللقات) marsupialsالكالب، بني وصل كحلقة

آخر إىل مكان من الرباغيث بنقل والداجنة أفريقيا. الربية وجنوب الربازيل شرق مشال ففي
ا الرمادي األوبصوم أن الذيلوجد ينعدي(Monodelphis domestica)لقصري والذي

بوساطة الطاعون بعامل طبيعي البلسيبشكل األردنـي Polygenis bohlsi jordaniاجليناء

املنطقة( تلك يف احلرجي للطاعون رئيسي داخلها-)ناقل أو البيوت من قريباً قد. يعيش
ن من طويلة ولفترات الطبيعي الطاعون بؤر الفعاليةتعانـي تتراجع،)النشاط(قص وخالهلا
إنسانية حاالت حتدث وال املنعدية القوارض البؤر. نسبة هذه تنشط حتدث: وعندما قد

أحياناً وبائية فاشيات حتدث وقد القوارض، بني وسط. سوافات بؤرة حال يكون قد وهذا
منذ بشري طاعون حيدث مل حيث أندرونيسيا يف التبل1959جافا مت لكن عن، حالة100يغ

. 1971عام40و1968عام
من الرباغيث لدغات خالل من العدوى يلتقط قد طبيعية، بؤرة إىل إنسان يدخل عندما
هذه مع يتعامل عندما عضات أو جلدية سحجات خالل أو األرنبيات، أو برية قوارض

الظروف. احليوانات هذه يف فرادية البشرية الطاعون. احلاالت يدخل أوعندما داجنة بيئة
داجنة فاشيات،شبه ذلك عن ينجم وقد املطاعمة، القوارض براغيث بواسطة اإلنسان ينعدي

الداجن. وبائية اجلرذ برغوث اخلويف(يشكل للطاعون) األصلم واحد رقم احليوي من(الناقل
منازع الدنيا).غري احليوانات طاعون اسم باحلشراتZooticأعطي ينتقل الذي .للطاعون

اإلنسان بني إنسان(االنتقال إىل إنسان الربانية)من الطفيليات البشريةectoparasitesعرب
اإلنسان( وقمل املهيج فقط) الربغوث بشدة املنعدية البيئات يف وشوهد هذا. نادر حيدث

ماتوا من قرب السهر أثناء خاصة اإلنديز، مناطق بعض يف التواتر بعض مع االنتقال من الطرز
تقريباً. الطاعونمن احلاالت كل يف العائالت يف الفاشيات هذه . حتدث
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الثانوي، الرئوي االلتهاب يسبب اإلنتانقد طاعون أو الدبيلي للطاعون كمضاعفة
عربالدموي، اإلنسان بني االنتقال خالل من األويل الرئوي الطاعون من حاالت سلسلة

الشب الطاعون يسمى ما وهذا التنفسي، الدبيلي: حالياً. Demic) الصغري(يهالطريق الطاعون
اجلافة شبه املناطق يف أويل بشكل وحيدث رئيسي، بشكل املصدر . حيوانـي

احلاالت من صغرية بنسب العدوى القطط املتحدة،(تنقل الواليات عام2.2%يف من
اَألدֲקبال). 1979إىل1930 توضع وbuboesوبسبب الرأس ناحيتـي يف القطط الرقبة،عند

املُعدְקيְקة القوارض استهالكها خالل من العدوى تلتقط القطط أن اعتقد من. فقد االنتقال ينتج
اخلدش أو العض أو املباشر بالتالمس اإلنسان إىل .القطة

املرض وبائيات يف احليوانات استمرار:دور مركب) دميومة(يعتمد على الطاعون
الطاعونية الطبيعيةالرباالقوارضالريسنية البؤر يف املطاعمة. غيث اجلرذان يف الطاعون

وبذلك عادة، احلرجي للطاعون رديفة شبيه،ظاهرة طاعون هو . demicوبالتوسع
واֱדتمع:التشخيص املريض لصيانة أساسي املبكر املخترب. التشخيص يف التشخيص يثبت

اهلالمية الوذمات من السائل ومجع الدبائل والقشعgelatinousببزل النخاعي والسائل
مناسبة أوساط يف ومزروعة غرام أو بغيمزا ملونة لطاخة املزرعة. لتحضري استعراف ميكن
والتراص املناعي التألق اختبارات أو نوعي احنالل باستخدام . بسرعة

الدالة احلالة تشخيص جمتمع(ميكن يف األوىل لفاشية)احلالة سليفة تكون قد والتـي ،
مؤقت بالزرعبشكل الحقاً يؤكد مث دبيلة من مادة باستخدام السريع املناعي التألق باختبار

املخترب حيوانات يف بالتلقيح الفئران(أو أو ). القبيعات
الدبيلي الطاعون من اإلنتامنية األولية الفترة يف الدموية املزرعة استخدام االختبارات. ميكن

لل تستخدم ما غالباً التـي الالفاعلالسريولوجية الدموي التراص هي البشر من مرضى
املتألق الضد باإل. واختبار املرتبط املناعي املمتز مقايسة املستضد)إليزا(مينـزتعطي لكشف

F1)الطاعونيةمن) 1اجلزء مֱקرضيةالريسنية نتائج النسيلة وحيدة أضداد بشكل) مقبولة(مع
الباكتري للتوكيد احلاجة تلغي ال لكنها . (Williams et al., 1986)ولوجيواضح،

البحوث أجل من مستنبتات على الزرع من أفضل املخترب حيوانات تلقيح أن أثبت
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الرباغيث أو القوارض يف بالطاعون يف. املتعلقة كبرية قيمة الالفاعل الدموي للتراص
الواطنة القوارض جتمعات من كل يف للعدوى السوافية اخلافرةواحليواناتnativeالدراسات

sentinelالطبيعية البؤر الترصد. يف وظيفة تلبـي أن كالكالب املقاومة للحيوانات ميكن
الطاعون،. األخرية من عارضة يفخالل أوتا شرق جنوب من رجل فيها مات والتـي

املتحدة يف: الواليات إجيابية عيارات اكتشاف هي العدوى فعالية على الوحيدة البينة كانت
من العائلةكلبني البلد. كالب نفس القيوط: ويف كخافرCoyoteأثبت ينفع ،Sentinelأنه

الطاعون من القيوط ميوت ما املمرض،فنادراً عامل ضد أضداداً ينتج ذلك،؛لكنه إىل إضافة
من مئات عدة فحص يوازي قيوط فحص فإن وامليتة املريضة القوارض على يتغذى أنه ومبا

اختبار. القوارض سريعيفضل إ(سريولوجي مناعية هذه) مييةنـزمقايسة اختبار على
Wileberg)احليوانات et al., 1979) .باستخدام الالفاعل الدموي التراص اختبار أن كما
استعاديةF1املستضد دراسات يف أيضاً مفيد يفRestrospectiveالنوعي الطاعون عن

باحليو املتوطنة املناطق يف البشرية يف. اناتاֱדتمعات مفيداً يكون حبيث الدنا مسبار طور
للطاعون الوبائي . (Mc Donough et al., 1988)الترصد

العدوى:املكافحة ونقلة القوارض مكافحة على البشري الطاعون من الوقاية . تعتمد
بيئة بتبديل عليها احلصول وميكن ومكلفة، األمد وطويلة صعبة مهمة الطبيعية البؤر استئصال

ecologyللزراعة باحليوانات املتوطنة املناطق وتكريس عام. البؤر محالت: وبشكل أهداف
املرتفع االحتمال ذات املواقع يف طارئة برامج من رئيسي بشكل وتتألف حمدودة، الوقاية

البشرية بؤر. للعدوى فيها يوجد التـي املناطق لكل املستمر بالترصد القيام استمرار جيب
للطاعون خافرة(طبيعية كحيوانات جداً، ناجح وبشكل الكالب، اختاذ). استخدمت جيب

املرض من حاالت ظهرت إذا الطارئة اإلجراءات. اإلجراءات هذه رئيسي،،تتألف وبشكل
القوارض ومبيدات احلشرات مبيدات استخدام قبل. من احلشرات مبيدات تستخدم أن جيب

جي لكن الوقت، نفس يف معها أو القوارض ألنمبيدات إطالقاً، بعدها تستخدم أال ب
اإلنسان ذلك يف مبا جدد، أثوياء عن وتبحث امليتة احليوانية األثوياء ִדجر . الرباغيث

فعالة تكون والتـي الرباغيث، ملكافحة الرئيسي اجلهد يوجه أن جيب الفاشيات خالل
واقتصادية املرضى. جداً عزل فيجب بشرية طاعون حاالت حدثت احلازمالعزل(إذا

الرئوي بالشكل للمصابني حتت. ومعاجلتهم) مطلوب ويبقوا اخلالطني كل يطهر أن جيب
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كيميائية. الترصد وقاية تعطى أن وسلفوناميدات(جيب أن6مدة) تتراسيكلني وجيب أيام،
االنديز، مثل مكان يف والقوارض الرباغيث مكافحة بعدوىتستمر اإلنسان إصابة حيث

جنائز. منتشرة) شاراالحت(الرباغيث يشهدون الذين لِألشخاص الوقائية اإلجراءات حتبذ
الطاعون إنسان،ضحايا إىل إنسان من االنتقال ملنع احلاالت هلذه صارمة مكافحة . مع

الطائي أو الرمادي املرموط ملكافحة الصني يف تينشان جبال يف إجراءات اختذت
(Marmota baibcina)الطاعو مستودع هو عاميالذي بني املرموط عدد تناقص وقد ن،

لكل1452من1987و1967 يف10حيواناً وحديثاً. 1987عام0.91إىل1967هكتارات
على والباكتريولوجية السريولوجية االختبارات و5000أجنزت داجن2000مرموط . كلب

باستثناء سلبية االختبارات احل. كالب3كانت من املزيد عن التبليغ يتم البشريةمل االت
(Lu et al., 1991) .

عن يزيد ال حتصيناً املعطل اللقاح يف6يوفر للقاطنني فقط به يوصى ولذلك أشهر،
األشخاص أو الطاعون مع يتعاملون الذين املختربات يف وللعاملني عاٍل وقوع ذات مناطق

للطاعون بؤرة إىل الدخول عليهم جيب إعطا. الذين جيب أنه ننسى أال جرعاتجيب عدة ء
التحصني من مقبول مستوى على يف. للحصول األمريكيني للجنود املعطل اللقاح أعطي
حتصينهم يف جداً مفيداً كان أنه ويعتقد . فيتنام،

الدويل الصحي الدستور وضعها التـي املكافحة إلجراءات الطاعون منظمة(خيضع
العاملية ). الصحة

عـراجـالم
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اليرس الكاذبةداء السلية نيات
PSEUDOTUBERCULOUS YERSINIOSIS

ICD-10 A28.2األمعاء خارج اليرسنيات داء
ICD10 A28-2 extraintestinal yersiniosis

الكاذبة: السببيات السلية جراثيم،Pseudotuberculosis Yarsiniaالريسنية وهي
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بدرجةcoccobacillaryعصورية متحركة الغرام درجة،م25سلبية يف متحركة م37وغري
األمعائيات فصيلة تتبع واملساء، التربة يف طويلة لفترة العيش ִדجني. وتستطيع دراسات أثبتت

الريسنياتDNAالدنا داء وعامل الطاعون عامل بني املتينة . العالقة
الكاذبةتقسم السلية أمنالريسنية مخس إىل احليوية الكيميائية خصائصها أساس اطعلى

اجلسمية مستضداִדا وحسب مصلية(O)حيوية، زمر ست من(1-6)إىل كل وتقسم ،
زمريات1-2-4-5األمناط الزمر: حالياً. (Svhiemonn 1989)إىل وزمالؤه تسوبوكورا وسع

إىل إىل(Tsuboku et al 1993)11املصلية زمرية . (O: IC)1 :0وأضاف
املفوعة الكللذراري السلية حيدداذبةللريسنية كيناز فيها مبا الفوعة، عوامل حتدد بالزميدة

الذراريإ . (Galyov et al., 1993)مراضية
اجلغرايف يوجد: التوزع االنتشار، عاملي املسببة العوامل توزع يكون أن احملتمل من

واليابان الروسي الشرق وأقصى أوروبا يف واحليوانية البشرية للحاالت األعظمي .التركيز
اإلنساناحل يف الكاذبة،: دوث السلية الريسنيات داء طويلة،اعترب يؤثرولسنوات مرضاً

حصراً احليوان اخلمسينات. على ومنذ كل يف: على اللمفية العقد التهاب حاالت وصفت
من أكثر يف الزائدة التهاب بسبب عملية هلم أجريت بقليل3أطفال عن. سنوات التبليغ مت

يف117 املرض من سريولوجياًحالة معظمها شخصت يف. أملانيا احلاالت مئات وشخصت
األخرية السنوات يف . (Schiemonn, 1989)أوروبا

فاشيات عدداً،حتدث أكثر تكون قد والتـي فرادية، حاالت إىل فاشية. إضافة حدثت
مع فنلندا19وبائية يف Tertti)حالة et al., 1959) .الروسي الشرق أقصى شك: يف لوصف

احلاالت من آالف عدة مع املرض من القرمزية فاشيات3حدثت. (Stovell, 1980)احلمى
خالل أوكاياما1982-1984للمرض والية الفاشيات). اليابان(يف إحدى استفردت: يف

امللوثة،مريضا16ًمن5aالزمرية لألطعمة العدوى يف. وعزيت األخريان الفاشيتان حدثت
البعي اجلبال املدرسةأقاليم سن قبل وما املدرسة سن يف األطفال من كبرياً عدداً وأصابت دة

الفاشيتني،. والبالغني هاتني يف للعدوى معروف مصدر يوجد املاءومل بئر يكون قد والذي
املياه جماري الزمرة. أو املياه2Cوجدت بئر ويف املرضى أحد براز الزمرة،يف وجدت بينما

4bواحل املرضى براز الربيةيف Inone)يوانات et al., 1988) .
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عام يف اليابان يف فاشيات وواحدة1991حدثت ابتدائية مدارس أربع يف أموري والية يف
واملدراء732أصبح. ثانوية واملدرسني الطالب ذلك يف مبا مرضى منهم134أدخل. شخصاً

املستشفى الكاذبةاستفردت. إىل السلية املصليالريسنية 33من27 (81.8%)من5aةالزمرة

مفحوصة املختلفة. عينة الفوعة عوامل حتدد التـي البالزميدة على املستفردة الذراري حتتوي
حرارة درجة يف الكالسيوم على االعتماد الذاتـيم37مثل . Autoagglutinationوالتراص

نوع أطعمة حتدد مل لكن املدارس، يف تقدم التـي لألطعمة الفاشية دقيق،عزيت بشكل ية
الطباخني وبراز اֱדاري مياه من أيضاً السببـي العامل . (Toyokowa et al, 1993)واستفرد

املصلية األمناط املتحدة3.2.1استفردت والواليات وكندا وأوروبا آسيا األمناط. يف استفردت
املصلية4،5املصلية األمناط وعزلت واليابان أوروبا احلاالت6يف بعض اليابانيف يف

(Quan et al., 1981).
احليوانات يف والزواحف:احلدوث والطيور والربية الداجنة الثدييات من عديدة أنواع

طبيعي بشكل للعدوى الداجنة. مستعدة احليوانات يف فرادي بشكل املرض وصفت.حيدث
الربية األرانب يف مدمرة سوافات أوروبا القبيعات. يف يف سوافية فاشيات والطيورحدثت

والكناري واحلمام والبط الرومية والديوك املصلي. الربية النمط املرض1يسود يف
. احليوانـي

اإلنسان يف بشكل:املرض الشبان والبالغني واملراهقني األطفال املرض يصيب
متييزاً.رئيسي األكثر السريري الشكل التهابكان أو املساريقية العقد التهاب هو السابق يف
اليمنالز احلرقفية احلفرة يف حاد بطنـي أمل مع الكاذب وقياءـائدة ومحى األمل. ى ترافق

والية يف حدثت التـي الفاشية يف إسهال مع يف. وكاياماأالبطنـي كبرية أخرى فاشية يف
لدى كان محى،478من86%اليابان حاد،66.7%طفح،73.8%مريضا بطنـي أمل

وقياء%63.4 املؤملوهناك. غثيان احللق وامحرار الفريزي اللسان هي شائعة أخرى عالمة
فنلندا19عند يف درسوا Tertti)مريضاً et al 1984) .حتـى أسبوع من املرض 6دام

مضاعفات12لدى. أشهر املرضى عقدة،6: من محامى مفصل،4منهم التهاب 1منهم

قزحية، الكلية1التهاب كبيبات .التهاب
دور يزال حتـىال أسبوع من يدوم أنه قدر لكن واضح، غري . أسابيع3احلضانة
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عن الناجم الدموي الكاذبةاإلنتان السلية األشخاصالريسنية عند عادة ويظهر نادر،
املناعة املعوزي أو املسنني عند خاصة . املضعفني

للمرض الروسي الشرق أقصى يف القرمزي النمط حبمى،.وصف املتالزمة هذه متيزت
حاد عديد مفاصل والتهاب القرمزية احلمى متطوعني. طفح يف املرض إحداث ميكن

املرضى من املستفرد العامل مزارع . (Lemaitre, 1980)باستخدام
الكاذبة السلية للتتراسكلنيالريسنية يف. حساسة جداً فعال األفلوكساسني أن أثبت

إال املنعدية، اجلرذان على اختربت التـي فعالةاملعاجلة تكن مل البيتاالكتام مركبات أن
(Lemaitre, 1991) .

احليوانات يف أجزاء: املرض يف القبيعة مستعمرات يف الريسنيات داء فاشيات حدثت
التواتر بعض مع العامل من احليوانات. متعددة هذه يف حاد حتت املرض مساق يكون . عادة،

ومتجنبة، متورمة املساريقية اللمفية العقد اجلدارتصبح يف عقدية خراجات هناك وأحياناً
أخرى وأعضاء الكبد، الطحال، باإلسهال. املعوي، ويصاب بسرعة وزنه احليوان خيسر

أيام. عادة بضعة خالل احليوان ميوت أندر، الدموي اإلنتان شكل الشهر، حوايل املرض يدوم
مهمة أعراضاً يبدي أن بني. دون الوفيات احل. 5%-75%تتراوح الصحيحةتسبب يوانات

واملنعدية الكاذبةظاهرياً السلية العدوىبالريسنية استمرار املستعمرة يف بقيت والتـي
جديدة فاشيات املصلي. وتسبب النمط األرجنتني1استفرد يف للقبيعة مستعمرة يف فاشية يف
(Noseda et al., 1987) .
القطط يف معوية: لوحظ معدية أعراض الشهية، حدوث ملفيةلوحظ وعقد يرقان، ،

والكبد الطحال يف وضخامة جمسوسة بدء. مساريقية بعد ثالثة أو أسبوعني بعد املوت حيدث
. املرض

وفيات ومعدل التقيحي والرببخ اخلصية والتهاب باإلجهاض مترافقة سوافات سجلت
وأوروبا أستراليا يف األغنام يف األسترالية. عالية األغنام النامجة: يف املصليالعدوى النمط عن

السليةمن3 منالريسنية والثانية األوىل السنني خالل احليوانات يف وحتدث شائعة، الكاذبة
حتـى. العمر العدوى والربيع14تدوم الشتاء أثناء (Slee and Skilbeck, 1992)أسبوعاً

الوزن وفقد إسهال من املنعدية احليوانات صغري. تعانـي خراجات األعراض مميزةتتضمن ة
والقولونية املعوية املخاطية ثخن وزيادة املعوية املخاطية . (Slee and Button, 1990)يف
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متعددة بلدان يف األغنام يف واخلراجات اإلجهاضات من معزولة حاالت استفردت. أثبتت
املصلية أسترالياO: 3وO: 1األمناط يف املاعز اإلسهال. من هي مالحظة األكثر واألعراض

التكيفو وموتConditioning (Slee and Button, 1990)فقد إجهاضات ووصفت
للماعز قطيع يف Witte)الولدان et al., 1985) .

متعددة بلدان يف املاشية يف واملرض العدوى املصلي. ميزت النمط عن يف3وتنتج
البلد هذا يف اֱדترات يف سائدة تبدو والتـي عارضة. أستراليا، حدوث يفعند اإلسهال

للنب املعوية35مات: قطيع املخاطية يف مميزة صغرية خراجات وجدت الفتية، احليوانات من
هيستولوجيا26ًمن20لدى فحصها مت وبداية. حيوانا والربيع الشتاء أثناء املرض حدث

. الصيف
البالغة احليوانات السريولوجية:يف املفاعالت من عال معدل Slee)هناك et al., 1988)؛

املوت مث إسهال مع املغمورة احلقول يف البالغة األبقار يف أستراليا يف املرض وصف . وقد
املصلي النمط أخرى3 :0استفرد Collinon)مرة et al., 1988) .ًجدا املرض: حديثاً وصف

األرجنتني يف قطيعني أصبح. يف القطعان أحد ومات5.8%يف عليالً املاشية 1.7%من

احلركات: األعراضوكانت تناسق فقدان إسهال، مات. دنف، الثانـي القطيع 0.6%يف

واصمة70من أعراض دون فجأة الوفاة وكانت يف،حيواناً املسؤول املصلي والنمط
أيضاً هو كندا. (Noseda et al., 1990) 3 :0األرجنتني أيضاً: يف املاشية يف حاالت وجدت

رئوي والتهاب بإجهاضات .مترافقة
اخلنازير يف واألمعاء املعدة التهاب من حاالت السليةاستفردت. لوحظت الكاذبةالريسنية
ظاهرياً الصحيحة احليوانات لوزات من وخباصة الرباز، . من
املتحدة الواليات يف الرومي الديك فاشيات واريغون(وصفت . نكلتراإو) كاليفورنيا

كاليفورنيا يف مزارع أربع يف فاشية . (Willner-Pendleton and Coper, 1983)حدثت
الرئيسية اكتئاب: األعراض مصفر، أخضر مائي إسهال حاد،القهم، حركي يصيب. اعتالل

بعمر الذكور املراضة9-12املرض ومعدل وذلك2%-15%أسبوعاً عالية الوفيات ونسبة
املثيل أكل رئيسيCannibalismنتيجة جرعاتأيبدو. بشكل إعطاء منعالن ية

املرض توقف الطعام يف آفات. التراسكلني بسبب املوت بعد فحصها بعد الطيور أتلفت
الدموي بؤراً. اإلنتان الرئيسية اآلفات والطحال،وكانت الكبد يف أمعاءناخرة التهاب و
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العظمنـز نقي والتهاب . يل
الكاذبةعامل السلية األرانبالريسنية ملوت شيوعاً األكثر السبب الربيةهو

(Lepus eurppaeus)وأملانيا فرنسا واحلمامة) Oryctolagus cuniculus(األرانب. يف
أيضاً) columba palumbus(املطوقة للمرض متواترة اجلرذان. ضحايا بني سوافات وصفت

النروجيي( اليابان)rattus norvegicusاجلرذ . يف
األسرية احليوانات عن: يف الناجم املرض السليةاحيدث ما،لريسنية بتواتر الكاذبة
املصلي النمط الكيبO: 1استفردت املزرعةnutriaيف يف ،(Myocastor Coypus)املستولد

مزمنة أو حادة بأعراض واليافعة البالغة احليوانات أصاب هي. وقد الرئيسية األعراض
ش دنف، متعددة، أعضاء عقيدات تشكل اللمفية، القعقد تضخم الربعنياإلسهال، لل

Cipolla)اخللفيني et al., 1987))Monteavaro et al., 1990(.بلندن للحيوان حديقتني : يف
واملوت املرض حيدث والطيور، الثدييات أنواع من عريض جتمع يف عديدة وفيات حدثت

هو تأثراً األكثر والنوع الشتاء، يف خاصة فرادي ،Patagonian maraبشكل
(Dolichotis patagonum) .عن الناتج املوت نسبة أن التقارير السليةأوضحت الريسنية

األسرية احليوانات لدى سنة0.66%-0.79%الكاذبة هي. كل املستفردة املصلية 1aاألمناط

عديدة1bو أوروبية بلدان يف سيطرة األكثر من. وهي الذراري بعض أيضا2aًاستفردت
(Porsons, 1991) .

الن يف املرض أيضاًحيدث األسرية املستعمرات. سانيس إحدى أخضر: يف نسناس أصيب
األثيوبـي(واحد سنجابيةCercopithecus aethiops)القردوح نسانيس Saimri)وتسعة

sciureus)احلاد. باملرض الطور أثناء تأثراً أكثر اهلضمي اجلهاز اللمفية. كان األنسجة أبدت
امل يف وخيماً تغرياً والكبد املزمنةوالطحال مستعمرة. (Plesker and Claros, 1992)رحلة يف
اجلديد العامل مستعمرات من خمتلفانNew Worldأخرى مصليان نوعان (O: 2)استفرد

األصلية(O: 1)و اֱדموعة على ).(Brack and Gatesman 1991; Brack et al., 1992اعتماداً
االنتقال وطرز العدوى ز):16الشكل(مصدر الريسنياتما داء وبائيات من الكثري ال
للتفسري حباجة الكاذبة املستعدة. السلية والطيور احليوانات ألنواع الواسع اֱדال يوحي
واحلملة طبيعي بشكل السليةللعدوى العاملالكاذبةللريسنية مستودع احليوانات بأن

القوا. السببـي دور على الباحثون يؤكد اهلائل، املستودع هذا منيف خمتلفة وأنواع رض
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شيمان. الطيور لوالية اجلبلية املناطق على) اليابان(يف أجريت لبكتريولوجية دراسة استفردت
أجناسبرياًراًفأ1.530 mole(Urotrichusواخللد،eothenomysوApodemus:الينقولمن

talpoides) .السليةاستفردت أعورالكاذبةالريسنية و72من هلا10حيواناً الذراري من
فوعية فصل. بالزميدات أثناء تواتراً أكثر وبشكل فقط، الفئران يف السببـي العامل اكتشف

الولدان ويف براز. (Fukushimo et al., 1990)التزاوج الوالية نفس يف أخرى دراسة زرعت
و610 برياً بريا259ًثديياً ذراري37استفردت. طائراً من السليةذرية منالكاذبةالريسنية

اإلوز2ومن(5.6%)ثديي34 طيور نفس.(0.8%)من من املستفردة املصلية األمناط كانت
اليابان، يف اإلقليم ذلك يف البشر من املستفردة بنيتلك وبائية عالقة استنتاج مت وهكذا

الربية احليوانات يف والعدوى البشرية للعدوى. العدوى األعلى النسبة على يف(14%)حصل
قارت الراكونـي،Omnivorousكلب Nyctereutes)والكلب Procyonoides)املعروف ،

وكوريا والصني اليابان Fukushimo Gomyoda et)يف al., 1991) .
الكاذبة:1.6الشكل السلية الريسنيات الكاذبة(داء السلية احملتمل-) الريسنية االنتقال .طرز

أمل يف اֱדراة الدراسات منأشارت العامل استفراد إىل وهولندا من4.3%و5.8%انيا
التوايلنـزخ163و480لوزات على سريرياً صحيح حامل،ير احليوان هذا أن إىل يشري مما

للعدوى اليابان.(Weber and Knapp, 1981)صحيح اخلنازير2%حيوي: يف ألسنة من
اخل0.8%و حلم املفرومنـزمن السليةير حلم. بةالكاذالريسنية عينات فحصت عندما
املستفردةنـزاخل األربعة الذراري من لذريتني كان اֱדزأ، للبيع املعدة املصلي(ير النمط توافق
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4b (املرضى من املستحصلة البشرية للذراري االمراضية امليزات ,.Shiazawa et al)نفس

ذرية. (1989 اخل4bاستفردت حلم من سابقاً، فنـزواحدة قبل من  1985وكوشيماير

Fukushima .من العامل خالل12.6من0.58%استفرد مفحوصة خنازير لرباز 14عينة

الباردة،. شهراً األشهر يف اللوزات من املأخوذة تلك وكذلك املستفردات هذه أجريت
البشرية احلاالت فيها حتدث التـي الفصول توافق يف. (Weber-Knapp; 1981)والتـي

األيلكثرياً: نيوزيلندا من العامل هذا استفرد يف. ما املاشية على أجريت دراسة استفردت
من العامل نفسه من509من(26.3%)134البلد برازية كان. قطيعا50ًمن84%عينة

املصلي سيطرة3النمط مث(93.2%)األكثر ملرض. 2و1، قطيع أي يف سابقة قصة توجد ال
املرض عن السليةناجم للعدوىالكاذبةبالريسنية أصحاء محلة يوجد ال أجريت. وبذلك

الشتاء أثناء اليافعة احليوانات على املؤلفون. (Hodges and Corman, 1985)الدراسة الحظ
فقط الرباز فحص على يعتمد أال جيب التشخيص .أن

يف التربة من املستفردات لكن العامل، مستودع هو التربة أن املؤلفني من العديد يعتقد
املصلي النمط أظهرت رئيسي،2أوروبا البشريبشكل املرض يف يوجد ما نادراً وهو

(Aldova et al., 1979) .كل الكاذب: على السل عن النامجة القرمزية احلمى انتشار بؤرة يف
املصلي النمط استفرد الروسي، الشرق أقصى والتربة،1يف املاء تكونمن أن احملتمل ومن

براز من احلاالتحيوانـي،ملوثة من كبرياً عدداً يفسر قد خاباروفسك. وهذا يفيف كري
االحتادية روسيا من اآلسيوي الشرقي بني:الشمال ما يف الفصول املرض ،1983-1989غيֵקر

والتـي املخزونة للخضار املبكر بالتوافر التغري هذا يفسر قد الصيف، منتصف إىل الشتاء من
برباز ملوثة تكون Muridae)(Dziubakالربيةأرياتالفقد et al., 1991.،حال أي على

البيئة تلويث يف الربية والطيور احليوانات أوسوافتساهم سواف حدوث إن شك بال
الربازيفeporniticطريي يف العامل إفراغ نتيجة أخرى أنواع يف مضاعفات له األنواع أحد

احمليط . وتلويث
الطريق هي االنتقال اللمفيةالفمويطرز العقد يف العدوى توضع وإن الربازي،

للجراثيم الدخول طريق هو اهلضمي الطريق أن يدل . املساريقية
العظمى بريطانيا يف القبيعات مستعمرات يف الريسنيات لداء املتكررة الفاشيات يف نأتبني
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املطوقة احلمامة برباز امللوثة باخلضار تنتقل للسل. (Columba Polumbus)العدوى فاشية يف
املتحدة الواليات يف كاليفورنيا يف الرومي الديك يف Wallner)الكاذب et al; 1983)وجد

التغذية خطوط قرب ميتان الكبد. سنجابان يف النخرية اآلفات من السببـي العامل استفرد
السنجابني ألحد التعيني،والطحال صعب اإلنسان عند للعدوى املباشر مل. غالباًاملصدر

الوبائية للفاشية للعدوى املشترك املصدر فنلندا19يفيوجد يف .(Tertti et al., 1984)مريض
اخلهوالعدوىvehicleسواغ احليواناتنـزحلم باقي حلوم املمكن ومن واملاء،ير،

األخ والثدييات والقوارض الربية احليوانات برباز امللوثة واخلضار الينابيع، من رىامللوث
. والطيور

هلذه سببان اقترح واحليوان، اإلنسان من كل عند الباردة األشهر يف املرض يسود
هي:الظاهرة احليوانات من والكثري املنخفضة احلرارة درجات يف أفضل بشكل العامل يعيش

التغذية وسوء والرطوبة للربد تتعرض عندما مريضة وتصبح للعدوى صحيحة وتطرح،محلة
ب يف واحليوانات. (Carniel and molleret, 1990)رازهاالعامل آخر، جمهد عامل املخاض

للمرض استعداداً أكثر امللوثة. اليافعة املراعي طريق عن آلخر حيوان من العدوى . تنتقل
املرض وبائيات يف احليوانات أخرى: دور وحيوانات والقوارض الربية الثدييات تشكل

الداجنة الثدييات املرض) يرنـزاخل(مثل مستودع الربية يكون. والطيور أن املمكن من
احمليط تلويث خالل من املباشر غري الطريق هو لإلنسان لالنتقال شيوعاً األكثر الطريق

بالرباز اجلامدة. والطعام واألشياء اخلضار على نسبياً طويلة مدة حياً العامل يبقى أن . ميكن
أ الكلب بعضة االنتقال حالة كذلك . يضاًوعرف

واملادة: التشخيص فقط، السببـي العامل باستفراد حمدد تشخيص على احلصول ميكن
املساريقية اللمفية العقد هي مناسبة يف. األكثر امللوثة العينات من العامل يستفرد أن ميكن

لألمعائيات املستخدمة سيفسولودين. املستنبتات يدعى اآلغار من خاص نوع استخدام ميكن
الوبائيةارغازان الدراسات أجل من املخففة،.نوفوبيوسني بالقلويات اإلغناء استخدم
اللحموبنجاح، عينات من للذراري. (Fukushima, 1985)للمستفردات املصلي التنميط إن

وبائي منظور من هام لتحديد. املستفردة تستخدم ما كثرياً والتـي السريولوجية االختبارات
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الالعدوى التراص،الكاذبةسليةبالريسنية الدموي،هي إليزاوالتراص وحديثاً املتممة، وتثبيت
ونوعية حساسية أكثر يعترب والذي املوافق املصلي النمط ألن. مع بعناية النتائج تقييم جيب

امللهبة والريسنية الكاذبة السلبة والقولونالريسنية متصالبة،للمعى لتفاعالت وأمناطيؤديان
عديدة أخرىمصلية أمعائيات مع مشتركة مستضدات . هلا
برباز: املكافحة التلوث من واملاء األطعمة حتصني من الرئيسي الوقائي اإلجراء يتألف

مجاهر على السيطرة ميكن كما والطيور، الداجنة،) جتمعات(القوارض شبه واحلدالقوارض
العامة األماكن يف املتواجدة الطيور أعداد . من

اللح طهي جيدجيب بشكل األخرى احليوانية واملنتجات املكلور. م املاء استهالك جيب
الكلور(فقط إليه دقائق،)املضاف عدة املاء غلي جيب توفره عدم اخلضار. وعند غسل جيب

مكلور ومباء جيد . بشكل
المـراجـع
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الجرذحمى  RAT BITE FEVERعضة

 A.25.0 ICD-10الحليزناتداء،A25.1السلسلياتداء
ICD-10 A25.0 Spirillosis, A25.1 streptobacillosis 

الشكلالسلسلية: السببيات الصغريةواحلليزنة،streptobacillus moniliformisالطوقية
Spirillum minus (minor).اجلراثيم من خمتلفني نوعني بسبب اجلرذ عضة محى : حتدث

السريريمִדوصوراجلغرايفانتشارمهاتلفخي. الصغريةنةواحلليزالشكل،الطوقيةالسلسلية ةا
تدرسهلذا .تنيمنفصلانسوف

الشكلعنالناجمةالعدوى1. الطوقية السلسلية
1. Infection due to Streptobacillus moniliformis

محىهافرييلمحى: املرادفات الوبائية، املفاصل التهاب محامى .السلسلية،
الغرام،عصيةالشكلالطوقيةلسليةالس: السببيات متحركة،متعددةسلبية غري األشكال

األبواغ، تشكل القليلال اهلواء بطول. أليفة إما0.1-0.7وقطرميكرونات1-5وهي توجد
أو فرادي منعلىبشكل طوهلا يبلغ سالسل املستنبت10-150شكل حسب . ميكروناً،
استفراد املصل،20%بـمزودةأوساطالالشكالطوقيةالسلسليةيتطلب أوأوالدممن
احلنب .(Savage, 1984)سائل
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.االنتشارعاملي: اجلغرايفالتوزع
عادةحتدث. جداًنادر:اإلنسانيفاحلدوث فرادية حاالت نصف. بشكل تֱקعزى

املخترب جرذان عضة إىل األمريكية. تقريباًاحلاالت املتحدة الواليات يف فاشيات أيضاً هناك
اسم. وبريطانيا من) هافرييلمحى(اشتق فاشية املفاصل(من التهاب تـيال) وبائيةالمحامى

مباستوتشستس هافرييل يف املتحدةيفحدثت الفاشيةحدثت.1926عامالواليات
ح العظمىتـىاألكرب بريطانيا يف احلاضر أصاب. وقتنا مدرسة304تلقد يف أشخاص

م يف املدرسة43%يعادلمباريفية،نطقةللبنات يف واملوظفني التالميذ عدد من
(McEvoy et al., 1987).

بنسبةيستفرد: احليواناتيفاحلدوث األنفي البلعوم من جرذانعاليةمئويةالعامل من
املخترب. صحيحة وفئران الربية الفئران يف سوافات الديكهناك. وֱקصفت يف الفاشيات بعض

أخرى حيوانات يف فرادية وحاالت .الرومي
4مناحلضانةدوروميد: اإلنسانيفاملرض بعد2  آخرأيام قارض أي أو جرذ . عضة

بعوارض املرض التـيللمشاֲדةيبدأ يف الوافدةنـزحتدث ن: لة صداع، وأملومحى، افض،
مضاعفاتالعضةجرحيلتئم.عضلي حدوث دون تلقائي طفححدوثيشيعكما. بشكل

عضلي وأمل متنقلة مفصلية وآالم األطراف على بقعي التهاب. جلدي يفالشراينييֱקالحظ
الوخيمةمعظم قصري.احلاالت وقت إىل: وبعد اجلسم حرارة درجة ولكنالسواءتعود ،

احلمى ترجع أن الشغاف. ميكن معدل. حمتملةمضاعفةالتهاب يف10%إىلالوفياتيصل
املعالَجة غري .احلاالت

لنبيلريهافمحىعزيت اجلرذان،)حليب(لتناول برباز ءالقيابوخامةومتيزتملوث
البلعومالوحدوث إتهاب . (Washburn, 1990)اجلرذعضةمىحلاملعتادةاألعراضىلإضافة
امللوثتـيالالفاشيةتֱקعزى املاء إىل العظمى بريطانيا يف مدرسة يف أشخاص عدة أصابت
آالم. اجلرذانبواسطة من يعانني أسابيع، لعدة املشفى يف فتيات عدة بقيت مفصليةوقد

متتالية ونكسات مضاعفاتك. حادة هناك رئوي،:مثلأيضاًانت التهاب الشغاف، التهاب
وفقرةنقيلياتخراج .(McEvoy et al., 1987)دمال،
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هياحملاملعاجلة لالعضلاإلعطاءبذة أسبوعيي مدة ورفاقهوقد،لبنسلني إيفي ماك أوصى
اإل(1987) لألبإعطاء التلقائي التطور ليمنع .املرضخاللLشكالريثروميسني

وتؤوياملختربجرذانتعد: احليواناتيفاملرض أصحاء عدوى محلة الربية واجلرذان
السب األنفيبـيالعامل بلعومها أحياناًيֱקالحظ. يف قيحية آفات احليوانات هذه السلسلية.يف
موئلهاالشكلالطوقية ويف املختربات يف اجلرذان بني سوافات وسببت للجرذان ممرضة
املختربىإحديف. الطبيعي جرذان بني املراضةتمعدالتسجل: السوافات من عالية

مع لألعضاءعدةوالوفيات، تلقائي وبتر والغنغرينة، الشرايني، كالتهاب عند. أعراض
كبريقد: القبيعات خراج مع العنقية اللمفية العقد التهاب إىل العامل هذا العقديفيؤدي
بعض. الناحيةاللمفية وֱקصفت الديكفاالوقد بني املفصلالروميشيات التهاب كان حيث
.اًوضوحاألعراضأكثر

االنتقالالعدوىمصدر السبمستودعاجلرذان: وطرز العامل تأوي حيث بـيالعدوى،
لديها، األنفي البلعوم إىلويف العضاإلنسانتنقله طريق هاف. عن وباء مصدرريففي كان يل

اللنب هو العظمى،اءلالستقصوبالنسبة. العدوى بريطانيا يف مدرسة يف أجري الذي الوبائي
حينئذ العدوى مصدر اجلرذانهوكان برباز ملوث ماء .شرب

عضةالفاشياتكلتֱקعزى إىل فتֱקعزى الفرادية اإلصابة حاالت يف بينما شائع، مصدر إىل
أو حاالتأيجرذ سֱקجلت حيث جداً، مستعداً ليس اإلنسان أن يبدو كما آخر، قارض
جداً ֲדذه. قليلة لإلصابة معرضون اجلرذان بوجود املختربات يف يعملون الذين األشخاص
للعدوى،كما. العدوى معرضني جرذان تستوطنها بيوت يف يعيشون الذين الناس يصبح

علىتـىح يكونوا مل القوارضمتاسولو هذه بنيالعدوىعֱקزيت.(Benenson, 1990)مع
اجل عضة إىل الرومي ويفشتبهويֱק. رذانالديك الفئران يف العدوى يفأخرىقوارضأن

الاملختربات طريق عن حتدث أن بيئةضبوب،ميكن يف القوارض هذه تֱקحفظ مشاֲדةعندما
اجلرذان .لبيئة
املرضاحليواناتدور هذا انتشار دوراًامستودعاجلرذان: يف وتلعب اًوبائيلعدوى
.أساسياً
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الطوقيةبعزلالتشخيصيֱקنجز:التشخيص ونمالشكلالسلسلية الدم آفاتنمجمرى
أمفصل يف املصلوساطية أو بالدم أن. مغناة طريقيتموميكن عن أيضاً حيلقتالتشخيص

مناجلأوالقبيعات خالية أهنا على بֱקرهن مستعمرات من املخترباتبعضتقوم. العدوىرذان
ك سريولوجية فحوص تباألراصتالبإجراء أو أونبوب، املتممة، ناعياملتألقالثبيت

(Wilkins et al., 1988).
مكافحةوقاللاألساسيةالوسائل: املكافحة هو أيضاً. اجلرذان)جتمعات(مجاهرية وهناك

جيبوسائل أخرى واتباعهاهامة احلليب واملاءحتصنيكبسترة كما. القوارضمنالطعام
حفظ املجرذانجيب وفئران يفوقبيعات وإرشادهمختربات باملوظفني والعناية منعزلة بيئات

املقنيالتإىل معهاناسبةات .التعامل
عنالعدوى2. الالناجمة صغيرةالحليزنة

2. Infection due to Spirillum minus

اجلرذ(Sodokoسودوكو: املرادفات عضة .spirillaryاحلليزنةومحى) محى
السب: السببيات ميكن. الصغريةاحلليزنةهوبـيالعامل هذهوال جيداًاجلراثيممتييز

ذراريتوال احلليزنةوجد زرع الصعب من ألنه اسموال. مرجعية حمدداجلنسيزال غري
صحيحعتربيصغريةالنوعاسمو الشكلوهي. غري حلزونية التوائنيجرثومة ثالثة،ذات أو
حوايلاتميكرون3-5طوهلاحركة،مت .(Krieg, 1984)ميكرون0.2وقطرها

أكعاملي:اجلغرايفالتوزع ولكنه الشرقتواتراًرثاالنتشار، .األقصىيف
.أحياناً: اإلنسانيفاحلدوث
العدوىيتغري:احليواناتيفاحلدوث أجزاءوقوع يف اجلرذان العامل،خمتلفةيف من

املناطقيفاجلرذانمن25%تصيب .بعض
الذييشابه:اإلنسانيفاملرض الطوقيةتسببهاملرض واالختالفات. الشكلالسلسلية
هياجلدير نادرة،أنذكرها املفاصل التهاب بطبقاتوظهمعأعراض مميزة جلدية وطفوح ر

العضة من أسابيع أربع بعد اللون ووردية 4بنيمااحلضانةدور. حممرة تظهر. أسابيع1 
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مرات عدة تنكس ولكنها أيام، عدة وتدوم فجأة 3فترةدبعاحلمى يتكرر. أشهر1  وقد
جلدية طفوح احلمىمتعممةظهور نكسات من نكسة كل العضةوبالرغم. مع جرح أن من

خالل متوذملكناحلضانة،دوريشفى ارتشاح غالباًيظهر تصبح. يتقرح مشابه، وبشكل
ضخمة اللمفية .العقد

إىلالوفياتمعدليصل عالجاً يتلقوا مل الذين املرضى .10%عند
ب املعاجلة بروكاللعضليالعطاءاإلتتم أسبوعنيئنيبنسلني .مدة

اجلرذانال:احليواناتيفاملرض يف ظاهرة العدوى .تكون
االنتقالالعدوىمصدر لعاֲדيفستودعامل: وطرز القوارض، بقية ويف هاجلرذان وا

العدوى العض،لإلنسانمصدر طريق عن العدوى .وتنتقل
املرضيفاحليواناتدور األساسياجلرذانتلعب: انتشار العدوى. الدور شريةالبحتدث

والقطط الكالب من العض طريق مقرضعن اللحوموغريهاferretوابن آكالت وقد. من
مفترضا تصبح احليوانات هذه وهصيدهاعندلوثةأن تكللقوارض كذا . ميكانيكيةقلوانعمل

الفحصتمي:التشخيص طريق عن منباֱדهريالتشخيص لرشيحة املظلمة الساحة
والعقد الدملوحياوالاللمفيةاجلرح ومن احلماموية لقيحتالبتعويالًكثراألتشخيصالمتوي. ت

الفئران يف الصفاق للدمبداخل جمهري فحص يتبعه اجلرح، من رشاحة أو والسائلدم
لديها التبعدالصفاقي بعد أسابيع اجلراثيم. لقيحبضعة تنمو .املختربمستنبتاتيفال
مناملكافحةتعتمد: املكافحة احلد و)مجاهر(جتمعاتعلى منازلاجلرذان ةوماقمتأثيث
.للجرذان

عـراجـالم
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RHODOCOCCOSIS المحمֵקراتداء

ICD-10 J15.8 آخررئويالتهاب جرثومي
ICD-10 J15.8 other bacterial pneumonia

لرتبةتنتميcoryebacterum (Rhodococcusالوتدية(equiليةاخلياحملمָקرة: السببيات
ع،Actinomycetalesاتوالشعا شكل مكوراتـي،صهلا أو سلوهيوي بـيحيوائي

مم متحرك، غري التربةسوالهاموئل. لألبواغةمولدتوليسحفظةالغرام هو عبارةيوه. ي
تتطلب رمامية جراثيم بوفرةةقليلمغذياتعن اليفوتتكاثر لربازاملادة . لعواشبية

إىلاخليليةاحملمָקرةذراريمعظم علىتـيال4املصليةالزمرتنتمي حتتوي منطا14ًبدورها
ال 60%ميتنت. اًمصلي الشماليةذراريمن أمريكا احملفظيتقريباًيف املصلي النمط إىل

احملفظي: اليابانيف2. املصلي النمط املستنبتات3يسود املهوريف من املستفردة
(Timoney et al., 1988).

وياخليليةاحملمָקرة انتهازي احليةؤوىممراض الكائنات بالعم ويف التهاباحليوانية ايسبب
مستضد. (Prescott, 1991)احبيبياورمي استعراف مت دالتون،15-17منوقد منوكيلو

فو مع يترافق أن Takai)(اخليليةاحملمָקرةةعاملمكن et al., 1991a،لهوقد كواسم . يستخدم
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عام. االنتشارعاملي:اجلغرايفالتوزع حالةعندما1923منذ أول احملمراتوصفت لداء
سويسرا يف املهور يف: يف املرض هذا عن العاملكلأخرب اخليليةستفردت. قارات بتواتراحملمرة

تتواجد حيث التربة من وأحصنةوبوفرة منكذامريضة، الك فيهايمناطق داءتواجد
حأيضاًاحملمرات تتواجتربةتـىأو دمل حيوانات أي أو أحصنة فيها مؤخراًاد جنة

(Barton and Hughes, 1980).
اإلنسان يف جداً:احلدوث عامتوصف. نادر يف بشرية حالة العامتـىوح،1977أول

منتمل1983 أكثر الطبية األدبيات بش13سجل . (Van Etta et al., 1983)ريةحالة
تواتراً أكثر اإليدز،نتيجةاحلاالت األقلوقدوباء على  1990عاممنحالة20سجلت

1983(Prescott, 1991).األطباء أجزاءوعلماءيعلم عدة يف املرض هذا عن القليل اجلراثيم
ال الدول يف وخاصة العامل يكونو،ناميةمن قد لذلك هذانقصهناكنتيجة عن التبليغ يف

. املرض
الالتعرفمتلقد: احليواناتيفاحلدوث العدوى إىلتـيعلى اخليليةتعزى علىاحملمرة

مهم كسبب عاملي القصبـيلاللتهابنطاق األمعاء؛الرئوي ،التقرحيوالتهاب
يف اللمفية العقد تواتر،املهوروالتهاب أقل أخرىاًوبدرجة حيوانية أنواع يف

(Barton and Hughes, 1980).
اإلنساناملرض احليوانكما: يف بقية يف احلال تأثراًاتهو األعضاء أكثر الرئتان تكون ، .

حاملرضيظهر أيام عدة تدوم أسابيع،تـىحبمى غريونفس،الضيقو،نزعاجاوعدة سعال
مت،منتج صدري: رواتوبشكل ارت: األمربادىءيف. أمل الشعاعية الصور معتظهر شاحاً

عقدية ال،آفات يف املريض. للرئتنيالعلويفصخاصة يعاجل مل ورميةالفةاآلتتطورقد: وإذا
تقيحاحل إىل الرئتنيحتدث. تكهفوبيبة خارج والنقي،-احلاالت العظم سهالاإلكالتهاب
ونـزال اجلنبة،اليف التهاب اللمفيةات،راجاخلدنف، العقد نادر-التهاب ,Prescott)بشكل

1991).
عند والعدوى املرض املناعةاملاملرضىيظهر داخلاخليليةاحملمرة. نقوصي خلويطفيلي

القيوهذاالبالعم،يف الطبيعة والورميةيةحيفسر يفاملرضىأهبةللمرض عيوب لديهم الذين
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باملناعياجلهاز اإليدزيشكل. اياخلالاملتواسط حالياAIDS%88ًمرضى احلاالت ،من
املرض حاالت هي الباقية للواحلاالت اخلاضعني لمعاى الكابتة أوجلة ورم تكون نتيجة لمناعة

عضوي امل. طعم املرض أعلىاإليدزبفريوسنعدينإن وقوع متواقتةلديهم ثانوية لعداوى
أعلىو وفيات املامن20%معباملقارنة54.5%(معدل غري .)اإليدزبفريوسيننعدملرضى

الطب جناعةاخللويةالداخليعةجتعل احملمرات للمكروباتلداء املضاد علىمعتمدةالعامل
اقدرִדا إىلعلى انكوميسنيفوالنيريثروميسينلإلحساسةاخليليةاحملمرةإن. البالعملنفوذ

والريفانوالواجلنتاميسنيواألميكاسني اآلفات. نيمبيسيوميسني أو لآلفة اجلراحي البتر يعد
ااًهامجزءاً البقكان. (Prescott, 1991; Harvey and Sunstrum, 1991)لعالجمن يامعدل
العالج%75 ترافق مععندما احليوية املستئصالاالباملضادات لألنسجة . ةنعدياجلراحي
البقوكان فقطيمعدل احليوية باملضادات عالجاً تلقوا الذين ألولئك  Harvey and)،61%ا

Sunstrum, 1991) .
فاخليليةاحملمָקراتداء: احليواناتيفرضامل املهور يف خاص بشكل حيدث يـمرض
6عمر وباألخص2  4أشهر، املهور2  استعداد يعزى أن وميكن العمر، من أشهر

أنهلإلصابةالصغرية إىل تكونيفباملرض العمر الصغارالالاملناعةهذا عند منفاعلة القادمة
تراجعاألم واجلهايف اخلاص، املناعي ناضجباحليوانز غري يزال الـ. ال عمر أشهر6وبعد

مقاومة، املهور عيبتصبح لديها يكن معمامل مشابه آخر مرض أي أو اخللوية مناعتها يف
مضعف .(Yager, 1987)أثر
اخليليةيظهر احملمرات شكلداء قصعلى رئوي احلاد،مزمنقيحيبـيالتهاب دون أو

ا تشكل القيحية) واسعاً(كبرياًخلراجاتويكون اللمفية العقد اللتهاب اآلفة. ومرافقاً تتطور
تنكس. ببطء الرئويالبالعميترافق املنت احنالل االنتشار. مع مع اخلراجات تشكل يستمر

املتقيح الناحيةتنتشر. للوسط اللمفية العقد وتصيب اللمفي اجلهاز خالل وعلى. العدوى
من الطحالالجترمثالرغم أو الكبد يف آفة أي توجد ال البالعم،دم، أن على يدل قد وذلك

ختريبةثبتامل اخليليةاستطاعت الدوراناحملمָקرة جهاز أن. يف املهورمنتقريبا50ً%يقدر
قص رئوي بالتهاب والتهاببـياملصابة التقرحي القولون التهاب عندها األعوريظهر
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قل. املرافق أعداد عند فقطيتطور معوية آفات املهور من . (Yager, 1987)يلة
اليف عنالعدوى اخليليةنامجة حاالت:احملمرة طريقحتتجند عن عنها يكشف سريرية

ومرض اجلثة، الاًفتح فترة بعد باملوت واحداًتتجاوزينتهي ماتوا89من26%(أسبوعاً مهراً
احملمرات داء ). من

حبمىيبدأ عادة شدةيصبحمث،وسعال،التنفسوسرعة،املرض النجيج،أكثر ويكون
أيضاً شائعني النفس وضيق القيحي عندماحتدث. املخاطي الصيف فصل يف احلاالت أغلب

اجلراثيمهناكيكون لنمو مناسبة احلرارة ودرجة مستعد عمر يف املهور من أكثر . عدد
بهالعالج ينصح اهوالذي من والريفثريإلتوليفة مساعد،روميسني تأثري له الذي امبيسني

و. أسابيع4-10ملدة الشحوم يف ذوابان البالعاتيالدواءان إىل تعوض. نفذان أن جيب
إسهالالسوائل حدوث حال يف .والكهارل

اخلنازير كالتهاب: يف املرض واللمفيةالعقديفيظهر السفلي استفردت. ةلرقبلللفك
اخليلية ملفيةأيضاًاحملمرة عقد بعض. سويةمن سجلت وقد أخرى، أنواع يف نادرة العدوى

املاشيةاحلاالت يف األغنام،املتفرقة والقطط،املاعز، املاشية. الزواحف احلاالتكانت:يف
العقد والتهاب مزمن رئوي التهاب الرحم، تقيح عن عبارة املسجلة اللمفيةالقليلة

(Barton and Hughes, 1980).
امصدر وطرز التربةةرماماخليليةاحملمرة: النتقالالعدوى تركيزه. يف علىايعتمد
ا احمليطخليلوجود حرارة لتكاثره. ودرجة جداً مناسب العواشب أنا؛براز أحديعتقد

الرباز، العاملومكونات تضاعف يف الرئيسي العامل هو األسيتيك، محض Fraser et)هو

al., 1991).اخليليةانتشارإن املهورمناملستفردة(فوعةاملاحملمرة وبراز مزرعة) التربة يف
ا أعلىخليلالستيالد احملمرات داء يتوطن هذابكثريحيث تارخيها عرب مير مل مزرعة من
معرضة. املرض موطونة مزرعة يف املستولدة منباستمراراملهور مفوعة بذراري لإلصابة

اخليلية Takai)(احملمرة et al., 1991b.نيوز من: يلندةيف برازية مادة عينات فحصت
البيئة ومن خمتلفة املهوركانت. حيوانات براز من عادة تواتراً األكثر ،(82%)املستفردات

،(64%)احلمام،(83%)املاعز،(97%)األغنام،(89%)األيل. mares(%76)األفرسة
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التربةوعينات حالعلى. (Carman and Hodges, 1987)(94%)من أن،كل ميكن
اخليليةتستفرد بشري521من2منفقطاحملمرة براز Mutimer)(عينة et al., 1979.

طريق هو اإلنسانالعدوىاالستنشاق عن.عند الناجم واألمعاء املعدة التهاب ينجم قد
اخليلية يعاوالذي،احملمرة القشعنـيقد ابتالع عن ينجم قد منه، املرضى من قليل عدد

حيواافترضوقد. )البلغم( مصدر يفنـيوجود للعدوى بشرية32من2حمتمل حالة
 (Prescott, 1991).
نقل طريق الالعدوىإن املهور يف طاغية التربةتـيباهلواء من الغبار على. تستنشق

فموياً: العكس العدوى نقل طريق تكون أن ذلك،اخلنازيريفميكن إىل يشري ما حسب
عندها والرقبيةالته(اآلفات الفكية اللمفية العقد يفاخليليةاحملمرةتستعمر). اب املهور أمعاء

والثاالشهرين العمرنـياألول التشكل. من معدل يف والزيادة األضداد تشكل علىيدل
فموياًحتتعدوى مكتسبة Takai)سريرية et al., 1986; Hietala et al., 1985;

Yager, 1987).

يفدور املرضاحليوانات منعلى: وبائيات املرضىاعترافالرغم من الذينالكثري
املنعدينيعانون غري احملمرات داء للحيواناتHIVبـمن التعرض غريفما،ببعض األمر زال

لإلنسان العدوى مصدر تشكل احليوانات كانت إذا فيما بربازهاالعواشبتساهم. واضح
اخليليةتكاثرب األشاحملمرة يف املهورالسريع وتبدو الدافئة، ذرارياملريضةهر نشر عن مسؤولة

اخليليةمستودع. مفوعة .التربةهواحملمرة

إجياميكن: التشخيص تشخيص على العاملبـياحلصول احملمرةتنمو. يـالسبببعزل
شائعةاخليلية خمتربية أوساط لالستفراد. يف البلغم يستخدم أن أكثرولكن،ميكن الدقة تكون
رشافةبكث من عليها احلصول مت قصبية عينة من مادة مجعت إذا اجللدصدريةري طريق أو،عن

فص استئصال أثناء توجد. خزعة أن أنواعأحياناًاخليليةاحملمرةوميكن خمتلف مع مزارع يف
أن وميكن كتاجلراثيم، قصد دون اخلطرح أن.ناقشبه السبيستفردميكن دمبـيالعامل من

ث يقارب رئويما بالتهاب املصابني املرضى . (Presott, 1991)لث
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املهورال: املكافحة أو اإلنسان لتحصني عملية تدابري أفمن. توجد منكاملنطق الوقاية ثر
ال للعدوىاإلنسانجتعلتـياألمراض استعداد اإليدزاخليليةباحملمرةعلى وجيب. وخاصة

آخر تدبري جرعة،اختاذ من التقليل وهو االكابتةاألدويةأال قدر . مكانإلللمناعة
اخليليال احملمرات داء من واقية لقاحات ايف. توجد استيالد أال،خليلمزارع جيب

تضاعف من إليه يؤدي وما الرباز بتراكم ال. اخليليةاحملمرةيسمح الظروف جتنب تـيوجيب
اال يف الغبار وحوهلاتسبب املزارع. صطبالت بشكليوصى،املوطونةيف املهور بفحص

ومعاجلة حياִדا من األوىل األشهر خالل Faser)املريضةاملهورمتواتر et al., 1991) .
المـراجـع
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SALMONELLOSIS السلمونيالتداء

 ICD -10 AO2.0 السلمونيلة(بالسلمونيلةاألمعاءالتهاب عن AO201)الناجم

بالسلمونيلةإلنتانا عن(الدموي عداوى AO 208)لمونيلةالسالناجم
أخرى نوعية سلمونيلية

ICD-10 A02.0 salmonella enteritis; A02.1 salmonella septicaemia;
A02.8 other specified salmonella infections

الالتيفية: املرادفات السلمونيالت .داء
األمعائياتإىلالسلمونيلةجنسينتمي: السببيات وهي. Enteropacteriaceaeفصيلة

اختياريةالجراثيم القليل(متحركة،حيوائية عدا الغرام،)ما يف. سلبية السلمونيالت تنمو
وباهاء45.8حرارةدرجات 8مئوية من.  4  أعلى حرارة درجات يف حية تبقى .70ال
درجةوتكون يف اللنب15ملدة71.1البسترة يف السلمونيالت لتخريب كافية . ثانية
طويلهلنميك لوقت التجفاف تقاوم أن اجلراثيم املستخدميف،ذه والطعام الرباز من كل

واحليوان اإلنسان ذلك،. الستهالك إىل بنسبةميكنهاباإلضافة مبلوحة بالنقع أشهر عدة البقاء
ده،%20 حمتوى ذات منتجات يف يفنـيبروتيأونـيوخاصة احلال هو كما عايل

اململح مقا؛السجق للتدخنيوهي أشري. ومة التربةإىلوقد يف طويل لوقت البقاء ميكنها أنه
العاملية(واملاء الصحة السلمونيالتمكافحةجلنة-منظمة ). 1988،داء
العظمىيف بريطانيا يف أجريت أن:دراسة الفأريةالتيفيةالسلمونيلةتبيֵקن

S. typhimurium-منميكنهاتـيال 14البقاء الشهرا4ً  املرافق بيئة حتويتـييف
مهماًعامالًتعد-منعديةعجوالً أن. (McLaren and Wary, 1991). وبائياً بقىتوميكن

ملدة املخزنة األجبان درجة10يف يف .el-Gazzar and Marth, 1992)(مئوية7أشهر
الدنا(1987)بوبفوالمينوراستخدم ماليثبتالدنا: ִדجني واحد نوع الناحيةأهنا ن

إىل. اجلينية أدت خمتلفة تصنيفية خمططات اقترحت والتشويشاختالفوقد النظر . وجهات
اقترحه،حالياً الذي املخطط إىل املسار لسهولتههكوفماناجته أوضح،)بساطته(وايت وألنه

الوبائية النظر وجهة من فائدة خمطط؛والسريريةوأكثر عن التخلي مت Edwardsدواردإوقد
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باألمريكيتني-بتواتر-يستخدمكانالذيEwingإيونغو .(Farmer et al., 1984)خاصة
بشكل: كنتيجةو املصلي النمط مصطلح املعويةالسلمونيلة:وهكذا. كنوعمباشريستخدم

entericaالفأريةاملصليالنمط املخططاتTypimurium التيفية أحد السلمونيلةأوحسب
الفأريةصلياملالنمطIنويع اآلنالتيفية سيصبح أخر خمطط التيفيةالسلمونيلة: حسب
.الفأرية

كوفمانيقسم إىلوتصنيف السلمونيالت : املستضداتتفرق.مصليةأمناطوايت
السوطيOاجلسدي ،Hواحملفظي ،Viأساسي بشكل املستضدي تركيبها يوجد.حسب
تقريباً مصلي2200اآلن .منط
املبعض خمتلفةاألمناط ظاهرية أمناط لديها يفومتعددةصلية هاماً استعرافها يكون وقد ،

الوبائي االختبارات،مثالً. االستقصاء منمتييزالبيوكيميائيةاستطاعت حيوية أمناط ثالثة
وبيئيةترافقالفأريةالتيفيةالسلمونيلة جغرافية منطقة مع منها واحد السلمونيلةإن. كل
متحركةمهاpullorumالفراضيةوالسلمونيلةgallinarumالدجاجية غري سلمونيالت
مع والطيورمتكيفة مصلياًتيع؛ منطاً أو واحداً نوعاً املؤلفني بعض متماثلةواحداًربها ألهنا
حال. مستضدياً كل خمتلفاً،على مرضاً يسبب املصلية األمناط هذه من منط مرض(كل
ألن). الطيوروتيفيةpullarumالفراض متييزها الفراضيةوميكن خبالف،السلمونيلة

الطرتال،الدجاجيةالسلمونيلة الدولسطستخدم أو .(D'Aoust, 1989)توليرات
األمناطphageبالعاثياتالنتميط لبعض االسكتلندي،أيضاًاملصليةمفيد املخترب درس

للسلمونيلة من2010املرجعي التيفيةمزرعة من137وميزالفأريةالسلمونيلة خمتلفة زمرة
العاثويةاأل احليوية/مناط نسائل. biotypesاألمناط أربع على التعرف مت أساسيةوبائيةوقد

عن بشرية52%مسؤولة ذراري سيطرة مع املزارع الوبائياالستقصاءويظهر،بقريةومن
السلمونيلة فاشيات معظم بسببتـيالبأن التيفيةحدثت سببهاكانتيةالفأرالسلمونيلة

الوباءالذيlysotypeبـياالستذاالنمط/احليويالنمط فترة طول ثابتاً Barker).بقي et 

al., 1980) .مفيدةالشواكل احليوي املضاد مقاومة وطراز وبائيةكواصماتالبالزميدية
.أيضاً

املصدر حيوانية املصلية األمناط كل تعترب أن حمأوميكن بشكل املصدر ماتملحيوانية ،
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املصلية األمناط التيفيةعدا والسلمونيلةAparatyphiالتيفيةالنظريةوالسلمونيلةالسلمونيلة
الCparatyphicالتيفيةالنظرية حبتةتـي، بشرية هوتـيوالهي الوحيد مستودعها
فوع. ،اإلنسان عوامل عدة إسهال،يللسلمونيلة حدوث يف تساهم وإنتانالدمجترمثوة
العوامل. يدمو هذه اخلارجي: تضم للجدار الشحمي السكريد ،سياطاًو،أشعاراًو،عديد
معوياًو وذيفاناً خلوياً ).Murray, 1986(ذيفاناً

لألمعاءالسلمونيلةتعد،االنتشارعاملي:اجلغرايفالتوزع األنواعenteritidisامللهبة أكثر
أن وميكن اتغرياتالحظتانتشاراً التواتر منبـيلنسيف قصرية فترات خالل املصلية لألمناط

عامنيخاللأحياناً،الوقت أو أو. عام إنسان من املصلية األمناط من فقط قليلة أعداد تستفرد
واحدحيواناتمن بلد يف أو واحد إقليم الوقت. يف مبرور يتغري آخر أو أحدها سيطرة . إن

السلمونيلةبعضتوجد مثل املصلية، لألمعاءاملاألمناط كليف،الفأريةالتيفيةالسلمونيلةولهبة
العامل عكس،أحناء يفتـيالweltevredenالولتيفريدينيةالسلمونيلةعلى حمصورة أهنا يبدو

.آسيا
اإلنساناحلدوث بشكلني. جداًشائع: يف السلمونيالت داء فراديةحاالت: حيدث

ا من آالف أو مئات عدة أو عائلة تصيب مجهرةوفاشيات يف الوقوعتقييميصعب.لناس
اخلدمة،احلقيقي يف وبائي ترصد نظام لديها ليس بلدان عدة ماولوتـىح،ألن نظام ،وجد

والفرادية اخلفيفة احلاالت عن عادة التبليغ يتم البالد. فال للتبليغتـيالويف نظام فيها يوجد
األخرية، السنوات يف كبري حد إىل الفاشيات عدد إىلويعزىارتفع جهة من التفاقم هذا

أفضل تبليغ إىل أخرى جهة ومن حقيقة . كونه
عام من،1980يف أكثر من السلمونيالت املتحدة30000استفردت الواليات يف شخص

)(CDC, 1982 .عام يف,.Hargrett-Bean et al)(1988حالة42028استفردت،1986يف
البالد بقية ويف املتحدة املصلي: الواليات النمط التيفيةهواملتفشيكان . الفأريةالسلمونيلة

استفراد معدل ارتفع عاملألمعاءامللهبةالسلمونيلةلقد من21%(1993تـىح1976من
املستفردات شائعالفأريةالتيفيةالسلمونيلةوأدرك) كل مصلي منط فترةالخالل. كأكثر

عن: 1991-1985 التبليغ لألمعاءبسببحدثتفاشية375مت امللهبة  12784عمالسلمونيلة
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مت1508،حالة منها وإدخاهلاحالة أو49املشفى فرادية كانت احلاالت ومعظم وفاة، حالة
صغرية، عائالت إمكانيةكانفاشيات على يدل وهذا العاثية منط نفس من منها العديد
للعداوى الواحد . (CDC, 1992a)املصدر

عامعقد من1900حضره1990مؤمتر املتحدة30شخص الواليات من أصبح.والية
بالتهاب%23 مريضاً األقل على لألمعاءواألمعاءاملعدةمنهم امللهبة مصدربالسلمونيلة كان ،

حيتمل ببيض أعدت حلوى جيداَأنهالعدوى يֱקطْهְק ). (CDC, 1990مل
إلينوز: 1985عام يف فاشية وكان،شخص20000ابتأص) املتحدةالواليات(حدثت
ملوث)حليب(لنبسببها املقاومةتـيالالفأريةالتيفيةبالسلمونيلةمبستر متعددة كانت

احليوية ).والتتراسيكلنياألمبيسلني(للمضادات
يف)3اجلدول(يظهر حدثت التـي الفاشيات بنيالفترةبعض عدة1981-1985ما يف
العاملية(بلدان الصحة مكافحةجلنة-منظمة ).1988السلمونيالت،داءخرباء

املنقول:3اجلدول السلمونيالت داء خمتارةبالطعامفاشيات بلدان 1981-1985يف

املصليالطعامالدولةالعام احلاالتالنمط عدد
500املونتييديةدجاجإنكلترا1981

بارداسكوتلندة1981 Indiana700إندياناطعام

ينءحاسكوتلندة1981 الفأريةليب 654التيفية

Napoli245نابويلشوكوالإنكلترا1982

Aranienburg126آرينينربغفلفلنرويجال1982

مطبوخإنكلترا1984 274فريخوفحلم

مشويإنكلترا1984 بقري الفأريةحلم 450التيفية

الفأريةجبنةكندا1984 2,000التيفية

العامل1984 أحناء كل اللحميف لألمعاءجالتني 766امللهبة

مطبوخإنكلترا1985 150الطفليةحلم

للرضعإنكلترا1985 بودرة Ealing60إيلنغحليب

املتحدة1985 مبسترالواليات الفأريةحليب 20,000التيفية
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البشريةاستناداً احلاالت عدد فإن مؤلفني، عدة الوالتـياللتقدير يف عام كل ياتحتدث
من تتراوح كندا. حالة5300000إىل 740000املتحدة مشاֲדة: يف املعطيات كانت

)(Bryan, 1981ًتقريبا هو عنها املبلغ احلاالت يف100000لكل10معدل ،الدامنركنسمة
فنلند100000من44 وايف يكون100000من43، أن احملتمل ومن السويد، 3/2إىل3/1يف

العدو التقطوا الدوليةمنىقد السابقةأملانيايف.(Silliker, 1982)الرحالت مت: الغربية
عن عام33215التبليغ يف عام48607و1979عاميف1978،40717حالة 1980يف

(Poehn, 1982).عاموكان من أستراليا يف السنوي كل1980-1983 32.2. الوقوع من
عام100,000 يف وكان السكان عدد كل1985:27من  ,D’Aoust)نسمة100,000من

1989.
أصل7جنمت من رحالتمنفاشية23فاشيات يف حدثت واألمعاء، املعدة التهاب
عامالطريان من املتحدة الواليات إىل األطلنطي داء1984تـىح1974عرب عن ،

Tauxe)السلمونيالت et al., 1987).
الالصعبمن الدول يف املرض هذا حالة االستقصاءتقدير بيانات نقص بسبب نامية
يֱקعرְקفالوبائي ولكن الوبائيةحدوث، يف: 1977عاميف.الفاشيات شديدة فاشية حدثت
غدائهم) البريو(ترجييللو تناولوا جامعة طالب اجلامعةيفبني طعام بني.قاعة طالبا640ًومن

مِر القاعة، يف بانتظام منهمأكلوا ونقل598 (93%)ض ذلك545طالباً وأدى املشفى، إىل
الطبية للخدمات مؤقت ازدحام املصل.اֱדتمعيفإىل النمط الثومبسونيةالسلمونيلةياستֱקفِردְק

thompsonإىلمن وبائية بينة أشارت وقد املرضى، كمصدربيضبراز الطعام يف يستخدم
بنيالفترةيف.(Gunn and Bullon)للعدوى إسهال3429دֱקِرسְקتֲק: 1969  1974ما حالة

ب يف األطفال عند استفراد. وضواحيها) األرجنتني(يسإيرونسيحاد مت ذرية932لقد
براز3429منللسلمونيلة عام. عينة بني ما الفترة استفراد: 1972وعام1969يف كشف
وباءاملسيطرةالفأريةالتيفيةالسلمونيلة وجود خطريةالصورةكانت. عن ووصلالسريرية

الوفياتم دراستهم246من14%إىلعدل متت مستفردات1972عاموبعد.طفالً ارتفعت ،
املصلي نوعتـيالتلكواخنفضتoranienburgآرينينربغالسلمونيلةمنالنمط التيفيةمن

البيت،73%اكتسب.الفأرية من العدوى األطفال أعراض27%من أوالً يفاأظهروا
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ألس قبوهلم بعد املعويةاملستشفى االضطرابات غري . ,.Binsztein et al)(1982املعديةباب
ملحوظ1986العاممنوبدءاً ارتفاع هناك كان لألمعاءيف، امللهبة باوأوريفالسلمونيلة

األاملتحدةٍٍوالواليات الدول وبعض اجلنوبية عام. فريقيةوأمريكا عامتـىح1986من
األرجنتني39حدثت: 1988 يف منفاشية أكثر سريرية2500أصابت صورة مع شخص
Eiguer)خطرية et al., 1990; Rodrigueet et al., 1990).

من.جداًشائع: احليواناتيفاحلدوث الداجنة احليوانات يف العدوى معدل إىل1%قدر
أملانيا183منذرية16274تاستفرد: 1980عاميف. %3 يف السلمونيالت من مصلياً منطاً
حيوانات،ا من السابقة أخرىوطعاملغربية ومصادر وماء، حيوانـي، أصل ,Pietzsch)من

عام.(1982 مناستفردت: 1985يف حلم222160من1.25%السلمونيالت من عينة
البيطرية املعاينة خالل من عليه وأعضاء. املساخليفحصل حليوانات أخرى فحوصات ويف

مفحوصة81851من4.81منالسلمونيالتاستفردت،حيوانات على. عينة احلصول مت
من459 بقري141827 مزرعة براز املتحدةيف. عينة على: الواليات من2515حֱקصل مزرعة

عام يف بشري غري مسوحات. (CDC, 1982)1980اصل عدة داءأنوجدت وقوع
من أقل الطريي السويد1%السلمونيالت الدامنرك5%و،يف يف يف7%و،تقريباً تقريباً

أخرىأعلىووقوعه.افنلند دول بريطانيا.يف هناك:يف عام3626كانت 1980مستفردة

عام2992و للحيوانات. 1981مستفردة الوبائي فيه،الترصد قصوى،الطيورامبا أمهية ،ذو
لداء مصدر أكرب حيواينالسلمونيالتألن أصل من الطعام هو أية. الالتيفية يوجد ال

يفمع هذا عن . الناميةالدولطيات
متواتربعضتدل بشكل حيدث السلمونيالت داء بأن األليفة احليوانات عن يف. التقارير
السابقة،أملانيا عاموالغربية عد،1983وعام1967بني الاستفرد من السلمونيالتنيحثابد
يف.قطط908من11.2%إىل9.8%ومنهافحصمتكالبمن12.8%إىل8.4%من

زروعات124774من0.04%أعطى: املتحدةالواليات الفترة نفس خالل مفحوصاً كلباً
لـومثله،إجيابية كان. قطة29613من0.1%حدث ايران كلبا672ًمن7.7%يف
.(D’Aoust, 1989)جيابيةإبنتيجةقطة301من13.6%و
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والطيورالسلمونيلةعدوىتنتشر الربية الثدييات واحليواناتبني والزواحف الربمائيات
.أيضاًالالفقارية
املصليةالتيفيةالسلمونيلةباستثناء: اإلنسانيفاملرض التيفيةواألمناط النظرية للسلمونيلة

األنواع( نوعيةتـيوال-) CوAخاصة النامجة-البشرلنوعهي األخرى العداوى كل
حيوانيةالسلمونيلةعن تعترب أن املرض. صدراملميكن السلمونيالت داء يعد أن ميكن
العاملنـياحليوا يف انتشاراً . األكثر

احليواتسبب املصدر ذات تتميزنـيالسلمونيالت اإلنسان يف معوية دوربعدوى
مدته حلمى 6  72حضانة مفاجئ وبدء للعدوى، املسبب الطعام ابتالع بعد وأمل،ساعة

األعرا.وفتوروصداع،عضلي بطنتتألف أمل من الرئيسية لداء. وإسهال،قياء،غثيان،يـض
بعدعادةمحيدمساقالسلمونيالت سريري شفاء الناِقه. أيام2-4فترةويعقبه يطرح قد

للشفاء( املتماثل داء) املريض للمرض لعدةالسلمونيالتاحلامل ونادراً وأكثر، أسابيع لعدة
العكس. أشهر العدوى: على حامل عناسهيحالة النامجة العداوى التيفيةتمرار السلمونيلة
التيفيةأو نظرية أشخاصعلى. السلمونيالت يصيب أن ميكن السلمونيالت داء أن من االرغم

األعمار كل يكون،يف وقوعه واملسننيبشكلولكن األطفال بني حيدث. أكرب أن وميكن
. اًخطرياًجتفاف

بالسلمونيالالعداوىحتدث املعوية نادرخارج بشكل املصدر احليوانية 6546استفرد. ت

من عامأنواعذرية من عام1969السلمونيالت ليفربول1983إىل يف مشفى :)إنكلترا(يف
معويةمنها%3 خارج عداوى بني. كانت معوي194من خارج كانةمزرعة منها%34: ،

الدم، البول،32%من و23%من امللتهبة، واألنسجة القيح و5%من العظام، من5%من
البلغم3%و،النخاعيالسائل . (Wilkins and Roberts, 1988)من

املتكيفةاألمناطتكون لإلنسانمعاملصلية بالنسبة إمراضاً أقل معينة حيوانية أنواع
لألغنامالدجاجيةالفراضية،( اֱדهضة للخيل، اֱדهضة باستثناء) ، كولرياعادة، سلمونيلة

الدمويمرضاًتسببتـيالcholeraesuisاخلنازير اإلنتان متالزمة مع تضخم،خطراً
عدة،الطحال إىل أيام لعدة عالية واألمعاءأسابيعمحى املعدة التهاب حالة بدء يوجد. بعد
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من أكثر يف الدم العدوىاملرضىمن50%جترمث مع اخلنازيراملصابني كولريا . بسلمونيلة
الوفيا معدل يصل أن لألنواع.20%إىلتوميكن والسيندائيةDublinالدبلنيةوميكن

Sendaiًدموياًتسببأنأيضا معوية(إنتاناً وغالباً)محى نقيلية، داء. خراجات يشفى
هونـياحليواالسلمونيالت به املوصى الوحيد والعالج عادة، مضاعفات دون املصدر

السوائل(اإلمهاء الكهارل) تعويض تعا. وتعويض خاصةـينقد املرضى، من قليلة نسبة
بأمراض املضعفني الدم،)اخل..،السكري،األورام،اإليدز(أخرىأولئك جترمث وميكن. من

هناك يكون الرئتني: خمتلفةتوضعاتأن الشغاف،اجلنبة،املفاصل،مثل أكثر نادر . وبشكل
الـحتتاألطفال و5سن للمضاعفكذلكسنوات استعداداً أكثر أن،اتاملسنون وجيب

األطفال واملسنحتتيعطى الشهرين متزامنةوواملصاب،نوسن بأمراض حيوية،ن مضادات
وكلورامفينيكولأموكسيسيلنيأمبيسلني،( كوترميوكسازول، تعطى؛)، أن جيب كما

احليوية معويةملرضاملضادات خارج مضاعفات مع املترافقة األمد الطويلة احلمى
(Benenson, 1990).

مقاومةشوه مع السلمونيالت ذراري من عالية نسبة بلدان عدة يف متعددةدت
احليوية يف. للمضادات إفراطها هو الصناعية الدول يف هلذا الرئيسي استخدامالسبب

املعاجلة إىل إضافة منوها لزيادة احليوانات إطعام يف احليوية بوصفةبأدويةاملضادات مقيدة غري
واحليوان اإلنسان من االستخدام. اتلكل أدى العظمى بريطانيا للمضاداتاالتقائييف

متعددة ذراري نشوء إىل البقري السلمونيالت داء ضد التيفيةمناملقاومةاحليوية السلمونيلة
كثريةسببتتـيالالفأرية موت حاالت مع فات سوا وأوبئة.حدوث فاشيات حدثت

املتعددة متاملقاومةبالذراري مصلية أمناط معمن واحلضانات، األطفال مستشفيات يف عددة
اإلنتان مرتفعالدمويمضاعفات وفيات ومعدل السحايا التهاب جنم. أو الذي الوباء نشأ
متعددة ذراري املصلياملقاومةعن النمط عاميفWeinمن دول1969اجلزائر لعدة وانتشر

السلس. وأوروبيةآسيوية يف املصدر يكتشف الغذائيةلمل دولح. ة عدة يف أخرى أوبئة دثت
الفأريةالسلمونيلةبسبب العاثيويمنالتيفية العاملية(208النمط الصحة العملجلنة،منظمة
بواسطة) 1980العلمي األخرية السنوات لألمعاءخالل امللهبة النامية،يفالسلمونيلة الدول

املتعددة السلمونيالت ذراري لنشوء الرئيسي السبب يكون الذاتية،،ملقاومةاقد املعاجلة هو
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حيويةتـيال للمضادات العامة وصول سهولة عن . وصفةدونجنمت
والداجنةضربللسلمونيالت:احليواناتيفاملرض الربية احليوانية األثوياء من قد. واسع
السريرياًظاهرةالعدوىتكون الشكل. تكونوقد لدىقد: السريريحتتيف تكون

عدوى اللمفيةأنوميكن،خافيةاحليوان العقد يف املمراض حامالًأو. لديهيأوي يكون قد
قليل بشكل برازه يف العامل ويطرح دائموأ،للمرض بشكل أو متقطع عدةتوجد. بشكل

معيك متكيفة مصلية ألمناط تعزى الداجنة احليوانات يف شائعة سريرية مثل،النوعنونات
الفراضية للخيلأوpullorumالسلمونيلة اֱדهضة عداوىتنجم.abortus equiالسلمونيلة

متعددين أثوياء ذات مصلية أمناط عن ظاهرة غري أو سريرياً ظاهرة .أخرى
هيالرئيسيةاألسباب: الماشية املاشية يف السريري السلمونيالت الدبلنيةاألنواعلداء
Dublinتستفردميكنو،الفأريةالتيفيةوالسلمونيلة مريضةأن حيوانات من أخرى أمناط
. أحياناً

نسباًداءحيدث العجول يف يكتسب لكن فرادي، بشكل البالغة املاشية يف السلمونيالت
كرب،عادةسوافية عوامل وجود عند عادة املرض املصلي. حيدث dublinالدبلنيةالنمط

بؤريمعاملتكيف جغرايف توزع له األمريكيتني. املاشية غربأثبتت: يف يف الفاشيات
واألرجنتنينـزوف،املتحدةالواليات والربازيل وجنوب. ويال، أوروبا يف أيضاً وحتدث
. أفريقيا
يتبعها: البالغةاملاشيةيف الرباز، يف دموية جلطات وظهور شديدة حبمى املرض إسهاليبدأ

السواء إىل اجلسم حرارة درجة يف اخنفاض مث األ. شديد، عالمات تكون نـيالبطملكما
كثرياً يشفى. شائعاإلجهاض. ظاهرة قد أو أيام عدة بعد مميتاً املرض يكون ويفاحليوان،قد
احلالة حاالت: هذه وتظهر للعدوى حامالً احليوان يصبح ما أكثر. جديدةغالباً العجول

البالغة احليوانات من العدوى،استعداداً تؤدي حقيقإىلوفيها وبائية غاليفاشيات معة، باً
مرتفع وفيات مألوفان. معدل واملوت الدم تكون.الولدانيفجترمث العدوى حامل حالة إن

بشكل وحتدث احليوانات صغار بني تواتراً البالغةرئيسيأقل املاشية العدوى. يف تنتشر دائماً
ال البقرة براز العامل،تـيبواسطة أيضاًولكنتطرح اللنب يف يظهر أن .ميكن

املصليةثوياخلنازير: الخنازير األمناط من الرئيسي،للسلمونيلةللعديد املستودع وهي
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كولريا اخلنازيرتـيالاملصليةاألمناطتتضمن؛اخلنازيرلسلمونيلة الدبلنيةالسلمونيلة:تصيب
dublinالفأريةالسلمونيلةو لألمعاءوالسلمونيلةالتيفية هذهتستفرد.enteriditisامللهبة
املساريقيةاألمن اللمفية العقد ومن األمعاء من عادة املصلية اخلنازيركولرياسلمونيلة.اط

choleraesuisوتسببغزوية الدماإلجداً أيوينتان من أو الدم من تستفرد أن وميكن ،
وتعا.عضو مستعدة خاص بشكل عمرنـياخلنازير بني وبائية فاشيات ،أشهر2-4من

تظهر احلالعدوىولكن أيضاًيف الناضجة تقريباً،يوانات دائم بشكل معزولة . وكحاالت
اخلنظريةحتدث اخلنازير(يريةنـزالتيفية كولريا يف) سلمونيلة النخري األمعاء التهاب أو
الالسيئةالقطعان التصححتـياإلدارة سيئة ظروف يف اخل. تعيش بطاعون يرنـزوتترافق
ك) الكولريا(املعهود كرب بعوامل والتلقيحأو املألوفة. الفطام احلمى: هياألعراض

. واإلسهال
ملوثتنشأ طعام من أو للعدوى حامل خنوص من عادة العدوى؛العدوى تؤدي وقد
مرتفعباألمناط وفيات معدل مع السلمونيالت من خطرية لفاشيات األخرى .املصلية

السلمونيالتلتواترونتيجة من عديدة بأمناط اخلنازير اعتربتفعدوى منتجاتقد
غالباًمصدراًيرنـزاخل البشرية .للعدوى

متواترةحاالت: والماعزاألغنام غري األنواع هذه يف السريري السلمونيالت النمط. داء
املوجود شيوعا األكثر هواملصلي واألمعاء املعدة االلتهاب حاالت التيفيةيف السلمونيلة

األنواعولكنالفأرية، من أيضاًصليةاملالعديد استفردت قد أن. األخرى النمطيبدو
لألغنامالسلمونيلة األخريينالذيovisabortusاֱדهضة الشهرين يف اإلجهاضات يسبب

حمصوراحلمليف واملاعز، األغنام يف واألمعاء املعدة أوروبااًوالتهاب األوسطوالشرقيف
(Timoney et al., 1988).

اخل:الخيل بني ممراض هوأهم للخيلالسلمونيلةيل سببتتـيالequiabortusاֱדهضة
املهور يف املفاصل والتهاب األفرسة يف العاملوتإجهاضات أحناء كل يف أمن. نتشر داءكبقية اط

كانتفيمابةهاملؤالعواملتؤثرت،السلمونيال تكشفلو األفرسة. سريرياًذاִדاالعدوى
بشكلاحلوامل وباألمستعدة ظروفخاص، توجد عندما حيدث. أخرىمضعفةخص

واملشيمة واجلنني احلمل، من األخرية األشهر يف اجلراثيماضخماعددحيتوياناإلجهاض من
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الن املصليهذا معمط أنواعونادراً،اخليلمتكيف يف وجد .أخرىحيوانيةما
السلمونيالمستعدةاخليل من أخرى ألنواع خاصةتأيضا الت، . الفأريةيفيةالسلمونيلة
وأحياناًيفالسلمونيلةبمعاءاألالتهابحيدث احليوانات، مرتفعاًيسببهذه وفيات . معدل
معنـيتعا حاد أمعاء التهاب من أنىومحإسهالالعجول وميكن سريعحيدث، . جتفاف

ال اخليل حاالت يف املستشفوي النقل املشفىتـييشاهد إىل عاممن. تدخل 1990نيسان

ك الثااىل ويف1991نـيانون ال، اخليول بني املشفىتـيفاشية إىل من97.8%: أدخلت
ال إىلتـياحليوانات تعزى العدوى ،الكوبنهاغنيةضربالفأريةالتيفيةالسلمونيلةالتقطت

var. copenhagenاألخرى. مشاֲדةبالزميديةشاكلةمع الذراري السلمونيلةمنبدأت
يفبالزميديةشاكلةمعcopenhagenكوبنهاغنيةالضربالفأريةالتيفية بالظهور خمتلفة
Bauerfeind)1991عامشباط et al., 1992) .

انتشاراألخرية،السنواتيف: والقططالكالب حدوث للعدوىتوكد أمناطعال عن النامجة
واليفعديدةمصلية احليواناتالكالب وهذه للقدقطط محلة أعدوىتكون أعراض ودون
أهنا المننـيتعاأن امللهبسلمونيالداء معلت واألمعاء الوخامةلمعدة من متنوعة . درجة
الكالبقد برازالعدوىتلتقط اإلنسان،الكالببتناول أو الدواجن براز أو األخرى

والقطط الكالب تصاب أن امللوثبالعدوىوميكن بالطعام الكالب. أيضا أن إىل باإلضافة
املرقد إىلتنقل . اإلنسانض

منمعاجلةتتألف رئيسي بشكل احليوانات الهذه وتعويض عاجلةاملتؤمن. كهارلالسائل
احليوية الدمويحلاالتباملضادات فعالةاالنتان مساقوتكون يف باكرا بدأت إذا

ااملستطبةاحليويةاملضادات. املرض السلمونيالت األمبيسلنيلغزويلداء هي
الترمييثوبرميوالسولفاكول،والكلورامفني مع .(Trimoney et al., 1988)ميثوكسازول

احليوانات الاملتعددةذراري أخرىتـياملقاومة مشكلة اإلنسان إىل تنقل أن .ميكن
غرييؤدي يفللمضاداتصائبالاالستخدام تغريات إىل احليوانات يف القولون،نبيتاحليوية

يسمح للبالتكاثرمما إىل. املقاومةاثيمجرالسريع احلاملةإن: ذلكباإلضافة احليوانات عدد
.(Timoney et al., 1988)يزدادقدبـيالسبالعاملتطرحتـيالاֱדموعةيفعدوىلل

املصليةهناك: الطيور األمناط من السلمونيلةوpullorumالفراضيةالسلمونيلة:نوعان
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الدqallinarumالدجاجية الطيور مع كثرياًو. اجنةمتكيفة ممرضة ليست رغمهي لإلنسان،
وتـيالتالسلمونيالداءحاالتأن قد األمناط هذه األطفالصفسببتها يف لقد. ت

أمناط عدة هذهمصليةاستفردت تعترب السبب ولذلك داجنة، طيور من متواتر بشكل أخرى
إحدى للسلمونيالاملستودعاتاحليوانات .تالرئيسية

النمطpullorumالفراضمرضيؤدي يسببه الذي الفراضيةالسلمونيلة: املصلي،
pullorumو إىلgallinarumالدجاجيةالسلمونيلةيسببهالذيية،الطريةتيفيال، خسارات،
يفةاقتصادي كافخطرية بشكل يكافحا مل إذا الداجنة الطيور املرضانوهذان.مزارع

وي العامل أحناء مجيع يف منمعفاشياتإىلانؤديمنتشران عالية يظهر. واملوتاملراضةنسبة
مرتفعاً وفيات معدل ويسبب احلياة من أسبوعني أول خالل الفراض العاملينتقل.مرض

بيوضبشكل للعدوى احلاملة الطيور تبيض أفقي، بشكل ينتقل أنه كما ةنعديماًعامودي
واحملاضنتلوث التفقيس ريةالطريةتيفيالدثحت. آالت البالغةبشكل الطيور يف نتقلتوئيسي
الربازاملبواسطة لليةادة احلامل الطري املمزارعيف. عدوىمن الداجنة تكون:نعديةالطيور

املعاف واالطيور للعدوىظاهرياًالصحيحةة .مستودعات
امل معالسلمونيالت تعدتكيفة أيضا متواتريالطيور بشكل أكثريف.ها املتحدة، الواليات

منمن200من مصلي واستفردتالسلمونيلةأنواعط الدجاج الرومي/من الديك أو
(Nagaraja et al., 1991).ًاألمناطتقريبا الطيورִדاجمتـيالاملصليةكل تعدي اإلنسان

األمناطوبعضالسواءعلى الصحيحةاملصليةهذه الطيور من يف. يستفرد العدوى تكون
البالغة صورִדا،دةعااألعراضعدميةالطيور تكون احلياة من األوىل األسابيع خالل ولكن

مشاֲדة املذرق،( pullorumالفراضملرضالسريرية إحصار عصبية، أعراض شهية، فقدان
األحتدث). سهاليةإبرازيةمادةمع خاللالوفيات حتدثعلى احلياة، من األولني األسبوعني

مااخلساراتمعظم والعاشر السادس اليوم التفقيسبني بعد.بعد املوت حاالت تتوقف
عدةاًسريريالظاهرالشكل. شهر تبقى لكن احلياة، من أسابيع ثالثة بعد نادرا يكون للمرض
Nagaraja)عدوىللةكحملطيور et al., 1991).

األ شيوعاًالعامل هوكثر واألوز البط الفأريةالسلمونيلةيف أنميكن.typimuriumالتيفية
ا هوتنتقل كما البيضة، مح إىل املريضة املبايض من مرضاحلاللعدوى أوالفراضيف ،
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عندما القشرة املذرقمتربتلوث . عرب
األ السلمونيالالعامل لداء شيوعا هوتكثر احلمام ضربالفأريةالتيفيةالسلمونيلةيف
. الكوبنهاغنية

الربية الطيور يف متواتر السلمونيالت داء أ. إن إحدى النورسيف  Larus)نواع

argentatus)،أن وان227من8.4%وجد للسلمونيالت، حامالَ كان فحصه مت طرياً
ال لتلك مشاֲדة كانت املصلية اإلنسانتـياألمناط الطيور. يف اִדمت كنواقلوقد الربية

املصلي النمط من واملاشيةmontevideoاملونتيفيديةالسلمونيلة: للفاشيات األغنام يفيف
Butterfield)اسكوتلندا et  al., 1983; Coulson et al., 1983).

األخرى ال:الحيوانات البيئة يف املنتشرة املصلية باألمناط القوارض فيهاتـيتنعدي إن. تعيش
احلاملة الربية احليوانات عالياًمعدل ليس ال. للعدوى يفتـيوالقوارض وحول/تتواجد

قد للغذاء املعدة مصدراًالنباتات البشريةهاماًتكون . للعدوى
بني مفحوصاًبرياًحيوانا974ًوجد املعيشة أنحر بنما بالنمط3.4%يف منعدى منها

لألمعاءاملصلي امللهبة بواسطةالسلمونيلة أقل وبشكل رئيسي، السلمونيلةبشكل
. dwardsiellaسيلةواإلدوار)Arizona hinshawiiاهلنشاويةاألريزونة(arizanaeاألريزونية

للعدوى األعلى املعدل فحصه195بني(11.8%)وجد مت السلمونيالت. وخفيا استفردت
من8من شائكة704فقط ).Proechimys  semispinosus(جرذان

املأسو الربية احليوانات بني السلمونيالت داء فاشيات يفرإن أو حيوانات حدائق يف ة
ليس األليفة احليوانات نادرةمزارع .ت

اهتماماً الدم الباردة احليوانات يف السلمونيالت عدوى املعدل. خاصاًأعريت وبسبب
ال الصغرية السالحف بني للعدوى الوالياتتـيالعايل يف البيوت يف أليفة كحيوانات حتفظ

خالية تكون بأن توصية وصدرت استريادها حظر فقد باملتاجرةاملتحدة ليسمح العدوى من
بني .واليتنيֲדا

مبقدار عدوى معدل حية311يف37%وجد فحصت وقد الزاحفة احليوانات من
سي دي واشنطن يف الوطنية احليوانات حديقة يف يف. ومشرحة إصابة معدل أعلى لوحظ لقد

السالحف) 55%وهو(األفاعي يف معدل كانت. (3%)وأخفض املستفردة : السلمونيالت
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واخمتلفاًمصلياًمنطا24ً سابقاً، الشائعملصنفة االسم لألمعاءالسلمونيلةحتت وذرية،امللهبة
من اخلنازيرسلمونيلةواحدة األريزونيةالسلمونيلةمن39و،choleraesaisكولريا
arizanae .مع سوية تعمل أن ميكن ولكنها اجلراثيم، هلذه أثويائها يف مرض أي يعزى ال

انتهازية عداوى لتسبب أخرى .(Cambre et al., 1980)عوامل
االنتقال: 17الشكل طرز السلمونيالت، عدا(داء التيفيةما التيفيةاملصليةواألمناطالسلمونيلة )النظرية

االنتقال وطراز العدوى السلمونيالت): 17الشكل(مصدر مستودع هي احليوانات
احليواين املصدر أ: عملياً. ذات حيوانـي مصدر ذي طعام ألي مصدراًميكن يكون ن

اإلنسان ه. لعدوى شيوعاً األكثر البقر،يالسواغات حلم اخلنـزير، حلم امللوث، الدجاج
اللنب والبيض)احلليب(البيض، احلليب ومنتجات النباتـي.، املصدر ذو الطعام اִדم كما

التج املزارع من كل يف القذرة واألوانـي اإلنسان ومفرغات احليوانية باملنتجات اريةامللوث
كسواغات املنـزلية أحياناً)أدوات(واملطابخ البشري السلمونيالت لداء أصابت. نقل وقد

الشهرين يف حدثت األمعاء التهاب من البطيخ400: 1991من7و6فاشية تناولوا شخص
نسبياpoonaًالبوناويةالسلمونيلةبامللوث) القابون( نادر منط أن. وهو املفترض ومن

سكاكنيالسلمونيالت استخدمت عندما القشرة من للفاكهة الطرية األجزاء إىل نفذت
الصيف فصل يف احمليط حرارة درجة يف البطيخ وترك ) Publ hith news abst hygملوثة
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 (9): 210, 1991)Comm. Dis 60 .هامة مصادر هي امللوثة اخلاصة أو العامة املاء خزانات
التيفية احلمى يف السلمونيالت)typhiالتيفيةيلةالسلمون(للعدوى عداوى يف أقل، وبشكل

بسبب. األخرى فاشية الفأريةحدثت التيفية يف1965عامالسلمونيلة النهر ضفة يف
امللوث املاء إىل اإلصابة هذه عزيت وقد من. كاليفورنيا املسبب العامل مريض100استفرد

أصابت أهنا من الرغم على .Aserkoff et al., 1970)(شخص16000مفحوص،
الطيور البط(متثل الرومي، الديك الداخلة) الدجاج، للسلمونيالت أمهية األكثر املستودع

البشرية الغذائية السلسلة عام.(D’Aoust, 1989)إىل ومن وويلز أمريكا إىل1980يف
أصل51.3%كان: 1983 ا347من مع مترافقاً البشرية السلمونيالت داء من لطيور،سواغاً

عام عام1984ومن طريي177من32.2%كان: 1985إىل أصل من  Humphrey)سواغاً

et al., 1988) .كان إن جيدا، املطبوخ غري أو الينء البيض وهو آخر هام مصدر وهناك
متنوعة ألطعمة كمكون أو عن. وحده نامجة فاشية امللهبةأصابت 173لألمعاءالسلمونيلة

زف حفل خالل يفشخصاً لندناف يف العاثوي. فندق النمط وهو العامل، من4استفرد ،
و118 املصابني أولئك األعراض17من عدميي آخرين وجبة. من العدوى مصدر كان

الرب) صحن( من مستورد بيض من بعض. معدָקة أن الفاشية هذه يف املعتاد غري العرض وكان
بـ الطعام تناول بعد مرضى سقطوا فقطساعا3األشخاص للبيض. ت املئوية النسبة إن

منخفضة البيض) 0.001%وتقدر(املنعدى من كبري عدد يستخدم عندما اخلطر يزداد ولكن
طبق Stevens)إلعداد et al., 1980) .اخل حلم ومنتجاتنـزيعد واحلليب البقر، وحلم ير،

واجلنب(احلليب البشرية) املثلجات للعدوى أخرى مس. مصادر عوامل وهامةوهناك امهة
التسخني وإعادة ساعات، لعدة التربيد وقلة للطعام، البطيء التربيد املالئم، غري الطبخ وهي

لألكل تقدميه قبل املالئم يف. غري الطعام مع السيء التعامل إىل الضخمة الفاشيات كل تعزى
املؤسسات يف اإلطعام وإدارات مب. املطاعم أيضاً العدوى اإلنسان يلتقط أن منميكن اشرة

امل األليفة احليوانات أو الداجنة والنسانيسنـزاحليوانات والسالحف الكالب مثل لية،
وغريها الزواحف،. واألقداد يف للسلمونيالت مستعدون خاص، بشكل الصغار، األطفال

مباشرتـىح اتصال دون كان إ. ولو املتحدة(نديانايف عند): الواليات حالتان وصفت
إحدامها مناألطفال، أقل واألخرى أسبوعني من أصغر بعمر مباشرة. أشهر3كانت أصيبتا
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امل.marinaالبحريةالسلمونيلةمن يف موجودة أغونات العدوى مصدر تأوي. لنـزكان
من خيتلف عندها العدوى ومعدل املصلية األمناط من ومتعددة خمتلفة أنواعاً احليوانات هذه

ت. (CDC, 1992b)77%إىل%36 املتحدةتوجد والواليات وكندا آسيا من كثرية قارير
من العديد قاد وهذا األطفال، خاصة البشر، إىل الصغرية السالحف من االنتقال عن وأوربا

استريادها ملنع ال. الدول املصلية هيتـياألمناط ومتكرر واسع بشكل السلمونيلةاستفردت
أن). arizanae)D’Aoust et al., 1990األريزونيةوالسلمونيلةPoonaالبوناوية ميكن

السلمونيالت لبقاء الطويلة الفترة أشهر(تفسر االتصال) عدة يكون ال ملاذا الربازية املادة يف
ضرورياً دائماً يف،املباشر املوجودة الزواحف بعض عند احلال هو م/كما قرب لنـزأو

(Mores and Duncan, 1974)املش يف مهم البشر بني خاصاالنتقال بشكل األطفال: ايف
الرئيسيون الضحايا هم ورتنربغ. واملسنون بادن من): أملانيا(يف فاشية السلمونيلةحدثت

لألمعاء املسنني4النمط،امللهبة العاجزين لألشخاص مأوى يف املصلي. ، النمط نفس استفرد
من العاثوي و95والنمط مصن. موظفا14ًمقيماً حلوى هو العدوى مصدر منكان وعة

ملوثة قشور ذي بيض من أعدت قد كانت الربتقال برنامج(كرميا العاملية، الصحة منظمة
أوروبا يف والتسممات بالطعام املنقولة العداوى مكافحة ).1991رصد

جيد بشكل املطبوخ غري الطعام إىل عادة واملؤسسات املستشفيات يف الفاشيات تعزى
مناسب غري حرارة درجة يف وعدميواحملفوظ للعدوى حامالً يكون قد مطبخ عامل إىل أو ة،

قد. األعراض مرضى اكتناف تستطيع ألهنا فورياً وبائياً استقصاء املستشفوية احلاالت تتطلب
السلمونيالت داء من وخيمة حاالت من ومرضهم عمرهم حبكم .(CDC, 1991)يعانون،

صغرياً دوراً الذباب، وخباصة احلشرات، تلعب أن امللوثةميكن البيئات يف آلية . كنواقل
للعدوى احلاملة احليوانات أواحللقةتدمي مفرغاִדا بواسطة حيوان إىل حيوان حالة،من يف

املصابة،الطيور مسك. البيوض وجبة أو اللحم أو العظم مثل باملكونات امللوث الطعام يلعب
للعدوى كسواغ هاماً .دوراً

ال يف للقطعان املكثفة وبائياتالتربية يف جداً وهام مساهم عامل املتقدمة دول
قد.السلمونيالت مكونات أو املركّز العلف واستخدام احليوانات بني الوثيق التماس خيلق

للفاشيات مناسبة ظروفاً ملوثة وبشكل. تكون النامية، الدول يف العدوى مصدر يكون
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احليوانا تتجمع حيث املاء ومصادر امللوثة البيئة .تأساسي،
الشحن خالل من ولكن السكن أماكن يف فقط ليس أخر إىل حيوان من االنتقال حيدث

وح أيضاً واملعارض الذبحتـىواملزادات قبل املساخل املساخل. يف يف اللحم يتلوث وقد
واألوا امللوثة األدوات والسلخنـيبواسطة الذبح مصدراً.أثناء امللوث املاء يكون أن ميكن

اإلن يف واحليوانللعدوى .سان
الطيور يف العدوى دورة امللوثنيتبدأ املحֵק أو البيض يف. بقشر العدوى امللوث البيض ينشر

التفقيس منها. آلة العديد ويصبح الصغرية الكتاكيت تنعدي البيوض تفقس والذي-عندما
ميت للعدوى-مل يف. حامالً الطيور تصبح عندما مكان يف أمهية األكثر اآللية مزرعةهذه
للعدوى. منعدية آخر سواغاً امللوث الطعام يكون أن والبيض. ميكن املثيل أكل يساهم

أيضاً العدوى نقل يف .امللوث
حيوا نوع من بسهولة نوعية غري معينة مصلية أمناط أخر،نـيتنتشر إىلوإىل أيضاً

.اإلنسان
املرض وبائيات يف احليوانات مستود: دور تشكل احليوانات أن السلمونيالتمبا ما(ع

املصليةوالتيفيةالسمونيلةعداما التيفيةاألمناط الوبائيات)نظرية يف أساسياً دوراً تلعب فإهنا ،.
عن: التشخيص الناجم واألمعاء املعدة اللتهاب السريري التشخيص يֱקثبְקتֲק احليوانات، يف

املريض، براز من املمرض العامل باستفراد االسلمونيالت وعنديلسريولوجوالتنميط ،
البالزميدة وشاكلة العاثوي التنميط أن. الضرورة، ميكن الدموي؛ اإلنتان من قليل حاالت يف

الثا األسبوعني يف الرباز ومن املرض، من األول األسبوع خالل الدم من العامل نـييستفرد
.والثالث

احليوانات يف السلمونيالت داء الرب: تشخيص املادة بزرع يتم أن ؛وبالنسبةميكن ازية
ال pollorumالفراضيةالسلمونيلةوgallinarumالدجاجيةالسلمونيلةتسببهاتـيللعداوى

ولوج السري التشخيص يكون الطيور، منهمييف والتخلص احلملة الستعراف وميكن. هاماً
العدوى سريولوجdublinالدبلنيةالسلمونيلةبتشخيص يفيبشكل ليس ولكن قطيع، يف

مستضدامل أيضاً يستخدم أن ميكن حتري وكاختبار مفرد، بشكل الفراضيةالسلمونيلةاشية



371 داء السلمونيالت

pollorumكشف يفيف سكريد لليبوبويل لألمعاءاألضداد امللهبة .الدجاجيفالسلمونيلة
مبستضد املصلي التراص يستخدم أن للخيلميكن اֱדهضة قبلالسلمونيلة بدئي كفحص

ال األفرسة يف .أجهضتتـيالزرع
رئيسي بشكل املساريقية اللمفية العقد مزارع املوت بعد ما فحوصات ترصد.تستخدم

ومن التحضري، من خمتلفة مراحل يف اإلنتاج من مناذج من مزارع إجراء يتطلب الطعام إنتاج
الطعامتـيالنـياألوا األطعمة. تالمس أنواع ملختلف خاصة اعتيان طرق تطورت . لقد

ا: املكافحة ال-ملستحيلمن احلالية الشروط والطيوربـىتֱקرتـيضمن املاشية ضمنها
املوجودة الطعام معاجلة طرق إىل باإلضافة أوتذبح، تروج أو تشحن أو تكون-الداجنة أن

حيوانـي أصل من السلمونيالت من خالية أطعمة حتصني. هناك على حالياً املكافحة تعتمد
انتشا وحتديد العدوى من احليواناتاإلنسان يف احليوا. رها للحم البيطرية والطيورنـياملعاينة

املستهلك حلماية مهمة إجراءات البيض وإنتاج احلليب بسترة .ومراقبة
التجارية املؤسسات يف الطعام متداويل تثقيف وهو أال للمكافحة هام آخر تدبري هناك

ذات األطعمة تربيد وإجراءات الصحيح الطبخ حول املنـزل احليواينويف وحول،األصل
والشخصية البيئية . النظافة

دولة، كل يف املشكلة أمهية لتقييم ضروري الصحة سلطات قبل من الوبائي الترصد
املخاطر لتقليل مناسبة طرق وإجياد الفاشيات أصل . وحتديد

احليوانات يلي: يف ما السلمونيالت داء مكافحة العدوى) آ: (تتضمن محلة من التخلص
االختباراتال بوساطة الطيور وتيفية الفراض ملرض بالنسبة ممكناً اآلن أصبح ذي

العظم)ب(.السريولوجية ووجبات واللحم السمك خاصة لألطعمة، اجلرثومية . املكافحة
العدوى)ج( ضد الدواجن)د(.التحصني ومزارع للقطعان املناسبة . اإلدارة

ه طريقة العدوى ضد التحصني يكون أن السلمونيالتميكن بداء اإلصابة ملنع امة
اللقاح. احليوانـي من نوعان عادة موهنة: يستخدم حية ولقاحات جرثومية تعطى. لقاحات

بفاصل جبرعتني عادة باحلقن، اجلرثومية املتوفرة24اللقاحات اجلرثومية اللقاحات أسابيع
ضد فعالة تكون للخيلالسلمونيلةحالياً ؛Dublinالدبلنيةالسلمونيلةولفأريةاالتيفيةواֱדهضة
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فموياً احلية السلمونيالت لقاحات الوراثية،تعطى الناحية من معيبة طفرات عادة يف. وهي
من ذراري تستخدم املتحدة الفأريةوdublinالدبلنيةالسلمونيلةالواليات التيفية السلمونيلة

عطرية أمينية محوضاً تصنع أن على قادرة التستخد. غري اللقاحات أنتـيم تستطيع ال
املصلية األمناط هذه ضد بورينات اخلنازيرتصنع كولريا أملانياوسلمونيلة اللقاحات. يف هذه

الفوع أبداًةعدمية الفوعة حالة إىل تعود .وال
املتحدة الواليات ضد: يف لقاح اخلنازيرطور كولريا خاللسلمونيلة من موهنة ذرية مع

املتك خاالنتقاء من العدالت يف امرارات مع فوعية لذرية خايلنـزرر داءير من
الطريقة. السلمونيالت البالزميدة،ֲדذه اللقاح ذرية عاملتـيال،كيلوباس50فقدت تعد

باخلاليا. (Kramer et al., 1992)فوعة متواسطة مناعية استجابة احلية اللقاحات حترض
ال اجلرثومية اللقاحات من قليلتعتـيأكثر مع خلطية استجابة أساسي بشكل دون/زز أو

بالتحصني الفموي. ترافق احلية(اإلعطاء اللقاحات أو اجلرثومية للقاحات كان ميزة) إن له
الرباز يف السلمونيالت طرح من والتقليل املعى يف موضعية مناعة إعطاء.إنتاج يسبب قد

ذيفان عن نامجة تفاعالت أحيانا حقنا احلية داخليةاللقاحات العاملي(ات الصحة جلنةةمنظمة ،
السلمونيالت داء مكافحة ).1988،خرباء

ح أجريت اختبارات عدة نتائج باللقاحاتتـىتشري وأحياناً باللقاحات، التمنيع أن اآلن
املرض من يقي قد الوخيم(اجلرثومية شكله يف محل) خاصة حالة أو العدوى من ليس ولكن

. العدوى
إجراءات مننشأت مزارع أعطيت فنلندا، يف نورمي طريقة باسم املعروفة املكافحة

الدجاج لفراخ فموياً السلمونيالت من واخلالية البالغة الطيور أعور من الربازية احلية الكائنات
ال الرومي الديك حديثاًتـيوفراخ األعوري. فقست النبيت اجلراثيم60(يشترك من نوعاً

البالغ) تقريباً العمرللطيور يف السلمونيالت داء ضد الفراخ حتمي وهكذا السلمونيالت مع ة
لديها التأثر املعاجلة. السريع الفراخ السلمونيالتتقاوم من عالية تعمل. جرعات أهنا يعتقد
التنافسي .باالستبعاد

مرض مقاومة يف جناحاً بلدان عدة الفراضية(الفراضحققت الطريية)السلمونيلة والتيفية
الدجاجيةال( املستويات)سلمونيلة أخفض إىل العدوى معدل برامج. منقصة لديها دول عدة
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مباشرة لألمعاءلسلمونيلةلمكافحة خطرامللهبة من كل لتقليل هامة املكافحة الطيور يف
االقتصادية واخلسارات العامة املؤسسات. الصحة أن من التأكد هي خطوة أول عام، بشكل

بالبيضتـيال العدوىتزود من خالية الواحد اليوم عمر ذات والفراخ جمموعة. للتفقيس كل
طبقات وبكنريولوجياًًمن سريولوجياً تفحص أن جيب منالبيض خالية أهنا من للتأكد

منها املنعدية وتتلف شغل. املرض، إعادة جيب احمليطة والبيئات التجهيزات تطهري بعد
املؤسسة(املؤسسة إعمار مصد) إعادة مأمونمن حاملا. ر التجارية املزارع بتنظيف البدء جيب

والفراخ للبيض عليه املعول املصدر من التأكد . يتم
املكافحة برنامج البلدان بعض لألمعاءحتدد امللهبة األمناط،بالسلمونيلة لكل وغريها

فيها مبا الغزوية، ااملصلية اهلاداريةالفأريةلتيفيةالسلمونيلة السويد؛. hadarوالسلمونيلة يف
ح املكافحة من األول العام يف 1991  1992عامتـىخالل العدوى من6%وجدت

إىل. الدجاجمنشآت اخنفضت النسبة الثانـي2%وهذه العام مر. يف منظمة لدى بـيكان
إ يف العدوىالفراريج استأصل ناجح برنامج الشمالية لألمعاءالسلمونيلةبيرلندا يفامللهبة

شركائهممؤسسا McIlroy)ت et al., 1989).
المـراجـع
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الشيغيالت SHIGELLOSISداء

ICD–10 A03.0 عن الناجم الشيغيالت الزحاريةداء داءA.03.1؛الشيغيلة
عن الناجم الفلكسنريةالشيغيالت عنA03.2؛الشيغيلة الناجم الشيغيالت داء
البويدية الشيغيالتA03.3؛الشيغيلة عنداء السونيةالناجم ؛الشيغيلة

A03.8األخرى الشيغيالت داء
ICD-10 A03.0 shigellosis due to Shigella dysenteriae; A.03.1 shigellosis due 

to Shigella flexneri; A.03.2 shigellosis due to Shigella boydii; A03.3  
shigellosis due to Shigella sonnei; A03.8 other shigellosis

العصوي: تاملرادفا .الزحار
جنس:السببيات اإىلShigellaالشيغيلةينتمي . Enterobacteriaccacألمعائياتفصيلة

الغرامالشيغيلة سلبية صغرية متحركة،عصيات ممحفظة،ال من(المرياحة،غري القليل مع
للكتوز) الشذوذات خممرة بطيئةأو(وغري ).خممرات

يعترب أن الدناالشيغيلةجنسميكن حتاليل يف الصلة وثيق واحد كنوع اجلينية الناحية من
القولونية النمط. باإلشريكية خالت على باالعتماد أنواع ألربع قسمت لقد حال؛ أي على

متميزة. الظاهري مصلية زمرة هو نوع الزحارية: كل الزمرة(S. dysenteriaeالشيغيلة
و)Aاملصلية املصلية(flexneriكسنريةالفلالشيغيلة، boydiiالبويديةالشيغيلةو) Bالزمرة

املصلية( املصلية(sonneiالسونيةوالشيغيلة) Cالزمرة املصلية. )Dالزمرة الزمر حتتوي
إمجاالً مصليا38ًعلىاألربعة الوبائي. منطاً االستقصاء يف مهم املصلي خمتربات. التنميط

ال حمددة عادة هي مرجعيالتشخيص خمترب إىل مزارع وإرسال املصلي النمط ستعراف
املصلي النمط .الستعراف

من لذرية الرئيسي الفوعة عامل املخاطيإن الغشاء خاليا غزو على قدرته هو الشيغيالت
والبالمسيدية. املعوي الصبغية باجلنيات ֲדا التحكم مت قد عوامل على الغزوية القدرة تعتمد

(Keusch  and Bennish, 1991).
سريي باختبار لذرية الغزوية القدرة توضيح يفنـيميكن مزرعة تلقيح من يتألف الذي
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للقبيعة امللتحمي الذراري. الكيس إىلتؤدي خاللالغزوية وامللتحمة القرنية 48التهاب  24

ال. ساعة املزارع حاالتتـيتعطي من عليها لفحصحصل اجيابية نتيجة سريرية
أيضاًالشيغيلةتجتن. سريينـي خلوية املصليالزحاريةالشيغيلةخاصة،ذيفانات النمط 1من

).الزحاريةالشيغيلةذيفان(
اجلغرايف االنتشار: التوزع .عاملي

اإلنسان يف وبائياً:احلدوث الشيغيالت داء يكون أن مميكن داء. ناًطوتأو حيدث
بالنم اجلائحي أو الوبائي الشيغيلةذيفان(الزحاريةالشيغيلةمن1املصليطالشيغيالت

وتوليداً)العصوية فوعة األكثر وهي عام. للذيفان، يف واسع 1969  1970حدث وباء
بسبب املصليالزحاريةالشيغيلةاالنتشار مع1النمط واملكسيك، الوسطى أمريكا يف

األطفال يف خاصة واملوت، املراضة من عالية من. معدالت أكثر مات . مريضا1300ًوقد
حدثت حيث املتحدة، الواليات إىل العدوى عام140أدخلت يف 1972حالة انتشر.  1970 

وآسيا الوسطى إفريقيا إىل وسريلنكا(الوباء وبنغالديش، البالمسيدة). اهلند، حتليل كشف لقد
نسيلة عن تنجم مل اجلائحة واحدةcloneأن املرض.جرثومية ظهور شرح الصعب من لذلك،

كهذهيف بعيدة املقاومة. مناطق متعددة املناطق كل يف املستفردة الذراري أن أثبت
احليوية العاملية(للمضادات الصحة غواتيماال). 1987منظمة هناك:يف مع112000كان حالة

عام10000 من حدثت وفاة عام1969حالة غواتيماال. 1972إىل يف جديدة فاشية ظهرت
املصلييلةالشيغنتيجة1991عام النمط شهرشخصا540ًأصابتو:1الزحارية خالل

غواتيماال مدينة يف منواحد تتألف مدينة وهي فرياباز، .(CDC, 1991)مواطن10000ويف
عن املتوطن الشيغيالت داء األول. السونيةالشيغيلةوالفلكسنريةالشيغيلةينجم حيدث
النامية، الدول يف رئيسي اقتصادياًيفنـيالثاوبشكل املتقدمة املراضة. الدول معدالت

عمر من األطفال يف خاصة النامية الدول يف عالية العاملية(سنوات1-5والوفاة الصحة منظمة
بني). 1987 عام16567من خالل املتحدة الواليات يف 67.7%كان1987مستفردة

والشيغيلة الشيغيلة1.4%والبويديةيلةالشيغ2.1%،الفلكسنريةالشيغيلة22.2%السونية،
حمددة6.6%والزحارية غري .(Keusch and Bennish, 1991)أنواع
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من أكثر أهنا يقدر ولكن العامل، أحناء يف احلاالت عدد إحصاء جداً الصعب 200من

ومات العامل، أحناء كل يف العاملية،(منهم650000مليون الصحة يف). 1991منظمة
املتحدة بـالواليات يقدر ما سريرية300000يوجد  Bennett, cited in Wachsmuth)حالة

and Morris, 1989).
عام يف األشخاص من كبرياً عدداً أصابت فاشية رينو1987حدثت عائلة قداس خالل

الشمالية كارولينا يف غابة يف املتحدة(اֱדتمعني من)الواليات أكثر أن وقدر من%50،
أصي12700 قد التحتية. بمشارك البنية مناسبةكانت غري للمكان هلذا) قاصرة(الصحية

األشخاص من الكبري بسبب. العدد الفاشية حدثت الالشيغيلةلقد مقاومةتـيالسونية، تعد
احليوية املضادات من مع(للعديد والترمييثوبرمي التتراسيكلني، ،)السلفاميثوكسازولاألمبيسيلني،

علىتـيوال والك90احتوت بالزميدة، الوباءتـييلو ֲדذا مرتبطة غري ذراري يف توجد . مل
مصدراً أصبحوا املشاركون تفرق الوالياتعندما من واليات ثالث يف لفاشيات للعدوى

Wharton)املتحدة et al., 1990).
هم أكثر املرض هذا من يعانون الذين يتبعوإن ال الشخصية،نالذين النظافة قوانني

املؤسساتوأكاملرضى أو املعاهد خمتلف يف احملجوزون الضحايا. املقيمون أكثر هم األطفال
املوطونة املناطق يف للمرض النمط. األساسيني ضد املكتسبة للمناعة البالغني يف املقاومة تعزى

مل ألنه املرض يلتقطون املوطونة املناطق يزورون الذين البالغون واملسافرون املنتشر، املصلي
مسبقايتع له مستعدة،. رضوا مجهرة إىل جديد مصلي منط يֱקدخل عندما مشابه، بشكل

العمرية الفئات مجيع املرض .(Levine and Lanata, 1983)يصيب
احليوانات يف املقدمات: احلدوث يف شائع الثدييات(املرض رتب اإلنسان) أعلى غري

األخرى احليوانية األنواع يف ونادر أنو. املأسورة، فيهاكل مبا الشيغيالت، الشيغيلةاع
النمطالزحارية وال)العصويةالشيغيلة(1من ممرضتـي، شكل أكثر لإلنسان،-تعترب

بشرية ال مقدمات من سواف1984عام. ,L’Hote)1980(استفردت حدث بالشيغيلة،
املتحدة،الفلكسنرية الواليات يف سي دي واشنطن يف الوطنية احليوانات حديقة وبعديف

متوطناً الشيغيالت داء أصبح اجلابون.ذلك هي املصابة األنواع  Hylobates concolor)كانت
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and H. Syndaotylies)واملكاك ،(Macaca silenu, M. nigra and M. sylvanus)،
كولومب والغوريلة)Colobus guerzea(سونسناس ، (Gorilla gorilla) .عام إىل1984من

ل1988عام كان اجلابون، من نوعني االنقراض(دى خطر حتت للعدوى) أنواع عال معدل
Banish)واملرض et al., 1993a) .السونيةاستفردت املنجابيةالشيغيلة النسانيس من

(Cercocelus alligena)العنكبوتية التجمع(Ateles susciceps)والنسانيس نفس يف
Banish)نـياحليوا et al., 1993a).

يف األغلب: اإلنساناملرض األعم يف الروضة بعمر األطفال يف منط. يشاهد يدخل عندما
ال املدارية املناطق إىل جديد يؤثرتـيمصلي املرض فإن التغذية، منقوصي السكان فيها يكون

العمرية الفئات كافة واملسنني،يف األطفال املضعفني،خاصة احلضانة. واألشخاص دور ميتد
7من و1  عادةأيام، أيام أربعة ملدة يكون عدوى. لكن من السريرية الصورة تتغري أن ميكن

مميت ومرض خطرية عدوى إىل األعراض وإسهال. عدمية بطنية، وآالم حبمى املرض يبدأ
واملخاط الدم مع بعد فيما وزحارياً البداية يف مائياً يكون أن ميكن والقولون. والذي املستقيم

إص األكثر اجلزءان املعىمها يف األخرية. ابة املراحل متكرر: يف طرح مع شديد زحري يوجد
جداً كبري يشكل واملخاط الدم حيتوي براز من صغرية يف. لكميات ذاتياً حمدود املرض

اجليدة التغذية ذوي التغذية،األشخاص السيئي األشخاص يف أشهر أو ألسابيع يدوم قد لكن
(Keusch and Bennish, 1991) .إىلالتشنج أدخلوا الذين األطفال يف متواترة ات

. املستشفى
بسرعة املكروبات ملضادات مقاومة الشيغيالت مضاد. تكتسب اختيار سيعتمد

لالستعداد املوضعية النماذج أو املستفردة للذرية بيولوجي خمطاط على أن. املكروبات جيب
جتفاف حيدث عندما والكهارل السوائل مضا. تعاض استعمال املعويةمينع للعداوى التمعج د

األخرىالتبالشيغيحتدثتـيال املعوية .والعداوى
عديدة بلدان ذراري،يف مضاداتالشيغيلةمنشوهدت ولعدة للسلفوناميد مقاومة

.حيوية
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احليوانات يف النسانيس: املرض يف ال،حيدث لتلك مشاֲדة سريرية صورة يفتـيمع
مكثرياً.اإلنسان ذراري توجد املقدماتما مستعمرات يف حيوية مضادات لعدة قاومة

املكروباتالالبشرية، مضادات لتحديد بيولوجي خمطاط جيرى أن جيب اإلنسان، يف هو كما
مالءمة احل. األكثر حديقة يف جيدة نتائج مع اإلنروفلوكساسني يفاستخدم الوطنية يوانات

سي دي Banish)واشنطن et al., 1993a).
العدوى االنتقالمصدر آخر: وطراز إنسان هو اإلنسان يف للعدوى األساسي املستودع

للعدوى حامل أو امللوثة. مريض واملواد الرباز هو العدوى شيوعاً. مصدر االنتقال طرز أكثر
الفموي السبيل للعدوى. الربازيهو شائع مصدر من نشأت كثرية حاالت مع الفاشيات

براز أو باأليدي امللوث للعدوىكالطعام احلاملة قد،احلشرات. األشخاص الذباب، وخاصة
ميكانيكي كناقل دوراً . يلعب

للبلد االقتصادي التطور ودرجة الشيغيالت داء تواتر بني مباشرة عالقة وكذلك. هناك
البلد يف والغنية الفقرية الطبقات الصحية. بني الثقافة التحتية،نقص للشرب(البنية الصاحل املاء

الصحيونظام ال،)التصريف عوامل كلها الشخصية النظافة وعادات البيئية تـيالنظافة
العدوى نشر يف مرض. تساهم هو الشيغيالت . الفقرداء

يف الالبشرية املقدمات يف مرتفع وفيات معدل مع خطري مرض هو العصوي الزحار
السب العامل تأوي أن تستطيع النسانيس بأن شك هناك لكن الطبيعييفبـياألسر، . موئلها

املنعدى باإلنسان اتصاهلا من العدوى النسانيس تلتقط يف. رمبا بسرعة العدوى تنتشر
املقدمات ترميمستعمرات ما وغالبا القفص أرض على تربز النسانيس ألن الالبشرية،

هناك .طعامها
املرض وبائيات يف احليوانات قليلة:دور أمهية ال. للحيوانات من حاالت زحارتعرف

قليلة أمهية ذو وهذا اإلنسان غري مقدمات من امللتقطة البشري هم. العصوي الضحايا
رئيسي بشكل كبري. األطفال بشكل املوطونة املناطق الكالب: يف تنشر أن ،الشيغيلةميكن

مؤقتاً األقل . على
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السب العامل الصاللةبـياستفرد واحليات اخلفافيش من نادر ذلك. بشكل تلعب،ومع
مهماً دوراً الالبشرية مقدمات غري .احليوانات

السب:التشخيص العامل استفراد على احملدد التشخيص علىبـييعتمد برازية مادة بزرع
انتقائية انتقائية. أوساط أوساط عدة الالكتوزتـيال،توجد خممرات كبت على . تعتمد

كونكي ماك أغار الصفراءMacConkeyإحداها أمالح فوالديوكسزايلو،مع وليثرين يز،
السريولوج). XLD(كوالت للتشخيصياالستعراف هام األقل على املصلية الزمر وتنميط

الوبائي .والبحث
اإلنسان: املكافحة يف املكافحة تدابري يليتتضمن البيئية) آ: (ما التخلص،النظافة خاصة

للشرب الصاحل املاء وتأمني اإلنسان خملفات العامة)ج. (الشخصيةالنظافة) ب. (من تثقيف
االنتقال) الناس( وطرز العدوى مصادر حول الطعام مع الصحية)د. (واملتعاملني الرقابة

األطعمة وختزين وحتضري احلشرات)هـ. (إلنتاج، احلاالت)و(.مكافحة وعزل التبليغ
الرباز، من الصحي العدوى) ز(والتخلص ومصدر املخالطني عن .البحث

ح لقاح يֱקزودوفر جرعات، أربع أو بثالثة فموياً يֱקعطى الستربتوميسني على يعتمد ي
ملدة السريري املرض ضد تأثرياته. شهر6-12حتصيناً بسبب حالياً يستخدم ال كل، على

اللقاح أُعطوا الذين أولئك من قليل عدد يف القياء مثل مرغوب. اجلانبية غري آخر تأثري وهناك
اللقا هلذا خطورة األصليةوأكثر لفوعتها وارتدادها الذرية تقلقل وهو الصحة(ح منظمة

من). 1991العاملية، اهلجينة فيها مبا اللقاحات، من خمتلفة أنواع طورت الشيغيلةلقد
القولونية ال؛والشيغيلةوالسلمونيلة،واإلشريكية األذياتتـيواللقاحات خالل عليها حيصְקل

من الفموية واللقاحات امليتةوالطفرات، التقييم. الشيغيالت اللقاحات هذه كل تنتظر
العاملية( الصحة ).1991منظمة

فلسطني يف عسكريني خميمني مركزة)سرائيلإ(يف تدابري اتֱקخذت مبيد(، رئيسي بشكل
املستقرة املهالك واستراتيجياً عام) حشري صيف ملدة1988يف الذباب أسبوعاً،11ملكافحة

االختبار أُعيد عاموقد صيف إىل. 1989يف الذباب عدد اخنفض واخنفضت64%وقد
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الشيغيالت عن الناجم اإلسهال نتيجة السريرية األول42%الزيارات العام يف85%وخالل
الثانـي هام. العام عامل هو ميكانيكي، كناقل يعمل الذي الذباب أن على النتائج هذه تدل

الشيغيالت داء Cohen)لنقل et al., 1991).
املقاومة متعددة ذراري نشوء ملنع احملدد غري احليوية املضادات استخدام جتنֵקب جيب

وخيمة حاالت يف لالستخدام متوفرة تبقى األدوية هذه أن على . وللتأكيد
يلي مما احليوانات يف املكافحة احلاملة) آ: (تتألف أو املريضة النسانيس ومعاجلة عزل

ل)ب(.للعدوى اجليد وتعقيمهاالتنظيف األقفاص)ج(.ألقفاص يف الشديد التجمع .منع
احلشرات)د( ومكافحة للفضالت الفوري .التخلص

حامل حالة من التخلص مت سي، دي واشنطن يف الوطنية احليوانات حديقة الشيغيلةيف
باإلنروفلوكساسنيالفلكسنرية العضلي باحلقن املقاومة اجلسم/مغ5(املتعددة وزن من كغ

ملدة24كل فموياً). أيام10ساعة الدواء نفس الضخمة املقدمات نالت الطريقة،. وقد ֲדذه
استئصال املمكن من الفلكسنريةكان منالشيغيلة مؤلفة مستعمرة على85من مقدمة،

بعد أنه من استفرادشهرا10ً-12الرغم حيواناتالسونيةالشيغيلةمت ثالث براز من
(Bannish et al., 1993b).

المـراجـع
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بالعنقوديات الغذائي التسمم
STAPHAYLOCOCCAL FOOD POISONING

ICD-10 A05.0بالطعام المنقول بالعنقوديات التسمم
ICD-10 A05.0 foodborne staphylococcal intoxication  

بالعنقوديات:املرادفات واألمعاء املعدة التهاب بالعنقوديات، الغذائي .التسمم
تنتجه:السببيات الطعام يف التكون مسبق معوي ذيفان بسبب الذهبيةالعنقوديةحيدث

Staphylococcus aureus.الكوغيوالز إجيابية ذراري إىل الفاشيات غالبية للعنقوديةتֱקعزى
معويةالذهبية ذيفانات إنتاج على قادرة تكون الكوغيوالز السلبية الذراري من جداً القليل ، .
تֱקع إىلقد الفاشيات بعض املتوسطةزى .hyicusالعنقوديةوintermediusالعنقودية

عناقيد يف جممعة مكورات شكل على الغرام إجيابية جراثيم من العنقودية جنس . يتكون
املقاومة شديد هو املعوي الذيفان لكن كبري، بشكل للحرارة مقاومة ليست اجلراثيم

معروفة. للحرارة أمناط مخسة املعويةهناك لكن)EوDوCوBوAوهي(للذيفانات ،
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املعوي الفاشياتAالذيفان يف انتشاراً األكثر ذراري. هو أنالذهبيةالعنقوديةبعض ميكن
السمية الصدمة متالزمة وذيفان املعوية الذيفانات من كالً .1تنتج

اجلغرايف االنتشار: التوزع .عاملي
اإلنسان يف هام:احلدوث سبب معظماملرض تֱקسجָקل مل البلدان، بعض يف الطعام لتسمم

الفرادية ال. احلاالت املعروفةتـيوالفاشيات الفاشيات هي األشخاص من العديد أصابت
رئيسي بشكل .واملسجلة

عامي بني ما الفترة يف املتحدة الواليات عن: 1981و1977يف أصابت131أُبلغ فاشية،
املعوي. شخصا7126ً الذيفان اخلمسAاִדم فترة من األخرية الثالثة السنوات يف فقط
للذيفانني(اللنب. سنوات شائع مصدر األسباب) DوCأكثر هي التجارية املعلبة واألطعمة

املتحدة الواليات يف للمرض شيوعاً كان.(Holmberg and Blake, 1984)األقل اليابان، يف
عام من الطعام تسمم لفاشيات السنوي من. فاشية827هو1980عامتـىح1976املعدل

إمجايل كان8742أصل بالعنقوديات28.2%حالة التسمم بسبب ,Genigeorgis)منها

1989).
ال املعوية االضطرابات من نسبة بأن اقترح الدولتـيلقد يف متكرر بشكل شوهدت

بالعنقوديات الطعام تسمم عن نامجة حقيقة. النامية هو الشيء هذا أضدادأنبينة عيارات
املسافرين من الدول هذه يف املقيمني يف أعلى تكون املعوية .(Bergdoll, 1979)الذيفانات

احليوانات يف غري:احلدوث الداجنة احليوانات يف العنقودي للتسمم التلقائية احلاالت
الريسوسي. معروفة اخلالسي(النسناس املعويMacaca mulatto)املكاك للذيفان مستعد

جتري كحيوان ويستخدم اهلضمي السبيل طريق الطعامبـيعن يف الذيفان وجود ليظهر
أيضاً. املتهم وصغارها القطط يف املعوي بالذيفان الوريدي أو الصفاقي التلقيح ويֱקستخدم

اهلدف تعا. لنفس أن هينـيميكن ملا مشاֲדة كحالة واألمعاء املعدة التهاب من الكالب
اإلنسان يف .عليه

العامةإن الصحة نظر وجهة من مهم بالعنقوديات حيدث الذي املاشية يف الثدي . التهاب
للحلبالذهبيةالعنقوديةتكون احلديثة الطرق يف األبقار ضروع يف شائع ينتقل. ممراض
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بواسط احلالبني،العامل أيادي أو احللب آالت اآلفاتة أو احلليب قناة خالل من ويدخل
عل املوجودة احللمةالسطحية بسبب. ى احلاصل الثدي التهاب يتغري أن العنقوديةميكن

احلادةالذهبية الغنغرينة شكل إىل للعدوى السريري حتت املنتشر الشكل من املاشية كال.يف
ال اخلسارات بسبب اقتصادياً هام احلليبتـيالشكلني إنتاج يف  Gillespie and)يسبباهنا

Timoney, 1981) .در أُأظهرت أوروبااسات يف دول مخس يف اليابانجريت ويف الشمالية
ال العنقوديات من كبرية نسبة مولدةتـيأن هي البقري الثدي التهاب حاالت من استفردت

أنتج. للذيفان أوروبا أصل41.4%يف معوية،174من ذيفانات مستفردة منها48.6%ذرية
النمط وAأنتج النمط%5.6، وBأنتج الن%29.2، النمط33.3%وCمطأنتج إماDأنتج ،

مشترك أو مفرد اليابان. بشكل أصل33.4%كان: يف أبقار1056من من مستفردة ذرية
ومنها للذيفانات، مولدة السريري حتت الثدي بالتهاب معويا31.1ً%مصابة ذيفاناً أنتجت

وAالنمط النمط%54.3، وCأنتجت النمط%27، النم10.7%و،Dأنتجت طأنتجت
Dمشترك أو مفرد بشكل إما الشكل. ، من املعوية أمناطDأوCأوAالذيفانات هي

بلدان عدة يف العنقودي التسمم يف أمناط. (Kato and Kume, 1980)سائدة أن يبدو لذلك،
الدول خمتلف يف انتشارها يف تتغري اللنب من املستفردة بالذراري املنتجة املعوية . الذيفانات

ي قد ميثلهاهذا ال املدروسة الذراري عدد ألن .كون
املتوسطة الذهبيةوS. intermediusالعنقودية يفالعنقودية شيوعاً األكثر العوامل هي

والدֱקمال اجلريبات التهاب القوباء، اجللد، تقيح وتسبب للكالب اجللدية العنقودية. العداوى
متواتر،الذهبية وبشكل احليوان جلرب مضاعف عامل يفهو اهللل التهاب إىل يؤدي
اجللدالطبقات من من. العميقة املعوي للذيفان منتجة عنقوديات 115من13%استفردت

اليابان يف داجناً ال. كلباً النمطتـياحلاالت من املعوية للذيفانات منتجة كانت Aاستفردت

اإلنسانتـيالDوCو يف الطعام تسمم تسبب أن دراسة. (Kaji and Kato 1980)ميكن يف
أن تبني القيحي اجللد بالتهاب مصابة كالب على الربازيل يف مستفردة520من13أجريت

املعويالذهبيةالعنقوديةمن21من6وintermedius املتوسطةالعنقوديةمن للذيفان . منتجة
النمط املعوي الذيفان من مستفردات ست هناك النمطCكانت من وسبعة ،Dمن وستة ،

السمية4أنتجت. Eلنمطا الصدمة متالزمة ذيفان Hirooka)(1ذراري et al., 1988.



األمراض اجلرثومية386

الطيور انتان: يف إىل اجللد تقيح من تتدرج أمراضاً بالعنقوديات العدوى تسبب أن ميكن
خمتلفة توضعات مع أخرى(دموي واضطرابات املفصل، التهاب النفري، التهاب). التهاب

بالعنقود القيحي والديكالزليل الدجاج يف كبرية خسارات يسبب الذي املرض ذلك هو يات
الطعام. الرومي لتسمم الرئيسية املصادر أحد بأن اعتֱקقد السابقة، تشيكوسلوفاكيا يف

املنعدية الدواجن هو Raska)العنقودي et al., 1980) .منالذراري املستفردة العنقودية
منت غريه أو البلد ذلك يف الدواجن النمطمزارع من املعوي للذيفان عدة. Dجة استفرد لقد

الذهبيةباحثني منالعنقودية واجللد األنفية املسالك وأيضا100ً%من املفحوصة، الطيور من
من واجللد األنف اخلنازير72%من أنه. (Genigeorgis, 1989)من املعطيات هذه تشري

بشك تساهم أن واللنب للحم املنتجة للحيوانات الغذائيةميكن السلسلة تلوث يف واضح .ل
اإلنسان يف بـ:املرض املتهم الطعام ابتالع بعد عادة ويكون قصري، احلضانة 3دور

من. ساعات تتغري أن ميكن األعراض من عارض أول وظهور االبتالع بني ما دقيقة30الفترة
الفرد8إىل واستعداد املبتلع الذيفان كمية على اعتماداً .ساعات

هياأل الرئيسية بطن: عراض أمل القياء، إسهالـالغثيان، املرضى. ي، بعض يֱקظهر أن ميكن
خفيفة حرارة). م38° حتـى(محى درجة صداع، كاإلعياء، أشد حاالت تظهر أن وميكن

الدم ضغط يف واخنفاض والرباز. شاذة، القيء يف وخماط دم يتواجد هذا.كما مساق يكون
ويشفى عادةً محيداً خاللاملرض مداواة دون 72املريض . ساعة 24 

األعراض وخامة نتيجة املستشفى إىل اإلدخال وضعهم يتطلب مرضى بأن. هناك يفترض
مل ممن املعدي، الذيفان من عالية جرعات حيوي طعاماً تناولوا قد األشخاص هؤالء يكون

أخرى ألسباب مضعفني هم ممن أو قبل، من املعوي للذيفان .يتعرضوا
االنتقالمص وطرز العدوى الرئيسي: در البشريالذهبيةلعنقوديةلاملستودع احلامل . هو

بني ما تصل األصحاء األشخاص من عالية نسبة يف35%إىل30%توجد عنقوديات لديهم ،
جلدهم وعلى األنفي يعا. بلعومهم الذي للحامل يلوثنـيميكن أن تنفسي مرٍض من
الس أو العطس، طريق عن البلغمالطعام طرد أو الطعام. عال، يلوث أن ميكن مماثل، وبشكل

عنقودية جلدية آفة لديه كان إن ميكن. مبسكه املريض، هو نفسه يكن مل إن حال، أية على
واألوانـي، واملعدات، الطعام، مكونات خمتلف إمساكه طريق عن الطعام يلوث أن للحامل



387 التسمم الغذائي بالعنقوديات 

النهائي الناتج مؤلفني،. أو عدة على ذرارياعتماداً نسبة تنتجتـيالالذهبيةالعنقوديةإن
من يتغري بشري مصدر ذات معوياً الذراري. (Pulverer, 1983)75%إىل18%ذيفاناً نسبة
خمتلفة مصادر من املستفردة للذيفان والطعام(املولدة احليوان، جداً) اإلنسان، .عالية

ا لكن األوبئة، يف البشري املصدر ذات الذراري مستودعاتتسيطر هي أيضاً حليوانات
اللنب. للعدوى منتجات من هائلة أعداداً املنعدى البقر ضروع لنب يلوث أن حدثت. ميكن

من التربيد سيء أو ينء جنب أو لنب استهالك بسبب بالعنقوديات التسمم من عديدة فاشيات
العنقوديات تأوي ضروع ذات أصابت. أبقار فاشية أكرب يف500عֱקزيت كاليفورنياطالب

املتحدة( عام) الواليات بني بالشوكوالته1981و1977ما حليب  Holmberg and)،إىل

Blake, 1984) .فيها مرض املتحدة الواليات يف أخرى فاشية شرب854حدثت بعد طالباً
بالشوكوالته النمط. حليب ذي الذيفان كمية نسبة اللنبAكانت يف144يف نانوغرام
نص يزن بانيتصندوق Evenson)ف et al., 1988).

أكث نادر بشكل املاعز لنب فلسطني. ريتهم يف صغرية فاشية أوالد) سرائيلإ(حدثت بني
السم شربوا الذين ويֱקسخָקنSemnaنـىالبدو ويֱקحلّى يֱקقشְקد ماعز لنب وهو منتـىأ. ، اللنب

املعوي الذيفان بسبب الثدي بالتهاب مصابة Cross)الذهبيةلعنقوديةلB ماعز et al., 1988) .
عام األول كانون بني اسكتلندا يف بلدة يف فرادية وحاالت صغرية فاشيات 1984حدثت

الثا األغنام1985عامنـيوكانون لنب من املصنوع اجلنب اִדم حيث االختبار. ، فشل
الذ وجود ثبت لكن العنقودية، استفراد يف اجلنب عينات ملختلف املعويالباكتريولوجي يفان

A(Bone et al.,1989) .الغنميالعنقودية الثدي التهاب يف أمهية األكثر العوامل إحدى هي
املتوسط البحر بلدان من الكثري الغنميةتسببال. يف بلالعنقودية فحسب، مادية خسارة

أيضاً عامة صحية مشكلة تشكل أن بال. ميكن املنقول املرض أو الطعام تسمم يكون طعامرمبا
املنطقة يف األخرى والدول إسبانيا يف أمهية اجلنب. األكثر هو التسمم سواغ يكون قد

الغنم لنب من أنتجت. املصنوع أسبانيا، 59يف من 46  الذيفانالذهبيةالعنقوديةمستفردة
النمط من املعويCاملعوي املعويAوالذيفان املعوينيDوالذيفان CوAوالذيفانني

(Gutierrez, et al., 1982) .َاحل بعد اللنب ممالْيترك النامية، الدول يف مطلوب هو مما أكثر ب
بالعنقوديات للتسمم هاماً مصدراً ومنتجاته اللنب جيعل .قد
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الثدي التهاب من املستفردة الذراري من عالية نسبة تنتج األخرية، الدراسات حسب
املعوي الذيفان بشريةAبالعنقوديات فاشيات عدة يسبب الذي دراسات.، عدة كانت

استفراد يف العاثويلذهبيةاالعنقوديةناجحة املرتبطة80/81النمط البقر ولنب اجللد آفات من
وبائية العاثويأثب. بعداوي النمط بأن دراسات عدة الثدي80/81تت التهاب إىل أدى

األبقار يف أن. اخلاليل على يدل وذلك احليوانات، مربـي بني العاثوي النمط نفس وֱקجد
العدوى وتنقل تعود أن ميكن األخرية وهذه واحليوانات، اإلنسان بني تنتقل أن ميكن اجلرثومة

.لإلنسان
والطيور الكالب تسبب احليوانات: انظر(املنعديةقد يف يف) احلدوث العنقودي التسمم

له مصدراً وتكون .اإلنسان
يف احليوية للمضادات مقاومة ذراري ظهور هو االنتباه لفت تستحق الذي املواضيع أحد

حيوية مضادات على طعامها حيتوي التـي باالنتقال. احليوانات متعلق اهتمام هناك يوجد
الذر هلذه اإلنساناملمكن إىل احليوانات. اري يف مقاومة ذراري اخل(وجدت ير،نـزاألبقار،

ظروف) والطيور عدة يف احليوية للمضادات املقاومة بنفس مربيهم أنه.ويف إىل باإلضافة
ذراري احليوانات) بشرية(استֱקفردت من أخرى أنواع وآفات املناخر من بالعاثية منمطة
أحياناً .الداجنة

عدد يكون للذيفانقد سواغات واألطباق األطعمة البيئية. من الظروف كانت إذا
تتكاثر معويةالذهبيةالعنقوديةمناسبة، ذيفانات وتنتج الطعام القضاء. يف يتم ومل حصل إذا

أن ميكن لذلك، فنتيجة املعتادة، الطهي ملدة للغلي الطعام خضع وإن حتـى الذيفان على
وال الطعام يف الذيفان عنقودياتيتواجد فيه .توجد

تتلوث رئيسي، بشكل الربوتينات على معتمدة مطهوة أطعمة بسبب عادة التسمم حيدث
الغرفة حرارة درجة يف وتركها باليد مسكها املسؤولة. أثناء هي والطيور األمحر اللحم كان

املتحدة47.3%عن الواليات يف الفاشيات اخل(من فخذ شائعنـزكان مصدر أكثر هو ير
البلديف إنكلترا77.2%و) ذلك علىأسبانيايف. يف حتتوي التـي واألطعمة املايونيز اִדم ،

رئيسي بشكل ومنتجات. املايونيز البيض إىل وثالث اللحم إىل فاشيات أربع عֱקزيت أملانيا، يف
تسمم. (Genigeorgis, 1989)اللنب الكاريبـي يف رحلة أصل215خالل مسافرا715ًمن
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فطا سفينةبسبب ظهر على خمتلفتني بوجبتني حֱקضرت بالكرميا ممتلئة الباقية. ئر الفطائر رֱקميت
العاثوي النمط من املعوي للذيفان منتجة ذراري استֱקفردت لكن دراستها، باإلمكان يكن ومل

الذهبيةل85 برازلعنقودية الشواهد13من5من من واحد أي من تستفرد ومل . مريضاً
مستفر على ساعدحֱקصل آفة ومن املستقيم حميط من عينة من العاثوي النمط نفس من دات

السفينة يف حبارة سبعة من اثنني الفطائرمن حتضري يتولون كانوا ,.Waterman, et al)الذين

1987).
التربيد أو الغرفة حرارة درجة يف الطعام حفظ وهو التسمم يف هام سببـي عامل هناك

؛ املالئم اغري العنقودياتوالظروف بتكاثر تسمح مع. لتـي التعامل أثناء النظافة نقص
بالذكر جدير آخر عامل ونقله غالباً. الطعام مفرد طبق إىل الطعام تسمم فاشيات تֱקعزى .قد

املرض وبائيات يف احليوانات أقل: دور وبنسبة بشرية، بذاري الفاشيات أكثر تنجم
أخرى حيوانات أو املاشية من واجلنبتؤلف. بذراري واللنب كاللحم احليوانات، منتجات

عادة العنقوديات لتكاثر جيدة ركيزة واملثلجات إذا. والكرميا األمان احلليب بسترة تضمن ال
للحرارة املقاومة السموم يف احلال هو كما احلرارية، املعاجلة قبل السموم حدثت. نتجت

وإن حتـى أيضاً، البودرة حليب تشكيل بإعادة القليلفاشيات على البودرة حليب احتوى
أبداً عليها حيتو مل أو العنقوديات .من

أهم: التشخيص األعراض وظهور املورط الطعام ابتالع بني ما القصري احلضانة دور إن
سريري اإلمكان،. مقياس قدر املخترب، إثبات ذيفانويعتمد وجود على رئيسي بشكل
الطعام يف البيولوجية. معوي نسانيستلق(الطرق من أو مشبوه، طعام مزارع من القطط يح

مزارع أو الطعام مع دائماً) الريسيوس عليها واليعول الكلفة غالية طرق. هي تֱקستخدم
املناعي، االنتشار مثل املمتزسريولوجية ومقايسة الدموي، التراص وتثبيط املناعي والتألق

املرتبط ال(ELISA)باإلنزمياملناعي الالتكس كبدائلوتراص العكوس Windemann)الفاعل

and Baumgartner, 1985; Shinagawa et al., 1990) .يف مفيدة االختبارات هذه
اليومية املمارسة يف ليس ولكن الوبائي .(Benenson, 1990)االستقصاء
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التألق أو العاثوي والتنميط أطعمة من املعوي للذيفان املنتجة العنقوديات ذراري استفراد
فاامل ذات وبائيةئناعي املطبوخة. دة أو املعاجلة األطعمة يف للعنقوديات الكمي الفحص خيدم

املوظفني مراقبة ويف املعاجلة مؤسسة يف الصحية الظروف على .كمؤشر

ما: املكافحة املكافحة إجراءات يف) آ: (يليتتضمن الطعام حيضرون الذين تثقيف
حنـزامل الطعام، مع يتعاملون والذين للنظافةل املناسبة اإلجراءات يستخدمون يث

مع) ب(.الشخصية التعامل من األخرى اجللدية اآلفات أو اخلراجات ذوي األشخاص منع
درجة)ج. (الطعام يف اجلراثيم4°التربيد تكاثر ملنع األطعمة لكل أخفض درجات يف أو م

ال حرارة درجة يف األطعمة حفظ وقت حصر وجيب الذيفانات، ميكنوتشكل ما بأقل .غرفة
الصحيح واالستخدام األلبان، منشآت تراقب أن جيب للنب البيطرية املعاينة خدمة إن
البسترة مصانع إىل مربָקد وهو احلليب ونقل احللب، بعد مباشرة واستخدامه التربيد .لوحدات
لقوانني اإلجباري التطبيق عن مسؤولة للحوم البيطرية املعاينة خدمة تكون أن جيب

ومعاجلتها اللحوم منتجات مع التعامل أثناء وكذلك الذبح وبعد قبل مراقبة. النظافة إن
أيضاً مهم اللحوم بيع مؤسسات يف النظافة .شروط

المـراجـع
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العقديات STREPTOCOCCOSIS داء

مهمة أخرى وأنواع الخنزيرية القرمزية؛ ICD-10 A 38العقدية G00.2الحمى

الس بالعقديات؛التهاب بالعقدياتJ02.0حايا البلعوم التهاب
 (S. suis and other species of interest) ICD-10 A 38 scarlet fever;
 G00.2 streptococcal meningitis; J02.0 streptococcal pharyngitis

القرمزية: املرادفات بالعقديات، احللق التهاب العنقوديات، .scarlatinaعدوى
جنس: سببياتال يفstreprococcusالعقديةيتضمن ظاهرة اختالفات تظهر أنواع عدة

واحليوان لإلنسان ومراضتها البيولوجية مستديرة. ميزاִדا جراثيم المتحركة،الشكلالعقديات
سائلة مزارع يف خاصة طويلة، سالسل أو أزواج بشكل توجد الغرام التشكل. إجيابية

وأنواالعقدية مثلأبواغاً، حمددة، عندماSuis يريةنـزاخلالعقديةع رؤيتها ميكن حمافظ هلا
مصلي وسط يف .تֱקزرع

اجلراثيم هذه على التعرف يف جداً مفيد السريولوجي النسفيلد املخطط. تصنيف هذا مييز
من20اآلن باألحرف وتستعرف مصلية الـVإىلAزمرة حرفا باستثناء ،IوJ .تֱקعط مل

م مكونات حمددةعدة أمساء املصلية الزمر ترسيبـي. ن اختبار على النسفيلد تصنيف يعتمد
اجلدار على املتوضعة السائدة املختلفة السكاريد العديدة للمستضدات املضادة باملصول

مصلية. اجلرثومي أمناط إىل تֱקقسָקم أن بدورها احملفظية لألنواع بالنسبة. وميكن صحيح هذا
إىلالتيريةنـزاخلللعقدية اآلن تقسم حمفظيا29ًـي مصلياً Higgisn)منطاً et al., 1992) .

املصلية األمناط استعراف يف تفيد إضافية مستضدات تنتج مصلية زمر عدة التنميط. تنتج
الوبائيات يف مفيد .املصلي

الميكن لذلك وبيوكيميائياً، فيزيولوجياً خمتلفة ذراري حتوي أن واحدة مصلية لزمرة ميكن
فقطأن السريولوجيا على التصنيف لذلك،. (Timoney et al., 1988)يعتمد باإلضافة

أساس على فقط استعرافها وميكن مصلية زمرة يف سريولوجياً الذراري بعض تنميط الميكن
السريولوجية امليزات مع امليزات هذه بتضافر أو وبيوكيميائية، فيزيولوجية Kunz)ميزات

and Moellering, 1981).
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طريقة ثالث) تقنية(هناك إىل العقديات تقسيم من تتألف بدئي الستعراف شائعة
وهي للدم احلالة تفاعليتها حسب اللون(ألفا: جمموعات وتبدل للدم التام غري االحنالل

الدموي لآلغار بيتا)لألخضر احلمر(، للكريات التام وغاما)االحنالل الدم(، احنالل ). بدون
ال تكون ما بينماعادة القيحية، واآلفات احلادة األمراض سبب هي بيتا للدم احلالة عقديات

االستثناءات بعض مع احلادة دون األمراض وغاما ألفا العقديات .تسبب
املصلي ألنهيريةنـزاخلالعقديةمن2النمط املصدر احليوانية األمراض يف خاصة أمهية ذو

اخل من االنتقال أثبت اإلنسانـزقد إىل اֱדموعة. نير إىل العامل هذا حسبDينتمي
يكون. النسفليد قد ومنها واحليوانات، اإلنسان بني مشتركة أخرى عقديات من أنواع هناك

احليوانية األنواع ملختلف نوعية مستودعات لديها يكون ال .أو
اجلغرايف العامل: التوزع أحناء يف منتشرة يفيريةنـزاخلقديةعال. العقديات كلمنتشرة

عادة اخلنازير فيها تֱקربـى التـي .املناطق
اإلنسان يف بسبب: احلدوث حيدث الذي نادريريةنـزاخلالعقديةاملرض اإلنسان . يف
عام بني ما استفردت هولندا؛30من1984وعام1968لقد يف السحايا التهاب من حالة

عام30وحدثت من البلد ذلك خارج العامل ֲדذا أخرى عام1968حالة 1985إىل

(Arends and Zanen, 1988).
اֱדموعة بسبب حتدث التـي يف) pyogenesاملقيحةالعقدية(Aالعداوى شائعة

املعتدلة املناخات يف أكثر انتشارها يكون يبدو ما وعلى اعتربت. اإلنسان، طويلة، لفترة
املصلية الزمرة إىل تنتمي التـي للدالعقدية(Bالعقديات ممرضة) agalactiaeرالقاطعة

يف. للحيوانات الدم وجترمث الشغاف اللتهاب الرئيسية املسببات من كواحدة اآلن تֱקعرְקف
اֱדموعات. اإلنسان إىل تنتمي التـي العقديات بسبب للمرض فرادية حاالت GوCهناك

وغريهاHوEو إىل. ، تֱקعزى نادرة حاالت توجد اإلنسان، احلمضيةيف العقدية
acidominimusللماشية؛ واملعوية التناسلية السبل ويف اللنب يف توجد إىلالتـي وتֱקعزى

والبلعومuberisاألبرييةالعقدية اللنب يف وتوجد األبقار يف الثدي التهاب تسبب التـي
املعوي؛ والسبيل واجللد إىلالفموي القشديةالعقديةوlactisاللبنيةالعقديةوتֱקعزى

cremorisتس التهابالتـي إىل-بب وتֱקعزى البقر؛ لنب يف وتوجد األبقار يف العقديةالثدي
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احليواناتzooepidemicusالسوافيةالعقديةتؤدي. ونويعاִדااخليلية يف متنوعة أمراض . إىل
هناك واֱדموعاتالكلبيةالعقديةوأخرياً، ،GوLوM(Gallis, 1990).

احليوانات يف تك: احلدوث األمراض اقتصادياًبعض ًوهامة جدا شائعة وتتضمن. ون
بواسطة األبقار يف الثدي للدرالعقديةالتهاب والداء) Bاֱדموعة(agalactiaeالقاطعة

تسببهstranglesاخلانق اخليليةالذي اخليول) Cاֱדموعة(equiالعقدية العقديةويف
اخلنازيرsuisيريةنـزاخل .يف

اإلنسان يف الـ: املرض عام60يف حتـى مسجلة السائد1988حالة السريري الشكل ،
عن الناجم السحاياsuisيريةنـزاخلالعقديةللعدوى التهاب املرضى. كان أغلب أظهر

السحايا اللتهاب املعهودة النقرة: األعراض صالبة ختليط، عالية، محى وخيم، . صداع
من أكثر السم50%وعانـى حدة يف اخنفاض من احلاالت مضاعفات. عمن هناك وكانت

املقلة باطن والتهاب املفاصل كالتهاب الوفيات. أخرى معدل معظم7%كان وكان ،
منتجاִדا أو اخلنازير مع التعامل منهم تتطلب وظائف يف موظفني اخلنازير،(املرضى مربـي

اخلنازير وناقلي اللحامني، املساخل، بني). عمال هولندا30ومن يف حالة28حدثت: مريضاً
بالنمط2النمطيريةنـزاخلالعقديةبسبب واحدة تֱקنְקمָקط4وحالة مل بذرية واحدة وحالة

(Arends and Zanen, 1988) .االختطار سيكون البلد تلك يف بأنه املؤلفني نفس يقدֵקر
اخلنازير ومربـي املساخل .نسمة100000من3لعمال

اpyogenesاملقيحةالعقديةإن املمراض للدمهي احلالة العقديات بني من هذا. لرئيسي
القرمزية واحلمى االنتانـي احللق التهاب من أوبئة متواتر وبشكل يسبب التهاب(العامل

بالعقديات البلعوم والتهاب خمتلفة،) اللوزتني قيحية وإنتانإووحدثيات دموية، نتانات
أنفاسي، موضعية وعداوى التقرحي الشغاف والتهاب احللق.خرىواحلمرة، التهاب

القرم واحلمى األبالعقديات ومتيָקز وبائياً متشاֲדان بالطفحيةزية سريرياً exanthemaخرية

احلمامى مولد لذيفان منتجة ذراري عن كبرية. النامجة نسبة يف ظاهر غري أو معتدل املرض
املنعدين أولئك .من
الرثوية بالعق(Rheumatic)احلمى احللق اللتهاب وميكنعقبول القرمزية احلمى أو ديات
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اֱדموعة من ذرية أي عن تنجم من. Aأن أخرى مضاعفة الكلى كبيبات التهاب
اֱדموعة نفس من الكلية اللتهاب حمدثة ذراري بسبب فقط حتدث عقديات.املضاعفات،

الوليديBاֱדموعة للمرض هامة سببية اֱדموعة. عوامل عقديات استبدلت Aلقد

الذهبيةالعنقوديو القولونيةباإلStaphylococcusة وعقدياتEscherichia coliشريكية
املصلية الولدانBالزمرة لعدوى رئيسية اֱדموعة. كعوامل عقديات عن النامجة العداوى يف

B)للدرالعقدية بدء): القاطعة يف الرضيع عمر على اعتماداً سريريتني، متالزمتني متييز مت
امل. املرض احلياةتظهر من واخلامس األول اليوم بني العاجل البدء متالزمة أو احلادة تالزمة

التنفس وصعوبة بإنتان وتتميز. وتتميز عادة العاشر اليوم بعد اآلجل البدء متالزمة تظهر
دون أو مع السحايا، وقهماًإبالتهاب اختالجات، نواماً، املصابون األطفال ويظهر . نتان،

عاٍل الوفيات العاجلمعدل البدء متالزمة يف أعلى ولكن احلالتني، كال .يف
األطف والبالغنييف األكرب األعمار ذوي اֱדموعة:ال عقديات منBتسبب ضرباً

السريرية الدم،: املتالزمات وجترمث البويل، السبيل الوضع،عداوى بعد وعدوى والغنغرينة،
السحايا، والتهاب الشغاف والتهاب رئوياً أخرىوالتهابا مرضية وحاالت ودبيلة

(Patterson and el Batool Hafez, 1976).
اֱדموعة عقديات تسببه الذي املرض اخليلية(Cيكون اإلنسان) العقدية يف ونادراً . فرادياً

كلٍّ عام: على مكسيكو1983يف نيو يف وبائية فاشية حدثت املتحدة(، مع)الواليات ،16

اجلنب تناول عن جنمت املبسترحالة غري اللنب من البيت يف املصنوع استعرف. األبيض لقد
أنه على تشكلzooepidemiusالسوافيةالعقديةالعامل التـي األربعة األنواع إحدى ،

نوافض. Cاֱדموعة محى، من املرضى هؤالء يف املرض برعدة(تألف مترافقة وأعراض)محى ،
عد منها مخسة لدى كان ولكن مبهمة، متغريةبنيوية بأعراض تظاهرت والتـي موضعية، وى

بطنية وآالم التامور، والتهاب السحايا، التهاب الشغاف، التهاب الرئوي، كااللتهاب
(CDC, 1983).

عام بني ما وويلز إنكلترا هناك: 1984وعام1983يف خالل8كانت فاشيات3وفيات
امللوث اللنب ومنتجات اللنب مع السوترافقت . zooepidemicus(Barrett, 1986)افيةبالعقدية

هناك بني11كان ما كونغ هونغ يف انتان1990و1982حالة من يعانون الذين املرضى يف
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وعائي قلبـي مبرض متعلق الوفيات. دموي معدل من22،5%كان كان11مرضى مريضاً
مرسب مرض خن. لديه حلم العدوى مصدر بشكلأوءينزيرـكان مطبوخ جيدغري

(Yuen et al., 1990).
اֱדموعة عقديات بسبب حدثت التـي الفرادية احلاالت املظاهر: Cيف السريريةأكثر

اللوزتني التهاب أو القيحي البلعوم التهاب هي بعضو. الشائعة عقدياتإن: االستئناءاتمع
إىلاملستفردةCاֱדموعة تنتمي احلاالت هذه املماثلةمن التـيS. equisimilisالعقدية ،

دموي إنتان بعقمنفاشيةحدثت. عةيالرضاخلنازيريفتؤدي البلعوم اֱדموعةدالتهاب يات
Cالنونتيجة اللنب وقوعو،يءـتناول تبعها Duca)الكلىكبيباتاللتهابعاٍلقد et al.,

1969).
املكورةDاֱדموعةالعقدياتتسبب نوعيها اًحادمرضاًعويةاملكورةاملوغرياملعويةبكال

املكوراتوالتهابالدمجترمثs.bovinالبقريةالعقديةسببت. إلنسانايف وتسبب الشغاف،
بطنية،enterococciيةعوامل خراجات البويل، السبيل مهمةنسبةعداوى حاالتمئوية من

اجلرثوميالتهاب اخلتنتمي. الشغاف إىلتوֱקصفالتـييريةنـزالعقدية قليل .Dاֱדموعةمنذ
إىلالعقدياتتسبب تنتمي تلك،أخرىمصليةزمرالتـي إىل تֱקصنָקفوإضافة مل التـي
اواسعاًضرباًسريولوجياً، واخلراجات،تتضمنالسريرية،رملظاهمن األسنان والتهابخنر
اجلروحالنتاناإلالسحايا، عداوى الشغافونفاسي، أخرىوحاالتالتهاب Kunz)مرضية

and Moellering, 1981) .العقديات تسبب أن للدمميكن احلالة منطالعقدياتوغري
للدم("viridans"املخضرة الشغاف)aاحلالة .احلادحتتالتهاب
هواملكروباتمضاد للعالج . (Benenson, 1990)البنسلنياملفضل
احليواناتاملرض منتأنوميكنDاֱדموعةإىليريةنـزاخلالعقديةنتميت: يف كون
للدمالنمط احلال ألفا أو العامل،. (Timoney et al., 1988)بيتا هذا متواتر،يسبب وبشكل
السحايا،ودموي،النتاناإل والتهاباللتهابواالالتهاب بشكليسببو.املفاصلرئوي،

الشغاف، التهاب الدماغ،واملصليات،التهابوأقل، أن. خراجاتوالتهاب من الرغم على
يفم العدوى مرتفعاً،املاشيةعدل يكون أن منفإنهميكن أكثر على عادةً يؤثر 5%ال

(Clifton – Hadley, 1984) .من663من21%كان استفردت يفخنازيرذرية مريضة
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اكندا، الب(2لنمطمن كل يف حدوثاً األكثر األمناط)لدانالنمط يتبعه فيها(2/1، التـي
منمستضدات النمطني26و20ناالنمطكان. منطلكل12%مع3و) 2و1حمفظية

املوجودين غري الدامنارك. (Higgins and Gottschatk, 1992)الوحيدين 2النمطانمثل: يف

املستفردات75%،7و الب7النمطاستֱקفرد. من يف هو مما أكثر متواتر األخرى،لدانبشكل
يف العمرأسابي3مناألصغرةعيالرضاخلنازيرعادة يف التجريبـي. ع اللقاح بالعقديةسبب

ذات7النمطمنيريةنـزاخل الرضيعة اخلنازير منيف األقل مرضا7ًاألعمار وخيماًأيام
(Boetner et al., 1987) .،استراليا السحايا،و،اًدموياًنتانإ1النمطسببيف التهاب

يف املفاصل السائد2النمطكان. (Cook et al., 1988)ةعيالرضاخلنازيروالتهاب يفهو
من مفطومة يفمناطقأخنصة أن،(Ossowicz et al., 1989)استرالياخمتلفة من الرغم على

أيضا9ًو4و3األمناط استֱקفردت أهناوهناكقد على تؤديأتستطيعدالالت نفس) تنتج(ن
املرض اجلديدة. صورة اجلنوبية ويلز يف أخرى دراسة النمط): استراليا(وفكتوريايف 9كان

السائد Gogolewski)هو et al., 1990).
النمطذراريتاستفرد: واملاعزماغناألواملاشيةيف الرئتني2و5من يف متقيحة آفات من

الثدي خارج مناطق .(Hommez et al., 1988)ومن
للبنسلني2النمطيريةنـزاخلالعقديةمستفرداتمعظم .حساسة

ال للدرالعقدية للثدي(قاطعة امللهبة BاֱדموعةيفS. aglactiae (S. mastitidisالعقدية

هفرانسفيلدحسب الالعاملي، الثدي اللتهاب احللوبةنـزالرئيسي األبقار يف املزمن . يل
خلل uberisاألبرييةالعقديةو) Cاֱדموعة((S. dysgalactcia)اللنبإفرازعقديات

ح) Eاֱדموعة( البقرفراديةاالتتسبب يف احلاد الثدي انتان املقيحة. ياتمن العقدية
S.pyogenesاللتهاب ويؤدي البقرة، ضرع يصيب أن ميكن بشري، إىلومنهالثديممراض

اإلنسان يف وبائية .فاشيات
اخلانقحيدث اخليليةبسببالداء حاد)Cاֱדموعة(S. equiالعقدية مرض وهو يصيب،
واخليول بالتهابيتمي، املخاطيز خماطياألنفيالغشاء إفراز مع وخراجاتقيحيوالبلعومي،

الناحية اللمفية العقد .يف
املماثلةتعدي منيفخمتلفةأنسجة) Cاֱדموعة(S. equisimilisالعقدية متعددة أنواع
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اֱדموعةتسبب.احليوانات معالتـيCعقديات وتصنָקفتتكيف فيةسواقديةعكاحليوانات
S. zooepidemicusعنق وغالباًالرحمالتهاب األفرسة، يف الرحم تسببماوالتهاب

اال. إجهاضات تسبب أهنا أيضاًيفدمويالنتانكما ممر. املهور للبقراوهي ،ياتضة
أخرى، وحيوانات حتدثواخلنازير، خمتلفةانتاناتفيهاحيث .دموية

مننأعدةيفانتهازيضاممر) Cموعةاֱד(S. zooepidemicusالسوافيةةديقالع واع
اجللد،وهي. احليوانات على التنفسياةخماطيومطاعمة عدةالعلوي،لسبيل يف اللوزتني ويف

احليوانات من يفالشائعالعاملوهي. أنواع اجلروح بعدمرضوعاملاخليوللعداوى ثانوي
يف فريوسية العلويالسبيلعدوى الصغريةواحليللخيولالتنفسي عاملوهي. وانات أيضاً
يف أخرى األبقار،. (Timoney et al., 1988)اخليوللعداوى تسببيف السوافيةةالعقديقد

حادالتهاب احللمةاًثدي يف جرح إىل تدخل إلوصفت.عندما مميتة يفحالة دموي نتان
.(Timoney et al., 1988)الدجاج

إىلتسبب تنتمي التـي يفحدثياتوخراجاتأخرىعاتجمموالعقديات خمتلفة مرضية
احليوانات من عديدة العديدةمֱקيزت. أنواع عناألمراض بواسطةالنامجة سريرياً العقديات

التـي واألنسجة املمرض العامل دخول .ֲדايؤثرباب
االنتقالمصدر وطرز هو: العدوى املقيحةمستودعاإلنسان عاملمينج. العقدية انتقال

التنفسيهذا احلمى(املرض اإلنتانـي، احللق مباشرع) القرمزيةالتهاب اتصال شخصبنين
حامالًسواء-منعدى أو مريضاً آخر،للعدوىكان أكثراملرض. للعدوىمستعدوشخص
أعمارهماألطفالبنيتواتراً 15الذين أخرى5  أعمار يف أحياناً حيدث ولكن .عاماً،
وايسلندواملتحدة،الوالياتوك،الدامناروأملانيا،يف األوبئةكان:ابريطانيا، اهلامةمصدر
النهو اللنب أبقاراملثلجاتأويءـتناول لنب من منعديةاملصنوعة ضروع بالعقديةهلا

من. املقيحة التقطت أبقار ضروع يف عدوى عن األوبئة هذه مصابنيجنمت بني. حالبني ما
سֱקجلت1944و1920عام من603، اإلةوبئأحاالت احللق والتهاب احلمى105نتانـي من

املتحدةالقرمزية الواليات الننتيجةيف اللنب أبقاريءـاستهالك ويف. ضروعهايفمنعديةمن
مباشرةحاالت ملوثاً اللنب كان تكوندون(أخرى، املصابنيمنعديةالضروعأن باألشخاص
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ابالتهاب اإلاحللق العداوى أو اللنب. )ملتوضعةنتانـي أصبح عديدة، وبائية فاشيات ملوثاًيف
البسترة . بعد

العاملية الصحة منظمة خرباء جلنة : (1968)والعقديةالعنقوديةالعداوىحولوحسب
تنفسي ملرض صغرية فاشيات اللنب منتجات تلوث تزعقدي،سبب أقلتيداولكنها بشكل

.بكثري
يفالبسترة أمهية العوامل أكثر عناتالعقديبالفاشياتإنقاصهي بلدانيف. اللنبالناجتة

الثالث، جنمتالكثريمازالالعامل املتقدمة، الدول يف وحتـى نيئاً، يֱקستهلك اللنب من
مصنوعةيفاش منتجات عن .ءينلنبمنات

إلنتانأعري خاص عنالوليداهتمام للدرةعقديال(Bاֱדموعةعقدياتالناجم القاطعة
S. agalactiae (أن البحوث من حبث أظهر للدرةعقدياللقد يفالقاطعة مئويةنسبةتستوطن
النساء من أكثر30%إىل7%(عالية مواضع) أو مثلخمتلفةيف الناحيةاملعوي،السبيل،
و املهبلية، العلالسبيلالعنقية أن. يوالتنفسي املمكن املستقيميةيֱקنقلمن الناحية من العامل

ال اجلراثيمإىل معظم لذلك، املهبلية، ي. معويةقناة أن أثناءتميكن أو الرحم يف الرضع لوֵקث
منمئويةنسبةتنعدي. الوالدة مريضاً) 1%تقريباً(الولدانقليلة األغلب،علىو.ويسقط

العامل صحتهاجللديستعمر على تأثري دون املخاطي العدوى. اوالغشاء هذه ضحايا
وخاصة العاجلالةحيفالرئيسيني، البدء ذات اخلدج،املتالزمة الرضع هم ذويو، الصغار

بعدوأولئكنخفض،املوالديالوزنال يولدون الرئيسياملستودع.صعبخماضالذين
تالBاֱדموعةلعقديات مرضتـي واضحديوللاسبب بشكل األم املصلية. هو األمناط

للدرل القاطعة مناستفرالتـيagalactiaeلعقدية نفسهاولدانوأمهاتدت هي . مرضى
أن من الرغم للدرلوعلى القاطعة واستفرداللتهابعاملهولعقدية البقري أيضاًتالثدي

أخرى، حيوانية أنواع أنهمن دليلإال يوجد إىلالعدوىأنعلىال احليوانات من تنتقل
ختتلف. اإلنسان عام، البيوكيميائيةبعضيفيةواحليوانالبشريةذراريالوبشكل اخلصائص

والسريولوجية بأن. واالستقالبية جتريبياً أُثبت للدرلمنالبشريةذرارياللقد القاطعة لعقدية
البقرتأنميكن يف الثدي التهاب . (Patterson and el Batool Hafeez, 1976)ياتسبب

نسبة بأن الدراسات بعض اقترحت حال، أي العلى من تنبثقأنميكنالبشريةعداوىمئوية
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بقري مصدر هناك(Van den Heever and Erasmus, 1980; Berglez, 1981) من بأنه أو
والبقر اإلنسان بني متبادل حال،. ياتانتقال أي وكأهناموجوداتتبدوعلى تشريالباحثني

مثل انتقال كان إذا أنه حيدث،إىل ضئيلةفهذا أمهيته تكون .رمبا
املرضتشري عنالفاشية السوافيةنامجة الواليات(نيومكسيكويف) Cةاֱדموع(العقدية

اإلنسان: انظر) (تحدةامل يف غرييءـالناللنببأنبوضوح) املرض اللنب بستراملومنتجات
أن لعدوىتميكن مصدراً األبقاراالستقصاءأخذ. إلنساناكون لنب من عينة للفاشية الوبائي
امل اجلنباجلنبافيهيֱקصنعالتـيؤسسةمن من عينات واستֱקفردومن العقديةتنفسه،
مناذجمنS. zooepidemicusالسوافية أ: أوروبايف.عدة هناك منيكانت حاالت ضاً

العقدية ينحدثتالسوافيةعدوى لنب تناول رئويحدثت.ءبسبب التهاب بالعقديةحالة
كانتيفالسوافية حبامرأة مريضتعتنـي حاالتعֱקزيت(Rose et al., 1980) .)صان

التـي اخليفالسوافيةبالعقديةحدثتاملرض حلم استهالك إىل مونغ اليننـزهونغ أوءير
Yuen)املطبوخ et al., 1990).

عنالعدوى اخلنـزيريةالنامجة .Sالعقدية suisحقيقيحيوانـيمرضهي2النمط .
مهنـيوهي واسعمرض يسامهونبشكل أو اخلنازير يربون من التعامل،اذحبهيفبني
تسويقهمعها أو آفات. ا، خالل من العدوى اإلنسان رئيسياجللديلتقط .بشكل

اخلنالعدوى يفايف االنتشار عاملية يفاملناطقزير احليوانات، هذه فيها تربـى التـي
موط املريضةوقطيع اخلنازير حتمل جتوالصحيحةن، يف واللوزاتالعامل األنفية ميكن. اويفها
تصل لنسبةالأن الفا50%إىلاحلاملةلحيواناتاملئوية خالل القطيع من أكثر ياتشأو

إىل عدم3%وتنخفض حال يف سريريةوجودفقط مدة. حاالت احلامل حالة تدوم أن ميكن
وميكن45أدناها بالبنسلني،أنيوماً املعاجلة احليوانات يف Clifton)تبقى  Hadley and 

Alexandre, 1980).طريقتنتقل عن اخلنازير بني عنومناهلواءالعدوى تنتقل أن احملتمل
تكون أن ميكن اهلضمي، السبيل حواملاخلنازيرطريق اخلنـزيريةأيضاً يفS. suisللعقدية

املهبلال الوالدةتنعديأنوميكنيةقناة Robertson)أثناء et al.,1991).
تنقلأيضاًللحيواناتكنومي لكنإىلMوLوGاֱדموعاتأن هذهئياتوبااإلنسان،
.بعديوضحملاملتصالبةالعداوى
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وبادور يف عدوىاخلنازير: املرضئياتاحليوانات ومصدر مستودع العقديةهي
حمافظةاحليواناتتعملال. اإلنسانيفيريةنـزاخل املقيحةكأثوياء ،S. pyogenesللعقدية

من العدوى بالتقاط وبائية فاشيات تسبب أن أحياناً ميكنها نقلهااإلنسانولكن وإعادة
امللوث اللنب تلعبةثابتبينةوجدتال. بواسطة احليوانات عقدياتأيبأن انتقال يف هام دور

الن. وليدياًنتاناًإتسببالتـيBاֱדموعة البقر لنب يكون أن لعدوىمصدراًءيـميكن
. اإلنسانيفCاֱדموعةقدياتع

بإذا: التشخيص كمصدراشتֱקبه مبحاولةلفاشيةاللنب القيام فيجب اإلنسان، يف وبائية
العامل الدقيقاملطلوبو. يـالسببالستفراد حيواني. للعاملاالستعراف املصدر كان أواًإن

املستحسناًبشري فمن املالزمرةاستعراف، للعقديات قدرحتديدوة،تهماملصلية األنواع
حال،. اإلمكان أي هذاالقليلعلى يف ضرورية وبشرية صناعية موارد لديها املختربات من
).العمل(اֱדال

الوֱקصفت احلاملاتعرسطريقة املرأة شديدصابةاملف يفBاֱדموعةعقدياتبباستعمار
التناسلية Jones)املنطقة et al., 1983).اإلجرإن هذا من يفاهلدف البدء هو الوليدمعاجلةاء

وباألدوية املراضة نسبة لتخفيض والدته بعد عنفوراً النامجة بعقدياتوليديانتانالوفيات
.Bاֱדموعة
بجيب املريضإذااخلنـزيريةالعقديةعدوىاالشتباه السريريةيبديكان املظاهر

و مع) مهنتها(مهنتهاملوصوفة التماس أوتتضمن واالستفرادللزرعوميكن. نتجاִדاماخلنازير
التشخيص تثبت أن العينات .وأخذ

واحملددتشخيصاليعتمد استفراد على اخلنازير املوطونة،يف. العاملاستعرافيف القطعان
ت واضحقد األعراض كافةكون اجلديدةلوضعبشكل الفاشيات خالل سريري . تشخيص
إىلاًمفطوميراًنـزخ1716لىع) كندا(Quebecكوبيكيفأُجريتدراسةيف 49ينتمي

واللوزاتشاهداًاًقطيع23واًقطيع األنف من عينات أُخذت يف. اسحاتمب، النماذج زֱקرعت
مدعمنقيعمرق والقلب لالدماغ انتقائي مضاد5% وةلعقديمبضاف للعقديةمصل
منط. املاعزيفمنمָקى2النمطيريةنـزاخل قطر قياس الترقبعد يفسية مستفردة539ب
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الستعرافاستخدم املصلي بالصفيحة تعرֵקفت2النمطيريةنـزاخلالعقديةمستفرداتالتراص
الطريقة مستفردات93.1%على،بنجاحو،هذه منطقةاملستنبتاتمن قطر استخدام مع
احلساسية 94.5%النوعيةكانت.مفرطكمعيارالترسيب .88.7%النسبيةوكانت

(Moreau et al., 1989).
ينتبه: املكافحة أن يعملونجيب الذين أومعاألشخاص الشقوقانتجاִדماخلنازير إىل
العدوىبطريقةويعاجلوهاواالهنتاكات حدوث ملنع .2النمطيريةنـزاخلالعقديةبمناسبة
منبالنسبة هناكللوقاية اخلنازير، يف اجلرثوميةتتعلقشكوكاملرض اللقاحات بنجاعة
حال،. يريةنـزاخلالعقديةضدةماملستخد أي البيطرينييدعيعلى األطباء من العديد
مينيواملرب احلادفاشياتنعأنه يساهم. املرض أن الطعامالبنسلنيإضافةميكن فطمإىل عند

احل املرض مكافحة يف مبكراً أن. أيضاًدااألخنصة هي يفاملساوئ فعال غري البنسلني يصبح
Fraser)اإلطعام et al., 1991) .التيامولنيالتجريبيةاالختباراتأظهرت (Tiamulin)أن

يفالذي فعاالًاملاءيعطى آثاريفكان Chengappo).2النمطيريةنـزاخلالعقديةإنقاص et

al., 1990).
املنقولةميكن البشرية العدوى حدوث بالبسترةبواسطةمنع يساهم. اللنب أال جيب

املصابو احلَاألشخاص يف أولْن معب األطعمةالتعامل بقية أو .اللنب
اإللقد حدوث منع حماولة بتمنيعنتانمتت بعديداتالوليدي الفعال احلامل املرأة

عقديات من احملفظي مبستحضراتوأيضاً،،Bاֱדموعةالسكاريد الالفاعل الغلوبلنيبالتمنيع
وريدياً املعطى املكالهاالتمنيعطريقتا. املناعي نتائج. تجريبيةالرحلةيف على احلصول مت لقد

باإلعطاء للنساءلألاالتقائيواعدة وريدياً املخاضمبسلني علىيف احلصول مت الطريقة، ֲדذه
املضادىمستو من السريالصاءيفاحليويهام احلبل من عينات بني؛ويف منمن الولدان

تلقني العالج،أمهات بعقدياتمستعمرفقط2.8%كانهذا أحدوملBاֱדموعةين ميرض
اֱדموعةمنهم يف بينما كان، املواليد35.9%الشاهدة عندواًمستعمرمن متالزمة4ظهر

العاجل Fischer)البدء et al., 1983).
الثديللتقليل التهاب حاالت انتشار عنمن للدرعقديالالنامجة القاطعة S. agalactiaeة

األبقار،بةواحللالقطعانيف كانتتعاجل كاليفورنياالتهابباختبارإجيابيةالتـي يف الثدي
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CMT)(الثديبالتسريببالبنسلني حالعلى.خارج على:أي يقضي ال اإلجراء هذا
العدوى. العدوى عودة بسبب أن. رمبا علىيساعدميكن مطهرة مراهم آفاتتطبيق

الثدي التهاب حدوث منع يف عناحللمات اللنبةعقديالناجم إفراز S. dysagalactiaeخلل

السوافيةو اجلرثوميةبرجֱק. S. zooepidemicusالعقدية اللقاحات يفملنعت اخلانق الداء
بسببالذياخليول اخليليةحيدث أهنعلى. S. equiالعقدية من مֱקتوفراالرغم رضية،مناعة
وموضعيافإهن جمموعي تفاعل إىل .(Timoney et al., 1988)تؤدي

المـراجـع
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405 الكزاز 

TETANUS الكزاز

ICD-10 A33 ؛وليديالكزازالA34؛دييتولالكزازال
A35الكزازحاالت من أخرى

ICD-10 A33 tetanus neonatorum; A34 obstetrical tetanus; A35 other 
tetanus

الكزازTrismusالضָקزְקز: املرادفات ،Lockjaw.
العصبـيclostridium tetaniالكزازيةةاملطثي: السببيات السم بسبب املرض حيدث ،
neurotoxinتغزو ال اجلرثومة ألن املُعدي، الكز. احليوانجسمللعامل كلةيزااملطثية مثل ،

حيوائية ال متحركة عصوية هوائية(املطثيات، طوهلا) ال الغرام، 2.5إجيابية ميكرون 2 
0.5وقطرها تشك 0.3  مطرافيةأبواغاًلميكرون الشكل شكل)هنائية(بيضاوية تعطي ،

التنس، تتضاعفمضرب لوغاريتمي،وبينما اخلاليااًعصبياًمستدخرفإهنابشكل داخل
وTetanospasminنيالتيتانوسبامسيدعى اخللية تنحل عندما يطلق شديدوالذي سم هو
منيֱקقدر. الفعالية أقل ا/نانوغرام2.5بأن وزن من مميتكغ سيكون وبأناًجلسم 0.3لإلنسان

مميت/نانوغرام سيكون اجلسم وزن من .  (Orenstein and Wassilak., 1991)للقبيعةاًكغ
العصبـيإنتاجحدديت بالزميدجبالسم Finn)يني et al., 1984) .

الكزازيةأبواغ لع،البيئيةللعواملاملقاومةشديدةاملطثية التربة يف تبقى أن سنواتوميكن .دة
االنتشار: اجلغرايفالتوزع تֱקربـيالعامل. عاملي مكروب هو أيضاًقدالسببـي يتواجد

احليوانات براز أبواغ. واإلنسانيف الكزازيةتوجد حمروثةبشكلاملطثية أرض يف أساسي
مراعي يف أو العضوية، باملواد املناخاتحيدث. غنية يف أكثر متواتر بشكل املداريةاملرض

املناخاتأ يف حدوثه من .واملعتدلةالباردةكثر
اإلنساناحلدوث الصناعية،هذاوقوع: يف البلدان يف قليل البالدأمااملرض فيف الالنامية

هامةمشكلةميثلزالي صحية بني. عامة ما العقد 1960يف الوف، 1950  معدل تايكان
كل0.16اززالكبسبب انسمة100000يف الواليات ويف وكندا كل8.50ملتحدة يف
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والربازيكايأمريف100000 األرجنتني باستثناء عام. لالالتينية، يف حدثتبأنه1987قُدر
و1680000 العامل1030000حالة أرجاء يف وفاة  60%  90%حدثت،1973عاميف. حالة

احلياةالولدانيفاحلاالتمن من األول الشهر . (Orenstein and Wassilak, 1991).خالل
املرض خمتلف) يةالعمراֱדموعةحسب(انتشار املتحدةمتاماًحالياً الواليات مااليف. يف فترة
عامي هناك1990و1989بني و34يفكزازحالة117كانت عدلهمسنويبوقوعوالية،

منو. نسمة100000من0.02 الناميةاقضبشكل للبلدان يف58%كان: جداً املرضى من
الـ أكرب60عمر أو العمر من وليدحالةوعاماً يف حدثت فقط إماتة. واحدة معدل يرتبط

العمر مع مباشرة بعالقة و49إىل40أعمارهممرضىيف17%: احلاالت أولئك%50، يف
أعمارهم أكثر80الذين .(CDC, 1993)أو

منيكون عرضة أكثر الريفية املناطق احلضريةسكانسكان احلاالتتكون.املناطق إماتة
من الرغم على .املعاجلةحتسنعالية

يف الباراغويأجريتدراسةثبت الكزازأيف الرجالأكثرن يف وأكثرمنتواتراً النساء،
الولد يف البالغنيواألطفالانشيوعاً يف هو .(Vera Matinez et al., 1976)مما

السنويةكانت عامييفاألرجنتنييفللوقوعاملعدالت بني ما 1.2: 1965  1977الفترة

كل1.7إىل يف(نسمة100000من عدا املعدل1967عامما كان عندما 100000من3.1،

أكثر). نسمة املرض يفاملداريةاملناطقيفتواتراًكان هو مما املعتدلة الباتاغونأو أقاليم
باإلدخاالتمعدل. الباردة يف الكزاز حلاالت إيروياملشفوية عاميسنيس بني 1968ما

أعلى1973و احلارةخاللكان املشايف. األشهر هذه يف الكزاز وفيات معدل إىلاحملليةوصل
مثانية%35.8 مبقدار أعلى مناألطفاليفأضعافوكان األقل األعمار هو15ذوي مما يوماً

العمراليف رقماجلدويֱקظهر.(Mazzafero et al., 1981)األخرىيةفئات مراضةانتشار4ل
خاللحسبلكزازا األرجنتني يف بنيالاملناخ ما عام. 1977و1967فترة سֱקجلت1990يف

عامحالة49 يف هناك1991، عام38كان ويف األعمار، كل من هناك1992حالة كان ،7

وليدية حسب. حاالت املرضى عدد يتجاوز الوفيات عدد أن حيث واضح التبليغ يف النقص
األمراض لترصد الوطنـي النظام مؤسسات أشارت  Argentina Ministerio de Salud)ما

y Accion Social 1990, 1991 and 1992).
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احليواناتاحلدوث يف: يف متواتر مناطق. احليواناتاملرض باحليوانات،وهناك متوطنة
يف املداريةوخاصة استعداداً؛هياخليل. املناطق األكثر يفوأيالنوع حاالت حتدث ضاً

واملاشيةاغناأل .م
اإلنساناملرض املاضغةمؤملةبتشنجاتيتميز: يف ) trismusززضال(للعضالت

الرقبة و)rictusالشقاق(وعضالت يصيبكنل، ما اجلسمأخرىعضالتكثرياً على. من
أن من أن14هواحلضانةدورالرغم ميكن لكن إىلمنتغريييوماً، يومني من عدةأقل

بعد. أشهر املرض يֱקضاعف مل احلرارةتكونقد،أخرىاوىوإذا مرتفعةسويةدرجة أو
العضالتامل. قليالً وتيبֹקس مضخمة، أعراضواإلمساكالبولواحتباسالبطنيةنعكسات
احلالةمعدل. شائعة لكنإماتة آخريتغريمرتفع، إىل بلد اخنفض. من املتحدة، الواليات يف
عام60%إىل1947عام90%مناإلماتةمعدل بني. 1969يف كان  1989  1990لقد

ما%17 أعمارهم الذين املرضى من50%و40-49بنييف أعمارهم الذين أولئك وما80يف
حدة. فوق أكثر املرض قصريدوركونيعندمايكون . باكراًاالختالجاتوتظهراًاحلضانة

توا وأكثر أطول االختالجات كانت سوءاًكلما أكثر اإلنذار كان كلما حدة وأكثر .تراً
هإن الوليدي الكزاز البالغني،هوماكانفسهيأعراض يف املرض بابفقطخيتلفوعليه

العدوى خاللانالولديف. دخول من عادة العدوى تدخل األعمار. السريةاجلَدعة، ويف
هياألخرى، الدخول طريق التـاجلروح.اجلرحوكون ملوثةالثقبية مواد عن نتجت أوي

الرضحية خاصخطريةاجلروح اجلراحيةأدت. بشكل احملدثةواإلجهاضاتالتدخالت
إىل كاٍف تعقيم دون الكزازيةتليس.الكزازاملنجزة األبواغ. غزويةجرثومةاملطثية تدخل

أن ميكن الذي اجلرح خالل هوائياًوسطيكونمن خاصةاًال نسيجيووجب، خنر يف. د
كهذه،ظ الكزازيةدخلتروف وتحالةيفاملطثية وإنباتية العصبـيالذيفانطلقتتضاعف،

ت إىل. نحلحاملا املرض الفعاليةذيفانوهوالتيتانوسبامسنييֱקعزى شديد : انظر(عصبـي
اجلهاز). السببيات خالليدخل من احملركةالعصبـياملوصلالعصبـي لألعصاب العضلي

التيتانو. ألفا عصبيةيثبط نواقل إطالق المتعددة،سبامسني احملركة لألعصاب فليةسويسمح
و العضلي التوتر إىللزيادة نفسيؤدي يف واملناهضةالوقتاختالجات الناهضة العضالت يف

)Cate, 1990(.
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حسب: 4اجلدول الكزاز مراضة واملناخالتقسيمتوزع 1967  1977األرجنتني،،السياسي

واملناخالسياسيالتقسيم للحاالتعدلامل الوسطي
العام يف املبينة

منتصفالسكانعدد يف
)باآلالف(التبليغفترة

لكللاملعد
نسمة100000

املدارية قرب 168.8 4221 3.9

Catamarca 3.4 175 1.9

Corrientes 19.2 587 3.3

Chaco 38.5 572 6.7

formosa 14.2 248 5.6

Jujuy 6.7 323 2.1

Misiones 15.3 470 3.3

Salta 20.4 533 3.8

Santiago del Estero 15.7 519 3.0

Tucuman 32.6 794 4.1

املعتدلة 217.6 19409 1.1

Federal District 18.5 2974 0.6

Buenos Aires 111.9 9289 1.2

Cordoba 20.9 2177 0.9

Entre Rios 16.5 838 1.9

La pampa 3.4 177 2.2

La Rioja 0.6 193 0.4

Mendoza 4.5 1025 0.4

San Juan 3.1 403 0.7

San Luis 1.5 187 0.8

Santa Fe 36.2 2200 1.6

الباردة 3.7 762 0.5

Chubut 0.6 202 0.3

Rio Negro 1.3 281 0.4

Neuquen 1.6 170 0.9

Santa Cruz 0.2 94 0.2

Tierradel del Fuego - 15 0.0
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العنايةيوضأنجيب وحدة يف املريض بالاملشددةع لتخفيضناتوديازيبينـزبويֱקعاجل
والقلق على، مضادللحصول مركزيتأثري الضروري. عضليوارختاءاختالج ومن

الأوىرغامالبتنبيتاالستمرار والوقتوبنفس. غالباًىرغامفغر سوية،هذهمع، التدابري
املناعي الغلوبلني إعطاء البشريلضاداملجيب العضل500IUإعطاء(لكزاز كما). داخل

لتخفيضحيبذ آخر حيوي مضاد أي أو البنسلني .(Cate, 1990)الذيفانمحلإعطاء
احليواناتاملرض للكزازمستعدةخليلا:يف األظفماوعادةجداً من ذاتراتكتسبه
أيضاًاحلدوة، ملوثالتقاطهوميكنها آخر جرح أي الكزامن هناكإنزيةباملطثية كانت

تكاثره تؤمن هوائية ال للكزاز. اظروف مشاֲדة املوضعي. البشريأعراضه الصְקمְקل يظهر
الأوالً، املنتيجة وعضالتوتختالجات املاضغة للعضالت يتبعهاالرقبة،رة اخللفية، والقوائم

عام امل. صְקمְקل بسهولةتزداد احليوانات وتֱקصعق يبالضجيجنعكسات اختالسالذي .معممةجاتبب
األبقارتֱקشاهد يف الوالدة بعد ما املشيمة،حاالت بقيت إذا نسبة.خاصة لديها املاشية
من الكزازية) التيتانوسبامسني(العصبـيالذيفانضداملستعدلةاألضدادعالية ولكن،للمطثية

الضدخفضين تاركاًمستوى الوالدة، بعد ملحوظ للمرضاحليوانبشكل جداً يف.مستعداً
واحلمالن الكزازلغا: العجول يتبع ما استخداماخلصاءباً عند ألنعصاباتخاصة مطاطية،
النخري العمليةاملتروكالنسيج الالهوائيةֲדذه .يناسب
إل ميكن القرنني،كما واجلزوزالة الذيل أيضاًهذايسببنأبتر .املرض

العالجيحيدث واللقاحاتاجلالعملياتبعدأحياناًاملنشأالكزاز دوردومي. راحية
14احلضانة مشاֲדة. يوماً 2  اإلنسانلتلكاألعراض يف يف. التـي املوت ماالحيدث فترة
.أيام10و4بني

ويتألف مهدئات، من ذيفانمن300000IUوالكورار،بشبيهةالعواملالالعالج مضاد
كل يفميكن.ساعة12الكزاز جيدة نتائج على املرض،إذالاخلياحلصول بداية يف عوجلت

و اجلرح تنظيف حيويةتصريفوجيب مضادات وإعطاء الطيفه، Fraser)أيضاًواسعة et al.,

1991).
االنتقالمصدر وطرز التربةومصدراملستودع: العدوى هو املطثيةبامللوثةالعدوى
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احملروث. الكزازية التربة يف خاصة تֱקرب، عدة يف السببـي العامل باملوادةيالغنةيوجد
فيها. العضوية يكون التـي التعرضواملناطق إليهااختطار يشار أرضية"شديداً للمطثيةبؤر
."الكزازية
برازيوجد يف شائعاخليلالعامل أخرىو. بشكل أنواع واألغنام،أيضاًيف كاملاشية، ،

والدجاج، واجلرذان، ي: مشابهوبشكلوالكالب، أن اإلنسانؤوميكن الكزازيةاملي يفطثية
املعوية خاللاالنتقال.املنطقة من .اجلروحفعال

السبيبوالقشأواجللباتؤديت العامل تكاثر إىل عضات. ر إىل احلاالت بعض تֱקعزى
للجراثيمبعدالتيتانوسبامسنيينتج. الكلب اإلنباتـي بالشكل أي األبواغ .إنتاش
عام2337دֱקرست: الباراغوييف من عام1946حالة هو1972إىل الدخول باب كان ،
من31.7%يفةالسريةاجلَدع يفاجلروح، ب38.7%الصغرية حدثت التـي اجلروح ومن عد،

الواجل الربغوث النافذ: إبعاد إجهاضاتبعدوالباقي،7.7%يفTunga penetransالطامر
جراحية،حمرضة ومداخالت وو، ,.Vera Martinez et al)مناسبتعقيمدوناحملاقناحلروق

1976).
وبادور يف امرضالكزاز: املرضئياتاحليوانات بني وليسواحليوانات،إلنسانمشترك
حيوانـياذمرضاً احليوانات. مصدر إىل املستودع دور املؤلفني بعض  ,McComb)يعزو

1980; Benenson, 1990)،من وأاحملتملولكنه التربة، من يأتـي املرض عامل أن نهأكثر
مؤقتنالقيفيوجد بشكل والقوارض للعواشب اهلضمية هناكيوالفقطاة Wilson)تكاثر

and Miles, 1975; Smith, 1975).املقدذلكومع احليوانات مولدةذراريدجنةتنثر
الكزازيةمنللذيفان احملروثةعناملطثية وغري احملروثة املناطق يف برازها .أيضاًطريق

واألعراضدالوجو: التشخيص جلرح التشخيصامهاملرافقةالسابق الفحص. أساس
مفيد اجلرح ملادة املباشر زرع. اֱדهري الكزازيةقيمة إحلاحبهمشكوكاملطثية بسبب

العامل.التشخيص استفراد ميكن احلرجالسببـيال .دائماًمن
اإلنسان: املكافحة تֱקربـيالعدوىوألن: يف أصل املكفإنذات املعقولةطريقة افحة
الفعالوالوحيدة التمنيع إعطاء. املعطلبالذوفانهي بنياألطفالجيب ما األعمار 3يف  2
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من3أشهر الثالثيضمنالذوفانجرعات والشاهوقdiphtheriaاخلناق(DPTاللقاح
pertussiوالكزازtetanus (إىل واحد شهر من فترة إعطائهم. أسابيع6خالل وجيب
بعد. بعدهامعززةجرعات آخراًشهر18ويفضل تلقيهم األوليةحتدث. جرعةمن السلسلة
ثالث الذيفانحتصينيةعياراتجرعاتمن 13مدةضد يف5  من90%عاماً أكثر أو
متضمن. امللقحني من أعلى عيارات املعززة خاللضاحلقن مناعة مينح أن وميكن الذيفان، اد
املرأةاإلجنابسنوات لذوفان. (Halsey and de Quadros, 1983)لدى الدورية املعززات

كل السكانية10الكزاز للفئات خاصة مطلوبة، ثبت. لالختطارعرضةًاألكثرسنوات توقد
الثانية،فعالية العاملية احلرب خالل اجلالذيفان لدى حدثت لُقحوانياألمريكينودفقد الذين

الكزاز مضاد ذيفان من جرعات كزازبثالث بنيواحدةحالة جيش455803من يف بينما ،
كان ملقَّح، غري كلحاالت10الوقوعيابانـي جمروح100000من .جندي

الكزازاحلوامللألمهاتمطلوبالتمنيع عن النامجة الولدان وفيات من الدوليفللوقاية
التمنيعأيضاًأثبتت.النامية للكزازوذبللوالدةالسابقفعالية معطل(فان ). antitoxinذيفان

من األويل التمنيع ولكنإعطاءيتألف شهر، بعد وأخرى احلمل بداية يف واحدة جرعتني،
من أكثر بعد الوالدةأسابيع3ليس قبل حاملكانتإذا. ما سابقاًامرأة منعت فهيقد ،

فقط،حتتاج معززة بأنجلرعة اوميكن األطفال لتحصني كافية أضداد لديها لتـييكون
منمحتمله .(Stanfield and Galazka, 1984)سنوات5ألكثر

الذيفان مبضاد الالفاعل التمنيع يترك أن متنيعاantitoxinًجيب يتلقوا مل الذين لألشخاص
جراحية لعمليات وسيخضعون ولولد،فاعالً الوالدة أو اإلجهاض بعد للنساء ماهنوأيضاً

يف هم االختطاراملناطقالذين البشري. العايلذات املصل استخدام للذيفانويفضل . املضاد
كانولكن املفرطف،مناسبغريإذا املصل يستخدم أن اخليلييلبقراملناعةايمكن بعدأو
مناختبار .للمصلحمتملأرجيتفاعلأجلاملريض
يֱקنجيب ويֱקطهָקرظَّأن اجلرح أن. ف عالجاًيֱקعطىجيب تلقوا الذين سابقاًاألشخاص
معززةبالذيفان جرعة صغرياًالقاعدي اجلرح كان منومضىإذا أكثر جرعة آخر تلقي على

وملوثاً،،سنوات10 كبرياً املريض جرح كان يتلقָקيجبفوإذا مل إذا معززاً ذوفاناً يֱקعطى أن
يف تلقيحو. األخريةاخلمسةسنواتاللقاحاً أساسيةاألشخاصجيب سلسلة يتلقوا مل الذين
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ذلةوكام الذومن من جبرعة الكزاز حقنوفان يتطلب أن املمكن ومن الةفان غلوبلنيمن
إذامل البشري، للكزاز جرحاًاناعي وكان ملوثاً/كبرياً .(Benenson, 1990)أو

احليواناتتكون يف املكافحة خاص. مشاֲדةإجراءات بشكل اخليل أنتلقح جيب
جرعتانوبالذ كان. فيتانكاشهرينإىلشهربفاصلفان، جرحاخليلتإذا من تعانـي

اخلطورة، حقنأنيجبفحمتمل الذوفان،تֱקعطى من أخرى يكنوإذاة تلقىاحليوانمل قد
ف سابقاً مبقدارذوفاناً يֱקعطى أن نفس. الذيفانمضادمن3000IUإىل2000يجب يف

الذ من واحدة جرعة تֱקعطى أن جيب بعدوالوقت، وتֱקعاد مناعةضادميعطي. شهرفان الذيفان
األسبوعنيالفاعلة تقارب عمراملهورتعطى. ملدة ذوذالشهرينيف األفرسة وتعطى فاناًوفاناً

احلمل من األخرية أسابيع الستة Faser)يف et al., 1991) .ب القيام اجلراحيةجيب العمليات
اإلمك قدر بالتعقيم مفعمة ظروف يف الذيل وبتر واخلصاء القرنني تֱקزوָקدكإزالة أن وجيب ان،

اجلراحيةاملطهرات اجلروج .على
األولميكن الشهر يف احلمالن تصبح الفاعلاحلياةمنأن بشكل النعجة. ممنعة تֱקلقَّح

املمتص الذيفان من مثانية. واألملنيوملفسفاتباجبرعتني قبل األوىل اجلرعة تֱקعطى أن جيب
والثانية الوالدة من الوالدةأسا4أو3قبلأسابيع من .Cameron, 1983)(بيع

المـراجـع
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بالقراد المنقولة الناكسة  TICK-BORNE RELAPSINGالحمى
FEVER

ICD10 A68.1

داء: املرادفات الناكس، التيفوس امللتويات، محى امللتويات، داء املتوطنة، الناكسة احلمى
.Borreliasisالبورليات

جنس: السببيات من Spirillumاحلُلَيزنة: املرادفات(Borreliaلبورليةاملتويات

أنواع) SpironemaواللولبيةSpirochaetaوامللتوية بني النوع يف القريبة الصلة وبسبب
وذراري ناقله،البورليةالقراد حسب السببـي العامل تصنيف اقتֱקرح فقد تأويها، التـي
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بواسطة املنقول العامل على يطلق الوبذلك اهلرمسيالدغ اسمhermsiiOrnithodorosطري
اهلرمسية يفBorrelia hermsiiالبورلية وֱקجد الذي وعلى الربازيلي، الطري الدغ
O. brasiliensisالربازيلية أمساء. وإخل... B. brasiliensisالبورلية أخرى بورليات وتֱקشتق

هذه وتتضمن اجلغرافية، املنطقة أو املنشأ من اإلسبانيةالبوريأنواعها املنقولةB. hispanicaلة
التائه الطري الفQ. erraticusبالدغ الطريB. venzuelensiويليةنـزوالبورلية بالدغ املنقول

القفقازيةO. rudisالفظ الطرياملنقولB. caucasicaوالبورلية .O. verrucosusبالدغ
التصنيف هذا على الباحثني مجيع يتفق ال حال، أي كل.على أن على يؤكد البعض

تֱקنقل مفرد، نوع من ضروب الطري الدغ من املختلفة األنواع مع املتكيفة البورليةالذراري
القمل،B. recurrentiالراجعة بواسطة الوبائية، الناكسة احلمى عامل هي .التـي

طوهلاالبورلية حلزونية وقطرها3-20جراثيم ال 0.2-0.5ميكرونا سلبية غرام،ميكرون،
باستمرار اجتاهها وتغري بنشاط، متحركة واخلارجية، الداخلية أغشيتها بني سياط تنمو. هلا

مثل األنواع الدوتونيةبعض والتوريكاتيةB. parkeriوالباركريةB. duttoniالبورلية
B. turicataاملخترب مستنبتات .(Kelly, 1984)يف

اجلغرايف ال: التوزع من طبيعية بؤر لإلنساتوجد لالنتقال القابلة أحناءبورلية مجيع يف ن
عدا ما وأوقيانوسياأالعامل، ونيوزيلندا .ستراليا

اإلنسان يف منخفض: احلدوث البؤر. الوقوع دخول عند فقط، العدوى، اإلنسان يلتقط
يوجد حيث أفريقيا. املنعدىالطريالدغالطبيعية مناطق بعض الناقل: يف الطرياستقر الدغ

القذرةO. mobubataوبوباتـيامل األراضي يف يعيش حيث املنازل، الالتينية. يف أمريكا : يف
الفظ الطري الدغ الفنـزويلي(O. rudisميلك الطري التوريكايت)الدغ الطري .Oوالدغ

turicataًأيضا للمنازل .ألفة
عام اجلنوبية1969يف أمريكا يف احلاالت عدد كان واحدة278، وفاة مع عام. ، يف

سֱקجلت1976 املتحدة15، الواليات يف املتحدة. حالة الواليات يف فرادية حاالت حتدث
كندا ويف الربيطانية(الغربية وكولومبيا،)كولومبيا وبְקنְקما، وغواتيماال، واملكسيك، ،

واألرجنتني واالكوادور، .وفنـزويال،
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مجاعية فاشيات حتدث فقد عادة، فرادية املتوطنة الناكسة احلمى أن من الرغم يف. على
مع1973عام فاشية هناك كانت منها(حالة62، سريريا16ًأثبت منها ) حالة46وشخص

أريزونا يف الوطنـي الكبري الوادي منتزه سياح املتحدة(بني يف) الواليات سكنوا الذين
ريفية خشبية وقراداִדاأكواخ بالقوارض عام. حمتشرة ظروف1976يف حتت فاشية حدثت ،

مع كاليفورنيا، يف بني6مشاֲדة .(Harwood and James, 1979)سائحا11ًحاالت
لـ وهاتفي بريدي مسح الكبري10.000أجري الوادي زاروا النتائج. شخص وأظهرت

هناك كانت السياح14أنه بني الناكسة احلمى من املستشفى7،حالة إىل أدخلت كان. منها
لـ خمتربي إثبات لـ4هناك سريري وتشخيص أعشاش. حاالت10حاالت وֱקجدت

السياح فيها سكن التـي األكواخ أراضي وأسفل السقوف أسفل حتمي. القوارض أن ميكن
الطري الدغ مع متواتر، وبشكل حيدث، كالذي العدوى، نواقل األعشاش ,CDC)هذه

1991).
احليواناتا يف احليوانات: حلدوث من عدة أنواع تنعدي أن ميكن الطبيعية، البؤر يف

واألوبصوم واملدرָקعات القوارض بينها من الوخفيات(الربية، من عرس،)حيوان بنات ،
واجلرذان الشجر .سناجب
اإلنسان يف الوبائية: املرض الناكسة بالقمل(احلمى املتوط) املنقولة الناكسة نةواحلمى

بالقراد( السريرية) املنقولة املظاهر نفس هو. هلما احلضانة دور القراد،7معدل لدغ بعد أيام
من يتغري أن ميكن أيام. يوما18ًإىل4ولكن أربعة أو ثالثة تدوم بدائية حبمى املرض يֱקشخص

فجأة وختتفي إىل. تبدأ تصل قد التـي احلمى، ودو41°تترافق غزير وتعرق بنوافض ارم،
وقياء عضلي وأمل خمتلفة. وصداع بدرجات ويرقان وحְקبְקرات محامى أحياناً يشاهد قد كما

الوخامة مدة. من تدوم أن وميكن مرات، عدة احلمى نوبات ترجع محى، دون أيام عدة بعد
األوىل العارضة يف عليه هي مما احلميات. أطول متالزمة هي للمرض الرئيسية امليزة إن

7عادةهناك. الدورية بفواصل3  احلمى، من 7نكسات .(Barbour, 1990)أيام4 
املريض يستطيع ال البورليات، يف طفرات أو مستضدية تغريات إىل الدورية الرجعات تֱקعزى

ضدها مناعة يطور املستفردة. أن تلك عن مستضدياً خمتلفة هجمة أول يف البورليات تكون
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ب حمصنة مناعة توجد وال النكسات املصليةيف األمناط هذه هي. ني املتغرية املستضدات
للدنا جديد ترتيب نتيجة هو وتغريها اخلارجي، الغشاء على ,DNA(Barbourبروتينات

1990).
التتراسيكلينات على العالج وبعض. يعتمد السحايا التهاب من املضاعفات تتكون

مئوية نسبة يف حيدث هذا لكن األخرى، العصبية املرضىاالضطرابات من تكون. صغرية
يف مميتة املتوطنة احلاالت5%إىل2%احلمى .من

احليوانات يف السريرية: املرض ومظاهرها للعدوى الطبيعي املساق عن القليل يعرف
الربية احليوانات يف يف. احملتملة املعدية للعوامل األخرى العديدة املستودعات يف احلال هو كما

ي رمبا الطبيعية، معالبؤر منها كل والبورليات األثوياء الاألخرىتكيف أن املرجح ومن ،
األخرية متلك(متلك أثويائها) أو على ممرضاً خفيفاً .تأثرياً

البورليات امللتويات(داء والدجاج) داء والبط االوز يف خطري مرض الطيور عن. يف ينجم
الوزية بوساطةB. anserinaالبورلية الفارسوينتقل الدقيقوArgas persicusيالربام الربام
A. miniatus .عن النامجة اجلنوبية أفريقيا يف البقر عدوى التيلرييةتسبب B. theileriالبورلية

األرجلواملنقولة اإلMargaropus decoloratusالناصلبلؤلؤي الرأس يفرييستيةومروحية
Rhipicephalus evertsiًمحيدا البورلي. مرضاً هذه تنتقلتؤثر وال فقط احليوانات على ات

اإلنسان .إىل
االنتقال وطرز العدوى احلمى): 18الشكل(مصدر تسبب التـي البورليات تعانـي

باإلضافة الطري، الدغ جنس من والقرادات الربية احليوانات مستودعها مثل املتوطنة الناكسة
للعدوى نواقل هي األخرية إن ذلك هي. إىل القرادات الصحراويةargasidامياتالربهذه

املناخات يف طويلة لفترات وتصوم للتجفاف كبرية مقاومة وذات طويلة فترة تعيش التـي
مرتفعة محى وبدرجات القليلة الرطوبة طويلة. ذات فترة القرادات يف البورليات ميكن. تبقى
من أقل من املبيض بطريق االنتقال يتغري نو100%إىل1%أن على الدغاعتماداً من ع

هي. الطري للبورليات أمهية األكثر العوامل الغريب، الكرة نصف اهلرمسي: يف الطري الدغ
 O. hermsiiالفظ الطري التوريكاتـيO. rudisوالدغ الطري ورمبا.turicataOوالدغ
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التاالخي الطري القرا. O. tulajeالدغ مبيزات الطبيعة يف للبورلية املستمر الدوران ديضمن
منعدية برية حيوانات على اهلرمسييعيش. وتغذيتها الطري ذاتO. hermsiiالدغ مناطق يف

عن يزيد القوارض1000ارتفاع جحور يف توجد أن وميكن السناجب، دم على تتغذى م،
اخلشبية التوريكاتـييصيب. واألكواخ الطري حيواناتالدغ إىل باإلضافة واملاعز، األغنام
ا وحيتشر اخلنازيرأخرى وحظائر واحليات القوارض جحور يف .جللود

منعدى قراد بلدغة اإلنسان إىل االنتقال .حيدث
بالقراد:18الشكل املنقولة الناكسة االنتقال-احلمى .طرز

املرض وبائيات يف احليوانات مستودعاً: دور الربية احليوانات من عديدة أنواع تشكل
السبب ال. يـللعامل هيواألمهية كمستودعات باعتبارها الربية واحليوانات للقرادات نسبية

يف علىالعدوى احملافظة يف هامة أدواراً يلعب كالمها شك، بال ولكن، نقاش، موضع
العدوى. الطبيعة عدا الدوتونيةما يفB. duttoniبالبورلية توجد مل التـي أفريقيا، يف

بالقرا اإلنسان إىل مباشرة وتֱקنقل املوبوباتـيداحليوانات الطري .O. mobubataالدغ

خالل: التشخيص املريض دم يف املمرض العامل وجود كشف على التشخيص يعتمد
أو طازجة لطاخات باستخدام املظلمة بالساحة اֱדهري الفحص طريق عن احلمֵקية املرحلة

بغيمزا ملونة رايتGiemsaأفالم بتقنيات بالتلقيWright techniquesأو أو الفئران، يف . ح
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الصفاق داخل التلقيح يستحسن وهلذا، احلمى؛ نوبة هناية يف خيتفي أو البورليات عدد ينقص
من فترة يف دمها وفحص الصغرية 72للفئران اللقاح 24  بعد ما .ساعة

نصف: املكافحة يف احلاصلة احلاالت ألن عملية، وغري التطبيق صعبة املكافحة تدابري
نا الغربـي كبريالكرة بشكل متبددة عادة وتكون لدغ. درة، حتاشي هي الرئيسية التوصية

بدائية أكواخ يف أو أخرى، وحيوانات القوارض وجحور كهوف يف تعيش التـي .القرادات
أثوياء عن االبتعاد تضمن حبيث مبنية بشرية بيوت تكون أن غريها(جيب أو ) القوارض

الطري جتنب. الدغ جيب أنه إىل األبنيةباإلضافة، قرب أو داخل باخلشب وجيب. االحتفاظ
باإلضافة فترة، كل متكرر بشكل القراد من ألنفسهم طبيعية بؤر إىل الداخلني الناس فحص

وثياب واقي حذاء استخدام احملبذ. إىل هو فتاالت ميثيل ثنائي جزئية؛ محاية املنفرات توفر
كبري .بشكل

المـراجـع



419 التوالرميية 

TULAREMIAالتوالريمية7

ICD-10 A21.1الغدية العينية الغديةICD10 A21.0،التوالريمية التوالريمية
الرئوية،A21.2التقرحية، المتعممةA21.7التوالريمية ،التوالريمية

A21.8التوالريمية من أخرى أشكال
ICD-10 A21.0 ulceroglandular tularaemia: A21.1 oculoglandular 

tularaemia; A21.2 Pulmonary tularaemia; A21.7 Generalized tularaemia;
A21.8 other forms of tularaemia

فرنسيس:املرادفات أوهاراFrancisمرض مرض األرانب، محى الغزال، ذبابة محى ،
Ohara.

التوالرية:السببيات غريFrancisella tularensisالفرنسيسلة األشكال، متعددة عصوية
ج حمفظة هلا املتفككةمتحركة، اجلثث ويف والوحل املاء يف أشهر عدة تدوم أن وميكن .يدة

حيويني ضربني متييز مت التوالرية: biovarsلقد احليويالفرنسيسلة التوالريالضرب
tularensis)النمطAجيليسون التوالريةو)Jellisonحسب احليويالفرنسيسلة الضرب

palaearctica)النمطBجيليسون احليويةوا). حسب الضروب لبعض أمساء أيضاً قتֱקرحت
مثل آسيوياحمللية mediaasitica(Olsufjev and Meshcheryakova, 1982)الوسط

حيوية. japonicaواليابانـي ضروب إىل التصنيف يعتمد الفروقاتbiovarsال على
أعرا وعلى وفوعته والبيئية البيوكيميائية العامل مميزات على بل .ضهاملستضدية

اجلغرايف الشمايل: التوزع األرضية الكرة نصف يف للعدوى الطبيعية البؤر يف. توجد
املكسيك ويف املتحدة، الواليات ويف كندا، يف املرض وجود ثبت يف. األمريكيتني، وֱקجد وقد

وفلسطني وتركيا، تونس، ويف األوروبية، البلدان والصني،)إسرائيل(معظم وإيران، ،
السابقتوجد. واليابان السوفيتـي االحتاد يف طبيعية بؤر ذات شاسعة .مناطق
التوالريةتنتشر احليويالفرنسيسلة وتسببالتوالريالضرب الشمالية أمريكا 70%-يف

العامل%90 من البقعة تلك يف البشرية احلاالت الضرب. من ֲדذا للعدوى الرئيسية املصادر
األرنبيات هي تلك(احليوي رئيسي جنسوبشكل من ) Sylvilagusاليحروجالتـي
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احليوي. والقرادات الضرب holarctica (%30املرادف(palaearcticaيسبب من%10
القوارض هو الرئيسي الثوي البشرية، احليوي. احلاالت الضرب فوعةالتوالرييكون أشد

احليوي الضرب .palaearctica(Bell and Reilly, 1981)من
احليو الضرب الشرقpalaearcticaييوجد سيبرييا، والغربية، الشمالية أوروبا يف

الشمالية أمريكا يف تواتراً أقل وبشكل الوسطى، أوروبا مناطق وبعض ينتشر. األقصى،
احليوي األرنبياتpalaearcticaالضرب وأنواع القوارض أنواع بني طبيعية بؤر يف. يف

الساب السوفيتـي االحتاد من اآلسيوي بنيالقسم طبيعية بؤر توجد كانت حيث Lepusق،

يربوع(والريابيع اسم)ج اقتֱקرح التوالرية، احليويالفرنسيسلة آسيويالضرب الوسط
F. tularensis var. mediaasiaticaالسبب الضرب. يـللعامل مثل احليوي، الضرب وهذا

الفوعةpalaearcticaاحليوي الضرب. معتدل أن جينية دراسات الوسطاحليويأظهرت
اليابانـيوالضربmediaasiaticaآسيوي معjaponicaاحليوي الفرنسيسلةִדجֵקن
احليويالتوالرية خارجالتوالريالضرب يف بذراري جينياً االرتباط إمكانية على يدل مما

الشمالية ميزاִדا. أمريكا يف الرئيسيني احليويني الضربني عن الوسطى آسيا يف الذراري ختتلف
الغلوكوز Sandstrom)بتخمري et al., 1992).

اإلنسان يف وقوعه: احلدوث حتديد الصعب ومن دولياً، التبليغ واجب املرض ليس
األفضل. العاملي البيانات ذات البلدان من السابق السوفييتـي واالحتاد املتحدة الواليات . تعد

ما على بشدة البشرية احلاالت عدد البلدين كال يف السوفييتـي. يبدوتضاءل االحتاد يف
اخنفض سنوياً، تقريباً حالة ألف مئة سֱקجلت العشرين، القرن من األربعينات ويف السابق،

عام كل احلاالت من مئات عدة إىل املرض معدل. وقوع اخنفض املتحدة، الواليات يف
من السنوية إىل1184احلاالت العشرين القرن من األربعينات ما274يف عاميحالة بني

االخنفاض1969و1960 يف .واستمر
ما الفترة 1986بنييف عام: 1977  كل للحاالت الوسطي العدد يتم. 225كان ومل

اخلفيفة احلاالت من العديد عن من. (Rohrbach, 1988)التبليغ تقريباً هو احلايل 0.6الوقوع

مواطن1.3إىل مليون ا. (Boyce, 1990)لكل اخنفاض أخرىلوقوعيֱקعزى عوامل بني
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السمور جللود احملدود الطلب املسك) Castor Canadensisالكنديالقندس(إىل وفأر
(Ondatra zibethicus)احليوانات هذه صيد عن الناتج من50%. والتناقص أكثر أو

امليسوري، األركنساس، مثل املتحدة، الواليات يف قليلة واليات يف تظهر احلاالت
وتكساسأوكالهو وتونيسي ما. ما، الواليات كل يف فرادية حاالت حدوث من الرغم وعلى

تناقصت أعدادها أن إال هاواي، .عدا
رئيسي بشكل فيها االنتقال يتم التـي املناطق يف والصيف الربيع يف الوقوع ذروة تكون

با منقولة العدوى حاالت فيها تكون التـي املناطق يف العكس، على ألرانبباملفصليات،
الشتاء يف الذروة تكون سائد، بشكل الصيد(Boyce, 1990)الربية فصل خالل ،.

عن الوبائية املعطيات املتحدة1026دلت الواليات من املتوسط الغرب يف بشرية حالة
أن و63%على ملتصقاً قراداً اشتملت حيوانات23%منها أو برية ألرانب بالتعرض منها

وال السناجب مثل هناك. (Taylor et al., 1991)راكونأخرى، كانت كندا، ما31يف حالة
عامي .(Akerman and Embil, 1982)1979و1975بني

احليوانات يف الفقاريات: احلدوث من كبرياً عدداً املرض من(يصيب من100أكثر نوع
والربية الداجنة من(والالفقاريات) احليوانات طب). نوع100أكثر عدوى يفوֱקجدت يعية

األرنبيات على تتطفل التـي والقمل والرباغيث الفرس وذبابات والبعوض القرادات
. والقوارض

فروها أجل من تربـى التـي واحليوانات األغنام، يف سوافية فاشيات املنك،(وֱקِصفت
والثعلب واألرنبيات) السمور، الربية األرانب. والقوارض يف السوافات حتدث السويد، يف

هو(Lepus timidus)ةالربي البشرية للعدوى الرئيسي املصدر كان التوالرية، الفرنسيسلة
احليوي عام. palaearcticaالضرب بني تسليم1985و1973ما املعهد1500مت إىل عينة

إىل تقريباً بالتساوي ومقسمة أوبساال، يف الوطنـي وLepus europeusالبيطري
L. timidus .التوالر يفشֱקخصت املناعي بالتألق من109ميية ملL. timidusعينات ولكن ،

من عينة أية يف أعلى. L. europeusتشخص حدثت العام، يف املنعدية احليوانات معدل تغري
اخلريف فصل يف Morner)املعدالت et al., 1988) .
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الداجنة احليوانات يف السريولوجية املسوحات من قليل عدد . (Rohrbach, 1988)أجري
من أكثر إىل وصلت عيارات وفلوريدا جورجيا يف املوطونة املناطق يف يف80/1وֱקجدت

شاردة32من) 6.2%(قطتني يف. قطة فاشية حلدوث بالتوالرميية12وكنتيجة بشرية حالة
اجلنوبية مونتانا املتحدة(يف فحص)الواليات مت احلاالت90، هذه بني ومن سريولوجياً، كلباً

من56لدىكان أكثر تبلغ للتراص عيارات أظهر40/1حالة بينما أصل6، حالة34من
قريبة بلدة يف مماثلة .(Schmid et al., 1983)عيارات

الغربية الشمالية وفلوريدا الغربية جورجيا يف أجريت دراسة املتحدة(يف ،)الواليات
على املصلي التراص اختبار م2004واستخدم ثديية لدى: نوعا13ًنحيوانات 344كان

من من10حيواناً أكثر إجيابية عيارات .(McKeever et al., 1958)80/1أنواع
اإلنسان يف وبائية: املرض فاشيات حدثت ولكن شائع، بشكل فرادية كحاالت يشاهد

السابق السوفييتـي االحتاد ويف املتحدة الواليات .يف
من احلضانة دور عادة3-5يدوم منأيام، يتراوح أن ميكن 10ولكن وتعرف. أيام1 

العامل دخول بطريق رئيسي بشكل عليها التعرف مت وقد للمرض، سريرية أشكال . عدة
احلرارة، بدرجة واخنفاض ارتفاع مع مفاجئ، بدء ذا أشكاله شتـى يف املرض يكون

وقياء صداع، ومفصلي، عضلي أمل وهن، شيوع.نوافض، األكثر السريري هوالشكل اً
ميثل الذي التقرحي الغريب85%الغدي الكرة نصف يف املتواجدة احلاالت كل وقد. من

الدخول منطقة مكان موضعية آفة حاصل(شوهدت شق أو خدش أو مفصلي، حيوان لدغة
بسكني أو ملوثة القريبة)بأظفار اللمفية العقدة يف تورم مع مترافق خنري تقرح إىل تتطور ، .

تتقيֹק ما تصلبيةكثرياً وتصبح العقدة وتتقرح املرض. ح مساق احلاالت3-5يدوم يف أسابيع
احلمى من متقطعة نوبات مع أشهر أو أسابيع عدة الشفاء مدة وتستغرق تֱקعالَج، مل . التـي

أساسية آفة فيه توجد ال الشكل هذا من ضرب هو الغدي األكثر: الشكل النمط وهو
اليابان يف الشكل. انتشاراً متاسيتطور على امللوثة املادة تصبح عندما الغدي العينـي

نفس. بامللتحمة ويف متقرحة؛ حطاطة من وتتشكل السفلي اجلفن على األساسية اآلفة تتوضع
الناحية اللمفية العقد تتورم بالضبوب. الوقت احلاصل األساسي الرئوي الشكل يصيب
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رئوي التهاب إىل ويؤدي املخترب، االريافو يف الرئتنيالعمال كال أو إحدى التيفي. يف الشكل
امللوثة األطعمة ابتالع عن ينجم املنعدى(نادر؛ الربي األرنب حلم من تكون ما أو) عادة

امللوث التشخيص. باملاء وصعب جداً متباينة أعراض له جمموعي مرض املرض. وهو يظهر
الدم وتسمم محى، واألمعاء، املعدة التهاب شكل على يفا. أحياناً متواتر الرئوي اللتهاب

التيفية الشكل. التوالرميية هذا مساق يكون قد مبكر، وقت يف املرض معاجلة تتم مل إذا
ومميتاً قصرياً مرتفع. السريري الرئوية األشكال يف الوفيات لكل. معدل الوفيات معدل كان
التوالرميية احليويةحاالت املضادات وجود منقبل ال7%قريباً املتحدةيف نادراً. واليات

الـ نسبة األمريكيتني خارج الوفيات معدل جتاوز االنتشار. 1%ما إىل الفرق هذا يֱקعزى
من بالقراد املنقولة للذراري التوالريةالواسع احليوي(الفرنسيسلة يف) التوالريالضرب

املتحدة السابق. الواليات السوفييتـي االحتاد اجللدية: يف العداوى املعاجلةتكون غري
التقرحي( الغدي من) الشكل أقل يف املرضى0.5%مميتة احليوي(من -palaeالضرب

arctica.(
اֱדموعات بني أُجريت التـي اجللدية واحلساسية السريولوجية االختبارات نتائج أظهرت

شائعة الظاهرة غري العداوى أن للعدوى .املعرضة
امل احليوي املضاد هو التوالرمييةالستربتومايسني أشكال لكل هي. فضل احملبذة املعاجلة

20 على/مغ15 خمتلفة جرعات على مقسمة العضل، داخل الستربتومايسني من اليوم يف كغ
14مدى االسكندنافية. (Boyce, 1990)يوما7ً  الذاري على املختربية االختبارات حصلت
التوالريةمن احليويالفرنسيسلة بالكينولونات palaearcticaالضرب املثبط تركيز . أدنـى

االسكندنافية البلدان يف أخرى حيوية مضادات مع مرضىوباملقارنة معظم يكون حيث
جوالني فموياًالتوالرميية إعطاؤها ميكن أنه وهي إضافية ميزة Scheel)للكوينولونات et

al., 1993).
احليوانات يف االستعد: املرض أن على جتريبياً التوالريةادثبت F. tularensisللفرنسيسلة

الربية احليوانات من خمتلفة أنواع يف على. يتغري باالعتماد جمموعات ثالث توطيد مت وقد
املميتة واجلرعة املعدية أنواع. اجلرعة أغلب استعداداً، األكثر وهي األوىل، اֱדموعة تتضمن
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إنتان من تعانـي عادة والتـي واألرنبيات، مميتالقوارض الثانية. دموي اֱדموعة تتألف
للعدوى، استعدادها شدة من بالرغم والتـي واألرنبيات، القوارض من أخرى أنواع من

بسببها متوت ما لتصبح. نادراً عالية جرعة تتطلب التـي اللواحم، من الثالثة اֱדموعة تتألف
جلي مرضاً وتظهر دموي، إنتان لديها يتطور ما ونادراً فقطمنعدية، نادرة أحيان يف .اً

ولإلنسان أخرى وحليوانات املفصليات لعدوى هام مصدر األوىل اֱדموعة حيوانات
ما. وللبيئة عادة ألنه جيداً، معروفة غري احليوانات هذه يف الطبيعي للمرض السريرية الصورة

للموت طريقها يف أو ميتة ضعف. تتواجد جتريبياً امللقحة الربية األرانب قرحات،تֱקظهر محى، اً،
الناحية اللمفية العقد وتضخم امللقح، اجلانب يف خالل. خراجات املوت 14حيدث  8

جبنية. يوماً ملفية عقد وجود مع الكاذب والسل الطاعون يف التـي تلك اآلفات هذه تشابه
الطحال يف رمادية بيضاء .وبؤر

مناطق يف األغنام يف مرتفع وفيات معدل مع فاشيات كندا،حدثت يف باحليوانات متوطنة
السوفيياتوالوال واالحتاد السابقياملتحدة مصدر. تـي هي األغنام يف التوالرميية مادية

اإلنسان خساراتلعدوى يف التسبب إىل العدوى. باإلضافة تֱקنقل املتحدة، الواليات يف
االندرسونـي: بالقراد اجللد وجدDermacentor andersoniناخس والذي حدوث، أثناء

الرقبة وعلى األغنام آذان قاعدة يف هائلة بأعداد بنفسها. الفاشيات املريضة احليوانات تنفصل
يف وصعوبة متكرر، تبول إسهال، متصلبة، مشية محى، لديها يظهر حيث القطيع، عن

الصغرية. التنفس احليوانات بني الوفيات معظم النعجات. حتدث جتهض أشارت. وقد
مستترةاالختبارات عدوى حيوانات عدة لدى أن ظاهرة(السريولوجية تصنيف). غري ميكن

للعدوى استعدادها على اعتماداً الثانية اֱדموعة يف اجلثة. األغنام فتح عمليات تكشف
بؤر إىل إضافة والرقبة، الرأس يف التـي تلك رئيسي وبشكل الناحية، اللمفية العقد احتشاء

الرئوي هذا. لاللتهاب بالقراديف لالحتشارات مالزم مومسي مرض التوالرميية .النوع،
تتضمن أعراض مع اخليول، يف أحياناً املرض وجود اكتئاباً: ثبت محى، التناسق، . نقص
القرادات من كبري بعدد مطفولة احليوانات كانت الصغري. وقد اخلنـزير يֱקظهر أن ميكن

واكتئاباً: املنعدى نفس، ضيق امل. محى، أن مقاومةيبدو .(Rohrbach, 1988)اشية
مناطق يف القوارض تصطاد عندما باملرض وتصاب بالعدوى القطط تنعدي أن ميكن
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ميتة أرنبيات بتناول أو اإلنسان. موطونة إىل العدوى تنقل أن بدورها للقطط يف. وميكن
جورجيا يف احلاصلة احلاالت املتحدة(إحدى عدوى) الواليات التقط شاب لدى كان

بأسبوعنيا مريضاً سقوطه قبل باملرض أصيبت سيامية قطط ثالث التقرحية الغدية . لتوالرميية
الستربتومايسني البيطريون األطباء هلا وصف وقد ومخول، وقهم حبمى القطط أصيبت

خنرية. والبنسلني قرحية آفة لديه تطورت الذي صاحبها قبل من بالقطط العناية متت لقد
إصبعه على جبرح عضبدأت أو خدش أنه يذكر مل أنه من الرغم على القطط. ، ماتت

العالج من الرغم على وكانت. الثالثة والطحال الكبد يف خترية بؤر وجدت اجلثث وبفتح
إجيابية مكورة عصويات على التوالريةحتتوي املناعيF. tularensisللفرنسيسلة .بالتألق

نيومكسيكو يف أخرى حالة امل(وֱקصفت السرير): تحدةالواليات حتت قطته املريض وجد
ميتاً برياً أرنباً أيام. تأكل أربعة بعد التوالرميية أصيب منها؛ عضةً تلقى القطة إبعاد . وحال

دون ولكن واحلمى والقهم اخلمول أعراض ظهور مع باملرض، القطة أصيبت بيوم وقبله
أخرى احل.أعراض وֱקجد وقد عالج، أي البيطري الطبيب يصف عندمامل صحيحاً يوان

أسبوع بعد قدره. فُحص عياراً املصل تراص بعد. 160/1أظهر أيضاً القطة صاحب شֱקفي
بالستربتومايسني أوكالهوما. (CDC, 1982)عالج املتحدة(يف والية) الواليات وهي

موطونة والتأل: اعتربت بالزرع أُثبت مث سريرياً قطط ثالث يف التوالرميية من حالة قشֱקخصت
املتقرحني،. املناعي واحلنك واللسان النوام، االكتئاب، عالمات الثالثة احليوانات أظهرت

الشاملة، البيض الكريات وقلة والطحال، الكبد يف وضخامة اللمفية، للعقد متوسط تضخم
العְקدְקالت يف وخيم مسي تغري اللمفية،. مع العقد يف متعددة خنرية بؤر وֱקجدت اجلثة، فتح بعد

وخيموالك قولونـي معوي التهاب مع والطحال، املناعي. بد، بالتألق التشخيص ثبت
Baldwin)والزرع et al., 1991) .،القطط يف قليلة التوالرميية حاالت أن من الرغم على

باحليوانات املوطونة املناطق يف البال يف وضعها جيب عام. لكن وֱקصفت1928منذ حالة51،
الت شالت وقد فقط منعديةبشرية لقطط .(Capellan and Fong, 1993)عرض

االنتقال وطرز العدوى الطبيعية): 19الشكل(مصدر البؤر بني: يف العدوى تدور
الداجنة واحليوانات اإلنسان عن مستقل بشكل الربية، نواقل. الفقاريات هي القرادات
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احليو من السببـي العامل تنقل ال التوالرية، للفرنسيسلة حيواناتبيولوجية إىل املاحنة انات
البينـي للسواف مستودعاً تشكل بل فقط، أيضاً.أيضاً(interepizootic)أخرى وهي

عن اجلراثيم نقل عن طريقمسؤولة وعن املبيض منطقة. transtadialاملراحلطريق لكل
ومن الفقارية احليوانات من أكثر أو نوع باحليوانات تلعبموطونة التـي أدواراًالقرادات

الطبيعة يف عليها واحملافظة العدوى نقل يف األرنبيات. رئيسية كانت إذا فيما نقاش جيري
جداً املستعدة األوىل(والقوارض مستودعات) اֱדموعة جمردهي أو مضخماتحقيقية

amplifiersاإلنسان لعدوى الرئيسي استعداداً. واملصدر األقل احليوانات أن اֱדموعة(يعتقد
هامة)ثانيةال مستودعات القرادات، مع ،.

األمريكيطرزالتوالرميية،: 19الشكل يف تنياالنتقال

مصادر تشكل أن ميكنها ولكن عְקارضة، أثوياء والقطط، كاألغنام الداجنة، احليوانات
أيضاً اإلنسان .لعدوى

للتوالرميية الطبيعية البؤر بدخوله العدوى اإلنسان العدوى. يلتقط االنتقالمصادر وطرز
كثرية املسبب الشمالية. للعامل أمريكا كمصدر: يف متواتر، وبشكل ختدم، التـي احليوانات

الربية األرانب هي اإلنسان اليحروج(لعدوى الربية.Sylvilagus spp)أنواع واألرانب ،
hares(Lepus Californicus)،الكنديالقندس(السمور(Castor Canadensisوفئران ،
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احلقول(Ondatra zibethicus)املسك وجرذان العكرب(، واألغنام.Microtus spp)أنواع ، .
بقراداִדا أو الربية باألرانب التوالري احليوي الضرب املتبدل(يֱקنقل اجللد ناخس

Dermacentor variabilisاجللد واليغموش،D. andersoniاألندرسونـيوناخس
احليوي). Amblyomma americanumاألمريكي شيوعاpalaearticaًالضرب األكثر هو

مثل أيضاً، األرنبيات أنواع بعض يف لكن املستوطن، املائية القوارض خاصة القوارض، بني
Lepus europaeusوL. variabilis .من التوالرميية تنتقل السويد بواسطةL. variabilisيف

دوراً. البعوض األوربـي الربي األرنب يلعب البلدانال يف ذلك يفعل لكنه السويد، يف
األخرى املائية. األوربية احللقات يف هامة املسك وفئران القنادس مثل مناطق. القوارض يف

خمتلفة أخرى: بيئية قرادات أنواع(تتهم القرشومة,Ixodes sppاللبودمثل أنواع
(Haemoaphysalis spp.,ًأيضا املناط. واملفصليات من العديد باحليواناتيف املوطونة يتم: ق

اجللد خالل من للنفاذ الرئيسي وجروح(السبيل واخلدوش للدم البالعة املفصليات بواسطة
تֱקحجب. )السكاكني مبواد تتلوث أن ميكن التـي امللتحمة، هو للدخول آخر باب يوجد

ملطخة أيٍد بواسطة الغنم، وجزاري الصيادين حالة يف أو، العينني نتيجة) ملوثة(داخل
مريضة حيوانات مع ملوث. التعامل ماء ابتالع نتيجة الفموي الطريق عرب العدوى حتدث

منعدية أخرى حيوانات أو أرنبيات بتناول أو منعدية، حيوانات وبراز بول أو ميتة حبيوانات
جيد بشكل مطبوخة التنفسي. غري اجلهاز خالل من املرض التقاط ميكن أنه إىل باإلضافة

ملوثباستنشا صوف أو احلبوب، أو األعالف من بغبار أو املخترب يف ملوثة ضبائب ق
القارض جسم .مبفرغات

قطة عضات أو خبدوش البشرية العدوى حاالت بعض احليوانات. وֱקصفت هذه أن يعتقد
ميتة أرنبيات تناولت أو مريضة قوارض مؤخراً اصطادت شخص. قد يف أخرى حالة حدثت

بقرح مصابة لقطة حيوانات. (CDC, 1982)ةتعرض حديقة يف بيطري طبيب التقط لقد
مريضة مقدָקمة يعاجل كان عندما إصبعه يف عֱקضָק ألنه أيضاً املرض Sanguinus)كندية

(nigricollis .بسبب متجاورة أقفاص يف مقدمات أربع ماتت هذه، احليوانات حديقة يف
برباغي انتقلت قد تكون أن املمكن ومن تأتـيالتوالرميية، ما غالباً التـي السناجب من ث

األقفاص التوالريةاستֱקفردت. قرب السناجبالفرنسيسلة إحدى املقدָקمة. من لدى كان
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من تتألف أعراض البيطري الطبيب عدوى عن وعينـي: املسؤولة أنفي وجنيج إلعاب
اللسان على .(Nayar et al., 1979)وقرحات

احلاالت هلذه األعلى الوقوع أقصىحيدث يف القرادات تكون عندما الصيف، فصل يف
احلاالت. نشاطها عدد ويرتفع خاص، بشكل لإلصابة عرضةً األكثر اֱדموعة هم الصيادون

الصيد موسم يف .البشرية
املرض وبائيات يف احليوانات إنسان: دور إىل إنسان من العدوى نقل ثبت . لقد

إىل ينتقل املصدر حيوانـي مرض عְקارض(اإلنسانالتوالرميية االتصال) ثوي خالل من
الداجنة أو الربية األغنام(باحليوانات تكون ما عادة األخرية، أو)من بنواقل، أو ملوثة، بيئة

والبعوض اخليل وذبابات القرادات، .مثل
اإلنسان: التشخيص السابق: يف والتماس األعراض على السريري التشخيص يعتمد

للعدوى حمتمل علىيع. مبصدر املختربي اإلثبات اآلفة)آ(:تمد من السببـي العامل استفراد
حيوانات ضمن تلقيح أو املباشر الزرع بواسطة والبلغم اللمفية والعقد للمريض املوضعية

األخرى؛) ب(املخترب؛ امللوثة واملواد والبلغم للنضحات املناعي التألق االختبار) ج(اختبار
ال جرثومي، مبستأرج متأخرةاجللدي حتسسية تفاعالت يعطي هذه(ذي تعطي أن ميكن

املرض من األول األسبوع خالل تشخيصاً مثل) د(؛)الكواشف السريولوجية، االختبارات
اֱדهري التراص أو باألنبوب مقايسة. (Snyder, 1980; Sato et al., 1990)التراص وتفضل

صواتـي مستضد مع باإلنزمي املرتبط املناعي .socicated)(Viljanen et al., 1983املمتز
ميكنه كما العالج؛ أجل من مهم وهذا مبكر، لتشخيص اֱדال إفساح ميزة له االختبار هذا

أضداد كشف اֱדهري. IgGأوIgAأوIgMأيضاً التراص اختبار يستخدم حال، كل على
األ االختباراتات تستخدم ووثوقيته؛ لبساطته نظراً تواتراً أكثر حالةبشكل يف فقط خرى

معتداً. (Syrjala et al., 1986)الشك أضعاف أربعة العيار زيادة يكون التراص، اختبار يف
ألعوام. به تدوم أن وميكن املرض من الثانـي األسبوع يف األضداد التراص. تظهر حيصل قد

مستضد مع املماثلBrucellaالربوسيلةاملتصالب املستضد مع أقل مبستوى ولكن يزيل.،
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مبستضد املريض مصل الشكوكBrucellaالربوسيلةامتصاص .كل
األغنام باالختبارات: يف أو املسبب العامل باستفراد املختربي اإلثبات على احلصول يتم
.السريولوجية

تستخدم أن جيب املخترب، يف يعملون الذين األشخاص يصيب قد الذي لالختطار ونتيجة
املسب العامل استفراد املطلوبةطرق األمان إجراءات متتلك التـي املرجعية املختربات يف فقط .ب

اإلنسان: املكافحة يف املرض من فردية: للوقاية حتصينية إجراءات ) شخصية(تֱקستخدم
العامة. وعامة اإلجراءات البيئة،: تتضمن وتبديل العوامل، ومكافحة العدوى، مصدر إنقاص

العامة املكافحة. وتثقيف التحقيقإجراءات وصعبة مكلفة األخرية، عدا ما االحتاد. هذه، يف
ملكافحة منشآت تأسست هامة، صحية مشكلة التوالرميية كانت حيث السابق، السوفيتـي

هذه املكافحة بنشاطات للقيام باحليوانات املوطونة املناطق يف .التوالرميية
ا أو والتجمعات األفراد متنيع من هام حتصينـي إجراء حتتيتكون املهنية ֱדموعات

موهنة حية بلقاحات السابق. االختطار السوفيتـي االحتاد يف: يف احملقق احلاسم النقص يֱקعزى
الوحيد النشاط هذا إىل البشرية املتحدة. املراضة الواليات موهن: يف لقاح يوجد

الشديد االختطار حتت وقوع(Burke, 1977)للمجموعات تقليل يف فعاليته أثبت وقد
التقرحي الغدي الشكل وإضعاف التيفي إجراءات. (Rohrbach, 1988)الشكل تتألف

بالقرادات االحتشار لتجنب حمصن ولباس احلشرات منفردات استخدام من أخرى حتصينية
أثناء قفازات واستخدام اجلسم، من للقرادات الفورية واإلزالة األخرى، املفصليات ولدغات

الرب احليوانات مع التـيالتعامل املناطق يف املعاجل غري املاء استهالك وجتنب سلخها، أو ية
تلوث بوجود التوالريةيشك املناطقبالفرنسيسلة يف تام بشكل الربي احليوان حلم وطبخ ،
باحليوانات .املوطونة

وإعطاء الغمر أو باإلرذاذ القراد مبيدات تطبيق األغنام يف العدوى مكافحة تتطلب
احليوي والتتراسيكلنيstreptomycinالستربتوميسني(ةاملضادات ،tetracyclines (حال يف
فاشية .وقوع
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المـراجـع
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المصدر الحيوانـي ZOONOTIC TUBERCULOSISالسل

A16 ICD-10ًهستولوجيا أو باكتريولوجياً المثبت غير التنفسي، السل
A18أخرى أعضاء سل

ICD-10 A16 respiratory tuberculosis, not confirmed bacteriologically
or histologically; A18 tuberculosis of other organs

هي: السببيات الثدييات لسل السببية السلية: العوامل Mycobacteriumاملتفطرة

tuberculosisو البشري، للسل الرئيسي البقريةالسبب السلM. bovisاملتفطرة عامل ،
و األفريقيةاملتفطرالبقري، املداريةM. africanumة أفريقيا يف بشرياً سالً تسبب التـي ، .

التـي تلك بني مزايا األخري السليةللنوع البقريةوللمتفطرة العكربيةاملتفطرة واملتفطرة
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M. microtiحتـى العوامل، هذه إىل نضيف أن وجيب القوارض، يف سالً تسبب التـي ،
حيوا أمهية ذات تكن مل املصدرولو فصل(نية يف الالسلية املتفطرات النامجة"قدمت األمراض

الالسلية املتفطرات ").عن
هو املصدر احليوانـي للسل األساسي البقريةالعامل والعاملM. bovisاملتفطرة ؛

هو األخرى املقدָקمات ويف اإلنسان يف السليةاألساسي مناملتفطرة النمطي النوع هي التـي
.اجلنس
مولدةاملت ليست والكحول، للحمص صامدة الغرام إجيابية عصيات هي السلية فطرات

مقاو املتفطرات هذه ألنملألبواغ، أخرى ضائرة بيئية ولعوامل وللتجفيف، مطهرات، لعدة ة
عايل شحمي حمتوى له اخللية .جدار

العاثي التنميط عناتيستخدم الوبائي البحث السليةيف ا،املتفطرة جهاز لـويقسم
APIZIMحيوية ضروب إىل . (Casal and Linares, 1985; Humble et al., 1977)اجلنس

العاث النمط يستخدم عملياًاتيمل الطريقة هذه أُمهلت وقد واسع، بتهجني. بشكل واستֱקبدلت
.DNAالدنا

الدنا شدف العمDNAحتليل خالل من عليها احلصول مت أوالذي لواحدة اهلاضم ل
األ من احملتبسةنأكثر من) احملصورة(زميات كل ذراري استعراف يف السليةمفيد املتفطرة

البقريةو .M. bovis(Collins and De Lisle, 1985; Shoemaker et al., 1986)املتفطرة
واحد نوع إىل اإلشارة املؤلفني من العديد السلية(يفضل وبشرية) املتفطرة بقرية .وأمناط

اجلغرايف البقريةزعتو: التوزع السليةواملتفطرة االنتشاراملتفطرة األفريقية. عاملي املتفطرة
و أملانيا يف استفردت لكنها أفريقيا، يف أيضاًإمنتشرة األفريقيةذراري. نكلترا املرتبطةاملتفطرة

الظاهري النمط حيث السليةبامن وتلكملتفطرة أفريقيا، غرب يف وتوجد النتراز إجيابية هي
البقريةةاملشاֲד أفريقياللمتفطرة شرق يف تواتراً أكثر بشكل وتستفرد النتراز، سلبية تكون

(Grange and Yates, 1989).
اإلنسان يف يف: احلدوث كبري بشكل احليوانـي األصل ذي البشري السل انتشار تناقص

واستئ ملكافحة محالت تنظيم مت حيث اإلجبارية اللنب بسترة طبقت التـي صالالبلدان
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البقرية البشرية. العدوى العدوى وقوع حيث الربيطانية، اجلزر البقريةيف M. bovisباملتفطرة

نتيجة إصابةً املناطق أكثر األيام أحد يف اجلزر هذه كانت باملسنني، وحمدود حالياً منخفض
الن اللنب البشرية. يءـاستهالك العدوى معدالت اخنفاض من الرغم وعلى حال، أي على

الذراريبا هذه عن الناجم السل وقوع يستمر العظمى، بريطانيا يف البقرية عام. لذراري من
شرق1979إىل1977 جنوب من: إنكلتراويف مستفردات مسلوال5021ًكشفت مريضاً
معهودة)  (1.25%مريضا63ًعن بقرية بذراري البقرية(مֱקنعدى أوربيني53و) املتفطرة كانوا
ه10و من احلاالتمهاجرين، و) 27 (42.85%: ذه رئوي سل لديهم (57.14%)36كان

الرئة خارج سل لديهم عن. كان الناجم الكلوي السل تواتر يف واضح فرق هناك كان
البقرية السليةو(23.8%)املتفطرة ورفاقه.(8.2%)املتفطرة كولينـز Collins)اقترح et al.,

إنس(1981 إىل إنسان من االنتقال السلإمكانية ألن وذلك النتائج، هذه على تعليقاً ان
حصلت احلاالت بعض وألن يبستر، اللنب وألن العظمى بريطانيا يف عملياً اختفى قد البقري

الشباب عمر يف شرقي. ألشخاص جنوب عنإنكلترايف النامجة احلاالت استمرت أيضاً،
البقرية لـاملتفطرة البق30باحلدوث السل استئصال بعد عامسنة انتهى الذي من. 1960ري

عام1977عام عن201أثبتت: 1987إىل نامجة حديثاًَ البقريةحالة أواملتفطرة من%1.20،
مستفردات السليةمجيع احلاالت.(Yates and Grange, 1988)املتفطرات معظم حدثت

منت تزال ما كانت عندما العدوى اكتسبوا يكونون قد الذين املسنني، يف املاشيةكان يف شرة
عام40%كان( يف التوبركولني إجيابية املاشية االستئصال1935من بربنامج البدء ). قبل

املنعدين األشخاص يف حالياً الشائعة األشكال أكثر هي والرئوية البولية التناسلية األشكال
البقرية سلوفاكيا.(Yates and Grange, 1988)باملتفطرة بش52سֱקجلت: يف نامجةحالة رية

بني ما الفترة خالل البقرية العصية بعد1983و1979عن أي ،15 استئصال10  من عاماً
البقري املرضى. السل عمر متوسط احلاالت. 61كان هذه بني من88%عانـى: ومن

لدى كان الرئوي، وكان17%السل جديدة71%نكسات،  Burjanova and)حاالت

Nagyova, 1985).مجهوري التشيكيف عن: ة التبليغ منعديا47ًمت البقريةمريضاً باملتفطرة
بني ما الفترة Kubin)1981  1983خالل et al., 1985).أملانيا الفترة: يف  1957خالل

جنمت1953 مرتفعاً، يزال ال املاشية يف السل انتشار كان عندما التهاب%45، حاالت من
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عن األطفال يف السلي البقريةاملتفالغدة املاشية،. طرة يف انتشاره اخنفاض وبسبب ذلك، بعد
ملحوظ بشكل اجللدي، السل مثل مثله السل، من الشكل هذا حدوث الواليات.اخنفض يف

من: املتحدة أكثر عֱקزي العشرين، القرن بداية إىل20%يف البشرية احلاالت املتفطرةمن
عامالبقرية يف بالكاد1980؛ ا%0.1، السل إىلمن عֱקزي قد كان البقريةلبشري املتفطرة

(Good and Snider, 1980) .نيوزيلندا انعدى: يف البقري، السل استئصال مت 125حيث

البقريةشخصاً عامباملتفطرة 1975من  1972(Schonfeld, 1982) .من أكثر 80%ولد

انتقال كان عندما املرضى هؤالء البقريةمن اللنباملتفطرة طريق ممكناًعن يزال وقد. ال
الـ حتت أعمارهم الذين اخلمسة األشخاص أن استئصال20افترض بعد ولدوا والذين عاماً
نيوزيلندا خارج العدوى التقطوا قد البقرية، موضع. العدوى البشر بني االنتقال يزال ال

وقوع أنقص قد البقري السل استئصال محالت تنظيم أن إنكار ميكن ال ولكن خالف،
املصدر هذا من بشدة البشرية املثال. احلاالت سبيل عام: على ويف العظمى بريطانيا 1945يف

و5%جنمت املميت السل حاالت كل املرض30%من حاالت ذويمن األطفال يف
من األقل بقرية5األعمار ذراري عن .(Collins and Grange, 1983)سنوات

بش اللنب فيها يغلى التـي البلدان وقوعيف يكون الالتينية، كأمريكا روتينـي، كل
البقريةالعدوى دائماملتفطرة بشكل وخارج. منخفضاً الرئوية األشكال تستمر ذلك، مع

انتشار يكون حيث املناطق يف مشكلة لتكون احليوانـي األصل ذي البشري للسل الرئوية
املستهلك، اللنب كل يغلى ال ألنه واسعاً، املاشية يف عديدةالعدوى منتجات تֱקحضָקر حيث

الضبوب طريق عن العدوى حاالت وتلتقط املبستر، غري اللنب البريو. من استعرفت: يف
على الرئوي853دراسة السل من بقرية(4.45%)38ذرية  Fernandez Slalazar)كمتفطرة

et al., 1983) .عددها بلغ ذراري جمموعة األرجنتني يف خمتربات عدة درست ،7195لقد
عامي بني رئيسي السل. 1981و1978وبشكل مرضى من الذراري معظم استفردت وقد
صنف وقد البالغني، بقرية(1.1%)82الرئوي  Argentina, Comision Nacional)كمتفطرة

de Zoonosis, 1982).
احليوانات يف مرحلة: احلدوث يف هي أو البقري، السل استئصال بعمليات القيام مت
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م أومتقدمة عديدة نامية بلدان يف األحوال تتحسن مل بينما الصناعية، البلدان يف املكافحة ن
املرض انتشار يف ازدياد هناك العدوى. أن انتشار عن تقريباً األوروبية البلدان مجيع أبلغت

عن يقل مبعدل الغريب. 0.1%البقرية األرضية الكرة نصف والواليات: يف كندا أنقصت
ا معدل منخفضةاملتحدة مستويات إىل عام. لعدوى يف املتحدة تفاعل: 1969الواليات

للتوبركولني4.5من%0.06 مفحوصة املاشية من رأس املفاعالت(مليون معظم يظهر مل
الذبح عند واضحة عام). آفات ذُبح1989يف الواليات33.5، يف املاشية من رأس مليون

للتوبركولني(املتحدة املفاعل لدى)باستثناء كان التـي سلية143، آفات فقط منها
الالتينية. (%0.0004) أمريكا وا: يف وبְקنما وجامايكا وكوبا كوستاريكا لدى رغوايأليوجد

وطنية مكافحة برامج االستئصال. وفنـزويال بعد ما ترصد مرحلة يف اآلن هي معدل. كوبا
وال الوسطى أمريكا بلدان من العديد يف جداً منخفض أعلى. يـكاريبالعدوى توجد

أمريكا جنوب يف الضخمة املدن من بالقرب للنب املنتجة املناطق يف للعدوى يف. معدالت
املبستر غري اللنب منتجات على اخلنازير فيها تتغذى التـي أمريكا جنوب معدل: دول يكون

مشابه اخلنازير يف أعلى(العدوى ع) أو بناء التخمني مت وقد املاشية، يف هو تقاريرمما لى
املذابح) املصادرة(احلجز تتضمن. من األرقام هذه أن البال يف يبقى أن جيب حال، أي على

الالسلية املتفطرات عن النامجة اآلفات من عالية مئوية فصل. (نسبة النامجة: انظر األمراض
الالسلية املتفطرات ).عن

بل فقط، البشرية للعدوى مصدر ألنه مهماً البقري السل اخلساراتليس بسبب
أيضاً يسببها التـي .االقتصادية

األفريقيةاستֱקفردت مريضMycobacterium africanumاملتفطرة من األوىل للمرة
عام يف ووصفت السنغال يف Castets)1969بشري et al., 1969)ال مقدָקمات تعدي وقد ،

اللمفية العقد ويف وكلوية رئوية آفات وتسبب ث. بشرية هذه1980عامThorelوريلاستֱקفرد
نسناس ومن الشمبانزي حيوانات من أصلCorcopithexusالذراري موجودةأفريقيمن

أوروبا يف جتريبية حمطات من. يف العدوى التقطت قد احليوانات هذه تكون أن املمكن من
معها يعملون الذين ألولئك االنتقال إلعادة كامن خطر هناك حيث تقرير. إنسان؛ عنهناك

بسبب حدثت ماالوي يف بقرية األفريقيةعدوى ولكن(Berggren, 1981)أيضاًاملتفطرة ،
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التنميط حول تفاصيل بإعطاء التقرير هذا .(Pritchard, 1988)فشل
ينقل أن لإلنسان السليةميكن أيضاًاملتفطرة والببغاوات والقطط والكالب النسانيس إىل

احليوانات: انظر( يف ).املرض
اإلنسان يف البقريةميكن: املرض واآلفاتللمتفطرة السريرية األشكال نفس تسبب أن
تسببها التـي السليةاملرضية البشري(املتفطرة السل األشكال: هستولوجياً). عامل كانت

عن النامجة انتشاراً البقريةاألكثر رئويةاملتفطرة إصابةً. خارج األكثر بني من األطفال . وكان
سبب تنتقل،إن ولكنها األخرى، األنسجة ألفة هو ليس الرئة خارج البقرية العصية توضع

ينء لنب منتجات أو ينء لنب باستهالك شيوعاً، أكثر حيث. بشكل البلدان هذه يف وهكذا،
حاالت من العديد حدث نيئاً، يֱקستهلك اللنب وكان فيها كبرياً البقري السل انتشار كان

مثل الرئة، خارج العظامالسل وسل التناسلية، البولية والعداوى الرقبية، الغدة التهاب
بسبب السحايا والتهاب البقريةواملفاصل، العصيات. املتفطرة تنميط معطيات وحسب

جنم البقرية، العدوى مكافحة قبل الربيطانية اجلزر يف حاالت50%السلية من أكثر أو
عن الرقبية الغدة البقريةالتهاب البقرية.املتفطرة العصيات عن الناجم الرئوي السل حيدث

بفطائسها، أو باملاشية متاس على مهنيتني جمموعتني يف هام وقوعه لكن تواتراً، أقل بشكل
حظائر يف احليوانات تضع التـي البلدان يف الشكل). اصطبالت(خاصة هذا تفريق ميكن ال

عن الناجم املرض عن شعاعياً أو السريرياً ضبووب. سليةاملتفطرة بقطريات االنتقال حيدث
القطر عن. مكروميلمترية النامجة البشرية العدوى معدل فيها اخنفض التـي البلدان ويف

السلية ميكناملتفطرة بأنه يֱקعتقد البقرية، العدوى مكافحة بعد تتم البقريةومل أناملتفطرة
البشري الرئوي السل يف رئيسياً دوراً من. تلعب الرغم السلعلى من خلوها الدامنارك إعالن

عام حدثت1952البقري فقد عن127، النامجة البشرية العدوى من البقريةحالة ،املتفطرة
عامي58%وكان بني ما احلاالت هذه اكتشاف مت وقد رئوياً، سالً يف1963و1959منها

األعمار واملتوسطي املسنني .األشخاص
م فيها تقدمت التـي البلدان بشريةيف حاالت حدوث لوحظ البقري، السل كافحة

أوالبقريةاملتفطرةب شباֲדم فترة يف املمرض للعامل تعرضوا الذين املسنني، يف رئيسي بشكل
.طفولتهم
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استئصال أو إنقاص ساعد البقريةلقد علىاملتفطرة للنب اإلجبارية والبسترة املاشية يف
اإلنسان يف العدوى وقوع ا. إنقاص نفس للعدوىيف السريرية الصورة تغريت لقد لوقت،

البقري بالعامل التناسلي. احلاصلة البويل السل ويتبعه الرئوي السل يسيطر .حالياً
البقريةاملانتقال مقبولتفطرة بشكل قليلة حاالت ثبتت لكن ممكن، البشر هو. بني وكما

املصدر احليوانية األمراض معظم مع عְקارض: احلال ثوي البقريةلفاإلنسان عادة،لمتفطرة
احليواين املصدر على البشرية العدوى بني. وتعتمد الكبري التشابه من الرغم املتفطرةوعلى

البقريةوالسلية االنتقالاملتفطرة حيدث ال ملاذا يֱקدرְקك فلم اإلنسان على املمرض تأثريمها يف
البقرية للعدوى البشر بني النطاق معقول. الواسع تفسري الرئوينيهناك املرضى أن وهو

البقريةباملنعدين املنعديناملتفطرة أولئك من لديهم البلغم يف اجلراثيم من أقل نسبة يطرحون
السليةب .(Griffith, 1937)املتفطرة

بسبب البقرية بالعصية العدوى من حمصنون الالتينية أمريكا سكان أن افترض لقد
اللنب غلي لعادة الواسع معدلبال. االنتشار سيصبح العمل، هذا اتباع يتم مل إذا شك،

البشرية البقريةبالعدوى للعدوىاملتفطرة الواسع االنتشار االعتبار بعني آخذين هناك، أعلى
الالتينية أمريكا يف بلدان عدة يف احللوبة املاشية يف اإلصابة يتناول. ومعدل حال، كل على

وي نيئاً لبناً الريفية املناطق سكان منبعض البيت يف مصنوعة منتجات متواتر بشكل ستهلكون
ينء الطري(لنب اجلنب الزبدة، العامل. )القشدة، من أخرى وأجزاء الالتينية أمريكا يكون: يف

والبريو، الربازيل، يف املطبوعة املعطيات دلت كما األساسيني، الضحايا هم األطفال
مت. واملكسيك األطفال بعض أن املعطيات هذه غريتثبت لنب منتجات أو بلنب تغذيتهم ت

حرارياً .معاجل
مت فلقد الالتينية، أمريكا يف حظائر يف املاشية وضع املألوف غري من أنه من الرغم على

عن الناجم الرئوي السل من حاالت البقريةتسجيل الريفينياملتفطرة العمال اعتبار مع ،
األك الفئات هي املخزنة ونباتات املساخل عرضةًوموظفي من. ثر البقرية العصية 8%استֱקفردت

عن85من نامجة واحدة حالة وجدت بينما األرجنتني، يف ريفية مناطق يف رئوي مريض
البقرية العاصمة55بنياملتفطرة يف .مريضاً

نقل إعادة بدورهم، البقري، األصل ذي الرئوي السل من يعانون الذين املرضى يستطيع
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املاشية إىل استؤصل. العدوى التـي القطعان يف خاص بشكل واضحاً الوقوع هذا يكون
مؤخراً إليها العدوى عادت والتـي السل ما. منها غالباً مزرعة التعرض مصدر يكون

البقريةلتعرضت من. لمتفطرة العديد ويف املتحدة الواليات يف هلذه مشاֲדة أحداث حصلت
األوروبية كل. البلدان عامي: على لـ1952و1943بني العدوى عادت حتتوي128، قطيعاً

من من1000أكثر الدامنارك يف املاشية من بالسل107رأس مصابني استمر. أشخاص
عام حتـى الدامنارك يف مشاֲדة حاالت استئصال1960حدوث يف التقدم من الرغم على ،

البقري عام. السل هوتيما مصابني50عن1969أبلغ أشخاص من انعدت بالسلقطيعاً
عن البقريةالناجم عانـىاملتفطرة الكلوي24، السل من املرضى أن. من املمكن ومن

الظاهرة هذه املاشية(حتدث إىل اإلنسان من العدوى انتقال اجلنوبـي) إعادة الكرة نصف يف
املاشية يف للسل املرتفعة املعدالت نتيجة مالحظة دون متر ولكن .أيضاً،

مت التـي املناطق للعدوىيف كمصدر املاشية دور يتوقف لبقري، السل استئصال فيها
سنوات عدة املاشية لعدوى كامن كمصدر اإلنسان يستمر أن ميكن لكن .البشرية،

منطي نوع عن الناجم الرئوي أو البويل التناسلي للسل السليةلميكن يعديلمتفطرة أن
وحيسسها مؤقت بشكل جداً. املاشية مقاومة السليةلملاملاشية سالًتفطرة العامل يسبب ال ،

أنسجتها، يف الوقت بعض حية تبقى أن للعصيات ميكن لكن احليوانات، هذه يف متقدماً
ملتبساً التشخيص جيعل مما الثديي للتوبركولني احليوان حمسسة اللمفية، العقد يف يدوم. خاصة

العدوى8أو6التحسس مصدر يزول أن بعد طرح. أشهر ثبت السليةامللقد اللنبتفطرة يف
الضرع يف سلية آفات توجد مل لكن إىل. أحياناً، البشرية العصية ينقل أن لإلنسان ميكن

لديها حيدث حيث والكالب، النسانيس إىل رئيسي وبشكل األخرى، احليوانات من العديد
مترقي .سل

ال للسل املباشر غري أو املباشر اإلنسان تعرض البلدان، من العديد هاميف مصدر بقري
للتوبركولني ومعدل. للتحسس البقري السل انتشار بني عالقة وֱקجدت الدامنارك، يف

البشرية اجلمهرة يف للتوبركولني أن. املفاعالت على اإلحصائية البيانات تدل البلد، نفس يف
من أعمارهم تتراوح الذين السكان 35ثلث العدوى 50  إىل للتوبركولني حتسسهم ينسبون

البقريةب بني. املتفطرة جداً ضئيل الحقاً املتقدم الرئوي السل اختطار بأن ذاִדا الدراسة تقترح
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العدوى ألن رمبا البشرية، بالعصية هي مما أكثر البقرية بالعصية املتحسسني املتفطرةبأولئك
الضبوبالبقرية طريق عن وليس اهلضمي السبيل ضمن أساسي بشكل آخر. تلتقط استنتاج
عنمهم ينجم الرئوي السل يف أقل تكلس حدوث البقريةهو مناملتفطرة مما املتفطرةأكثر
.السلية

املنعدين األشخاص معاجلة البقريةبتكون املنعديناملتفطرة ألولئك نفسها املتفطرةبهي
والريفامبيسنيisuniazidيزونيازيدإ(السلية ،rifampicinواإليثامبوتول ،ethambutol(إال ،
البقريةهأن العصية ضد فعال غري ألنه البريازيناميد استبعاد .جيب

احليوانات يف السل: املرض لعوامل مستعدة الثديية األنواع من هو. العديد البقري السل
املصدر حيوانـي وكمرض االقتصادية الناحية من أمهية األكثر يف. الشكل السل يسبب

أيضاً فادحة مادية خسارات .اخلنازير
هو:لماشيةا للماشية األساسي السببـي البقريةالعامل اإلنسان. املتفطرة يف تدخل: وكما

رئيسي بشكل االستنشاق طريق عن اجلسم إىل يف. العصية للعدوى هام طريق املعوي السبيل
ملوثاً لبناً رضعت التـي الناحية. العجول من شيوعاً األكثر الشكل هو الرئوي السل

واملرضي األولية؛. ةالسريرية البؤرة مشكالً فيها ويتكاثر الرئتني إىل املسبب العامل يدخل
املعقد ينتج وهكذا اجلهة، نفس يف القصبية اللمفية العقد يف سلية آفات مع هذا ويترافق

العامل. األويل بني التآثر على معتمدة أكثر، تتطور أو خافية اآلفات هذه تبقى أن ميكن
الثوي تنتشر. وجسم الطريقسوف أو اللمفية األوعية طريق عن أخرى أعضاء إىل العدوى

للعدوى مبكراً تعمماً يسبب مما السلية، للعصيات احليوان مقاومة توقف عند وذلك . الدموي
تشكيل يف تسبب سوف فإهنا العصيات، ختريب على قادراً املناعي اجلهاز يكن مل وإذا

تأويها التـي واألنسجة األعضاء يف الرئتني. درنات يف أساسي وبشكل جديدة، يؤر تنجم
األعضاء ֲדذه املرتبطة اللمفية والعقد والطحال والكبد سالً. والكليتني االنتثار يسبب قد

حاداً .دخنياً
الرئتني يف حمدودة تأثريات مع احلاالت، معظم يف مزمن مساق بطيء. للسل املرض سري

طويل لوقت سريرياً ظاهر غري يبقى أن حياִדا.وميكن احليوانات بعض تقضي احلقيقة، يف
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لبقية كامناً ִדديد مصدر تشكل أهنا من الرغم على ظاهرة، أعراض أي دون كاملة املفيدة
القطيع سعال. أفراد مع مترافق مزمن، رئوي قصبـي التهاب أخرى، حيوانات يف يتطور،

اللنب إنتاج يف ب. ونقص الرئتان تتخرب عندما متقدمة، حاالت ضيقيف حيدث كبري، شكل
ظاهر .نفس

الآللئ يظهر،Pearlداء آخر شكل السلي، اجلَنְקبة التهاب أو الصفاق التهاب وهو ،
السل ملكافحة برنامج فيها يوجد ال التـي البلدان يف املنعدية القطعان يف .أحياناً،

الـ يقارب ما أن في5%قُدر متقدمة، حاالت يف خاصة املسلولة، األبقار آفاتمن ها
وبأن سلي، رحم التهاب أو سلية سلي1%-2%رمحية ثدي التهاب لديها هذا. منها ميلك ال

العجول لعدوى كمصدر أيضاً يعمل ولكنه فقط، عامة صحية مضاعفات السريري الشكل
صناعي بشكل أو طبيعي بشكل ترضع للسل. التـي الرئيسية العالمات أهم إحدى

هو الفموي بالسبيل اخللفياملكتسب للبلعوم اللمفية العقد عند. تورم الرئيسية اآلفة تتوضع
مصاب غري املخاطي والغشاء املساريقية، اللمفية العقد يف .العجول

احليوانات وألن مزمن املرض ألن املسنة احليوانات يف تواتراً أكثر بشكل املرض هذا يظهر
للعدوى للتعرض أكثر وقت لديها ان. املسنة أكثر هيالعدوى مما احللوبة املاشية يف تشاراً

ألن بل أطول، االقتصادية الفائدة يف حياִדا ألن فقط ليس للحم، املنتجة املاشية بني منتشرة
توضع عندما أو للحلب تتجمع عندما وذلك بينها فيما أوثق عالقة ذات هي احللوبة املاشية

للحلب حظائر يف بعض .مع
ملركب مقاومة ااملاشية هذهلطرييةاملتفطرة عن ناجم متقدم سل من تعانـي ما ونادراً

تصبح. العوامل أن املمكن من ألنه املكافحة برامج يف جداً هامة العوامل هذه ذلك، مع
التشخيص يف صعوبات إىل مؤدية الثديي، للتوبركولني النوعي بشكل حمسسة تعدي. املاشية

الطريية القناM. aviumاملتفطرة خالل من اهلضميةاملاشية يف. ة فقط حمدودة اآلفات تكون
بذلك مشرية أخرى، أنسجة يف ليس ولكن توجد، عندما الناحية اللمفية العقد ويف األمعاء

التنفسي السبيل هو الدخول طريق يكون أن ميكن أنه مع. إىل كلها لاللتئام اآلفات متيل
البعض عدوى. بعضها انتقال حيدث الطرييةال بقرةاملتفطرة بقرةمن فصل(إىل انظر

الالسلية" املتفطرات عن النامجة ").األمراض
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جداً مقاومة السليةلاملاشية مرضيةلمتفطرة تشرحيية آفات عندها تتطور ما ونادراً يف. ،
البلدان من استفراد: العديد السليةمت اإلجيابيةاملتفطرة املفاعالت لبعض اللمفية العقد من

تֱק مل التـي املوتللتوبركولني بعد بالفحص آفة أي املثال. ظهر هذا يف أخرى تكمن: ومرة
للتوبركولني احليوانات هذه حتسس يف العدوى .أمهية

مراضة قارنت جتربة األفريقيةأظهرت البقريةواملتفطرة السليةواملتفطرة يفاملتفطرة
بأن وريدياً امللقّحة األفريقيةالعجول امل(املتفطرة الذرية األقل التجربةعلى هذه يف ) ستخدمة
مثل للعجول ممرضة البقريةكانت .(de Kantor et al., 1979)املتفطرة

اآلتية:الخنازير للعوامل مستعد النوع الطرييةمركب: هذا البقريةاملواملتفطرة تفطرة
السليةو البقريةتعد. املتفطرة معظماملتفطرة سبب وهي للخنازير، غزوي ممرض عامل أكثر

املتعممحاال السل .ت
منتجاته أو امللوث اللنب استهالك خالل من اهلضمي السبيل هو للعدوى الرئيسي الطريق

املسلولة والطيور املاشية ومفرغات واملطابخ املساخل وخملفات العدوى. امللوثة، معقد يوجد
اللمفية والعقد األمعاء يف أو الفكية، اللمفية والعقد الفموي البلعوم يف . املساريقيةاألويل

األويل املعقد يف عادة حمصورة اآلفات فرادية،. تكون أعضاء يف مزمنة آفات توجد ال
غالباً املاشية يف تكون يف. كالتـي هي مما العمر يف الصغرية احليوانات يف أقل االنتشار يكون

العدوى تعمم جتاه أكرب ميالً السابقة تظهر ولكن استئصال. البالغة، برامج السلتساعد
اخلنازير بني العدوى معدل ختفيض يف مباشر بشكل عام. البقري املتحدة الواليات : 1924يف

يف سلية آفات عام15.2%وֱקجدت بينما مذبوحة، خنازير يف1989من وֱקجدت ،%0.67

إنقاص. فقط ساعد وبالتايل، الطريية، املتفطرة مركب إىل اخلنازير سل حاالت معظم تֱקعزى
الطريي اخلنازيرالسل يف العدوى معدل ختفيض السل. يف نقص وبسبب العظمى، بريطانيا يف

مركب عن النامجة العداوى زادت البقري، املصدر الطرييةذي نسبـياملتفطرة بشكل
(Lesslie et al., 1968) .أكثر بشكل املعمم السل عن النامجة املصادرات عدد إمجايل اخنفض

شديد أمريكا. من بلدان بعض تكونيف البقريةالالتينية، لـاملتفطرة 90%إىل80%سبباً

اخلنازير يف السلية اآلفات النسبية. من النسب البقريةلانقلبت املتفطرةومركبلمتفطرة
عدوىالطريية على السيطرة متت عندما اخلنازير يف للسل البقريةاملكسبب املاشية،تفطرة يف
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األو البلدان من العديد يف هو املتحدةكما الواليات ويف .ربية
مركب الطرييةيسبب أكثراملتفطرة نادر وبشكل عادة، اهلضمي السبيل غدد التهاب

عاماً فصل(مرضاً الالاأل"انظر املتفطرات عن النامجة ").سليةمراض
البشرية للعصية مستعدة السلية(اخلنازير العقد) املتفطرة يف لعدوى تؤدي التـي أيضاً،

ا معمماللمفية سل إىل أكثر، نادر بشكل وتؤدي، اهلضمي، اجلهاز تنـزح املصدر. لتـي
السل مصحات وفضالت املطبخ خملفات هو للعدوى يف. الرئيسي العدوى هذه ثبتت وقد

وأفريقيا وأوروبا أمريكا يف البلدان من .العديد
مهمة غري خنـزير إىل خنـزير من العدوى ا. انتقال مفرطة املعوية وملاآلفات لتنسج،

العامل طرح سببت التـي القرحات حال. تالحظ أي العدوى: على اخلنازير تنقل أن ميكن
ثديية أو رمحية أو رئوية آفات لديها كان إذا أخرى خنازير .(Theon, 1992)إىل

مركب عن النامجة للعدوى تعمم وجود الطرييةعند منتشراملتفطرة بشكل اآلفات تظهر ،
قليل ميل من. للتمحفظوهناك بؤر توجد وقد ناعماً، سطحاً آلفة املقطوع املنظر يֱקظهر

ضئيالً يكون التكلس لكن عن. التجبֹקن النامجة اآلفات تكون العكس البقريةوعلى أواملتفطرة
السلية واضحاملتفطرة تكلس مع بتليف التحديد وجيدة تنتج. (Theon, 1992). جبنية قد

امل سبيل على أخرى، السليةRodococcusاحملمرةثالجراثيم لآلفات مشاֲדة آفات ،.
والماعز وفرادي:األغنام نادر األغنام يف القليلة. السل احلاالت يف أمهية األكثر العامل كان
هو الطرييةاملوصوفة البقريةتتبعهاملتفطرة فيهما. املتفطرة اִדمت فقط حالتان املتفطرةتوجد

يف. السلية علمي حبث يف وجودثبت البقري، السل الستئصال برنامج عن جنم نيوزيلندا
العدوى من كثرية البقريةحاالت نفسباملتفطرة يف منعدية ماشية مع تشترك أغنام بني

لـ. املرعى التوبركولني اختبار أجري املناطق، إحدى الداخلي597يف الفخذ على غنمة
اكتشاف مت املفاعالت(18%)108وقد اآلفات. (reactors)من يفوֱקجدت معظمها

اللمفية فتح(61%)43يفالعقد يف. جثة70خالل الرئتان Davidson)أغنام8أصيبت et

al., 1981) .فيها كان أرض على نيوزيلندا، من أخرى منطقة يف ذاִדا النتيجة لوحظت
واألبصوم املاشية يف السل Trichosurus)انتشار vulpecula)ًاختبارأعط. مرتفعا ى
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يف إجيابية نتائج تقدر11%التوبركولني حساسية له بأن قدر وقد األغنام، ونوعية81.6%من
%99.6 .(Cordes et al., 1981).

منخفضاً املاعز يف العدوى انتشار السل. يبدو الستئصال املتقدمة الربامج ذات البلدان يف
الن هذا ألن املاعز، يف العدوى مراقبة ميكن مستعدلبقري، البقريةللوع وتعانـيمتفطرة

للماشية العدوى تعيد أن وميكنها الرئوي، السل من متواتر املرضعات. بشكل تعانـي
املستهلك) املربيات( على خطراً لبنها يشكل أن وميكن أيضاً السلي الثدي التهاب . من

مستعد املاعز ذلك، إىل وباإلضافة الطريية السليةللمتفطرة األخريو،املتفطرة العامل يسبب
أحياناً معممة هذه. حدثيات ألن النامية، البلدان يف املاعز يف املرض وقوع عن القليل يعرف

عادة بيطرية معاينة دون تֱקذبح .احليوانات
اخليل:الخيل يف شائع غري مرض هو. السل اخليل يف للمرض األساسي املتفطرةالعامل
فيهاالبقرية يكون التـي البلدان مرتفعاًيف البقرية العدوى لدخول. وقوع السائد الطريق

اهلضمي اجلهاز هو حيث. العدوى عادة، اهلضمية للقناة اللمفية بالعقد حمصورة اآلفات تكون
األورام يشبه ليفياً تفاعالً من. تنتج كل عن النامجة املعممة، العدوى حاالت بعض وֱקصفت

البقرية الطرييةواملتفطرة الاملتفطرة عن، النامجة العداوى يف آفات الطرييةتوجد املتفطرة
أملانيا. غالباً من: يف الطريية العصية ظاهرة208من30%استֱקفردت آفات دون .أحصنة

تستفرد ما السليةنادراً اخليلاملتفطرة تنميط. من مت وقت منذ أُجريت دراسة (typed)يف

من13 البشري241فقط العصية مع متطابقة يف. (Francis, 1958)ةذرية جداً نادر املرض
والبغال .احلمري

رائع ألمر يعطي) هائل(إنه ال وهلذا للتوبركولني، احلساسية مفرطة اخليل أن مالحظة
عليها يعول نتائج املؤرج .االختبار

والقطط التجريبية:الكالب السل لعدوى مقاومة يف. الكالب املسجلة احلاالت تֱקعزى رمبا
إ أوالكالب بالسل مصابني أشخاص مع العيش من يأتـي الذي واملتكرر الشديد التعرض ىل

متكرر بشكل ملوثاً طعاماً اللنب. يتناولون أو البلغم بابتالع أو بالضبائب العدوى تنتج قد
البقرية75%تֱקعزى. واألحشاء إىل والباقي البشرية العصية إىل تقريباً احلاالت الصورة. من

غري بعدالسريرية يف. مميزة فقط وֱקجدت التـي مدينة8األعراض يف مسلولني كالب
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البيض الكريات وكثرة قياء، ونوام، الوزن، وفقد قهم، عن عبارة كانت كَشְקف. نيويورك
وجنب تاموري انصباب وجود الشعاعي الكبدـالفحص وضخامة وحְקبְקن اآلفات. ي، كانت
مشاֲדة الرخوة األنسجة يف احلبيبية األورامالورمية يف تֱקالحظ التـي Liu).لتلك et al.,

أن. (1980 ميكن كما املساريقية، اللمفية العقد أو الرئتني يف رئيسي بشكل العدوى تتوضع
أحياناً معوية وقرحات كلوية آفات العصيات. تتواجد الكالب تطرح أن ميكن وهكذا،

وبوهلا وبرازها بلعاֲדا أو ع. بالسعال أيضاً الكشف مت العاملوقد يوجد أن ميكن أنه ن
حتـى بالسل، مرضى يعيشه الذي البيت نفس يف تعيش كالب وبراز بلعوم يف السببـي

سلية آفات الكالب يف تظهر مل انتقال. ولو من قليلة حاالت ثبتت قد أنه من الرغم على
مسلوالً كلباً فإن إنسان، إىل كلب من مع(العدوى ويعيش ظاهرياً صحيح حتـى أو

بالسلمر عليه) ضى القضاء وجيب كامناً خطراً املنعدى. ميثل للكلب البقريةبوميكن املتفطرة
للماشية) بدوره( العدوى لعودة كامناً مصدراً يكون .أن

للسل كبرية طبيعية مقاومة أيضاً القطط البقرية. لدى شيوعاًاملتفطرة األكثر املمراض هي
يف استفرادها مت وقد القطط، القناة. احلاالتمن90%يف طريق عن دخوله العامل يكتسب

السل عصيات على احملتوية األحشاء أو اللنب استهالك عند Isaac). اهلضمية et al., 1983) .
للمكافحة البقري السل فيها خضع التـي البلدان يف القطط يف نادرة العدوى وقد. أصبحت

بسبب قليلة حاالت السليةسֱקجلت .الطرييةاملتفطرةمبركبوأحياناًاملتفطرة
فمتواترة اجللدي والسل الرئوي االلتهاب حاالت أما أحياناً، خمربة آفات يف. توجد

ومعهد باستور معهد طريق عن تعاونية دراسة أجريت إيريس بيونس يف احلضرية املناطق
أمريكا املصدر(PAN)عموم احليوانية األمراض من الغذاء تاستֱקفردP(INPPAZ)لتحصني
البقرية مناملتفطرة آفات دراستها150من10من متت تقريباً شخصي(قطة  I.N. deاتصال

Kantor .(عامي بني نيوزيلندا استفراد1986و1974يف مت البقرية، . قطة57مناملتفطرة
باستثناء يف6كلها، يتواجد السل كان حيث وضاحية ريفية مناطق من أتت حيوانات،
الربي األبصوماحليوانات خاص وبشكل آفات. (Trichosurus vulpecula)ة، لوحظت

يف خمثر58%جلدية وخنر حبيبـي ورمي قيحي وتفاعل القطط، اآلفات. من هذه توصف مل
القطط بني السل انتشار كان حيث أخرى، جغرافية مناطق يف أبكر وقت 13%إىل2%يف
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وبرامج الناجحة املكافحة تطبيق العدوىم. ستئصالاالقبل اكتسبت القطط أن املفترض ن
مسلولة برية حيوانات على تغذيتها من. (De Lisle et al., 1990)عند حاالت عدة وֱקصفت

مسلولة قطط من املاشية لقطعان العدوى .عودة
والداجنة والمأسورة البرية عن:الحيوانات بعيداً الربية، يف تعيش التـي احليوانات تلتقط ال

واحل عادةًاإلنسان، السل مرض الداجنة احليوانات. يوانات تتعرض أن ميكن أخرى، جهة من
العائلية( املنازل ويف املختربات ويف السلخ، مزارع ويف احليوانات، حدائق يف ) املأسورة

مستعدة. للعدوى السليةالنسانيس إىلللمتفطرة األفريقيةباإلضافة البقريةواملتفطرة . املتفطرة
املستفر%70 وبعضهامن البشرية، العصية من ذراري هي تقريباً احليوانات هذه من دات

األفريقية والباقياملتفطرة البقرية، التنفسي. املتفطرة أو اهلضمي بالطريق املرض ميكن. يֱקلتقط
يف املوجودة للمستعمرات خطرية مشكلة وتشكل نسناس إىل نسناس من العدوى تنتشر أن

احليوا وحدائق علمية اإلنسان. ناتمعاهد إىل العدوى نقل تعيد أن احليوانات هلذه . ميكن
أو شرائها قبل منعدية تكون قد والتـي مسلولة أليفة نسانيس وجود العادي غري من ليس

العائلة أفراد بأحد اتصاهلا عن. خالل نامجة عدوى وֱקصفت فرنسا، األفريقيةيف يفاملتفطرة
و الشمبانـزي من مركز. Cercopithexusنسناسثالثة إىل احليوانات هذه من ثالثة يعود

حيوانات حديقة إىل منها واحد ويعود األفريقيةوألن. علمي بنيللمتفطرة تتوسط خصائص
يف التـي البقريةتلك السليةاملتفطرة عنواملتفطرة النامجة العدوى تلك أن املمكن فمن ،
األفريقية املقدماتاملتفطرة يف أبكر بوقت توصف للذراريمل النوع منط ألن اإلنسان غري

معروفاً يكن مل مسبقاً بواسطة. املستفردة املقدָקمات إىل العدوى نֱקقلت إذا فيما بعد يتقرر مل
الغابة يف الطبيعي موئلها يف اكتֱקسبت أو . (Thorel, 1980)إنسان

يف مشكلة السل مرض أصبcervidsالزرافياتيعد حيث احلايل وقتنا يف خاصة حت،
البلدان من البلدان من العديد يف منتشرة األيل رئيسي،. مزارع وبشكل األيل، يف السل ينجم

البقريةعن عملياًاملتفطرة اخلالية البلدان يف املاشية إىل العدوى نقل إعادة إمكانية حيقق ؛وهذا
احليوا هذه مع متاس على هم الذين لألشخاص كامن خطر أيضاً وهو البقري؛ السل . ناتمن

البقريةوֱקجدت حتركاتاملتفطرة من بالقرب القاطنني رمبا احلرة، األيائل جتوال مناطق يف
املتحدة والواليات كندا يف و) هاواي(املاشية العظمى وسويسراإوبريطانيا األيائل. يرلندا
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مزارع يف أيائل أو حيوانات حدائق يف مأسورة حيوانات هي للمرض تعرضاً .األكثر
أو املرضيأتـي فيها ينشأ منطقة من نيوزيلندا، من مزرعة يف أيل عدوى عن إبالغ ل

واألبصوم املاشية مزارع. (Trichosurus vulpecula)يف يف البقري السل من فاشية سֱקجلت
محراءإنكلترا أيائل استوردت أوروبا(Cervus elaphus)التـي شرقي بلدان خالل. من

جثث وֱקجد106فتح ومن26أيائل، منعدياً مرئية19ها آفات اختبار. فيها تضمن
بنسية نوعية بنسبة61.3%التوبركولني Stuart)80%وحساسية et al., 1988) .من حالة يف

غري أو موجوداً السل كان إذا فيما لتحديد رئيسي بشكل االختبار هذا يֱקستخدم النمط، هذا
مزرعة يف نيوزيل. موجود يف لالستئصال برنامج التوبركولنيوֱקطد اختبار على معتمداً ندا
املفاعالت هذاreactorsوذبح جناح تعيق الزائفة السلبيات من عالية مئوية نسبة لكن ،

.الربنامج
استراليا جنوب عام: يف يف فاشية عن التبليغ من1986مت آخر نوع من قطعان ثالثة يف

وֱקجد. (Dama dama)األيائل اجلثث، فتح أصل47وبعد بقري51من بسل مصاباً . حيواناً
(Rbinson et al., 1989) .عام العدوى وֱקجدت املتحدة، الواليات من واليات مثانية يف

األيائل10يف1991 من أشارت. قطعان كندا من أتت معلومات ألن االهتمام أثار ما وهذا
املصدر هذا من البشرية العدوى إمكانية .(Essey et al., 1991)إىل

الفضيوֱקصفت والثعلب املنك مثل فراء، ذات حليوانات مزارع يف مصدر. فاشيات كان
مسلولة طيور أو ماشية من أحشاء أو اللحم من. العدوى برية أنواع يف السل وֱקجد

ثبتت وقد الطبيعية، املراعي وبعض حيوانات حدائق يف اللواحم ومن احلوافر ذوات احليوانات
احليو من أنواع عدة يف وأجزاءالعدوى الالتينة أمريكا يف توجد حيوانات حدائق يف انات

العامل من .أخرى
للعدوى ومصادر مستودعات يعدان الربية احليوانات من نوعان يفالبقريةاملتفطرةبيوجد

األوبصوم. املاشية فيه(سترالياأمن(Trichosurus vulpecula)أُدخل توجد ال الذي املكان
النو هذا يف سلية البقريعدوى السل فيه التقط الذي املكان يف نيوزيلندا، إىل يساهم. ع

عن النامجة العدوى حفظ يف رئيسي بدور ً حالياً البقريةاألوبصوم يفاملتفطرة املاشية يف
حي نيوزيلندا يف األوبصوممنطقة يوجد أن. ث حتليل الداخليبرهنְק االقتطاع نوكليازيدات زمي
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مستفرداتDNAللدنا أن البقريةعلى أبرهوتاملتفطرة يف واألوبصوم املاشية  Uper)من

Hut))صعوبات االستئصال برنامج فيه القى الذي االقتطاع) املكان فئة لنفس تنتمي
(Collins et al., 1988).

املرتفع املعدل إىل إنكلترا غرب جنوب يف املاشية من قطعان يف العدوى عودة تعزى
البقريةلعدوى الغرائراملاملتفطرة يف ثديي: الغرير(badgers(Meles meles)وجودة . )حيوان

انقطع جتمعها، إعادة من ومֱקنعت معينة مناطق عن الغرائر مجهرة أُبعدت عندما
األنواع) توقف( هذه يف العدوى بني السببية العالقة يثبت مما املاشية إىل االنتقال

(Wilesmith, 1983).
ع وافرة طبية أدبيات واملاشيةتوجد الغرائر يف العدوى يف. ن الغرير عدد أن قُدر لقد

هو العظمى العدوى250000بريطانيا وأن تقريباً اجلزيرة،البقريةاملتفطرةبحيواناً يف متوطنة
املستعمرات كثافة عن النظر فكان15000فُحص. بغض الطرقات، على معظمها قُتل غرير،

بالنسبة%3.9 إجيابياً البقريةلملمنها البحوث. (Cheeseman et al., 1989)تفطرة هذه تعترب
Wilesmithe)وغريها et al., 1986)الذي الطبيعي املستودع أو املثايل احملافظة ثوي الغرير

منخفض مستوى ذات العدوى أن من الرغم على للماشية، بالنسبة للعدوى كمصدر . يعمل
انت أنقص الغرير مستعمرات ختريب أن يفبرهن املاشية يف املرض الوقوع. يرلنداإشار وֱקجد

والغرائر املاشية جتمع من عالية كثافة ذات مناطق يف املاشية يف للسل ,McAleer)األعلى

كانت. (1990 ولو مسؤولية، تتحمل أن ميكن الغرائر بأن الباحثني اعتراف من الرغم على
أخ تساؤالت هناك أن إال املاشية، يف السل عن وإيضاحهاجزئية، فيها البحث جيب . رى

تفرز فإهنا الديدان، عن حبثاً املراعي تنظيف على الغرائر تعمل البقريةعندما برازهااملتفطرة يف
مفتوحة خراجات فيها يكون عندما القيح ويف وبلغمها، كيف. وبوهلا الواضح غري من

ف يكون رئوي سل من أساسي، بشكل تعاين، أهنا حيث املاشية، هوتنعدي العدوى سبيل يه
من الفم طريق عن بالعدوى منها العديد أصيب التـي العجول، عدا ما التنفسي، الطريق

امللوث الوقت. اللنب لبعض املاشية مع تتعايش أن السل فيها التـي الغرائر ملستعمرات ميكن
احليوانات هذه إىل العدوى نقل .(Grange and Collins, 1987)دون

يف األرجنتني ذبح1983و1982عاميف مت بري4، أرنب (Lepus europaeus)ماليني
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واحتֱקجز بيطرية رقابة متنوعة369حتت ألسباب البقريةاستֱקفردت. حيواناً مخسةاملتفطرة من
وتكلس واضح جتنب مع سلياً حبيبياً ورماً اهلستوباثولوجي الفحص وأظهر فقط برية أرانب

لل صامدة عصيات وجود مع للحمضقليل، وصامدة . (de Kantor et al., 1984)كحول
من صغرية لفاشيات سبباً أوروبا إىل األنديز مرتفعات من املستوردة األلبكة حيوانات كانت

Veen)السل et al., 1991).
أفريقيا جنوب عديدة: يف برية أنواع يف السل الكاب: شخص Syncerus)جاموس

caffer)،الضخم األفريقيالبقر(Kuduالكودو (Tragelaphus strepsiceros)) الوحشي

الغابة صغري(duiker(Cephalophus grimmia)ودقدق Pastorest)وغريها) ظبـي et al.,

1988).
االنتقال وطرز العدوى األساسي): 20الشكل(مصدر املستودع هي لمتفطرةلاملاشية

ثديالبقرية أنواع عدة إىل العدوى نقل ميكنها حيث اإلنسان، فيها مبا اإلنسان. ية، يلتقط
ثانوي بشكل وباستنشاقه اللنب، ومنتجات ينء لنب يف العامل بابتالع أوالً .العدوى

رئيسي بشكل الضبائب طريق عن املاشية بني السل سبيالً. ينتقل اهلضمية القناة وتعد
الفطام قبل للنقل .هاماً

املنعدى لإلنسان البقريةبميكن تناسليالاملتفطرة بويل أو رئوي شكل من يعانـي ذي
املاشية إىل العدوى نقل يعيد أن السل خالل. من خاص بشكل واضحة الظاهرة هذه تصبح

البقري السل استئصال دور من النهائية .املراحل
وأحياناً والطيور، املاشية لعدوى أساسي مصدر واألغنام واملاعز، اخلنازير، يف السل

اخل. اإلنسان أخرى،يֱקعدى أنواع وإىل آخر، خنـزير إىل العدوى نقل ويعيد معوياً، نـزير
نادرة أهنا فيعتقد اإلنسان إىل العدوى لنقل بالنسبة لعدوى. أما مصدراً املاعز يشكل أن ميكن

واملاشية .اإلنسان
املاشية من أقل، وبشكل البشر، من العدوى الكالب تلتقط ما قد. غالباً بدورها وهي

نقل واملاشيةتعيد اإلنسان إىل والتنفسية. العدوى اهلضمية السبل طريق عن الكالب . تنعدي
اإلنسان أقل، وبدرجة املاشية، هو القطط لعدوى األساسي هو. املصدر الدخول طريق
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أساسي بشكل الفموي واإلنسان. الطريق للماشية العدوى مصدر القطط تكون قد . أحياناً،
ا(السل: 20الشكل االنتقال) لسليةاملتفطرة طرز

استعدادها بسبب األسر، يف الربية احليوانات بني من خاص، بشكل مهمة النسانيس تعترب
السليةل البقريةولمتفطرة االستنشاقاملتفطرة طريق عن اإلنسان من العدوى تلتقط فهي . ؛

اإلنسان على صحياً خطراً املسلولة املقدمات .تشكل
ا مصدر هي الداجنة الربيةاملاشية للحيوانات حيوانات. لعدوى بني العامل دخول ومبجرد

على خطراً ويشكل بينها ينتشر أن يستطيع فإنه مرعى يف املاشية تشارك كانت برية
اإلنسان وعلى الداجنة والغرائر. احليوانات األيل يف ثابت بريطانيا(Meles meles)وهذا يف

واألوبصوم Tricjosurus)العظمى vupecula)نيوزيلندا .يف
املرض وبائيات يف احليوانات نادر:دور إنسان إىل إنسان من احليوانـي السل انتقال إن

حيوانـي.احلدوث مصدر على العدوى .تعتمد
متييز: التشخيص ميكن ال أنه عن) تفريق(مبا النامجة البشرية السليةالعدوى املتفطرة
عن البقريةاوالناجم وشعاع(ملتفطرة حمدد) ياًسريرياً تشخيص إىل الوصول ميكن فإنه

فقط السببـي العامل وتنميط أن. باستفراد مالحظة جيب اֱדال، هذا البقريةامليف تنموتفطرة
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ليفينشتاين مزرعة مثل الغليسرين، على حتتوي التـي األوساط يف جينسني-ببطء
Lowentein-Jensen cultureلزرع عادة تستخدم الالتـي .سليةاملتفطرة

البقري للسل الروتينـي يف: للتشخيص املعتمدة الوحيدة الطريقة هو التوبركولني اختبار
االستئصال املنقّى. برامج الربوتينـي املشتق هو مالءمة األكثر ألنه(PPD)التوبركولني ،

إلنتاجه جداً مكلف وغري لكن. نوعي وبشرية، بقرية ذراري من مركب التوبركولني وهذا
أح ذريةأظهر عن الناجم التوبركولني بأن البحوث البقريةد نوعيةاملتفطرة األكثر يف. هو

التوبركولني يستخدم البلدان املقارنةPPDأغلب اختبار ويدخر االستئصال، محالت يف فقط
والثديي( الطريي التوبركولني من لكل املتزامن يشتبه) التطبيق التـي املشֲקكلة للقطعان

ن ال حتسس عندهابوجود لـ. وعي األدمة داخل بالتلقيح االختبار من0.1يֱקجرى ميللتر
يف املعتمدة املعايري حسب الرقبة، من العريضة املنطقة يف أو الذنبية الطية جلد يف التوبركولني

بلد الطية. كل منطقة جلد من أكثر حساسية ذو الرقبة جلد بأن البال يف يوضع أن جيب
ال. الذنبية كمية منتتراوح املستخدم خمتلفة10000IUإىل2000توبركولني بلدان وعند. يف

أقل بنوعية ولكن أكرب حساسية ذا االختبار سيكون أكرب جرعات فعالية. استخدام تعتمد ال
استجابة قدرة وعلى بل فقط، تطبيقه صحة وعلى املستخدم التوبركولني على االختبار

املنعدى ع. احليوان القطعان بعض يفحتتوي كبرية عادة هي والتـي واهنة، حيوانات لى
متقدم سل ولديها القطيع. السن تاريخ ومعرفة السريري الفحص يساعد أن  Herd’s)ميكن

history)التشخيص إمتام .يف
أيضاً مقبولة وبنتائج واخلنازير واألغنام، املاعز، يف التوبركولني اختبار تطبيق ميكن . كما

اخلنازير مكان: يف بـيكون األذن، قاعدة هو املفضل التوبركولني2000IUالتلقيح من
أو الذيل، وطية اجلفن، يف التوبركولني إعطاء فيمكن واملاعز، األغنام يف أما والثديي، الطريي

الداخلي الفخذ .يف
مقبول غري التوبركولني اختبار والقطط) مֱקرضي(يكون والكالب للخيول وقد. بالنسبة

البحوث بعض يستخدمحثت الذي االختبار يفBCGأن أفضل نتائج يعطي أن . الكالبميكن
.متقدمةحاالتيفالشعاعيالتصويرإىلإضافة،اجلفنداخلاالختبارحيبذ: النسانيسويف

التوبركولنيتوج الختبار مساوئ عدة املساوئ؛د هذه الوقت: تتضمن القراءة(انتظار
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املاشية72خالل يف مرتنيواحلاجة) ساعة القطيع زيارة أجل من بيطري طبيب مرة(إىل
االختبار لقراءة وأخرى التوبركولني البشريون). حلقن املرضى يتطلب مماثل وبشكل

طبيب مستعطلة. زيارتـي متقدم سل تعانـي التـي الكبرية األبقار وهذا. anergicتكون
محي مرض وجود حال يف أيضاً حيصل أن ميكن ا. ما نسبة آفاتتزداد دون املفاعلة حليوانات

للقيام باحثني عدة املساوئ هذه قادت االستئصال، برنامج يطبق حاملا املساخل يف مرئية سلية
األقل على لتكملها أو التوبركولني اختبارات حمل لتحل اختيارات عن . بالبحث

باإلنزمي املرتبط املناعي املمتز مقايسة اختبار يستخدمELISAقُيم البقري،PPDالذي
تتضمن املاشية من خمتلفة فئات مخس و53يف إجيابية مزارع يف منطقة101حيواناً من حيواناً

االختبار هلذا احلساسية درجة كانت السل، من Ritacco)، 94.1%والنوعية73.6%خالية et

al., 1990) .كشف على قادراً كان االختبار هذا أن املؤلفون رةلمتفطلاملضادIgGالحظ
سريرياًالبقرية ظاهرة عدوى مع ليس ولكن فعال، سل من تعانـي التـي املاشية مصول يف

منها( الكامنة احلالة أو العدوى، بدء املثال، سبيل نتائج).على بني بسيط توافق هناك كان
باإلنزمي املرتبط املناعي املمتز مقايسة اختبار ونتائج التوبركولني الكشف. ELISAاختبار مت

يفع األضداد فعال4من3ن سل فيها احليوانات. بقريات يف حيدث ما عكس وعلى
فاألضداد بالتوبركولني، التحسس فرط الختبار اخللوية التفاعلية فقدت التـي املستعطلة،

جنيج وجود عند وفرة قوي) تفريغ(أكثر اختبار. مستضدي يكون قد ELISAوهكذا،

األد داخل لالختبار كمتمم تشكلمفيداً التـي املستعطلة املسلولة احليوانات كشف يف مة
القطيع أفراد بقية على Ritacco)خطراً et al., 1990).من عليها احلصول مت التـي النتائج

منعدين السليةأشخاص ماشيةباملتفطرة يف عليها احلصول مت التـي لتلك مشاֲדة ليست
ب البقريةمنعدية النوعية. املتفطرة و93%كانت البالغني وكانت98%يف األطفال، يف
و69%احلساسية البالغني األطفال51%يف املقايسة. يف تكون أن ميكن أنه هو االستنتاج

رئوي وخارج للعصيات، حاملني غري بسل مصابني مرضى كشف يف مفيدة اإلنزميية املناعية
.(De Kantor et al., 1991)وطفلي

املناعي املقايسة استخدام يفميكن السل لتشخيص أو اجلائلة املستضدات لكشف اإلنزميية ة
أيضاً جمنָקسة حيوانات Thoen)أنسجة et al., 1981) .من التخلص برنامج تطبيق أجل من
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املنعدية يتم: الغرائر وֲדذا املنعدية احليوانات أفراد ستكشف سريولوجية بإجراءات القيام يتم
العشوائي الذبح .منع

طأيف الزجاجستراليا، يف باخلاليا املتواسطة املناعة استجابة لقياس بسيط اختبار ور
االنترفريون. البقريPPDللتوبركولني كشف على االختبار عن-يعتمد الناجم غاما

التوبركولني) ساعة24(حضانة بوجود البقري الدم Rothel)من et al., 1990)وذلك
اإلن املناعية املقايسة اباستخدام الشرجي. لشطرييةزميية الذنبـي االختبار مقارنة متت

اإلPPDبالتوبركولني كومقايسة عدد على ميدانية دراسة يف غاما املاشيةنترفريون من . بري
لإل النوعية غاماكانت احلساسية98%إىل96%نترفريون كانت 93.6%إىل76.8%بينما

التفسري( أو الترمجة طريقة فمنإذا). Interpretationحسب تشخيصيان، اختباران اشترك
تبلغ حساسية على احلصول Wood)95.2%املمكن et al., 1991, Wood et al., 1992) .

اإل لكشف الشطريية اإلنزميية املناعية املقايسة البقريوֱקفرت الدم كامل يف غاما نترفريون
املباشرة اإلنزميية املناعية املقايسة من وحساسية نوعية أكثر املصلIgGلكشفلتكون يف. يف

أج اإلدراسة اختبار كان األرجنتني، يف يفريت إجيابياً غاما لديها19من9نترفريون حيواناً
مقاي اختبار يف أضداد توجد ومل اللمفية بالعقد حمدودة سلية املرتبطآفات املناعي املمتز سة

آفات. ELISAزميباإلن فيها التـي املاشية لدى كان العكس، منعلى عايل عيار منتثرة
قليل وإنتاج إنتاج(األضداد يوجد ال غاما) أو Ritacco)إلنترفريون et al., 1991).

البشرية: املكافحة العدوى من الوقاية والتلقيحالبقريةاملتفطرةبتتألف اللنب، بسترة من
السلBCGبـ واستئصال مكافحة هذا كل .وفوق

لل الوحيد املنطقي األسلوب املاشيةيتكون يف العدوى عن النامجة اخلسارات من تقليل
عن النامجة البشرية احلاالت من وللوقاية البقريةوإيقافها، برنامجاملتفطرة توطيد من ،

البقري السل واستئصال اختبارات. مكافحة بإعطاء عادة االستئصال محالت تֱקجرى
احليوانا كل من التخلص يتم حتـى متكرر، بشكل املنعديةالتوبركولني إجراء. ت أعطى

بالقيام تكفلت التـي البلدان كل يف ممتازة نتائج املفاعالت وذبح التوبركولني اختبار
االستئصال من. حبمالت عملياً، خالية أو خالية، املتقدمة البلدان من العديد احلاضر، وقتنا يف
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البقري النامية. السل البلدان يف فيها: أما احلكومة قدرة عدم عنفإن املالكني تعويض على
مثل أخرى، حمفزات إجياد الضروري من جعل االستئصال برامج يف املفاعالت يف اخلسائر

اللنب) زيادة(إֲדاظ .تكلفة
منخفضاً، العدوى انتشار فيها يكون التـي املناطق يف استئصال حبمالت البدء جيب

فيم تتوسع مث أسهل، املفاعلة احليوانات استبدال يكون يكونحيث التـي املناطق إىل بعد ا
أعلى التصديق. االنتشار يتم حبيث اللحوم، مراقبة مؤسسات تآزر على برنامج جناح يعتمد

صحيح، بشكل السل من اخلالية القطعان ترصيد. على على واحملافظة النشاطات، وتقييم
مالئم .وبائي

املسلولني األشخاص عمل ملنع أيضاً مهم الصحية اخلدمات وإحداثتآزر حيوانات مع
متحسسة جعلها أو فيها عن.عدوى الناجم السل مكافحة البقريةإن مستودعهاملتفطرة يف

اإلنسان فيها ميا أخرى، أنواع إىل االنتقال ملنع طريقة أفضل هي املاشية، اختبار. الرئيسي، مت
بينها من البقري، السل من للوقاية لقاحات أيֻקBCGعدة يثبت مل ولكنها فعاليتها، . منها
اإل خاصة للسل، املضادة باألدوية العالج وقديستغرق مكلف، وهو أشهر، عدة يزونيازيد،

من ذراري البقريةحيدث أكيدةاملتفطرة غري والنتيجة للدواء، . مقاومة
بلدان عن ملخص مع والكاريبـي الالتينية أمريكا يف البقري السل حول معطيات مجعت

ق.أخرى من وألفاريزوصنفت كانتور وريتاكو(1991)بل .(1994)وكانتور
المـراجـع
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النبָקاجي ADIASPIROMYCOSISالفُطار

ICD -10 B4 88

الفردي: املرادفات النباجية،Haptomycosisالفُطار األبواغ داءadiaspirosisداء ،
املباغ .haplosporangiosisفردية
القصرية: السببيات األبواغ )Emmonsiaميونسيةاأل(اهلالليةضربذهبية

Chrysosporium parvum var. crescensالقصريةو األبواغ فطرياتالقصريةضربذهبية ،
التربة يف كريواتsaprophyticرمامة مميز، وبشكل وتشكل، ،sperulesنباج(كبرية بوغ

adiaspores (الرئتني النسيجي. يف الطور يف الفطر يتكاثر األبواغ. ال هيةاهلالليذهبية
واحليوانات اإلنسان يف شيوعاً األكثر األبواغتوجد. العامل احليواناتالقصريةذهبية يف
من أصغر كريوات وتشكل رئيسي، األبواغبشكل األبواغختتلف. اهلالليةذهبية ذهبية

القصريةعناهلالليةضربالقصرية ضرب القصرية األبواغ تقيسذهبية حيث احلجم يف
األبواغ الرئتنيذهبية يف 700اهلاللية تقيس200  حني يف األبواغمكرون، القصريةذهبية

ذلك. مكرونا40ً إىل األبواغ: إضافة إىلالقصريةذهبية تصل عندما حتـى النواة وحيدة
حني يف األقصى، األبواغحجمها فعلياًاهلالليةذهبية النويات من املئات .هلا

اجلغرايف االنتشا: التوزع األمريكيتني. رعاملي يف العدوى وجود األرجنتني: أثبت يف
وفنـزويال املتحدة والواليات وهندوراس وغواتيماال وكندا .والربازيل

اإلنسان يف عن. نادر: احلدوث التبليغ وأمريكا11مت وأوربا آسيا يف بشرية حالة
املتحدة والواليات مور(Englund and Hochholzer, 1993)اجلنوبية ورفاقهوحسب يس

هناك(1989) رئوية4حالة،23كان خارج .منها
احليوانات يف الصغرية: احلدوث الربية الثدييات عند يف. مألوف املرض وجود أثبت وقد

األقل124 على ثديياً نويعاً أو الثدييات). Leighton and Wobeser, 1987(نوعاً بني ومن
األمريكي الظربان يف املرض شخص الرائح(األخرى، مننت صغري ثديي املننت) (حيوان الننت

(Mephitis mephitisوالو وكندا األرجنتني املتحدةيف .اليات
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واحليوانات اإلنسان يف واحليوانات: املرض اإلنسان يف سريرياً، املهم الوحيد الشكل
الرئوي النباجي الفُطار هو اخلزعة. معاً، خالل من القليلة البشرية احلاالت ومناذجشخصت

اجلثة الصحة.من على تؤثر أن دون الرئتني، يف مصفرة إىل فاحتة رمادية آفات الفطر بسبب
كبري بشكل للحيوان الكريوات. العامة عدد النباجية(يعتمد على) األبواغ الرئوي النسيج يف

الغبريات بشكل. املستنشقة) sporesاألبواغ(Conidiaعدد الرئتني يف الفطر حجم يزداد
عادة. كبري فقط واحدة رئة فتصاب قليلة غبريات استنشاق مت اللقيحة. إذا كان إذا

inoculumًمعا الرئتني إصابة احملتمل فمن يتطلب. كبرية أنه إال عفوياً، النباجي الفُطار خيتفي
يستدميResectionقطعاً عندما يوجد. (Englund and Hochholzer, 1993)جراحياً قد

السب نادرالعامل ذلك أن رغم أخرى، أعضاء يف أيضاً الفُطار. بـي من واحدة حالة وصفت
باإليدز مصاب عند املنتشر والنقي. النباجي العظم التهاب هي أمهية األكثر السريرية املميزة

األبواغالفطراستֱקفرد. املنتثر آفةالقصريةضربالقصريةذهبية يف القيح من اجلراحة خالل
وكذلك العظممعصمية، نقي من ورشافة القشع الفُطارية.من العدوى مكافحة تتم

Mycoticب Echeverria)باألمفوترييسني et al., 1993) .الفُطار من قاتلة حالة سجلت
عمره ريفي عامل عند الربازيل يف جاف35النباجي وسعال عام تعب من شكى والذي سنة

وفقد الظهر، بعد خالل8ومحى وزنه من املستشفىأ4كغ إىل الدخول قبل كانت. سابيع
الدخن للسل مشاֲדة والشعاعية السريرية احلصول. يـاألعراض مت عينات يف الفطر اكتشف

اجلثة من الربازيل. (Peres et al., 1992)عليها يف سابقاً مشاֲדة قاتلة حالة حدثت
(Moraes et al., 1989) .

اس أن إال عامة، بأعراض مصحوب غري ضرورياًاملرض يكون قد املصاب النسيج تئصال
أعراض ظهرت أو استدام .إذا

يف املننت(ظربانا25ًمن7وجدت بكندا)الننت ألبريت يف جثثها وفحص اصطيادها مت
بيضاء عقيدات مع وخيمة إىل فقط اֱדهري بالفحص ومرئية خفيفة من تنوعت آفات

ا إىل انتشرت والتـي الرئوي، املنت يف الرغاميةورمادية والقصبية املنصفية اللمفية تتميز. لعقد
حبيبـي بالتهاب وحماطة مركزي بشكل موضعة بكريوة هيستولوجياً Al bassam et)اآلفات

al., 1986).



461 الُفطار النبَّاجي

االنتقال وطرق العدوى أن: مصدر إىل الرئوية التوضعات من الساحقة األكثرية تشري
االستنشاق خالل من تلتقط اهلالليةذهاستֱקفردت. العدوى األبواغ التربةبية تشري. من

مواطن يف يوجد قد الفطر أن إىل جداً املتشاֲדة الثالثة لألنواع العدوى معدالت يف الفروق
نباتات(Leighton and Webeser, 1978)معينة جلذور اֱדهري بالنبيت مرتبطة تكون ورمبا
آخرون.معينة مؤلفون وغايونكذ(اقترح ماسون املفترس) 1982رهم بني التآثرات أن

توزعهPredator-preyوالفريسة على بعد: تؤثر برازها، يف النباجية األبواغ اللواحم تطرح
القطط،) أكل(ابتالع يف ذلك تأكد وقد وتنمو، األبواغ تنتشر وهناك املنعدية، احليوانات
الفريسة) Mustelid)Musltelid nivalisويف قذائف .ويف

كل يستنشق إذاقد التربة من املنطلقة باهلواء املنقولة الغيربات واحليوانات اإلنسان من
جداً شديدة الرياح .كانت

احليوانات واحليوانات: دور اإلنسان يف العدوى ومصدر الفطر مستودع هي التربة
العامل. األخرى نثر يف دوراً تلعب قد احليوانات بعض أن .ويعتقد

مبش: التشخيص التشخيص يتم نسيجيةقد مستحضرات يف الرئوي النسيج يف الكريوات اهدة
املخترب حيوانات يف والتلقيح وبالزرع يف. ملونة النباجية األبواغ لكشف فعالية األكثر الطريقة
مبحلول النسيج هضم هي احليوان الصوديوم2%رئتـي هيدروكسد  Leighton and)من

Woboser, 1978) .احل شيف بكاشف الكريوات الفضةتتلون ميثينامني نترات وكاشف مضي
(Englund and Hochholzer 1993)لغوموري

المـراجـع
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الرشاشيات ASPERGILLOSISداء

 ICD-10 B44.0الغزوي؛ الرئوي الرشاشيات الرئويB44.1 داء الرشاشيات داء
المنتثر؛B44.7اآلخر؛ الرئوي الرشاشيات داءB44.8 داء من أخرى أشكال

ياتالرشاش
ICD-10 B44.0 invasive pulmomary aspergillosis; B44.1 other pulmomary 

aspergillosis; B44.7 disseminated aspergillosis; B44.8 other forms of 
aspergillosis

الرئوي: املرادفات القصبـيPneumonomycosisالفُطار الفُطار ،Bronchomycosis

احليوانات( ).يف
الدخناء:السببيات جنسAspergillus fumigatusالرشاشية من أخرى أنواع وأحياناً ،
الصفراءمثلالرشاشية الرشاشيةوA. nidulansاملعششةالرشاشيةوA. flarusالرشاشية
من. A. terrusاألرضيةالرشاشيةوA. nigerالسوداء شائعة مكونات الرمامة الفطريات هذه

وت للتربة، اֱדهري العضويةالنبيت املادة تفكيك يف مهماً دوراً .لعب
أن املعروف الصفراءومن املتطفلةالرشاشية تفززانA. Parasiticusوالرشاشية

السودانـي والفول القطن وبذور والرز الذرة مثل الزيتية والبذور احلبوب يف أفالتوكسينات
رطبة ظروف يف لإلB1األفالتوكسني. املخزنة ومسرطن للكبد وللحيواناتسام ال. نسان

احليواين النسيج يف األفالتوكسني الفطريات هذه العدوى. تنتج الفصل هذا سيغطي ولذلك
.فقطالرشاشيةبأنواع
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اجلغرايف خاص: التوزع توزع يوجد وال بأسره؛ العامل يف ويتوزع االنتشار واسع النمط
.للمرض

اإلنسان يف داء: احلدوث فرادي،الرشاشياتحيدث نادربشكل مرض غري(وهو
األخرىوقوعه). شائع االنتهازية الفُطارات وقوع العفين()1(مثل الفُطار املبيضات، ) داء

والسترويدات املستقلبات ومضادات احليوية املضادات استخدام يف اإلفراط بسبب تزايد يف
ع. القشرية التبليغ مت وقد السرطان؛ من املتقدمة احلاالت يف تكراراً مشفويةحيدث فاشيات ن
اإلنسان: انظر(صغرية يف ).املرض

املكسيك داء: يف آفات من1.2%يفوجدت أكثر يف2,000من عشوائياً فتحها مت جثة
عام .(Gonzales-Mendoza, 1970)مشفى

احليوانات يف والطيور: احلدوث الثدييات من كثرية أنواع يف فرادية حاالت وصفت
والربية اقتصاديةللمرض. الداجنة مقتضيات واملاشية الطيور الطيور. يف يف منخفض الوقوع
البالغة خسارات. الداجنة تسبب قد الرومي الديك وصغار الدجاج تصيب فاشيات أن إال

املزارع بعض يف .مهمة
اإلنسان يف مزمنة: املرض أمراض نتيجة املضعفني املرضى يف نفسه الرشاشيات داء يوطد

والسرطا( السكري العميقةمثل والفُطارات والسل يف) ن وكذلك املناعي، اجلهاز وأمراض
القشرية والستريويدات املستقلبات ومضادات احليوية باملضادات عوجلوا الذين األشخاص

طويلة بأبواغ. لفترات ملوثة ملواد طويلة ولفترات مهنهم، يف يتعرضون الذين األشخاص يقع
أعلى اختطار حتت .الفطر،

جمموع لـأجرت استعادية مراجعة اإليدز مرض عند الرشاشيات داء حول دراسية 33ة

متابعة متت وقد فرنسا، يف خمتلفة طبية مرافق يف غزوي رشاشايت داء مع منهم91%مريضاً
لإليدز1991إىل1989من بارزة مضاعفة الغزوي الرشاشيات داء أن إىل وأشارت مت. ،

زروع على الغساالرشاشيةاحلصول لـمن الرئوية القصبية عامل28لة يوجد ومل مريضاً،

ا)1( األشخاص ִדاجم أوفطارات املسقلبات مضادات أو احليوية باملضادات طويلة لفترة عوجلوا الذين أو ملضعفني
القشرية .الستريويدات
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آخر أن15ومن. ممرض وجد خزعة أو اجلثة فتح هلم أجري إجيابيني14مريضاً كانوا منهم
اهليستولوجية الناحية عند. من الرشاشيات لداء مشاֲדة كانت والشعاعية السريرية األعراض

أ رغم العدالت، قلة مع باإليدز مصابني غري أعلىمرضى وقوع لديهم اإليدز مرضى ن
العصبية .(Lortholary et al., 1993)للمضاعفات

املرض من مفرقان سريريان شكالن والغزوي: هناك وهو. املوضع الرشاشيات، داء
الرشاشية غبريات استنشاق خالل من يكتسب رئيسي، بشكل التنفسي اجلهاز قد. عدوى

احمل قلة من يعانون الذين املرضى بسرعةيصاب ومترق حاد رئوي بالتهاب الواضح . ببات
هي وتكهف: األعراض رئوي، وتصلد مرتفعة، الذين. محى األسوياء األطفال عند يظهر قد

دخنـي وارتشاح النفس وضيق محى الغبريات من كبرية كميات ,Bennett)يستنشقون

داء.(1990 مالرشاشياتحيدث يعانون مرضى يف األرجي الرئوي ربوالقصبـي من سبقاً
متقطعا قصباي وانسدادا اليوزينيات كثرة كثرة. (Bennett, 1990)ويظهرون توجد
لأليج العايل والتركيز املرسبة واألضداد املرضىEاليوزينيات هؤالء عند يؤدي. املصلي

األدمي اجللد(االختيار ملستضدات) وخز فوري تفاعل وامحرارالرشاشيةإىل حطاطات . مع
الس الرئويةورغم للوظيفة مستدمي فقد أي من املرضى بعض يعانـي ال الراجعة، يف. ورات

مستدمي انسدادي داء من أو الستريويد على معتمد ربو من آخرون مرضى يعانـي حني
)Bennett, 1990 .(سدادات األرجي الرئوي القصبـي الرشاشيات بداء املصابون يتقشع قد

خيطان كشف ميكن جمهرياًالفHyphaeقصبية فيها عند. طر لدى املرضى،33%يوجد من
األيج وخاصة جوالة مناعية معقدات اهلدأة أثناء G(Bhatnagaحتـى et al., 1993).

سابقاً يعتقد كان مما شيوعاً أكثر األرجي الرئوي القصبـي الرشاشيات يكون. داء قد
لسن سريرياً مييز أن دون ويستمر الطفولة منذ موجوداً حتـىاملرض عقود أو عديدة وات

تليفي رئوي داء من باملعاناة املريض قد. يبدأ الرشاشيات داء عدوى أن نالحظ أن جيب وهنا
األيج يف املهمة الزيادة نتيجة فقط ֲדا ويشتبه بأعراض، مصحوبة غري يتم. املصليEتكون
فعا الكيميائية املعاجلة جيعل أن من غالباً، جداً متأخر بشكل يوقف. لةالتشخيص عندما

بالربيدنيزولون التداوي إىل العودة يتطلب مما واألزيز النفس ضيق حيدث السترويدات
(Green berger, 1986) .قد بيربوبيونات البكلوميتازون إنشاق أن مؤخراً دراسة استنتجت
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التقليد املعاجلة من األرجي الرئوي القصبـي الرشاشيات داء معاجلة يف فعالية أكثر يةيكون
الفموي .(Imbeault and Cormier, 1993)بالربيدنيولون

الرشاشي الورم أو الفطرية الكرة هو املرض من آخر حيدثaspirgillomaشكل والذي ،
مسبقاً موجودة أخرى أمراض عن النامجة التنفسية األجواف الفطر يستعمر التهاب(عندما

السل القصبات، توسع ن). القصبات، محيد الشكل أحياناًهذا الدم نفث حيدث وقد .سبياً،
األذنـي الفُطار هي أخرى سريرية السوداء(أشكال الرشاشية من غالباً وغزو) الناجم

بالفطر لألنف اֱדاورة ذلك. النسج أن رغم املناعة، املعوزي املرض يف اجللدي الشكل يظهر قد
األوعية. نادر الفطريات ختترق عادة، جداً خطري الغزوي اجلسمالشكل كل يف وتنتشر . الدموية

املناعة معوزي ليسوا مرضى عند الرئوي الرشاشيات داء من حاالت هناك. وصفت
العدالت بقلة املصابني املرضى يف فقط حيدث الغزوي الشكل أن على عام الكريات. إصرار
الذ يف أو الرشاشيات داء ضد الدفاع يف جداً مهمة النوى املتعددة العدلة لديهمالبيضات ين

باخلاليا املتوسطة املناعة يف خطرية كارام. (Karam and Griffin, 1986)عيوب يصف
خالل حاالت ثالثة وجود5وكريفني ويذكرا جامعي، مشفى يف يف32سنوات حالة

الطبية الـ. األدبيات هذه عند32ومن يوجد ال املذكورة دفني14حالة ).مستبطن(مرض
اجل التداخل يستطب ملعاجلةقد اجلنبـي الرئوي أو الرئوي الرشاشيات داء حالة يف راحي

اجلنبية القصبية والنواسري اجلنبية مثل. الدبائل إجراءات حتبذ احلاالت هذه الرأب: ويف
غريها من أكثر الثرب ورأب الصدر، عضالت ورأب Wex)العضلي، et al., 1993) .كما

الرش داء حالة يف جراحية إزالة جتري لألنف،قد اֱדاورة والنسج الدماغ يف الغزوي اشيات
لألنف اֱדاورة للنسج الغزوي غري االستعمار إىل يصبح. (Bennett, 1990)إضافة عندما

املعاجلة وبدء املناعة مثطبات استخدام من اإلقالل أو إيقاف احلكمة من غزوياً، االستعمار
االيتراكونازول أو ب باألمفوترييسني .الوريدية

وبناء املستشفيات هيكلة إعادة أو توسيع أو جتديد خالل صغرية فاشيات عدة حدثت
املستشفيات قرب العالية الغبريات. الطرق من كبرية كميات تنقل املشاريع هذه فخالل

املعيبة املرشحات ذرات مع التهوية أنظمة نتيجة مركزة تصبح وقد مريضا11ًالتقط. باهلواء
مشف يف املناعة منمعوز الفترة يف ذلك نتيجة نتيجة وماتوا املنتثر الرشاشيات داء عسكري ى
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أخرى. 1988/7إىل1981/7 وغرف املشددة العناية وحدة جتديد املستشفى مشروع تضمن
وضع مثل اختذت التـي املتزامنة اإلجراءات بعد ذلك من أكثر العدوى تنشر ومل عديدة؛

ا منطقة يف السقف إىل األرض من وإزالةستائر نفسها املنطقة يف السلبـي والضغط لبناء،
باستخدام للفطريات املضادة هوائية8التلوث ومرشحات النحاس كينولني هيدروكسي

املناعة معوزو مرضى فيها التـي الغرف ويف اهلواء تكييف وحدات يف الفعالية عالية خاصة
(Opal et al., 1986) .كل م: على حمددة مئوية نسبة ملفياكتسبت بورم املصابني املرضى ن

غر لنوتلقوا غرف يف ووضعوا العظم لنقي إجيابـيائس هواء ضغط مع واحد ـزيل
الرشاشيات داء الفعالية، عالية هواء بني. ومرشحات متت417ومن ملفي بورم مصاباً

أن وجد الغزوي(5.2%)22دراستهم الرشاشيات بداء الـ. أصيبوا هؤالء قد22وكان
ب،عوجلو باالمفوترييسني عندهم17ا الرشاشيات داء يشخص أن قبل أحياء7بقي. منهم

املنتثر الرشاشيات بداء املصابني كل Iwen)ومات et al., 1993).
احليوانات يف األنواع: املرض من العديد يف فرادي بشكل حيدث الرشاشيات داء أن رغم

يف اضطرابات رئيسي، وبشكل يسبب، حيث التاليةاحليوانية، املناقشة فإن التنفسي، اجلهاز
فقط والطيور والكالب واخليل املاشية يف املرض .ختص

أن:الماشية الرشاشية75%قدر خاصة الرشاشيات، من نامجة الفُطارية اإلجهاضات من
رتبة15%إىل10%و. الدخناء من فطريات النسبـي. Mucoralesالعفناواتعن الدور

اإل كسبب وداءللفطريات الربوسيالت داء من كل خيضع حني يف ازدياد يف جهاضات
للمكافحة املشعرات وداء .العطائف

الزرائب حيوانات يف الفُطاري اإلجهاض االصطبالت(يشاهد يف ولذلك)املوجودة ،
املعتدل أو البارد املناخ ذات البلدان يف الشتاء فصل خالل أنثى. حيدث جتهض عام وبشكل

اثنت أو القطيعواحدة يف .ني
اجلهاز أو الرئتني يف أوالً يتوضع الفطر أن ويعتقد جيداً، معروف غري املرض إمراض

املشيمة التهاب ويسبب الدم جمرى عرب املشيمة غزو قبل يتضاعف حيث حتدث. اهلضمي
احلمل من الثالث األثلوث خالل اإلجهاضات الفلقات: معظم ويتحولCotyledonsتتورم

رم إىل بنـيلوهنا اخلطرية. ادي احلاالت ومتينة: يف متجعدة املشيمة الفطر. تصبح يغزو قد
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رئوياً قصبياً والتهاباً اجللد التهاب مسبباً أيضاً شائع.اجلنني املشيمة األخرى. احتباس األشكال
عن رئيسي بشكل تنجم والتـي الرئوية األشكال هي العدوى الدخناءمن ،الرشاشية

عنالرشاشيةواألورام تنجم التـي األرضيةاجللدية .(Schmitt, 1981)الرشاشية
اخليول:الخيل يف نسبياً نادر الغزوي الرئوي الرشاشيات املاشية. داء يف يترافق: كما

اإلجهاض مع عامة القولونـي. املرض املعوي االلتهاب بني ترافق هناك أن ،السلمونيلة(كما
الريستيسية الغزوي) Ehrlichia risticiاإليرليخية الرئوي الرشاشيات Hattel)وداء et al.,

1991).
لألنف:الكالب اֱדاورة النسج أو األنف جبوف عامة حمدود الكالب يف الرشاشيات داء

شيوعاً األكثر الفطر هي الدخناء املناطق. الرشاشية يف ووجد نادر املنتثر الرشاشيات داء
الدافئة أستراليا. اجلافة من12سجلت: يف األرضية الرشاشية عن نامجة .1980  1984حالة

الكالب11كان من األملانية12كلباً الرعي كالب أعضاء. هي يف حبيبية بأورام املرض متيز
والعظام والطحال الكليتني يف خاصة القطنـي. عديدة، القرصي الفقار التهاب وكان

العظا مشاش يف شائعني، البؤري والنقي العظم عادةوالتهاب الطويلة . (Day et al., 1986)م
مشاֲדة6سجلت مميزاִדا وكانت املتحدة، الواليات يف املنتثر الرشاشيات داء من حاالت

أستراليا يف املوجودة Dallman)لتلك et al., 92).
يسبب:الطيور مما الرومي، والديك الدجاج يف احلاد الرشاشيات داء من فاشيات حتدث

أحيا مهمة األعراض. ناًخسارة احلهدي: تتضمن والتنفس واإلسهال الشهية وفقد احلمى
الطيور. emanciationواهلزال يف فرادي بشكل حيدث والذي املزمن، الرشاشيات داء يف أما

التوضع على وتعتمد السريرية امللوحة فتختلف من. البالغة، مصفرة حبيبية أورام تظهر
3 العملي(مم1  كانت إذا أكرب مزمنةأو األكياس) ة يف لوحيات تتطور الرئتني؛ Sacksيف

املصليات تدرجيياً تغطي وقد أو.اهلوائية، نفسها اآلفات األنابيبتوجد يف خماطانية نضحة
والرغامى كعقيدات. القصبية خمتلفة، أعضاء يف وبكثرة أيضاً موجودة احلبيبية الورمية اآلفات

لوحيات الرئيسي. أو السببية الصفراءالعوامل والرشاشية الدخناء الرشاشية هي . ة
للمرض مستعدة واملدجنة الربية الطيور من عديدة البطاريق. أنواع تكون ما وكثرياً

الضحية هي .(Chute and Richard, 1991)املأسورة
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االنتقال وطرز العدوى التربة: مصدر هو غبريات. املستودع هو املعدي العنصر
)Conidiaأو(exosporesاهلواء خالل من واحليوانات اإلنسان إىل تنتقل والتـي . الفطر،

هذا ورغم جداً، متغرية بيئية ظروف يف حياً البقاء وميكنه االنتشار واسع السببـي ال: العامل
للعدوى الطبيعية املقاومة إىل يشري مما بكثرة، اإلنسان يف املرض تتعطل. حيدث ) خترب(وقد

باستخدا املقاومة أوهذه للمناعة الكابتة األدوية املناعيم اجلهاز تضعف املرض: انظر(بعوامل
واألمراض املؤهبة العوامل حول التفاصيل من ملزيد اإلنسان يف). يف للعدوى مهم مصدر

واملواد العلف هو معها، يعملون الذين األشخاص إىل باإلضافة الداجنة، والطيور الثدييات
احليوان يفترشها النضج) لتنبكا(التـي عند الغبريات تطلق والتـي بالفطر، : ظاهرياً. امللوثة

تتوطد حتـى للعدوى جسيماً أو مديداً التعرض يكون أن باهلواء. جيب املنقولة الغبريات
مصدر هذه تكون وقد اهلواء، ومسارب واملفاقس التفقيس وغرف احلاضنات يف موجودة

الرومي والديك للدجاج .,Chute and Richard)(1991العدوى
املرض وبائيات يف احليوانات دائماً: دور البيئة هو العدوى من. مصدر املرض ينتقل ال

آخر إىل حيوان(شخص أو ).إنسان
فقد: التشخيص الواسع، انتشاره بسبب العامل وزرع استفراد اختبار على يعول ال

البيئة يف كملوث العامل املستشفى(يوجد أو كرم) املخترب العلويأو التنفسي السبيل يف . ام
هسيتولوجي لفحص املتزامن باإلجراء حاسم اختبار على احلصول باستخدام) نسيجي(ميكن

املستحضرات يف الفطر وجود وإثبات اخلزعة مناذج. مادة من العامل استفراد ميكن كما
البيئة على مكشوفة غري آفات من عقيم بشكل فقط.مأخوذة النوع استعراف بوساطةميكن

املناعي. الزرع الكهربائي الرحالن وكذلك جداً جيدة نتائج املناعي االنتشار اختبار أعطى
باإلنـزمي املرتبط املناعي املمتز ومقايسة مفيدة). إليزا(املعاكس السريولوجية االختبارات

أهنا إال األرجي، الرئوي القصبـي الرشاشيات داء يف وكذلك الرشاشيات داء لتشخيص
كذلكلي مفيدة(ست الغزوي) غري الرشاشيات داء أن. (Kurup, 1986)يف الطيور يف يكفي

مذبوحة طيور آفات من مأخوذة مواد بزرع أو املباشرة الرؤية خالل من الفطر وجود .نثبت
للفطر: املكافحة الواسع االنتشار بسبب عملية مكافحة إجراءات توطيد املستحيل . من



469 داء الرشاشيات 

املعاجلة تقتصر أن حاالتجيب على القشرية الستريويدات أو احليوية باملضادات املديدة
ضرورية املعاجلة هذه مثل فيها لتجنب. تكون خاصة احترازية إجراءات باختاذ ينصح

ولتحصني املستشفوية بناء) محاية(الفاشيات عمليات جتري عندما املناعة املعوزي املرضى
قرֲדا أو املستشفيات يتلقى. داخل أن نقيجيب طعوم يتلقون والذين ملفي بورم املصابون

بTransplantالعظم باألمفوتييبسني وقائية Iwen)معاجلة et al., 1993) .يتم أال جيب
الداجنة الطيور أو للثديات تعطى وأال القدمية احليوان فرش أو العلف مع اليدوي . التعامل

ال يف مهمة التفقيس وغرف احلاضنات يف الصحية الطرييالظروف الرشاشيات داء من .وقاية
المـراجـع
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البرعمي BLASTOMYCOSIS الفُطار

ICD-10 B40.0الحاد؛ الرئوي البرعمي الرئويB40.1الفُطار البرعمي الفُطار
الجلدي؛B40.3المزمن؛ الرئوي البرعمي البرعميB40.7الفُطار الفُطار

المنتثر؛ الفB40.8ُالرئوي من أخرى البرعميأشكال طار
ICD-10 B40.0 acate pulmomary blastomycosis; B40.1 chronic pulmomary 

blastomycosis; B40.3 cutaneous blastomycosis; B40.7 disseminated 
blastomycosis; B40.8 other forms of blastomycosis

جلنكريست:املرادفات داء الشمايل، األمريكي الربعمي داءGilchristالفُطار ،
.شيكاغو

للجلد: السببيات امللهبة الشكلBlastomyces dermatitidisالربعمية ثنائي فطر وهي ،
األفطوري بالشكل متربعمةMycelinيوجد وكخمرية املزارع نسجBuddingيف يف

املنعدية املغناة. الثدييات املستنبتات يف كخمرية الفطر يوجد بدرجةenrichedكما
بدرجة.م º37حرارة املستنبتات يف األفطوري إىلº25الشكل ينقلب قطنـي أبيض م

الوقت مع .بنـي
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املباءة هي األخرى العذبة املياه مستودعات أو األهنار من القريبة احلامضية الرملية التربة
مالءمةMicroecossytem)1(الدقيقة للجلداألكثر امللهبة معدي. للربعمية بوغية حبالة ةتبقى

أبواغها أن كما البيولوجي، املوضع هذه باهلواء) الغبريات(يف منقولة وتصبح تنفصل . قد
األبواغ حترير تدعم احمليطة العالية الرطوبة أن .يبدو

للجلدقسمت امللهبة مصلينيالربعمية منطني مستضد) 2و1(إىل وجود على اعتماداً
مرسبةAيسمىexoantigenخارجي املفحوصة. نوعيةprecipitinومييز الذراري احتوت

وفلسطني اهلند أفريقيا) إسرائيل(من من واحدة وذرية املتحدة املستضد. والواليات احتوت
A)املصلي كانت) 1النمط حني من11يف النمط12ذرية من الذراري. 2فحصت كات

املستضد حتتوي ال املستضدAاألفريقية حتتوي K(Kaufmanلكنها et al., 1983).
اجلغرايف وفلسطني: التوزع واهلند، كندا، شرق يف املرض وجنوب) إسرائيل(شوهد

سابقاً وزائري املتحدة والواليات وأوغندا وتونس وتنـزانيا أيضاً. أفريقيا حدثت
آصلة والوسطىautochthonous) أصلية(حاالت اجلنوبية أمريكا بلدان بعض يف

(Klein et al., 1986).م أهنارتوجد طول على متوضعة املتحدة الواليات يف موطونة ناطق
على كندا يف توضع حني يف نيويورك، والية من أجزاء ويف وأوهايو وميسوري امليسيسيبـي

العظمى البحريات وقرب لورنس هنر .طول
اإلنسان يف كبري: احلدوث بشكل املتحدة؛. فرادي الواليات يف احلاالت معظم سجلت

االنتشاو أوهايوكان وهنر امليسيسيبـي حوضي يف األعلى هناك. ر عامي157كان بني حالة
البلد1968إىل1885 ذلك ذكر(يف الوقوع).Selby1975كما ورفاقه كلني استخلص

الطبية األدبيات من األمريكية املتحدة الواليات يف موطونة خمتلفة 0.7إىل0.1من: واليات

لكل يف100,000حاالت مننسمة أركاناساس يف 0.44إىل0.61؛1965إىل1960السنة

لكل0.43و على100,000حالة وأركاناساس وكينتوكي امليسيسيبـي يف السنة يف نسمة
من و1967إىل1960التوايل لكل0.48؛ من100,000حالة ويسكونسني يف السنة يف نسمة

التو. 1982إىل1973 املفرطة املناطق يف الوقوع حاالت4هوHyperendemicطنيوكان

اإليكولوجية: ecosystemاملباءة)1( ).املترجم(األساسية" البيئية" الوحدة
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السنة100,000لكل يف التـي. نسمة املرض من اخلفيفة احلاالت املعطيات هذه تتضمن ال
طبية رعاية عادة تتلق .مل

الستعراف املتحدة الواليات يف لويزيانا يف حماولة التـي) حتديد(جرت احلاالت كل
بالتفصيل دائرة ولدراسة الوالية يف موطونة) واشنطندائرة(حتدث تعترب معدل. والتـي كان
خالل الوالية لكل السنوي لكل0.23: 1976-1985الوقوع أما100,000حالة نسمة،

فكان واشنطن لدائرة لكل6.8الوقوع التـي. نسمة100,000حالة الثالثني احلاالت يف
من املرضى عمر تتراوح الدائرة هذه يف إىل3درست من5مات. سنة82أسابيع أشخاص،

الرحم يف بالعدوى أصيب قد كان أحدهم أن Lowry)احملتمل et al., 1989).
سجلت كندا، حتـى120يف الربعمي الفُطار من تقريباً معظم: 1979حالة حدث

البحرية واإلدارات نتاريو أو أتبعها كيوبيك، يف أكثر. احلاالت يف38سجلت: وحديثاً حالة
ب إىل إضافة بـأونتاريو تقدر والتـي العليا، البحرية وشرق مشال يف جديدة مريضا20ًؤرة

(Bakerspigel el at., 1986).
أيضاً فاشيات شكل على املرض ورفاقه. حيدث كلني خاصة(1986)سجل منها، سبعة

املتحدة الواليات يف األوسط الغرب من الشمايل اجلزء األكرب. يف الفاشية شخصا48ًأصابت
ويسكو مسوريف ِبرֲקكة إىل انتقلوا والذين أيضاbeaverًنسني، حجزه وأماكن أوكاره . وزاروا

حضرية منطقة يف فقط واحدة فاشية شيكاغو(حدثت يف) قرب 5أشهر9وأصابت

اإلنشاء قيد مرتفع طريق من قريباً يعيشون أخرى. أشخاص فاشية يف-أصابت حدثت
فرجينيا يف حراجية مستنقعات و4-منطقة الراكون صيادي يف4من صيدهم كالب من

الوقت واملعدل. (Armsrong et al., 1987)نفس الذكور، بني أكثر بتواتر املرض حيدث
عمر فوق الرجال يف موجود للعدوى الشتاء. سنة20األعلى يف احلاالت معظم حتدث

(Klein et al., 1986).
احليوانات يف األكثر: احلدوث هي الكالب األعلىفرادي، التركيز وشوهد إصابة،

املتحدة الواليات يف أركانساس يف من. للحاالت جممعة معطيات على دراسة 20أجريت

الربعمي بالفُطار الكالب إلصابة االختطار عوامل تناولت بيطري، جامعي سجلت. مشفى
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عام971 من الكالب. 1990إىل1980حالة يف الربعمي الفُطار انتشار لكل205كان
املشفى100,000 يف اخلريف. قبول يف للمرض األعلى الوقوع الصيد. حدث كالب كانت

من تزن وكانت الرئيسية، الضحايا من45و23هي وبعمر كانت. سنوات4إىل2كغ
اإلنسان عند نفسها هي املوطونة عادة،. املنطقة واسعة مساحات الصيد كالب تغطي

باأل موطونة مناطق تدخل أن للفطروميكنها اإليكولوجية . (Rudman et al., 1992)عشاش
مأسور حبر وأسد وحصان القطط يف حاالت وصفت وأسد،(Eumetopias Jubata)كما

مقرض(Pamthera leo)أفريقي وابن ودلفني للحيوان، حديقة القطط.Ferretيف تأتـي
احلاالت عدد يف الكالب املصابة. بعد للقطط اإلمجايل العدد أن جامعيإال مشفى ففي قليل،

أن وجد املتحدة الواليات يف تينيسي من5يف فطار5,477قطط لديها معاجلتها متت قطاً
Breider)برعمي et al., 1988).

اإلنسان يف من: املرض ويقدر جيداً، معروف غري احلضانة أيام106إىل21دور
Klein)) يوما43ًاملتوسط( et al., 1986) .ا يتطور وصامت،قد خماتل بشكل الربعمي لفُطار

جنبـي وأمل عضلي وأمل مفصلي وأمل محي ملرض أعراض على حاد بشكل يبدأ. أو قد
الوزن وفقد صدري وأمل دموي، نفث مع منتجاً يصبح جاف احلمى. بسعال شوهدت

متالزمة وصف يف الصدر بصورة املثبت املنتشر الرئوي واالرتشاح النفس وضيق والسعال
يفالضا احلادة التنفسية بالغني10ئقة لدى. مرضى يكن مع6مل مترافق دفني سبب مرضى

للجلد امللهبة للربعمية بيئية ملستودعات حديث تعرض اثنني لدى يكن ومل املناعة، يف . تبدل
متربعمة مخائر رغامية الفرازات اֱדهري الفحص رغم5مات. أظهر العشرة من مرضى

با الوريدية باملعاجلة كل.  (Myer et al., 1993)ألمفوترييسني ال: على املرض يكون
املزمنة احلالة يف ويشخص البدء، عند احلاالت معظم يف الرئيسي.أعراضياً السريري الشكل

وخارج الرئوية للتظاهرات كبري تنوع مع جمموعي مرض وهو الرئوي، الربعمي الفُطار هو
االلتهاب. الرئوية أعراض الرئوي حتدثهاللشكل التـي لتلك مشاֲדة واآلفات املزمن، الرئوي

أخرى حبيبية ورمية .(Chapman, 1990)أمراض
الرئتني من االنتشار إىل الرئوية خارج األشكال الشكل. تعزى هو اجللدي الشكل



الُفطـارات474

املرضى عند مشاهدة متزامناً. األكثر رئوياً اكتنافاً املرضى بعض يظهر املرض. ال يثبت
آفات الشكلبوجود منتظمة غري قرحة بوجود أو اجلسم من املكشوفة األجزاء على تؤلولية

مرتفعة حواف اجللدية. مع اآلفات من النمطان املريض نفس عند يظهر  ,Chapman)قد

الطويلة. (1990 والعظام املفاصل يف وآفات اجللد حتت عقيدات األخرى األشكال تتألف
واألضالع لل. والفقرات حالّة يفاآلفات تتشكل خراجات مع جيد بشكل وحمددة عظم

الرخو برخبية. النسيج أو بروستاتية آفات املرضى من كبري عدد عند يوجد ,Chapman)قد

1990).
أصل7عانـى من باإليدز مصابني يف15مرضى و6مريضاً موطونة مناطق4مناطق

برعمي فطار من ومثانية موضع، رئوي برعمي فطار من موطونة رئويغري خارج أو . منتثر
متواتراً املركزي العصبـي اجلهاز يف التوضع احلاالت40%(كان املرضى6مات). من من

أول اثنان21يف وكان الربعمي؛ للفطار سريرية صورة مع طبـي مرفق يف القبول بعد يوماً
صاعق رئوي بالتهاب مصابني Pappas)منهما et al., 1992) .ا أن املؤلفون لفُطاراستنتج

اإليدز املصابني من قليل عدد يف وحتدث غالباً، وقاتلة متأخرة، مضاعفة .الربعمي
الوريدي ب االمفوترييسني هو املنتثرة للحاالت املفضل الكيتوكينازول. الدواء يفضل

ب لالمفوترييسني اجلانبية اآلثار حيدث ال ألنه حتديداً، أكثر بآفات املصابني .للمرضى
احلي يف مضيتا: واناتاملرض سنتني منذ الكالب يف األعلى الوقوع تألفت. شوهد

وبتواتر وقهم، ومحى جلدية وخراجات النفس وضيق مزمن وسعال الوزن فقد من األعراض
عمى والعظام. أقل واملفاصل واجللد والعينني اللمفية والعقد الرئتني يف اآلفات حدث.تتوضع

عند47من%72 ذكرها مت سريرية كبريةحالة يف. ذكور التنفسي السبيل يف اآلفات جتلت
احلاالت%85 يف. (Legndre et al., 1981)من تزايد يف الكالب عند احلاالت عدد

من األول الشهر فبني املتحدة، السابع1980الواليات حدوث1982والشهر 200سجل

وحدها ويسكونسني يف الكلبـي الربعمي الفُطار من الت. حالة مت يفكما حاالت عن بليغ
أيضاً امليسيسيبـي هنر Archer)شرق et al., 1987) .هي املفضلة عنداملعاجلة كما

الوريدي: اإلنسان ب من. األمفوترييسني كبرية نسبة عند الرحيم القتل أسلوب استخدام
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الكل للسمية اجلانبية اآلثار واحتمال للمعاجلة املرتفعة التكلفة بسبب املريضة ويةالكالب
(Holt, 1990) nephrotoxicity.

االنتقال وطرز العدوى البيئة: مصدر هو التـي. املستودع الوبائية الدراسات أظهرت
الدقيقة املباءة أن األخرية السنوات يف الرمليةMicroecosystemأجريت التربة هي املثالية

ال املخازن حول احملتمل ومن املائية، اֱדاري طول على أيضاًاحلامضية انظر(صناعية
ثانية).السببيات استفراده ميكن ال وغالباً مرة، العامل يستفرد البيئية الظروف تتغري . عندما

املوطونة املناطق من بؤر إىل يأتون الذين أولئك هم املعرضة والكالب املعرضون الرجال
اجلغرايف( التوزع الصيد) انظر وخاصة االستجمام، أو العمل أجل إىليتم. من االنتقال

اهلوائي الطريق عرب واحليوانات باهلواء(اإلنسان العنصر). منقول هي الفطرية الغبريات
.املعدي

املرض وبائيات يف احليوانات واحليوانات: دور اإلنسان بني مشترك فاملرض يوجد؛ . ال
آخر إىل شخص من االنتقال من معروفة حاالت توجد حيوان(ال أو ).إنسان

اآلفات،: التشخيص من وملادة للقشع املباشر اֱדهري الفحص على التشخيص يعتمد
اهليستولوجية املستحضرات وعلى مستنبتات، يف العامل استفراد تنمو). النسيجية(وعلى

للجلد امللهبة مناسبالربعمية آخر مستنبت أي أو سابورو مستنبتات يف جيد وأكثر. بشكل
املربعم اخلمرية شكل هو مييزها حرارةما بدرجة التلقيح وسط حيضن أن جيب ولذلك ،º37م

احمليط( حرارة درجة يف األفطوري الشكل على احلصول الربعمية). ambientيتم تتميز
اخلمريي شكلها يف للجلد حرارة(امللهبة بدرجة الزروع أو النسج وحيد) مº37يف بربعم

م تنفصل والتـي عريضة، بقاعدة األم اخللية إىل مشابهمتصل حجم إىل الوصول عند نها
األم اخللية النقيض. حلجم الربازيليةتوجد: وعلى الكروانية Paracoccidioidesلنظرية

brusiliensis-الكروانـي نظري الفُطار اجلنوبـي(عامل األمريكي الربعميات براعم) داء
اخلمرية تشكل طور يف لتوك. عديدة التجاري الدنا مسبار استخدام مزرعةميكن استعراف يد

للجلد امللهبة .(Scalarone et al., 1992)الربعمية
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يوفر اهلالمة؛ عرب املناعي واالنتشار املتممة تثبيت هي املستخدمة السريولوية االختبارات
جيدة نتائج املوضع. األخري من املنتثر الربعميات داء يف بكثري أكرب إليزا. احلساسية اختبار
أكثر املستضد االعتياديةبقبط اإلنـزميية املناعية املقايسات من أن: نوعية وجد عينات7فقد

أصل ֲדذه8من إجيابية كانت املرض من مبكرة مرحلة يف عليها احلصول مت مصلية عينات
كانت حني املتممة3الطريقة،يف تثبيت يف وثالثة اهلالمة، عرب املناعي االنتشار يف ال. إجيابية
مت تفاعالت النوسجاتتوجد بداء مصابني مرضى من أمصال مع أوhistoplasmosisصالبة
الكروانـي ذلكCoccidioidomycosis(Lo and Notenboom, 1990)الفُطار ورغم ،

والكروانية النوسجة مع املتصالبة التفاعالت حتدث قد أنه البال عن يغيب أال : حالياً.جيب
تشخ قيمة ذات غري األدمي االختبار االختبارات. يصيةيعترب توفر مل الكالب، يف

اآلن حتـى عليها يعول نتائج .السريولوجية
للمكافحة: املكافحة مناسبة إجراءات توجد .ال

المـراجـع
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المبيضات CANDIDIASI داء

B37.0ICD-10المبيضات؛ عن الناجم الفم المبيضاتB37.1التهاب داء
اB37.2الرئوي؛ في المبيضات واألظفار؛داء فيB37.3 لجلد المبيضات داء

والفرج؛ األخرى؛B37.4المهبل التناسلية البولية المواقع في المبيضات داء
B37.5المبيضات؛ عن الناجم السحايا عنB37.6التهاب الناجم الشغاف التهاب

المبيضاتB37.7 المبيضات؛ عن الناجم الدموي اإلنتان
ICD-10 B37.0 candidal stomatitis; B37.1 pulmonary candidiasis;

B37.2 candidiasis of skin and nail; B37.3 candidiasis of vulva and vagina;
B37.4 candidiasis of other urogenital sites; B37.5 candidal meningitis;

B37.6 candidal endocarditis; B37.7 candidal septicaemia

السالقMoniliasis)،(Candidosisاملبيضاتداء: املرادفات املبيضيֵקThrush؛ الفُطار ؛
Candiodomycosis.
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البيضاء: السببيات البيضاء(Candida albicansاملبيضة الفطريةMoniliaالطوقية ،
واحليواناتOidium albicans)البيضاوية اإلنسان يف شيوعاً األكثر النوع األنواع. هي

ت األقل هياألخرى املدارية: واتراً املرطيةC. Tropicallisاملبيضة C. Parapsilosisواملبيضة

الكروزية واملبيضةC. guillermondواملبيضةC. kruseiواملبيضة الكاذبة املدارية واملبيضة
.C. lusitaniaeاللوزيتانية
البيضاءتقيس احلديثةاملبيضة املزارع تقريبا3ً × 5يف الغراموه. مكروناً إجيابية ي

القدمية للمزارع حمدبة؛ كرميية بيضاء مستعمرات سابارو وسط يف تشكل بالتربعم؛ وتتكاثر
متدثرةHyphaeخيطان أبواغ وأحياناً ضخمة(chlamydosporesمنفصلة، كروية خاليا

ثخينة جدران البيضاءتشكل). مع اهلضمياملبيضة اجلهاز يف السوي النبيت من جزءاً
والفواكهوامل والنباتات التربة يف توجد كما واحليوان، اإلنسان عند اجللد أقل ولدرجة خاطية،
موئلها. أيضاً يف متربعمة مخرية شكل املبيضة املصابHabitatتأخذ النسيج يف أما السوي،

كاذبة خيطاناً أو خيطاناً تنتج أن فيمكنها خالياFilmentsخيوطاً(بالعدوى من تتألف
األمBuddiyمتربعمة اخللية عن تنفصل ال وآبوت). متطاولة أودز من كل  1983)طور

مؤخراً(1980 ورفاقه تشلريس عدله البيضاء، للمبيضة البيولوجي للتنميط ،(1989)طريقة
يف الذرية منو تقيم من الطريقة هذه خمتلفة9تتألف بيوكيميائية تراكيب مع اآلغار من صفائح

أل الذراري وبائيةلتفريق .هداف
اجلغرايف حمددة: التوزع موطونة مناطق توجد ال االنتشار، .عاملي

اإلنسان يف يف: احلدوث تزايد يف وقوعه تواتراً، األكثر الفُطار املبيضات داء يعترب
القشرية والستريويدات احليوية باملضادات املطولة املعاجلة زيادة نتيجة األخرية داء.السنوات

مرض العنايةاملبيضات وحدات يف اخلدج بني خاصة احملاضن، يف أوبئة حدثت فرادي،
ملوثة باحلقن تغذية سوائل أو طبية حماليل استخدام عن األوبئة بعض تنجم وقد. املشددة؛

يف عام مشفى يف تقريباً الفُطارات عن النامجة الوفيات ربع عن مسؤول املرض أن قدر
يف.املكسيك املبيضات داء آفات العشوائية5.4%وجدت اجلثة فتح حاالت من

(Gonzalez-Mendozo, 1970).
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احليوانات يف والطيور: احلدوث الثدييات من كثرية أنواع يف الداء وجود داء. أثبت
أحياناً اقتصادية آثار له تكون وقد شائع، والطيور الدجاج يف يف. املبيضات فاشيات وصفت

العامل من خمتلفة .أجزاء
اإل يف مئويةاملبيضةتوجد: نساناملرض نسبة عند واملهبل اهلضمي السبيل يف كمطاعمة

األصحاء األشخاص من الشفة. عالية والتهاب احلفاظ طفح الشفة(ينجم عن) قرحات
غالباً مֱקضعفة. املبيضة حاالت أو أعراض مع دائم، وبشكل البالغني، عند املبيضات داء يترافق

السكري الداء يناس(مثل خاصوالذي بشكل السطحي املبيضات داء والسل) ب واإليدز
أخرى وأمراض والسمنة والسرطان املذح. والزهري عن مسؤوالً العامل يكون ما غالباً

intertrigoوا احلشفة والتهاب الكيربة اجللد طيات الداحسيف مع الظفر عندلتهاب خاصة
يف أليديهن املتكرر الغمس عملهن يتطلب اللواتـي .املاءالنساء

الفم بالتهاب سريرياً يتجلى والذي املخاطية، العدوى من شيوعاً األكثر الشكل يتميز
الفم)السالق(الفُطاري من أخرى وأجزاء اللسان على قليالً ملتصقة بيضاء بلوحيات ،

تزال عندما مدمى سطحاً تترك قد يف. والتـي يزداد السريري الشكل هذا أن لوحظ وقد
الربوي إنشاقاًاألطفال بالستريويدات املعاجلني عفوياً. ني العدوى .(Edwards, 1990)تلتئم

يعاجل الذي الطبيب السرطان أو باإليدز املصابني عند للسالق املرتفع الوقوع ينبه أن جيب
األمراض هذه عن البحث إىل بالسالق مصاباً .(Syrjanen et al., 1988)مريضاً

هو املخاطي الشكل من آخر يكونشكل قد والذي املريئي، املبيضات ال(داء وقد
الفموي) يكون للسالق يتلقون. امتداداً الذين املرضى عند خاص، وبشكل بكثرة، ويتواجد

للدم املكون أو اللمفي اجلهاز يف خبيثة حلدثية اللتهاب. عالجاً شيوعاً األكثر األعراض
القص حتت واألمل البلع أثناء األمل هي .(Edwards, 1990)املريء

بسرطان املصابني عند التواتر حيث من املريئي الشكل املعوي املعدي املبيضاء داء . يتلو
للعدوى تواتراً األكثر الثالث املوقع هو الدقيق يف. املعى شيوعاً األكثر اآلفات هي القرحات

واألمعاء .املعدة
على املخاطي املبيضاء داء واملهبلكسببTrichomonasاملشعָקرةتفوق الفرج . اللتهاب
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فرجية وحكة الشدة خمتلف مهبلي جنيج مع الشكل هذا يترافق ما .كثرياً
جمموعية عدوى حتدث قد أنه إال املخاطية اجللدية باألشكال حمدود املبيضات داء أن رغم
باملضادات يعاجلون الذين جداً الضعيفني املرضى يف خاصة الدموي، االنتشار خالل من

ف طويلةاحليوية االستقصاءات. ترة عن نامجة آلفات كنتيجة احلاالت هذه تتطور ما غالباً
اجلراحية املداخالت أو اإلحليل، يف األدوات هذه غرس أو القثاطري، باستخدام ورغم. الطبية

والطحال والرئتني والكليتني العينني يف تواتراً أكثر أنه إال عضو، أي يف حيدث قد التوضع أن
ال العظامواجلهاز يف أو قلبـي صمام بدلة حول توضعه إىل باإلضافة املركزي، .عصبـي

أن كما النيستاتني، هو واملخاطي اجللدي املبيضات داء ملعاجلة احملبذ الفُطار مضاد
أيضاً فعال ملعاجلة. الكلوترميازول الفلوكونازول أو ب األمفوترييسني من كل استخدم

األخرى .املواضع
مشت دراسة يفقيمت أجريت جناعة18ركة أوربه يف طبياً الفلوكونازولefficacyمركزاً

لألذى إحداثه وعدم وحتمله وحيدة/مغ50(الفموي جبرعة بالنسبة) باليوم احلال وكذا
جبرعة(Polyenesللبولينات الفموي ب جبرعة/غ2األمفوتريسني النيستاتني أو 4اليوم

وحدة على/ماليني أو4اليوم الفُطارية) أكثرجرعات العدوى من الوقاية الدراسة. يف مشلت
أو536 كيميائية معاجلة تلقي وشك وعلى خبيث مبرض إلصابتهم املشفى يف مقبولني مريضاً

أن يتوقع الذين أو مسبقاً العدالت قلة لديهم مرضى فيهم مبن النقي، طعوم أو شعاعية معاجلة
عندهم مدة.تظهر املعاجلة أكثر. تقريباًيوما30ًأعطيت أنه الفموي الفلوكونازول أثبت

يف مساوياً وكان البلعومية، الشدقية العدوى من الوقاية يف الفموية البولينات من فعالية
قلة من يعانون الذين املرضى يف اجلسم من أخرى أجزاء عداوى من الوقاية يف الفعالية

يف. العدالت جانبية آثار املعاجلةمريضا269ًمن5.6%سجلت اֱדموعة بالفلوكونازوليف
بالبولينات267من5.2%و عوجلوا عند. مريضاً املعاجلة إيقاف إىل التفاعالت هذه 7أدت

جمموعة كل يف Philpott-Howard)مرضى et al., 1993).
احليوانات يف فرادي: املرض أخرى وطيور الرومي والديك الدجاج يف املبيضات داء

فاشيا. عادة منحتدث يتراوح وفيات معدل مع الطيور، يف خاصة أحياناً، وبائية إىل8%ت
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العلوي. %20 التنفسي للسبيل عدوى هو الطريي املبيضات حاد. داء مساق له يكون وقد
عصبية أعراض مع الطيور صغار كل. يف ويتم: على عادة بأعراض مصحوب غري املرض

املوت بعد تواتر.التشخيص األكثر اآلفة احلوصلةتوجد يف تشبهCropاً لوحيات من وتتألف ،
املخاطية إىل خفيف بشكل وتلتصق املتخثر، الطيور. اللنب يف مزمن مساق املبيضات لداء

مصفرة خنرية مادة فيه تتراكم حيث احلوصلة، جدار ثخن ويسبب فلسطني. البالغة يف
مزارع): إسرائيل( أصاب اإلوز عند بيطري مرض من غريب وباء املرض. كثريةوصف بدأ

املذرق أو القضيب خماطية وتورم منCloacaبامحرار جزء وفقد غنغرينية اآلفة أصبحت مث
و. القضيب اجلراثيم من خمتلط نبيت وجود إىل الفحوص البيضاءأشارت يؤثر. املبيضة مل

العكس وعلى الطيور، على اجلرثومي للنبيت التجريبـي إحداث: التلقيح املمكن من كان
اآلفاتالبيضاءباملبيضةملرضا من .املستفردة

والكالب واخلنازير واحلمالن العجول يف فرادي بشكل الفموي املبيضات داء حيدث
احلديقة حيوانات إىل إضافة والقبيعات، املخترب وفئران واخليل أنللمبيضةميكن.والقطط
املاشي يف واإلجهاضات الثدي التهاب إىل نادرة حاالت يف مرض. ةتؤدي عن التبليغ مت

عن ناجم البيضاءجمموعي خضعتاملبيضة التـي العجول يف خمتلفة أعضاء يف آفات مع
احليوية باملضادات مديدة القطعة. ملعاجلة يف وسالق جلدية آفات .وصفت

االنتقال وطرز العدوى البيضاءتشكل: مصدر اجلهازاملبيضة يف السوي للنبيت مكوناً
مئ لنسبة الصحيحةاهلضمي واحليوانات األصحاء األشخاص من كبرية توجد. وية كما
الطبيعة يف .اخلمرية

تكون أن احملتمل البيضاءمن اإلنساناملبيضة يف أما الطيور، صغار يف أولياً سببياً عامالً
أخرى أمراض مع احلاالت معظم يف يترافق املبيضات داء باملضادات. فإن املديدة املعاجلة

مرسباحليوية، عامل القشرية والستريويدات للخاليا السامة وسرف. والعوامل استخدام إن
تكاثر يف مهم عامل مديدة لفترات احليوية املضادات مثاملبيضةاستخدام األخرى والفطريات

املخاطية للسطوح الطبيعي النبيت تغري حيث ֲדا، .العدوى
داخلي مصدر العداوى تنتشر. ملعظم أن للعدوى املفرزاتميكن مع التماس خالل من

احلملة أو املرضى األشخاص وبراز ومهبل واجللد املبيضات.الفموية بداء املصابة لألم ميكن
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الوالدة خالل طفلها تعدي أن اجلنسية. املهبلي العالقات عن أحياناً احلشفة التهاب ينجم قد
عن ناجم املهبل بالتهاب مصابة امرأة البيضاءمع ا. املبيضة وحداتيف يف وخاصة حملاضن،
بيئي مصدر للعدوى يكون قد اإلنسان(اخلدج، يف احلدوث تكون). انظر أن احملتمل من

يف النقي طعم وحدة يف مرضى بني الالمباشر التماس عن نامجة خارجية عدوى حدثت
املشددة للعناية Vazques)وحدة et al., 1993).

املرض وبائيات يف احليوانات واحليواناتاملرض: دور اإلنسان بني توجد. مشترك ال
إىل اإلنسان من انتقال حدث لكن حيوان، إىل حيوان من االنتقال من مدونة حاالت

الوالدة خالل بالعدوى أطفاهلن أصنب اللواتـي األمهات حالة يف كما .اإلنسان،
الواسعة: التشخيص الطبيعة بسبب كبرية بدقة املختربي التشخيص جيرى أن جيب

للخمريةا واجللد. النتشار األظفار يف لآلفات املباشر الفحص هيدروكسيد(إن يف
املخاطية) البوتاسيوم األغشية الالكتوفينول(أو قطن ملونة) أزرق ألفالم اֱדهرية الرؤية أو

كبرية بأعداد موجوداً املكروب كان إذا التشخيصية الناحية من مهم جيرى. بغرام، أن جيب
منا على طازجةالفحص أو.ذج اخليطان من أشكال مع متربعم مخريي شكل وجود إن

تشخيصية قيمة له اآلفات يف معاً الكاذبة السائل. اخليطان أو الدم من العامل استفراد يسمح
موضعة بؤر من طاهر بشكل مأخوذة خزعة مادة من أو النخاعي أو الصفاقي أو اجلنبـي

املنتثر املبيضات داء بتشخيص قدع. قريبة الدم يف الفطريات وجود أن ننسى أال جيب كل لى
جمموعية عدوى على دائماً مؤشراً وليس عابراً تكشف. يكون أن الدموية للمزارع ميكن

يف الدم يف املبيضات 44%وجود املنتثر%35  املبيضات داء لديهم الذين املرضى تنمو. من
البيضاء أواملبيضة دموي أغار من وسط يف جيد بدرجةبشكل سابورو وº25 أغار . مº37 م

البذر أثناء املتدثرة األبواغ بوجود بإثبات استعرافها أغارSeedingوميكن من مزرعة عمق يف
خالل ومشاهدִדا الذرة 48دقيق هي. ساعة24  النوع هلذا األخرى املميزات أحد أن ومبا

صغ كمية بإضافة االستعراف ميكن فإنه منتشة، أنابيب صغريةإنتاج كمية إىل املزرعة من رية
بدرجة املزيج وحضن املصل مدةº37 من 4م  ,Carter and Chengappa)ساعات2 

األخرى. (1991 األنواع استعراف ومتثلللمبيضةميكن ختمر يف خصائصها خالل من
ضد). الكربوهيدرات(السكريات غلوبلني البيضاءإن التألقاملبيضة اختبار ֲדدف املوسوم
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قيمة ذات مزروعة أو مرضية مواد من للطاخات .املناعي
االنتشار هو اֱדموعي املبيضات داء لتشخيص استخداماً األوسع السريولوجي االختبار
املتراكمة اخلربة أظهرت والتـي أوخترلونـي، أغار هالمة يف املضاعف االنتشار أو املناعي

عاليتني ونوعية حساسية ذو اختبار. أنه معيرتبط جيد بشكل املناعي الكهربائي الرحالن
املناعي االنتشار فقط. اختبار ساعتني خالل النتائج على احلصول ذلك. وميكن يظهر: ومع

زيادة توكيد وجيب خطرية، مصاعب اֱדموعي املبيضات لداء السريولوجي التشخيص
املريض يف خلط. العيارات استجابة املناعة املكبوتـي املرضى لدى ولذلكتوجد ضعيفة، ية

تقنيات استخدام حماولة الدم) طرق(جيب يف املستضدات وجود antigenemiaتكشف

اجلائلة األضداد منخفضة. وليست فاحلساسية اآلن؛ حتـى جداً مشجعة النتائج ليست
(Lemieux et al., 1990 Bougnoux et al., 1990)باألنبوب التراص اختبارات أن كما

املناعي األضدادوالتألق مستوى كان إذا يف مفيدة مباشر الال الدموي والتراص الالمباشر
سوية مجهرة يف املعتاد من أعلى األشخاص. املكتشفة عند الفريدة أو املسيطرة األضداد

األيج هي العكس. Mاألصحاء يف: وعلى بدئية سريعة زيادة اֱדموعي املبيضات داء هناك
األيجMاأليج تGمث تراجع لأليجمع األيجMاٍل .Gواستمرارية

عند: املكافحة املهبلي املبيضات داء مبعاجلة الوليدي املبيضات داء من الوقاية ميكن
الثالث األثلوث خالل بالنيستاتني املضاد. األمهات احليوي املضاد هذا استخدام ميكن كما
مديدة ملعاجلة اخلاضعني املرضى عند حيوي) مطولة(للفطار الطيفمبضادات واسعة جيب. ة

البالستيكية القثاطري مبعاجلة). اللدنة(جتنب املضعفني املرضى يف املعمم السالق كبح ميكن
الفموية احملاضن. اآلفات يف األوبئة من واختاذ: وللوقاية الفموي بالسالق املصابني عزل جيب

الصارمة التصحح وقائي. إجراءات التغذوي: وكإجراء األعواز تصحيح داءجيب ألن ة
املناسبة غري الغذائية األنظمة أو الفيتامينية باألعواز املصابني عند أكرب بتواتر حيدث املبيضات

(Ajello & Kaplan, 1980).
الطيور بني املبيضات داء فاشية حدوث عند احملبذة املكافحة إجراءات كل: تتضمن قتل

النحاس سلفات وإعطاء املريضة مي(1:2,000)الطيور النيستاتنييف مع الشرب 110)اه

الطعام) كغ/مغ اآلن. يف حتـى لقاح يوجد .ال
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المـراجـع
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الكرواني COCCIDIOIDOMYCOSIS الفُطار

B38.0ICD-10الحاد؛ الرئوي الكروانـي الكروانـيB38.1الفُطار الفُطار
المزمن؛ الجلدي؛B38.3الرئوي الرئوي الكروانـي رالفُطاB38.7الفُطار

المنتثر؛ الرئوي الكروانـيB38.8الكروانـي الفُطار من أخرى أشكال
ICD-10 B38.0 acate pulmonary coccidioidomycosis; B38.1 chronic 

pulmonary coccidioidomycosis; B38.3 cutaneous coccidioidomycosis;
B38.7 disseminated coccidioidomycosis; B38.8 other forms of 

coccidioidomycosis

بوساداس: املرادفات الصحراءPosada’sداء محى خواكني، سان وادي محى ،.
اللدودة: السببيات الطورCoccidioides immitisالكروانية يف يوجد الطور ثنائي فطر ،

العضوية والسوائل النسيج يف الكربوي الطور ويف التربة، يف رماماً يكون عندما .األفطوري
املمرضةدورة الفطريات بني فريدة اللدودة الكروانية يف. حياة واحد بطور الفطر يوجد

الثديي الثوي على يتطفل عندما اآلخر بالطور أو اجلافة، شبه املناطق تربة أي الطبيعية، . البيئة
كأفطورة التربة يف اللدودة الكروانية الفطر(تتطور تزين التـي اخليطية اخليطان من ). كتلة

املفصليتبدأ البوغ يف املفصليةarthrosporeالدورة الغبرية بوغ(arthrocondiumأو
اخليطان يف متفرعة) متشكل منفصلة أفطورة ويشكل مناسب وسط يف ينتش وعندما.والذي

من حجمها مفصلية غبريات اهلواء إىل تطلق األفطورة الطور. مكرونات2-5تتشدف يبدأ
و اإلنسان باستنشاق املفصليةالطفيلي للغبريات لتشكل.احليوانات املفصلية الغبريات تنمو

من قطرها اجلدران ثخينة 80كريوات الكريوات.مكرونا10ً  هيوىل كريوة: م(تنقسم
Spherules (الداخلية األبواغ من املئات تطلقendosporesلتشكل عندما تنتشر والتـي

جديدة كريوات وتنشئ احمليطة النسج ا. يف منتدوم الطفيلية 6لدورة  Drutz and)أيام4 

Huppert, 1983)األبواغ وصلت إذا األفطوري أو الرمامي الطور إىل تنقلب أن وميكنها
اجلسم مفرغات خالل من أو املنعدى احليوان موت بعد التربة إىل ) يكوֵקن(ينشئ. الداخلية

الدورة ويعيد خيطاً الداخلي كل. (Stevens, 1990)البوغ األفطورية: على الدورة تعتمد ال
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تنتشر التـي املفصلية الغبريات من كبرية كميات حتتوي اخليطان ألن االنقالب هذا على
التربة من جديدة مواقع وتستعمر .بالرياح

اجلغرايف األمريكيتني: التوزع يف يف. حمدود اجلافة وشبه اجلافة املناطق يف موجود الفطر
املتحدة الواليات غرب وغواتيماالجنوب وكولومبيا واألرجنتني املكسيك غرب ومشال

بوليفيا يف وجوده احملتمل ومن وفنـزويال، وباراغوي يف.وهندوراس املوطونة املناطق أن قدر
تغطي الالتينية كم1.5أمريكا املكسيك2مليون يف منها مربع متر كيلو مليون من وأكثر ،

(Borelli, 1970).
اإلنسان يف وقدريب: احلدوث جداً، مرتفع املوطونة املناطق بعض يف العدوى معدل أن دو

حوايل العدوى100%أن يلتقط قد املتحدة الواليات يف املناطق هذه بعض يف السكان من
قليلة سنوات عن(خالل قبلFieseنقالً حوايل). Ajello, 1970من إىل25,000هناك

سنة100,000 كل املتحدة الواليات يف تقريبا25ً%تكتنف. حالة احلاالت أشخاصاًمن
املوطونة املناطق خارج هلا. يعيشون زيارִדم خالل منعدين  ,Drutz & Huppert)ويصبحون

أوربا. (1983 يف احلاالت بعض وصفت العظمى،(كما بريطانيا السابقة، تشيكوسلوفاكيا
املفاعلني). الدامنرك معدل منReactorsيتغري يف اجللدي منلالختبار خمتلفة موطونة 5%اطق

من أكثر السكان50%إىل ففي.من املتحدة، الواليات يف احلاالت يف ملحوظة زيادة هناك
مع1,208سجلت1991عام مقارنة كاليفورنيا يف جديدة السنة450حاالت يف حالة

السابقة اخلمسة السنوات يف احلاالت. وسطياً هذه كاونتـي،80%أتـى: ومن كرين من
معروفة موطونة منطقة عن. وهي التبليغ الشهر63%مت إىل العاشر الشهر من احلاالت من

عشر يف. الثانـي غزيرة أمطار تبعه مديد جفاف مع ترافقت كاليفورنيا يف الفاشية تكون قد
األحيان مهماً. بعض عامالً كاليفورنيا إىل للفطر سابقاً يتعرضوا مل أشخاص هجرة تكون قد

يفتوجد. آخر املتحدة الواليات يف املوطونة نيفادا،: املناطق كاليفورنيا، أريزونا،
أوتاه تكساس، تفككاً. (CDC, 1993)نيومكسيكو، أكثر اجلنوبية أمريكا من . املعطيات

املنطقة هذه يف أقل العدوى معدل أن يبدو .لكن
احليوانات يف الث: احلدوث من كثرية أنواع يف الطبيعية العدوى العدوى. ديياتوجدت
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املوطونة املناطق يف والكالب املاشية يف جداً الفُطار. متواترة آفات البيطرية املعاينة اكتشفت
يف الواليات15%إىل5%الكروانـي يف أريزونا وسط يف مساخل يف املذبوحة املاشية من

ج. املتحدة يف املوطونة املناطق يف منعدية املاشية من ماليني عدة أن غربيعتقد نوب
املتحدة الربية. الواليات والقوارض واخلنازير واخليول األغنام يف العدوى أثبتت .كما

املكسيك يف املوطونة املناطق يف حيوانات على دراسات عدة سينالوا. أجريت والية : ويف
من مأخوذة أمصال و100فحصت الكهربائي200خنـزير الرحالن بطريقة املاشية من رأس

و يفاملناعي، موجودة التفاعالت التوايل13%و12%كانت  Velasco Castrejon and)على

Compos Nieto, 1979) .سونورا والية أن: يف املاشية459من6.75%وجد من رأساً
الكوكسيديودين باستخدام اجللدي االختبار أجري عندما إجيابية . Coccidiodinكانت

اهليستولوجية الفحوص أخرى دراسة يفأجنزت املكتشفة احلبيبية الورمية رأسا3,032ًلآلفات
يف اآلفات أن ووجد املاشية من لالشتباه175من(44%)77مذبوحاً مصادرִדا مت حيواناً

كان العدوى معدل أن إىل يشري مما اللدودة، الكروانية عن فعلياً نامجة كانت بالسل بإصابتها
احليوانات%2.5 كل Cervantes)يف et al., 1978).

اإلنسان يف من: املرض احلضانة دور 4يدوم دون60%حتدث. أسابيع1  العداوى من
فقط اجللدي باالختبار متييزها وميكن مع40%أما. أعراض، تنفسي كمرض فتتجلى الباقية

عقابيل دون عادة متر والتـي الربد، نـزلة ألعراض مشاֲדة حادة من5%تتطور.أعراض
األول إىلالعداوى كلية وعلى املفاصل، مؤملة عقدة محامى أو األشكال عديدة : محامى

اجللد يف خفيف امحرار أو حطاطي بقعي طفح هو شيوعاً أن. األكثر الصدري لألمل ميكن
اجلنبـي االلتهاب عن وينجم شديداً العقد. يكون تضخم أن إال متغرية، الشعاعية الصورة

ارتشاحات مع السرية التهاب) حرشائ(اللمفية على مؤشر املنطقة تبدل وارتشاحات سنخية
كروانـي فإن. (Ampel et al., 1989)رئوي األويل التنفسي للمرض عقابيل حتدث عندما

الرئتني يف كهفية أو تليفية آفات من تتألف العقابيل عند. هذه الرئوي االلتهاب يستدمي قد
إىل املرضى 8بعض محى6  مع مترافقاً إهناكأسابيع، أو سعال أو صدري أمل التهاب(أو
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مستدمي كروانـي املنقوصي). رئوي املرضى عند مرتفع احلاالت هذه يف الوفيات معدل
السل. املناعة مع خيتلط قد والذي املزمن الشكل هو للمرض آخر .(Drutz, 1982)شكل

حوايل يف مبادة األويل املرض بعد الرئة خارج االنتثار ا0.5%حيدث ,CDC)لعداوىمن

شذوذات.(1993 تظهر ال وقد الشعاعية، الصدر صورة تظهر هو. قد شيوعاً األكثر التوضع
اجللدية وحتت اجللدية الشكل. النسج لؤلؤية حبيبية أورام من عادة اجللدية اآلفات يف(تتألف

عادة وعقيدات) الوجه محامية، اجللد.ولوحيات حتت خراجات أحياناً الته. هناك ابحيدث
يف والنقي أكثر50%إىل10%العظم أو عظماً يصيب وقد املنتثرة، احلاالت حاالت. من

متواترة السحايا املرضى50%إىل33%(التهاب عادة) من سنتني خالل قاتلة كثرة. وهي
اليوزينية النخاعي السائل السحاياEosinophilic pleocyrosisخاليا التهاب يف متواترة

الك عن تشخيصيةالناجم قيمة وهلا Ragland)روانيات et al., 1993) .األخرى التظاهرات
الربوستاتة: هي والتهاب الوتر، زليل التهاب الدرقية، الفُطار. (Drutz, 1982)التهاب

موطونة مناطق إىل املنقولني واجلنود املهاجرين العمال بني تواتراً أكثر السريري . الكروانـي
األعراضي الشكل متواتراًيكون املوطونة املناطق يف اللدودة الكروانية عن الناجم املرض من

البشري املناعي العوز بفريوس املنعدين األشخاص لظهور. يف مهم اختطار عامل املناعي العوز
.(Ampel et al., 1993)املرض

ֲדا التنبؤ ميكن ال وغالباً صعبة يف. املعاجلة فعالة كانت التـي الفطريات بعضمبيدات
أخرى حاالت يف فعالة تكن مل من. احلاالت أقل أن قدر املنعدين5%وقد أولئك من

للمعاجلة املصابني. حيتاجون واملرضى مترٍق مرض من يعانون الذين األشخاص معاجلة جيب
منتثرة عدوى من يعانون والذين أويل رئوي الذين. بعرض للمرضى باملعاجلة التفكري جيب

مناع جهاز منقوصلديهم األكثر. ي الدواءان مها والكيتوكينازول ب األمفوترييسني
Ampel)استخداماً et al., 1989) .إعطاء من400أدى ألكثر يومياً الفلوكونازول من 4مغ

لـ يف47سنوات جيدة نتائج إىل الكروانيات عن الناجم السحايا التهاب من يعانون مريضاً
Galgiani)مريضا37ً et al., 1993).
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احليوانات يف يف: املرض عامة حمدودة اآلفات املاشية، يف بأعراض مصحوبة غري العدوى
يف صغرية حبيبية ورمية آفات نادرة، حاالت يف توجد، واملنصفية؛ القصبية اللمفية العقد

البلعوم وخلف اإلبطية حتت اللفمية والعقد .الرئتني
عام ورفاقه زمير استعادية1992أجرى يف15علىدراسة الكروانـي الفُطار من حالة

من املسجلة مثبت1984إىل1975اخليول تشخيص مع كاليفورنيا يف جامعي مشفى يف
النسيجية الباثولوجيا أو يف. بالزرع شيوعاً األكثر الوزن53%العرض فقد كان اخليول من

من تراوح والذي إىل45.5املزمن أحصنة91كغ ثالثة يف فقد. كغ اخليولوقد 24%أحد

أشهر ثالثة خالل جسمه وزن مستدمي33%عانـى.من سعال من اخليول لدى. من وكان
التسمع%60 أثناء اكتشفت تنفسية شذوذات احليوانات هي. من األخرى األعراض

السطحية واخلراجات .االكتئاب
املاشية يف للموجودة مشاֲדة آفات مع األغنام يف متنوعة حاالت .وصفت

كاليفورنياويف يف اجلامعي املشفى يف19سجلت: نفس الكروانـي الفُطار من حالة
وllamas)10الالمة أريزونا كاليفورنيا9من لدى). من مع18كان منتثر فطار حيواناً

والكليتني والكبد الصدرية والعقد الرئتني يف مقيحة حبيبية مستعدة. أورام الالمة أن يبدو
للعدوى كبري اللدودةوبشكل غري. بالكروانية عداوى هناك كان إذا فيما املعروف غري من

النوع هذا يف خفيفة أو Fowler)ظاهرة et al., 1992).
اإلنسان بعد إصابة األكثر النوع هو األعضاء. الكلب كل يف حبيبية ورمية آفات توجد

الرئتني إىل إضافة الكالب،. تقريباً يف متواتر للمرض املنتثر حتـىالشكل املرض ويترقى
.(Timoney et al., 1988)املوت

االنتقال وطرز العدوى اللدودة: مصدر وشبهالكروانية اجلافة املناطق تربة يف رمامة
موحد غري املوطونة املناطق يف توزعها لكن واحليوانات. اجلافة، اإلنسان إىل العدوى تنتقل
املن للفطر املفصلية األبواغ استنشاق خالل باهلواءمن بعد. قولة أكرب بتواتر وتتواجد

الغبارية الفطر. العواصف مزارع من األبواغ باستنشاق املخترب يف العدوى تلتقط .قد
والوخيم األعراضي املرض اختطار العامل من العايل التركيز ذات للتربة التعرض ومن.يزيد
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يف خندق يف اآلثار علم يف طالبني حال هو هذا يكون أن كاليفورنيااحملتمل جنوب
(Larsen et al.,1985, Ampel et al.,1989) .هم العدوى اللتقاط تعرضاً األكثر األشخاص

موطونة مناطق من هاجروا أو وزاروا للعدوى قصة عندهم توجد ال الذين .أولئك
السكان يف الواضح النمو نتيجة املتحدة الواليات يف جلي ازدياد يف الكروانـي الفُطار

املوطونةوالسي املناطق يف .احة
يف الكبرية الزيادة نتيجة األخرية العقود يف أكرب بتواتر املرض من الوخيم الشكل يشاهد

والروماتيزم واألورام الطعوم، يف للمناعة الكابتة األدوية .(Ampel et al., 1989)استخدام
املرض وبائيات يف احليوانات للعدوى: دور الشائع املصدر هي اإلنسانالتربة من لكل

ال. واحليوانات املنعدية األخرى واحليوانات اإلنسان ألن آخر إىل شخص من الفطر ينتقل ال
املعدي العامل وهي املفصلية الغبريات استضباب. تنتج نتيجة استنشاقية حالة حدثت

aerosolizationالداخلية بالفُطارendosporesاألبواغ مصاب حصان جثة فتح أثناء
املنتثرالكر األبواغ. وانـي باستنشاق العدوى اجلثة فتح الذي البيطري الطبيب التقط

.الداخلية
بوساطة: التشخيص الفطر وجود تأكيد على التشخيص اֱדهري(1): يعتمد الفحص

أو اجلنبـي السائل أو القيح أو القشع يف الداخلية األبواغ مع الكريوات يظهر والذي املباشر
املعدة مبحلول(عصارات البوتاسيوم10%معاجل هيدروكسيد السريرية(2)).من املادة .زرع

لتجنب.اهليستوباثولوجيا(3) مغلقة أنابيب يف وإمنا بيتري أطباق يف املزارع حتضر أال جيب
معها يتعاملون والذين املخترب لطاقم للسالمة. العدوى مناسبة أدوات تستخدم أن جيب كما

.البيولوجية
الكريويناالختبا أو الكوكسيديودين باستخدام اجللدي أكثر(spherulinر يعترب والذي
فيها) حساسية يعطى التـي الطريقة بنفس ويعطى الوبائية؛ الدراسات يف جداً مفيد

بعد). السلني(التوبركولني االختبار قراءة مقداره. ساعة48و24جيب تفاعل أو5يعترب مم
االخت وهذا إجيابياً تعينيأكثر يف جداً مفيد املوطونة) حتديد(بار تفاعالت. املناطق توجد قد
العدوى يف اللدودةمتصالبة اهليستوبالزميدبالكروانية خاصة أخرى، فطرية مستضدات . مع
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املعتد هو إجيابية نتيجة مع األدمي االختبار فإن السريري التشخيص يف فقطsignificantأما
ت املريض عند حيدث مل املرضإذا بداية يف االختبار. فاعل بني قارنت دراسة يف

األفطوري(بالكوكسيديودين الطور فطر من بالكريوين) احملضر الطور(واالختبار فطر
الكروانـي) الطفيلي بالفُطار مصابني مرضى عند على: متت أفضلية مستحضر أي يبد مل

التشخيص يف لك43%تفاعل. اآلخر إجيابـي بشكل املرضى ومن املستحضرين، 43%ال

أيضاً لالثنني سلبـي بشكل تفاعلوا متناقضة14%وأعطى. آخرين غياب. نتائج أن يعتقد
املرض يف خاصة املناعية، الوظيفة يف عيوب عن ناجم املرضى من عالية مؤية نسبة يف التفاعل

املستخدمة. (Gifford and Catanzaro, 1981)املتقدم السريولوجية تثبيتاالختبارات يف
الالتكس وتراص املناعي واالنتشار والترسيب االختبارات. املتممة بني املشاركة توفر
واإلنذار للتشخيص مفيدة معلومات املناعية األيج. معاPrognosisًالبيولوجية أضداد تكون

Mيف الترسيب باختبارات إثباته ميكن ما وهذا املرض، من أسبوعني أول يف مسيطرة
و املناعياألنبوب واالنتشار الالتكس األيج. تراص أضداد ما،وقدGتظهر نوعاً متأخرة

املناعي االنتشار أو املتممة تثبيت خالل من لتثبيت. تكتشف املرتفع العيار استدامة تشري
العدوى انتثار إىل اجللدي لالختبار التفاعلية غياب مع باختبار. املتممة األضداد كشف ميكن

يف املتممة السحايا95%إىل75%تثبيت التهاب حاالت املقايسة. (Drutz, 1982)من
إنذاره وحتديد الرئوي املرض تشخيص يف مفيدة الشعاعية حاملا. املناعية االختبار عيار يتراجع

املريض جناعة. (Catanzaro & Flatane, 1983)يتحسن إىل املتممة تثبيت اختبار يشري
أيضاً .املعاجلة

موطونةحي: املكافحة مناطق يف موطونة غري مناطق من القادمون األشخاص يعمل أال بذ
عندهم الكروانـي الفُطار ضد املناعة توفر يف. لعدم الغبار مكافحة إجراءات كانت

املتحدة بالزيت(الواليات الغبار رش املروج، زرع الطرقات، حتصني) تعبيد يف ناجحة
العسكريني األشخاص.األشخاص ينصح أن الفُطارجيب التقاط اختطار حتت الواقعون

املنتثر املناعة: احلوامل(الكروانـي املنقوصو املوطونة) املرضى املناطق .بتجنب
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يف وأريزونا كاليفورنيا يف بالفورمالني املعطلة الكريوات من لقاح لصنع حماوالت جترى
املتحدة يقي. الواليات ال اللقاح أن احليوانية االختبارات يوقفأظهرت لكنه العدوى من

املرض انتثار من يقي أو عام. (Drutz and Huppert, 1983)ترقيها من أجري اختبار أظهر
و1436على1985إىل1980 ملقحني تراجع1431شخصاً حدوث غفالً أعطوا شخصاً
إحصائياًخفيف به يعتد مع-لكن مقارنة امللقحة الفئة يف الكروانـي الفُطار وقوع يف

الغفلا تلقت التـي املرض.لفئة وخامة يف اֱדموعتني بني فروقات توجد ,Pappaganis)مل

ذوي.(1993 املرضى عند االنتثار من الوقاية يف مفيدة الفطور مبضادات املعاجلة تكون قد
األويل الكروانـي بالفُطار واملصابني العايل .االختطار
المـراجـع
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المستخفيات CRYPTOCOCCOSIS داء

ICD-10B45.0الرئوي المستخفيات المخيB45.1داء المستخفيات B45.2داء

الجلدي؛ المستخفيات العظميB45.3داء المستخفيات داءB45.7داء
المنتثر؛ المستخفياتB45.8المستخفيات داء من أخرى أشكال

ICD-10 B45.0 pulmonary cryptococcosis; B45.1 cerebral cryptococcosis; 
B45.2 cutaneous cryptococcosis; B45.3 osseous cryptococcosis; B45.7 

disseminated cryptococcosis; B45.8 other forms of cryptococcosis

املستخفيات: رادفاتـامل الب،Torulosisداء بماألوربـي،رعميـالفُطار وسهرض
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.Busse-Buxhke’sبوشكة
املورمة: السببيات املورمة(Cryptococcus neoformansاملستخفية السكرياء

Saccharomycesاملورمة للنسج،Torulopsisاملتعجرة احلالة Torulaاملستخفية

Histolytica (معينة ترب يف تنمو رمامية وهو. مخرية بيضاوي، أو كروي شكل للعامل
ا إجيابـي منممحفظ قطره يتراوح 7لغرام، بوساطة4  تلتصق برباعم تتكاثر مكرونات؛

الوالدية اخللية يف مرهفة أن). األم(قاعدة األخرية السنوات يف األحباث املستخفيةأوضحت
دعامياملورمة فطر وأهنا جنسي شكل .Basidiomyceteهلا

املورمةتقسم أمناملستخفية أربعة إىل وبائية نظر وجهة مصليةمن (D, C, B, A)اط

السكريد العديدة احملفظية املستضدات على ضمن. اعتماداً بدورها املصلية األمناط وتصنف
املورمة:  Varietyضربني املصليان(املورمةضرباملستخفية املستخفيةو) DوAالنمطان
املصليان(gattiiاجلاتيةضرباملورمة الفروق). CوBالنمطان إىل البيوكيميائيةوإضافة

املصليان النمطان خيتلف واجلينية، كماهلماDوAوالسريولوجية حالة ) اجلنسي(Perfectيف
املصليني النمطني منCوBعن قليلة ذراري أن ورغم معDوA؛ االقتران إالCوBميكنها

فقط قصرية ملدة حية تبقى .(Diamond, 1990)أهنا
اجلغرايف االنتشا: التوزع والربازيل: رعاملي األرجنتني يف األمريكيتني يف املرض أثبت

وفنـزويل املتحدة والواليات واملكسيك وكولومبيا املصلي. وكندا كلAالنمط يف منتشر
املصلي النمط أما األوربيةDالعامل، البلدان بعض يف وسويسرا(فشائع وإيطالبا ) الدامنارك،

املتحدة الواليات يف نادر ا. لكنه املصليان: لعكسوعلى ومييزانCوBالنمطان توضعاً، أكثر
املناطق وبعض كالمها أو شرق وجنوب كاليفورنيا جنوب خاصة املرض، عوامل حسب

آسيا إىل باإلضافة املتحدة الواليات من Kaplan)األخرى et al., 1981; Fromtling et al.,

مرتفعة.(1982 مئوية نسبة توجد أستراليا مناطق بعض هلايف التـي املستفردة الذراري من
الواطنة اجلمهرة حالة يف كما اجلاتية، الذرية الشماليةindigenousمميزات ترييتوري ويف. يف

أن وجد من25دراسة السحايا24(26مستفردة بالتهاب مصابني من كانت تتوافق) منها
أناجلاتيةمع وجد أخرى دراسة ويف من21، ضربكا(95.5%)22ذرية من اجلاتيةنت
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صنفت. أيضاً فقد أصالً، حضرية مجهرة توجد حيث أستراليا، جنوب يف 23من65.2%أما

أهنا على لضرب. (Ellis, 1987)اجلاتيةذرية مرتفع انتشار ذات أخرى اجلاتيةمواقع
الربازيل من10(هي كاليفورنيا) 31ذراري  (Kwonchung and)73من30(وجنوب

(Benmett, 1984 .األرجنتني يف صنفت: أما من101فقد 1981بني105مستفردات

أهنا1990و املورمةعلى املصلي(اجلاتيةضرب4واملورمةضرباملستخفية هذه). Bالنمط
املتحدة الواليات يف موجود هو ملا مشاֲדة .(Bava and Negroni, 1992)املعطيات

اإلنسان يف م: احلدوث فرادية، النساءاحلاالت يف مما أعلى الرجال يف وقوع وثقت. ع
عام1,264 من املستخفيات داء من عام 1965حالة وكان 1997إىل املتحدة، الواليات يف

بني608 من عامي848مرضى بني مثبتة و1997و1973حالة السحايا، التهاب 240لديهم

سحائية خارج توضعات لديهم ز. مريضاً إىل املعطيات هذه معتشري مقارنة كبرية يادة
أبكر هناك. (kaufman and Blumer, 1968)فترات عامي85كان بني ماليزيا يف حالة

رئيسي1980و1974 بشكل الصينية األثنية . (Pathmanathan and Soo-Hoo, 1982)بني
اجلهاز يف عيوب لديهم الذين املرضى يف وأوروبا املتحدة الواليات يف املستخفيات داء حيدث

رئيسي بشكل باإليدز(املناعي املصابني للمناعة) وخاصة كابتة ملعاجلة خضعوا الذين . أو
ازدياد يف اإليدز يف املصابني عدد ألن عاملياً ازدياد يف املرض العدد. انتشار تراوح

من األرجنتني يف للحاالت 8السنوي عام4  حتـى باالزدياد1987حاالت بدأ حيث ،
إ1988عام ووصل عام35ىل، بني. 1990حالة إصابة األكثر العمرية الفئة 39كانت  20

اإليدز. سنة هو الدفني املرض كان عندما خاصة النساء، من إصابة أكثر الرجال (Bavaكان

(and Negroni, 1992كانت النساء إىل الرجال نسبة أن قدر وقد النسبة. 1إىل3، ازدادت
الذ باإليدز للمصابني مناملئوية األرجنتني يف املستخفيات داء التقطوا 1990عام12.5%ين

باإليدز. 1991عام25.9%إىل املصابني يف املستخفيات داء لوقوع مشاֲדة املئوية النسبة هذه
آسيا شرق وجنوب أفريقيا وسط والواليات) 35%إىل(20%يف أوروبا يف مما أكرب لكنها ،

املستخ). 10%إىل(6%املتحدة األمراضداء بني الثاين هو الكربى أيريس بيونس يف فيات
املريئي املبيضات داء بعد لإليدز Bava)الالحقة et al., 1992) .أخرى ناحية كان: من
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ماليزيا%14 يف باإليدز مصابني املدروسني املرضى من .فقط
األ من الكثري أن إىل األدمي االختبار على املعتمدة الوبائية الدراسات الذينتشري شخاص

املرض أعراض يظهروا مل للعامل .تعرضوا
احليوانات يف فرادية: احلدوث واحلاالت من. نادر، السوافية الفاشيات بعض وصفت

املاشية يف باملستخفيات الرئوي وااللتهاب الثدي، واألحصنة. التهاب املاعز يف املرض وصف
.والقطط

اإلنسان يف احل: احلدوث من العظمى التهاباألغلبية أو السحايا التهاب هي االت
والدماغ بأعراض. السحايا مصحوبة غري تكون والتـي رئوية، بعدوى الشكل هذا يֱקسبق

أو أعراضية-غالباً، كانت عفوياً-إن تنصرف اجلهاز. فقد يف التوضع حاالت معظم يف
واضح غري الرئوي الغزو يكون املركزي بيِّن(العصبـي ميكن. (Diamond, 1990)) غري

حبيبية ورمية كتلة مسببة عفوي بشكل تنصرف أن البدئية الرئوية ورم(للعدوى
الدم) املستخفيات جمرى عرب تنتثر صدري. أو وأمل وسعال حبمى الرئوي الشكل يتظاهر
دموي مستخفيات. ونفث أورام أو عديدة عقيدات أو وحيدة عقيدة الشعاعية الصورة تظهر

ع.كبرية مزمن األصلية. ادةًاملساق الرئوية البؤرة من انتثار حيدث يف: عندما العدوى تتوضع
الدماغ إىل منتشرة رئيسي بشكل السحائي. السحايا للشكل وضوحاً األكثر األعراض
البصرية واالضطرابات الصداع هي التخليط. للمرض األخرى األعراض تتضمن وقد

والنوام واهلياج الشخصية الته. وتبدالت يتبع املستخفياتقد عن الناجم والدماغ السحايا اب
مناسب بشكل يعاجل مل إن تقريباً احلاالت كل يف قاتل وهو أشهراً، أو أسابيع يستمر . مساقاً

التهاب دون الفطرية الكيسات من جمموعات من الدماغ يف املميزة اآلفة توجد. تتألف قد
أخرى مواقع يف أيضاً اآلفة املصحوبحيد. (Diamond, 1990)هذه غري السحايا التهاب ث

القطنـي البزل خالل من املرض ويكتشف أخرى، توضعات توجد عندما أحياناً بأعراض
النخاعي السائل واملخاطية). Liss and Rimland, 1981(وزرع اجللد اآلفة تصيب قد

كثرية أخرى أعضاء إىل إضافة حطاطات. والعظام، بتشكل اجللدية العدوى تتميز
تقرحاتوخراجا من يليها وما .ت،
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مقاوم املورمةاإلنسان وجود. للمستخفية دون املستخفيات داء من يعانون مرضى هناك
واضحة مرسبة كل. عوامل كبرية: على درجة إىل انتهازي مرضي عامل عدد. الفطر ازداد

البشري املناعي العوز فريوس وباء مع كبري بشكل املتحدةHIVاحلاالت الواليات ففي ،
بعد باإليدز، املصابني عند املوت إىل املؤدي احملتمل الرابع السبب املستخفيات داء يشكل

واملتفطرات للخاليا املضخمة والفريوسات اجلؤجؤية الرئوية دراسة. املتكيسة أجريت
األمراض لتحديد الربازيل يف أليجري بورتو يف مشفى يف باإليدز املصابني على استعادية

تصيب قد املركزيالتـي العصبـي عامي138أجري. اجلهاز بني للجثة 1990و1985فتح

وجمهرياً عيانياً األدمغة كل عانـى. وفحصت النتائج املقوسات(21%)29وحسب داء من
و املبيضات(12%)17املخي، داء ذلك. من إىل وعائية: إصافة آفات فيها جثث هناك كان
وglosisودباق دماغ%5، اعتالل البشريفيها املناعي العوز فريوس عن ناجم ي

(Wainstein et al., 1992).
أخرى أمراض من املضعفني املرضى يف املستخفيات داء يظهر ما اجلهاز(غالباً اضطرابات

هودجكن داء خاصة البطانـي، القشرية) الشبكي بالستريويدات املعاجلة احلضانة. ومن دور
معروف الرئوي. غري اآلفات تسبق املخيةقد اآلفات أن) الدماغية(ة ويقدر سنوات، أو بأشهر

املتحدة100هناك الواليات يف املستخفيات داء عن نامجة سنة كل تقريباً وفاة .حالة
جبرعات ب لألمفوترييسني الوريدي لإلعطاء مدة/مغ0.4  0.6ميكن باليوم 6كغ

كثرية حاالت يف فعاالً يكون أن املفض. أسابيع األمفوترييسنياملعاجلة من توليفة هي حالياً لة
الفموي الفلوسيتوزين مع متناقصة جبرعات للمصابني. الوريدي التوليفة هذه تستطيب ال

بالفلوسيتوزين التسمم لعالمات املبكر التطور نتيجة الوقاية. باإليدز يف مفيد الفلوكانازول
ب األمفوترييسني إعطاء بعد النكسات .(Diamond , 1990; Benenson, 1990)من

احليوانات يف والكالب: املرض واملاعز واألغنام واخليول املاشية يف املرض على التعرف مت
واملقدָקمات الربية Primatesوالقطط احليوانات من عديدة وأنواع اإلنسان حدائق(غري يف

الطيور)احليوان يف ذلك يتم ومل م. ، واملاعز األغنام يف متنوعة حاالت رئويوصفت مرض ع
الثدي التهاب يف. أو املاعز يف وصفت حاالت أربع من حالتني على الرئوي الشكل سيطر
أستراليا رئتني. غرب مع والصفاقي، اجلنبـي اجلوفني يف متراكم سائل فيها وجد إحدامها
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الرغامى يف داكنة محراء ولوحية استفراد. منخمصتني املورمةمت احلالة. منهااملستخفية أما
نوع فيها ظهر صفراء نضحة منها تسيل الرأس يف ثعلبية آفة فيها فوجد عنداملستخفيةالرابعة

جمهرياً Chapman)فحصها et al., 1990) .األشكال أكثر هو للمرض املنتثر الشكل
بني فمن والقطط، الكالب يف تظاهر21املشخصة سريري تاريخ مع الكالب يف 13حالة

و السحائي وبا4بالشكل األنفي واملفصل1لشكل العظم احليوانات. باكتناف عند وكان
أخرى أعضاء يف آفات السحائي.الباقية الشكل من أستراليا يف املوصوفة الستة احلاالت كانت

(Sutton, 1981) .العصبـي اجلهاز يف اضطراب وجود القطط يف األويل التشخيص ذكر
واملم العينني يف حبيبية أورام مع اجللدياملركزي، الشكل إىل إضافة األنفية، عند. رات وجد

املستخفيات29منقطا24ً بداء مصاباً وعندقطاً األنفي، اجللدي15الشكل الشكل
اجللدي السحايا. وحتت التهاب إىل أدى االنفي للجوف واضح اكتناف واحد قط لدى كان

البصري العصب والتهاب العو. والدماغ فريوس أضداد يفاكتشفت اهلري املناعي . قطط8ز
منتثر أو متقدم مستخفيات داء من احليوانات هذه املورمةاستֱקفردت. عانت ضرباملستخفية

و21مناملورمة املورمةقطاً املعاجلة.قطط6مناجلاتيةضرباملستخفية أعطت
بعد مات واحد باستثناء القطط كل شفيت جداً، جيدة نتائج الفموي بدءبالفلوكونازول

أيام بأربعة Malik)املعاجلة et al., 1992) .ورمي اتساق مع وأنفية رئوية أورام شوهدت
خمتلفة حيوانية أنواع يف البقرات. خماطي يف الثدي التهاب من عديدة فاشيات حدوث تأكد

اللنب يف وتبدالت الضرع يف مرئية شذوذات املستخفيات. مع داء من قليلة حاالت وصفت
وداء اجلبهيةالرئوي اجليوب تصيب وحاالت والدماغ، السحايا بالتهاب املستخفيات

األحصنة يف وإجهاضات للحجاج اֱדاورة .واملنطقة
االنتقال وطرز العدوى املصليان: مصدر املورمة(DوAالنمطان ضرباملستخفية

ونباتا) املورمة التربة، مثل خمتلفة بيئية مصادر من واستֱקفردا االنتشار وبرازواسعا معينة ت
الفواكه وعصارات الينء واللنب احلمام. الطيور جمامث يف بكثرة موجود السببـي العامل

Roostsاحلمام برباز امللوثة التربة كمصدر. ويف للحمام الربازية املادة يف الكرياتينني خيدم
املورمةللنتروجني التربةللمستخفية يف البقيا وإطالة تطوير يف يساهم احلمامال. مما يصاب

املستخفيات .بداء
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البيئي املصدر يكن املورمةمل قليلةللمستخفية سنوات حتـى معروفاً اجلاتية ضرب
ضرب. مضت باستفراد أستراليا يف أجريت دراسة حلاء35مناجلاتيةجنحت من عينة

األوكالبتوس هو األوكالبتوس من نوع ورق حتت متراكماً يبقى ؛Camaldulensisونبات
األوكالبتوس من أخرى أنواع من عينات الستفراد حماوالت تنجح تصدير. ومل مت

وآسياCamaldulensisاألوكالبتوس وأفريقيا األمريكيتني يف خمتلفة بلدان عينة. إىل أثبتت
ازهرار فصل مع متزامن اهلواء يف العامل وجود أن الورقة خلف من املأخوذة اهلواء

ا أواخر يف العايل. لربيعاألوكالبتوس الوقوع املوجودات هذه توضح للمستخفيةسوف
األصلينياجلاتيةضرباملورمة السكان أستراليا،) الواطنني(بني يف الشمالية ترييثوري يف

معها وثيق بتماس الواطنة اجلمهرة وتعيش األشجار هذه تكثر  ,Ellis and Pleiffer)حيث

بالعدو. (1990 واحليوانات اإلنسان العامليصاب على حيتوي الذي الغبار باستنشاق ى
املورمةتصبح. السببـي الرثتنياملستخفية يف مما. ممحفظة الطبيعة يف ممحفظة حتوي ال وهي

البلعمة مبقاومة هلا خالل. يسمح من تلتقط العدوى أن على يوافقون الباحثني كل أن ورغم
العنصر حول شك هناك زال فما أنهاملelementاالستنشاق، البعض يعتقد حيث عدي،

الدعامية األبواغ أنه آخرون يعتقد حني يف العامل، من اخلمريي منbasidiosporesالشكل
للعامل اجلنسي جداً. الطور كبرياً يكون قد اخلمريي الشكل أن ذكر 7(وقد ) مكرونا4ً 

فقط تقريباً مكرونني فتقيس الدعامية األبواغ أما األسناخ، يدخل .(Cohen, 1982)ألن
املرض وبائيات يف احليوانات حيوان: دور من املرض انتقال من معروفة حاالت توجد ال

إنسان إىل إنسان من أو اإلنسان إىل حيوان من أو حيوان القرنية-إىل طعم حالة عدا ما
(Beyt and Waldman, 1978).

اֱדهرية: التشخيص الرؤية خالل من التشخيص وضع املورمةللمستخفييتم املمحفظةة
بالزرع يؤكد أن وميكن وسوائله، اجلسم نسج لتفريق. يف مستنبتات استخدام يسهِّل

املصليني املصلينيDوAالنمطني النمطني حالياCًوBعن املصلي  Salkind and)التنميط

Hurd, 1982(Kwon-chung et al., 1982; .املباش املناعي التألق اختبار استخدام رميكن
اهليستولوجية املستحضرات ولبعض للمزارع نفسه Kaplan)) النسيجية(للهدف et al.,

(1981.
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املمحفظي السكريد عديد املورمةيعادل العاملللمستخفية تضاعف نتيجة األضدادְק
البشري الثوي يف السائل. السببـي يف وكذلك والبول الدم يف املفرطة األضداد كشف ميكن

حاالت يف املركزيالنخاعي العصبـي اجلهاز تنشد. إصابة التـي احلاالت تكون ما كثرياً
الفحص وجد إذا أفضل نتائج على احلصول يتم فإنه وبالتايل جداً، متقدمة الطبية الرعاية

األضداد من بدالً النوعي املستضد لكشف الالتكس. الطبـي تراص اختبار يستخدم
ا بالغلوبلني حمسسة جزيئات مع املتسخفياتبالصفيحة مستضد لكشف للمستخفيات . ملضاد

السببـي للعامل احملفظي السكاريد عديد املستضد كشف يف أيضاً مفيد إليزا Scott)اختبار

et al., 80) .ֲדدف والدماغ السحايا بالتهاب للمصابني النخاعي السائل من عينة تستخدم
اهل باحلرب آخر فحص اخلاليا عد املباشر؛ اֱדهري املمحفظ،الفحص الفطر خاليا لكشف ندي
بدرجة حضن مع لسابارو الديكستروز أغار يف الفطرº37إىل30والزرع الستفراد يتم. م

النخاعي والسائل املصل يف املستضد عن .البحث
إنكلترا البشري828فحص: يف املناعي العوز لفريوس بالنسبة إجيابياً معHIVمريضاً

املت(محى اململكة يف يف85%حدةحيدث أما املناعة، املعوزي األشخاص يف احلاالت من
لدى فيوجد املتحدة ظاهريا50ً%الواليات سوي مناعي جهاز املرضى لدى)من كان ،69

السحايا828من يف طريقة. التهاب باستخدام املستخفيات مستضد كشف اختبار أجنز
املمحفظ السكاريد العديد للمستضد االختب. الالتكس يفكان إجيابياً أصل16ار من مريضاً

إجيابية17 زروع مع السحايا بالتهاب Nelson)مصابني et al., 1990).
على دراسة و20أجريت املتسخفيات بداء مصاباً بالعدوى184قطاً مصاب غري حيواناً

الالتكس تراص اختبار للمستخفية. باستخدام أرنبية بأضداد الالتكس جزيئات حتسيس مت
القططاملو مصل يف املستضد لكشف يف. رمة إجيابياً االختبار بداء20من19كان مصابا قطا

ويف الشواهد9املستخفيات، Modlean). من et al., 1990) .املؤلفني بعض رأي : وحسب
يوجد حني يف العيار، ارتفاع مع املترافق املترقي املرض ويف البشر، يف إنذارية قيمة لالختبار

عاد سريرياحندار حتسن وجود عند التراص عيار يف .ة
املرض: املكافحة من للوقاية نوعية إجراءات توجد الدفينة. ال األمراض مكافحة املهم من



501 داء املستخفيات 

اإلمكان) املستبطنة( قدر القشرية بالسترويدات املطولة املعاجلة متنع. وإنقاص ) نقي(قد
احلاالت بعض احلمام جتمعات اإلنس. مكافحة تعرض جتنب املتراكمجيب احلمام لرباز ان
واألعشاش النافذة وعتبة اֱדامث يف .خاصة

ملنع الزيت أو باملاء بترطيبها أو كيميائياً التلوث بإزالة احلمام براز إزالة يسبق أن جيب
.(Benenson, 1990)االستضباب

المـراجـع



الُفطـارات502

الجلدي DERMATOPHYTOSIS الفُطار

ICD-10 B35

اجللديTineaةالسعف: املرادفات الفُطار ،Dermatomycosisالسعفة ،Ringworm.
من: السببيات عديدة والنوعTrichophytonالشعرويةوMicrosporumالبويغاءأنواع

الندفية املستودع. Epidermophyton floccosumالبشروية حسب جمموعات ثالثة متييز مت
وبيئياً بالبشر): ايكولوجياً(وبائياً باحليوانanthropophilicالولوعة والولوعة ،zoophilic

بالتراب لإلنسانgeophilicوالولوعة ينتقل الذي فقط باحليوان الولوع النوع هنا وسنناقش ؛
.فقط
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اجللدية الفطريات ناقصةDermatophytesكانت فطريات سابقاً الفطريات(تعترب
تتكاثر: كلوعلى) Deuteromycotyna , Fungi imperfectiالناقصة عديدة أنواع أن تبني
هي. جنسياً أمهية األكثر باحليوان الولوعة الكلبيةاألنواع حالتها(البويغاء مسيت والتـي
األوتاويةالكاملة الذقانيةو) Nannizza otaeالقزمياء T. metagrophytesالشعروية

البنهامية( الثؤلوو) Arthoderma benhamineاملفصالويات . T. vesrucosumليةالشعروية
هي أمهية األقل اخليلية: األنواع وM. equinumالبويغاء اخليلية، والشعروية البويغاء،

البويغاءوT. simiiالقرديةالشعرويةوM. nanumالقزمةالبويغاءوM. gallinaeالدجاجية
الذقانيةتقسم. M. persicolorالفرسقية الذقانيةإىلالشعروية اإليرلنديةبضرالشعروية

الذقانية .الكوينكيةضربوالشعروية
املفصلي البوغ هو املعدي اخليطان(arthrosporeالعنصر يف متشكل جنسي ال بوغ

حتطمها عند الطفيلية) وينطلق ركائز. لألطوار يف تتشكل التـي الغبريات تكون قد كما
العضوية جنسية(املادة وال جنسية أبواغاً الفطر يشكل قد أيضاً) حيث .معدية

املتوسفة، الظهارة يف كبري، وبشكل مقاومة، واألبواغ اخليطان أن هي ملحوظة مميزة
عيوشة هناك تبقى قد جتفviableوالتـي مل إذا سنوات عدة حتـى أو أشهر .عدة

اجلغرايف تكون: التوزع باحليوان الولوعة األنواع بني الكلبيةمن الشعرويةوالبويغاء
وا الذقانيةالثؤلوية والشعروية اخليلية االنتشارلشعروية توزع. عاملية يكون حني الشعرويةيف
نيوزيلندا(حمدوداًاإليرلنديةضربالذقانية إيطاليا، العظمى، بريطانيا توزع) فرنسا، ويكون

القردية آسياSimiiالشعروية يف تشتت. حمدوداً على األنواع هلذه اجلغرايف التوزع يعتمد
الثوية) رانتشا( ثوي. احليوانات القنفذ الذقانيةيوجد يفاإليرلنديةضربالشعروية فقط

ويف أوربانيوزيلنداأوربا من إليها أُدخل الفطريات. حيث أنواع أحد كثرة أو ندرة تعتمد
واحليوانات اإلنسان بني والعالقة احلضري أو الريفي املوئل على كبري، وبشكل . اجللدية،

الكل أثوياؤهبيةالبويغاء يوجد حيث احلضرية املناطق يف رئيسي بشكل يوجد فطر هي
اإلنسان مع وثيق وبتماس بكثرة والقط، الكلب وهي العكس. الطبيعيون، توجد: على

الثؤلولية يفالشعروية أي االصطبالت، يف املوجودة املاشية بني خاصة الريفية املناطق يف
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املعتد أو البارد املناخ ذات عادةاملناطق .ل
اإلنسان يف بدقة: احلدث معروف غري انتشارها أن إال شائعة اجللدي الفطر . عداوى

ذلك من أكثر بل التبليغ، واجب غري صغرية: املرض بعداوى املصابني الناس من كثري يزور ال
واالستقصاءات. طبيباً الفطريات وخمتربات اجللدية األمراض أطباء من املعطيات معظم تأتـي
اجللدية. ئيةالوبا الفطريات أنواع بعض يف ملحوظ نقص من اقتصادياً املتقدمة البلدان عانت

بالبشر بالنسبة. الولوعة صحيح فاشياتaudouiniiاألودونيةللبويغاءوهذا تسبب والتـي
الرأس سعفة من باحليوان. capitisوبائية الولوعة اجللدية الفطريات إن البلدان هذه مثل يف

اآلن بكثريهي أمهية على.أكثر إنكلترا يف أجريت دراسة انتشار23وجدت لتقييم عائلة
حتت أو السريرية بالعدوى مصابة قطط صغار مبخالطة كانوا الذين العائلة أعضاء بني العدوى

أن عن(50%)شخصا92ًمن46السريرية النامجة العدوى الكلبيةالتقطوا كانت. البويغاء
لل املئوية املنعدينالنسبة واليافعني44.2% بالغني  Pepin and)) 15من12(80%ولألطفال

Oxenham, 1986) .على استعادية دراسة يف171وجدت الزراعة وزارة يف بيطرياً طبيباً
انتشار مع شيوعاً، األكثر املصدر احليوانـي املرض هو اجللدي الفُطار أن املتحدة اململكة

يفConstable & Herington(24%قدره كان).Pepin and Oxenham, 1986مذكورة
حوايل أسبانيا يف مدريد شرق مشال يف اجللدي للفطار السنوي الوقوع يف84معدل حالة

يف10,000كل تواتراً األكثر والعوامل كانت135نسمة، الندفيةمريضاً فطرالبشروية وهي ،
بالبشر ولوع الكلبيةو (35.5%)جلدي الذقانيةو (26.6%)البويغاء (20.7%)الشعروية

(Candros et al., 1990) .على األرجنتني يف أجريت استعادية دراسة عينة1,225أشارت
سطحية فطارات و95%(من بالغني كانوا املرضى أطفاال5ً%من أن) كانوا كانت60%إىل

جلدية هو. فطريات شيوعاً األكثر العامل احلمراءكان تلتهاRubrum (%66.6)الشعروية ،
الذقانية الكلبيةو (20%)الشعروية أخرى (8%)البويغاء canteros(وعوامل et al., 1993 .(

عن مسؤولة باحليوان الولوعة األنواع تكون أن احملتمل اجللدية21%من الفُطارات من
البريو يف يف. (Gomez pando and Matas Dias, 1982)اإلنسانية أجريت دراسة وجدت

أن الثؤلوليةاهلند الذقانيةوالشعروية عنالذقانيةضربالشعروية 145من56مسؤولة
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وعن(%38.6) اإلنسانية، املستفردات يف(53.8%)93من50من اإلنسانية احلاالت من
الريفية Chatterjee)املنطقة et al., 1980)فيه حمضن يف اإلنسانية احلاالت من الكثري نشأ

يف5500 منعدية. هنغارياأرنب األرانب كل الذقانيةكانت الذقانيةضرببالشعروية
وظهرت)granulosumاحلبيبيةضرب( وعائالִדم38؛ العاملني بني إنسانية  Szili and)حالة

Kohalmi, 1983).
احليوانات يف العدوى: احلدوث أن األخرية السنوات يف الوبائية الدراسات أوضحت

يف اجللدي جداًبالفُطار شائعة من. احليوانات االصطبل حيوانات بني تواتراً أكثر السعفة
السنة طوال مفتوحة مراعي يف املوجودة .تلك

الكلبيةالعدوى أعراضيةبالبويغاء غري وهي والقطط، الكالب يف جداً شائعة
الكلبيةوجدت.غالباً ليماالبويغاء يف) البريو(يف دو79من(15%)12وضواحيها نقطا

ووجدت ظاهرة، الكلبيةاستֱקفردت. (10%)8يفالذقانيةالشعرويةآفات 17منالبويغاء

من432من(%3.9) الذقانية والشعروية الكالب من  Gomez Pando and (%5))22عينة

(Matoz Diaz, 1982 .املتحدة اململكة الكلبيةشخصت: يف فطرا1368ًمن92%يفالبويغاء
استֱקفردت و1991و1956بنيجلدياً املنعدية، القطط الكالب65%من Sparker)من

et al., 1993) .إصابة األكثر السنة عمر حتت الشعر الطويلة والقطط الكالب . كانت
(Sparker et al., 1993).

شيوعاً األكثر واملستودع الثوي هو الكلبيةالقط الدراسات. للبويغاء وجدت وقد
بني ما يف املفحوصة88%و6.5%العدوى القطط بني أكثر يف. أو الدراسات هذه أجريت

أخرى قطط مع متاس على فيها القطط كانت دراسة. مناطق يف متاماً خمتلفة لوحة لوحظت
املتحدة الواليات يف ديسكوتسني جامعة يف استفراد: أجريت الفطريات،15مت من 13جنساً

جلد من رماماً، اعترب وحد172منها تعيش مالكيهاقطاً مع احلمراءاستֱקفردت. ها ،الشعروية
من بالبشر، ولوعاً جلدياً فطراً اعتربت و14والتـي اجلبسيةقطاً، gypseumالشعروية

قطvanbreuseghemiiالبويغاءو من كل بالتراب، مولوع وكالمها استֱקفردت. ، حني يف
تسعة من الكلبية احلمراء. البويغاء الالشعروية يف شائع أنعامل إال البشري؛ اجللدي فُطار
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غريمعروف اإلنسان إىل نقله يف القطط تلعبه الذي .(Moriello and De Boer, 1991)الدور
اإلنسان يف من: املرض املتقرنة لألجزاء سطحية عدوى السعفة، أو اجللدي، الفُطار

األظفار(اجلسم الشعر، عامة). اجللد، الو: وكقاعدة اجللدية الفطريات باحليوانتنتج لوعة
تتطفل والتـي بالبشر، الولوعة األنواع من حدة أكثر التهابية آفات بالتراب والولوعة

اإلنسان على أفضل اجلسد،. بتكيف وسعفة الرأس سعفة حاالت معظم البويغاء أنواع تسبب
األظفار عدوى عن مسؤولة تكون ما ظفري(ونادراً الطيات) onychomycosisفطار أو

كل). intertrigoاملذح(اجللدية ألنواع: على جزءالشعرويةميكن أي يف اجللد تصيب أن
اجلسم .من

من ضربان الذقانيةهناك بالبشر: الشعروية ولوع الفوتية(ضرب ) interdigitaleضرب
القدمني يف ويتوضع لإلنسان نسبياً مفوع غري الرياضي(وهو باحليوان) قدم ولوع وضرب

الشكل( اإلنسانيس) حبيبـي جسم من خمتلفة مناطق على جداً التهابياً جلدياً فطاراً . بب
أخرى وحيوانات والكالب والقطط القوارض يف باحليوان الولوع الضرب احملتمل. يوجد من

املنعدية احليوانات بشعر مسكنه بتلوث اإلنسان إىل االنتقال يتم فاشيات. أن عدة جنمت
اال اجللدية الفُطارات من يفوبائية األمريكيني اجلنود بني اجلسم من خمتلفة أجزاء على لتهابية

عن الذقانيةفيتنام اجلرذان). احلبيبيةضرب(الذقانيةضربالشعروية ربع حوايل أن وجد
نفسه الضرب من بذراري منعدية كانت اجلنود معسكرات من بالقرب اصطيادها مت التـي

الفطر املنطقة. من قاطنـي بني املرض قدشوهد البالغني بأن يوحي مما فقط، األطفال يف
الطفولة يف التقطوها التـي العدوى نتيجة ممنعني .يكونون

الكلبيةتشكل: حالياً الكثريالبويغاء يف حلت وقد للسعفة، الرئيسية السببية العوامل أحد
مكان البلدان األودونيةمن لسعaudouiniiالبويغاء كسبب بالبشر، ولوع نوع وهي فة،

اجلنوبية أمريكا يف بني: الرأس، شيوعاً األكثر هي الكلبية .microsporaالبويغاواتالبويغاء
أسبوعني إىل أسبوع من املرض حضانة األشخاص. دور بني تواتراً أكثر الفروة سعفة

11بعمر الذكور4  بني أعلى ووقوعها الشعر. سنة ويصبح صغرية، حبطاطة املرض يبدأ
لطخاتBrittle) ماًقصي(متقصفاً تاركة احمليط باجتاه العدوى متوسفةPatchesوتنتشر
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املتقيحة. صلعاء) متفلسة( اآلفات من) Korionsالشهدة(تكون الفطر يكون عندما كثرية
حيوانـي البلوغ. أصل عند عفوي بشكل الكلبية البويغاء عن النامجة السعفة .تشفى

ت التـي القيحية، اللحية سعفة منتنجم الذقانية الشعروية عند الريفية، اجلماهري صيب
حيوانـي كل. أصل الشعروية: على عن املتحدة الواليات يف اجلافة اللحية سعفة تنجم

احلمراء الشعروية وعن بشري، أصل من Silva-Hunter)الذقانية et al., 1981).
حلقية تصبح ألن متيل مسطحة بآفات اجلسد سعفة احلannularتتميز وقد، حممرة واف

ووسوف صغرية حويصالت مع مرتفعة ).scalesفلوس(تكون
عن وتنجم الوجه، إىل الرأس لسعفة عادة، امتداد، هي األطفال يف اجلسد البويغاءسعفة

األودونية والبويغاء األمهات. الكلبية عند والرقبة املعصمني على أيضاً فعالة آفات تظهر قد
خيا الذين البالغني املنعدىوصغار الطفل حتدث. لطون والتـي البالغني، يف اجلسد سعفة

واجلذع األطراف على رئيسي الفطرTorsoبشكل عن غالباً وتنجم طبيعتها، يف مزمنة ،
بالبشر الولوع احلمراءاجللدي Silva-Hunter)الشعروية et al., 1981).
القدم سعفة الرياضي(تنجم ع)قدم ازدياد يف وقوعها والتـي عن، العامل، مستوى لى
من بالبشر ولوع منالشعرويةنوع أقل ولدرجة الندفية، ولوعة(البشروية أيضاً وهي

).بالبشر
عن والناجم باإليدز املصابني عند الفُطار يكون الذقانيةقد والكلبيةوالبويغاء ،البويغاء

منتثراً أو Lowinger-seoane)جلدياً et al., 1992)مرض يعانـي وقد فطار، من اإليدز ى
مثل اإلنسان عند نادر فطر عن ناجم واسع الدجاجيةجلدي جلديالبويغاء فطر وهي ،

باحليوان موضعة7هناك. ولوع كلها كانت فقط، معروفة ,.del Palacio et al)حاالت

1992).
الفطريات ملضادات املوضعي التطبيق هي احملبذة اآلزول. املعاجلة Azolesمركبات

التيوكونازول،املي( األوكسيكونازول، البيفونازول، اإليكونازول، الكلوترميازول، كونازول،
استخداماً) وغريها األكثر أشكال. هي كل يف جيدة نتائج هذه الفطريات مضادات تعطي

باحليوان ولوعة جلدية فطريات عن النامجة اجللد .سعفة
من املوضعية املعاجلة تستمر أن 4جيب فطرياتNaftifineنافتيفنيال. أسابيع2 مضاد
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آخر .(Hay 1990)قوي
احليوانات يف اجللدية: املرض للفطريات مستودعات تعترب والتـي أمهية األكثر األنواع

والقوارض واخليول واملاشية والكالب القطط هي اإلنسان إىل تنتقل أن ميكن .التـي
والكالب هذه:القطط يف أمهية األكثر السببـي هوالعامل الكلبيةاألنواع حيثالبويغاء ،

تظهر ال القطط، على جداً جيد بشكل اجللدي الفطر هذا احليوانات90%يتكيف من
ظاهرة آفات أي واألقدام. املنعدية الوجه على توجد فإهنا آفات توجد بشكلPawعندما

. رئيسي
على اجلسم من جزء أي يف تظهر وقد الكالب يف وظاهرة كثرية سعفةاآلفات شكل

).Ringwormالسعفة(civcinateمتحلقة
الذقانية الشعروية خاصة أخرى، جلدية بفطريات والكالب القطط تنعدي .قد

هي:الماشية املاشية يف للسعفة الرئيسي السببـي الثؤلوليةالعامل الشعروية(الشعروية
املغرويةFaviformeاملنخربة والشعروية ،ochraceumالب ،Albumيضاءوالشعروية

القرصاويةو فيها). discoidesالشعروية حتفظ التـي البلدان يف شيوعاً أكثر املرض
البالغة احليوانات من العجول يف أعلى ووقوعه الشتاء، خالل اصطبالت يف قد. احليوانات

على تتوضع ما وأكثر واسعة، مساحات تغطي وقد قطراً، سم ا حتـى صغرية اآلفات تكون
وال والساقنيالوجه اخلاصرتني مثل اجلسم من أخرى أجزاء على تتواجد قد أهنا إال . رقبة،

تتثخن مث املتقصف الشعر من القليل مع رمادية بيضاء جافة مبناطق مبدئي بشكل اآلفة تتميز
فاحتة بنية جلبة وتشبه ثعلبية. اآلفة منطقة خملفة اجللبة عفوي. تسقط بشكل احلالة تزول

4خالل .أشهر2 
عن:الخيل اخليول يف اجللدي الفُطار اخليليةينجم اخليليةوالشعروية نادرة. البويغاء األخرية

األمريكيتني احلصان. يف طقم فيها يسبب التـي املناطق يف عادة اآلفات Harnessتوجد

فلوس. احتكاكاً مع صلعاء جافة آفات اجللدscalesوهي تثخن األكثر. مع هي املهور
نضحية. استعداداً وآفات حكة مع عادة وخامة أكثر اخليلية الشعروية عن النامجة العداوى

جمموعات شكل على بعض مع الشعر التصاق إىل ختلف)كتل(تؤدي تتساقط وعندما ،
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ثعلبية عن. مناطق النامجة العداوى اخليليةتسبب صغريةالبويغاء مناطق مع خطورة أقل آفات
متقصف شعر مع .متوسفة

واألرنبياتالقوار القراعية:Lagomorphsض السعفة الفئرانFavusتنتشر عنيف والنامجة
الذقانية احليواناتالكوينكيةضربالشعروية إىل وتنتقل بأسره، العامل يف واسع بشكل
واإلنسان واجلذع. الداجنة الرأس على وتتوضع ومتوسفة بيضاء الذقانية. اآلفة الشعروية

القوارضفطالذقانيةضرب يف شائع آخر جلدي املخترب. ر وقبيعات فئران تنعدي ما غالباً
الذقانية ظاهرةبالشعروية آفات تبدي ال اإلنسان. وقد يلتقط عندما العامل وجود يكتشف

عادة الكالب. العدوى إىل سارية أيضاً .وهي
عن األرانب يف اجللدي الفُطار الذقانيةينجم عادالشعروية وحيدث احليواناتأيضاً، يف ة

حديثاً واألنف: سريرياً. املفطومة العينني حول الثعلبة من متوسفة مناطق آفات. تشاهد تظهر
األقدام على ذاتياً. ثانوية حمدود .املرض
والماعز األنواع:األغنام هذه يف نادرة والرأس. السعفة الوجه على اآلفات العامل. تتوضع
هو تواتراً الثؤاألكثر وهي. لوليةالشعروية بالشعر؛ مغطاة الرأس من مبناطق حمدودة اآلفات

ثخينة فلوس مع صلعاء عن. دائرية الناجم اجللدي الفُطار من فاشيتان الكلبيةوصفت البويغاء
أستراليا األوىل. يف الفاشية جز: يف أدوات استخدام وإىل القطط إىل االنتقال ) قص(عزي

الثانية. ملوثة الفاشية يكن: يف يفمل كيفية90من20%ممكناً حتديد املنعدية األغنام من رأساً
الوثيق واالختالط اجلز أدوات نتيجة شك بال كان املزرعة يف انتشارها لكن العدوى، دخول

جزها بعد مباشرة احليوانات Jackson)بني et al., 1991).
هو:الخنازير اخلنازير لسعفة شيوعاً األكثر القالعامل يف. زمةالبويغاء العدوى أثبتت

املتحدة والواليات ونيوزيلندا وكينيا اجلديدة وغينيا واملكسيك وكوبا وكندا استֱקفرد. أستراليا
فقط قليلة بشرية حاالت يف اجللدي الفطر بنية. هذا جبلبة مغطاة متجعدة مبنطقة اآلفة تتميز

بسهولة تنفصل ت. رقيقة التـي املناطق يف القزمة البويغاء وتصنفتعيش اخلنازير، فيها ربـى
بالتراب .كولوعة

ما:الطيور ونادراً العامل، أحناء كل يف فرادي بشكل الدجاج يف القراعية السعفة حتدث
اإلنسان إىل هو. تنتقل الدجاجيةالعامل .الشعروية
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االنتقال وطرز العدوى باحليوان: مصدر الولوعة اجللدية للفطريات الطبيعية املستودعات
ا منعدى.حليواناتهي حيوان مع التماس خالل من اإلنسان إىل االنتقال أو(حيدث مريض

للعدوى والوسوف) حامل الشعر يف املوجودة األبواغ خالل من مباشر غري بشكل أو
املقصوصة احليوان) املتساقطة(اجللدية الظهارة. من يف عيوشة اجللدية الفطريات تبقى

سن حتـى أو أشهر عدة يف. واتاملتساقطة أشخاص عدة يعدي أن احليوان لنفس ميكن
سعفة يسبب ال وعادة آخر، إىل شخص من باحليوان ولوع جلدي فطر ينتشر ال لكن عائلة،

بالبشروبائية الولوعة اجللدية الفطريات إنسان. عكس من االنتقال من حاالت شوهدت
إنسان الكلبيةإىل عدوائيتهللبويغاء العامل يفقد لكن ،infectivenessوسطاء بعد لإلنسان

للولدان. (Padhye, 1980)قلة حمضن يف مشفوية عدوى الفروة. وصفت سعفة أن ورغم
الولدان يف توجد ما نادراً أهنا إال األطفال بني للعدوى) انتهى(عزي. شائعة الشائع املصدر

التنامي بطيئة عدوى لديها ممرضة عنindolentإىل الكنامجة Sniderلبيةالبويغاء et al.,)

يف. 1993) عداوى يف املاشية، هو الرئيسي مستودعها والتـي الثؤلولية، الشعروية وجدت
ريفية أن. مجاهر سويسرا يف أجريت دراسة ماشية14%وجدت مع يتعاملون الذين من

عن الناجم اجللدي الفُطار يلتقطون الثؤلوليةمنعدية يف(Hauhالشعروية ذكر ما حسب
(Gudding et al., 1991 .احليوان جلد يفقد حيث أيضاً، اقتصادية عقابيل الفُطار هلذا

قيمته يف. املنعدى التبليغ واجب العكس. الترويجاملرض الكلبيةتنتقل: وعلى بالقططالبويغاء
واحلضرية الريفية اجلماهر إىل نتيجة. والكالب االنسان لعدوى الرئيسي املصدر القطط تعترب

فيهاكثرة للعدوى املرتفع واملعدل الولوع. مداعبتها اجللدي الفطر تأوي أن للقطط ميكن
اإلنسان إىل تنقله أن ميكنها أنه يتأكد مل لكن شعرها؛ يف احلمراء الشعروية تنتقل. بالبشر،

عن النامجة الذقانيةالعدوى الذقانيةو) احلبيبيةضرب(الذقانيةضربالشعروية الشعروية
املتساقطةنكيةالكويضرب الظهارة بقايا بوساطة اإلنسان إىل القوارض من مباشر غري بشكل
البيئة بالتماس. يف أو الطريقة بنفس اجللدية بفطرياִדا تنعدي أن والكالب للقطط ميكن كما

اإلنسان إىل العدوى تنقل أن بدورها وميكنها القوارض، تصطاد عندما .املباشر
إىل إنسان من االنتقال نفسهاحيدث بالطرق املقاومة. إنسان ونقص االزدحام يؤثر

العدوى وقوع على .العضوية
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املرض وبائيات يف احليوانات الولوعة: دور اجللدية الفطريات مستودع هي احليوانات
األخرى املصدر احليوانية األمراض يف وكما لإلنسان؛ العدوى ومصدر من: باحليوان االنتقال

نادر إنسان إىل إىلإنسان اإلنسان من نادر بالبشر الولوعة اجللدية الفطريات انتقال وكذلك ،
.احليوانات

اجللدي اجلبسيةالفطر اإلنسانالبويغاء يف السعفة من فرادية حلاالت السببـي العامل هو
التربة هو ومستودعه بالتراب(واحليوانات، ).ولوع

التا: التشخيص بالطرق السريري التشخيص توكيد للشعر) أ: (ليةميكن اֱדهرية املشاهدة
اآلفات من اجلنس: وللجلبات مستوى على تشخيصاً توفر أن الطريقة هلذه ألنgenusميكن ،
جدل حتيط مزيقshaftاألبواغ بشكل منMosaicالشعرة نامجة العدوى كانت إذا منتظم غري

عن نامجة العدوى كانت إذا بسالسل ترتصف حني يف ضوء) ب. (ويةالشعرالبويغاء، استخدام
مرشح(Woodوود بنفسجي فوق البويغاء): ضوء من كثرية بأنواع املنعدى الشعر يبدي حيث

براقاً مزرقاً أخضر املستنبتات) ج. (تألقاً يف من: االستفراد ميكن التـي الوحيدة الطريقة وهي
النوع استعراف .خالهلا

الفُطارات: املكافحة من الوقاية تعتمد أن ولوعةجيب أنواع عن النامجة البشرية اجللدية
احليوانات يف العدوى مكافحة على ذلكباحليوان حتقيق صعوبة لتجنب. رغم ميكن

البشرية احلاالت من معينة مئوية نسبة مينع أن واضح بكل املريضة احليوانات مع . التماس
أ املوضعية الفطريات مبضادات وتعاجل احليوانات هذه تعزل أن الفمويجيب الغريزوفولفني . و

األدوات وكل واالصطبالت الغرف تطهر وأن والوسوف؛ الشعر بقايا حترق أن ميكن. جيب
وود بضوء ظاهرياً الصحيحة القطط مفيد. فحص إجراء القوارض جتمعات .مكافحة

حيث الباردة، املناخات يف واخليول املاشية يف مشكلة اجللدية الفطريات تشكل أن ميكن
طويلةتوضع لفترات االصطبالت يف مبناعة. احليوانات للعدوى واحليوانات اإلنسان يستجيب

إن تقول التـي املالحظة ذلك أثبتت وحسبما التجارب، ذلك أثبتت حسبما وخلوية خلطية
ثانية العدوى ضد تتحصن تنعدي حاملا السوفييتـي.احليوانات االحتاد يف لقاحان طور

مصن: السابق للماشية منواحد موهنة ذرية من الثؤلوليةوع للخيولالشعروية وآخر ،



الُفطـارات512

من اخليليةمصنوع الفُطارات. الشعروية من الوقاية يف مرضية نتائج اللقاحني كال أعطى
يف. اجللدية النرويج يف اللقاح جدا200,000ًاستخدم جيدة نتائج وأعطى املاشية من رأس

(Aamodt et al., 1982) .لالستئص برنامج بالنرويجوطد غوسدال يف كل: ال تلقيح كان
مطلوباً ذلك6لفترة) إجبارياً(املاشية بعد طوعي تلقيح تاله القطعان.سنوات، انتشار كان

عام70%املنعدية االستئصال إىل الوصول مضعف. 1987ومت حي لقاح جرعتان(استخدم
املنعدية) يوما14ًبفاصل احليوانات وعزل االصطبالت تطهري للتصححمع أخرى وإجراءات

(Gudding et al., 1991).
المـراجـع
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النوسجات HISTOPLASMOSIS داء

ICD-10B39.0الحاد؛ الرئوي المغمدة النوسجات النوسجاتB39.1 داء داء
المزمن؛ الرئوي المنتثرB39.3المغمدة الرئوي المغمدة النوسجات B39.5داء

الدبوازية النوسجة
ICD-10 B39.0 acute pulmonary histoplasmosis capsulati; B39.1 chronic 
pulmonary histoplasmosis capsulati; B39.3 disseminated histoplasmosis 

capsulati; B.39.5 histoplasma duboisii

البطانـي: املرادفات الشبكي اخللوي داءReticuloendothelial cytomycosisالفُطار



الُفطـارات514

دا دارلنغالكهف، .ء
املغمدة: السببيات شكلHistoplasma capsulatumالنوسجة له الشكل، ثنائي فطر ،

خيطية أفطورة ويشكل الطفيلي الطور يف منتجةFilamentousمخريي الرمامي، الطور يف
مكروية(أغابري كربوية) Microconidiaغبريات ميكنMacroconidioوغبريات كما ،

ينم أن اخلمريي مغنـىللشكل وسط يف الفطر بزرع املخترب يف . مº37 بدرجةenrichedو
الكاملة اجلنسية(احلالة اسم) أو وأعطيت أيضاً معروفة املغمدةللفطر اإلميونسيلة

Emmonsiela capsulate.
العامل من معروفان ضربان املغمدة: هناك املغمدةواملغمدةضربالنوسجة النوسجة

مي. الدوبوازيةضرب خالياوال تكون حني يف األفطوري، الطور يف بينهما التفريق كن
ضرب اخلمريي بكثريالدوبوازيةالشكل أكرب املنعدى النسيج من) مكرونا7ً  15 (يف

5(املغمدةضرب أيضاً)مكرونات2  خمتلفة تسببها التـي النسيجية التفاعالت أن كما ، .
الضربا فيها يتواجد التـي األماكن يف يفاقترح النسيلة الوحيدة األضداد استخدام معاً ن

اخلمريي الطور يف لتفريقهما وسترن لطخة أو إليزا .(Hamilton et al., 90)اختبارات
اجلغرايف ضرب: التوزع مناملغمدةتوزع األمريكيتني يف توافراً وأكثر االنتشار عاملي

البلدان األصيلة. بقية البشرية يف) اآلصلة(احلاالت وآسيانادرة الدوبوازيةضرب. أوربا
العرض خطي بني فقط أفريقيا يف و20معروفة يف. (مشاال20ًجنوباً معروفة حاالت هناك

اآلخر(Coulanges, 1989)مدغشقر الضرب تواجد املعروف من يف. حيث الفطر توزع
بؤر وتوجد أخرى، من تلوثاً أكثر املناطق بعض تكون حيث متماثالً، ليس صغريةالتربة

كبري بشكل العامل يتركز البؤر. حيث من بعدد حتدد سوف املوطونة املناطق أن يفترض
تفلح. الصغرية مل البيئة يف موئلها لتحديد املبذولة ضرباجلهود شأن .الدبوازيةشأهنا

اإلنسان يف على: احلدوث اعتماداً وذلك جداً، مرتفع املوطونة املناطق يف العدوى معدل
اخ هناكنتائج أن قدر فقد األدمي، اهليستوبالزمني بالعدوى30تبار أصيبوا قد نسمة مليون

تتركز حيث املتحدة، الواليات يف سنة كل ֲדا يصاب تقريباً نسمة مليون ونصف بالنوسجة،
امليسيسيبـي هنر وحوض وأهايو ميسوري يف بشكل. (Selby, 1975)العدوى املرض يظهر
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وب فاشيات بشكل أو التشخيص. ائيةفرادي من املعزولة احلاالت ִדرب ما حدثت. كثرياً
عام مشال138فيها1980فاشية لكلس مقلع يف العاملني بني احلاد الرئوي املرض من حالة

موطونة تعترب ال منطقة وهي Waldman)ميتشيغان، et al., 1983)أخرى فاشية وحدثت ،
1979بني أصابت1978 إنديانا، جامعة حرم فاشية. شخصا435ًيف حدثت أخرى ومرة
1981بني وأصابت1980 نفسها للجامعة قريبة منطقة Schlech)شخصا51ًيف et al.,

املتحدة. (1983 الواليات يف شيوعاً األكثر اֱדموعية الفُطارية العدوى النوسجات داء يعترب
(Loyd et al., 1990) .الالتي أمريكا يف موطونة مناطق أيضاً االنتشار. نيةهناك أن ورغم

قرب يعيشون الالتينية أمريكا سكان كل أن الواضح من أنه إال أخرى إىل منطقة من خيتلف
فيها العدوى التقاط ميكن املكسيك. (Borelli, 1970)مناطق أو: يف وبائية فاشيات سجلت

معزولة اثنتنيحاالت إال الواليات كل عن. يف دراسة أصابت11هناك شخصا75ًفاشية
يساوي1979عام وفيات معدل و5.3%مع أصابت12، عام68فاشية . 1980شخصاً

تراكمت أنفاق أو مهجورة مناجم أو الكهوف زاروا أشخاص عند احلاالت معظم حدثت
استجمامية أو ثقافية أو مهنية ألسباب اخلفاش خملفات من. فيها أكثر هجر منجم2000وقد

وجود بسبب للخفاشاملغمدةالنوسجةكبري كبرية مستعمرات وجود . (OPS, 1981)نتيجة
وفنـزويال والبريو غواتيماال يف موطونة مناطق أيضاً ؛(Ajello and Kaplan, 1980)هناك

حدثت فقد كوبا يف إحداها3أما أصابت عامي521فاشيات بني . 1967و1962شخصاً
عام الذين1978ويف املدارس طالب بني فاشية هافاناحدثت يف كهفاً جداً. زاروا : وحديثاً
مورون8من7التقط مدينة يف لكهف زيارִדم عند العدوى الكهوف دراسة هواة من

(Gonzalez Menocal et al., 1990).
بكثري أقل السريري املرض أن إال شائعة العدوى أن وجود. رغم الشعاعية الصورة تعكس

مرتفعة مئوية نسبة يف للهيستوبالزمني،) قريباًت25%(تكلسات املتفاعلني األشخاص من
أسوياء95%و للهيستوبالزمني اجللدي التحسس الختبار إجيابـي تفاعل لديهم الذين من

السريرية الناحية . من
أفريقيا حوايل: يف ضرب200هناك عن نامجة النوسجات داء من معروفة حالة
.(Coulanges, 1989)الدوبوازية
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احل يف للعدوى: يواناتاحلدوث مستعدة والربية الداجنة الثدييات من كثرية . أنواع
يف متواترة العدوى أن اهليستوبالزمني اختبار باستخدام أجريت التـي املسوحات أظهرت

موطونة مناطق يف واخليول واألغنام أعراض. املاشية مع الكالب يف تواتراً أكثر العدوى تبدو
احليو األنواع بني من بني.انيةسريرية يف14,000فمن أوهايو جامعة عيادة إىل أدخلوا كلباً

خالل املتحدة يف4الواليات النوسجات داء شخص Cole)فيها(0.44%)62سنوات et

al., 1953).
اإلنسان يف بضعة: املرض وبعد تستنشق، عندما واالسناخ القصيبات يف الغبريات تندخل

من تֱקبتلع مخائر وتنتج تنتش تتكاثرأيام حيث البالعم اللمفية. قبل العقد إىل البالعم تتحرك
والطحال املناعة،. املنصفية تتطور عندما املبتلعة اخلمائر حتطيم على القدرة البالعم تكتسب
الرشائح األخرىinfiltratesوختتفي العدوى مواقع ويف العقد . (Loyd et al., 1990)يف

أعراض دون العداوى معظم وعلىيعت. حتدث املستنشقة الغبريات عدد على املرض تطور مد
للشخص اخللوية من. املناعة احلضانة دور 18يدوم رئيسية3هناك. يوما5ً  سريرية أشكال

واملنتثر: للمرض املزمن التكهفي والرئوي احلاد األكثر. الرئوي هو احلاد الرئوي الشكل
محية أعراض مع الوافدة النـزلة ويشبه أسابيعتواتراً عدة إىل يوم من تدوم نسبة. قد يعانـي
صدري وأمل سعال من املرضى من املرضى. كبرية معظم يف للصدر الشعاعية الصور تظهر ال

املنصفية العقد يف وزيادة صغرية رشائح تظهر قد أخرى حاالت يف لكن تبدالت، أي
طفح. Hilarوالنقريية أو األشكال عديدة أو عقدة محامى تظهر مفصليقد أمل أو . منتشر

أحد يلحظه أن دون املرض من الشكل هذا ميضي ما اخلفيفة. غالباً احلاالت يف الشفاء حيدث
رئوي تكلس دون أو مع معاجلة تواتراً.دون أكثر بشكل املرض من املزمن الشكل حيدث
فوق أعمارهم الذين األشخاص تقر40عند ودائماً الذكور، بني عاٍل انتشار مع يباًنسبة

سابق رئوي مرض النفاخ(بوجود تكهف). خاصة مع الرئوي السل السريري شكله . يشبه
عفوياً الشفاء يكون وقد سنوات، إىل أشهر من املساق خيتلف املرض. قد من املنتثر الشكل

يأخذ قد حيث املسنني، أو جداً الصغار يف رئيسي بشكل ويشاهد خطورة، األكثر هو
مزمناً أو حاداً رئيسي.مساقاً بشكل يرضعون الذين األطفال بني احلاد املساق مناعة(حيدث
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ناضجة الطحالية) غري الكبدية الضخامة من خمتلفة بدرجات ويتميز الصغار، واألطفال
واإلعياء يعاجل. واحلمى مل إذا كبرية بدرجة وهوقاتل الدخنـي، السل مع خيتلط ما وغالباً

وقل. املريض البيض قلة حدوث الدميكثر وفقر الصفيحات الدم. ة من العامل استفراد ميكن
العظم نقي حدوث. أو الطبية األدبيات بني73سجلت األطفال بني النوسجات داء من حالة

املنتثر. (Miranda Novales et al., 1993)1988و1934عامي الشكل يف األعراض تعتمد
الفطر توضع على الكب(املزمن التهاب رئوي، الشغافالتهاب التهاب ما). إخل.. د، كثرياً

احلاالت هذه يف طحالية كبدية وضخامة املخاطية يف تقرح عادة. يوجد البالغني بني حيدث
املريض يعاجل مل إذا قاتالً يكون قد لكنه عديدة، سنوات أحياء يبقون قد .والذين

مر فيهم مبن املناعة، املعوزي املرضى يف املنتثر النوسجات داء العوزحيدث متالزمة ضى
يف اإليدز يف شيوعاً األكثر العدوى وهو اإليدز، ملتالزمة األوىل التظاهرة يكون وقد املناعي،

املوطونة املناطق Johnson)بعض et al., 1988).ًجدا وأعراضها املرض أشكال . ختتلف
يف تواتراً األكثر السريرية األعراض و23(مريضا27ًكانت وفقد:هي) نساء4رجالً احلمى

طحالية كبدية وضخامة الرئتني يف صغرية وعقيدات اجللدية واآلفات الدم وفقر الوزن
الغدد Negroni)وتضخم et al., 1992) .قصور مع صاعقاً مساراً احلاالت بعض تتبع

الدماغي االعتالل أخرى حاالت تشمل بينما اإليدز(تنفسي، النوسجات)خرف وداء ،
ا مع املعوي األطرافاملعدي على حطاطات مع اجللدي النوسجات وداء معوي نثقاب

واجلذع .والوجه
تظهر أي50مل املنتثر النوسجات داء من ويعانون باإليدز مصابني ملرضى شعاعية صورة
يف خمتلفة27تبدالت شذوذات وأظهرت ال(مريضاً، أو خطية وعتامات عقيدية، عتامات
النت. مريضا23ًيف) منتظمة نوعيةكانت وغري خمتلفة احلاالت هذه يف الشعاعية Conces)ائج

et al., 1993).
مقداره سنوي معدل املتحدة الواليات يف من68سجل النوسجات داء نتيجة فقط وفاة

املرض1963إىل1952 أن يثبت وهذا املوطونة، املناطق يف للمرضى العايل االنتشار رغم
عادة .محيد

ا داء يف اآلفات ضربحتدث عن الناجم األفريقي أكثرالدبوازيةلنوسجات وبشكل ،
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والعظام اجللد حتت والنسيج اجللد يف أو. تواتراً، كعقيدات اجللدية احلبيبية األورام تظهر
إكزميية أو تقرحية اجللد. آفات حتت النسيج يف خراجات مشاهدة اآلفات. ميكن توجد

العظ النوسجات داء يف املتعددة أو أحياناًاملعزولة أعراض دون وتكون Manson)مي،

Bahr and Apted, 1982) .األعضاء من الكثري يف اخلاليا عمالقة حبيبية أورام تتشكل قد
وخيماً ويصبح املرض يترقى عندما .الداخلية

واملديدة الوخيمة احلاالت يف احلاد الرئوي النوسجات داء معاجلة القصرية. تربر واملعاجلة
باألم مدةاألمد الوريدي ب عادة4أو3فوترييسني كافية املرضى.ٍأسابيع يعاجل أن جيب

الكيتوكونازول أو الوريدي ب باألمفوترييسني أطول مدة املنتثر النوسجات بداء املصابون
عادة .(Loyd et al., 1990)الفموي
ال27أعطي االيتراكونازول املنتثر النوسجات وداء اإليدز من يعانون 200(فمويمريضاً

لـ يومياً و24مغ لـ400مريضاً يومياً الذين.أشهر6مدة) مرضى3مغ املرضى واستمر
بتناول شافني يوميا10ًاعتربوا وأظهر23استجاب. مغ جيد، بشكل للمعاجلة 3مريضاً

سلبية نتيجة واحد مريض وأعطى فيها، مشكوكاً نتائج Negroni)مرضى et al., 1992) .
املنتثرم42أعطي النوسجات وداء باإليدز مصابني معاجلةريضاً وبنجاح، أكملوا، والذين

مدة ب اجلسم/مغ15(ٍأسبوعا12ًإىل4باألمفوترييسني وزن من أعطوا) كغ
يوميا200ً(االيتراكونازول مرتني مֱקرضية) مغ النتائج وكانت النكس، من Wheat)للوقاية et

al., 1993).
احليو يف يف: اناتاملرض احلال هو وكما لكن، الكالب، عند سريرية أعراض تظهر

أعراض دون العداوى معظم بشكل) يشفى(يلتئم. اإلنسان، للمرض األويل التنفسي الشكل
والتكلس بالتمحفظ تقريباً إسهال. دائم من وتعانـي املنتثرة احلاالت يف وزهنا الكالب تفقد

تشاهد وقد مزمن، وسعال وقهم أيضاًمستدمي اللفمية العقد وتضخم طحالية كبدية .ضخامة
السريري النوسجات داء تواتر حيث من الكالب بعد القطط داء. تأتـي أعراض

هي اهلري املنتثر والقهم: النوسجات واحلمى والنوام الوزن وفقد الدم صور7أظهرت. فقر
لصدر رئوية12شعاعية شذوذات أ. قطاً سنة عمرها التـي إصابةاهلريرات األكثر هي أقل و
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(Clinkenbeard et al., 1989).
أيضاً اخلفافيش من خمتلفة وأعضاء األمعاء حمتويات من املغمدة النوسجة وجد. استֱקفردت

املفاعيل من عاٍل خمتلفةReactorsمعدل مدجنة أنواع األغنام(يف اخليول، يف) املاشية،
العق من العامل واستֱקفرد املوطونة، برياملناطق قارض إىل إضافة والقطط للكالب اللمفية د

(Proechimys guyanesis)وكسالنSlothالربازيل لداء. يف مستعدة غري الطيور
بالنمو للفطر تسمع ال التـي املرتفعة حرارִדا درجة بسبب ذلك يكون ورمبا .النوسجات،

االنتقال وطرز العدوى يعيش: مصدر حيث التربة، هو العامل توزعهمستودع كرمام،
وعوامل احلرارة، ودرجة الرطوبة مثل خمتلفة، عوامل على ويعتمد منتظماً ليس التربة يف

حتديد إىل حباجة وفاشيات. أخرى فرادية حاالت إىل أدت التـي الصغرية البؤر ترافقت
الوقت لبعض متراكمة اخلفافيش أو الطيور من حمددة أنواع مفرغات فيها ترب مع وبائية

التربة.عادة يف أخرى مكروبات مع يتنافس بأن للفطر ظاهرياً تسمح املفرغات هذه أن يبدو
حية بقاءها يؤكد اخلفافيش. مما من معينة أنواع يفتصاب تعيش التـي األنواع خاصة

علىمستعمرات وذلك انتثاره، يف تشارك وبذلك مفرغاִדا، يف الفطر وتفرغ بالعدوى
تن ال التـي الطيور املغمدةعديعكس حمدودبالنوسجة املرض وبائيات يف دورها والتـي ،

مفرغاִדا اخلفافيش(بتمكني بدورها) مفرغات القيام منعدياً.من اإلنسان يصبح ما كثرياً
من كبرية أعداد فيها تتواجد أخرى وأماكن مهجورة مناجم أو أقنية أو كهوفاً يزور عندما

متراكمة كثرية وفضالت التعرضكا. اخلفافيش عن نامجة املكسيك يف العداوى معظم نت
اخلفافيش الكهوف. ملفرغات دراسة وهواة والسياح املستكشفني بني حاالت حدثت

الدراسة أو للعمل األماكن هذه يدخل من وكل والبيولوجيني .واجليولوجيني
نفسه املصدر من العدوى واحليوانات اإلنسان االستنشاق) التربة(يكتسب خالل .من

الكروية(أغابري املعدي) الغبريات العنصر هي بؤر. الفطر تتوزع عندما عادة العدوى تبدأ
األنشطة خالل من احلفر) الفعاليات(طبيعية مثل اهلواء يف السببـي العامل تنتثر التـي

الريفية البنـى هدم أو وتنظيف احلفر األقنان(بآالت املسكونة) خاصة الكهوف وزيارة
.باخلفافيش
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املنازل يف فاشيات حدثت أنه إال الريفية، املناطق يف مسيطر بشكل النوسجات داء حيدث
البناء عمال خاصة أدى. احلضرية، حيث إنديانا، جامعة حرم يف حدثت فاشيات حال وهذا

البشرية احلاالت من الكثري إىل وحفريات بناء اإلنسان(هدم يف احلدوث ).انظر
الكالب بشك: يف املرض واخلدمةيظهر الرياضة سالالت يف تواتراً أكثر .ل

املرض وبائيات يف احليوانات عارضني: دور أثوياء واحليوانات اإلنسان من كالً إن
Accidentalاستمرارها على احملافظة أو العدوى نقل يف دوراً تلعب وال السببـي، . للعامل

فعاالً دوراً تلعب فقط اخلفافيش من معينة أنواع أن إىليعتقد إضافة العدوى، انتثار يف
مفرغاִדا خالل من إظهارها يف كل. املسامهة لتقييم: على الدراسات من ملزيد حاجة هناك

لداء معينة أنواع استعداد ولتحديد آخر إىل جمثم من العامل انتشار يف اخلفافيش دور
.(Hoff and Bigler, 1981)النوسجات

امل: التشخيص بالتشخيص القيام للطاخاتميكن اֱדهري الفحص خالل من ختربي
ونضحة القشع مثل سريرية مناذج باستخدام املناعي والتألق وموادexudateملونة، القرحة

هيستولوجية مقاطع وفحص الفئران، تلقيح أو مستشفيات يف واالستفراد .أخرى،
دم لطاخة باستخدام املزمن، وليس الوخيم، احلاد النوسجات داء تشخيص حميطيميكن

رايت أو بغيمزا التلوين من. مع مأخوذة مادة من أو الكبد من املأخوذة اخلزعة مادة توفر
جيدة نتائج الفضة مبيثينامني ملونة األنفي البلعوم .(Loyd et al., 1990)قرحات

بعد ويقرأ التوبركليولني اختبار مثل اهليستوبالزمني اختبار توطد. ساعة48و24جيرى
ب 2عداحلساسية ذو1  االختبار هذا أن ورغم عديدة؛ سنوات وتدوم العدوى من شهراً

السريري التشخيص يف حمدودة فائدته أن إال الوبائي البحث يف كبرية بإعطاء. قيمة يوصى
البالستوميسني واختبار الكوكسيديودين اختبار مع التفاعالتBlastomycinاالختبار بسبب

االختب. املتصالبة يشري عاملقد للمرض أن أو حديثة العدوى أن إىل املريض يف السلبـي ار
آخر .سببـي

السريولوجية الشعاعية،(االختبارات املناعية املقايسة املناعي، االنتشار املتممة، تثبيت
الالتكس تراص الترسيب، اإلنـزميية، املناعية ليست) املقايسة أهنا إال للتشخيص مفيدة
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جداً نوعية أو نفسجي. خاصة يف الكروانـي والفُطار الربعمي الفُطار اختبارات جترى أن ب
وبذلك. الوقت أضداداً، ينتج قد اهليستوبالزمني اختبار أن ننسى أال عينة: وجيب أخذ حيبذ

األرجية اختبار إجراء عند املصل. الدم يف املغمدة النوسجة مستضد يكشف اختباراً أن يتوقع
أكثر نتائج سيعطي البول Wheat)نوعيةأو et al., 1986).

برذ: املكافحة للغبار األشخاص تعرض إنقاص من الرئيسية التحصني إجراءات تتألف
الفورمالني 5%حملول حمتملة؛3 ملوثة أخرى أماكن أي أو األقنان تنظيف عند األرض على

الواقية األقنعة استعمال صعب. وحيبذ الطبيعية البؤر الفا. مكافحة إحدى كانخالل شيات
بالفورمول التربة برذ الطبيعية بؤره من الفطر استئصال املمكن .من

المـراجـع
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MYCETOMA الفطريالورم

ICD-10B47.0الحقيقيةالورم بالفطريات بالشُعيָקاتتورمالB47.1 ،الفطري
ICD-10 B47.0 eumycetoma; B47.1 actinomycetoma

الناجمMaduromycosisرياملادوالفُطار: املرادفات الفطري الورم املادورية، القدم ،
املادوري، الفُطار بالشֱקعيָקاتالورمعن التورم احلقيقية، الفطريات عن الناجم .الفطري

منقد: السببيات كثرية أنواع عن الفطرية األورام الفطري(الفطرياتتنجم الورم
احلقيقية جرثومية)بالفطور عوامل أو الفطريالعوامل). بالشֱקعيָקاتالتورم(، للورم الرئيسية

هي احلقيقية الفطروميةبالفطريات املادوريلةوMadurella mycetomatisاملادوريلة
السنغاليةوالكراواةM. griseaالسنجابية Leptosphaeria Senegalensisالرقيقة
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تنتج( البوديةو). سوداءحبيباتوكلها الكاذبة Pseudallescheria boydiiاللسكرية

خمتلفة) Petriellidiumاllescheria،للسكرية( Acremoniumاملكمومةمنوأنواع

صفراء( أو بيضاء اجلانسيلمية،)حبيبات منوأنواعExophiala Jeanselmeiاملتفالية أخرى
عنتنجم. الفطريات بالشֱקعيָקات يةالنوكاردوNocardiaالربازيليةالنوكارديةالتورمات
ألذنالنوكارديةوastroidesالنجمية الصوماليةواملتسلسلةotitidiscariarumالقبيعةامللهبة

streptomyces،املادوراويةاملادوريةوactinomadura maduraeالبيليتريةاملادوريةوA.

Pelletieri.هيالعوامل احليوانية الفطرية لألورام البودياللسكريةالرئيسية ة،الكاذبة
الركبية املستحلزةCurvularia geniculataالقويساء cochliolobus spiciferالبسيفرية،

السنجابيةونوع واملادرويلة .املكمومة
والشֱקعيָקاتإن الفطريات من الثويترابيةرماماتactinomycetesكالً نسيج تدخل

حبيبات تشكل حيث عارض، حبيبات).مستعمرات(بشكل لفطرياالورمحتتوي
خيطاناً احلقيقية خيوطاًثخينةhyphaeبالفطريات الشֱקعيָקات حبيبات حتتوي حني يف ،

fliamertsناعمة.
بأسرهعواملتتوزع: اجلغرايفالتوزع العامل يف املادوري االنتشار(الفُطار ،لكنه)عاملي

املدارية املناطق يف رئيسي بشكل يف. حيدث العدوى يفاملناطقتنجم واهلنداملدارية أفريقيا
عن بتواتر أكثر الفطروميةبشكل يف. الصوماليةواملتسلسلةاملادوريلة الفطرية األورام تنجم

وأمريكا الوسطى وأمريكا املادوراويةاجلنوبيةاملكسيك واملادورية الربازيلية النوكاردية عن
رئيسي يف. بشكل الكاكنداأما اللسكرية عن فتنجم املتحدة بشكلوالواليات البودية ذبة
حني يف اليابانتنجمرئيسي؛ يف النجمية النوكاردية ).Mahgoub, 1990(عن
اإلنساناحلدوث املداريةقليل،: يف املناطق يف شيوعاً أكثر خاصةوقربوهو املدارية،

حفاة الناس فيها ميشي التـي األماكن .يف
السودانحتدث ففي أفريقيا؛ يف احلاالت املشفى1,231احتاجمعظم إىل للدخول مريضاً

سنتني فترة تواتراً. ونصفخالل األكثر العميق الفُطار الفطري الورم منالعديديفيعترب
والنيجر وموريتانيا وكينيا وتشاد الكامريون مثل األفريقية والصومالوالسنغالالبلدان
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Develoux)والسودان et al., 1988).أ يف املسؤولة العوامل املنطقةختتلف حسب فريقيا
يفالورم.اجلغرافية املناطق من الكثري يف متوطن بشكلاهلند،الفطري األمريكيتني يف وحيدث

الوسطى وأمريكا املكسيك يف تواتراً رئيسيالربازيليةالنوكارديةنتيجة(أكثر ) بشكل
(Manson-Bahr and Apted 1982) .الربازيل يف ساوباولو يف بني154حدثت 1944حالة

كان1978و و%73.4، بالشֱקعيָקات تورمات احلقيقية26.6%منها بالفطريات فطرية . أوراماً
النيجر اإلناث: يف من أكثر الذكور الريفية. (1:4)يصاب املناطق يف املرض .حيدث

احليواناتاحلدوث .نادر: يف
اإلنساناملرض تتوضعالورم: يف ومزمنة النمو بطيئة عدوى القدمةعادالفطري يف

اجلسم من أخرى أجزاء يف ونادراً اليد؛ يف وأحياناً الساق، عدةدور. وأسفل هو احلضانة
التلقيح زمن من خراج. أشهر أو عقيدة أو كحطاطة اآلفة تبدأ إىلينتشر. قد الفطري الورم
والقدم العميقة اليد(النسج ثالثة) أو أو ضعفي إىل السويأضعافويتورم حجمه . من

مساراتتتش إىل إضافة عديدة صغرية خراجات حتتيفناسوريةtracksكل اجللدالنسيج
العظام إىل تصل وقد األوتار، إىل تتفرع إىل. والتـي ينـزح الذي القيح السطححيتوي

مميزة مكروية(حبيبات لون)مستعمرات أي تأخذ أو بيضاء تكون قد والتـي علىاعتماداً،
السببـي يفق. العامل أملال بأي املريض يشعر وال احلساسية، اجللد التورماتتستجيب: د

احليوية باملضادات للمعاجلة تقريباً احلاالت كل يف للجراثيماملضادةبالشֱקعيָקات
الكوتراميكسازول( احلقيقيةإالعادة،) الستريثوميسني، بالفطريات الفطرية األورام مقاومةأن

امليكونا(متاماً البتر) زولالكيتوكينازول، إىل توصل ما الفمويالدابسونيفضل. وغالباًَ
حاالت املادوراويةملعاجلة املعاجلة. املادورية نفس لكنالصوماليةباملتسلسلةللمصابنيحتبذ ،

الترامييثوبرمي أقراص إىل التبديل شهرالسلفاميثوكسازول/جيب بعد حتسن أي يلحظ مل .إذا
للعدااملعاجلةتستخدم نوعاألخرية عن النامجة .(Mahgoub, 1990)أيضاًالنوكارديةوى
احليواناتاملرض الوالياتحدثت: يف يف تقريباً املثبتة احلاالت تتوضع. املتحدةكل

احليوانات يف احلقيقية بالفطريات الفطرية اخليل(األورام القطط، األقدام،) الكالب، يف
يف أخرى وأماكن البطن وجتويف اللمفية للورمالعوامل.اجلسموالعقد شيوعاً األكثر
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بالفطريات البوديةهياحلقيقيةالفطري الكاذبة الفطرية. اللسكرية األورام تسبق ما كثرياً
يفوصفت. برضوح البطن داخل أوالكالبالعداوى واملبيض الرحم استئصال مع بالترافق

البطن، فتح إىل أدى جراحي سنتنيمعاستئصال قبل حدثت األعراضجراحة ظهور من
احليوانات. السريرية يف املشاهدة البشرمشاֲדةاآلفات عند التـي بعقيدة.لتلك عادة وتبدأ

تدرجيياً وتنمو اجللد حتت النسجخاللصغرية وخترب أعمق تصبح وقد سنوات أو أشهر
).McEntee, 1987(املستبطنة

القرنية فطار من حاالت عنعيوحاالتKeratomycosisوصفت نامجة أخرى نية
البودية الكاذبة والكالباللسكرية للخيل إضافة اإلنسان، .(Friedman et al., 1989)يف

االنتقالمصدر وطرز التربةالعوامل: العدوى يف رمامة املرض هلذا . واخلضارالسببية
خالل من واحليوانات اإلنسان عند اجللد حتت النسيج إىل الفطر تكو. اجلروحيدخل نقد

للعدوى املباشر املصدر املوثة والشظايا احليوانات. األشواك بعدهناك: يف اجلروح من حاالت
انعدت والتـي البوديةاجلراحة الكاذبة .باللسكرية

املرضردو وبائيات يف .يوجدال: احليوانات
حبيباتللفحصميكن: التشخيص يفرق أن خزعة أو كشاطة من ملادة أو للقيح اֱדهري

الفطريالور بالشֱקعيָקاتبالفطرياتم التورم حبيبات عن النوكارديات(احلقيقية ).داء
مستنباتيستعرف يف االستفراد خالل من ليفينستنيمثلالعامل حلبيبات-وسط جنسني

الورم حلبيبات الدموي واآلغار بالشֱקعيָקات، احلقيقيةالفطريالتورم آغار. بالفطريات يستخدم
ال للزرع احليويةسابورو باملضادات وليس. للجراثيماملضادةثانوي اخلزعة مادة استخدام حيبذ

على للحصول النواسري من منفصلاحلبيباتمادة احلكمة.(Mahgoub, 1990)بشكل من
الصحيحةحساسيةحتديد املعاجلة لتضمن املختلفة لألدوية .العامل
تشخيصيف إىل التوصل مت السودان يف أجريت النماذج78%لـوعيندراسة من

ولـ اهليستولوجية الطرق باالنتشار82%باستخدام احلاالت ,Mahgoub)املناعيمن

الذراري. (1975 جداًلالختياراختيار مهم .السريولوجي
احلذاءميكن: املكافحة بلبس العدوى يتجنب أن .لإلنسان
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عـراجـالم

PROTOTHECOSIS القُريباواتداء

.Algalالطحلبيةالعداوى:املرادفات
السنواتأعار: السببيات يف االنتباه الفطريات اإلنساناألخريةعلماء يف لعداوى

جنس من مكروبات عن تنجم تتضحProtothecaالقريباءواحليوانات مل والتـي طبيعتها،
دقيق بشكل بعد طحالب. وتصنيفها أهنا املؤلفني معظم يفوحيدةalgaeيعتقد حنياخللية،

الطحالب تشبه فطريات بأهنا آخرون .يصفها
بنيالقريباءنوعخاليا وتقيس بيضوية أو 16مدورة قطرا2ً  املهمة. مكروناً األنواع

هذه.zopfiiالزوبفيةالقريباءوwickerhamiiالويكرهاميةالقريباء: هي الاملكروباتتتكاثر
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اهليالينية. جنسياً اخلاليا منعندماSporangiaاغاتمبHyalineتسمى وتنتج 2-20تنضج

تزداد والتـي جوفها، يف داخلياً مرحلةحجماًبوغاً إىل تصل عندما التكاثرية الدورة وتعيد
.Marturityالنضج

.االنتشارعاملي: اجلغرايفالتوزع
اإلنساناحلدوث منوصف: يف القريباوات،30أكثر داء من يفمنها60%حالة
وب عنالرجال، نامجة واحدة حالة الزوبفيةاستثناء العاملالقريباء كان لكلالسببـي،

هو فيها النوع استعراف مت التـي الويكرهاميةاحلاالت عدوى: حديثاً. القريباء وصفت
خضراء طحالب عن ).Jones, 1983(نامجة

احليواناتاحلدوث األنواعحيدث: يف من الكثري يف القريباوات ،احليوانيةداء
والكالب املاشية يصيب شيء، كل وقبل أنه، مستفردات.إال تسجيل كثريةمت

(McDonald et al., 1984) .العداوى الزوبفيةعننامجةمعظم فرادي. القريباء . احلدوث
وجد قطيع32ولكن يف منعدياً منواحدحيوانا مؤلف .بقرة90لأللبان
عنالتهاب الناجم الزوبفيةالثدي يعتقداملاشيةيفالقريباء كان مما تواتراً يف.أكثر

املتحدة عن: الواليات التبليغ وحدها1982عامحالة400مت نيويورك والية  ,Mayberry)يف

Proeيفمذكورة1984  et al., 1987.(استراليا عن: يف الناجم الثدي التهاب شخص
الزوبفية من17يفالقريباء قطيع120بقرة يف Hodges). بقرة et al., 1985) .الدامنارك : يف

من10وجدت مؤلف قطيع يف العظمى192حاالت بريطانيا يف حاالت5وجدت: بقرة؛
حيوي قطيع Pore)بقرة130يف et al., 1997).
اإلنساناملرض معروفدور: يف غري القريباوات. احلضانة داء سريرينيبشكلنييتظاهر
أوهاألول: )Kaplan, 1978(رئيسني اجللدي النسيج يف مترقية تقرحية أو ثؤلولية آفات و

اجللد على اجللد وتورم. املكشوفحتت أمل مع املزمن الزجي اجلراب التهاب هو . والثانـي
عقيدات االنتثاروجهيةشوهدت من حالة يف الصفاق .وداخل

لآلفةتتألف اجلراحي االستئصال من غاألدوية. املعاجلة للجراثيم فعالةاملضادة أعطى. ري
بني مֱקرضية نتائج ب .الفطرياتمضاداتاألمفوترييسني

احليواناتاملرض املاشيةالشكل: يف يف القريباوات داء من الثدي،هوالتهاباملسيطر
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الضرع من األربعة األرباع أحياناً يصيب قد درجة. والذي تبقى والشهيةاحلرارةقد
مع. سويتان مقارنة خفيف الضرع اجلرثومي،التهاب الثدي غزويلكنهالتهاب وغري . مزمن

الثديية الغدة يف قيحية حبيبية أوراماً السببـي العامل الناجيةوالعقديسبب Pore)اللمفية et

al., 1987) .خ توجد وقد املصاب الربع يف اللنب إنتاج اللنبثراتيتناقص يف أعيد. صغرية
صغرياملرضإحداث عدد باستخدام الزوبفيةمنجتريبياً McDonald)القريباء et al., 1984).
انتثارداء مع جمموعي مرض الكالب يف كثريةالعدوىالقريباوات داخلية أعضاء . اىل

املصابة األعضاء حسب املرض وخامة حاالتالضعفوجد.ختتلف كل يف الوزن وفقد
).Kaplan, 1978(االنتثار

ع تقريباً الكالب يف احلاالت نصف الويكرهاميةنتنجم عنالقريباء اآلخر والنصف
Dillberger)الزوبفيةالقريباء et al., 1988) .األ داءاألخرىنواعمن فيها شخص التـي

والقطط: القريباوات األطلنطي السلمون. السلمون Salmonisالسلمونيةالقريباءتسبب: يف

وقاتالً منتثراً القريباواتتشبه.(Gertles and Bond, 1977)مرضاً لداء السريرية التظاهرات
الكالبالقططيف يف كما االنتثار متيل وال البشر يف اجللدي املرض يفالعدوىتنجم. كثرياً

عن الويكرهاميةالقطط Dillerger)القريباء et al., 1988).
االنتقالمصدر وطرز موجودةالقريباءأنواع: العدوى رمامات اخلضراء يفوالطحالب

التحركالط البطيئة املياه أو اآلسنة املياه يف رئيسي وبشكل يكتسب. بيعة، العدوىالبشررمبا
أخرى موائل أو ملوث ماء مع يتعاملون عندما اجللدية اآلفات خالل تشري. العواملهلذهمن

البيئة يف العوامل هذه املوصوفةغزارة احلاالت قلة إىل هذهالبشريفإضافة أن إىل
ضروريةالعوا الثوي مقاومة اخنفاض وأن كبرية، فوعة ذات ليست كمماريضهلامل . لتعمل
لدى: احلقيقةيف من5كان بداء9مرضى اجللديالقريباواتمصابني حتت أو اجللدي

معترض أو سابق مشابه. مرض لدى: وبشكل اجلراب8منمرضى7كان بالتهاب مصابني
املرفق يف مؤكد رضح عنتلتقط).Kaplan, 1978(الزجي الناجم الثدي التهاب املاشية

الثدي. نفسهاالبيئةنمالزوبفيةالقريباء حلمة املدخل يكون القريباءتتواجد. teatرمبا
والطعامالزوبفية الشرب أحواض إىل إضافة البقرات وبراز األلبان يف ).الطني(والوحلبكثرة

مناستֱקفردت كثرية بقرات على أجريت الثديلأللبانتجةدراسة بالتهاب مصاب بعضها ،
عن تاريخالقريباءالناجم أي من خاٍل العاملللمرضوبعضها استֱקفردت الزوبفية%94(،
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ال.(Anderson and Walker, 1988)عينة190من(25.3%)48يف) الويكرهامية6%و
الظروف عن القليل إال عندهايفاملرسبةيعرف يظهر والتـي القريباواتالكالب داء
تقريباً احلاالت كل يف .اֱדموعي

البلعوم: املاشيةيف خلف اللمفية العقد انهوالفكيةتشري إىل اخلضراء بالطحالب املصابة
املاء بتناول العدوى التقاط احملتمل املاشية. امللوثمن يف املذكورة القليلة احلاالت توحي

األنواع هذه أن إىل اخلضراءمستعدليستواألغنام الطحالب لعدوى جداً .ة
شيفتوفر: التشخيص ومحض وغريدي غومري مثل خاصة PASالدوريملونات

هيستولوجيةاملطبقة مقاطع كشفالنسجمن) نسيجية(على مراحلالقريباءاملصابة كل يف
النوع). النماء(التطور كواشفإجراءجيب: لتحديد مع املناعي التألق اختبار أو زروعات

للنوعن طريقة.وعية استخدام بااليوزينالتألقميكن امللونة النسيجية للمقاطع إضافة املناعي،
توكسيلني، أعالهولكنهيما املذكورة بالطرق امللونة لتلك .ليست

الدفينةمعاجلة: املكافحة األمراض أو .البشريف) املستبطنة(احلاالت
عـراجـالم
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RHINOSPORIDIOSIS األنفيالبواغ

ICD10 B48.1

النسيجوهيRhinosporidiumالسيبرييةاألنفيةاملتبوغة:السببيات يف يشكل فطر
املباغيةكبرياًعدداًحتتويSporangiaمباغات األبواغ البيئي. Sporangiosporesمن موئله

حمدد غري وتصنيفه معروف .غري
وآسياأثبت: اجلغرايفالتوزع األمريكيتني يف اهلندةوطونممناطق(املرض يف
ونيوزيلندا) وسرييالنكا وأستراليا وأوروبا وأفريقيا
واحليواناتاحلدوث اإلنسان عاماملرض: يف حتـى عاملياً املعطياتأظهرت1970نادر

وجود الالتينية أمريكا الباراغواي108من يف معظمها حدث البشر، يف (56)حاالت

أحدث(Mayorga, 1970)(13)وفنـزويال(13)والربازيل معطيات وحسب سجلت:،
من فنـزويال،50أكثر يف وإضافةوبشكلحالة وبورتاغريا؛ بارغياس واليتـي يف رئيسي

الالتينية أمريكا مدن يفاملذكورةإىل املرض وجود أثبت فقد يف. وكوبااألرجنتنيأعاله أما
تسجيل مت فقد املتحدة تقريباً،30الواليات رئيسييفحالة بشكل عن. اجلنوب التبليغ 5مت

ترينداد يف معظم. منها4امللتحمةأصاب(Raju and Jamalabadi, 1983)حاالت سجلت
أوغندا يف أفريقيا يف استعاديةويف. احلاالت خزعة91.000لـ(1948  1986)دراسة
يف املركزي املشفى يف يف: بزميبابويموبوتوأجريت األنفي البواغ (0.036%)33شخص

(Moreira Diaz et al., 1989) .وحدثت1000حدثت وسرييالنكا، اهلند يف تقريباً 72حالة

فترةإيرانيف .سنة30خالل
األطفاليشاهد يف احلاالت معظم يف مسيطروالبافعنياملرض بشكل الذكور ويف ،

(Mahaparta, 1984).
املاشيةحيدث يف احليوانات يف األنفي واإلوزواخليلالبواغ والقطط حيدث. والكالب
من الذكور90%أكثر يف احلاالت املرضحيدث.(Carter and Chengappa, 1991)من

اإلنسان عند حيدث كالذي فرادي األرجنتني. بشكل مشال إقليم يف عادية غري حالة حدثت
للماشية قطيع يف فاشية وصفت سنتنيأبقيحيث مدة باملاء مغمور حقل عندظ. يف 24%هر
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سالئل املفحوصة احليوانات .Polyps (Luciani and Toledo, 1989)من
واحليواناتاملرض اإلنسان علىيتميز: يف الطئة أو مسوقة بسالئل األنفي البواغ
والعيننياألغشية األنف يف وخاصة بقع. املخاطية، مع وحممرة فصيصية طرية، بيضاءالسالئل
القماعيلليست). املباغات(صغرية لكنهامؤملة) الشاذةالنتوءاتexcrescences(هذه

بسهولة يف. تنـزف البشر عند احلبيبية الورمية التشكالت هذه توجد واحلنجرةالبلعومقد
اجللد وعلى واملستقيم والقضيب واملهبل االنتثار.واألذن نادرةلألعضاءحاالت .الداخلية

احليواناتتتألف عند السريرية التهابالصورة قدمزمن،Polypoidالشكلسليليمن
يف املرض توضع إذا وعطاساً التنفس يف صعوبة كبريةاملخاطيةيسبب اآلفة كانت وإذا األنفية

كافية الرعاف. لدرجة هو آخر شائع منتتكون.عرض وللحيوانات للبشر املعاجلة
نادرة. للسليلةاجلراحياالستئصال ناجحة. الرجعة معاجلة مرضىذكرت ثالثة يف بالدابسون

(Job et al., 1993).
االنتقالمصدر وطرز معروفاملوئل: العدوى غري للعامل بأن. الطبيعي العدوىيشتبه

املخاطية األغشية يف اآلفات خالل من التربة جزيئات مع اجلسم كل. تدخل املصابنييعيش
يف يعيش العامل أن يفترض وهذا ريفية، مناطق يف اهلندترافق.التربةتقريباً يف العدوى مصدر

حيث منسجلتوسرييالنكا، اآلن حتـى تتمكن مل لكن اآلسنة، املياه مع احلاالت، معظم
وجود يفالفطرإثبات أو املياه هذه مثل املستوطنايف املائية وطرز. حليوانات العدوى طريق

أيضاًاالنتقال معروفني .غري
املدور وبائيات يف مرضالبواغ: رضاحليوانات يֱקلتقطمشتركاألنفي واحليوانات، البشر بني

اآلن حتـى معروف غري بيئي مصدر ينتقل. من آخرمنال إىل .شخص

علىال: التشخيص التشخيص يعتمد لذلك الفطر، زرع لآلفاتاملظهرميكن السريري
النسج يف العامل وجود النتائج. وإثبات أفضل على احلصول ستحضراتاملباستخداممت

امللونة .اهليستولوجية
للمكافحةال: املكافحة عملية إجراءات .توجد
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عـراجـالم

SPOROTRICHOSIS المبوָקغةالشعرياتداء

ICD-10B42.0الرئويداء المبوغة المبوغةداءB42.1الشعريات الشعريات
الجلدي المنتثرداءB42.7 ؛اللمفي المبوغة منالأشكB42.0 ؛الشعريات أخرى

المبوغة الشعريات داء
ICD-10 B42.0 pulmonary sporotrichosis; B42.1 lymphocutaneous 

sporotrichosis;  B42.7 disseminated sporotrichosis; B42.8 other forms of 
sporotrichosis 

الشنكيةالشعرية:السببيات رمامSporothrix schenckiiاملبوغة فطر وهي يفيعيش،
العفنة والنوابت واخلشب شكلني،.Vegetationالتربة ذو فطر الشنكية املبوغة الشعرية
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يف أفطوري بشكل املستنقعاتالطبيعةيتواجد أو املصابة احليوانات نسج يف مخريي وبشكل
اآلغار(املغناة حرارة) الدمويمثل عادة،. مº37 بدرجة عديدة براعم األخري الشكل ينتج
.وحيداًبرعماًوأحياناً

املداريةاالنتشارعاملي: اجلغرايفالتوزع املناطق يف شيوعاً أكثر ،.
اإلنساناحلدوث أخرى. فرادي: يف إىل منطقة من تواتره املرضوجودتوكد.وخيتلف

ونيكاراغوا وتشيلي بوليفيا باستثناء الالتينية أمريكا بلدان آسيارتواتأكثروهو. يف يف اً
وبلد أفريقياوالربازيل وجنوب واملكسيك الوسطى أمريكا البلدانوزميبابويان بقية . من

أصاب وباء حدوث سجل فقد نسبياً نادر مرض أنه الذهب3,000ورغم مناجم يف عامل
أفريقيا الواليات. جبنوب يف حاالت جمموعة حدثت الذيناملتحدةكما الغابات عمال بني

الصنوبر شجر غرس أثناء املرض وحدثتالتقطوا طالبجمموعة، بني احلاالت من أخرى
ملوث قرميد مع املتحدة،حدثت.(Mitchell, 1983)تعاملوا الواليات يف األكرب الفاشية

مشلت ربيع15والتـي يف الشعرية. شخصا84ًوأصابت1988والية عن الفاشية جنمت
االسفنغون أشنة يف الشنكية من(املبوغة اس)الطحالبنوع النباتاتوالتـي حلزم تخدمت

الشحن ֲדدف Coles)الصغرية et al., (1992.بإيرزا53شوهدت احمليطة املنطقة يف حالة
بنييفالغون 1975غواتيماال 1971(Mayorga et al., 1979) .اختبارات نتائج أشارت

باستخدام اجللدي التحسس الشنكيةالشعريةفرط الكرزيةواملتقرنةاملبوغة الكيسية
Ceratocystis stenceras)الصلة وثيق املصحوبة) نوع غري العدوى تكون رمبا أنه إىل

النباتاتمتواترةبأعراض مع يتعاملون الذين األشخاص إيرزا. بني إقليم يف الدراسة أجريت
فرطووجدت(Mayorgo et al., 1979)الغون بعشرالتحسسأن أعلى كان اجللدي

احملليني السكان بني مدينةأضعاف سكان بني هو . غواتيماالمما
اإلناث من الذكور بني بكثري تواتراً أكثر .املرض

احليواناتاحلدوث حيثأحيانـي،: يف من تواتراً األكثر هي سجلت. اإلصابةاخليل
واجلمال واخلنازير واملاشية والقوارض والقطط الكالب يف واحليواناتوالطيورحاالت

.الربية
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اإلاحلدوث بنيميكن: نسانيف يتراوح أن احلضانة إىل3لدور الشكل. أشهر3أسابيع
اجللدي الشكل هو شيوعاً األكثر بثرة. السريري أو بعقيدة اجللدمكانPustuleيبدأ خترب

بالتلقيححيث املكشوفة. يسمح األطراف على عادة موضعة الرئيسية تبقى. اآلفة العدوىقد
ق أو الدخول، مبكان طولحمدودة على اجللد حتت عقيدات إىل وتؤدي تنتشر اللمفيةالعقدد

مصفر. املتضخمة أو رمادي قيح يظهر وقد العقيدات تتقرح العامةالصحيةاحلالة. قد
عادة متأثرة غري وجلدية.للمريض وثؤلولية إنباتية أشكال أيضاً .أيضاًوأدميةهناك

إىلتؤدي نادرة، وهي املنتثرة، العظمتوضعاتاألشكال خاصة خمتلفة، أعضاء يف
جلدية80%(واملفاصل خارج األشكال حتتإىلإضافة) من والنسيج والكليتني واألنف الفم

اجلسم من واسعة مناطق فوق عندعداوىظهرت. اجللد املعدֵקنني5جمموعية من فقط
بالتعدين( من) العاملني أكثر بني املبوغشخص3,000من الشعريات داء اجللدي،التقطوا ة

منهم واحد أي عند الرئوي الشكل يظهر أن. (Lurie 1962)ومل الباحثني بعض استنتج
اجلهاز أو الدم جمرى بوساطة حيدث يعتقداللمفياالنتثار بينما اجللد، على التلقيح موضع من

يف األولية البؤرة أن املسؤولةالرئتنيآخرون ).املتهمة(هي
املبوغةينجم الشعريات نادرالرئويداء الفطراملرضمنشكل استنشاق قد.عند

وقد مزمن العادة يف لكنه حاداً، مساقه السلخيتلطيكون عدد. مع يكون أن احملتمل من
من أقل املوصوفة معظم90احلاالت ويعيش امليسيسيبـياملرضى، لنهر متامخة واليات يف

املتحدة، الواليات يف املبيسوري والكحوليةالكثولدىوهنر السل مثل دفينة أمراض منهم .ري
السعالاألعراض هي شيوعاً واألمل(59%)والتقشع(69%)األكثر النفس وضيق

الدم ونفث الوزن. اجلنبـي فقد من املرضى يشتكي ما يفوالتعبكثرياً خفيف وارتفاع
اجلسم حرارة العلوحتدث. درجة الفص يف الرئتني يف تواتراُ األكثر الصورةاآلفة ي،وتظهر

بكثافاتالشعاعية حماطاً .(Pluss and Opal, 1966)متنيةDensitiesتكهفاً
ملعاجلةقد الفموي البوتاسيوم يوديد احلاالت. اجللديالشكليستخدم عوجلت بينما

بالكيتوكينازول اجللد أو،بنجاحItraconazoleنازولوواإليتراكKetoconazoleخارج
تريازولSaperconazoleنازولوبالسابريك جديدTriazoleوهو املعاجلة. فموي تتطلب

الفطريات مناألخريمبضاد 200جرعة لفترة100  يومياً Franco)شهرا3.5ًمغ et al.,
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1992).
هماملزارعون الزهور ومنسقو احلدائق عملهماألكثروعمال طبيعة بسبب للعدوى .تعرضاً

احليواناتاملرض والبغالاملرض: يف اخليل البشر،مشابهMulesيف عند هو أنوجيبملا
عن الناجم السوايف اللمفية العقد التهاب عن H. Farcinminosusالرعامانيةالنوسجةيفرق

اجللد. Cryptococcus)الرعامانيةاملستخفية( رطباً،املغطييصبح الكروية للعقيدات
جلبة وتتشكل األشعار ثعلبيةببطءالقرحةتلتئمScabوتتساقط ندبات يتورم. وتترك

اللمفي الركود نتيجة املصاب تسجل. الطرف اخليلحاالتمل يف االنتثار .من
لكنقد ملفي، جلدي كشكل الكالب يف املرض والكبدكثرياًيتظاهر العظام يصيب ما
.والرئتني

ماللمرض غالباً ألهنا خاصة أمهية القطط البشختدميف لعدوى إحدى. ركمصدر حدثت
أصيب حيث ماليزيا يف السوافية النوائب اعتنواطالب4هذه عندما بالعدوى بيطري طب

سيقاهنا على املبوغة الشعريات بداء مصابة فيها5عوجلت.ووجوههااألماميةبقطط قطط
املدرسة عيادة يف القتال أثناء ֲדا أصيبت مدةالبيطريةآفات للجراثيم املضادة باألدوية

تلتئمأ مل اجلروح أن إال علىهذهوخالل. سبوعني عديدة متقرحة عقيدات ظهرت الفترة
األنف وعلى األذنني وخلف الشنكيةاستֱקفردت.العينني املبوغة اآلفات،الشعرية هذه من

الذين األربعة الطالب إحدىعاجلواالتقط مالك وكذلك املبوغة الشعريات داء القطط
قطتهم. (Zamri-Saad et al., 1990)القطط من العدوى عائلٍة من أفراد ثالثة التقط

الشعريات بداء مصابني أسبوعنياملبوغةوأصبحوا بعد كامل وبشكل اختفى والذي اجللدي
بالكيتوكينازول املعاجلة Haqvi)من et al., 1989).االنتقال من أخرى حاالت حدثت
الربازيل يف املصدر Larsson)احليوانـي et al., 1989)املتحدةويف Dunstan)الواليات et

al., 1986) .قطة من العدوى التقط بيطري طبيب حالة وزمالؤه ريد املؤلفون. وصف راجع
أيضاًالطبيةاألدبيات العالقة .ذات
االنتقالمصدر وطرز والنباتاتمستودعات: العدوى التربة هي البشريصبح. الفطر

دائم بشكل منعدين جلديةواحليوانات آفة خالل من التقاط. تقريباً خاللالعدوىميكن من
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ينمو حيث عفنة نوابت أو حطب أو خشبية شظايا أو طحلب مع كان.فيهاالفطرالتعامل
ترانسغال يف ذهب ملنجم وباء يف العدوى كانتجبنوبمصدر كبرية خشب قطعة أفريقيا

الشنكية املبوغة فيهاالشعرية ذلك. تنمو من أكثر بسهولةال: بل العدوى مصدر حتديد ميكن
بني. دائماً الشعريات53فمن داء من بغواتيماال،املبوغةحالة الغون إيرزا يف حدثت

نتيجة تقرحات من تالها وما اجلروح عندالتعاملسامهت السمك مريضاً(45.3%)24مع
خشبية،(11.30%)حاالت6وعزيت شظايا يذكروملإىل أو (37.7%)يضاًمر20يتذكر

الستفراد حماولة أعطت رضح، سلبية58منالشنكيةاملبوغةالشعريةأي نتائج حميطية عينة
(Mayorga et al., 1979).

داءاالستنشاقيوفر حاالت من صغري عدد عن مسؤول وهو للفطر، آخر دخول طريق
تسجيلهااملبوغةالشعريات مت التـي .الرئوي
اداء املبوغة علىالشعريات بقدرته معروف البشرنقلهلري إىل بني. العدوى 19فمن

عانـى املتحدة، الواليات يف قط من املرض التقطوا مكان9شخصاً رضحية آفة من
مع. العدوى املباشر التماس خالل من االنتقال القطاآلفاتحدث جلد على التقرحية

الفطر من كبرية كمية حتوي الرئيسيون. والتـي احليوانـيداءلالضحايا املبوغة الشعريات
بني فمن البيطريون، األطباء هم مشلتحيوانيةحالة19املصدر أوبيطرياًطبيبا12ًاملصدر

Dunstan)مساعديهم et al., 1986) .أوعزي العض إىل املتحدة الواليات خارج االنتقال
.اخلدش
القططقد عادة(حتمل حتتوي) الذكور عفنة تنتقلبالفطرنوابت وقد أظفارها، ني

تتصارع عندما أخرى قطط إىل .العدوى
املرضدور وبائيات يف اإلنسانداء: احليوانات بني مشترك مرض املبوغة الشعريات

املصدر. واحليوانات حيوانـي مرض اهلري املبوغة الشعريات .داء
الفطرميكن: التشخيص واستعراف بزرع التشخيص هيونوعيسريعةطريقة. إثبات ة

مصابة نسج من اخلزعة من عينات على املطبق املباشر املناعي القشعأوالتألق من لطاخات
القصبية السريولوجية. والغسالة الالتكس،(االختبارات املناعياالنتشارتراص التألق املناعي،
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مباشر داء) الال من يعانون الذين للمرضى اجللدالشعرياتمفيدة خارج مساوئ. املبوغة
قد األضداد أن هي السريولوجية يفتستغرقاالختبارات ختتفي قد أو لتظهر الوقت بعض

مستمراً املرض يكون .(Pluss and Opal 1986)حني
املصانعحيبذ: املكافحة يف األخشاب تعاجل حتدثأن مبضاداتاحلاالتحيث
أن. الفطريات وذفقطالطحالبترطبجيب مباشرة النباتات حزم النموقبل من الفطر ملنع .لك
ومساعدوهمجيب البيطرون األطباء يستخدم املصابةالقفازاتأن القطط مع التعامل عند

الشعريات داء تكون أن يشتبه جلدية الداءاملبوغة،بآفات هذا من القطط معاجلة عند .أو
عـراجـالم
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 ZYGOMYCOSIS الزيجيالفُطار

ICD-10B46.0الرئويالعفنالفُطار الفُطارB46.1 ؛Pmucormycosisـي
األنفيالعفنـي المعويالفُطارB46.2؛المخي المعدي الفُطارB46.1؛العفنـي

المنتثرالفُطارB46.1؛الجلديالعفنـي العفنيةالفُطاراتB46.1؛العفنـي
األخرى

ICD-10 B46.0 pulmonary mucormycosis; B46.1 chinocerebral mucormycosis;
B46.2 gastrointestinal mucormycosis; B46.3 cutaneous mucormycosis;

B46.4 disseminated mucormycosis; B46.8 other zygomycoses

احلاشورياتmucormycosisالعفنـيالفُطار:املرادفات داء ،entomophthoro-

mycosis.
األينتمي: السببيات من جمموعة إىل الزجيي وأنواعالنامجةمراضالفُطار أجناس عن

صنف إىل تنتمي التـي الفطريات من العفنيةعديدة ورتبةZygomycetesالفطريات ،
إنMucoralesالعفناواتورتبةEntomophthoralesاحلاشوراوات وبالتايل العوامل،

املختلفة األمراض عن احلديث عند الحقاً أمهها ذكر وقد كثرية، بها،تسبالتـيالسببية
العفنية الفُطارات إىل تقسيمها ميكن احلاشورياتوأدواءmucormycosesوالتـي

entomophthoromycoses)CIOMS 1982.(
يفتتطور وتظهر كخيطان، الزجيية الفُطارات النسج-البيئةكل إىل كفطريات-إضافة
هلذه. خيطية املمتاز املستنبت هو سابورو ب.الفطرياتآغار تنمو معتدلةحيث حرارة . درجة

املباغات مولدات متخصصة(Sporangiophoresحتتوي ) Sporangiaاملباغاتتدعمخيطان
الالجنسية األبواغ من .(Carter and Chengappa 1991)العديد



539 الُفطار الزجيي

توزععاملي: اجلغرايفالتوزع العفنـي للفطار يوجد ال يفجفراغياالنتشار، حمدد،
يف احلاشوريات داء يسيطر آسياحني يف وخاصة املدارية .وأفريقيااملناطق

اإلنساناحلدوث املضعفنيحيدث: يف املرضى عند خاصة فرادي بشكل بأمراضاملرض
كل على القرن: أخرى؛ من السبعينات يف اجللدي الزجيي الفُطار من وباء يفاملاضيحدث

العصائب تلوث عن ناجم املتحدة السريرية. بالفطراملرنةBandgeالواليات التظاهرة كانت
الناجم اهللل التهاب العصائبعنهي خالل من للفطر املباشر غزوية. التلقيح العدوى كانت

املرضى بعض الداخليةوأصابتيف واألعضاء الفُطار. (Sugar, 1990)العضالت وقوع يزدلد
السكري بالداء للمصابني األطول البقيا بسبب حالياً، املرضىاملتزوالعددالزجيي من ايد

املناعة الطبيعة. املكبوتـي يف الواسع انتشاره معواحتمالورغم متاس على البشر يصبح أن
جداً املنتشر بالفُطار ليس فإنه .األبواغ،

العفنـيلاحملتممن الفُطار وقوع يكون البلدانأعلىmucormyosisأن املتطورةيف
بالداء للمصابني األعلى البقيا معدل املكبوتـينتيجة املرضى وعدد سجل. املناعةالسكري

سي دي واشنطن مشفى بني730يف العفنـي الفُطار من 170ومن؛1980و1966حالة

عن النامجة احلاشوريات داء من الناشبةحالة Basidiobolus haptosporusاملستدعمة

حدثت1975حتـىاملذكورة إضافة112، وجيب أفريقيا، يف إىلحال75حالة أوغندا يف ة
الحقاًهذه عليها التعرف مت يفحيدث.(Kelly et al., 1980)احلاالت أيضاً املرض هذا

وأمريكا آسيا شرق جنس. الالتينيةجنوب عن الناجم احلاشوريات داء املستغربةحيدث
Conidiobolusالرجالاملداريةاملناطقيف بني شيوعاً أكثر وهو .(CIOMS, 1982)أيضاً،
احليواناتاحلدوث األنواعحيدث: يف من الكثري يف فرادي بشكل مثلاحليوانيةاملرض

والربية الداجنة البحرية(الثدييات الثدييات فيها والربمائياتوالزواحفوالطيور) مبا
اجلنوبية. واألمساك ويلز يف كبرية سوافية فاشية ويلز(اجلديدةحدثت ) نيوساوث

استرالي يف وأصابتوكوينـزالند مات55ا لألغنام، يف700فيهامزرعة الغنم من 3رأس

السببـي. أشهر العامل احلاشوراواترتبةمنincongruensاملتنافرةاملستغربةكان
Entomophthorales(Carrigan et al., 1992).
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اإلنساناملرض أنعوامل: يف ميكن حمتملة مماريض العفنة أهناتصنفالفُطارات على
أوان أخرى بأمراض املضعفني املرضى عند النسج تغزو ألهنا طويلةاملعاجلنيتهازية لفترة

قشرية ستريويدات أو حيوية احلاالت40%ترافقت. مبضادات السكريتقريباًمن الداء . مع
العكس عند: وعلى وأفريقيا آسيا يف احلاشوريات داء تاريخأشخاصحيدث لديهم ليس
سابق Bittencourt)ملرض et al., 1982).
أجناستنجم من فطريات ن العفنية الرازبةوmucoirالعفنةوAbsidiaالعبسيةالفُطارت

RhizopusوالكانينغهاميةCunninghamellaواملتجفنةRhizomucorتبدأ. كثريوغريها
بسرعة الفطريات تتكاثر حيث األنف جنيبة واجليوب األنفية املخاطية يف إىلوتنتشرالعدوى

والدماغالعنيSocketأسناخ هياألشكال.والسحايا الفطريات هذه عن النامجة السريرية
واجللديالفُطارات واملنتثر املعوية واملعدية والرئوية األنفية، املخية . اجللديوحتتالعفنية

مع السكري بالداء املصابني عند رئيسي بشكل األنفي املخي الشكل ويفمحاضيظهر
مديدةاملصاب عدالت قلة مع الدم بابيضاض وجهي. ني أمل من املرضى ومحىيعانـي

احلدقة وتوسع كبري. وصداع بشكل قاتل املرض من الشكل املرضى. هذا املصابونيعانـي
عفنية فطارات من املناعة كابتات يتلقون الذين واملرضى خبيث دموي منتثرةرئويةبداء أو

املخي الشكل ومن رئيسي، تواتراًبشكل أقل بشكل املعويالشكلحدث. األنفي املعدي
ويف التغذية بسوء املصابني األطفال يف قليلة حاالت متقدمالبالغنييف تغذية بسوء . املصابني

عادة اجلثة فتح بعد حروققد.ويشخص عن اجللدي وحتت اجللدي الشكل أوعميقةينجم
ملوثة عصائب تطبيق أو الع. حقن الفُطار باخليطانيتميز وعائي بانسداد الفطريةفنـي

والنخر .واخلثار
املوضعقد العفنـي الفُطار العفنـي(ينتثر خمتلفة) املنتثرالفُطار وأجهزة أعضاء . إىل

واألورام الدم ابيضاض هي الدفينة املزمنالصلبةاألمراض الكلوي املعاجلة(والقصور أن يبدو
تؤهب الديفربوكسامني مع الرازبةرضاملبالديال بنوع خاصة العفنـي، وتشمع) للفطار

األعضاء وطعوم طعوم(الكبد السكري) العظمنقيخاصة األ. والداء اֱדموعة كربتكتنف
املنتثرة العفنية الفُطارات حتليلها185من51%(السرطانمرضىمن مت Ingram et)) حالة

al., 1989).
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األمراضتتألف على السيطرة من الدماملعاجلة ضغط فرط على والسيطرة الدفينة،
كابتات استخدام من واحلد السكريني املرضى يف أخرىاملناعةواحلماض حاالت أدى. يف

ب لألمفوترييسني اֱדموعي واإلعطاء اجلراحي العفنـيإىلالتداخل الفُطار يف مرضية نتائج
مبكراً التشخيص مت عندما األنفي واملخي معإعطاءيستطب. الرئوي ب األمفوترييسني

واإلنضار املوضعية العفنـييفDebridemertاملعاجلة وكلما.األويلاجللديالفُطار
التـي امليت النسيج كمية كانت كلما أكثر مبكراً العدوى وكلماستزالاكتشفت أقل،

أكرب للنسج الكبري الضرر جتنب فرص ).Sugar, 1990(كانت
احلاشوريات،تتألف داء رئيسي،معاجلة حتتمنوبشكل للعقيدات اجلراحي االستئصال

التصحيحية) املستدعمة(اجللد املعاجلة الوجه) املستغربة(أو من أخرى وألجزاء من. لألنف
املريض معاجلة آزويلبالكيتوكونازولاحلكمة مشتق للفطرياتفمويAzoleأو مضاد آخر

الوقت نفس Yangco)يف et al., 1984).
عنأدواتتميز النامجة احلاشوريات ارتشاحالناشبةاملستدعمةء مع حبيبية أورام بتشكيل

اجللد حتت النسج يف املصابة. يوزينـي قاٍسهياملنطقة تورم مع عادة الفخذ أو األلية
النسيج عن واضحة وحدود اجللد حتت يكون. الصحيحللنسيج قد لكن عادة، محيد املرض

املوت إىل ويؤدي .(Greenham 1979; Kelly et al., 1980)غزويا
عناحلاشورياتأدواءتنشأ املتنافرةالنامجة املكللةincongrueusاملستغربة واملستغربة

coronatusجنيبةاألنفيةاحملاراتيف واجليوب اجللدية حتت الوجهية النسج وتغزو السفلية،
أيضاًآفاتوصفت. األنف والرئتني واملنصف التامور . (CIOMS, 1982)يف

احليواناتاملرض معاينةيوجد: يف خالل احليوانات يف الزجيي فتحبعدالفُطار أو املوت
عادة املساخل يف واستعراف. اجلثة باستفراد قليلة حاالت إما. السببـيالعاملأثبتت اآلفات

تقرحية أو حبيبية يف. ورمية الزجيي الفُطار كقرحااملاشيةيظهر واملاعز املنفحةواألغنام يف ت
استمرت. عادة دراسة املاشيةيفسنوات10أجريت يف املعوية املعدية الفُطارات على اليابان

أن أصل45فتبني من ممجوعي،مت692رأساً فطار فيها جثثها املعدي38فتح السبيل يف منها
الغالبية. املعوي املعديةالعظمىكانت العداوى فطارات(94.7%)من عن عفنية،نامجة

خنر من اآلفات مرسبة. بؤرينـزيفوتشكلت بعوامل مصاباً املاشية من العديد كان
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الكرشي الكرشRumenللحماض ونـى مثل ،(Chihaya et al., 1992) .ميكن كما
والعقد األنفية األجواف يف توجد أن املاشية يف واملنصفيةالقصبيةلآلفات واملساريقية

(Carter and Chengappa, 1991) .ًمهما سبباً البلدان بعض يف الفطريات هذه تشكل
الفُطار(الفُطاريةلإلجهاضات عن عن)النامجة مسؤولة تعترب العظمى بريطانيا ففي ،%32

عناإلجهاضاتعن نيوزيلندا ويف الفطريات عن .75%النامجة
مزمن: اخليليف مرض شكل الزجيي الفُطار حبموضعيأخذ أورام تشكيل يبيةيسبب

األطراف على على. جلدية سريرية دراسة أستراليامنحالة266أجريت يف الزجيي الفُطار
أن ووجدت الناشبةختص18%املدارية، املكللة5.3%واملستدعمة .املستغربة

عن الناجم املرض يف اآلفات الناشبةوجدت بشكل) ranarumالضفدعية(املستدعمة
يف عن: العكسوعلى. والوجهاجلذعرئيسي النامجة اآلفات املكللةتوضعت يفاملستغربة
اجليب. and Miller 1982)(Campbellاألنفيةالناحية ومرض الرئوية العدوى ذكرت
أيضاًوالعدوىgutturalاحللقي اخليل يف الفُطارية اإلجهاضات وبعض .اֱדموعية

اخلنوصيؤدي عند الزجيي اخلنـزير(الفُطار حليواناتتقرإىل) ولد ا يف ويبدو معدي، ح
منتثرة كعدوى املعدة. البالغة التهاب الوفياتواألمعهاءذكر وبعض والتجفاف اإلسهال مع

عند الزجيي الفُطار إىل Reed)الرضيعةاخلنازيراملعزوة et al., 1987).الفُطار الزجيييتظاهر
واملس واحلشوية الفك حتت العقد يف حبيبية كأورام األعضاءاملنتثر ويف . البطنيةاحلوضيةاريقية

بني تزن حيوانات عند 80وجدت ملفية50 عقد ثالثة قطعان يف متورمةحتتكغ فكية
منها ثالثة يف املوت بعد اֱדموعي االنتثار أثبت وقد Sanford)جداً، et al., 1985).

يفحدث أستراليا،52وباء يف لألغنام موتممامزرعة إىل خاللرأ700أدى منها 3س

ال. أشهر تورم املصابة احليوانات لدى إىلمتناظركان املنخرين من ميتد الوجه يف واضح
مكتئبة احليوانات وكانت غزيرفاقدةالعينني، دموي وجنيج ملحوظ نفس ضيق مع الشهية

األنف بعد. من احليوانات 10ماتت الورمي. أيام7  األنف التهاب وجود اجلثة فتح أثبت
والذي الوخيم الناخر عمقهوصلاحلبيبـي يف احلنك العقد. إىل يف اآلفات أثبتت كما

والصدر حتتاملتنافرةاملستغربةاستֱקفردت. اللمفية والغدد النكفية والغدة األنفية اآلفات من
والرئتني حيتويالتبدل. الفك وخيم حبيبـي ورمي التهاب هو أمهية األكثر اهليستوباثولوجي



543 الُفطار الزجيي

التخثرييوزينيةبؤراً النخر من البؤر. Coagulativeصغرية هذه مركز يف فطرية خيطان .وجدت
االمتداد،افترض ֲדذا فاشية لشرح بيئيةأناملؤلفون، بعوامل تأثرت شتاء. العدوى فبعد

بالتعفنممطر املقطوع وبدأ قُطع مث غزير، بشكل العشب ثانية) التفكك(منا أمطرت معمث
احلرارة وفربعض مما املتعفنةوالرطوبة النباتات وجود مناسبةظروفاً) املتفككة(مع

السببـي العامل .(Carrigan et al., 1992)لتكاثر
املعدييصيب السبيل والقطط الكالب يف جداًاملعوياملرض مرتفع الوفيات . ومعدل

واملعي املعدة يف اآلفات قياء،ترافقت مع ترافقتيفالدقيق معحني القولون يف اآلفات
وزحري .(Ader, 1979)إسهال
االنتقالمصدر وطرز تنتجالفطريات: العدوى االنتشار، واسعة رمامات كمياتالعفنية

املتعفنة العضوية واملادة الطعام يف شائع بشكل تتواجد األبواغ، من وتوجد)املتفككة(كبرية ،
والربمائيات للزواحف املعوي املعدي السبيل اإلنسان. يف األبواغالعدوىيلتقط باستنشاق

خالل من األحيان بعض ويف ֲדا، اجللد تلوث أو تلقيحها الروتينـي. االبتالعأو الطريق
األبواغ باستنشاق األنف هو املضعفة. للدخول املديدةمثلاألمراض واملعاجلة السكري الداء

عوامل احليوية واملضادات املناعة العفنـيمهمةمسببةبكابتات تنتش. للفطار أال احملتمل من
ذويعندMucoraceaeالعفنياتأبواغ استنتجاجلهازاألشخاص ما وهذا السليم، املناعي

حيوانات على التجريبية االختبارات عند. املختربمن احلاالت بعض وصفت كل، على
دفني مرض وجود دون ظاهرياً أسوياء .أشخاص

حتتداءيتطور عناحلاشوريات الناجم مباشراملستدعمةاجللدي لتلقيح كنتيجة
نوع. بالشوكات عن الناجم املرض احلاشوريات.باالستنشاقاملستغربةويلتقط داء حيدث

مرافق مرض وجود دون أصحاء أشخاص يف .عادة
الداجنةيف اهلضمي: احليوانات الطريق أن االستنشاقللعدوىيبدو من أمهية .أكثر
املرضاحليواناتدور وبائيات يفيلتقط: يف شائع مصدر من العدوى واحليوانات البشر
آخر. البيئة إىل شخص من العدوى تنتقل حيوان(ال أو ).إنسان

خملفاتيعتمد: التشخيص يف العامل وجود إثبات على اآلفاتأوالتشخيص من خزع
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الزرع أو املباشر اֱדهري الفحص الفطريات. بواسطة استعراف منزجييةالميكن النسيج يف
احملوجزة غري الكبرية خيطاهنا واستعراف. Septateخالل بالزرع الفطر نوع حتديد ميكن

مباشر.(Ader, 1979)فقطالبوغ ال منإلليزااختبار جناسة الرزيةمع arrhizusالرازبة

مفيداًقدpusillusاجلبانةواملتجفنة العفنـيلتشخيصيكون اال. الفُطار قادراًكان ختبار
اكتشاف من33على من43حالة االختبار. العفنـيالفُطارحالة حساسية 81%كانت

جنس. 94%والنوعية حتديد ميكن نوعهالعاملال أو .(Kaufman et al., 1989)السببـي
حاالتميكن: املكافحة يف البشري الزجيي الفُطار من املعاجلةكثريةالوقاية خالل من
ل السكرياملناسبة الداء خاصة االستقالبية، املديدة) حصر(تقييدجيب. الضطرابات املعاجلة

القشرية والستريويدات احليوية جداًباحلاالتباملضادات ضرورية فيها تكون بشكل(التـي
العفنجيب). مطلق العلف باستهالك للحيوانات يسمح .Moldy أال

عـراجـالم
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