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Treponema-lyptospira-borrelia 

هُثم ًاشجيؤ.د.  

ُهت وخُدة الخلُت خلصوهُت ؤو لىلبُت الشٙل .     Treponemaاللىلبُاث  جملٚ نطُاث َز
ً
خُىؾا

ُٓت حشاهد غمً طِخىبالشما الجسزىم  ل٘نها حًُب نىد البىزلُا.  طِخىبالطمُت  ْز

ًخدٕس ؤنػاء ٖال الجيظحن بُهالُت، ًسجبـ الهدًد مً الظُاؽ نلى ٗل ْؿب مً الخلُت  

لخِ خىٛ حظم الخلُت الجسزىمُت.ال جبرش هره الظُاؽ في الىطـ املحُـ ل٘نها مىدمجت مو  ٍو

 الًشاء الخازجي للجسزىم .

  
ً
 بالبروجِىاث ومُخٓدا

ً
بدو نىد بهؼ اللىلبُاث، َٓحرا الًشاء الخازجي للىلبُاث يجي بالدهىن، ٍو

د. زبما طاهم ذلٚ في خظاطُت هره الجسازُم للٓخل باإلاىكُاث والخجُُِ  .للُبىبىلي طٙاٍز

ٔ الصزم اإلاخ٘س   دخُل بها نً ؾٍس ز في ال ًمً٘ شزم اللىلبُاث اإلامسغت نلى وطـ شزعي في املخخبر ٍو

مً٘ شزانت الهدًد مً ألاهىام  الحُىاهاث اإلاخدظظت لها.  جخلىن البىزلُا ٖظلبُت الًسام ٍو

 .اإلامسغت في املخخبر

 داء لُم -الصهسي       :  حشمل ألامساع ؤلاوظاهُت التي حظببها ؤهىام اللىلبُاث والبىزلُا 

 ٔ ائي الحمُم  :جىدشس ندوي اللىلبُاث نً ؾٍس  الاجطاٛ الُحًز

 الخماض مو طىائل الجظم اإلاطابت بالهدوي                                                                                          

 .ؤخُاها الخماض مو ؤحظام حامدة هاْلت للهدوي                                                                                          

 

ٔ نػاث الٓساد .للىلبُت  ؾُُلي بوظاوي مجبر ال ًىحد نائل ؾبُعي مهسوٍا  جيخٓل البىزلُا نً ؾٍس

ؤلاوظان مػُِ س يء الحل .جطِب الهدًد مً الحُىاهاث التي حهمل ٖمظخىدم للهدوي .ؤو الٓمل

 .ًطادٍ ضدَت

لم ًددد ختى آلان وحىد .آلالُاث الامساغُت التي حظخخدمها اإلالخىٍاث يحر مُهىمت بشٙل حُد 

لم جخطح آلالُت التي جمً٘ هره الجسازُم مً الخىاحد في ألاوسجت زيم . ذًُاهاث خازج خلىٍت

  .الاطخجابت اإلاىانُت ال٘بحرة
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ؤن حًحر مً لُبىبسوجِىاتها الظؿدُت لخجىب الجهاش  B.burgdorferi :ًمً٘ لبهؼ ؤهىام البىزلُا مثل 

 في  –لبروجُيُت للًشاء الخازجي نىد اللىلبُت الشاخبت ًمً٘ لىدزة اإلاظخػداث ا.اإلاىاعي
ً
ؤن جلهب دوزا

  .اإلاساويت اإلاىانُت

 .ْد حشمل الخكاهساث اإلاخإخسة لهدوي اللىلبُت قىاهس مىانُت ذاجُت 

 مً الصمسة الجسزىم 
ً
 ُت الؿبُهُت للُم، اإلاعي والظبُلحشٙل الهدًد مً ؤهىام اإلالخىٍاث حصءا

 .الخىاطلي

ْد ٌظبب الدشابه الش٘لي واإلاظخػدي بحن اإلالخىٍاث اإلامسغت واإلاخهاٌشت مشٙلت نىد الدصخُظ  

سي واإلاطلي  .الظٍس

 :حشمل ؤهىام اللىلبُاث اإلامسغت لئلوظان 

 . Veneral Syphilis الهامل اإلاظبب للصهسي الخىاطلي                                                                 

 .Pinta وبيخا Bejel البجل Yaws الداء الهلُٓي :داء اللىلبُاث يحر الخىاطلي                                                                

    
ً
نطُاث خلصوهُت بلُاث    :اللىلبُاث اإلاظببت لهره ألاهىام املخخلُت مً الهدوي دُْت الهىاء ومدشابهت شٙلُا

 ون.م٘س  15-5مسجطت بؿىٛ 

Treponema Pallidum SSP. Pallidum (T.pallidium) 

  ت نام جيخٓل الهدوي باالجطاٛ   .1905الهامل اإلاظبب للصهسي، نصلذ ؤٛو مسة مً آَاث شهٍس

 .الجيس ي

 ًمً٘.ًددر الصهسي الخلٓي بهد الاهخٓاٛ السؤس ي للىلبُت الشاخبُت مً ألام بلى الجىحن في السخم 

ْد حظبب الهدوي غمً السخم  .للجىحن ؤن ًطاب ؤزىاء مسوزه نبر ْىاة والدًت خاملت للهدوي 

 ما ًددر اهخٓاٛ اإلاسع بىاطؿت هٓل دم ؾاشج ملىر.
ً
 نىاْب وخُمت للجىحن. هادزا

  :الامساغُت

 ٗامىت وزالثُت   .مسع مترقي مو مساخل: بدئُت، زاهىٍت 

 جدخل الجلد نبر اختراْها للمخاؾُت الظلُمت ؤو نبر شّٓى وسجحاث الجلد .  

  مً٘ ؤن ٔ الدمىي ٍو ىدشس نلى هؿاّ واطو بالؿٍس ًدخل الجسزىم بظسنت بلى الجهاش اللمُاوي، ٍو

  .ًخىغو في ؤي نػى

  ًم  حسازُ 10ال حهٍس الجسنت اإلاهدًت لئلوظان بالػبـ، لً٘ ًُ٘ي نىد خُىاهاث الخجازب: ؤْل م

  .إلخدار الهدوي 

 جخٙازس الجسازُم في مىغو الدخىٛ البدئي.  
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 جدشٙل ْسخت Chancre:  يحر ماإلات . ؤطابُو 3الىضُُت للصهسي بهد َترة خػاهت مً  البدئُتوهي آلاَت

مً٘ ؤن حشاهد نلى نىٔ السخم، خىٛ الشسج،   ما جخىغو نلى ألانػاء الخىاطلُت الخازحُت، ٍو
ً
ويالبا

جدشٙل نىد اإلاسض ى اإلاػهُي اإلاىانت: مثل اإلاطابحن بالهدوي  . دة بشٙل مُسدجطادٍ نا.في الُم

 خالٛ  ( ْسخاث ندًدة.HIVبُحروض هٓظ اإلاىانت اإلا٘دظب )
ً
 ؤطابُو  6-3حشُى الٓسخاث نُىٍا

 جكهس آَاث بٓهُت .  بالكهىز. ٖثحرة الخىىم والاهدشاز الصهسي الثاهىي ؤطبىم جبدؤ جكاهساث  12-2بهد

دخل اإلاٍسؼ بمسخلت مً نلى الجرم   ٍو
ً
جُا وألاؾساٍ وهي شدًدة الهدوي .حًُب هره آلاَاث جدٍز

ت ٍس نلى وحىد الهدوي. دلُل حظخمس الدالئل اإلاطلُت  .الهدوي الٙامىت، خُث ال حشاهد مكاهس طٍس

 .ًمً٘ مشاهدة ه٘ع آَاث الصهسي الثاهىي 

  ِٖمب٘س )اخخماٛ ٖبحرة للى٘ع( ومخإخس )اخخماٛ غهُِ للى٘ع(. مسض ى الصهسي الٙامًًطى :

 للهدوي بلى الجىحن  .الصهسي الٙامً اإلاخإخس ال ٌهدون مهدًحن بشٙل نام
ً
لً٘ ًمً٘ ؤن ًبٓى هاْال

.
ً
مً٘ لدمهم ؤن ًبٓى مهدًا  ؤزىاء الحمل ٍو

 مسع التهابي مترقي ببـء  .ئُت: ًمً٘ ؤن ًخؿىز بهد نٓىد مً الهدوي البدالصهسي اإلاخإخس ؤو الثالثي

 ًمً٘ ؤن ًطِب ؤي نػى. 
ً
هي: الصهسي الهطبي، الصهسي الٓلبي الىنائي  ألاشٙاٛ الثالزت ألاٖثر شُىنا

الصهسي الطمػي : وهي  خالت  مسغُت هادزة مً ألاوزام الحبُبُت جطِب الهُٙل الهكمي، الجلد، ؤو ،

 ٛ ْد .اللىلبُت الشاخبت مً مسض ى الصهسي اإلاخإخس ألاوسجت الجلدًت املخاؾُت. مً اإلاظخدُل نادة نص

  حهىد الامساغُت اإلاشاهدة ً بلى قاهسة مىانُت ذاجُت

 اللولبية الشاحبة ثحت النوع: الدقيقة

Treponema Pallidum SSP. Pertenue(T.pertenue) 

 الهامل اإلاظبب للداء الهلُٓي Yaws 

 ًت مسع مخىؾ ت وجدذ اإلاداٍز اٍ في اإلاىاؾٔ اإلاداٍز الهدوي لِظذ جىاطلُت، وجددر . بحن طٙان ألاٍز

ج٘دظب الهدوي نادة ْبل  . بهد جماض الجلد اإلاسغىع مو مُسشاث مً آَاث طابٓت بالداء الهلُٓي

 .البلىى

  ؤطابُو وحشاهد آلاَاث البدئُت نادة نلى  5-3جبلٌ َترة الحػاهت للداء الهلُٓي البدئي

 نادة خالٛ ا
ً
ًددر قهىز حدًد  .ؤشهس 6لظاْحن.جخىطو آلاَاث الحؿاؾُت، جخأٗل وحشُى نُىٍا

ًمً٘ لآلَاث الثاهىٍت ؤن جطِب الهكام .آلَاث مشابهت بهد ؤطابُو ؤو ؤشهس، والى٘ع ممً٘ الحدور

 . وخاضت ألاضابو، الهكام الؿىٍلت والُ٘حن

  داث حلدًت سخاث وحظمٚ الجلد نلى الساخخحن ًخطِ الداء الهلُٓي اإلاخإخس بىحىد لٍى ْو

 ؤن جكهس آَاث ضمًُت.والٓدمحن
ً
  .ًمً٘ ؤًػا

 وبخالٍ الصهسي ال جطادٍ ؤذًاث نطبُت ؤو ْلبُت ونائُت.  
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  بما ؤن الهدوي ج٘دظب في مسخلت مب٘سة مً الحُاة , ال ٌهخبر اإلاطابحن مهدًحن في طً ؤلاهجاب، والداء

 .الهلُٓي الىالدي يحر مهسوٍ

 (الشاحبة ثحت نوع املتوطنة )اللولبية املتوطنةاللولبية 

Endemicum .Treponma Pallidum SSP . 

 الهامل اإلاظبب لداء شبُه بالصهسي، ويحر جىاطلي ٌهٍس بالصهسي اإلاخىؾً ؤو البجل Bejel.  

 ًُُت خُث  مخىؾ ُٓا، يسب آطُا واطترالُا، وٍطِب بشٙل زئِس ي ألاؾُاٛ في اإلاىاؾٔ الٍس في ؤٍَس

 .قسٍو اإلاهِشت والصحت الصخطُت َٓحرة اإلاظخىي 

 ت ؤونُت الؿهام والشساب اإلالىزت   . الاهخٓاٛ بالخماض اإلاباشس وبمشاٖز

 ِمً٘ ؤن ال ج٘ش داث نلى مخاؾُت جخكاهس آلاَاث الثاهى  .حشاهد آلاَت البدئُت في الُم ٍو ٍت بلٍى

ًخكاهسالشٙل  اإلاخإخس . .Periosititis والتهاب طمداّ Condyloma lata البلهىم ألاهُي، زألُل الؾئت

صي ؤو الٓلبي  .بأَاث ضمًُت في الجلد، البلهىم ألاهُي والهكام ال حشمل ؤلاضابت الجهاش الهطبي اإلاٖس

 .الىنائي

 ما حشاهد الهدوي الىالدًت بظبب خ 
ً
 .دور الهدوي في ؤنماز مب٘سةهادزا

 Treponema Carateumاللولبية البقعية 

  جىدطس جكاهساث البيخاPinta  في الجلد.  حظبب بدشىهاث جادي الى مشٙلت احخمانُت

 لؤلشخاص اإلاطابحن. 

 .ىلىمبُا ٗا الىطؿى ٗو ُُت الجاَت مً اإلا٘ظُٚ، ؤمحر  ًىدطس  في اإلاىاؾٔ الداخلُت الٍس

  جىدشس الهدوي بالخماض اإلاباشس مو آلاَاث اإلاطابت بالهدوي. 

  ًىم آَاث بدئُت ضًحرة خمامُت خاٖت, يالبا ما جخكاهس نلى  21-7جكهس بهد َترة خػاهت

ألاؾساٍ, الىحه والهىٔ, الطدز ؤو البؿً. جخىطو آلاَاث البدئُت وجىدمج مو بهػها، ونىد 

د ًخًحر  12-3هس آَاث زاهىٍت مىدشسة بهد شُائها ْد جتٕر مىاؾٔ مً هٓظ الخطبٌ. جك شهس ْو

طىىاث بهد الهدوي ألاولي. آلاَاث الىاْطت الخطبٌ  10لىنها. ًمً٘ ؤن ًددر الى٘ع ختى 

 وضُُت للمساخل اإلاخإخسة مً البيخا لً٘ ال حظبب ؤي ؤذي له ؤهمُت.

  جكاهساث مهدًت ؤخسي: 

صداد ندد هره  T.denticola, T.socranskii, T.pectinovorumحشٙل :ندوي الُم  مً الصمسة الؿبُهت, ٍو
ً
حصءا

 وجترأَ .الجسازُم في خالت التهاب اللثت الٓسحي الىخسي الحاد وداء خىٛ ألاطىان اإلاصمً نىد البالًحن

T.vincentii ؤو لىلبُت َيظيذ( بشٙل مشابه مو التهاب اللثت الًشائي الٓسحي ؤو التهاب البلهىم: خىاّ َيظذ 

Vincent'sanging. .بدو ؤن الهدًد مً اإلالخىٍاث ٌظبب خاالث مشابهت حظمى الُم اإلاخٓسح  .ٍو
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ٗامل , اطهاٛ  :اإلاهىٍت –الهدوي اإلاهدًت  جدظبب ندة ملخىٍاث خالت للدم بشٙل غهُِ لم جددد بهد بشٙل 

 . دائم وهٍص في اإلاظخُٓم نىد بهؼ املجمىناث الظٙاهُت

ت: وهي آَت حلدًت مصمىت جدظبب بها ملخىٍت يحر مدددة الهىٍت وجترأَ نادة مو  :آَاث الجلد الٓسخت اإلاداٍز

 .وؤهىام ؤخسي  Fusiformحسازُم مًصلُت 

 التشخيص املخبري: 

 الًمً٘ شزنها

 الُدظ املجهسي اإلاباشس: 

 ؤو في  مً الىطحاث اإلاإخىذة مباشسة مً آلاَاث البدئُت ؤو الثاهىٍت في مجهس الظاخت اإلاكلمت

 Phase-contrastاملجهس مخباًً الطُداث 
ً
.خظاطُت غهُُت: آلاَاث البدئُت ْد جدىي نددا

 مً الجسازُم. الجُّس بحن اإلالخىٍاث اإلاسغُت واإلاخهاٌشت
ً
 .ْلُال

 اإلآاٌظت اإلاىانُت اإلاُلىزة باطخخدام ؤغداد اللىلبُاث . 

  :ألاغداد اإلاطلُت  

  و لىمؿحن مً ألاغدادًيخج نً الهدوي باللىلبُت الشاخبت  :اهخاج طَس

a) ؤغداد هىنُت مىحهت بشٙل ؤطاس ي هدى مظخػداث ندًداث الببدُد. 

b) ألاغداد الساضت( ؤغداد يحر هىنُت Reagin antibody ) ًالتي جخُانل مو مظخػداث م

مً يحر الىاضح آلُت جدٍسؼ اهخاج .Cardiolipin يحر اللىلبُاث حظمى الٙازدًىلُبحن

ًدخمل  .الٙازدًىلُبحن هى َىطُىلُبُد مظخخلظ مً ْلب البٓس .الىىنُتألاغداد يحر 

وحىد مادة مشابهت في حداز اللىلبُت ؤو مخدسزة مً الخلُت اإلاػُُت اإلاخإذًت بالجسزىم: حهمل 

حظخخدم وبشٙل زوجُجي اخخبازاث ألاغداد يحر الىىنُت بظبب .نلى جدٍسؼ اهخاج ألاغداد

ٗاخخبازاث مسح ل٘شِ وحىد دالئل نلى ٗلُتها اإلاىخُػت وبظاؾتها الخ رلٚ  ٓىُت ٖو

بظبب هىنُتها اإلاىخُػت، ًخم جإُٖد الىخائج الاًجابُت ب٘شِ ؤغداد اللىلبُت  الصهٍس

 الشاخبت الىىنُت.

 الاخخبازاث اإلاطلُت يحر الىىنُت للصهسي:

ت  وهى اخخباز  ,Veneral Disease Reserch Laboratory  (VDRL)اخخباز مخخبراث بدىر ألامساع الصهٍس

 مً الٙازدًىلُبحن الٙىلظتروٛ واللظِخحن ٖمظخػداث. حظبب 
ً
جا مطلي يحر هىعي للصهسي ٌظخخدم مٍص

ٗي نىد مسع الصهسي  IgMو IgGألاغداد  اإلاىحىدة في اإلاطىٛ ؤلاًجابُت ؤو في الظائل الدماغي الشى

مً٘ مشاهدة الىدُجت بظسنت بالهحن املجسدة  الهطبي جدىضب مهلٔ هره اإلاظخػداث الصحمُت، ٍو
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ٗاخخباز مسح ل٘ىه  ،% في الثاهىي 99% في الصهسي ألاولي و70جبلٌ ؤلاًجابُت ختى  ..ٌظخخدم هرا الُدظ 

، ٖما ًمً٘ اطخخدام ازجُام نُاز 
ً
مو  VDRLطلبي في خالت الصهسي اإلاخإخس. ًمً٘ اطخهماٛ الاخخباز ٖمُا

ذ لخإُٖد حصخُظ الصهسي الخلٓي.وخُث ؤن الىخائج ؤلاًجابُت لـ  حشحر لىحىد ندوي َهالت،  VDRLالْى

 إلاساْبت َهالُت اإلاهالجت بالطاداث الحُىٍت.
ً
 َُمً٘ اطخهماله ؤًػا

 الٙازدًىلُبحن RPR   Rapid Plasma Reaginًىحد اخخباز آخس يحر هىعي:
ً
ظخخدم ؤًػا ل٘ىه ٖمظخػد، َو

ٗي.ال ًطلح   لالطخخدام مو الظائل الدماغي الشى

 اخخباز ألاغداد الىىنُت: 

 Abs)test-(FTA اخخباز جإلٔ ؤغداد اللىلبُت اإلادمطت

 .اخخباز َلىزة مىانُت يحر مباشس خُث حظخخدم اللىلبُت الشاخبت ٖمظخػد 

  الخىالي% مً الصهسي ألاولي الثاهىي واإلاخإخس: نلى 95, 100،80الاخخباز بًجابي نىد خىالي 

  ٍبخالVDRL .بهد اإلاهالجت الىاحمت 
ً
 ًبٓى بًجابُا

 : (TPHA) اخخباز التراص الدمىي باللىلبُت الشاخبت

  ما في اخخباز ًخم ادمطاص اإلاطل مو اللىلبُاث يحر الىىنُت إلشالت ألاغداد ججاه  FTA-Absٖو

 اللىلبُاث اإلاخهاٌشت.

  ًؤْل خظاطُت مFTA-Abs  ( لً٘ ٖالهما ٌهؿي هخائج 65ًجابُت في الصهسي ألاولى )وظبت ؤلا%

 مدشابهت في خالت الصهسي الثاهىي واإلاخإخس

  ًبٓىTPHA .مدي الحُاة بهد الهدوي 
ً
 ؤًػا

ً
 بًجابُا

  ٗي ًمً٘ اطخخدام هرا الاخخباز ل٘شِ الاهخاج املحلي ألغداد اللىلبُت في الظائل الدماغي الشى

 وهي نالمت نلى الصهسي الهطبي.

 ي:اخخبازاث غدًت ؤخس 

  طمذ اهخاج ؤغداد وخُدة اليظُلت ججاه مظخػداث اللىلبُت الشاخبت بخؿىٍس ؤهكمت اخخباز

 .حهخمد نلى ٖشِ الاطخجابت اإلاظخػدًت ججاه مظخػداث مُسدة للىلبُت

 ElISA .ادة في الىىنُت و لهدد ٖبحر مً الهُىاث مو ٍش  إلحساء مسح طَس

  ِج٘ش ٔ في اخخبازاث اإلاسح  VDRLو  TPHAوهي باغؿساد جدل مدل  IgGؤو  IgMجخىاَس ؾٍس

 .TPHAباخخباز هىعي زاوي ٖـ  ElISAالسوجُيُت. ًجب جإُٖد الىخائج ؤلاًجابُت في اخخبازاث 

 :اإلاشاٗل في الدصخُظ اإلاطلي للصهسي 
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 ٗاذبت ً الىىعي ويحر الىىعي هخائج بًجابُت   ما ٌهؿي ٖال الاخخباٍز
ً
  .ؤخُاها

 ًمً٘ لـ VDRL ٌهؿي هدُجت بًجابُت نابسة جالُت ألي جدٍسؼ مىاعي ْىي مثل ندوي خادة  ؤن

حشاهد الىخائج ؤلاًجابُت الٙاذبت اإلاظخمسة نىد ؤشخاص مو .حسزىمُت ؤو َحروطُت، وبهد الخلُٓذ

 مسع مىاعي ذاحي ؤو مسض ى اليظُج الػام، نىد مدمجي املخدزاث ؤو في خالت َسؽ يامايلىبىلحن الدم

ائج ؤلاًجابُت الٙاذبت نىد الحطىٛ نلى الىخائج الظلبُت في الُدىص اإلاطلُت ًمً٘ ٖشِ الىخ.

 لىخائج
ً
 ؤن جٙىن بًجابُت ؤو نلى الحدود FTA-Abs الىىنُت، لً٘ ًمً٘ ؤًػا

ً
 . ؤخُاها

 ما ًٙىن اخخباز 
ً
 . طلبُتVDRL بًجابُا والُدىص يحر الىىنُت FTA-Abs هادزا

  في اخخبازًدسع داء لُم نلى اهخاج ؤغداد جخُانل FTA-Abs لً٘ لِع في VDRL,  مً٘ ألمساع ٍو

مُاث Yaws اإلالخىٍاث ألاخسي مثل الحمى الساحهت، الداء الهلُٓي ؤن  Leptospirsis البيخا وداء البًر

  .حهؿي هخائج بًجابُت في ٖال مً الاخخبازاث الىىنُت ويحر الىىنُت

  ْد ًلهب في اإلاظخٓبل ٖشِ وحىدDNA ت باطخخدام الؿّس الىزازُت، اإلالخىٍاث في الهُىا ٍس ث الظٍس

 في جإُٖد حصخُظ الصهسي في الحاالث الطهبت ويحر الىضُُت.
ً
 دوزا

 املعالجة:

 ل بيظلحن  .جخدظع ٗل اللىلبُاث اإلامسغت نلى البجًز

  ٗائحن بحرة مً البرو ٓت الخٓلُدًت في نالج الصهسي ألاولي والثاهىي هي بةنؿاء حسنت مدًدة ٖو الؿٍس

س نً وحىد مٓاومت للبيظلحن.  بيظلحن. لم  ٌسجل ختى آلان ؤي جٍٓس

  تروماٌظحن، الختراطٙلحن ؤو الٙلىزامُىُٙىٛ بدالت الحظاطُت نلى البيظلحن.جىحد ٌظخهمل الاٍز

تروماٌظحن، ونٛص غسب  س خىٛ َشل اإلاهالجت باالٍز تروماٌظحن مً  Variantجٓاٍز مٓاوم لالٍز

 اللىلبُت الشاخبت.

 ل البيظ لحن اإلاائي في الصهسي اإلاخإخس خُث ؤن اختراْه ؤَػل للجهاش الهطبي ٌظخخدم البجًز

سي  صي. ْد ال ًادي هجاح اطدئطاٛ الجسزىم في الصهسي الهطبي بلى شُاء طٍس  .اإلاٖس

  ْد هدخاج في خالت مسض ىHIV  ِوذلٚ بظبب غه 
ً
خا الى مهالجت بالطاداث ؤٖثر ْىة وؤؾىٛ ْو

 الىقُُت اإلاىانُت.

 اث الحُىٍت إلاسع الصهسي، وخاضت باطخخدام البيظلحن، لخدٍسؼ جادي اإلاهالجت بالطاد

ت وضُُت حظمى هت  .Jarisch –Herxheimer Reaction :اطخجابت حهاٍش جخطِ بهجمت طَس

)خالٛ طانخحن( مً خمى , نسواء , ؤلم نػلي , حظسم ْلب، َسؽ تهىٍت , جىطو ونائي واهخُاع 

 . داخلي مً اإلالخىٍاث pyrogen د للحمىٌهخٓد ؤن طبب الاطخجابت هى اهؿالّ مىل .الػًـ
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 املكافحة:

  .حن ل املخالؿحن اإلاهسَو  ًخم الظُؿسة نلى الصهسي بمهالجت ٗل الحاالث اإلاصخطت ٗو

  مً اإلاهم مهالجت املخالؿحن خُث ًمً٘ للبهؼ ؤن ًٙىن غمً َترة الحػاهت ختى لى لم جكهس

 ؤي ؤنساع قاهسة للمسع. 

 ٕد وحىد الصهسي ألاولي مً خؿس ؤلاضابت بـ  هىا مً  HIVَىائد بغاَُت للظُؿسة نل اإلاسع: ًٍص

مسجحن بلى خمع مساث، زبما بالظماح بالىضىٛ الظهل للُحروض نبر الجلد ؤو ألايشُت املخاؾُت 

  اإلاخإذًت

 Borrelia البورليا

 الهامل اإلاظبب إلاسغحن نىد ؤلاوظان: 

 الحمى الساحهت والري حظببه البىزلُا الساحهت                                      

ه بؿُئت الحظاطُت                                        حًر  .B.burgdorferi sensu olato  وداء لُم حظببه البىزلُا البىزى دَز

  ٛؿس  30-8نطُاث الحلصوهُت بؿى   .لُاث خلصوهُت 10-3بـ  م٘سون 0.5-0.2م٘سون ْو

 .ألاهىام ٔ  حظخخدم الاخخالَاث اإلاظخػدًت واإلاىززُت لخٍُس

            :
ً
 Relapsing Feverالحمى الراجعة أوال

 .جخطِ بُتراث مخ٘سزة مً الحمى وجىاحد اإلالخىٍاث في الدم 

 :الحمى الساحهت اإلاخىؾىت ؤو اإلاىٓىلت بالٓساد 

 .B.turicataeو B.duttoni ،B.hermsii ،B.parkeri، وحشمل: حظببها ندة ؤهىام مً البىزلُا  -

 . Ornithodorusجيخٓل بلى ؤلاوظان بالٓساد اللحن الجظم: الذم الؿحر  -

 الهائل الؿبُعي لها: الٓىازع ويحرها مً الثدًُاث الطًحرة التي ًخًري نليها الٓساد نادة. -

-  
ً
  .اهدشاز الٓساد الىاْل ٌشاهد اإلاسع خىٛ الهالم، ناٖظا

حًصو اإلالخىٍاث اإلاظببت للحمى الساحهت اإلاىٓىلت بالٓساد ٗل ؤوسجت الٓساد، بما َيها الًدد  -

 .اللهابُت، الجهاش الخىاطلي، وهكام ؤلاَساى

ًداَل الىٓل نبر اإلابُؼ بلى  .ددر الهدوي نىد بَساى اللهاب ؤو اإلاُسشاث ؤزىاء جىاولها لًرائهاج -

ت نلى اإلالخىٍاث في الٓساد  .الرٍز
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  :لحمى الساحهت الىبائُت ؤو اإلاىٓىلت بالٓملا 

 هى نامل ممسع بوظاوي مجبر  B.recuerantisحظببها البىزلُا الساحهُت:  -

 . Pediculus Humanusًيخٓل مً شخظ آلخس نبر ْمل الجظم:  -

الاحخمانُت مثل َٓدان الهىاًت الصحُت  –ًخإزس مهدٛ الحدور بالهىامل الاْخطادًت  -

 ؤزىاء َتراث الحسوب، املجاناثالاَسادًت، وجصداد 
ً
خُا  . جاٍز

 .جىمى البىزلُا الساحهُت في الجهاش اللمُي الدمىي نىد الٓمل ل٘نها ال حًصو ألاوسجت -

ت -  .مُسشاث الٓملت يحرمهدًت وال ًيخٓل الجسزىم نبر اإلابُؼ بلى الرٍز

اختراّ اليظُج نبر الجلد الظلُم ؤو ، جددر الهدوي نىد بؾالّ الجسزىم هدُجت سحٔ الٓملت -

 .اإلاخإذي، ؤو نبر ألايشُت املخاؾُت

 امساغُت الحمى الساحهت:

  ًكهس في ٖال ش٘لي  الحمى الساحهت ؤنساع خادة حشمل: خسازة مسجُهت ,نسواءاث، ضدام، ؤلم

وطهاٛ وذلٚ بهد ؤطبىم مً اهخٓاٛ  Photophobiaنػلي، ؤلم مُطلي , خٍى مً الػىء 

صي نىد الهدوي. ْ % مً 30د جكهس اهدَاناث حلدًت حشاهد بضابت الجهاش الهطبي اإلاٖس

 الحاالث.

 .جخىاحد اإلالخىٍت في الدم في الؿىز الحاد 

  ٛيخهي َجإة مو اهخُاع الػًـ وضدمت  ْد جٙىن  6-3ًدبدد اإلاسع البدئي خال ؤًام , ٍو

د حشاهد ندة هىباث ه٘ع.جي 10-7ممُخت. ًددر ه٘ع الحمى بهد  خهي ٗل دوزة مً ؤًام ْو

 ججسزم الدم باإلالخىٍاث بكهىز ؤغداد هىنُت للملخىٍت. 

  ، نً جلٚ اإلاظببت للهجماث ألاولُت 
ً
حظبب الىىبت الحمىٍت الخالُت بىزلُا مخخلُت مظخػدًا

ُب بسوجِىاث الًشاء الخازجي  .  جمُل البىزلُا باطخمساز دوزة الحمى والى٘ع، ألن وخاضت في جٖس

إلاظخػدًت ألاضلُت التي طببذ ججسزم الدم بالبدءطبب الخىُٓت النهائُت  حهىد بلى ألاهماؽ ا

  .للهدوي ٌهىد بلى ْخل الجسزىم اإلاخىاطـ باألغداد

  َترة الحمى والُتراث يحر الحمىٍت للحمى الساحهت اإلاىٓىلت بالٓمل ؤؾىٛ مً الهدوي اإلاىٓىلت

 .بالٓساد، لً٘ الى٘ع ؤْل

  ُاث للحاالث بحن  .للمىٓىلت بالٓساد% 5-2 . % للهدوي اإلاىٓىلت بالٓمل40-4ًتراوح مهدٛ الَى

 شل ال٘بد اة: التهاب الهػلت الٓلبُت، الجٍز الدماغي َو   .ؤيلب ؤطباب الَى

 الدصخُظ املخبري:

 ٖشِ البىزلُا في نُىاث الدم املحُؿي. -
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دًً البرجٓالي.  - ُٓت ؤو ال٘ثُُت بملىن يمحزا ؤو يحره مً اإلالىهاث مثل الاٍٖس  جلىن لؿخاث الدم الْس

ما ٌهٓد الُدىص اإلاطلُت هى الخًحر اإلاظخػدي .ًخم اهخاج ألاغداد ججاه البىزلُا ؤزىاء الهدوي  -

  % مً الحاالث.10-5واإلاُل للى٘ع.الُدىص اإلاطلُت للصهسي بًجابُت في 

 :اإلاهالجت

تروماٌظحن بىجاح -  .اطخخدم الختراطٙلحن، الٙلىزامُىُٙىٛ، البيظلحن والاٍز

 ازجٙاض -
ً
بهد اإلاهالجت  Havisch- Herxheimer ٖما هى الحاٛ في مهالجت الصهسي، ًكهس هىا ؤًػا

 . بالطاداث

اًت مً الهدوي     :للْى

 .ججىب ؤو اطدئطاٛ الىاْل  -

اطخخدام مبُداث الحشساث الطدئطاٛ الٓساد مً ؤماًٖ مهِشت ؤلاوظان، لً٘ اطدئطاله مً  -

 ٛ   . البِئت ؤمس يحر نملي وال مهٓى

اًت مً الهدوي اإلاىٓىلت بالٓمل: الحُاف نلى هكاَت شخطُت حُدة، وإشالت الٓمل  - حشمل الْى

 نىد الػسوزة.

 :
ً
 Lyme Diseaseداء ليم ثانيا

, بهد اطخٓطاء 1975، ونٍس ٖمسع مهدي نام Lyme Arthritisطمي في ألاضل بالتهاب مُاضل لُم  

 Juvenill rheumatoid Arthritisوبائي ملجمىنت مً الحاالث اإلاثبخت بإنها التهاب مُاضل ززىي شبابي 

 والًت ٗىهُ٘خُ٘ذ في الىالًاث اإلاخددة. Lymeسجلذ في مدًىت 

 نٛص الهامل اإلامسع: الهامل اإلاشتٕر لهره الح 
ً
االث وحىد ْطت حهسع لهػاث خشساث، جم الخٓا

B.burgdorferi  مً ْساد اللبىدIxodes Tick ٗان . ؤقهسث اإلاهؿُاث اإلاطلُت الاطترحانُت بن داء لُم 

 في الىالًاث اإلاخددة مىر نام 
ً
 . 1962مخىؾىا

ت واإلاجزلُت:    الُئران ويحرها مً الٓىازع , الًصاٛ، الًىم، الهائل الؿبُعي للجسزىم هي الحُىاهاث البًر

 مثل الًصاٛ في الحُاف نلى حجم ؤنداد .البٓس، ألاخطىت وال٘الب
ً
ؤهمُت الحُىاهاث ألاٖبر حجما

ه حًر ْد جٙىن الهدوي يحر قاهسة نىد هره  .الٓساد ؤٖثر مىه ٖمطدز زئِس ي للبىزلُا البىزى دَز

ت للهدو  ٍس  .ي نىد البٓس، ألاخطىت وال٘البالحُىاهاث , لً٘ شىهدث ؤنساع طٍس

 .دوي ؤزىاء حًرًخه نلى خُىان مطابًيخٓل الجسزىم لئلوظان نبر نػت ْساد اللبىد الري ؤضِب باله 

,  I.pacificusوالباطُُٙي  Ixodes Damminiالىاْل ألاطاس ي في الىالًاث اإلاخددة هى اللبىد الدمُجي  

 . I.ricinusوفي ؤوزوبا اللبىد الخسوعي 
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لها ْادزة نلى هٓل الهدوي، بال ؤن ؾىز حشمل د  ت والحىزاء والبالًت، ٗو وزة الحُاة  نلى ؤؾىاز: الحْر

 للهدوي.
ً
 الحىزاء هى ألاٖثر هٓال

 % مً الٓساد الجسزىم في اإلاىاؾٔ التي ًخىؾً َيها داء لُم. 50-2ْد ًدمل   

ُٓا مدخىي اإلاعي ؤزىاء جىاٛو ًىمى الجسزىم في البدء في اإلاعي اإلاخىطـ وجيخٓل الهدوي لئلوظان نىد ج 

  .وحبت الؿهام الدمىٍت
ً
وجتزاًد َسضت خدوزه مو جصاًد َترة  ، الهخٓاٛ الُهاٛ ْلُل الحدور وظبُا

 . الىحبت الدمىٍت

 :genospecies ؤهىام مخخلُت 3بلى  B.burgdorferi جٓظم 

a) B.burgdorferi Sensu Stricto خددة خُث الاخخالؽ وهي الجسزىم ألاطاس ي اإلاهصوٛ في الىالًاث اإلا

 .الشائو للهدوي هى التهاب مُاضل لُم

b) B.afzeli, B.gorinii:  وحهٛص ؤٖثر في ؤوزوبا لً٘ لِع في الىالًاث اإلاخددة وجترأَ مو ألانساع الهطبُت

  .والجلدًت اإلاصمىت لداء لُم

 نىد الٓساد، لم جخطح ؤهمُتها في الهدوي  
ً
 نىد ؤلاوظان جم جددًد ندة نصوالث ؤخسي مىُطلت وزازُا

ٓظم بلى    ٍو
ً
ُا  متْر

ً
 مساخل: 3ًمً٘ لداء لُم ؤن ًٙىن مسغا

 22-3جخطِ باهدشاز ؾُذ بٓعي وخمامى هاحسة مصمىت حشاهد في مىغو نػت الٓساد بهد : اإلاسخلت ألاولى -

  مً الجسازُم 
ً
 ْلُال

ً
 مً الهدوي.  جدىي نددا

ً
 بلى ٌهىد طبب ندم الخىاطب مو شدة الامساغُت.ًىما

ُىاث مثل الهامل اإلاىخس للخالًا    -αجدٍسؼ اهخاج الظِخٖى
ً
وإلى الىطائـ الثاهىٍت. جىدشس الجسازُم ؤًػا

بت.  : بالىهً والخهب, ضدام, نسواء, جطلب ْز
ً
ًخِ الؿُذ بلى ؤنػاء ؤخسي مخخلُت. ْد ًخكاهس ؤًػا

 .ؤطابُو 4-3وآلاَاث الثاهىٍت وجخخُي خالٛ 

بهؼ اإلاسض ى بهد ندة ؤطابُو ؤو ؤشهس.ًكهس نىد اإلاٍسؼ اغؿساباث جخؿىز نىد : اإلاسخلت الثاهُت -

 نطبُت ؤو ْلبُت، ؤنساع نػلُت, نكمُت , ؤو التهاب مُاضل مخٓؿو.

ًخكاهس اإلاسع باغؿساباث حلدًت, نطبُت, ؤو مُطلُت .ْد جدوم ألشهس ؤو طىىاث  :اإلاسخلت الثالثت -

 , ْد جٙىن ممُخت نلى الجىحن.مصمىت.ًمً٘ مشاهدة الهدوي الخلُٓت مو نىاْب وخُمت

 الدصخُظ املخبري:

 وجٓىُاث خاضت يحر .شزم اإلالخىٍت مً خصنت مىاطبت جددد الدصخُظ النهائي ،
ً
خا ًخؿلب ْو

 .مخىاَسة نلى هؿاّ واطو

  
ً
 .الاخخبازاث اإلاطلُت هي اإلاظخخدمت زوجُيُا

  اطخخدم(PCR) .في بهؼ املخخبراث 
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  جكهس ؤغدادIgM ٛؤطابُو مً الهدوي. جكهس ؤب٘س الاطخجاباث ججاه طُاؽ  6-3 هىنُت خال

 ججاه بسوجِىاث الظؿذ الخازجي.
ً
 الجسزىم, والخٓا

 ًخم اهخاج ؤغداد IgG   .مً٘ ؤن جبٓى الهُازاث الهالُت ألشهس ؤو طىىاث بهد الهدوي  ٍو
ً
 الخٓا

 اإلاىانُت ؤن ًازس نلى ًمً٘ لدشُ٘ل اإلاهٓداث  .جخؿىز ألاغداد ججاه الجسزىم نىد البهؼ ببـء

 .الىدُجت

  ه جم حًر هخاحها بهد ؤلاضابت بسجل اخخماٛ اهخاج ؤغداد مخطالبت جسجبـ مو البىزلُا البىزى دَز

 .بهدوي ملخىٍاث ؤخسي 

 ًمً٘ للمطىٛ مً مسع داء لُم ؤن حهؿي هخائج بًجابُت في اخخباز FTA-Abs  زيم ٗىن VDRL 

 
ً
 .طلبُا

  ذ للمسعؤمً٘ ٖشِ وحىد دالئل مطلُت نلى  .الاضابت بالهدوي وبًُاب واضح ألي جكاهس ضٍس

ما جصاٛ داللت هرا ألامس يحر واضحت، لً٘ ًمً٘ ؤن جكهس اخخالؾاث مخإخسة لداء لُم نىد هاالء 

 .ألاشخاص

 اإلاهالجت:  

  ىاث والختراطٙلُىاث بىجاح في اطخخدمذ البيظلُىاث، اإلااٖسولُداث الجدًدة والظُُالىطبىٍز

س جرٖس ؤن اإلاهالجت بالختراطٙلُىاث حهؿي اخخالؾاث مخإخسة ؤْل مً نالج داء لُم. ً ىحد جٓاٍز

 اإلاهالجت البيظلحن. 

  ع هاًمس بهد اإلاهالجت بالطاداث. -% مً اإلاسض ى بازجٙاض حاَزش15ًطاب خىالي  هحٖر

  ً٘وزيم اإلاهالجت بالطاداث ٌهاوي بهؼ اإلاسض ى بهؼ الاخخالؾاث الجاهبُت الطًسي التي ًم

 ؤو حشحر بلى جىاحد مىخُؼ اإلاظخىي للجسزىم. ًمً٘ للمهالجت  ؤنها جٙىن 
ً
مخىاطؿت مىانُا

مً٘ لهرا ؤن ًخدخل في الخإُٖد  ل الاطخجابت اإلاىانُت باألغداد، ٍو بالطاداث ؤن جىٓظ ؤو جٍص

 اإلاطلي للهدوي.

  :الىبائُاث واإلاٙاَدت

 ي لداء لُمًخد٘م وحىد الٓساد الىاْل والحُىاهاث اإلاػُُت له بالخىشم الجًساف.  

 مو وشاؾاث الاطخجمام  .ًخهسع نماٛ الًاباث واإلاصازم  للخؿس بشٙل خاص 
ً
جترأَ الهدوي ؤًػا

  .والظُاخت

  ت ؤو اإلادحىت التي ٌشاهد داء لُم في اإلامل٘ت اإلاخددة في مىاؾٔ جىاحد ؤنداد ٖبحرة مً الحُىاهاث البًر

 ًخًري نليها الٓساد اللبىد.

  : ججىب مىاؾٔ جىؾً اإلاسع  حشمل ؾّس مىو الهدوي 
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 جثُِٓ الهامت خىٛ املخاؾس املحخملت للهدوي في هره ألاماًٖ. 

 مً يحر اإلامً٘ اطدئطاٛ الٓساد الىاْل ؤو الثىي مً الثدًُاث في هره اإلاىاؾٔ.

  اخخبازاث نلى لٓاخاث مإشىبت 
ً
 OspAحهخمد نلى البروجِىاث الظؿدُت  Recombinantججسي خالُا

ت نلى ؤلاوظانفي ججازب طس  OspCو اًت اإلآُمحن وشواز .ٍٍس وإذا ما هجحذ ًمً٘ اطخخدامها لْى

 اإلاىاؾٔ التي ًخىؾً َيها داء لُم. 

 

 داء البريميات، داء ويل

Leptospirosis, Weil's Disease 

ل    .نىد الحُىاهاث 1886مً حامهت هاًدلبرج نام  Adolf WEIL وضِ اإلاسع ادولِ ٍو

س  1914وشمالئه نام   Ryokichi Inada شاهد  في ُٖىشى في الُابان، الجسزىم الحلصووي في ٖبد خىاٍش

ل ان اإلاهدي، واإلاُترع ؤهه داء ٍو  .يُيُا املحٓىهت بدم مإخىذ مً نماٛ مىاحم ًاباهُحن مطابحن بالحْر

ُت: مما ٌه٘ع  Spirochaeta Icterohaemorrhagiae ؤؾلٓىا نلى الجسزىم اطم اهُت الجَز اإلالخىٍت الحْر

انش   .والجٍز (Icterus) ٙلها الحلصووي وخُٓٓت ٗىنها مظببت للحْر

بهد دزاطت مخإهُت لبيُت اإلالخىٍت ؤطم حيع  1917نام   Hideyo Noguchiاْترح نالم ًاباوي آخس  

Leptospira ." ُهت  والري ٌهجي: " اللُاث ؤو الالخُاَاث الَس

 ًمً٘ جٓظُمها بلى مجمىنخحن: 

 جلٚ التي ٌهخٓد ؤنها يحر غازة للحُىان وؤلاوظان.                                            

 والٓادزة نلى الدظبب باإلاسع.                                             

شاز لها ب غسوب مطلُت  200ٌهٍس آلان ؤٖثر مً   ت ممسغت مخخلُت َو مسع  .Serovarsذٍز

يخٓل لئلوظان ًخم الحمل في الٙلُت وجخسج الجسازُم بلى الىطـ املحُـ  ًطِب الحُىاهاث ٍو

 بحن ؤبىاء الىىم وإلى ؤهىام ؤخسي ومنها ؤلاوظان. بالخبىٛ. ًىدشس

  .
ً
 ًخخلِ اإلاسع في شدجه مً مسع خُُِ، ًدد هُظه بىُظه بلى مسع ضانٔ ْد ًٙىن ممُخا
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 :التصنيف 

  :بلى هىنحن Leptospira جٓظم 

 Leptospira interrogans   مُت اإلاخؿُلت واإلامسغت مُت الاطخُهامُت وهي البًر  .البًر

 L.biflexa   وجىمى 
ً
مُت ذاث الثىِخحن وجدىي ٗل الرزازي التي وحدث في البِئت لً٘ ال حظبب امساغا البًر

 .13-11بدزحت خسازة مدُـ مىخُػت 

مُت الاطخُهامُت بلى    نلى غسب مطلي ان 200جػم ؤٖثر مً .مجمىنت مطلُت 23جٓظم البًر
ً
خمادا

  .الاخخالَاث في الًالٍ البروجُجي الخازجي للجسزىم

 غسب مطلي. 60مجمىنت مطلُت جػم ؤٖثر مً  38بلى  S.biflexaجٓظم  

م٘سون َٓـ مما ٌظمذ لها بالهبىز خالٛ الُالجس التي  0.1م٘سون، والٓؿس  20-6ًبلٌ ؾىلها خىالي  

 جدبع مهكم الجسازُم. 

تها باطخخدام جلىًٍ يمحزا ؤو  طلبُت  الًسام، ل٘نها جخلىن باإلالىهاث الخٓلُدًت بشٙل غهُِ. ًمً٘ زٍئ

ٔ جسطِب الُػت ؤو باطخخدام ألاغداد اإلاُلىزة. جسي ؤَػل ما ًمً٘ في مجهس الظاخت اإلاكلمت  ؾٍس

ت وجدوز بظسنت خىٛ مدىز  ها ؤو املجهس الال٘ترووي: جبدو نادة اخدي ؤو ٖال النهاًخحن مهَٓى

تها في الجسازُم الحُت  مً الطهب زٍئ
ً
 ويالبا

ً
 .الؿىٍل.جملٚ لُاث خلصون مخٓازبت حدا

د والصحىم حًؿي الجسزىم وهي الهدٍ  5-3ًخإلِ الًالٍ مً   ؾبٓاث مً البروجحن، البىلي طٙاٍز

 السئِس ي الطخجابت الجهاش اإلاىاعي. ًىحد غمً الًالٍ الخازجي الاطؿىاهت البروجىبالطمُت مداؾت

مُاث طىؾحن مو نهاًاث خسة، مخىحهت هدى وطـ لًشاء الخلىي والجداز الخلىي.با جملٚ البًر

جخىغو في الُساى خىٛ البالطما بحن الجداز الخلىي والًالٍ الخازجي وجلخِ خىٛ الجداز  .الجسزىم

  .ًخطل ٗل طىؽ مو حظم ْاندي مخىغو نلى ٗل مً نهاًتي الخلُت.الخلىي 

مُاث بظسنت بال  تمثل خمىغت اإلاهدة  pHخجُُِ وبدزحاثجمىث البًر وباإلاىاد اإلاػادة  .مخؿَس

  .للجسازُم اإلاىحىدة بشٙل ؾبُعي في خلُب ؤلاوظان والبٓس

ً وجمىث بظهىلت بالحسازة َّى    10جمىث بهد خىالي  .40خظاطت نلى جساٖحز مىخُػت مً الٙلىٍز

 .60دْائٔ بدزحت  10. وخالٛ 50دْائٔ بدزحت 

 الاستقالب: 

ىمىها بلى قسٍو هىائُت ؤو دُْت الهىاء , مطدز مىاطب لآلشوث، الُىطُاث، جدخاج ل -

ب الهُم ؤو شىازد الحدًد( ىم والحدًد )ٖمٖس بةمٙانها اطخهماٛ الحمىع .الٙالظُىم، اإلاًىحًز

 .الدطمت ٖمطدز ؤطاس ي للؿاْت

بلى  interrogansًدخاج ؤنػاء مجمىنت .يحر ْادزة نلى جطيُو خمىع دطمت ؾىٍلت الظلظلت -

 بلى 
ً
خمىع دطمت يحر مشبهت لخخمً٘ مً اطخخدام الحمىع الدطمت اإلاشبهت. جدخاج ؤًػا
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ىبىالمحن( وإلى بغاَت البُىجحن وذلٚ لىمى بهؼ الرزازي.  B12)زُامحن( و B1َُخامحن  )طُاهٗى

باث في وطـ:   جىحد هره اإلاٖس

Ellinghausen – Mc Cullongh – Johnson – Harris 

في وطـ مػاٍ له  pH :7.2-7,6و 30-8مسغت ؤَػل ما ًمً٘ نلى اإلاصازم بدزحت جىمى ألاهىام اإلا -

دخاج لـ 0.1  ٍو
ً
 ما ًٙىن الىمى بؿُئا

ً
ؤطابُو بهد الصزم.  4-3% ؤياز لخدظحن الىمى ألاولي. يالبا

خُث ؤن وطـ الصزم ال ًدخىي نادة نلى نىامل اضؿُائُت ًجب الاهدباه بشٙل ٖبحر لخجىب 

 .و الُؿسي الخلىر الجسزىمي ؤ

  :الامراضية

ٗامل بهد - مُاث بشٙل  ٗان التهاب ألاونُت اإلاادي بلى ؤذًت . لم جُهم آلالُت الامساغُت للبًر زبما 

 .الخالًا البؿاهُت لؤلونُت الدمىٍت الطًحرة هي آلالُت الامساغُت ألاطاطُت

ال ًىحد  .واإلاُسشاثجخم الهدوي بالخماض اإلاباشس ؤو يحر اإلاباشس مو البىٛ اإلالىر، ؤو ألاوسجت  -

 ما ًددر اهخٓاٛ مً بوظان آلخس
ً
مُاث، وهادزا جدخل نادة نبر  .خؿس مً جىاٛو ؤو اطخيشاّ البًر

 ؤن جدخل نبر  .مىاؾٔ ألاذًاث الطًحرة نلى الجلد ؤو نبر ألايشُت املخاؾُت
ً
ٖما ًمً٘ ؤًػا

ٔ السئِس ي لها.  الجلد اإلاًمىز باإلاُاه، بال ؤن هرا لِع الؿٍس

 السريرية:املظاهر 

 مً الاضابت بالهدوي  12-7جخؿىز ألانساع بهد  -
ً
 .ًىما

ؤو ًخطِ بهجمت َجائُت مً الطدام، ألالم الهػلي  جخكاهس الهدوي بمسع شبُه باألهُلىهصا  -

 نسواءاث. ْد ٌشاهد في بهؼ الحاالث 
ً
وخاضت في نػالث ؤطُل الكهس والسبلت, خمى وؤخُاها

. جىدشس نبر الدم بلى الهدًد مً ألاوسجت ومنها الدماى اهدَام حلدي ؤو اطترواء في اإلالخدمت

 ؤًام بهد بدء ألانساع. 8-7خالٛ ؾىز ججسزم الدم الري ًدوم 

-   :ً  ما حظحر الحاالث الشدًدة بمظاز ذي ؾىٍز
ً
 يالبا

مُاث        اإلاسض ى في هرا الؿىز هس ًك .ؾىز ججسزم الدم  ًدبهه الؿىز اإلاىاعي، مو قهىز ألاغداد ويُاب البًر

نالماث الشُاء لهدة ؤًام ْبل نىدة الحمى، الهسواءاث الطدام الشدًد والازجٙاض السحائي. ْد ًددر 

حز البُلسوبحن بشٙل ٖبحر، جسج ان والُشل الٙلىي. ًسجُو جٖس ُو بُٓت وقائِ الجٍز مو نالماث وؤنساع الحْر

ؤلاهراز حُد نادة مو . ًد الطانٔ في ألاًام ألاولىًمىث اإلاٍسؼ في خالت اإلاسع الشد ال٘بد بشٙل مهخدٛ.

  .وحىد نىاًت مىاطبت
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ُاث بلى الُشل في اجخاذ جدابحر مظاهدة مىاطبت، وخاضت باليظبت للمداَكت نلى  - ٌهىد طبب  الَى

  .الىقُُت الٙلىٍت

 لحىالي  6-2خالٛ  ًخهافى اإلاسض ى بشٙل نام -
ً
ؤطابُو ختى الشُاء  6ؤطابُو لً٘ ًبٓى البهؼ مدخاحا

 .حظخمس ألانساع نىد بهؼ اإلاسض ى لهدة ؤشهس .الٙامل

   .لم ٌسجل وحىد الحامل لُترة ؾىٍلت وال اإلاسع اإلاصمً -

ٗامل مً الهدو  - ي جكهس اإلاىانت بهد الهدوي ججاه ألاذًت اإلاظببت للهدوي، لً٘ ًمً٘ ؤن ال جٓي بشٙل 

ت ؤخسي مىُطلت  .برٍز

 التشخيص املخبري:

ت - ٍس  .ٌهخمد الدصخُظ ألاولي نلى الٓطت اإلاسغُت واإلاىحىداث الظٍس

 اخخماٛ وحىد حهسع منهي ؤو ؤزىاء الاطخجمام.  -

- :   َدظ الدم والبٛى

مجهس الظاخت اإلاكلمت بُدظ الدم اإلاإخىذ خالٛ ألاطبىم ألاٛو مً اإلاسع، وبثٓت ؤَل بُدظ  -

 البىٛ خالٛ ألاطبىم الثاوي. 

  ًمً٘ ؤن ًُُد شزم الدم في الحاالث الشدًدة والطانٓت. -

  الُدىص اإلاطلُت: -
ً
في الُىم الظادض بهد قهىز ألانساع، جخإخس بذا ما  ٖشِ وحىد ألاغداد مم٘ىا

 .اطخخدمذ الطاداث الحُىٍت

جٓسؤ الاخخبازاث بهد الحػً بخ٘بحر غهُِ في مجهس الظاخت اإلاكلمت. جٙىن : اخخباز التراص املجهسي  -

مُاث بمطل اإلاٍسؼ ؤو باإلاطل الػابـ50الىدُجت اًجابُت بداٛ خدور جساص لـ  جىحد .%مً البًر

 مو خظاطُت وهىنُت حُدة.  Elisaمً هكام   ندة نخائد

 :املعالجة

ُػل خالٛ  4جُُد الطاداث الحُىٍت  بذا بدء الهالج  خالٛ  -  .طانت 48-24ؤًام مً بدء اإلاسع، ٍو

-  
ً
دًا ل بيظلحن وٍز   .الدواء املخخاز في الحاالث الشدًدة هى البجًز

ً
 نالحُا

ً
وفي الهدوي ألاخِ َةن بسهامجا

ظِظلحن   10-7إلادة  مً الامٖى
ً
ًمً٘ نالج اإلاسض ى اإلاخدظظحن للبيظلحن .ؤًام ًٙىن مىاطبا

تروماٌظحن  .باالٍز

ْد ًٙىن  .جُُد اإلاهالجت الدانمت والحُاف نلى وقُُت ألاوسجت وألانػاء في الحُاف نلى الحُاة  -

ذ نلى وقُُت الٙلُت بةحساء الخداٛ   بشٙل خاص الحُاف اإلاْا
ً
ا  Dialysisغسوٍز

 :الوبائيات
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مُاث  .اإلاسع نىد الحُىاهاث اإلاطابت بل جطبذ خامل إلادة ؾىٍلت ًمً٘ ؤن ال ًخكاهس - جخىاحد البًر
مُاث بهد الىػىج الجيس ي .الحُت في مجي الحُىاهاث اإلاطابت ادة في خمل البًر  .ٌشاهد نىد الٓىازع ٍش

 .الجىحن ًددر الاهدشاز نبر اإلاشُمت نىد الهدًد مً ؤهىام الحُىاهاث، ما ًادي إلضابت ومىث
مُت خازج الحُىان اإلاػُُت بىحىد الجى الدافىء والسؾىبت وفي دزحت - مهخدلت ؤو ْلىٍت  pH حهِش البًر

 
ً
  .ْلُال

 مً هطُي ال٘سة ألازغُت -
ً
  .جطل ْمت الهدوي في ؤشهس الطُِ في ٖال

 لها -
ً
  .اإلااء اإلاالح طام وظبُا

 في خلُب البٓس يحر اإلامدد  -
ً
 لرا َةن شسب الح،ال حهِش ؾىٍال

ً
 ٖبحرا

ً
 .لُب يحر اإلابظتر ال ٌشٙل خؿسا

بذا ما ؤشبهذ التربت بالبىٛ  .ؤو التربت السؾبت ختى مدة شهس pH 7 بةمٙانها الاطخمساز في اإلاُاه بدزحت
 .ؤشهس 6َبةمٙانها الاطخمساز ختى 

 :املكافحة

مُاث -  .ؤمس مظخدُل بظبب الخىىم اإلاطلي وجىىم الثىي الحُىاوي الاطدئطاٛ الٙامل لداء البًر

ىٓظ خؿس اٖدظاب ؤلاوظان  - سي نىد الحُىاهاث ٍو ًمىو الخمىُو الجماعي  للمىاش ي اإلاسع الظٍس

 ..للهدوي 

، ًجب ؤن ال ًٓي َٓـ مً ؤلاضابت باإلاسع نىد الحُىان بل ًمىو  -
ً
لٙي ًٙىن اللٓاح َهاٛ جماما

ٛ اطخٓساز خالت الحامل وؾسح ا  ؤن ًدىي اللٓاح نلى الرزازي  . لجسزىم الحي في البى
ً
مً اإلاهم ؤًػا

 .اإلاظُؿسة في اإلاىؿٓت

د حه٘ع خالت اإلاصزنت الاْخطادًت ْساز اإلاصازم خىٛ 2-1جٓي اللٓاخاث الحالُت إلادة / - / طىت َٓـ ْو

 .بحساءه الخلُٓذ ؤو ندم احسائه

 ت اإلاخددة.لم ًخم الترخُظ ألي لٓاح بوظاوي لالطخهماٛ في اإلامل٘ -

جثُِٓ ألاؾباء والهاملحن و الهامت في جؿبُٔ ممازطاث ؤو بحساءاث ؤٖثر طالمت في ؤماًٖ الهمل وؤزىاء  -

 الاطخجمام . 

ت، مثل بشالت الىُاًاث،  - اجخاذ بحساءاث لخُؼ ؤنداد الٓىازع بالٓسب مً ؤماًٖ الُهالُاث البشٍس

 . وخاضت بٓاًا ألاؾهمت، ومىو وضىٛ الجسذان بلى ألابيُت

 بحساءاث بظُؿت طخخُؼ خؿىزة الخهسع لهدوي: -

ه اإلااء.                                                         حًؿُت الجسوح والسجحاث ببالطتر ال ًختْر

 ازجداء ؤخرًت واُْت ْبل الخهسع للمظؿداث اإلاائُت.                                                     

 الاطخدمام مباشسة بهد الظباخت ؤو الًمس باإلااء.                                                     

س ي طُٙلحن في خالت خؿس الخهسع اإلاسجُو وال  - اًت بالطاداث الحُىٍت باطخخدام الدٖو ْد جُُد الْى

 جخىاَس مظاندة ؾبُت ناحلت.
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