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Mycobacteria 

 ؤ.ص.هُشم ًاػجي

 

 Mycobateriumاملتفطزات 

 السل، الجذام

ت   ( هى بشاعة لللشغة الغكُلت Mycobacteriumبن الاؾم اإلاؿلم نلى الجيـ )الجغازُم الفؿٍغ

 همى ؤنػاء هظا الجيـ في وؾـ ؾائل. الشبيهت الشبُه بالهفً اإلادشيلت نىض

حهىص الخاضت الياعهت للماء هظه بلى امخالهها لجضاع زلىي شمعي، ؾمًُ، مهلض، ويجي  

 لجضاعها الخلىي الشمعي، هي اإلالاومت 
ً
بالصخىم. الخاضت ألازغي الهامت والهائضة ؤًػا

لخلىًٍ بالياعبىٌ للخمؼ، ؤو اإلالاومت إلػالت اللىن بدمؼ مهضوي ممضص )ؤو الىدىٌ( بهض ا

 .فىهؿحن الخاع 

 مً اإلاخفؿغاث، جلؿم بلى مجمىنخحن عئِؿِخحن : 80ًىظض ؤهثر مً  
ً
 هىنا

 باإلالاعهت مو مهكم الجغازُم.  -
ً
 وؿبُا

ً
هت الىمى، عيم وىن هظه ألازحرة بؿُئت ؤًػا  بؿُئت الىمى وؾَغ

 في امل Mycobacterium Lepraeاإلاخفؿغة الجظامُت  -
ً
 .خبروالتي لم جىمى ؤبضا

: ظغازُم ممغغت Mycobacterium Tuberculosis Complexاإلاخفؿغة الؿلُت وؤنػاء مجمىنت   -

ت . ألاهىام ألازغي عمامت  مىً لبهػها ؤن ًدؿبب بإمغاع  Saprophytesبظباٍع مىظىصة في البِئت, ٍو

ت   .اهتهاٍػ

 معقد املتفطزة السلية

 نلى الخدلُل الىعاسي: غغوب  -
ً
 مً بهػها، انخماصا

ً
 لىىم واخض.  Variantsمجمىنت مً ألاهىام اإلاخلاعبت

a. حؿبب مهكم خاالث الؿل نىض ؤلاوؿان. اإلاخفؿغة الؿلُت : 

b. M.canetti .مً اإلاخفؿغة الؿلُت مو مؿخهمغاث هانمت 
ً
 : وهي غغب هاصع ظضا

c.  ت ِسخي للؿل نىض اإلااشُت والهضًض مً الشضًُاث : وهي اإلاؿبب الغئM.bovisاإلاخفؿغة البلٍغ

 ألازغي.
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d.  لُت : وجبضو في مياهه مخىؾؿت بشيلها, بحن الىمـ ؤلاوؿاوي M.africanumاإلاخفؿغة ألافٍغ

لُت الاؾخىائُت.  والبلغي. حؿبب الؿل ؤلاوؿاوي وجىظض بشيل ؤؾاسخي في ؤفٍغ

 الوصف:

 وبذجم نطُاث يحر مخدغهت يحر مشيلت لؤلبىاى، ال حشيل مدفكت،  -
ً
مؿخلُمت ؤو مىدىُت كلُال

30,3 .ت  مفغصة ؤو مخىخلت نلى بهػها ٍغ  مىغون. حشاهض في الهُىاث الؿٍغ

 جىمى  في وؾـ الؼعم الؿائل بشيل مؿخهمغاث شبيهه بدبل مفخىٌ حؿمى بالخباٌ الافهىاهُت .   -

-  ( : 
ً
ؤؾاؽ بالبُؼ والًلِؿغوٌ ًػاف بلُه   -Lowenstein – Jensen (LJالىؾـ ألاهثر اؾخهماال

ملىن ؤزػغ اإلااالشحن لخشبُـ همى بهؼ الجغازُم اإلالىزت, وإلنؿاء لىن مهاهـ إلاؿخهمغاث 

اإلاخفؿغاث. حؿخسضم  ؤوؾاؽ مؿدىضة نلى ألاياع ومغق بهشاع مو البىمحن مطل البلغ، زاضت في 

 ؤهكمت الؼعم اإلاإجمخت.

-  
ً
 نلى وؾـ  حهؿي الهطُت الؿلُت ؤلاوؿاهُت همىا

ً
كض ًإزظ الؼعم ألاولي .بهض خىالي ؤؾبىنحن LJمغئُا

 ما  ؤؾابُو لخكهغ. 8ختى 
ً
جخلىن اإلاؿخهمغاث بلىن ؤبُؼ غاعب بلى الطفغة )ؤو ؤضفغ بغجلالي(  يالبا

 ًيىن لها مكهغ شبُه بىؿغة الخبز الجافت.

ت بشيل ؤفػل نلى ؤوؾاؽ ػعم جدىي بحروفاث -  مً  جىمى ا لهطُت اإلاخفؿغة البلٍغ
ً
الطىصًىم بضال

 الًلِؿغوٌ.

 . 5م 37-35صعظت الخغاعة اإلاشلى لىمى الهطُت الؿلُت هي  -

 ول اإلاخفؿغاث هىائُت مجبرة. -

ت  بشيل ؤفػل في وؾـ ًىلظ فُه غًـ ألاهسجحن. جىمى اإلاخفؿغة الؿلُت  - جىمى اإلاخفؿغة البلٍغ

ت هدؼمت جدذ الؿؿذ ببػهت م  .لُمتراثنلى الؿؿذ, بِىما جىمى اإلاخفؿغة البلٍغ

حهِش الهطُت الؿلُت في الخلُب وفي يحره مً اإلاىاص الهػىٍت ونلى ؤعاضخي اإلاغاعي إلاضة ؾىٍلت بطا لم  -

جخهغع لؤلشهت فىق البىفسجُت , التي جخدؿـ لها بشضة.خؿاؾت للخغاعة وجضمغ بالبؿترة. خؿاؾت 

ذ.ؤهثر للىدىٌ، الفىعم الضهُض والًلىجاع الضهُض وبضعظت ؤكل بلى مهلماث الفُىىٌ  والهُبىولىٍع

 مً الجغازُم ألازغي للخمىع، الللىٍاث ومغهباث الامىهُىم الغبانُت.
ً
 ملاومت وؿبُا

 :الامزاضية

جضًً الهطُت الؿلُت بفىنتها بلى كضعتها نلى الخُاة غمً البالهاث الىبحرة ؤهثر مىه الهخاط مىاص  -

 .آلُت الفىنت مفهىمت بشيل غهُف وهي مخهضصة الهىامل.ؾامت
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 الاؾخجابت اإلاىانُت للهطُت هي مً الىمـ اإلاخىاؾـ بالخالًا، والظي بطا ما جىاؾـ بالخالًا اإلاؿانضة -

T: Th1 ًلىص بلى مىانت واكُت، لىً وظىص زالًا Th2  ٌؿهل جفانالث فغؽ الخؿاؾُت املخغبت لليسج

 .وجلضم نملُت اإلاغع

ً بدُض ًلؿم الؿل ؤلاوؿاوي بلى ألاشياٌ جخًحر ؾبُهت الاؾخجاباث اإلاىانُت الخالُت للهضوي مو الؼم  -

.
ً
 ألاولُت وما بهض ألاولُت وبمكاهغ امغاغُت مسخلفت جماما

 السل ألاولي:

جبخلو الهطُت بهض اؾخيشاكها البالهاث الؿىسُت  .ناصة ما ًيىن مىغو الهضوي البضئُت هى الغئت -

. جدمل بهؼ (Ghon Focus)الىبحرة خُض جخػانف بضازلها لدشيل آلافت الابخضائُت ؤو باعة يىن 

ت, خُض جخؿىع باعة بغافُت مً الهضوي. حشيل  الهطُاث في الخالًا البالهت بلى الهلض اللمفُت الؿٍغ

ت اإلاخىؾؿت: اإلاهلض ألاولي.  باعة يىن مو الهلض اللمفُت الؿٍغ

 بلى الهضًض مً ألاوسجت وألانػاء بما فيها ؤظؼاء ؤزغي مً الغئت ن  -
ً
م ًخم وشغ الهطُاث جالُا ً ؾٍغ

 الاهدشاع اللمفاوي والضمىي.

ت، ٌشمل اإلاهلض البضئي اللىػة  - نىض صزىٌ الهطُت بلى الفم : شغب خلُب ملىر باإلاخفؿغة البلٍغ

ت والهلض  Scrofulaوالهلض الغكبُت )الخجزعة   ما جيىن اإلاىؿلت الضكاكُت ألانىٍع
ً
( ؤو ألامهاء ويالبا

لُت. ًمىً للباعة البضئُت ؤ  ن جيىن في الجلض مو بضابت الهلض اللمفُت الىاخُت.اللمفُت اإلاؿاٍع

ؿمى بـ جألُل اإلاشغح -  .مغع منهي للمشغخحن اإلاغغُحن َو

اث  - اث  10الىىنُت للمؿخػض زالٌ  Tًخم اهخاط وسخ مً اللمفاٍو ؤًام مً الهضوي. جؿلم اللمفاٍو

دؿبب بد ،الؿِخىهُىاث، زاضت الاهترفغون ياما الظي ًفهل البالهاث الىبحرة  شىُلها لخجمو لطُم ٍو

ؤو وعم خبُبي خىٌ باعة الهضوي. حؿمى هظه البالهاث الىبحرة اإلافهلت بالخالًا هكحرة البشغة وطلً 

ت. ًلخدم بهػها لِشيل زالًا نمالكت مخهضصة الىىي.  بؿبب شيلها املجهغي اإلاشابه للخالًا البشغٍو

ج مً اليؿُج اإلاخىسغ والبالهاث  - الىبحرة اإلاُخت، التي حشيل مكهغ ٌشبه  ًدىي مغهؼ الىعم الخبُبي مٍؼ

شاع بلُه بالخجبن.  الجبن بالشيل واللىام َو

جصبـ البالهاث الىبحرة ؤلاوؿاهُت اإلافهلت جػانف الهطُت الؿلُت، لىً ال ًىظض صالئل واضخت ؤهه  -

 بشيل هبحر، حؿتهلً البالهاث الىبحرة في الىعم الخ .بةمياجها كخلها
ً
بُبي بما ؤجها فهالت اؾخلالبُا

ناصة ما  .ألاوهسجحن، ونلى ألايلب ًلخل هلظ ألاوهسجحن والخماع في مغهؼ آلافت مهكم الهطُاث

 للخض مً الهضوي البضئُت
ً
جطبذ آلافاث هاصئت وجداؽ بسالًا مىلضة  .ًيىن حشيل الىعم الخبُبي وافُا

, ًخيلـ فُما بهض
ً
 هشُفا

ً
 هضبُا

ً
 .للُف مىخجت وؿُجا

والظي نىضما ٌهاص جفهُله   .بهػها وبألُت لم جفهم ظُضا بشيل هامض ال جضمغ ول الهطُاث: ًبلى -

 ٌؿبب اإلاغع بهض  الابخضائي.
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 ؤن وهؼو جفهُل نملُت اإلاىث الخلىي اإلابرمج  -
ً
الى   ،للخالًا املخملت بالجغازُم (Apoptosis)ًمىً ؤًػا

 همؿاهمت في الىكاًت اإلاىانُت.  (NK)اللاجلت الؿبُهُت  Tاللاجلت للخالًا والخالًا  Tالخالًا 

 

جخؿىع بخضي الباع اإلاطابت بالهضوي في كلت مً الخاالث لخهؿي جكاهغاث ظضًضة مً اإلاغع الابخضائي,  -

وحشمل آفاث بضئُت مخلضمت )زاضت نىض الغغو (، التهاب سخاًا, طاث الجىب, وإضابت اليلُت، 

، وإطا ما جمؼكذ آلافت بلى ألاونُت الضمىٍت(, ونكام ومفاضل ؤزغي. Pottsالهمىص الفلغي )صاء بىث 

جىدشغ الهطُاث نبر الجؿم لدشيل الهضًض مً ألاوعام الخبُبُت . وبؿبب مكهغ آلافاث الشبُه بدب 

 .Miliary Tuberculosisحهغف بالؿل الضزجي  (Millet Seed)الضزً 

  :فعالية التوبزكولين

اهدشف حًحر الخفهُل هظا .ؤؾابُو مً الهضوي البضئُت 8-6, بهض جدضر قاهغة الخدىٌ الؿلُجي -

  .عوبغث وىر بِىما وان ًداٌو جؿىٍغ نالط للؿل

غ يُيُا اإلاطابت بالؿل بجغازُم الؿل الخُت غمً ألاصمت، ًدىسغ الجلض خىٌ مىؿلت  - نىض خلً زىاٍػ

الخفانل ًدضر نىض  وظض وىر ؤن هفـ.الخلً زالٌ ًىم ؤو ازىحن, زم ًيؿلخ مو الهطُاث الؿلُت

نغف الخفانل  .وهى عشاخت مغهؼة بالخغاعة للمغق التي همذ فُه الهطُت الؿلُت –خلً الؿلحن 

 .بكاهغة وىر، ومكهغه اإلامحز : جىسغ وؿُجي هبحر

 زخباع الؿلحن الىاؾو الاؾخهماٌؤقهغ ؾلحن وىر نضم فائضجه ههامل نالجي، بال ؤهه شيل ألاؾاؽ ال  -

 السل بعد البدئي:

بلى الشاهض الىخُض نلى الهضوي هى اهلالب ً   - ىدل, ٍو تراظو اإلاهلض البضئي نىض الهضًض مً الىاؽ ٍو

 فهالُت الؿلحن.

، ؾىىاث ؤو نلىص -كض ًاصي بناصة جفهُل الباعة اليامىت مً الهطُت الؿلُت بهض فاضل بهضة ؤشهغ  -

ًسخلف بهضة وظىه نً اإلاغع ؤو بناصة الاضابت بهضوي زاعظُت اإلايشإ بلى الؿل بهض البضئي، الظي 

 البضئي .

فؼ كض جدضر بناصة الخفهُل الضازلُت اإلايشإ بشيل نفىي ؤو بهض مغع مهترع ؤو خالت ؤزغي جس  -

 ما جدضر بناصة الخفهُل ؤو الهضوي الخالُت في الفطىص الهلىٍت  .مً الاؾخجابت اإلاىانُت للشىي 
ً
يالبا

بي، لىً الهىاضغ اإلاخىسغة مً الخفانل, حؿبب جدضر هفـ نملُت حشىُل الىعم الخبُمً الغئخحن.

 .جسغب اليؿُج وحشىُل مىاؾم واؾهت مً الخجبن حؿمى باألوعام الؿلُت
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اصة في  - حؿبب البروجُاػ اإلاخدغعة مً البالهاث الىبحرة اإلافهلت, جلحن وؾُالن اإلااصة الجبيُت, وحؿبب الٍؼ

نُت ألازغي, الهؼاٌ والخمى الىضفُحن والىؾائـ اإلاىا (Cachctin الهامل اإلاىسغ للىعم )الضهفحن

 .للمغع

ًدشيل صازل الىعم الؿلي وؾـ خامضخي وبضون ؤوهسجحن, ًدىي نضص كلُل مً الهطُاث الؿلُت  -

دشيل ههف مهىي  .الخُت ىؿغح املخخىي الؿائل ٍو جدذ آلافت اإلاخىؾؿت الجضاع اللطبي في النهاًت ، ٍو

. 
ً
 ظُضا

 ناٌ مً زاوي ؤوهؿُض الىغبىن، هى صانم مشالي لىمى الهطُتبن الجى الهىائي للغئت, ووظىص مؿخىي  -

ت الطىهُت  ذ الطضٍع ؤو اؾدئطاٌ كؿم واؾو  ،ولهظا الؿبب فةن بيالق ألاظىاف بسمظ الغئت بما بالٍغ

خاإلاا ًدشيل الىهف .مً ظضاع الطضع، واهذ اإلاهالجت اللُاؾُت للؿل في نطغ ما كبل اإلاهالجت الىُمُائُت

ؼ: خالت نضوي مفخىختفةن ؤنضاص هبحرة  طبذ اإلاٍغ  .مً الهطُاث ًطبذ بةمياجها الىضىٌ الى اللشو، ٍو

  .مً خاالث صاء الؿل مو ههف مفخىح حشفى مً صون مهالجت 20% -

ًمىً . جىدشغ الهضوي نبر الصجغة اللطبُت,جخؿىع آلافاث الشاهىٍت في الفطىص الؿفلُت للغئت -

،
ً
 .الخىجغة والفم لآلفاث الشاهىٍت ؤن جدضر في الغيامى ؤًػا

 آفاث زاهىٍت في اإلاشاهت والبربش, في خالت الؿل  -
ً
حؿبب الهطُاث اإلابخلهت آفاث مهىٍت، كض جخؿىع ؤًػا

 .اليلىي 

ًخدىٌ بطا لم ٌهالج, الى  (.ًمىً ؤن ًطِب الؿل الجلضي بهض ألاولي الىظه والهىم )الظئبت الشائهت -

الخاالث الشاهىٍت ظُىب بحن الهلض اللمفُت  حشيل بهؼ .خالت مؼمىت جاصي ليشىء هضب هبحرة وحشىه

ت مهكم  M.bovisحؿبب . .Scrofuloderma) اإلاطابت بالؿل والجلض )الخجزعة الجلضًت اإلاخفؿغة البلٍغ

 .Lupus Vulgarisخاالث الظئبت الشائهت 

 :ألاشخاص مضعفي املناعة

اإلاىانت بشيل هبحر، مما ًاهض نلى ؤهمُت الاؾخجابت  ال جدشيل الىهىف ناصة نىض اإلاغضخى اإلاشبؿي -

 مً طلً ًيشإ اعحشاح مىدشغ في الغئت .اإلاىانُت
ً
  .بضال

ً
  .ًيىن الاهدشاع اللمفي والضمىي شائها

 الهضًض مً آلافاث الطًحرة مملىءة بالهطُاث الؿلُت نبر الجؿم, وهي خالت ممُخت  -
ً
جطاصف ؤخُاها

 . ىدشغبؿغنت حهغف بضاء الؿل الخفي اإلا

 الفترة بحن الهضوي وقهىع اإلاغع كطحرة بشيل هبحر نىض ألاشخاص مػهفي اإلاىانت -
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 :Tuberculin Testاختبار السلين 

عيم فشل مداولت عوبغث وىر الؾخهماٌ الؿلحن اللضًم ههالط للؿل، بال ؤن الؿبِب الىمؿاوي  -

Clemens von Pirquet  اؾخهمل قاهغة وىر هضاللت نلى الخدؿـ نلى الجغزىم الىاجج نً نضوي

 ؾابلت.

ناصة ما ًيىن ألاشخاص اإلاطابحن بالؿل الفهاٌ بًجابحي ازخباع الؿلحن، لىً الهضًض منهم  -

و الخلضم واهىا ؾلبحي الازخباع. وكاص هظا بلى انخلاص واؾو لىىه  واإلاطابىن باإلاغع اإلاىدشغ والؿَغ

 ؤن فهالُت الازخباع صاللت نلى  اإلاىانت ججاه الؿل.زاؾىء , نلى 

 Purified Proteinًدؿبب الؿلحن اللضًم بخفانالث يحر هىنُت وكض اؾدبضٌ باإلاشخم البروجُجي اإلاىلى  -

Derivative (PPD):م هؿى نً ؾٍغ لت ماهخى  . َو هابؼ  (.مؿضؽMantouxخلً غمً ألاصمت )ؾٍغ

لت  PPDمدشى ًؿلم شىهت مً ؾذ شهب لضازل الجلض ونبرها هلؿت مً  (.ظهاػ Heaf)ؾٍغ

 (ظاف نلى شىهه )ازخباع الشىهت PPDاؾخهماٌ إلاغة واخضة مو 

ت هي  ظغنت  - وخضاث صولُت، لىً مً ٌشً بةضابتهم بالؿل واملخخمل جفانلهم  10الازخباع اإلاهُاٍع

 بشضة, ًمىً ؤن ًسخبروا في البضء بىخضة صولُت واخضة

ٌؿخسضم جفانل الؿلحن نلى هؿاق واؾو وازخباع حصخُظ، وعيم مدضوصًت فائضجه, بؿبب فشله في  -

م بحن اإلاغع الفهاٌ, والهضوي الهامضة  )نطُت واإلاذ يحران(. هما ؤن  BCGؤو الخللُذ الؿابم بـ الخفٍغ

الخهغع للهضًض مً اإلاخفؿغاث اإلاىظىصة في البِئت ًدغع نلى قهىع مؿخىي مىسفؼ مً الفهالُت 

 الؿلُيُت.
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 ؤهثر نلى ازخباع الؿلحن. BCGٌؿخسضم للاح  ٌهخمض في الىالًاث اإلاخدضة, خُض ال  -
ً
، حصخُطُا

ؿخسضم الازخباع في الضعا .َو
ً
 ؾاث الىبائُت هما هى مىضر الخلا

 :التشخيص املخبري 

ت - ٍغ  ٌهخمض الدصخُظ ألاهُض للؿل نلى هشف الهطُت اإلالاومت للخمؼ في الهُىاث الؿٍغ

 .واشخلاكاجه (PCR) ؤو بخفانل البىلي محراػ الدؿلؿلي،بخلىُاث الؼعم  بالفدظ املجهغي،             

  ظغث الهضًض 
ً
 غهُفا

ً
 .مً املخاوالث لخؿىٍغ ازخباعاث مطلُت لدصخُظ اإلاغع والكذ هجاخا

 :الهُىاث

الًؿالت اللطبُت، نُىت مإزىطة بالفغشاة مً اللطباث, ؤو زؼنتعشافت مهضًت ضباخُت ،اللشو -

 (.)ججمو الهطُاث اإلابخلهت ؤزىاء اللُل

  .ًخم ججىِـ الخؼنت اليؿُجُت بسالؽ للفدظ املجهغي والؼعم -

 .بدشفُل الؿائل الضماغي الشىوي، ؾائل الجىب والبىٌ والؿىائل ألازغي وجفدظ الغؾابت ًخم -

 :الفدظ املجهغي 

ل هلؿً -  (.حشاهض الهطُاث الخمغ نلى زلفُت ػعكاء ملابلت )جلىًٍ جٍؼ

 .ال ًمىً جمُحز الهطُت الؿلُت نً يحرها مً اإلاخفؿغاث -

 .ًؼصاص اؾخهماٌ جلىُت الفدظ املجهغي اإلافلىع   -

 الؿغق الؼعنُت:

 للمخفؿغاث ججاه الخمىع، الللىٍاث، وبهؼ   -
ً
حؿخسضم ؾغق بػالت الخلىر اإلالاومت الهالُت وؿبُا

لت   مو Petroffاإلاهلماث. ٌؿخسضم نلى هؿاق واؾو ؾٍغ
ً
% هُضعوهؿُض 4، خُض ًمؼط اللشو ظُضا

 ىم ومً زم ًشفل. صكُلت, زم ٌهضٌ بصىائي هُضعوظحن ؤوعجىفىؾفاث البىجاؾُ 30-15الطىصًىم إلاضة 

ؤو ألاوؾاؽ اإلاشابهت. جؼعم نُىاث الؿائل الضماغي الشىوي  LJحؿخهمل الغؾابت للؼعم نلى وؾـ  -

 وزؼناث ألاوسجت والتي ال ًخىكو جلىثها, مباشغة نلى وؾـ الؼعم.

ج مً الطاصاث الخُىٍت للخل الفؿىع وول  - ًمىً وهبضًل إلػالت الخلىر بالؿغق الىُمُائُت، بغافت مٍؼ

 .ٌؿخسضم هظا بشيل ؤؾاسخي في ؤهكمت الؼعم آلالُت.جغازُم ألازغي ال

 نلى ألاكل إلاضة   37-35ًدػً الىؾـ اإلاؼعوم بضعظت  -
ً
فدظ ؤؾبىنُا ًجب خػً مؼاعم .ؤؾابُو 8ٍو

 . 33نُىاث آلافاث الجلضًت بضعظت 

لت -  ZN ًخم جلىًٍ ؤي همى ظغزىمي بؿٍغ
ً
 للخمؼ، ًؼعم الخلا

ً
 .إلظغاء جدضًض الىىم، وإطا ما وان ملاوما

https://manara.edu.sy/



  

8 
 

 ؤؾغم -
ً
 ظغزىمُا

ً
 حصخُطا

ً
ا   .جلضم ألاهكمت اإلااجمخت اإلاخىفغة ججاٍع

غ ما بطا واهذ الهؼلت نػى في مهلض اإلاخفؿغاث الؿلُتاإلاغخلت ألاولى في جدضًض الىىم -  .: هى جلٍغ

   :ولهظه الجغازُم الطفاث                

a. بؿُئت الىمى. 

b. ؤضفغ 
ً
 .ال جيخج ضبايا

c.  41ؤو  25ال جىمى بضعظت خغاعة . 

d.  ال جىمى نلى وؾـ البُؼ الخاوي P-nitrobenzoic Acid . 

 .والظعاعي التي ال جدمل ؤي مً هظه الطفاث, جيخمي بلى ؤهىام ؤزغي                   

 جلىُت الخمؼ الىىوي:

 مؿابغ  -
ً
ا , وزاضت اإلاخفؿغة الخمؼ الىىوي لخدضًض مهلض اإلاخفؿغاث الؿلُت Probesجخىافغ ججاٍع

 بهؼ ألاهىام ألازغي.  لِؿذ خؿاؾت بما ًىفي لىشف اإلاخفؿغاث في الهُىاث 
ً
الؿلُت، وؤًػا

ت, وحؿخسضم لخدضًض اإلاخفؿغاث اإلاؼعونت بالخلىُاث الخللُضًت. ٍغ  الؿٍغ

 .والخلىُاث اإلاشُلت PCRًمىً جطخُم مخخالُاث مدضصة مً الخمؼ الىىوي باؾخسضام  -

ت:ازخباعاث لخؿاؾُت ل  ؤلصٍو

 جم جىضُف نضة ؾغق:  -

لت مهضٌ اإلالاومت خُض جؼعم الظعاعي املخخبرة والظعاعي اللُاؾُت الػابؿت  - اإلاخدؿؿت  Controlؾٍغ

هبر نً الىدُجت بيؿبت جغهحز  LJنلى مجمىنت مً ؤوؾاؽ  جدىي جغهحزاث مخػانفت مً الضواء. َو

ت اإلافدىضت نلى الترهحز اإلاشبـ للظعاعي  بلى  1اللُاؾُت. للظعاعي اإلاخدؿؿت مهضٌ  الضواء اإلاشبـ للظٍع

 بِىما حشحر اليؿبت ألانلى بلى اإلالاومت . 2

 الؿغق آلالُت ؤلاشهانُت ؤو يحر الاشهانُت , والتي حهؿي الىخائج بىكذ ؤؾغم. -

 جلىُت الخمؼ الىىوي والتي هي ؤهثر ؾغنت.  -

فامبؿحن, واإلاؿببت بؿفغاث في ا95هشف خىالي  -  .rpoBإلاىعزت % مً ؾفغاث ملاومت الٍغ

 املعالجة:

ت اإلاػاصة للؿل بلى  -  مجمىناث : 3جلؿم ألاصٍو

a.  ت اللاجلت والتي حهلم آلافاث الؿلُت بفهالُت  .Bactericidalألاصٍو

b. .ت اللاجلت والتي جلخل الهطُت الؿلُت فلـ في مىاغو مدضصة  ألاصٍو

c.  ت اإلاىكفت للىمى  الفائضة, وال حشمل في ألاهكمت الهالظُت اللُاؾُت. املخضوصة Bacteriostaticألاصٍو
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ت بمهضٌ خىالي ول  -  اهلؿام زلىي.  810جدضر ؾفغاث اإلالاومت لؤلصٍو

ت, وطلً باالؾخسضام اإلاتزامً لضوائحن  - جدخاط اإلاهالجت الىاجخت إلاىو قهىع الظعاعي اإلالاومت نلى ألاصٍو

 نلى ألاكل ًخدؿـ لهما الجغزىم.

ض واؾدبضٌ الىكام الؿابم -  p– : وهىاإلاهالجت إلاضة ؾيخحن باؾخسضام الؿترجبىماٌؿحن، اًؼوهُاٍػ

 ,ً  حهخمض نلى: ؾىع بضاًت فهالت إلاضة شهٍغ
ً
امُىىٍالؿُلًُ اؾُض, بإهكمت نالظُت فمىٍت ؤهثر كبىال

  ؤشهغ 4وؾىع اؾخمغاعي جالي إلاضة 

خإلف الىكام ألاهثر اؾخهما I ًلو مهكم اإلاغضخى في الفئت -  هىا مً ؾىع مىشف مً نىض الدصخُظ, ٍو
ً
ال

ً، ًدبهه اؾخهماٌ الضوائحن ألاولحن  ىامُض والاًشامبىجىٌ إلاضة شهٍغ ض، البحراٍػ ىاٍػ فامبؿحن، الاًؼٍو  6الٍغ

 .ؤشهغ واملت

ت، ًمىً   - ، لىً لػمان الالتزام وطلً بمغاكبت جىاٌو ألاصٍو
ً
ت ًىمُا الشيل اإلاشالي هى جىاٌو ألاصٍو

 .صوع اإلاخابهت ؤو بياملهاء ىمغاث اؾبىنُا ؤز 3بنؿائها 

ت بلى  -  ؤؾىاع: 3جلؿم الاؾخجابت لهالط الؿل بدالت الؿل اإلاخدؿـ لؤلصٍو

ًمىث الهضص ألاهبر مً الهطُاث اإلاخػانفت بفهالُت في ظضعان : زالٌ ألاؾبىم ؤو ألاؾبىنحن ألاولُحن -1

خىكف  فامبؿحن والاًشامبخىٌ. ٍو  بالٍغ
ً
ض، وؤًػا ىاٍػ ؼ بؿغنت نً الىهف. بشيل ؤؾاسخي باالًؼٍو اإلاٍغ

ؼ مهؼوٌ.  ما ًدخاط بلى وغهه في اإلاشفى في ظىاح جمٍغ
ً
، وهاصعا

ً
 وىهه مهضًا

في ألاؾابُو الللُلت الخالُت جمىث الهطُاث ألاكل فهالُت اإلاىظىصة غمً البالهاث الىبحرة، اإلاىاص  -2

ىامُض. فامبؿحن والبحراٍػ  اإلاخجىبت وآلافاث الالتهابُت الىشُفت الخمػُت، وطلً بالٍغ

فامبؿحن, وطلً ؤزىاء فىعاث فهالُاث  -3 وفي الؿىع الاؾخمغاعي جلخل ول الخالًا الهامضة الباكُت بالٍغ

ض. ىاٍػ فامبؿحن جبضؤ بالخػانف, وطلً باالًؼٍو  اؾخلالبها اللطحرة . وجلخل ؤي ؾافغة ملاومت للٍغ

  .ًخدمل اإلاغضخى الىكام الهالجي اللطحر بشيل ظُض -

فامبؿحن وا - ض والٍغ فامبؿحن ؤن ٌؿبب مخالػمت لالًؼوهُاٍػ ىامُض جإزحراث ؾمُت هبضًت، وٍمىً للٍغ لبحراٍػ

  .شبيهت باألهفلىهؼا، ووظض ؤجها جمُل للخضور ؤهثر نىض اؾخسضام الضواء بشيل مخلؿو

ت مىو الخمل الفمىٍت وهي هلؿت مهمت ًجب ؤزظها بهحن الانخباع نىض  - فامبؿحن فهل ؤصٍو ٌهاهـ الٍغ

  .مهالجت اليؿاء الشاباث

ت اإلاؿخهملت لهالط  - ت اإلاػاصة للفحروؾاث اللهلٍغ فامبؿحن وألاصٍو  حهاهـ مخباصٌ بحن الٍغ
ً
ًىظض ؤًػا

فامبؿحن ببضًله .HIV الهضوي بـ  .ًسفؼ مً هظه اإلاشيلت Rifabutin واؾدبضاٌ الٍغ

ض اغؿغاباث هفؿُت زفُفت وانخالٌ نطبي مدُؿي، زاضت نىض الىدىلُحن,  - كض ٌؿبب الاًؼوهُاٍػ

 (. B6 ؿخجُب للهالط بالبحروصوهؿحن )فُخامحنلىنها ح

الاًشامبىجىٌ ؾام للهحن، وعيم وىن هظه الخالت هاصعة الخضور بالجغنت الانخُاصًت، لىً ًجب ؤزظ  -

ؼ بهظه ؤلامياهُت   .الخظع وإنالم اإلاٍغ
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ت زالٌ منهاط الهالط الىُماوي كطحر اإلاضي واإلاشغف نلُه ب - , ن قهىع طعاعي ملاومت نلى ألاصٍو
ً
ظُضا

 و حهىص مهكم خاالث الىىـ بلى نطُاث خؿاؾت نلى الضواء.  –يحر شائو  هى ؤمغ

 

-  
ً
فامبؿحن، وهي ؤخُاها ض والٍغ ت بإجها اإلالاومت لالًؼوهُاٍػ ًخم جدضًض الظعاعي اإلاخهضصة اإلالاومت نلى ألاصٍو

ت ؤزغي وحشيل مشيلت زؿحرة.  ملاومت نلى ؤصٍو

 

ت ٌهخمض الىكام الهالجي للؿل بدالت   - ت نلى ازخباعاث الخؿاؾُت لؤلصٍو اإلالاومت اإلاخهضصة نلى ألاصٍو

ت اإلاىاؾبت, حشمل الهىامل الجضًضة: الفلىعوهُىىلىهاث الجضًضة  املجغاة في املخبر لخدضًض ألاصٍو

مهضٌ الىفُاث ناٌ لىً . Sulbactamالهخاماػ مشل  – βواإلااهغولُضاث والامىهؿِؿللحن مو مشبؿاث 

هى  HIV% . بن وظىص بًجابُت مطلُت لـ 15مو وظىص مؿخىي ناٌ مً الهىاًت ًمىً جسفُػه ختى 

 نامل بهظاع سخيء.

 :الوبائيات

م اؾخيشاق الهطُت اإلاىظىصة في اللؿحراث الغؾبت  - ًيخلل الؿل ؤلاوؿاوي بشيل ؤؾاسخي نً ؾٍغ

 ؤزىاء الؿهاٌ مً مغع الؿل ال
ً
بضو ؤن الهطُاث الجافت اإلاىظىصة  .غئىي اإلافخىحاإلاؿغوخت زاعظا ٍو

 نلى الصخت
ً
 .في الًباع ؤكل زؿغا

 نلى ألاكل: نلى  -
ً
ا نطُت ؾلُت في اإلاُلُلتر وهم  5000ًدىي اللشو مً مغضخى بًجابي الهطُت مجهٍغ

 للهضوي بشيل هبحر مً ؾلبي الفدظ املجهغي 
ً
 .ؤهثر هلال

بحن  جدضر - ، ويحرها مً البِئاث خُض ًيىن ألاشخاص كٍغ مهكم خاالث هلل الهضوي غمً اإلاىاٌػ

 مً بهػهم إلاضة ؾىٍلت.

 لخلضًغاث مىكمت الصخت  -
ً
بن جدضًض مهضٌ وكىم الؿل في الهالم هى ؤمغ ضهب بشيل هبحر. وؾبلا

  WHOالهاإلاُت 
ً
ملُىن شخظ,  100فةن:زلض ؾيان الهالم مطابىن بالهضوي. ًطاب بالهضوي ؾىىٍا

ذ نىض  خؿىع اإلاغع الطٍغ  ؤو هاكلحن للهضوي.  5-4ملُىن.ًطبذ اإلاغع نىض 10-8ٍو
ً
ملُىن مفخىخا

مىث خىالي  -0.3ملُىن.الؿل يحر شائو نىض ألامم الطىانُت اإلاخلضمت، وبمهضٌ نضوي ؾىىي  3ٍو

اصة في حسجُل 0.1 اإلاغع مىظ % ؤو ؤكل, لىً الخىاكظ الؿابم كض جىكف, و ًىظض في نضة بلضان ٍػ

 HIV/AIDS وبؿبب جإزحر ظائدت%.  5و 2. مهضٌ الهضوي الؿىىي في البلضان الىامُت بحن 1990خىالي 

في .فةن مهضٌ وكىم الؿل ًتزاًض في بهؼ البلضان وجمُل الخىكهاث اإلاؿخلبلُت ألن جيىن ملللت للًاًت

لُا وإلى 20، وجغجفو بلى HIV % مً ول خاالث الؿل طاث نالكت بـ10واهذ  1999نام  % في 60% في ؤفٍغ
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لُا الجىىبُت ووان الؿل ؾبب  AIDSمالًحن شخظ مً  3وفي هفـ الهام جىفي   .بهؼ مىاؾم ؤفٍغ

 %.30الىفاة نىض 

 بلى ؤلاوؿان اإلاشغف نليها وطلً بىظىص عطاط  -
ً
ًىدشغ الؿل البلغي مً الخُىان بلى الخُىان، وؤخُاها

مً البلغ نلى الػغم، وجفغػ الهطُاث في الخلُب، التي % 1الؿهاٌ الغؾب. جكهغ آلافاث نىض خىالي 

ت للخلُب ؤو البؿترة  ًمىً بهض طلً ؤن جيخلل بلى ألاشخاص شاعبي الخلُب. جمىو اإلاهالجت الخغاٍع

اإلاغع اإلاىلىٌ بالخلُب. اهسفؼ الؿل البلغي في مهكم البلضان اإلاخلضمت بشيل هبحر, وطلً بةظغاء 

ؿهان وطبذ بًجابحي الخفانل. بن الاهدشاع مً شخظ آلزغ للمخفؿغة ازخباع الؿلحن الضوعي نلى الل

ت واإلااصي بلى مغع فهاٌ هى ؤمغ هاصع الخضور, وكض سجلذ بهؼ الخىاصر إلاشل هظا الاهدشاع  البلٍغ

.ؤنُم الاؾدئطاٌ اليامل للؿل البلغي بؿبب اهخلاٌ الهضوي بلى اإلااشُت HIVبلى ؤشخاص بًجابحي 

ت   مً الخُىاهاث البًر

 :السيطزة

 :ًمىً الؿُؿغة نلى الؿل ؤلاوؿاوي -

a. بالىشف واإلاهالجت الفهالت لؤلشخاص اإلاطابحن بالؿل اإلافخىح في املجخمو. 

b. بةهلاص فغضت اهدؿاب الهضوي بسفؼ خاالث الاػصخام. 

c. لضعظت مدضوصة، باؾخسضام الللاح. و 

 التلقيح:

هي للاح مػهف هي مشخم مً ؾاللت مً  BCG (Bacille Calmette –Guerin)نطُت واإلاذ يحران  -

ت بؼعنها اإلاخىغع بحن نامي  .جم اهخلاء هظا الىىم وفػل نً اإلاخفؿغة 1920/ 1908اإلاخفؿغة البلٍغ

 بلى افتراع مشيىن فُه ؤجها طاث فىنت غهُفت باليؿبت لئلوؿان. 
ً
 الؿلُت , اؾدىاصا

 بلى خضًثي الىالصة, لىىه ٌهؿى -
ً
 غمً الجلض ؤنؿي الللاح في البضء فمىٍا

ً
جسخلف الفهالُت .آلان  خلىا

في اإلاملىت اإلاخدضة  BCG فلض وضلذ وؿبت الىكاًت بةصزاٌ.بشيل هبحر مً بلض آلزغ BCG الىكائُت لـ

 مً ول .%78نىض ؤؾفاٌ اإلاضاعؽ بلى 
ً
ذ في ظىىب الهىض شملذ ؤشخاضا لىً ججغبت ؤؾاؾُت ؤظٍغ

اث حهىص بلى حهغع ؾابم للؿيان بلى اإلاخفؿغاث ًبضو ؤن هظه الازخالف.ألانماع لم حهؿى ؤًت وكاًت

البُئُت، والتي في بهؼ اإلاىاؾم، جلضم بهؼ الخماًت, لىً في بهػها آلازغ جدغع جفانالث مىانُت 

ولهظا الؿبب فةن الخللُذ اإلاهؿى لخضًثي الىالصة وكبل خضور .يحر مىاؾبت حهاهـ اإلافهىٌ الىكائي

 .الخؿاؾُت البُئُت، ًللى آلان شهبُت

بلى مىؿلت فةن له جإزحر مباشغ نلى مهضٌ خضور الخاالث الخؿحرة, لىً يحر اإلاهضًت  BCGىض بصزاٌ ن -

، لىً له جإزحر كلُل نلى مهضٌ الهضوي الؿىىي في املجخمو.للؿل نىض ألاؾفاٌ مشل التهاب السخاًا
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ملجخمو ألاهبر خُض جيشإ الخاالث بًجابُت اللؿازت والتي هي مطضع الهضوي , نلى ألايلب بحن ؤنػاء ا

 يحر اإلاللدحن بًجابحي جفانل الؿلحن. ولهظا فةن الخللُذ لم ًبرهً نلى ؤهه بظغاء ؾُؿغة وغبـ 
ً
ؾىا

طو فهالُت. وبما ؤهه للاح حي، فُمىً خضور نضوي زؿحرة, وختى مغع مىدشغ نىض ألاشخاص 

 .HIV بلى ؤشخاص مهغوف لضحهم بًجابُت BCGمػهفي اإلاىانت .لظا ًجب نضم بنؿاء للاح 

  :املعالجة الكيميائية الوقائية

ٌهؿى الضواء في اإلاهالجت الىُمُائُت الىكائُت الخلُلُت، بلى ؤشخاص يحر مطابحن بالهضوي  -

 .واإلاىظىصًً بخماؽ ال ًمىً ججىبه مو مغضخى ؾل مفخىح

مللدحن حهؿى مشل هظه اإلاهالجت بلى ؤؾفاٌ يحر .اإلاشاٌ ألاؾاسخي هى الؿفل اإلاىلىص ألم مطابت باإلاغع  -

 .والظًً جدىٌ نىضهم جفانل الؿلحن بلى بًجابي بهؼ الخهغع بلى خالت مطضع

 ؤمغ مشحر   -
ً
بن اؾخهماٌ اإلاهالجت الىُمُائُت الىكائُت نىض مً جدىٌ نىضهم جفانل الؿلحن ألاهبر ؾىا

 بضٌو مشل الىالًاث اإلاخدضة خُض لم ٌهض ٌؿخسضم الخللُذ بـ للجضٌ ,و ألامغ مدطىع 
ً
 ..BCG نملُا

ض ؤو هكام نالجي كطحر اإلاضي  - ض ؤو  4-2ٌهؿى الاًؼوهُاٍػ فامبؿحن مو الاًؼوهُاٍػ ؤشهغ مً الٍغ

ىامُض، مضي وكاًت مخىؾـ ؤو كطحر لؤلشخاص بًجابحي  .وإًجابحي جفانل الؿلحن HIVالبحراٍػ

حشحر الاضابت بالهضوي بىال الهاملحن ووظىص جفانل ؾلحن ؾلبي، بلى اؾخجابت مىانُت غهُفت،   -

باإلاهالجت الىكائُت فلـ نىض اإلاخفانلحن للؿلحن  WHOوهاالء ؤكل خماًت بضعظت هبحرة , ولهظا جىصر 

 .فلـ
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 الجذام

 :Mycobacterium Lepraeاملتفطزة الجذامية 

 ما جدؿبب بدشىهاث  
ً
الجظام هى مغع مإؾىي بشيل زاص خُض ؤن ؾبُهت الهضوي يالبا

ش، بلى هفي اظخماعي ؤو بلى ؤبهاص شامل لطخاًاه. سجل  شضًضة وناهاث والتي ؤصث نبر الخاٍع

ت. و 2000بلض نام  91اإلاغع في  % مً الخاالث خضزذ 70وبشيل ؤؾاسخي في اإلاىاؾم اإلاضاٍع

، اهضوهِؿُا، مُاهماع )بىعما(. جىؾً اإلاغع لفترة ؾىٍلت في الجؼع بلضان فلـ: الهىض 3في 

ؿاهُت ووان  ؿاوي  Robert The Bruceالبًر ؼ بٍغ ملً اؾىخلىضة ؤخض ضخاًاه. جىفي آزغ مٍغ

ً،  م. و1798نام  Shetlandبالجظام في ظؼع  ج ختى اللغن الهشٍغ اؾخمغ اإلاغع في الجرٍو

 م.1873نام  Armauer Hansenالبلض مً كبل  وؤٌو ما وضف الهامل اإلامغع هى في طلً

 ما ًظهغ الجظام نلى ؤهه مغع الهطىع اللضًمت الهكُمت، لىىه وفي الىاكو فةن  
ً
هشحرا

 كبل اإلاُالص.  500ألاصبُاث ومىظىصاث الهُاول الهكمُت خىٌ هظا اإلاغع ال حهىص بال بلى 

 الوصف: 

 في املخ M.Lepraeلم جؼعم اإلاخفؿغة الجظامُت  -
ً
 .خبرؤبضا

نطُت في ول يغام مً اليسج  1010بىشافت :  (Armadillos)جىمى الهطُت في وسج خُىان اإلاضعم  -

ػت. ػوص هظا الخُىان الهطُاث لهضص مً الضعاؾاث الهخاط الياشف لالزخباعاث الجلضًت:  و ،اإلاٍغ

 . -A (Leprosin –A)الجظامحن 

في شيلها الهام، لىنها لِؿذ ملاومت كىٍت للخمؼ.جىظض الهطُاث غمً  حشابه  الهطُت الؿلُت  -

 البالهاث الىبحرة في مجمىناث هشُفت. 

 صعاؾت اؾخلالب، والخىاص الىُمُائُت الخُىٍت والترهُب اإلاىعسي للمخفؿغة الجظامُت ؤمغ ضهب.  -

 يحر مدضوص للمؿخػضاث البروجُيُت،ؤنضث مىخبت مىعزُت   -
ً
 ممىىا

ً
اإلاإشىبت  مشيلت مطضعا

Recombinant ،.وطلً أليغاع الضعاؾاث اإلاىانُت 

 الامزاضية:

 . Schwannالخلُت الهضف ألاؾاؽ لهطُت الجظام هي زلُت شىان  -

ت للجظام: الخسضًغ وشلل الهػالث. جاصي  - ٍغ ألاطًت الهطبُت الىاظمت مؿاولت نً اإلاكاهغ الؿٍغ

جي  .  ؤلاضاباث اإلاخىغعة واضابت ألاؾغاف املخضعة بالهضوي ,  بلى جسغبها الخضٍع

ًاصي اعحشاح الجلض وألانطاب الجلضًت بالهطُاث بلى حشيل آفاث مغئُت,  ًطاخبها يالبا حًحراث  -

 اضؿبايُت. 
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. وإطا ما جلضم اإلاغع،  -
ً
 ما حشفى طاجُا

ً
ؤولى نالماث الجظام آفت ظلضًت يحر هىنُت ؤو يحر مدضصة يالبا

ت باالؾخجابت اإلاىان ٍغ ؼ ججاه الهطُاثجدضص مكاهغه الؿٍغ  ُت الىىنُت للمٍغ

نالي الخفانلُت مو نضص ضًحر مً آفاث ظلضًت مىغهت جدىي  Tuberculoid (TT) الجظام الضعوي  -

ا  مً الهطُاث بدُض ال جغي مجهٍغ
ً
 ظضا

ً
 ضًحرا

ً
 ما .نضصا

ً
جيشإ اؾخجابت كىٍت مشيلت لىعم خبُبي  يالبا

 .جاطي الجظوم الهطبُت ألاؾاؾُت

، خُض جيىن آلافاث الجلضًت نضًضة ؤو مىضمجت الالعجياسخي Lepromatous (LL) الجظام الجظامي  -

اث غمً الخالًا وخُضة   مً الهطُاث، حشاهض ناصة بشيل مجمىناث ؤو هٍغ
ً
 هبحرا

ً
وجدىي نضصا

ال جىظض صالئل  . الىىاة، جغحصر اإلاىاؾم ألابغص مً الجؿم مشل شخمت ألاطن،  بشيل هبحر بالهطُاث

 .اؾخجابت مىانُت وؿُجُت نلى وظىص

  :شيل مخىؾـ ًطىف   -

a. ب مً الضعوي  borderline tuberculoid (BT)شيل كٍغ

b. شيل الىؾـ mid-borderline(BB) 

c. ب مً الجظامي  borderline lepromatous  (BL)شيل كٍغ

ب الهكام ألاهفُت بلى اهسماص ألاهف . جىؿغح ؤنضاص هبحرة مً الهطُاث باإلافغػاث ألاهفُت  - ًاصي جسٍغ

 غع الهضًض الهطُاث.في اإلا

-   
ً
ما جخإطي الهحن باالهدشاع اإلاباشغ للهطُاث، وجدضر نضوي اللغهُت والتهاب اإلاشُمت بشيل  هشحرا

زاهىي لشلل ألاظفان، والهمى هى مً اإلاػانفاث الشائهت والتراظُضًت للجظام يحر اإلاهالج. ؾبب 

ب ألاونُت ألاطًت اليؿُجُت ؤلاغافُت هى الخفانالث اإلاىانُت اإلاؿببت بفغؽ الخؿاؾُت اإلاخإزغ  ؤو التها

مؿخػض ، الخمامى الهلضة الجظامُت .كض ٌؿبب الشيل الؿابم  –اإلاترافم مو جىغو مهلضاث الػض 

، ؤطًت نطُت شضًضة وصائمت كض جخؿىع بؿغنت، (BL, BB, BT)والظي ًطاصف في ألاشياٌ اإلاخىؾؿت 

 بلى بػالت الػًـ ظغا
ً
و بالهىامل اإلاػاصة لاللتهاب, وؤخُاها  نً ألانطاب وجدخاط بلى نالط ؾَغ

ً
خُا

 اإلاخىعمت بشضة.

 التشخيص املخبري:

وهشف الهطُت اإلالاومت للخمؼ مً مفغػاث ألاهف، ومً كشاؾت  الفدظ اليؿُجي لخؼنت ظلضًت -

مً مساؾُت ألاهف, ؤو مً مسخت مإزىطة مً شم ظلضي، خُض ججغي بةظغاء شم ؾؿخي في الجلض 

 .وكشـ بهؼ الهطاعة اليؿُجُت والخالًا وإظغاء لؿازت

ل هلؿىن  - لت ٍػ  وحهض الهطُاث اإلاشاهضة في ول ؾاخت جىبحر ZNجلىن اإلافغػاث ومسخت الجلض بؿٍغ

سجل الهضص نلى ؤهه: مشهغ الهطُاث   . Bacillary Index (BI)َو
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، ويُاب الهطُاث نىض فدظ لؿازت ، بدالت هضعة  -
ً
ا ٍغ حؿمى خالت مغضخى الجظام الفهاٌ ؾٍغ

م مهم نىض ازخُاع اإلاهالجت. وؤلاًجابُحن .الهطُاث  في ؤي ميان بـ مخهضصي الهطُاث. هظا الخفٍغ

فترع، ؤن نطُت الجظام التي جخلىن بشضة وبشيل مدؿاوي هي خُت - بِىما اإلاخلىهت بشيل غهُف  ٍو

الظي ًدىاكظ ؤزىاء اإلاهالجت ،ويحر مىخكم جيىن مُخت . حؿمى اليؿبت بُنهما بـ اإلاشهغ الشىلي

ؼ وقهىع ملاومت نلى الضواء.وجضٌ ا ،الىُمُائُت اصة في اإلاشهغ الشىلي نلى نضم اؾخجابت اإلاٍغ  لٍؼ

ت. PCRًؼصاص اؾخهماٌ جلىُت   - ٍغ  لىشف اإلاخفؿغة الجظامُت مً الهُىاث الؿٍغ

 املعالجة:

ت اإلاهخمضة نلى: ،Dapsonجم الخسلي نً اإلاهالجت اإلافغصة باؾخسضام  - لطالر اإلاهالجت اإلاخهضصة ألاصٍو

محن. الضابؿىن،  فامبؿحن واليلىفاٍػ  الٍغ

ؼ بدالت هضعة الهطُاث ؤو مخهضص الهطُاث .  -  نلى وىن اإلاٍغ
ً
 ًخم جدضًض الىكام انخماصا

محن بخًُحر لىن الجلض - زاضت نىض ؤصخاب الجلض ألاشلغ. وإطا ما حؿبب هظا بغفؼ  ،ًدؿبب اليلىفاٍػ

ؼ للضواء، ًمىً اؾدبضاله   ؾيلحن. واإلاُىى  Prothionamid ،Ofloxacinاإلاٍغ

ت، فمً الػغوعي  -  :جخؿلب مهالجت الجظام ؤهثر بىشحر مً مجغص بنؿاء ألاصٍو

a. .جصخُذ الدشىهاث 

b. .مىو الهمى وألاطًت الالخلت لؤلؾغاف املخضعة 

c. .ت اإلاػاصة لاللتهاب  نالط الاعجياؾاث باألصٍو

d. .ؼ الاظخمانُت والىفؿُت والغوخُت  الهىاًت بصخت اإلاٍغ

 :الوبائيات

، ؤن اإلاغع مدطىع باإلوؿان، لىً جم حسجُل خاالث نىض الشُمباهؼي وكغوص  -
ً
انخلض وختى مازغا

اها في الىالًاث اإلاخدضة Mangabey ماوًابي لُا, ونىض اإلاضعم البري في لىٍٍؼ  . الؿىصاء في ؤفٍغ

هما ؤن صم  .مً اإلافغػاث ألاهفُت إلاغضخى الجظام الجظامي.جيخلل الهضوي : بالخماؽ مً الجلض بلى الجلض -

اإلاغضخى بالجظام الجظامي ًدىي نطُاث وافُت الهخلاٌ اإلاغع نبر الخشغاث اإلااضت للضم، وإن وان 

 .هظا بمياهُت يحر مبرهً نليها

ذ بال نىض كلت ممً ؤضِبىا بالهضوي  - بن كضعة الهضوي نىض مغضخى الجظام مو  .ال ًكهغ اإلاغع الطٍغ

  .هضعة الهطُاث هي ؤكل بىشحر

 ما ًبضؤ -
ً
الجظام في ؾً الؿفىلت ؤو في مغخلت مبىغة نىض الشبان, وبما ؤن فترة الخػاهت جيىن  يالبا

 ؾىىاث. 5ؾىىاث فةهه هاصع اإلاطاصفت نىض ؤؾفاٌ بؿً ؤكل مً  5-3ناصة مً 

 ًىظض همؿحن مً اليىاشف الجلضًت: -
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a. Lepromins .املخػغة مً آلافاث الجظامُت اإلاطلُت الًىُت بالهطُاث واإلاًلُت 

b. Leprosins  املخػغة مً ألاوسجت الخالُت مً الهطُاث اإلاؿخسلطت مً آلافاث اإلاهالجت

بلى مطضع املخػغ: بوؿاوي ؤو مً اإلاضعم  Aو Hباألمىاط فىق الطىث )حشحر الالخلت 

Armadillos). 

 جشحر هظه املخػغاث همؿحن مً الخفانالث: -

a.  جفانلFernandez كهغ نىض ألاشخاص اإلاخد ؾانت  48ؿؿحن بهض وهى شبُه لخفانل الؿلحن ٍو

شاهض بشيل ؤفػل باؾخسضام   مً  .Liprosinsبظغاء الازخباع الجلضي. َو

b.  جفانلMitsuda  ؤؾابُو مً الازخباع باؾخهماٌ  3وهى اهخفار وعمي خبُبي ًكهغ بهض lepromin .

ٌشحر هظا الخفانل الى كضعة اإلاػُف نلى انؿاء اؾخجابت خبُبُت ججاه مؿخػضاث اإلاخفؿغة 

 .(TT)وهى بًجابي في خالت مغع الجظام الضعوي ،الجظامُت

لالزخباعاث الجلضًت ؤهمُت مدضوصة في الدصخُظ لىنها مفُضة في الضعاؾاث الىبائُت لخدضًض  -

 لؿُفهم اإلاىاعي
ً
 .مضي امخضاص الهضوي نىض املخالؿحن وفي املجخمو، وفي جطيُف اإلاغضخى جبها

  :املكافحة

هي الخاٌ نىض الؿل، هى هشف ومهالجت الخاالث اإلاغغُت ؤهثر بظغاءاث اإلايافدت فهالُت، هما  -

ؼ لخللي اإلاهالجت خاإلاا جكهغ ؤنغاع اإلاغع.اإلاهضًت خؿلب هظا خػىع اإلاٍغ   .ٍو

ولؿىء الخل وبؿبب الدشىهاث اإلاطاخبت للمغع, ًخإزغ الهضًض مً اإلاغضخى في ؾلب الهالط,  -

جؿىعث نىضهم حشىهاث وعجؼ يحر وبهظا ًيىهىا كض هللىا الهضوي بلى الهضًض مً املخالؿحن, و 

 .كابل للهالط

ًلي مً الجظام  BCGلم ًخم جدػحر للاح مػهف مً اإلاخفؿغة الجظامُت، لىً ًبضو ؤن للاح  -

ػها  في اإلاىاؾم التي ٌؿخهمل فيها للىكاًت مً الؿل، مما ٌشحر وبشضة بلى ؤن الىكاًت ًخم جدٍغ

 بمؿخػضاث مشترهت للمخفؿغاث.
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 البيئية املتفطزات

 مً اإلاخفؿغاث جخىاظض ناصة هجغازُم عمامت  80ًىظض ؤهثر مً  -
ً
في التربت واإلااء  Saprophytesهىنا

 نىض 
ً
ا  اهتهاٍػ

ً
 مغغا

ً
 اإلاخفؿغاث البُئُت )ؤو الالؾلُت(، ٌؿبب بهؼ ألاهىام ؤخُاها

ً
حؿمى اضؿالخُا

 الخُىاهاث وؤلاوؿان. 

  مجمىناث جترافم مو امغاغُت 4 -
ً
 إلهخاظها لطباى ؤضفغ ؤو بغجلالي, وجبها

ً
ؤلاوؿان, وطلً جبها

 إلاهضٌ همىها :

a. Photochromogens :
ً
وجيىن بال لىن نىض خػنها في الكالم، لىنها جيخج  اإلاىخجت لؤلضبًت غىئُا

 ؤضفغ بغاق ؤو بغجلالي بطا ما حهغغذ اإلاؼاعم الشابت 
ً
و إلاطضع غىئي إلاضة ؾانت ؤو ؤهثرلىها

 غوعي لدشىُل الطباى.ألاوهسجحن غ

b. Scotochromogens اإلاىخجت للطباى في الهخمت. 

c. Chromogen -Non :والتي ال جيخج ؤضبًت. الالاضؿبايُت 

d.  هت الىمى  ؤو في الهخمت، ؤو ال   :Rapid growerالؿَغ
ً
 اضؿبايُت،ًمىً ؤن جيخج الطباى غىئُا

 ما ًإزظ  جيخج مؿخهمغاث مغئُت نلى وؾـ لىفيشخاًً
ً
ظيؿً زالٌ ؤؾبىم مً الؼعم، لىً يالبا

 ؤؾىٌ. 
ً
ت وكخا ٍغ  الىمى نلى اإلاؼعنت الابخضائُت مً نُىت ؾٍغ

 :الامزاضية

 ما جطِب ؤلاوؿان  -
ً
باإلالاعهت مو الهطُت الؿلُت، فةن للمخفؿغاث البُئُت فىنت ؤكل، وهي هشحرا

ذ يحر شائو, ما نضا نىض ألاشخا  .ص اإلاشبؿي اإلاىانت بشيل هبحربالهضوي بال ؤن اإلاغع الطٍغ

ت نىض ؤلاوؿان 4جم وضف  -   : ؤهماؽ ؤؾاؾُت مً مغع اإلاخفؿغاث الاهتهاٍػ

a. التهاب نلض إلافُت مىغهت  

b. آفاث ظلضًت جدبو عع ًضزل الجغازُم    

c. آفاث عئىٍت شبيهت بالؿل  

d. مغع مىدشغ 

 :
ً

 التهاب الهلض اللمفُت: ؤوال

ٌؿببه نضص مً ألاهىام املخخلفت، جسخلف في جىاجغها اليؿبي مً مىؿلت ألزغي، الؿبب ألاهثر  -

ت   في الهالم هى مهلض اإلاخفؿغة الؿحًر
ً
جطاب في مهكم الخاالث نلضة وخُضة,  .M.aviumاهدشاعا

ؾىىاث. ناصة ًخم اؾدئطاٌ  5ناصة ما جيىن اللىػة، ومهكم اإلاغضخى مً ألاؾفاٌ بهمغ ؤكل مً 
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لضة أليغاع حصخُطُت بال بطا وظض مػاص اؾخؿباب بىظىص زؿغ ؤطًت الهطب، وهي كابلت اله

 .
ً
با  جلٍغ

ً
 للشفاء صوما

 :
ً

 :آلافاث الجلضًتزاهُا

هت الىمى -  M.chelonae الخغاظاث بهض الخلً: حؿببها ناصة اإلاخفؿغاث اإلامغغت ؾَغ

 .M.fortuitumو

جخؿىع الخغاظاث زالٌ .بهظه الجغازُمجدضر الخغاظاث نىض جلىر مجمىنت مً مىاص الخلً  -

مىً ؤن جطبذ  بلؿغ .ؤؾبىم ؤو هدىه، ؤخُاها زالٌ نام ؤو ؤهثر ؾم و حؿخمغ 10و 8ماإلات ٍو

فها ؤو اؾدئطالها باليامل.نضة ؤشهغ ال جدخاط للهالط الىُمُائي بال  .الهالط بجزح اإلافغػاث وججٍغ

وثها نىض مغضخى الؿىغي اإلاهخمضًً بطا وظض اهدشاع مىغعي للمغع ؤو زغاظاث مخهضصة، ؤو خض

 نلى ألاوؿىلحن.

 :
ً

 وعم بغن الؿباخت الخبُبي: زالشا

 بىعم وناء الؿمً الخبُبي ؤو ؤضبو هاوي الؿمً وحؿببه  -
ً
هغف ؤًػا اإلاخفؿغة  M.mariumَو

ت.   البدٍغ

شبيهت لآلفاث اإلاشاهضة في  جضزل الهطُت نبر الدسدجاث والدشللاث وحؿبب آفاث زالىلُت -

 الؿل الجلضي. 

حشاهض ناصة نلى الغهبت واإلاغفم نىض الؿباخحن ونلى ألاًضي نىض ماليي ألاخىاع اإلاائُت،وهي  -

 آفاث زاهىٍت نلى ؾىٌ زـ اهدشاع الهلض اللمفُت الجلضًت. 
ً
مىغهت ناصة، وكض جكهغ ؤخُاها

ت اإلابىيت  خُض ؤهه ٌشبه قاهغة  Sporotrichoid Spreadٌؿمى باالهدشاع الشبُه بالشهٍغ

ت اإلابىيت.   الاهدشاع نىض الهضوي بفؿغ الشهٍغ

مىهؿاػوٌ  - ناصة ما ًدض اإلاغع هفؿه بىفؿه، بال ؤن اإلاهالجت الىُمُائُت باإلاُىىؾيلحن واليىجٍغ

فامبؿحن مو الاًشامبىجىٌ حؿغم الشفاء.  ؤو الٍغ

  
ً

 :Buruli ulcer كغخت بىعولي: عابها

وكض وضفذ ألٌو مغة في اؾترالُا, لىً الاؾم مشخم مً  M.ulcerans اللغخُتحؿببها اإلاخفؿغة  -

لم حهٌؼ مً .في ؤويىضا خُض جم اؾخلطاء فاشُت هبحرة بشيل مهمم Buruli ملاؾهت

وظض صالالث كىٍت نلى جىاظضها بشيل خغ وجضزل بلى الجلض نبر ألاطًاث الضكُلت، زاضت .البِئت

 .بؿبب ألانشاب الشىهُت

 ما جيىن خاهتؤولى جكاه -
ً
ًخىؾو مغهؼها الؿغي  .غاث اإلاغع هى نلضة ظلضًت ضلبت، يالبا

ًخهغع الجلض لىلظ  .اإلاخمىط بؿبب جىسغ اليؿُج الصخمي جدذ الجلض بؿبب الظًفان
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ىؿغح املخخىي الىسغي الؿائل لآلفت, وبهظا جدشيل كغخت ؤو ؤهثر مو  دشلم، ٍو ألاهسجت ٍو

ال جىظض صالئل وؿُجُت .غخلت بالهطُاث اإلالاومت للخمؼحعج آلافت في هظه اإلا . خىاف نمُلت

ؼ ججاه جمخض ..Burulin نلى وظىص اؾخجابت مىانُت فانلت مخىاؾؿت بالخالًا ، وال ًغجىـ اإلاٍغ

 وامل الؿغف 
ً
 كض ٌشمل ؤخُاها

ً
 هبحرا

ً
آلافت بشيل هبحر زالٌ هظه الؿىع الالجفانلي وجإزظ حجما

 مً الجظم
ً
 مهما

ً
يحر مهغوفت ًمىً ؤن ًخدىٌ الؿىع الالجفانلي بلى ؾىع وألؾباب  .ؤو ظؼءا

اعجياؽ مىاعي فانل خُض جخؿىع اؾخجابت بدشىُل ؤوعام خبُبُت في آلافت، جسخفي الهطُاث 

ؼ ججاه البىعولحن.  خفانل اإلاٍغ  اإلالاومت للخمؼ ٍو

ؼ بدشىهاث هبحرة وعجؼ بؿبب الخىضباث  -  ما ًترن اإلاٍغ
ً
ًدضر الشفاء نىضها لىً يالبا

 شضًضة والشض الىبحر.ال

حهالج آلافاث اإلابىغة كبل اللغخُت بؿهىلت باالؾدئطاٌ وإيالق ميان آلافت بالخُاؾت. جدخاط   -

آلافاث الخلغخُت بلى الاؾدئطاٌ وإظغاء ػعم للجلض. ًجب ؤن ًيىن الاؾدئطاٌ في الؿىع 

 هفاًت إلػالت وامل آلافت وججىب الىىـ. لم جىجر الهالظاث
ً
 الىُمُائُت . الالجفانلي هبحرا

:
ً

 :اإلاغع الغئىي  زامؿا

ؤهثر ما حشاهض في مىخطف الهمغ ؤو نىض هباع الؿً نىضما جخإطي الغئت بالخضزحن ؤو الخهغع  -

 نىض ؤشخاص بهىػ مىاعي زللي ؤو مىدؿب، بداالث ألاوعام  .للًباع الطىاعي
ً
وجطاصف ؤًػا

صون اغؿغاب ماهب  والخلُف الىِسخي، جطاصف  وؿبت كلُلت مً الخاالث نىض ؤشخاص مً

ٌؿبب اإلاغع الهضًض مً ألاهىام، لىً ؤهثرها مشاهضة هي مهلض  .واضر مىغو ؤو مهمم

ت و  .M.kanasiiاإلاخفؿغة الؿحًر

:
ً
 اإلاغع اإلاىدشغ:ؾاصؾا

ؤضِب في الشماهُاث وفي ؤوائل الدؿهُىاث، هطف ألاشخاص اإلاخىفحن بؿبب الاًضػ في الىالًاث  -

ت. اإلاخدضة بمغع اإلاخفؿغاث  بمهلض اإلاخفؿغة الؿحًر
ً
مهضٌ الخضور  اهسفؼ اإلاىدشغ، ويالبا

ت  .لضي اصزاٌ اإلاهالجت اإلاػاصة للفحروؾاث اللهلٍغ

 لم ًخإهض بهض مً مطضع الهامل اإلاؿبب :  -

a. بناصة جفهُل باعة وامىت مً الهضوي مىدؿبت في الؿفىلت. 

b. ومطضعها البِئت 
ً
 .هدُجت نضوي خضزذ مازغا

 نىض  -
ً
 ؤو مىدؿبت بما فيها هلل اليلُت. مطابحن  بخصبُـ مىاعي ألؾباب زللُتًطاصف ؤخُاها
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 :التشخيص املخبري 

  الفدظ املجهغي  -

 .الؼعم نلى ؤوؾاؽ الؼعم اإلاىاؾبت للمخفؿغة الؿلُت -

م اإلاغع الخلُلي نً الخىؾً الهابغ ؤو الهضوي الخالُت -  Super ًجب بًالء نىاًت هبحرة لخفٍغ

infection.  م اإلاغع الغئىي ت ًمىً الانخماص نليها لخفٍغ ٍغ ال جىظض ضفاث شهانُت ؤو ؾٍغ

ت نً الؿل  .اإلاؿبب باإلاخفؿغاث الاهتهاٍػ

 .ًخم الدصخُظ بهٌؼ وجدضًض الهامل اإلامغع -

 الوبائيات:

غة بشيل زاص في التربت الغؾبت، اإلاؿدىلهاث،  جىدشغ اإلاخفؿغاث - بشيل واؾو في البِئت وهي يٍؼ

الجضاوٌ، ألاجهاع ومطباتها. بةميان بهؼ ألاهىام طاث اللضعة الامغاغُت، مشل مهلض اإلاخفؿغة 

ت،  الخىؾً في ؤهابِب اإلاُاه. لظلً ًخهغع ؤلاوؿان بشيل صوعي  M.xenopiو M.kansaiiالؿحًر

غب اإلااء، الًؿُل والاؾخدمام واؾخيشاق الغطاط الؿبُعي. ًمىً إلاشل هظه للمخفؿغاث هدُجت ش

ت ؤن جدغع خؿاؾُت ججاه الخىبغوىلحن ويحره مً مىاص  ٍغ الهضوي اإلاخىغعة جدذ الؿٍغ

 نلى ؤن الخماؽ مو اإلاخفؿغاث البُئُت ًازغ 
ً
الازخباعاث الجلضًت للمخفؿغاث. وٍىظض صالئل ؤًػا

ؼ مىانت واكُت, وهظا ما ًفؿغ الازخالفاث  BCGبشيل هبحر نلى كضعة للاح  بهض طلً نلى جدٍغ

 الىبحرة في فهالُت هظا الللاح بازخالف اإلاىاؾم.

هخج نضص مً ألاوبئت اإلاصخطت زؿإ بإجها مغع عئىي باإلاخفؿغاث ونضوي الؿبُل البىلي نً  -

ؤصي الًؿُل  هما.ظمو اللشو والبىٌ في ؤونُت يؿلذ بماء الخىفُت الظي جخىؾً فيها اإلاخفؿغاث

ت باإلاخفؿغاث وإلى ازخالؽ الدصخُظ ٍغ هما وظضث  .يحر الجُض للمىاقحر بلى جلىر الهُىاث الؿٍغ

مسخاث كشو طاث بًجابُت واطبت للهطُت اإلالاومت للخمؼ بؿبب جدػحر وىاشف الخلىًٍ 

 باإلااء اإلالىر

 املكافحة :

في البِئت وفغص هلل ًدضص مهضٌ وكىم وهمـ اإلاغع في ؤي مىؿلت بهضص وهىم اإلاخفؿغاث  -

ت مً اوؿان الى  الهضوي الى الاوؿان .بسالف الؿل , فان فغص هلل الهضوي باإلاخفؿغاث الاهتهاٍػ

اوؿان هاصعة ظضا.لظا فان مهضٌ خضور مشل هظه ألامغاع مؿخلل نً الؿل وال ًخإزغ باظغاءاث 

 الخفاف نلى الصخت الهامت اإلاطممت للؿُؿغة نلى الؿل .
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