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Brucella-Bartonella-Streptobacillus 

 هيثم يازجي.د.أ

 

ا، خمى الخىادق، داء خشمشت اللـ، خمى عػت الجشر  داء البروظُال، خمى أوسٍو

Brucella 

 الؼشام ظلبُت ميىسة عطُاث  

 اللاجل اإلاىث إلى اللىاسع مً جتراوح الثذًُاث مً واظع ؾُف جطِب.  

 ًخُث للحُىاهاث امشاغُت و اكخطادًت خاضت أهمُت جمل  
 
 إلى الحُىاهاث عىذ العذوي  جؤدي ما ػالبا

 .ؤلاحهاع

 لعىىاث أو ألشهش الحلُب في الجشزىم ؾشح إلى الثذي حشمل التي ؤلاضابت جؤدي.  

 اإلاطابت الحُىاهاث مع اإلاباشش الاجطاٌ عبر ؤلاوعان عىذ العذوي  جدذر.  

 ملىزت لحىم أو ألبان مىخجاث اظتهالن عبر. 

 

 البروسيال  داءBrucellaosis)) : 

 

   ؤلاوعان إلى الحُىان مً ًيخلل إلاشع وضفي همىرج هى −

 في ورلً Undulant fever اإلاخىحت الحمى: اظمه للمشع الىضفُت اإلاخلؿعت الحمى مىحاث أعؿذ −

 .اإلاعالجت ػحر اإلاذًذة الحاالث في فلـ عادة واإلاشاهذة ؤلاوعاوي اإلاشع خالت

 مً هىع واخذ −
 
دخمل أنها جمثل غشوبا   ٌشيل حيغ البروظُال مجمىعت مً الجشازُم وزُلت الطلت ٍو

وللدعهُل ضىفذ إلى أهىاع راث ظماء جخخلف عً بعػها البعؼ في مػُفها الحُىاوي اإلافػل، في  −

  .جشجِب اإلاىسزاث، همـ الحعاظُت للعازُاث وفي أهعذة بعؼ الحمىع ألامُيُت والياسبىهُذساث

  :العوامل املمرضة ألاساسية 

 البروظُال املجهػت Abortus  Brucella وجطِب البلش 

 اإلاالؿُت البروظُال B.melitensis  

 B.suis  ت ٍش   البروظُال الخجًز

  B.canis البروظُال اليلبُت.  
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 :الصفات الشكلية 

 جكهش هميىساث، ميىساث عطىٍت أو عطُاث كطحرة 

 حشاهذ أخادًت أو في مجمىعاث أو ظالظل كطحرة.  

 .ظلبُت الؼشام، ػحر مخدشهت وال جملً مدفكت وال حشيل أبىاغ 

 :السرعية الصفات 

 هىائُت 

   B.ovis رساسي  مً والعذًذ  B.abortus  10-5ٌ جدخاج% Co2. 

 37 بذسحت الزساسي  ول جىمى.  

 عذة اإلاعخعمشاث جأخز كذ، و والؼلىوىص  الحُىاوي اإلاطل له اإلاػاف الىظـ في أفػل بشيل جىمى 

  .ضلب وظـ على للكهىس  أًام

 رساسي  باظخثىاء B.canis وB.ovis خشىت هي التي ،
 
 هاعمت ألاخشي  البروظُال معخعمشاث جيىن  دائما

  .الععل( كؿشاث شيل) ومخأللئت ضافُت مدذبت سؾبت عادة،

 ًباظخعماٌ الخدذًذ إحشاء ًمى PCR ٌالىُمُائُت الاخخباساث باحخماع أو، مىاظبت مشاسع باظخعما 

 .اإلاطلُت والاخخباساث بالعازُاث الخىمُـ الضسعُت الطفاث الحُىٍت،

 ًدكائم 10 إلاذة 60 بذسحت البروظُال كخل ًمى 

 اإلالىر الحلُب ًطبذ  
 
  .حُذ بشيل بعترجه جدذ ما إرا ظلُما

 اللبن في للمىث جمُل خُث للحمىع، معخذٌ وبشيل اإلاباششة الشمغ ألشعت الحعاظُت شذًذة 

  .البن اهخاج مع الخخمش لعملُت خػع الزي الجبن وفي الشائب

 ًبلى أشهش، أو ألظابُع والؼباس الحُىاهاث مخلفاث التربت، في العِش للجشزىم ًمى   ٍو
 
 مىاد في خُا

  .ؾىٍلت لفترة اإلاُذ الجىحن

 لعذة الزبائذ لحىم في العِش ًمىنهاهما  ملىر خلُب مً املحػشة والبىقت الجبن الضبذة، مً عضلذ 

ذ جدذ أظابُع   .الخبًر

 الحُاة على كذستها مً وجذخُىه الؿعام جخلُل ًىلظ.  

 مىاظبخحن خشاسة ودسحت بتراهحز اظخخذمذ ما إرا الشائعت للمؿهشاث خعاظت.  

 الحُىٍت الطاداث مً واظع ؾُف على جخدعغ املخخبر وفي.  

 ًًمل LPS باألغذاد مخىاظؿت مىاعت ججاهه وجكهش داخلي رًفان فعالُت.  

 ألاهثر اإلاىاعت حعخمذ  
 
 .للخالًا العامت الاظخجابت وخاضت بالخالًا، اإلاخىاظؿت اإلاىاعت على هماال

 :مراضيةلا  

  مىً للعذوي أن حعخمش لعذة أشهش بذون أًت أعشاع 30-10جمخذ فترة الحػاهت عادة بحن  ًىم، ٍو

 ت ألن جدعبب بمشع أشذ مً املجهػت واليلبُت ٍش   .جمُل البروظُال اإلاالؿُت والخجًز
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  ًيىن ًمىً للعذوي بأي هىع أن حعؿي أعشاع مخخلفت، ومً دون وحىد الحشاسة اإلاخمىحت كذ

 
 
 .الدصخُظ ضعبا

  
 
جذخل الجعم عبر شلىق وسحجاث الجلذ، العؿىح املخاؾُت للعبُل الهػمي والخىفس ي وأخُاها

م العلذ اللمفُت الىامُت   .عبر اإلالخدمت، جطل إلى املجشي الذمىي عً ؾٍش

  جخؿفل داخل الخالًا وجخىغع في أحضاء مخخلفت مً الجهاص الشبيي البؿاوي مع حشىُل خشاحاث أو

  آفاث وسمُت خبُبُت

  ًمىً للبروظُال التي حعِش غمً الخالًا أن جدعبب بىىغ اإلاشع الحاد أو كذ جخؿىس مخالصمت مضمىت

جترافم مع مشع معخمش وأعشاع مبهمت مً الاسهاق، خمى بذسحاث خشاسة ػحر مشجفعت ، حعب وهعل، 

  .أسق، تهُج وألم مفاضل

  جي خفي لعذة ظىىاث مً دون جكاهشاث كذ جخلى  )الحمى اإلاضمىت( هجمت خادة أو جكهش بشيل جذٍس

  .خادة

  ما حعخجُب للمعالجت بالطاداث الحُىٍت وهي اظخجابت بعذ العذوي حشبه " مخالصمت التهاب 
 
هادسا

 ." العػلي –الىخاعحن والذماغ 

 ب خ حعشع منهي أو ظفش مً فترة كٍش ت ألاعشاع والعالماث ػحر هىعُت ودلُل الدصخُظ هى وحىد جاٍس

 إلى مىؿلت ًخىؾً فيها اإلاشع مع جىاٌو مىخجاث ألالبان.

 :الخشخيص املخبري  

  عٌض الجشزىم مً الذم أو ألاوسجت وباالخخباساث اإلاطلُت −

حعٌض عىذ الحُىان مً مىاد الاحهاع، اإلاشُمت، الحلُب، اليعُج اللمفاوي، الؼذد الثذًُت، الشخم  −

 أو اإلاعي. 

بعهىلت عبر الشرار، جىاٌو ألاؾعمت، أو الحلً عبر الجلذ لزا ًجب الخعامل مع اإلاضاسع  جيخلل البروظُال −

 ./3في قشوف اخخىاء مىاظبت للعىامل اإلامشغت مً الطف /

 زرع الدم: 

o  ًجشي صسع مخىشس، ولِغ فلـ أزىاء الؿىس الحمىي. 

o  ًجب على ألاكل سحب ،
 
مل ليل  5جػاف ، مل دم 10بعبب إمياهُت أن ًيىن عذد الجشزىم غئُال

ًجب خػً أخذي هاجحن الضحاحخحن في وظـ هىائي   .اإلاطل –صحاحت صسع دم جدىي مشق الؼلىوىص 

 Co2 %10ًدىي 

o  ٌ    ًدعً خل الذم وجثفُله مً وعبت العض

o ًمىً اظخخذام هلي العكم، عُىاث مً ألاوسجت الطلبت أو مفشصاث، إلحشاء الضسع. 

o  ص ول بػعت أًامدًىعترو  –ًجب هلل الضسع على أػاس مطل 

o ٌعخخذم هكام صسع Castaneda ً  ري الؿىٍس
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o  8-6ًجب الاخخفاف بضسع الذم إلاذة  
 
  .أظابُع كبل سمُه واعخباسه ظلبُا

o هما ًمىً اظخخذام هكام صسع دم آلي. 

o .مً البروظُال املجهػت واليلبُت 
 
ت مً الذم بشيل أهثر جىاجشا ٍش  حعٌض البروظُال اإلاالؿُت والخجًز

 :املصليةالاخحبارات  

  فُت جيىن مطىٌ بعؼ ألاشخاص الؿبُعُحن اًجابُت بخمذًذاث ضؼحرة في في بعؼ املجخمعاث الٍش

شي    .الاخخباساث اإلاطلُت بعبب الخعشع جدذ العٍش

 اخحبار التراص القياس ي : 

  عادة في الُىم 
 
  .بعذ هجمت ألاعشاع 10-7ًطبذ إًجابُا

 إلادشيلت مً الؼلىبىلُىاث اإلاىاعُتحعخمش خالٌ اإلاشخلت الحادة معخىٍاث الشاضاث ا IgM وIgG ،

  .باالسجفاع

  ًكذ ال ًدذر العُاس اإلاشجفع التراص في الخمذًذاث الللُلت )جأزحر اإلاىؿلت( لزا ًجب إحشاء ظلعلت م

 .أو أهثر 1/1000ختى  10إلى  1جمذًذاث اإلاطل مً 

 أحضاء مخخلفت مً الجعم ,  ولما جؿىس اإلاشع الى الؿىس اإلاضمً وجىغع الجشزىم داخل الخالًا في

مىً أن ًطبذ ػحر كابل للىشف ختى خُىما ما , IgM جدىاكظ أغذاد ًضاٌ  ًىخفؼ عُاس ألاغذاد ٍو

  .اإلاٍشؼ مطابا. لزا ال جىفي ظلبُت اخخباس التراص امياهُت العذوي 

 ًمىً هشف أغذاد IgA و IgG باس جثبُذ اإلاعخمشة والتي لم ٌعذ باالميان هشفها باخخباس التراص , باخخ

  . ELISA اإلاخممت , أو باخخباسغذ الؼلىبىلحن أو

  ًيىن اخخباس جثبُذ اإلاخممت في الحاالث اإلاضمىت واليامىت اًجابُا, بِىما في خالت العذوي العابلت ًيىن

 ظلبُا.

  اخحبار امليركابحوايثانول : 

 حعخمش عُاساث مىخفػت مً ساضاث IgM  العذوي لعذة أشهش أو ختى ظىىاث بعذ اخخفاء. 

   لت اخخباس التراص العادي عذا اخخىاء ظائل الخمذًذ اإلالحي على ًجشي الاخخباس بىفغ ؾٍش

 ٌ   .اإلاشوابخىاًثاهى

 جم جذمحر كذسة التراص لـ IgM لـ 
 
، لزا جيىن الشاضاث في هزا الاخخباس حشحر إلى وحىد IgA وأخُاها

 ٌ  .واخخماٌ وحىد عذوي معخمشة IgG معخمش

 اخحبار ElISA  : 

 لىشف ألاغذاد 
 
 IgG اظدبذٌ اخخباس أغذاد الؼلىبىلحن ؤلاوعاوي )وىمبغ( اإلاعخخذم ظابلا

 .ػحر الشاضت

  كذ حعؿي أمطاٌ ألاشخاص اإلامىعحن ججاه اليىلحرا والزًً ًمليىن أغذاد الفشاهِعُال

مُت  الخىالٍس
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  اخحبارات جشخيصية أخرى 

 PCR 

 :اخحبار روز البنغال  

 ع على  اخخباس دت باظخخذام مىلذ غذ ملىن جشاص ظَش  الشٍش

 ٌعخخذم  واخخباس مسح عىذ خُىاهاث اإلاضاسع, ٌعؿي هخائج حُذة بدالت داء البروظُال الاوعاهُت. 

 ال ًخأزش بكاهشة اإلاىؿلت أو جدىٌ الؼلىبىلُىاث اإلاىاعُت. ًجب جأهُذ الاخخباس الاًجابي بالؿشق الىمُت. 

 عللحن، خُث ال ًفشق الحاالث الفعالت عً اإلااغُت أو ٌشابه اخخباس البروظللحن الجلذي اخخباس ال

ت وال ًىصح به بعذ آلان.  ٍش  جدذ العٍش

 

 

  

 :املعالجة 

  حعخجُب عذوي البروظُال إلاعالجت مشترهت مً العتربخىماٌعحن أو الجىخاماٌعحن والختراظيلحن أو إلى

فامبعحن والذوهس ي ظللحن  .الٍش

 لىخذه في الحاالث الخفُفت ًىفي الختراظيلحن.  

  أظابُع 6ًجب أن حعخمش اإلاعالجت.  

 ٌفامبعحن عىذ ألاؾفا مىهعاصوٌ والٍش   .ًمىً اظخخذام اليىجٍش

  ،ًىصح في خاالث التهاب الشؼاف وداء البروظُالث العطبي معالجت مشترهت مً الختراظيلحن

فامبعحن ذاث والٍش  .الامُىىػلُيىٍص

 ه بعذ اإلاعالجت الفعالتًىخفؼ عُاس أغذاد اإلاطل بدذ.  

 حعخجُب ألاشياٌ اإلاضمىت بعذ العذوي مً آفاث مىغعت بشيل غعُف للمعالجت 

 :الوبائيات 

 ماجضاٌ البروظُال، ولىً  جم اظدئطاٌ البروظُال املجهػت مً اإلااشُت في معكم البلذان اإلاخلذمت 

اإلاالؿُت مىحىدة في بلذان مىؿلت البدش اإلاخىظـ، الششق ألاوظـ، وظـ حىىب آظُا وأحضاء مً 

لُا وأمحروا الجىىبُت  .أفٍش
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 ت الحي اإلاػعف مً البروظُال املجهػت لىكاًت اإلااشُت مً الاحهاع  s19 اظخخذم للاح الزٍس

 الدصخُطُتبئمياهه الخذاخل في الفدىضاث اإلاطلُت ولىً   والهلاص اهدشاس اإلاشع

 اظدبذٌ بالعاللت الخشىت للبروظُال املجهػت RB51 والتي حعؿي وكاًت ممازلت، لىنها ال جدشع ،

 .اهخاج أغذاد مخذاخلت وأكل خؿشا على ؤلاوعان

 ت الحُت اإلاػعفت في البروظُال اإلاالؿُت  لىكاًت ألاػىام Rev1 حعخعمل الزٍس

 ش للاخاث فعالت دون جفاعالث حاهبُتال ًىصح بئحشاء الخللُذ عىذ ؤلاوعان بعبب عذم جىف 

 ل البعترة خؿش ؤلاضابت عىذ اظخخذام الحلُب اإلالىر أو مىخجاث ألالبان لىً جبلى إمياهُت ، .جٍض

  .العذوي بعبب الخماط مع الحُىاهاث اإلاطابت أو مع أوسجتها

  ؤلاحباسي ٌعخمذ اظدئطاٌ اإلاشع على إصالت العذوي مً الحُىاهاث اإلاجزلُت بخؿبُم ظُاظت الفدظ

 .للحُىاهاث وربذ الحُىاهاث إًجابُت الخفاعل

 

 Bartonellaالبارثونيال 

 

 اإلاشجبـ الباسجىهُال حيغ ٌشيل  
 
  12 مً أهثر البروظُال مع مىسزُا

 
  ضؼحرة ، وهي عطُاث هىعا

 
 ظلبُت حذا

 :ؤلاوعان عىذ مىغعت وأمشاع مخخلفت خمُاث عً الؼشام معؤولت

o الشكل عصوية البارثونيال Bartonella Bacilliformis ا لحمى اإلاعبب العامل وهي  وجىدشش أوسٍو

 .الشمل ربابت بىاظؿت

o الخمسية البارثونيال Bart.quintana باللمل اإلاىلىلت الخىادق لحمى اإلاعبب العامل وهي. 

o الهنسلية البارثونيال Bart. Henselae و Baet.Clarridgeiae اإلاعببت العىامل أهثر وهي  
 
 شُىعا

مىً اللؿت خشمشت لذاء  .بالبراػُث جيخلل أن ٍو

 ا خمى اظم أعؿي ا لُما بحن الحذًذ ظىت بىاء أزىاء1870 عام جفش ى الزي الىباء بعذ أوسٍو  خُث وأوسٍو

  .أظابُع عذة خالٌ عامل/ 7000/ جىفي

 م عً اإلاشع ًىدشش مىً  Lutzomyia Verrucarum الثىلىلُت اللىجضومُت: وعادة الشمل ربابت ؾٍش  أن ٍو

ٌ  ٌعشف حلذي اهذفاع اإلاشع مً الشفاء بعذ اإلاٍشؼ عىذ ًكهش   .البحرو بثؤلى

 ًالشفاء بعذ ؾىٍلت لفترة للعذوي  هخاصهحن ًيىهىا أن لألشخاص ًمى  
 
 الالعشغُت، العذوي  بعذ وأًػا

  .اإلاعشغحن مً% 50 عىذ خذوزه ًدخمل والزي

 فلـ لإلوعان ممشع الجشزىم. 

 :الوصف 
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 ججمعاث أو ظالظل أصواج وبشيل مفشد، بشيل الؼشام، حشاهذ  ظلبُت ضؼحرة ميىسة عطُت.  

 الخلُت نهاًاث أخذ في جخىغع ظُاؽ 10 مً ججمع بىاظؿت مخدشهت. 

 و 28-25 خشاسة بذسحت أفػل بشيل وجىمى مجبرة هىائُتpH.7.8  مػاف ضلب هطف أػاس وظـ على 

 .الهُمىػلىبحن مع اإلاطل له

 لىً ظىت، إلاذة حعخمش أن  
 
 .ممُخت جيىن  ما هادسا

  :الامراضية 

 20 إلاذة خػاهت فترة  
 
ا خمى ، جخكاهش ًىما  بعبب مترقي شذًذ دم فلش ًدبعها مشجفعت بدمى أوسٍو

ب اث جخٍش  .الحمش الىٍش

 اللمفُت العلذ في وهضف وهبذ ؾداٌ ضخامت ًىحذ كذ. 

 ليل العامت الىفُاث وعبت أن إال% 40 مً أهثر إلى اإلاعالجت ػحر الحاالث في الىفُاث وعبت جطل كذ 

 .فلـ% 0.1 لحىالي جطل العذوي  أشياٌ

 ٌشاهذ كذ  ٌ ا خمى مً بذئُت هجمت مشاهذة دون  مً البحرو زؤلى  أظابُع عذة بعذ ًكهش كذ أو أوسٍو

  .الشفاء مً

 بعذوي  جطاب أن ًمىً كاظُت مشجفعت مذوسة علذاث مً ألاشياٌ مخعذدة حلذًت اهذفاعاث وجخألف 

  .وهضفُت كشخُت آلفاث ًؤدي مما زاهىٍت

 مىً والىحه، الزساعحن العاكحن، على أظاس ي بشيل عادة الاسجفاع ًكهش  أن الجعم أحضاء ليل ٍو

 . جطاب

 :املخبري  الخشخيص 

 اإلافلىس  اإلاىاعي باإلالىن  أو بؼمحزا اإلالىهت اليعُج سشافت أو الذمىٍت اللؿاخت في الجشزىم هشف. 

 السرع: 

 جب  .الثالثت الذسحت مً اخخىاء قشوف في بها الخعامل ٍو

 لضساعت اإلاعخخذم ٌشبه والهُمىػلىبحن ألاسهب مطل له مػاف ضلب هطف ػشاء على جضسع 

مُاث   Leptospira البًر

 العذوي  مشاخل ول في الذم صسع إحشاء ًجب.  

 PCR : 

 أو اإلاباششة ػحر اإلاىاعُت الفلىسة اإلاباشش، ػحر الذمىي  التراص باخخباس ألاغذاد هشف Elisa 

 :املعالجة 

 ًىصح  ٌ ا خمى إلاعالجت باليلىسامفىُيى   أوسٍو

 ًتروماٌعحن مثل الجذًذة للماهشولُذاث ًمى   .فاعلُت أهثر ًيىن  كذ الىالٍس
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 املخخلؿت ػحر الحاالث في الختراظيلحن العتربخىماٌعحن، البيعلحن، ًفُذ. 

 دم هلل إلى الشذًذ الذم فلش خاالث جدخاج كذ. 

 :والسيطرة الضبط 

 مخىفش للاح ًىحذ ال. 

 داخل املحخملت جيازشها أماهً في الىاكلت الشمل ربابت على لللػاء الحششاث مبُذاث حعخعمل 

ٌ  وخاسج  املحُؿت اإلاىاؾم وفي اإلاىاص

 اإلاىاؾم مً باوسحابهم أهفعهم خماًت لألشخاص ًمىً اللُل، في إال حعؼ ال الحششة أن وبما 

ٌ  اإلاىبىءة  .اللُل بدلى

 

  Bartonella Quintana الخمسية البرثونيال               

 

 ضىف  
 
ىدعُا بحن ظابلا ىدعُا بخالف   Rochalimaea Quintana باظم الٍش  وظـ في الىمى ٌعخؿُع الٍش

 .  fimbriae الخمل ٌعببها اسحعاشُت خشهت ًملً أهه إال ظُاؽ، الجشزىم ًمخلً ال، الخالًا مً خاٌ

 خذدث  ٌ   .ألاولى العاإلاُت الحشب في اللىاث أضاب الخىادق خمى باظم عشف خمىي  إلاشع هعبب مشة ألو

 م عً ًيخلل  Pediculus humanes  الجعم كمل ؾٍش

 ت خمى مع جترافم وضفُت دم ججشزم خالت الخىادق خمى   .أًام5 جذوم دوٍس

 الشؼاف والتهاب الىعائُت الخىظعاث خاالث في دوس  للجشزىم.  

 ًًمى  ٌ  .بالذم أػاس على الذم بضسع اإلاشض ى دم مً الجشزىم عض

 

  Bartonella Henselae الهنسلية البرثونيال

 

 اللـ خشمشت داء مً ٌعاهىن  مشض ى مً بلؼمُت وعلذ دم مً عضلذ.  

 جيىن  وكذ، بالعذوي  مطاب كـ عػت أو خشمشت عً جيخج وخمى إلافُت علذ اعخالٌ مً شذًذة خالت 

لها ًمىً والتي Bart.clarridgeiae هلل عً معؤولت اللـ بشاػُث  ظُاؾها، بىاظؿت الهيعلُت عً جفٍش

 .ممازلت مخالصمت حعبب وهي

 :املخبري  الخشخيص 
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 ًًمى  ٌ ، اللـ خشمشت داء مشع مً اللمفُت العلذ مً عُىاث مً أو اللُذ مً الهيعلُت البرجىهُال عض

  .خاص مىاعي ملىن  أو الفػت بملىهاث بخلىٍنها أفػل بشيل اليعُجُت اإلالاؾع في الجشازُم جكهش

 اخخباس Elisa فائذة ألاهثر اإلاطلي الاخخباس مخخلفت بشوجُيُت معخػذاث ٌعخخذم الزي. 

 ًم هشف ًمى  .PCR ؾشق  باظخخذام البرجىهُال أهىاع معكم وجفٍش

 :املعالجة 

 ،ذاث، الختراظيلحن ٌ  الامُىىػلُيىٍص تروماٌعحن اليلىسامفىُيى  عذوي  ججاه فعالت ولها .والىالٍس

 .ألاكل على أظابُع 6 حعخمش ألن اإلاعالجت جدخاج وكذ ، البرجىهُال

 

  Streptobacillus Moniliformis الشكل طوفية السلسليات

 

 الطؼحرة الحلحزهت آلاخش والعبب ؤلاوعان، عىذ الجشر عػت خمى أظباب إخذي Spirillum Minus. 

 الزًً املخابش عماٌ، خُث اللىاسع مً وػحرها للجشران ألاهفي البلعىم في مخعاٌش شائع حشزىموهى 

  ألاهثر هم اللىاسع مع ًخعاملىن 
 
 .للخؿش حعشغا

  
 
ٌ  هىدُجت العذوي  مً فاشُاث جدطل ما هادسا  الجشران لىزتها التي ألاؾعمت مً ػحره أو الحلُب لخىاو

 . (Haverhill fever )هافشهُل خمى

  :الوصف 

 ظالظل حشيل هبحر بشيل ألاشياٌ ومخعذدة مدفكت جدمل ال مخدشهت، ػحر الؼشام ظلبُت عطُاث 

  .مخحرة الهىائُت وهي ؾىٍلت وخُىؽ مخفشكت

 و 37 خشاسة بذسحت أفػل بشيل جىمىPH  7.6   أو اإلاطل الذم، ًدخىي  أن الضسع وظـ على ًجب، و 

  .حُذ ووظـ باإلاطل لىفلش ووظـ. الحبن ظائل

 :الحساسية 

 دكُلت 30 خالٌ 55 بذسحت بالحشاسة جخخشب.  

 مىً فلـ، أًام عذة اإلاضسعت في حعِش  وهي  .أظبىع إلاذة37 بذسحت اإلاطل مشق  في خُت جبلى أن ٍو

 .والختراظيلحن للعتربخىماٌعحن خعاط الشيلحن وهال -L ألاشياٌ باظخثىاء للبيعلحن خعاظت

 :الامراضية 

 الجهاص وحؼضو  جخيازش،  اللىاسع عػاث حعببها التي الجشوح عبر ؤلاوعان حعم الجشزىم ًذخل 

  شذًذة ظمُت أعشاع مع خمىي  مشع معببت الذمىي  واملجشي  اللمفاوي 
 
 مثل اخخالؾاث وأخُاها

 .الشئت وراث الشؼاف التهاب اإلافاضل، التهاب
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 هدُجت العذوي  حعشف  ٌ  بدمى، جخطف خالت وهي هافشهىُل بدمى وألاؾعمت للحلُب اإلالىزت اإلاُاه جىاو

 وكذ  ،أظابُع عذة إلى أًام عذة مً اإلاشع مذة جتراوح  وخمى مخعذد مفاضل التهاب البلعىم في ألم

  .همػاعفاث الامُىىط والالتهاب الىبذ التهاب الشؼاف التهاب ًيشأ

 ٌاإلاعالجت وحىد مع بىثحر أخفؼ خالُا% 10 خىالي الحُىٍت الطاداث كبل الحلبت في الىفُاث معذ 

 .الفعالت

 :املخبري  الخشخيص 

 الدصخُظ إلى حشحر: اللىاسع مع جماط وكطت مفطلُت اعخالالث مع مترافم خاد خمىي  مشع. 

  ٌ  .اإلافاضل بالتهاب أضِب إلاً اإلافطلي العائل ومً الحاد الؿىس  أزىاء  الذم بضسع الجشزىم عض

 مخأخش وكذ في أو الجشر عػت مً أًام 10 ختى مبىش وكذ في اإلاٍشؼ مطل في هىعُت ساضاث هشف :

  .أظابُع عذة ختى

 ElISA  لت هي  .ألاغذاد لىشف املخخاسة الؿٍش

 :املعالجة 

 للؼاًت فعالت الفمىي  الختراظيلحن أو البيعلحن ًيىن  ما عادة. 

 

 

 

 

 انتهد املحاضرة
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