
 ( السعال الدٌكً )الشاهوق 

   السببٌات    
العامل المسبب هو البوردٌتٌال الشاهوقٌة ولكن هناك عوامل اخرى •

تسبب اعراضا مشابهة للبوردٌتٌال نظٌرة الشاهوقٌة  والبوردٌتٌال 

 الخامجة للقصبات والحمات الؽدٌة 

البوردٌتٌال الشاهوقٌة عصورات صؽٌرة ؼٌر متحركة سلبٌة الؽرام •

 –متعددة االشكال تحتاج الى وسط خاص لنموها هو وسط بورده 

 ( أؼار الدم  –بطاطا  –ؼلٌسٌرٌن )جٌنكو 



 ( الشاهوق) السعال الدٌكً           

 : التركيب و الفعالية الحيوية لعصية السعال الديكي•

األضداد النوعٌة للنمط (. 3والنمط  2النمط )لها نمطان مصلٌان : الخمل1.

أو , 2قد تحتوي العضوٌة على النمط . تسبب التراص فً العضوٌة

قد ٌكون لها دور فً . أو كال النمطٌن أو ال تحتوي أٌا منهما 3النمط 

  االلتصاق

 ٌعمل كالصقة . بروتٌن سطح الخلٌة:الراصة الدموٌة الخٌطٌة2.

هو ذٌفان جرثومً :الذٌفان الدٌكً او العامل المنشط لكثرة اللمفاوٌات3.

وصفً ٌتألؾ من تحت الوحدة أ التً لها فعالٌة خمائرٌة وبروتٌن رابط 

اصطناع : التأثٌرات عند حٌوانات التجربة هً. قلٌل القسٌمات

.  الحث على إفراز األنسولٌن, الحث على كثرة اللمفاوٌات, الهٌستامٌن

 : وهو بروتٌن الؽالؾ بحٌث ٌعمل كالصقة



خمٌرة خارج الهٌولى الخلوٌة ٌؤثر على الوظائؾ : ذٌفان محلقة األدنٌالت4.

المناعٌة لخالٌا المضٌؾ وقد ٌؤدي إلى أذٌة نسجٌة موضعٌة فً الجهاز 

 وهو حال للدم . التنفسً

بروتٌن الهٌولى الخلوٌة  (:الذٌفان المنخر للبشرة)الذٌفان المتبدل بالحرارة 5.

ٌمكن أن ٌؤدي إلى أذٌة . ٌؤدي إلى تنخر الجلد عند حٌوانات التجربة

 نسجٌة موضعٌة فً الجهاز التنفسً

هً ذٌفان محفظً له فعالٌات مشابهة للذٌفانات : الشحوم قلٌلة السكرٌات6.

هو عامل هام فً التأثٌرات . الداخلٌة للجراثٌم سالبة الؽرام األخرى

األضداد المضادة له تؤدي للتراص عند . الجانبٌة للقاح كامل الخلٌة

  العضوٌة

هو ثنائً السكرٌد رباعً الببتٌد مستخلص من الببتٌد : سم الخالٌا الرؼامٌة7.

 . ٌؤدي إلى أذٌة نسجٌة موضعٌة فً الجهاز التنفسً. عدٌد السكرٌد

كٌلو دالتون له دور 69بروتٌن خارج الؽشاء له وزن جزٌئً : البرتاكتٌن8.

  . األضداد المضادة له تؤدي للتراص عند العضوٌة. هام فً الإللتصاق

 



  الوبائٌات

   الوحٌد الثوي هو االنسان , السراٌة شدٌد مرض•

   السعال اثناء التنفسٌة القطٌرات طرٌق عن العدوى تحدث •

  ٌوما 14-6 من وٌتراوح اٌام 6 وسطٌا الحضانة دور•

 االشتدادي الطور قبل ما المرحلة فً اشدها على العدوى•

 ان حٌث الرضع صؽار عند وخاصة سنوات5 دون خطورة اشد االصابة •
  كاؾ بشكل الولٌد تقً ال المشٌمة تعبر التً  الوالدٌة االضداد

 الناجمة المناعة لكن الوفٌات معدل ومن االصابة حودث من ٌنقص التمنٌع•
  دائمة وال تامة تكون ال عنه

 عرضة السابقة االصابة او السابق التلقٌح رؼم والكهول المراهقٌن ٌعد•
 المدٌد بالسعال لدٌهم االصابة وتتظاهر للخمج الرئٌسً والمستودع لالصابة

   وصفٌا ٌكون ان دون

 توقؾ نوب وٌشاهد وصفٌة اقل االعراض تكون اشهر 6 دون الرضع عند•
  الشاهوق دون السعال مع والزرقة التنفس



 التظاهرات السرٌرٌة 

 :أسابٌع و ٌمر بثالث أطوار  8-6ٌستمر المرض 

احتقان ملتحمة  –سٌالن أنؾ ( أسبوع 2-1)الطور النزلً  -1

 .دماع سعال خفٌؾ حرارة خفٌفة 

أسابٌع تزداد نوب السعال و ٌصبح ( 4-2)الطور االشتدادي  -2

نوب سعال خالل زفٌر واحد ٌتلوه  10-5وصفٌاً ٌحدث 

 الشهٌق الوصفً و قد ٌحدث اقٌاء مع احمرار الوجه أو زرقة 

تتناقص نوب السعال و تواتره ( أسبوع 2-1) طور النقاهة  -3

 .و ٌخؾ االقٌاء 



 التشخٌص و التشخٌص التفرٌقً 

سهل خالل الطور االشتدادي خاصًة مع وجود  : التشخٌص •

قصة عائلٌة أو عند الجوار ٌرتفع تعداد البٌض أكثر من 

مع زٌادة اللمفاوٌات و ٌعتمد التشخٌص النوعً  10.000

 .على زرع الجرثوم من البلعوم األنفً 

 :التشخٌص التفرٌقً للسعال النوبً •

الكالمٌدٌا و االندخال الخلوي ) ذات الرئة  –التهاب القصبات 

 –الربو القصبً  –التدرن  –الداء اللٌفً الكٌسً  –( العرطل

 .استنشاق األجسام األجنبٌة  –انضؽاط الرؼامى و القصبات 



 االختالطات 

 –انخماص فصً  –ذات الرئة الثانوٌة بالجراثٌم : تنفسٌة  -1

رٌح  –انتفاخ رئة  –التهاب جٌوب  –التهاب أذن وسطى 

 .رعاؾ  –توسع قصبً  –صدرٌة أو منصفٌة 

 –نزؾ ضمن البطٌنات  –نزوؾ شبكٌة : عصبٌة  -2

 .اختالجات 

 .هبوط شرج  –فتوق اربٌة : هضمٌة  -3

 



 المعالجة و الوقاٌة 

 .مركبات الماكروالٌدات : المعالجة •

 .مركبات الماكروالٌدات للمخالطٌن : الوقاٌة •

 سواء التقلٌدي أو اللقاح الحدٌث الالخلوي  –اللقاح •



 انتانات السالمونٌال 

 ٌمكن ان تسبب ما ٌلً•

 انتانات مختلفة اهمها التهاب المعدة واالمعاء1.

 الحمى التٌفٌة 2.

  



 اٌحّى اٌتٍفٍت

 : لمحة تارٌخٌة

جشخٍض سرٌري يع اإلعحًاد عهى وجود اَفات انقرحٍة فً  1813•

 . Petit  and    Serres األيعاء بواسطة

  Louis أعطٍث إسى انحًى انحٍفٍة بواسطة 1829•

 Eberth إكحشاف انعايم انًًرض بواسطة إٌبرت 1880•

  Gaffky  زرع انجرثوو بواسطة غافكً     1884•

  نسبة ل   Lignieres  أطهق إسى انسانًونٍال بواسطة     1900•

Salamon  

 (جفاعم فٍذال) جفاعم انحراص  1918•

 



 اٌؼبًِ اٌّّزض
جزاثٍُ سبٌبت اٌغزاَ  تٕتًّ إٌى ػبئٍت  :اٌسبٌّىٍٔال اٌتٍفٍت•

وهً ػصٍبث ِتحزوت او غٍز ِتحزوت . اٌجزاثٍُ اٌّؼىٌت 

 .ال هىائٍت أوهىائٍت 

  :ٌىجذ ثالث ٔظبئز هً

1- A 

2- B 

3-C 

 

 



 :ثالث أنواع من المستضدات تفرزالسالمونيال

عديدات سكريد شحمية تترابط بالذيفان  :الجسمية O     المستضدات• 

 . الداخلي

 يرمز لها باألرقام. نوع  67لها . ثابتة الحرارة وتقاوم الكحول  •

بروتينية تتخرب بالحرارة والكحول  :الهدبية  H   المستضدات•

 . وتقاوم الفورمول

  يرمز لها باألحرف •

•c – b – a 

وتوجد في . لها عالقة بالفوعية  :الفوعية Vi   المستضدات•

 . والسالمونيال دوبلن C   السالمونيال التيفية والنظير

 .نوع مصلي لجراثيم السالمونيال 2200يوجد حوالي •

 

 

 



 اٌىببئٍبث
  تصٍب اإلٔسبْ فمػ•

بؼذ اإلصببت تفزس اٌجزاثٍُ ظّٓ اٌّفزساث اٌتٕفسٍت واٌبىي •

 .واٌبزاس ٌفتزاث ِختٍفت

 .فتزة حٍبتهب فً األغذٌت غىٌٍت•

ووذٌه اٌّحبر . اإلٔتمبي ػٓ غزٌك األغؼّت واٌٍّبٖ اٌٍّىثت •

 .واٌحٍىأبث اٌبحزٌت اٌٍّىثت

 



 االمراض 

 االنتان دائما ٌؤدي ألعراض سرٌرٌة •

 الجرثوم ٌؽزو الدم عبر لوٌحات باٌر فً االمعاء •

التكاثر ضمن العقد اللمفاوٌة المسارٌقٌة ضمن وحٌدات النوى •

ثم تتحرر الجراثٌم ضمن الدم فتصل الى , فً الكبد والطحال 

 الكبد والطرق الصفراوٌة و باقً اعضاء الجسم 

الذٌفان الداخلً ٌتحرر من الجراثٌم المنحلة وهو مسؤول عن •

 االعراض السمٌة والعالمات القلبٌة الوعائٌة  والبرٌطوانٌة 



 اٌؼالِبث اٌسزٌزٌت
 ٌىَ 21 -5اٌحعبٔت   •

 . ِفبجئت أو ِتزلٍت أو ِتّىجت: اٌحزارة •

  % 40اٌتؼب ؤمص اٌشهٍت •

 %20:  اٌتٍفىص •

 .اإلسهبي واإلِسبن•

 .اَالَ اٌبطٍٕت•

 )انخراخر انقصبٍة –انسعال ) : األػزاض اٌتٕفسٍت•

 



 اٌتطىر اٌسزٌزي
أٌبَ وهً أسزع ببستخذاَ  7– 3تهبػ اٌحزارة خالي •

 .اٌىٍىراِفٍىىي واٌسٍفب ِٕهب ببألِبٍسٍٍٓ األِىوٍسٍٍٍٓ

 سٌبدة اٌؼالِبث اٌبطٍٕت: لذ تشداد أػزاض اٌذٌفبْ اٌذاخًٍ •

 . اٌبمغ اٌىردٌت ػذسٍت اٌشىً, ػالِبث ػصبٍت •

 .لذ ٌظهز افتزاق إٌبط واٌحزارة أو ٌشداد وظىحب  •

 . لذ ٌهبػ اٌعغػ اٌشزٌبًٔ•

 



 اإلختالغبث
 الوفاة نادرة عند االطفال

  :اإلختالطات الهضمية 1.

 . متالزمة انثقاب أمعاء كاذبة –إقياء مدماة  –تغوط أسود •

 التهاب البريتوان نادرة المشاهدة وسببه اإلنثقاب •

 . وقد يحدث لون يرقاني. ضخامة كبد 2.

 ارتفاع الترانس أميناز معتدل . 

خاصة  ر ويؤدي لتكون حصياتخالتهاب المرارة التيفي متأ
 .عند المصابين بفقر الدم المنجلي والتالسيميا

 



 اإلختالغبث
التهاب الدماغ نادر وكذلك التهاب : االختالطات العصبٌة -3

 السحاٌا وهو متأخر 

التهاب عضلة  –الوهط الوعائً : االختالطات القلبٌة الوعائٌة   -4

 قلبٌة نادر وكذلك التهاب الشؽاؾ 

تصاب الفقرات وخاصة القطنٌة بشكل : االختالطات العظمٌة   -5

 ذات العظم والنقً فً العظام الطوٌلة نادرة جدا  –متأخر 

فقر دم عابر وقد , نقص الصفٌحات : االختالطات الدموٌة  -6

 ط النقً بسبب الذٌفان الداخلً بٌتث



 التشخٌص 

 تعداد الكرٌات البٌض والصٌؽة •

 زرع البراز  –زرع الدم : عزل الجرثوم •

 تفاعل فٌدال : التفاعل المصلً•



 التشخٌص المخبري 

 TO TH AO AH BO BH التشخٌص

 1/3200 1/400 حمى تٌفٌة 

بدء حمى تٌفٌة او 

   سلمونٌال ملهبة لالمعاء
1/200     0 

 B 1/100 1/400 1/1600حمى نظٌرة التفٌة 

اصابة بالسالمونٌال 

 الجرذٌة 

1/400       0 

 1/200 1/100 1/200 شخص ملقح 

اصابة بالحمى التٌفٌة عند 

 ملقح شخص
1/400 1/3200 1/100 1/200 

اصابة بالسالمونٌال 

 ستانلً 

1/400 1/1600 



 التشخٌص المخبري

الزمن بعد بدء 

 المرض 

زرع  زرع الدم 

 البراز 

 تفاعل فٌدال 

 سلبً      متبدل    %100اٌجابً  االسبوع االول 

اٌجابً  %75اٌجابً  االسبوع الثانً 

 ؼٌر ثابت 

 Oلل  8اٌجابً فً الٌوم 

 Hلل  12فً الٌوم  اٌجابً

االسبوعٌن الثالث 

 والرابع 

 اٌجابً

 25-50% 

 اٌجابً  اٌجابً 



 المعالجة

 ساعة  24/كػ/مػ75 -مع 50: الكلورامفٌنٌكول  

 –الباكامبٌسٌلٌن  –األموكسٌللٌن  –األمبٌسلٌٌن  Aالبنسلٌنات 

 .األوؼمنتٌن 

ساعة من السلفامٌتوكسازول  24/كػ/مع 50:الكوترٌموكسازول 

. 

 .السٌفابٌرازون و السفترٌاكسون : أفضلها : السٌفالوسبورٌنات 

 .ٌوماً  21-14: مدة المعالجة 



 الحمى المالطٌة 

  البروسٌالداء 

 :العامل المسبب •

عصورات ، سالبة الؽرام ، صؽٌرة الحجم ، هوائٌة تضم : البروسٌال •
 :أنماط  6

 الماعز و األؼنام : البروسٌال المالطٌة  -1

 االنسان+ الماشٌة                     : البروسٌال المجهضة  -2

 الخنازٌر : بروسٌال سوٌس  -3

 الكالب : بوسٌال كانٌس  -4

 األؼنام التصٌب االنسان: بروسٌال أوفٌس -5

 القوارض التصٌب االنسان: بروسٌال نٌوتوما  -6

 



 الوبائٌات

 حوض البحر المتوسط : البورسٌال المالطٌة •

 .أمرٌكا الجنوبٌة  –آسٌا  –افرٌقٌا : البروسٌال المجهضة •

 الوالٌات المتحدة وسط أوروبا : بروسٌال سوٌس •

 



 طرٌقة االنتقال

 بواسطة الحلٌب و مشتقاته عدا اللبن •

 البول  •

 المشٌمة  •

الجلد و األؼشٌة المخاطٌة و الملتحمة بشكل مباشر فً  •

 األماكن الموبوءة 

 انتقال من األم للجنٌن بشكل نادر •

البروسٌال مقاومة للعوامل الخارجٌة فً التراب والهواء والماء 

أشهر ضمن  3 –ٌوما 15ومشتقات الحلٌب وهً تعٌش من 

 الحلٌب او الجبن  

 



   االمراضٌة الفٌزٌولوجٌا

خالل )تكاثر خارج خلوي : تتوضع فً العقد اللمفاوٌة المنطقٌة •

 (ٌوما  21-7فترة الحضانة 

 5)قد تطول فترة الحضانة من بضع اسابٌع الى بضع اشهر •

 (أشهر 

تنتشر الى القناة اللمفاوٌة والدوران الدموي ثم تتوضع فً العقد •

,  طحال, كبد)اعضاء الجهاز الشبكً البطانً واللمفاوٌة االخرى 

 (مصلٌات , نقً

 تحرر الذٌفان الداخلً  •



   السرٌرٌةالعالمات  واألعراض 

 الحرارة  -1

 التعرق  -2

 صداع  –عضلٌة  –بطنٌة  –أسفل الظهر  –مفصلٌة : اآلالم  -3

 الحالة العامة  -4

 %  50: ضخامة الطحال  -5

 %  25: ضخامة الكبد  -6

 ضخامة العقد اللمفاوٌة  -7

 



 : أشكال أخر ى•

,  الرقبة, الركبة, الورك% )35االصابة العظمٌة المفصلٌة  -1
 .وهً ال تترك عقابٌل( اسفل الظهر 

 :االصابة العصبٌة السحائٌة -2

 ( .اضطرابات نفسٌة , اختالجات)التهاب سحاٌا ودماغ  

التهاب سحاٌا لمفاوي مع زٌادة البروتٌن فً السائل الدماؼً 
 الشوكً 

 –الخصٌة والبربخ  –ؼدٌة  –قلبٌة  –تنفسٌة : اصابات أخرى  -3
 .عٌنٌة 



 التشخٌص

 ارتفاع سرعة التثفل  -: مخبرٌاً 

 نقص تعداد البٌض مع زٌادة اللمفاوٌات  -           

 ارتفاع بسٌط فً خمائر الكبد  -           

 فقر دم  -           

 أسابٌع  4ٌجب ترك العٌنة مدة % ) 75زرع الدم  -1: جرثومٌاً 

 %  90: زرع النقً  -2           

 زرع العقد اللمفاوٌة  -3           

 زرع الطحال  -4           

 



 التشخٌص 

   1/160 >: تفاعل راٌت  -1: مصلٌاً 

 ٌوماً ، ٌصبح سلبٌاً  12-10ٌكون اٌجابٌاً خالل               

 أشهر  6خالل               

 .وجود أضداد حاصرة : حادثة المنطقة               

 التوالرٌمٌا  –الكولٌرا  –سلبٌة كاذبة مع الٌرسٌنٌا                

 . IgGاضداد : اختبار تثبٌت المتممة  -2          

 . IgMو  IgGأضداد : اختبار الومضان المناعً  -3          

 

  



 المعالجة 

 سنوات  10فوق •

 (  ٌوم/كػ/مػ5) تتراسكلٌن أودوكسً سٌكلٌن 

 ساعة  24/كػ/مػ30ستربتوماٌسٌن + بالفم مرتان ٌومٌاً /مػ200الجرعة القصوى 

 ساعة  24/كػ/مع 5/7.5أوجنتامٌسٌن 

 سنوات  10تحت 

ستربتوماٌسٌن ( + كػ ترٌمتوبرٌم/مع 12-10) سلفامٌتوكسازول + ترى مٌتوبرٌم 
 أو جنتامٌسٌن 

 ٌوم /كػ/مع 20-15أورٌفامبٌسٌن 

 (  سفترٌاكسون) سٌفالوسبورٌن جٌل ثالث : فً حال فشل المعالجة 

 أسابٌع  6-4: مدة المعالجة 

 هبوط الحرارة خالل أسبوع 

 أشهر  3-2ٌحتاج  IgMؼٌاب األضداد من نوع 


