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 PARASITOLOGYعلم الطفيليات 

 GENERAL INTRODUCTIONمقدمة عامة 

 . Definition of Parasitology and Its Scopesتعريف علم الطفيليات ومجاالته 

ويعنيةةsitos،ةةbesideويعنيةبجانبةةparaمنةثالث ةمقاطعةإغريقي ةهيةةparasitologyتشتتتتلمة    ة
.ةوبذلكةتكونةاللرج  ةالحرفي ةلع مةالطفي ياتةscience or studyويعنيةع مةأوةدراستتتت ةةlogosوةة foodغذاءة

هيةدراستتتتتتتت ةالحيواناتةالليةتغياةجنبةغذا اا.ةأماةاللرج  ةالج الي ةلع مةالطفي ياتةلايةأنةع مةالطفي ياتةهية
لع مةالطفي ياتةلايةأنةع مةةدراستتتتتتت ةالحيواناتةالليةتغياةجنبةغذا ااةأوةمئتتتتتتت رةغذا اا.ةأماةاللرج  ةالج الي 

 lifeالطفي ياتةهوةالع مةالذيةيخلصةب راستت ة ال ةمهاهرةالحيافةليةالحيواناتةال لطف  .ةويقئتت ةب هاهرةالحيافة

manifestations لةماةت لازةبهةالكا ناتةالحي ةمنةستتتتتواهاةمنةالكا ناتةأوةا غتتتتتياءةغيرةالحي ةم لةالحر  ،ةة 
للراز،ةالن و،ةالحستتتتتتتتتتتتتات،ةاللكاثرةوحلىةالقاب ي ةع ىةالوتتتتتتتتتتتتتاب ةبال ر .ةويقئتتتتتتتتتتتتت ةاللغذي ،ةاللنفس،ةالبراز،ةا

الحيوانةالذيةيغياةليةأوةع ىةجسمةحيوانةآخرةيس ىةبال ضيفةأوةال ضّيفةأوةةParasiteبالحيوانةال لطفلة
ةررًاة.ويحئلةمنهةع ىةغذا هةمباغرًفةإماةبئورفةمؤقل ةأوةع ىةال وامةوي حمةبهةضةHostالعا لةأوةال وية

ويخلصةع مةالطفي ياتةب راستتتتتتتتتتتتتتت ةالحيواناتةال لطف  ةدونةغيرهاةمنةا حياءةا خرهةالليةق ةتغياةهية
أيضتتتتتتًاةم لةمغيشتتتتتت ةبعتةأنوااةالبرلرياةوالفارروستتتتتتاتةوالفطرياتة ةبلةحلىةةParasiticا خرهةمغيشتتتتتت ةملطف  ة

الخاوتتتتتت ةب راستتتتتتلااةأستتتتتتوفةب  يالتااةمنةةبعتةالحشتتتتتترات،ةوبلكةبستتتتتتمبةأنةت كةال جاميعةمنةا حياءةل رااةالع وم
،ةVirology،ةوع مةالفارروستتتتتاتةBacteriologyم لةع مةالبرلرياةةfree livingا حياءةالليةتغياةمغيشتتتتتً ةحرفة

ة.ةEntomology،ةوع مةالحشراتةMycologyوع مةالفطرياتة

ةImportance of parasitologةأهمية علم الطفيليات
ة-الطفي ياتةلواح فةأوةأك رةمنةالنقاطةا ربعةاآلتي :تلأتىةأه ي ةدراس ةع مة

بعتةالطفي ياتةتئتتتتتيبةالبشتتتتتر،ةوق ةتستتتتتمبةال وت،ةأوةبعتةا مرا ةال ستتتتتل ي  ةأوةالعاهاتةال ا   .ة -1
ول   ل ةع ىةهذهةالنقط ةي رنةإررادةبعتةا رقامةعنةالوتتتتتتتتتتتتتتتاباتةالطفي ي ةليةأرجاءةال ع ورف.ةيقّ رة

ب يونةإوتتتتتاب ةب ر انةة1ر26ب يونةإوتتتتتاب ةمنةضتتتتت نااةة4ر5ل ر انةبحواليمج واةالوتتتتتاباتةالبشتتتتتري ةبا
م يونةوال الرياةة271لح ودةةSchistosomaلوح ها.ةوتئتتتتتلةالوتتتتتاب ةبالم اارزياةةAscarisا ستتتتترارتة

Plasmodiunم يونةإوتتتتاب .ةومنةالطفي ياتةال  يل ةال الريا،ةومنةالطفي ياتةالليةتستتتتمبةة300حواليةة
ة.Wuchereria ةالم اارزيا،ةومنةالليةتسمبةالعاهاتةال سل ي  ةطفي يةداءةالفيلةا مرا ةال سل ي 
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بعتةالطفي ياتةتئتتيبةحيواناتةالنستتانةوبذلكةت حمةبالنستتانةضتتررًاةغيرةمباغتترةمنةخال ةموتةت كة -2
الحيواناتةأوةتعرضتتتتااةلضمرا ةال ستتتتل ي  ةوالضتتتتعجةوت نيةإنلالةال حمةأوةالئتتتتورةأوةالميتةأوةغيرة

وبعضتتتااةتئتتتيبةالحيواناتةالميلي ة Wild animals تةهذهةالطفي ياتةتئتتتيبةالحيواناتةالمري ةبلك.ةبع
Domesticأوةالحيواناتةال ستتتلأنستتت ةةDomesticatedأوةحيواناتةالحقلةةFarm animalsم لةدودفةة

.ةTaeniaوال ودفةالشتتتتتتريطي ةالبقري ةوالخنريري ةالعا  فةل جنسةةFasciola hepaticaح زونة م ةا غنامة
ومنةالج ررةبالذ رةأنةبعتةالطفي ياتةي رنةأنةتئيبةالبشرةلضاًلةعنةإوابلااةل حيواناتةوهناةتس ىة

 .Zoonosesا مرا ةالناغئ ةعنااةبا مرا ةال شلر  ةماةبينةالنسانةوالحيوانة

م لةبعتةبعتةالطفي ياتةتئتتتتتتتتتتتتتيبةالنباتاتةوبذلكةت حمةبااةأضتتتتتتتتتتتتترارًاة ميرفةمؤثرفةليةالنلالةالزراعية -3
ال ر انةالخيطي ةالليةتئتتتتتتتيبةجذورةوستتتتتتتيقانةوث ارةوأورانةالع ر ةمنةالنباتات.ةبعتةالطفي ياتةوبعتة
أطوارةحياتااةي رنةأنةتئتتتتتتلةإلىةالنستتتتتتانةوالحيواناتةا خرهةجراءةتناو ةهذهةالنباتاتةطازج ةمنةدونة

 تعقيمةأوةحلىةغسل.

 Biologicalتةالطفي ياتةليةمجا ةالسيطرفةالحياتي ةتأتيةأه ي ةدراس ةالطفي ياتةمنةإمراني ةإسلخ امةبع -4

controlالليةيسخرةليااة ا نةحية)ةطفي يةهناة(ةل قضاءةع ىةبعتةالزنابيرةالضارفةلإلنسان.ة 

 

 نبذة تاريخية عن تطّور علم الطفيليات
 Historical View on Evolution of parasitology   

النسانةمنذةأنةَوَجَ ةهذاةالنسانةنفسهةع ىةا ر .ةوق ةج متةإنلباهةغا ةع مةالطفي ياتةإهل امًاةمنةقملة
النستتتتتانةليةالم اي ةالطفي ياتةالكميرفةالحجمةالليةتشتتتتتاه ةبالعينةال جردف.ةوبلطورةال ع وماتةونق ااةمنةغتتتتتخصة

اءةإلىةآخرةستتتتتتتتتتاه تةالحضتتتتتتتتتتاراتةالبشتتتتتتتتتتري ةبرل ةع مةالطفي ياتةبالك يرةمنةال ع وماتةوخاوتتتتتتتتتت ةع ىةر ةا طب
وا طباءةالميطريينةوبلكة رتباطةالطفي ياتةبئتتتتتتتح ةالبشتتتتتتترةوالحيوانات.ةوفي اةيأتيةإستتتتتتتلعرا ةمبستتتتتتت ة همةماة

ةساه تةبهةالحضاراتةالبشري ةليةهذاةال جا ة.
 Mesopotamian Civilizationحضارة وادي الرافدين  (1

المرديةوالطينةمنة لاباتةونقوشةةتر تةهذهةالحضارفةالعريق ةإرثًاة ميرًاةمنةخال ةماةتمةت وينهةع ىةألواح
مخل ف ةوغتتتت  تةت كةال ع وماتةووتتتتفًاةل ر انة ميرفة ا ستتتترارتةوال ودفةالشتتتتريطي ةوال ودفةال بوستتتتي ةلضتتتتاًلةعنة
ووتتتتتتتتتتتتجةأمرا ةطفي ي ةدونةمشتتتتتتتتتتتتاه فةالطف ي يةال عنى،ةم لةمر ةالم اارزياةالمولي ة)ة انتةحال ةالشتتتتتتتتتتتتخصة

وق ةنقاةالباب يونةاللعاويذةضتتتتت ةالبعوضتتتتت .ةوووتتتتتجةاآلغتتتتتوريونةةال ئتتتتتافةتووتتتتتجةبحيتةالرجا ة(ةوال الريا.
الكمريتةل عالج ةالجرفةلضتتتتتتاًلةعنةإستتتتتتلخ امةالنعنااةوالبئتتتتتتلةوالرمانةوغيرهاةلطردةال ر انةال عوي .ةأماةمستتتتتتّ  ة
ح ورابية)ةوهيةأق مةتشتتريعةبشتتريةعرلهةاللاريفة(ةلشتت  تةمنةج   ةماةغتت  تةع يهةلر ةغراماتةع ىةالطميبة

ةميبةالميطريةب وتةال ريتةأوةالحيوانةالذيةيعالجهة.أوةالط
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ة
 Nile Civilizationةحضارة وادي النيل (2

أوضتتتتتتتتتتحتةأورانةالمرديةوالنقوشةال وجودفةع ىةج رانةمقابرةالفراعن ةمع وماتةتر ااةالفراعن ةت  ةع ىةةةة
  اةةDracunculusوال ر انةالشتتتتريطي ةودودفةال  رن ةةAncylostomaمعرللامةب ر انةا ستتتترارتةوا نك ستتتتلوماة

ووتتتتتفواةبعتةا دوي ةم لةدهنةالخرواةلطردةال ر انةلضتتتتتاًلةعنةتحضتتتتتيرةبعتةا دوي ةال ضتتتتتادفةل  ر انةومنااة
مستتتلحضتتتراتةنباتي .ةويرفيةالقو ةأنةالحضتتتارفةال ئتتتري ةق ةغتتتقتةطريقًاةلري ًاةل لطورةب ليلةأنةالعقلةالبشتتتريةلمة

ةبااةوإحلفاظااةبالك يرةمنةال عالمةلح ةاآلنة.بال ق ةال عرول ةة Mummiesرلوولةإلىةسرةتحني ةال ومياءاتة
ة

 :ةGreek Civilizationالحضارة اإلغريقية  (3

ع ىةأر يةأرستتتتتتتتتتطوةوأبقراطةج عةالغريمةالك يرةمنةال ع وماتةالاام ةعنةبعتةالطفي ياتةم لةال ر انةةةةةةةةة
ةScientific method of researchالشتتتتتريطي ةوالخيطي .ةويع ةأرستتتتتطوةأو ةمنةإبلكرةالطريق ةالع  ي ةبالبح ة

بلأكي هةع ىةت وينةال الحهاتةوإجراءةاللجارفةوالستتتتتتتتتتتتتتلنلال.ةأماةأبقراطةال  قبةبأبيةالطبةلق ةووتتتتتتتتتتتتتتجةدودفة
ةا كياتةال ا ي ةوغرحةطريق ةإزاللااةمنةجسمةالنسانةوماةزا ةقس  ةررددهةخريجوة  ياتةالطبةليةأرجاءةالعالمة.

 :ةRoman Civilizationالحضارة الرومانية  (4

 انةالرومانةالميزنطينيونةمنا رينةبالحروفةوإع ادةاآلل ةالعستتتتتترري ةللغطي ةتوستتتتتتعاتامةع ىةحستتتتتتافةال و ةةةةةةة
ال جاورف،ةوبذلكةلمةيستتتتتتتتتتتتتتا واةإستتتتتتتتتتتتتتااماتةلاع  ةليةتق مةع مةالطفي ياتةع ىةالرغمةمنةظاورةع دةمنةا طباءة

 لشريطي ةليةالخيو ةوب ر انةالع مةالطمية.والع  اء.ةلق ةدلتةا نباءةع ىةأنامة انواةع ىةدراي ةبال ر انةا

 Arabian Civilizationالحضارة العربية  (5

منذةعئتتتتتترةالجاه ي ةومرورًاةبعئتتتتتترةالستتتتتتالمةوإنلااًءةبال ول ةالغباستتتتتتي ةوال ول ةا موي ةليةا ن لسةعررة
و يفيت ةعالجااةالعرفةالك يرةمنةال ع ومتاتةعنةبعتةالطفي يتاتةالختارجيت ةوالت اخ يت ةوا مرا ةالنتاج ت ةعناتاة

وستتتتتتتتتتتملةاللوقيةمنةالوتتتتتتتتتتتاب ةباا.ةلق ة انتةالقبا لةالعربي ةال لحارب ةتضتتتتتتتتتتتعةليةآبارةأع ا ااةج  ةال وتىةمنة
الطاعونةوغيرهةللنقلةلامةال ر .ةولق ة لبةأطباءةالعرفةوال ستتتتتتتتتت  ينةال خطوطاتةالك يرفةالليةتئتتتتتتتتتتجةمر ة

نومةا لريقي.ةنقلةا وروبيونةالك يرةمنةمع وماتةالعرفةال الرياةوالجرفةوال ر انةالشريطي ةوداءةالفيلةومر ةال
هذهةأثناءةدراستتتتلامةليةبالدةالعرفةويرفيةالقو ةبأنة لبةالرازيةوإبنةستتتتيناةبقيتةت ّرتةليةالغرفةم فةتزي ةع ىة
الستتتتتتتتتل ا  ةستتتتتتتتتن ةدلياًلةع ىةغنىةهذهةال ع وماتةالعربي .ةلق ةظارةع دةمنةا طباءةوالع  اءةالعرفةوال ستتتتتتتتت  ينة

 ةت كةالفلرفةومنامةأبوةع يةالحستتتينةإبنةستتتيناةإمح  ةإبنةز رياةالرازيةوعم ةال  كةإبنةأبيةالعالءةوإبنةزهرةخال
والحارثةإبنة   فةوع يةإبنةأبيةالحزمةإبنةالنفيسةوأبوةالقاستتتتتمةخ جةالزهراويةوع يةإبنةستتتتتالةالطمريةوغيرهم.ة
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 لع ق ةبحيافةالبشتتتتتترةم لةاللأكي ةع ىةالنهال ةلق ةنئتتتتتتتةالشتتتتتتريع ةالستتتتتتالمي ةع ىة  يرةمنةا مورةالئتتتتتتحي ةال
ةوتحريمةأكلةلحمةالخنزيرةوالحيواناتةال يل ةومنعةاللالمسةال باغرةبينةالنسانةوالكالفةوتحريمةالزناة...ةالفة.

  Middle Ages and Recent Agesالعصور الوسطى والحديثة  (6

تطورةع ومةالحيافةع ومًاةوع مةالطفي ي تةظارةع دةمنةع  اءةالحيافةوا طباءةالذرنةأستتتتتتتتتتتتتتا واة  يرًاةلية
 Spontaneousالذيةدحتةنهري ةاللوال ةالذاتيةلضحياءةةRediخئتتتتتتتتتتتتتتووتتتتتتتتتتتتتتًاةومنامةلرانستتتتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتتتروةري ية

generationووتتتجةبهةبيو ةا ستتترارتةوجاازهاةاللناستتت يةة1684ونشتتترةأو ة لافةعنةع مةالطفي ياتةعامةة
انةومنةأمعاءةالحيواناتةالئتتتتتتتغيرف.ةأماة نستتتتتتتيزيةوحئتتتتتتتلةع ىةطفي ياتةمنةأحشتتتتتتتاءةمخل ف ةمنةجستتتتتتتمةالنستتتتتتت

Lancisiلق ةإستتتتتتتتتتتتتلنلتةأنةال الرياةتستتتتتتتتتتتتتممااةعناوتتتتتتتتتتتتترةحيواني ةوتنلقلةعنةطريمةالبعو .ةإكلشتتتتتتتتتتتتتجةليفناو ةة
Leeuwenhoekبعتةالحيوانتتاتةا بلتت ا يتت ة تتالجيتتارديتتاةةGiardiaوالمالنليتت رومةةBalantidiumبتتاستتتتتتتتتتتتتتلختت امةة

بلئتتتنيفةال ر انةالليةووتتتجةع دًاة ميرًاةمناا.ةوإكلشتتتجةةRudolphiمجارةبستتتي ةوتتتنعهةبنفستتته.ةقامةرودولفية
إلىةأنةبعو ةا نول سةةRossطفي يةال الرياةلية رياتةال مةالح رةلإلنستتان.ةوتووتتلةروزةةLaveran ليرانة

 يةليةجستتتتتتتتتمةالبعوضتتتتتتتتت .ةغتتتتتتتتتا تةالفلرفةالح ر  ةهوةالذيةيقومةبنقلةال الرياةبع ةأنةوج ةبعتةأطوارةهذاةالطفي
لضتتتتتاًلةعنةإخلرااةال جارةوتطويرةقوهةتكميره،ةإخلرااةع دةمنةا جازفةالليةمّرنتةالنستتتتتانةمنةتربي ةوإستتتتتلزرااة

لضتتتتتتتتتاًلةعنةتجريبةتربيلااةداخلةةIn vitroبعتةأطوارةالطفي يةليةأوستتتتتتتتتاطةزرجي ةخارلةجستتتتتتتتتمةالكا نةالحية
و ذلكةتمةإستتلح اثةالع ر ةمنةا جازفةوإستتلنباطةاللقنياتةل راستت ةالطفي ياتةلح ةةIn vitroأجستتامةالكا ناتةالحي ة

مستتتتتلوهةال جارةاللكلرونيةلضتتتتتاًلةعنةتطويرةإستتتتتلخ امةا دوي ةوال عالجاتةالكي يا ي ةل ستتتتتيطرفةع ىةالطفي ياتة
ارط ةالوراثي ةوالعواملةال ستتتتتتتتاع فةليةنشتتتتتتتترهاةبينةمخل جةال ضتتتتتتتتيفاتةحلىةووتتتتتتتتلةا مرةح ر ًاةإلىةوضتتتتتتتتعةالخ

ةال فئ  ةل بشرةلضاًلةعنةع دةمنةالحيواناتةا خره.
ة

 العالقات القائمة بين الحيوانات
ANIMAL ASSOCIATIONS 

تغياةغالمي ةالحيواناتةمستتتلق  ةليةبيئلااةباح  ةعنةمواردهاةالغذا ي ةالخاوتتت ةباا.ةومعةبلكةتحئتتتلةبينة
ةال ح ودفةليةتنوعااةودرج ةتعقي هاة.بعتةالحيواناتةأن اطةمخل ف ةمنةالعالقاتةغيرة

وقمتتلةالتت خو ةليةتفتتاوتتتتتتتتتتتتتتيتتلةأنوااةت تتكةالعالقتتاتة بتت ةمنةاللعررةع ىةمغيتتارينةل لفريمةبينةأنوااةت تتكة
ة-العالقات،ةوه ا:

 مق ارةالخسارفةأوةالربحةالناج ينةعنةت كةالعالق ة. (1

 درج ةإعل ادةإح ةأوة الةطرليةالعالق ةع ىةالطررةاآلخرة. (2

اةال جا ةالقو ةأنهةمنةالئتتتتعبةأحيانًاةوضتتتتعةح ةقطعيةلاوتتتتلةماةبينةعالق ةوأخره.ةأيةأنهةو ب ةليةهذ
ةليسةمنةالحر  ةأحيانًاةإعطاءةتعريفةمط مةليةاللعاملةمعةالعالقاتةالقا   ةماةبينةالحيواناتة.
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ة-تقسيمةالعالقاتةالقا   ةماةبينةالحيواناتةإلىةمج وعلينةر يسلين،ةه ا:
ة

 :Homospecific associations دعالقات النوع الواح

 
الواح ةوليااةإماةأنةتكّونةا لرادةمجل عًاةمرتبطًاةبالةة Speciesوهيةالليةتحئتتتتتتتلةبينةألرادةالنواةة-

تخئصة قطعانةال اغي ةأوةأسرافةالطيورةأوةا س ا ،ةأوةأنةتؤلجةهذهةا لرادةمجل عًاةمح دًاةج ًاة
 م لةمسلع رفةا رض ةالليةيع لةج يعةألرادهاةسوي ةمنةأجلةحيافةإجل اجي ةمنّه  .

وهيةالليةتحئتتتتتتتتتتتتتتلةبينةة-:Heterospecifie associationsعالقات األنواع المختلفة  (1
ألرادةأك رةمنةنواةواح ةمنةالحيوانات.ةوهيةتقستتتتتتتتتتتتتتمةإلىةأنوااةمخل ف ةمنةالعالقاتةتخل جةب خلالرة

 ة-وجااتةنهرةالع  اءةولكنةأك رةهذهةا نوااةمنةالعالقاتةغيوعًاةليةال ئادرةالع  ي ةمايأتي:

ة

ة

 

 Commensalismالمؤاكلة  (أ
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 Eating on the sameال عنىةالحرليةلضوتتتتتتتتتتتلةالالتينيةلاذهةالك   ةهوةا كلةع ىةالطاول ةنفستتتتتتتتتتتااة

tableأيةأنةهذاةال ئتتتط حةق ةأوتتتاًلةع ىةحال ةالعالق ةبينةإثنينةأوةأك رةمنةالحيواناتةالعا  فة نوااةمخل ف ةة
ال ئط حةليط مةع ىةالعالق ةالليةيشار ةبعضااةالبعتةليةالغذاء.ةولكنةبعتةالع  اءةق ةوّسعةإسلع ا ةهذاة

يحئلةليااةالحيوانةمنةحيوانةآخرة ةع ىةالغذاءةلحسبةبلةع ىةلوا  ةمنةنواةآخرةق ةتكونةع ىةغرلةمأوهة
أوةدعام ةأوةنقلة...ةالف.ةإنةأهمةمات لازةبهةعالق ةال ؤاك  ةهوةأنةهذهةالعالق ةنالع ة ح ةالطرلينةوغيرةمضرفة

بالعالم ة+ةبين اةررمزةل  انيةبالرقمةوتتفر.ةأيةأنةا و ةيستتلفي ةليةحينة ةيستتلفي ةو ةبال انيةولذلكةررمزةلضو ة
رلضتتتتتتتتتتتتتتررةال انيةو لةمنةالطرلينةمستتتتتتتتتتتتتتلقلةلستتتتتتتتتتتتتت جيًا.ةق ةتكونةال ؤاك  ةداخ ي ةم لةمغيشتتتتتتتتتتتتتتت ةأميباةالقولونة

Entamoebaداخلةا معاءةالغ يه ةلإلنستتتتتتتتتتتتتتتان،ةأوةتكونةال ؤاك  ةخارجي ةم لةإللئتتتتتتتتتتتتتتتانةستتتتتتتتتتتتتت ر ةالري وراةة
Remoraع ىةسطحةجسمةالكوستةSharkةوتغذرلااةع ىةبقاياةالغذاءةالذيةرلساق ةمنةل ه.ة
يط مةهذاةال ئتتتط حةع ىةحال ةإستتتلفادفة ا نةحيةمنةاللستتتايالتةالليةيق مااةة:Phoresisالترحال ة (ف

رنق هةمنةمرانةإلىةآخرةم لةإنلقا ةستتتتتتتتتتتتتت ر ةالري وراةال ذ ورفةأعالهةباللئتتتتتتتتتتتتتتتاقااةةلهة ا نةحيةآخر
ةبالكواستةوالسالحجةوالحيلانةوغيرهاة.

ةMutualismة( تبادل المنفعةل
ة ةملباد  ةالحرفي  ةاللرج   ةexchangedتعني

ة ةأيضًا ةالعالق  ةهذه ةبال عنىةة Symbiosisوتس ى أي
ال ةعالق ةبينةالحرليةال غيش ةسوي .ةوهيةتط مةع ىةح

ةع ىةاآلخرة ةأح ه ا ةيعل   ةدا  ًا كا نينةرلواج انةسوي 
بوجودهةليةالحيافةبحي ةأنة  يا اةيسلفي ةبلباد ةال نفع ة
الناج  ةعنةهذهةالعالق .ةوهذهةالعالق ةتشبهةال ؤاك  ةلية
ةتباد ة ةإلحانةضررةبأيةمنةالطرلينةولكنةعالق  ع م

لينةيسلفي انةمنةال نفع ةتلع هةهذهةالحال ةبحي ةأنةالطرة
ةالعالق ةلذلكةررمزةلكلةمنا اةبعالم +.
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حةبال  ا ةالكالستتتتتتتتتتيريةع ىةعالق ة ق ةيرونةتباد ةال نفع ةداخ يًاةأوةخارجيًا.ةتباد ةال نفع ةال اخ يةروضتتتتتتتتتتّ
الليةتغياةداخلةأمعاءةحشتتتتتتترفةا رضتتتتتتت .ةلالستتتتتتتوطياتةهذهة ةتل رنةمنةةTrichonymphaستتتتتتتوطياتةالجنسة

ا رضتتتتت ،ةوهيةتاضتتتتتمةالستتتتت ي وزةلااةولضرضتتتتت ةالليةتلغذهةع يهةبر رفةوالذيةليسةب مرانةال غيشتتتتت ةخارلةأمعاءة
ا رضتتتتتت ةهضتتتتتت هةبنفستتتتتتاا.ةوع يهةلانةا رضتتتتتت ةت وتةجوعًاةإباةلمةتلواج ةهذهةالستتتتتتوطياتةليةأمعا ااةحلىةولوة

ةتولرتة  ياتة ميرفةمنةالس ي وزة.
ة  تتت ةمتتتاةبينةأستتتتتتتتتتتتتت تتتا ةال رجتتتانةمنةالجنسأمتتتاةتبتتتاد ةال نفعتتت ةالختتتارجيةفي رنةت  ي تتتهةبتتتالعالقتتت ةالقتتتا 

Amphiprionوغتتتتتتتتقا مةالنع انةةsea anemonsحي ةأنةغتتتتتتتتقا مةالنع انةمزّودفةبأعضتتتتتتتتاءةستتتتتتتتام ةج ًاةهيةة
الليةتخلرنةأجستتتتتتامةا ستتتتتت ا ةع اةا ستتتتتت ا ةال ذ ورفةأعاله.ةهذهةا ستتتتتت ا ة nematocysts ا كياتةالخيطي ة

حل يةبااةمنةأنهارةال فلرساتةوهيةتن لعةبسرع ةنحوةالغذاءةتغياةبالقرفةمنةح ق ةمجساتةغقا مةالنع انةوت
ةالذيةتقّربهةلااةولزمي لااةالشقا مة.

 Predationةاإلفتراس د(

ع ىةةPredatorالللراتةهيةحال ةإنقضتتتتتتتتا ة ا نةحية ميرةالحجمةعادفة)ةأوةقوية(ةيستتتتتتتت ىةال فلرتة
وإناا هةمنةالوجود.ةوا م   ة  يرفةليةعالمةةPreyكا نةحيةآخرةأوغرةمنهةحج ًاة)ةأوةضعجة(ةيس ىةالفريس ة

الحيوانة  نقضا ةالذ بةع ىةا رنبةوا س ا ةالكميرفةع ىةالئغيرف.ةوليةحال ة ونةال فلرتةوالفريس ةيعودانة
م لةإللراتةبعتةالحيواناتةلئتتتتغارهاةلستتتتمبةةCannibalismإلىةنفسةالنواةل نةهذاةا للراتةيستتتت ىةبالن ن هة

ةأوةآلخر.

ة
ة
ةParasitismةتطفل( الهت
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تعنيةاللرج  ةالحرفي ةل ئتتط حةاللطفلةبجانبةالغذاء.ةواللطفلةجبارفةعنةعالق ةبينةحيوانينةمخل فينةلية
يغياةليةأوةع ىةنواةآخرةيس ىةال ضيفةوال ضّيفةأوةةParasiteالنواةعادفةبحي ةأنةأح ه اةوهوةالطفي ية

دا   ،ةوب ونةإرادتهةورغمله،ةيحئتتتتتتلةالطفي يةع ىةةويرستتتتتتبةمنهةرزقهةبئتتتتتتورفةمؤقل ةأوة Hostالعا لةأوةال وية
الغذاءةلكلةدورفةحياتهةأوةلجزءةمناا،ةلضتتتتتتتاًلةعنةالحئتتتتتتتو ةع ىةال أوهةوالنقلةوالح اي ةوهذهةالعالق ةلستتتتتتت جي .ة

بين اةتعطىةل طفي ية+ة.ةونليج ةة–ومنةجّراءةع  ي ةاللطفلة ةيجنيةال ضتتتتيفةأي ةلا  ف،ةلذلكةتعطىةلهةعالم ة
ي يةرمذ ةال ضتتتتيفة لةماةليةوستتتتعهةوماةأوتيةمنةإمراناتةل لق يلةمنةا بهةالذيةر حقهةبهةالطفي يةلوجودةالطف

الذيةع ومًاةماةي لازةبرونهةأوتتتفرةحج ًاةوأضتتتعجةمنةمضتتتيفه.ةوا م   ةع ىةاللطفلة  يرفة  غيشتتت ةالق لةع ىة
ةجسمةالنسانةأوةوجودةا سرارتةليةأمعا ه.
أنااة ةتقللةالحيواناتةالليةتغياةع يااةحاً .ةوهناةي رنةالقو ةبأنةتخل جةالطفي ياتةعنةال فلرستتتتتتتتتتتتتتاتةب

الفرنةبينةآكلةال حومةوالطفي يةهوةببستتتتاط ة الفرنةبينةال غيشتتتت ةع ىةرأتةال ا ةوال غيشتتتت ةع ىةربح.ةلالطفي ية
تحطيمةة"الناجح"ةهوةالذية ةيحطمةمضيفهةبلةروّلمةماةبينةالحئو ةع ىةالغذاءةالذيةيحلاجهةمنةمضيفهةوع م

ةهذاةال ئ رةالغذا ي.ةل وتةال ضيفةيعنيةموتةالطفي يةأوةع ىةا قلةتا ر ةحياتهةوتعريضااةإلىةالخطرة.
ة
ة
ة

               CHARACTERISTICS OF PARASITISIM مميزات التطفل
 Host – Parasiteيعررةهذاةال وضتتتتتتتتتتتتتتواةأيضتتتتتتتتتتتتتتًاةتحتةعنوانةآخرةهوةعالق ةالطفي يةبال ضتتتتتتتتتتتتتتيفة

Relationship ة-تلسمةظاهرفةاللطفلةب الثةس اتةهي:ة
 هنا ةدا  ًاةلا  فةأوةلوا  ةيجنيااةالطفي يةمنةمضيفهة. (1

 هنا ةدا  ًاةضررةأوةأضرارةر حقااةالطفي يةب ضيفهة. (2

هنا ةدا  ًاةردةلعلةأوةردودةألعا ةرم رااةال ضتتيفةضتت ةالطفي يةليةمحاول ةمنهةل لخ صةمنةالطفي ية (3
 أوةمنةتأثيرهة.

 جنيها الطفيليات من مضيفاتهاالفوائد التي ت
 Benefits Gained by Parasites from their Hosts 

ةة-تلحقمةل طفي يةواح فةأوةأك رةمنةالفوا  ةال  رج ةأدناه:

 حئولهةال سل رةوبر ياتةغيرةمح ودفةمنةالغذاءةمنةمضيف ة. (1
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الطفي ية)ةالذيةق ة ةيضتتتتت نةال ضتتتتتيفةنقلةالطفي يةمنةمرانةآلخرةق ةيئتتتتتلةأحيانًاةإلىةأنةرنلشتتتتترة (2
رلجاوزةطولهةال   ي لرةالواح ة(ةماةبينةالقارات.ة  اةيضتتتتتتتتتتتتتت نةال ضتتتتتتتتتتتتتتيفةإك ا ةجزءةمنةدورفةحيافة

 الطفي يةأوةنقلةأطوارهةال خل ف ة.

ةع ىةا قتتتتتلةع ىةالطفي يتتتتتاتةثتتتتتابلتتتتت ةدرجتتتتت ةحرارفة (3 ة) يضتتتتتتتتتتتتتت نةال ضتتتتتتتتتتتتتتيفةتايئتتتتت ةبيئتتتتت ةمستتتتتتتتتتتتتتلقرف
ىةإستتتتتتلقال ةمضتتتتتت ونةعنةتق باتةالهرورة(ةوباذاةيحئتتتتتتلةالطفي يةع ة Homoiothermicالجستتتتتتم

 . الخارجي ة

يق مةال ضتتتتيفةالح اي ةل طفي ية)ةوخاوتتتت ةالطفي يةال اخ ية(ةمنةغتتتترةال فلرستتتتاتةومنةتأثيرةالعواملة (4
 .ة Limiting factorsالميئي ةال ح دفة

 األضرار التي ُتلِحقها الطفيليات بالمضيفات
 Damages Done to Hosts by Parasites. 

ا ضتتتتترارةالناج  ةعنةاللطفلة  يرًاةبحستتتتتبةعواملةع ر فةمنااةماةرلع مةبنواةالطفي يةومنااةماةرلع مةبنواةتلبارنة
ة-ال ضيف.ةومنةأهمةهذهةا ضرارةماةيأتي:

تقومةالطفي ياتةبستتت بةأجزاءةأستتتاستتتي ةمنةغذاءةال ضتتتيفةأوةمنةدمهةأوةاللستتتمبةبفق انةال مةّجراءةال وادةة (1
 .ةHookwormsيةت نعةتخ رةال مة  اةتفعلةال ر انةالشئي ةال فرزفةمنةقملةالطفي يةوالل

م لةت قيبةا عضتتاءةأوةتحطيمةةMechanical injuriesتؤدي الطفيليات إلى حدوث أضرررار مينانينية  (2
 الخالياةأوةتشقمةا نسج ةأوةإنس ادةاللجاويفةال اخ ي ةأوةاللسمبةبا رةال وادةالغذا ي ةعمرةا غشي ة.

ليةأجسامةمضيفاتااةناج  ةعنةطرحةةChemical injuriesداث أضرار كيمياوية تتسبب الطفيليات بإح (3
 موادةأيضي ةسام ةأوةإلرازةموادةت نعةتخ رةال مةأوةموادةتق لةمنةردةالفعلةال ناعية.

ليةأجستتامةمضتتيفاتااةوهذهةتأخذةةHistological changesتتسرربب الطفيليات بإحداث تيييرات نسرريجية  (4
 -إح هةالئورةاآلتي :

 ةHypertrophyالتضخم  (أ

وهيةحال ةزيادفةحجمةالنسيتةال ئافةنليج ةزيادفةة
حجمةالخالياةدونةزيادفةاع ادهاة  اةيحئلةلكرياتة
ةال الرياة ةبطفي ي ةإوابلاا ةعن  ةالح ر ال م

Plasmodium vivaxة.ة
ة

 

 Hyperplasia فرط التكون  (ف
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ة
هيةحال ةزيادفةحجمةالنستتتتيتةال ئتتتتافةنليج ةزيادفة
ع دةالخالياةدونةزيادفةأحجامااة  اةيحئلةلنسيتة
القنافةالئتتتتتتتفراوي ةعن ةإوتتتتتتتابلااةب خّرمةح زونة م ة

ة.ةFasciola hepaticaا غنامة
ة
ة
ة
 

د أو التبررردل الكرررامرررل للنسررررررررريد ل ( التنسرررررررررّ
Metaplasia:ة

ة
وهيةحال ةتم  ةنستتتتتيتةمئتتتتتافةبنواةآخرةمنةةة

ا نسج ة  اةيحئلةل نسيتةالرثويةال فككة
Areolarعنتت ةإوتتتتتتتتتتتتتتتتابلتتهةبتتال خّرمةالرثويةة

Paragonimus westermaniإبةة
لحاط ةةFibrousرلحو ةإلىةنستتتتتتتيتةليفية

ة الطفي ية.
ة

ة:Neoplasiaتكّون نسيد جديد د(ة
ة

وهيةحال ةن وةخالياةالنستتتيتةال ئتتتافةللكوينةةة
ةالتتتتختتتتمتتتتيتتتت تتتتتتت ة ة تتتتتتتا ورام تتتتتراكتتتتيتتتتتتتبةجتتتتتتت رتتتتتتت ف

Malignant tumours أوةغيرةالخمي  ةة
Benignاةيح ثةليةج رانةال  ان ةعن ةة  

ة ةالتتمتتولتتيتتتتتتت  ةبتتتتتتتالتتمتت تتاتتتتتتتارزيتتتتتتتا ة الوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتت 
Schistosoma haematobiumة.ة

ة
ة
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أخرهةإلىةأجستتتتامةةPathogenic agentsتستتتتاهمةبعتةالطفي ياتةب دخا ةطفي ياتةأوةعواملةمرضتتتتي ة (5
مضيفاتااة  اةيحئلةعن ةتغذيةالبعوض ةال ئاب ةبال الرياةع ىةدمةالنسانةإبةتلنقلةلهةطفي يةال الرياة

. 

معةإنةغالمي ةالطفي ياتةتلستتتتمبةبعرق  ةن وةمضتتتتيفاتااةإ ةأنةة-:Growth activationةتنشررريل النمو (6
عن ةإوتتتتابلااةببعتةةLymnaea auriculariaواقعةالبعتةمنااةتنشتتتت ةن وةال ضتتتتيفة  اةيحئتتتتلةلق

 ال خّرماتةالليةتنّشطااةلكيةت ميةإحلياجاتااةالغذا ي ة.

:ةةإبةغالبًاةماةتلحو ةالذ ورةال ئاب ةمضيفاتها Sex reversalتتسبب بعض الطفيليات بإنقالب جنس  (7
عن ةإوتتتتتتتتتتتتتتتابلااةبقشتتتتتتتتتتتتتترياتةالجنسةةCrabsإلىةالناثةمحلفه ةبانوثلااة  اةيحئتتتتتتتتتتتتتتتلةل ستتتتتتتتتتتتتترطاناتة

Sacculinaك اةأنةالبعتةمنةالطفي ياتةق ةتسمبةعق ًاة،ةSterilityل  ضيفة.ة 

ليةس و ةال ضيفةأوةلونهةأوةحج هة Abnormalityشذوذ تلسمبةالواب ةبالطفي ياتةأحيانًاةبح وثة (8
 لىةالسباح ك اةيحئلةلبعتةا س ا ةال ئاب ةبأنوااةمعين ةمنةال ر انةالشريطي ةإبةت يلةإ

عن ةالشتتاطأةأوةقريبًاةمنةستتطحةال اءةوبذلكةتستتالةع  ي ةإللراستتااةمنةقملةالطيورةال ا ي ةوبذاةيضتت نةة
 الطفي يةووولهةل ضيفهةالناا ية.

أحيانًاةماةرلستتتتتمبةالطفي يةب وتةمضتتتتتيفهةمعةأنةالطفي يةالناجحةيحاو ةدومًاةالحفا ةع ىةحيافةمضتتتتتيفهة (9
 ةأحيانًاةعنةإرادفةالطفي يةيعودةبعضتتااةل حال ةالئتتحي ةل  ضتتيفةولكنةق ةيحئتتلةال وتة ستتبافةخارج

 أوةتغذرله،ةمقاومله،ةظرورةمغيشلهةأوةإوابلهةبأمرا ةأوةطفي ياتةأخرهة...ةالف.

 Host Reactionرّد فعل المضيف 
ضتتتتتتتتتتت ةةDefence reactionعن ماةرلعر ةال ضتتتتتتتتتتتيفةلإلوتتتتتتتتتتتاب ةبالطفي يةل نهةيقومةبرّدةلعلةدلاعية

ة-الطفي ي.ةورّدةالفعلةهذاةب ج وعلينةه ا:
 .ةTissue reactionّد فعل األنسجة ر (1

  Immunity or Resistanceالمناعة أو المقاومة  (2

يحئلةرّدةلعلةا نسج ةليةمنطق ةموضغي ةمنةالجسمةهيةمنطق ةوجودةالطفي يةليةالجسمةال ضيفة
رّدةلعلةا نستتتتتتج ةإماةحا ةتر ةالطفي يةل  نطق ةالليةأوةمنطق ةتأثيراتهةوبئتتتتتتورفةأستتتتتتراةمنةال ناع .ةويخلفية

غزاهاةأوةعن ةالقضتتاءةع ىةالطفي يةأوةتأثيراته.ةأماةال ناع ةلايةتحئتتلةليةأعضتتاءةبعي فةعنةموقعةالطفي ية
أوةي رنةعّ هاة رّدةلعلةل جستتتمةبأك  هةضتتت ةا جستتتامةالغربي .ةوتحئتتتلةال ناع ةبئتتتورفةبطيئ ةمقارن ةبرّدةلعلة

ااةت ومةلفلرفةأطو ةحي ةغالبًاةمات ومةال ناع ةطي  ةوجودةال ضتتتتتتتتتتتتتتيفةع ىةقي ةالحياف.ةإنةا نستتتتتتتتتتتتتتج ةولكن
مئتتتتتتتتتتط حةال ناع ةومئتتتتتتتتتتط حةال قاوم ةيعّ انةمرادلينةعن ةأغ بةال ؤلفينةع اةمنةالناحي ةالنهري ةلانة    ة

حةال ضتتتتتتتتتيفةليةمقاوم ةق ةتط مةع ىةدلااةال ضتتتتتتتتتيفةوالذيةق ة ةيف حةفيه.ةأماةال ناع ةلانااةتشتتتتتتتتتلرطةنجا
ةدلاع ةهذاة.
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ة

 Parasite Specificityتخصص الطفيلي 
تستت ىةظاهرفةتفضتتيلةطفي يةمّعينةتحتةظلةالهرورةالطميغي ةل ضتتيفةأوةمج وع ةمضتتيفاتةوب رجاتة

.ةل  اًلةهنا ةأربع ةأنوااةمنةطفي ياتةال الرياة ةتئتتتتيبةإ ةHost Specificityمخل ف ةباللخئتتتتصةل  ضتتتتيفة
بين اةيقا ةل طفي يةالذيةبامرانهةأنةيئتتتتتتتتيبةةSpecificالنستتتتتتتتانةويقا ةعنةهذهةالطفي ياتةبانااةةملخئتتتتتتتتئتتتتتتتت ة

مضتتيفاتةمخل ف ةبأنهةغيرةملخئتتص.ةوليةالوقتةنفستتهةلانة لةطفي يةليةمضتتيفةماةرم يةتفضتتي هةلعضتتوةماة
ة م لةوجودةال ر انةالشتتتتتريطي ةجنسةOrgan Specificityذاةيستتتتت ىةبلخئتتتتتصةالعضتتتتتوةع ىةعضتتتتتوةآخر.ةوه

Taeniaليةا معاءةال قيق ةلالنستتتتان.ةوالشتتتتيءةنفستتتتهةيئتتتتحةع ىةا نستتتتج ة ةبلةحلىةالخالياة  اةيحئتتتتلةليةة
ةإواب ةطفي يةال الرياةلكرياتةال مةالح رةليةالنسانةدونةالميتة.

ة

 Kinds of Parasites أنواع الطفيليات

ة-هنا ةع فةأساليبةللقسيمةالطفي ياتةإلىةأنوااةمخل ف ةمنااةماةيأتي:
،ةإبةتستتتت ىةالطفي ياتةالليةتقسرررم الطفيليات إسرررتناداأ إلى أماكن وجودها في أو على جسرررم المضررريف (1

ةExternal or ectoparasitesتغياةع ىةالستتتتتتطحةالخارجيةل  ضتتتتتتيفةباستتتتتتمةالطفي ياتةالخارجي ة
كالق لةليةالنستتتتتتتان،ةليةحينةتستتتتتتت ىةالطفي ياتةالليةتغياةليةأحشتتتتتتتاءةوجورةوعضتتتتتتتالتةالجستتتتتتتمة

.ةأمتتاةعنتت ةتواجتت ةبعتةالطفي يتتاتةليةمنتتاطمةInternal or endoparasitesبتتالطفي يتتاتةالتت اخ يتت ة
ليستتتتتتتتتتتتتتتةع يق ةبالج  ةلينهرةلااةطفي ياتةخارجي ةإنة انةم خ ااةل ج  ةعنةطريمةال حي ةالخارجية

 وتعّ ةطفي ياتةداخ ي ةإنةإسلقرتةهنا ةبع ةووولااةل ج  ةعنةطريمةالقنافةالاض ي .مباغرفة

.ةإبةتستتتت ىةالطفي ياتةاللية ةتستتتتلطيعةالغياةدونةوجودةتقسرريم الطفيليات إسررتناداأ لطبيعة مهيشررتها (2
ليةحينةتستتتتتتتتت ىةالطفي ياتةالليةي رنااةالغياةمغيشتتتتتتتتت ةةObligateاإلجبارية ال ضتتتتتتتتتيفةبالطفي ياتة

 . Facultativeةالطفيليات اإلختياريةباسمةةFree livingأوةمغيش ةحرفةطفي ي ة

 .تقسيم الطفيليات إستناداأ لطول المدة الزمنية التي تقضيها مع مضيفاتها (3

إبةتس ىةالطفي ياتةالليةتزورةمضيفاتااةط بًاةلغذاءةلق ةة
 الطفيليات ةبإسمثمةتلر هةبع ةالحئو ةع ىةوجب ةطعامة

ة البعو ةال اصةل مةالنسان.ةةTemporaryةالمؤقتة
ة
ة

ة
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ليةحينةتستتتتتتتت ىةالطفي ياتةالليةتقضتتتتتتتتيةللرفةمح دفةمنةن وهاةليةأوةع ىةجستتتتتتتتمةال ضتتتتتتتتيفةباستتتتتتتتمة
ة-.ةوهذهةتقسمةب ورهاةإلىةمج وعلينةه ا:Stationaryةالطفيليات المستقرة

ةة
الطفي ياتةالليةتقضيةللرفةمنةن وهاةمعةال ضيفةثمةتلر هة

ةطفيليات دوريةللك لةن وهاةب غيش ةحّرفةغيرةطفي ي ةللس ىة
Periodicةأوةللروي ةة

وا خرهةالليةتقضية لةللرفةوجودهاةمعةال ضيفةع اةللراتةة
تسمى دائمية ظاورهاةحّرفةعن ةإنلقالااةمنةمضيفةآلخرةوهذهة

Permanentة.ة
 

،ةإبةلطفيليات إسررتنادا إلى تشررابه أو إختالط منطقة أو مناطز توايعها داخل جسررم المضرريفتقسررم ا (4
 Sympatricيط مةع ىةا نوااةالطفي ي ةالليةتل اخلةأماكنةتواج هاةأوةتلشتتتتتتتتابهةت كةا ماكنةب ستتتتتتتتمة

speciesةل  اًلةالحيوانةالبل ا يةالستتتتتتتتتتتتوطية.Giardia Iamblia وال ودفةالشتتتتتتتتتتتتريطي ةة  Taenia 

saginataاله اةيغياةليةا معاءةال قيق ةلإلنستتتتتتتتتتتتتان.ةوليةحال ةوجودةعالق ةقراب ةبينةهرذاةأنوااةة 
م لةأميباةالزحارةوأميباةالقولونة اله اةيعودةل جنسةنفستتتتهةويغيشتتتتانةةSibling speciesل نااةتستتتت ىة

 Allopatricاةليااةلل عىةستتتتتتتتتتتتتتوي ةليةالقولون.ةأماةا نوااةالليةلكلةمنااةمنطق ةثابل ةرلوزاةتواج ه

speciesة. 

ةIntraspecific ،ةإبةتس ىةطفي ياتةالنواةالواح تقسم الطفيليات إستناداأ لعالقة القرابة مع مضيفاتها (5
ملطف  ةةAngler fishعن ماةيعودةالطفي يةلنواةال ضتتتيفةنفستتتهةم لةمغيشتتت ةب ورةا ستتت ا ةالئتتتيادفة

عن ماةيعودةالطفي يةلنواةواح ةةInterspecific  خل ف ةع ىةإناثاا،ةبين اةتستتتتتتتتتتتتتت ىةأنوااةالطفي ياتةال
حيوانيةمعّينةمخل جةعنةالنواةالذيةيعودةلهةمضتتتتتتتتتتتتتيفه.ةوهذهةهيةالحال ةالشتتتتتتتتتتتتتا ع ةليةعالمةالحيوانة

 ك غيش ةأميباةالزحارةملطف  ةع ىةالنسان.

اتااةتستتتت ىةالطفي ياتةالليةتغياةأحيانًاةتحتةظلةالهرورةالطميغي ةليةمضتتتتيفاتةهيةليستتتتتةمضتتتتيف (6
 Occasional or Accidental orةالطررارئررة أو العرضررررررررريررة أو الحرراد يررةالعليتتاديتت ةبتتالطفي يتتاتة

Incidentalوأحياناةتس ىةغيرةال علادفةةUnusualم لةإواب ةالكالفةوالقط ةب خّرمة م ةا غنام.ةة
 علادةنفستتتتهةأماةألرادةالنواةالطفي يةالليةتلواج ةليةأماكنةغيرةمعلادفةبالنستتتتب ةلااةضتتتت نةال ضتتتتيفةال

 A berrant orتحتةظلةالهرورةالطميغي ةللستتتتتتتتتتتتتت ىةبالطفي ياتةالضتتتتتتتتتتتتتتاّل ةأوةاللا ا ةأوةالجّوال ة

Erratic or Wanderingةم لةتواج ةال ودفةال بوستتتتتتتتتتتتتتي ةEnterobius vermicularisليةالقنافةة
 اللناس ي ةلإلناثةب ً ةمنةا معاءةالغ يه ة.



14 

 

 Types of Hosts أنواع المضيفات
ال ضتتيفاتةليةماةبينااةبحستتبةمراحلةالطفي يةال وجودفةليااةوبحستتبةأه يلااةلل كةالطفي يات.ةوهذهةتخل جة
ة-ا نوااةهي:

 Final or Primary or Essential orالمضررررريف النهائي أو اإلبتدائي أو األسررررراسررررري أو المحدّد  (1

Definitiveضيفةالذيةرلكاثرةوهوةال ضيفةالذيةيئلةفيهةالطفي يةطورةالم وغةالجنسي،ةأوةهوةال ة
 فيهةالطفي يةتكاثرًاةجنسيًاةم لةالنسانةبالنسب ةلطفي يةالم اارزيا.

:ةةوهوةال ضتتتيفةالذيةيحئتتتلةفيهةIntermediate or Secondaryةالمضرريف الوسررطي أو الثانوي  (2
 الطفي يةتكاثرًاة جنسيًاةم لةالقواقعةبالنسب ةلطفي يةالم اارزياة.

بعتةحا تةاللطّفلةوبالذاتةليةطفي ياتةال الرياةالليةيحئلةتكاثرهاةيئعبةتطميمةاللعريفينةأعالهةع ىة
الجنستتيةليةالبعو ةوتكاثرهاةالالجنستتيةليةالنستتان،ةو ذلكةليةال شتت انياةواللريبانوستتوماتةوغيرهاةمنةالطفي ياتة

لوستتطيةاللية ةيحئتتلةليااةاللكاثرةالجنستتي.ةول عالج ةم لةهذهةالحا تةيستتلم  ةمئتتط حيةال ضتتيفةالناا يةوا
 ب ئط حيةال ضيفةالاللقريةوالفقرية.

:ةةوهوةال ضيفةالذية ةيحئلةفيهةل طفي يةن وةررقىةبلةCarrier or Paratenicالمضيف الحامل  (3
أنةهذاةال ضتتتتتتيفةيستتتتتتاع ةالطفي يةوبلكةبقيامهةب ورةح قهةالووتتتتتتلةالميئي ةماةبينةال ضتتتتتتيفةالوستتتتتتطية

ليةةCennorhynchusالعا  فةل جنسةةAcanthocephaiaوالناا ي.ةل  اًلةال ر انةالشتتتتتتتتتتتتتتو ي ةالرأتة
طفي ياتةتئتتتتتلةمرح  ةالم وغةالجنستتتتتيةليةالطيورةالضتتتتتاري .ةأماةأطوارهاةاليرقي ةللغياةبالحشتتتتتراتةوق ة
وج تةررقاتةهذاةالجنسةمح ول ةليةأجسامةا لاعيةوالضفاداةوبعتةال با نةالئغرف.ةولكونةا لاعية

ع ىةالحشرات.ةوهيةب ورهاةت لامةمنةقملةالطيورةالضاري ةوليةوالضفاداةوال با نةالئغيرفةتلغذهةبر رفة
الطبةللكونةبذلكةق ةقامتةب ورةال ضتتتتتتتيفةالحاملةليئتتتتتتتا ةهذاةالطفي يةمنةالحشتتتتتتتراتةالىةالطيور.ة

ع ىةالشتتتتتتتتخصةال ئتتتتتتتتافةبطفي يةمرضتتتتتتتتيةعن ةزوا ةأعرا ةة Carrierوليةالطب،ةيط مةمئتتتتتتتتط حة
يةل  فةمنةالزمن.ةوهناةق ةيعّ ةهذاةالشخصةأك رةخطورفةال ر ةمنهةإبةأنهةربقىةحاماًلةل  سمبةال رض

 ع ىةال جل عةمنةال ريتةنفسهة.

:ةةوهوةال ضتتتتتيفةالذيةيقومةبنقلةالطفي يةمنةمضتتتتتيفةناا يةإلىةمضتتتتتيفة Vectorةالمضررريف الناقل (4
إباةعانىةالطفي يةليةجستتمةبلكةال ضتتيفةالناقلةمنةة Biologicalةناقل حيوي ناا يةآخر.ةويقستتمةإلىة

إباةلمةيعانيةالطفي ية Mechanicalةمينانينين وةوتطّورةم لةدورةالبعوضتت ةليةحيافةال الريا،ةوناقلة
ليةجسمةبلكةال ضيفةالناقلةمنةأيةن وةبلةيرونةدورةال ضيفةالناقلةهناةهوةمجّردةإيئا ةالطفي ية

باةالزحارةعن ةإللئتتتتتتاقااةبأرجلةوغتتتتتتعرةوأجنح ةالذبافةوالئتتتتتتراوتتتتتترةميرانيريًاة  اةيحئتتتتتتلة كياتةأمي
والحشتتتراتةا خرهةعن ماةتح ةهذهةالحشتتتراتةع ىةالغا  ةوتقومةباللاليةبنقلةت كةا كياتةلغذاءةأوةماءة

 النسانة.
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وهوةال ضتتتتتتتتيفةالذيةيح لةالطفي يةوالذيةي رنةأنةةةReservoir:ةالمضررررريف المسرررررتودع أو الخاان  (5
ل ضتتتتيفاتةناا ي ةأخرهة  اةيحئتتتتلةليةالخنازيرةوالجاموتةوالغز نةوغيره اةمنةيرونةمئتتتت رةع وهة

الحيواناتةالليةتعّ ةمستتتتتتتتتتتلودعاتةلوتتتتتتتتتتتاب ةالنستتتتتتتتتتتانةب ر ةالنومةا لريقيةالذيةتستتتتتتتتتتتمبهةستتتتتتتتتتتوطياتة
Trypanosoma gambienseوالذيةتنق هةالذباب ةةTsetse ة. 

 Some Termsبعض التعاريف 
1) Zoonoses ع ىةا مرا ةال شتتتتتلر  ةماةبينةالنستتتتتانةوالحيوان.ةأوةا مرا ةاللية:ةيط مةهذاةال ئتتتتتط حة

 -تنلقلةطميغيًاةلإلنسانةع ىةطريمةالحيواناتةوبالعرس،ةوتضمةمج وعلينةه ا:

 :ةعن ماةتنلقلةا مرا ةمنةالحيوانةإلىةالنسانة.Zooanthroponoses (أ

 :ةعن ماةتنلقلةا مرا ةمنةالنسانةإلىةالحيوان.Anthropozoonoses (ف

2)    Multiparasitism = Superparasitismةوهيةحال ةإواب ةمضيفةماةبأك رةمنةنواةمنةالطفي ياتة:
ليةوقتةواح .ةلالنستتتتانةم اًلةي رنةأنةيرونةال ئتتتتابًاةبالزحارةا ميميةوالم اارزياةوا ستتتترارتة...ةألف.ةلية

 الوقتةنفسه.

3) Superinfectionةهيةحال ةتعّر ةال ضتتيفةلإلوتتاب ةمنةج ر ةبطفي يةموجودةفيهةأوةع يهةعن ةلحه ةة:
 اللعر ةهذه.ةم اًلةغخصةمئافةبال الرياةوت خلةلجس هةوجب ةج ر فةمنةطفي ياتةهذاةال ر ة.

4) Hyperparsitismةهيةحال ةتطفلةبعتةالطفي ياتةع ىةطفي ياتةأخره.ةم ا ةبلكةحال ةإوتتاب ةطفي يةة:
 ل بعو ةالذيةيغياةب ورهةملطفاًلةع ىةالنسانة.ةPlasmodiumال الرياة

5) Parasitoidismةيط مةهذاةال ئتتتتتتتتتتتتتتط حةع ىةحال ةع دة ميرةمنةأنوااةالحشتتتتتتتتتتتتتتراتةالليةتلغذهةأطوارهاةة:
اليرقي ةع ىةأجستتتامةمضتتتيفاتااةالليةهيةليةالغالبةمفئتتت ي ةأق امةأخرهةولكنااةبالنااي ةتقللةال ضتتتيفةأثناءة

 و.ةهذهةالحشتتراتةتشتتبهةال فلرستتاتةبرونااةتقللةال ضتتيفاتةوتشتتبهةالطفي ياتةبرونااةتحلالةأوةبع ةإك الااةالن
 مضيفًاةواح ًاةلق ة.

ة

   PARASITISM IN THE ANIMAL KINGDOM التطفل في المملكة الحيوانية
تنلشتتتتترةظاهرفةاللطفلةلية لةغتتتتتعبةال   ك ةالحيواني .ةلج يعةالشتتتتتعبةالحيواني ةتضتتتتتمةبينةأنواعااةبعتةة

الحيواناتةال لطف  ةع ىةغيرهاةمنةالحيواناتةقاطب ةأنةيئتتبحةليةرومةماةمنةحياتهةعرضتت ةلالوتتاب ةبالطفي يات.ة
وتخل جةهذهةالحيواناتةال ئتتتتاب ةبحستتتتبةأه يلااةل طفي يات.ةفبعضتتتتااةيخ مة  ضتتتتيفةناا يةوملوستتتت ةوحاملةأوة

طفي ياتةومضتتتتيفاتااةليةالفقراتةالقادم ةناقلةأوةمستتتتلوداةلإلوتتتتاب .ةوستتتتورةرلمةاللطرنةإلىةتنويع ةمخل ف ةمنةال
ةمنةمفرداتةال ناتة.
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ولغر ةتفامةالجوانبةال خل ف ةليةحيافةالطفي ياتةوعالقلااةب ضيفاتااةرلط بةا مرةاللعررةع ىة لةمنة
ا طوارةال ع ي ،ةمئادرةالع وه،ةم اخلةالع وه،ةالعواملةال ؤثرفةلية  ال ةوإنلشارةالواب ةبالطفي يات،ةومراحلة

ة-للطفل.ةوهذهةسيلمةتميانااةبئورفةمخلئرفة اآلتي:ا

 Infective Stagesاألطوار المعدية 

يقئتتتتتت ةبالطورةال ع يةت كةال رح  ةمنةدورفةحيافةالطفي يةالليةإباةماةأوتتتتتتبحتةبل اتةبطريق ةأوةبأخرهة
باخلالرة.ةوهذهةا طوارةال ع ي ةتخل جةInfectionمعةجستتتتتتتتمةال ضتتتتتتتتيفةلأنااةتستتتتتتتتمبةلهةالوتتتتتتتتاب ةأوةالع وهة

ة-الطفي ياتةومنااةا طوارةاآلتي :

:ةت  لةالميضتتتتتتتتتتتت ةالطورةال ع يةلإلوتتتتتتتتتتتتاب ةبالع ر ةمنةأنوااةال ر انةةEgg or ovumالبيضرررررررة  (1
ال لطف  ةع ىةالنسانةوالحيوان.ةولغر ةض انةالواب ،ةتطرحةغالمي ةال ر انةال لطف  ةأع ادًاةها   ة

.ةل ودفةEgg – Producing machinesلنلالةالميتةمنةالميو ةلذاةيشماااةالع  اءةبرونااةمرا نة
تطرحةروميًاةحواليةم يونةبيض .ةوب اةأنةهذهةال ودفةةDiphyllobothrium latumالس كةالشريطي ة

تغياةليةا معاءةال قيق ةلجستتتتمةالنستتتتانةل  فةق ةتئتتتتلةإلىةعشتتتترينةستتتتن ،ةلاذاةيعنيةأنةدودفةواح فة
م يارةبيضتتتتتتت .ةوتخل جةال ر انةليةقاب ي ةبيوضتتتتتتتااةة7ر2واليةمنااةي رنةأنةتطرحةطي  ةللرفةحياتااةح

ع ىةالع وه.ةفبعتةال ر انةتكونةبيوضتتتتتتااةمع ي ةحا ةطرحااةمنةجستتتتتتمةال ودفة  اةليةحال ةال ودفة
بين اةتحلالةبيو ةدر انةأخرهةم فةمنةالوقتةبع ةطرحااةةHymenolepis nanaالشتتتتتريطي ةالقزم ة

رةالخراطيني.ةوت خلةالميو ةجستتتمةال ضتتتيفةعادفةمعةالغذاءةللئتتتبحةمع ي ة  اةليةحال ةدودفةالئتتتف
 أوةال اءةال  وثينةبااة.

:ةت  لةاليرق ةالطورةال ع يةلإلوتتتتتتتتتتتتتتتاب ةبع دةمنةال ر ان.ةوهذهةاليرق ةق ةتوج ةحّرفةةLarvaاليرقة  (2
  اةال غيش ةليةاللرب ةوتل رنةمنةإخلرانةج  ةالنسانةأثناءةمشيهةحاليةالق مينةليةال ناطمةال  وث ة

أوةق ةتكونةاليرق ةة. Ancylostoma duodenaleهوةالحا ةعن ةالوتتاب ةبيرقاتةال ر انةالشتتئتتي ة
در انةالم اارزياةةCercariaeستتتابح ةبال اءةال  وثةبااة  اةيحئتتتلةعن ةإوتتتاب ةالنستتتانةبستتتر ارياتة

Schistosoma spp.منةخال ةالستتتتتتتتتتتتباح ةأوةالغلستتتتتتتتتتتتا ةأوةالغو ةبال اءةال  وثةباا.ةوق ةتكونةة
الليةت لئتااةالبعوض ةة Wuchereria bancroftiاليرق ةستابح ةليةدمةالنستانةم لةررقاتةالفالرياة

بذلكةالطفي يةبع ةتغذيةت كةةاإلنسرررررانمنةجستتتتتتتمةالنستتتتتتتانةللئتتتتتتتافةبااةالبعوضتتتتتتت ةومنةثمةيئتتتتتتتافة
غتتخصةآخر.ةوق ةتكونةبعتةاليرقاتةإماةليةلحومةالحيواناتةم لةررقاتةالبعوضتت ةال ئتتاب ةع ىةدمة

ملكيستتتتتتت ةع ىةالنباتاتةم لةميلاستتتتتتتر ارياةدر انةح زونة م ةأوةTaeniaال ر انةالشتتتتتتتريطي ةمنةالجنسة
ا غنام،ةويلناو ةال حومةال ئتتتتتاب ةني ةأوةمطموخ ةبئتتتتتورفةغيرةجي فةأوةبلناو ةالخضتتتتتراواتةال ئتتتتتاب ة
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عقيمةتحئتتتلةالوتتتاب .ةوباذاةت خلةررقاتةال ر انةجستتتمةال ضتتتيفةإماةمعل  فةطازج ةدونةغستتتلةأوةت
 ع ىةنفسااةبالسباح ةأوةالحر  ،ةأوةمعةالغذاءةأوةماءةالشرفةأوةب ساع فةحشرفةماو ةل  مة.

:ةةي  تتلةطورةالكيسةليةالحيوانتتاتةالبلتت ا يتت ةالليةتلكيسةالطورةال عتت ية وتتتتتتتتتتتتتتتتابتت ةCystالكيس  (3
الغذاءةوال اءةبه.ةهذاةالطورةمقاومةل هرورةالخارجي ةوهيةوستتتي  ةالنلقا ةال ضتتتيفاتةمنةخال ةت وثة

أيضتتتتتتتتًا،ة  اةق ةتكونةوستتتتتتتتي  ةل لكاثرةأيضتتتتتتتتًاة  اةليةأميباةالزحار.ةومنةجانبةآخرةلانةررقاتةبعتة
ال ر انةتئتتتتبحةمع ي ةل  ضتتتتيفةالناا يةبع ةتكيستتتتااةإماةع ىةالنباتاتةأوةليةلحومةالحيواناتةو  اةتمة

 طورةاليرق ةال ذ ورةأعالهة.ةتميانهةلي

:ةي  لةالطورةالبالغةالطورةال ع يةلوتتتتتتتتتتتتتتتاب ةال ضتتتتتتتتتتتتتتيفةببعتةالطفي ياتةAdultالطور البالغ  (4
كتتالبعو ةال تتاصةل تت مةوالق تتلةوغيرهتتا.ةومنةجتتانتتبةآخرةلتت نةبعتةالحيوانتتاتةالبلتت ا يتت ةالليةتهارة

وستتتوطياتةةEntamoebu gingivalis بالطورةالخضتتتريةلق ةدونةوجودةطورةالكيسةم لةأميباةالفمة
ل نةهذاةالطورةالخضتتتتتتتتتتتتتتريةيعّ ةب  اب ةطورةالم وغةوهوةي  لةالطورةال ع يةةTrichomonasالجنسة

الذيةرنلقلةمباغرفةلإلنسانةمعةالربابةأوةباللقميلة  اةليةأميباةالفمةأوةمنةخال ةا تئا ةالجنسية  اة
 .ةTrichomonas vaginalisليةال شعراتةال ام ي ة

 Infective Sourcesمصادر العدوى 

يقئتت ةب ئتت رةالع وهةالواستتط ةأوةالوستتي  ةالليةيئتتبحةليااةالطورةال ع يةل طفي يةبل اتةمعةال ضتتيفةةةةةةةةة
ة-للحقيمةالواب .ةوتخل جةمئادرةالع وهةهذهةباخلالرةالطفي يات.ةومنةهذهةال ئادرةماةيأتي:

:ةتوجتت ةليةاللربتت ةبيو ةالعتت رتت ةمنةالتت رتت انةويرقتتاتةبعتةالتت رتت انةا خرهةوأكيتتاتةةSoilالتربررة  (1
بعتةالحيواناتةالبل ا ي ةنليج ةعاداتةاللغوطةبالعراءةوليسةبال رالمةالئتتتتتتتتتتتتتتحي .ةوبستتتتتتتتتتتتتتمبةالل اتة
ال باغرةمعةاللرب ةم لةال شيةحفافةا ق امةأوةلعبةا طفا ةبالشواراةوالساحاتةوالح ا مةأوةمنةخال ة

 ي ةالخضتتتترواتةبالمرازةالبشتتتتريةدونةمعالج ةحراري ةأوة ي ياوي ،ةلأنةاللرب ةتع ةمئتتتت رًاةهامًاةمنةتستتتت
مئتتادرةالع وهةلإلوتتاب ةبالطفي يات.ةومنةالج ررةبالذ رةأنةال ر انةالليةتعّ ةاللرب ةمئتت رةالوتتاب ة

 .ةGeohelminthsبااةتس ىةب سمة

:ةي  لةال اءةال  وثةبأكياتةأوةبيو ةأوةررقاتةالطفي ياتةمئتتتتتت رًاةهامًاةلإلوتتتتتتاب ة Waterالماء  (2
بل كةالطفي ياتةوبلكةإماةمنةخال ةغتتتتتتتتتتترفةهذاةال اءةدونةتعقيمةأوةغ ي،ةأوةمنةخال ةالستتتتتتتتتتتباح ةأوة
الخو ةأوةالغلسا ةبال ياهةال  وث ة  اةيحئلةعن ةالواب ةبيرقاتةسر ارياةالم اارزياةم اًل.ةوتس ىة

 Waterborne مرا ةالليةيرونةال اءةليااةمئتتتتتتتتتتتتتتت رةالع وهةبأستتتتتتتتتتتتتتمةا مرا ةال نلق  ةبال اءةةا

diseasesة. 

يعّ ةالطعامةمئتتت رًاةهامًاةمنةمئتتتادرةالوتتتاب ةبالطفي ياتةستتتواءةأكانةبلكةالطعامةة: Foodالطعام  (3
عر ةالطعامةوخاوتتتتتتتت ةنباتيًاة الخضتتتتتتتتترواتةوالفواك ةأوةحيوانياةم لةمخل جةأنوااةال حومةإبة  يرًاةماةرل
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ال رشتتتتتتتتتتتورةمنهةل ل وثةبأكياتةأوةبيو ةأوةررقاتةالطفي ياتةوالليةتج ةطريقااةستتتتتتتتتتتااًلةبالووتتتتتتتتتتتو ة
أوةمطموخًاةةنييال  ضتتتتتتتتتيّفةالناا يةو ةستتتتتتتتتي اةعن ةتناو ةالطعامةطازجًاةدونةتعقيمةأوةحلىةغستتتتتتتتتلةأوة

ةالطعامةمئتتتتت رةالوتتتتتاب ةبااةب  ستتتتتمةا مرا ةال نلق  ةبئتتتتتورفةغيرةجي ف.ةوتستتتتت ىةا مرا ةالليةيع ص
 .ةFoodborne diseasesبالغذاءة

ت  لةالك يرةمنةالحشتتتتتتراتةماوتتتتتت ة:  Blood-sucking animalsالحيوانات الماصررررة للدم  (4
مئتتتتتتتتتت رةالع وهةةLeechesودر انةالع مةةMites والح م Ticks  ال ماءةوغيرهاةمنةالحيواناتة القراد

لإلوتتتتتتاب ةبالع ر ةمنةالطفي ياتةأثناءةتغذيةت كةالحيواناتةع ىةدمةال ضتتتتتتيفةللحقنةليةدمهةا طوارة
ال ع ي ةأوةتأخذةمنهةا طوارةال ع ي ةوبذلكةتئتتبحةت كةالحيواناتةماوتت ةال ماءةمئتتاب ،ة  اةيحئتتلة

 عن ةالواب ةبأمرا ةداءةالفيلةوال الرياةوال ش انياة.

ت عبةالك يرةمنةالحيواناتةة: Wild and domestic animalsرية واألليفة الحيوانات الب (5
ال نزلي ة القط ةوالكالفةوال جالةو ذلكةالحيواناتةالمري ةال خل ط ةدورةال ضيفةالوسطيةأوةالناا ية
أوةالناقلةأوةالحاملةأوةالخازنةلع ر ةمنةا نوااةال لطف  ةع ىةالنستتانةوبذلكةل نةالل اتةال باغتترةأوة

يرةال باغتتتتتتتتتتتتترةمعااةيع ةعاماًلةهامًاةلإلوتتتتتتتتتتتتتاب ةب ر انةا كياتةال ا ي ةوا وتتتتتتتتتتتتتاب ةباليرق ةال ااجرفةغ
 وغيرهاة.Toxocara canisا حشا ي ةالناج  ةعنةإبلالاةبيو ةأسرارتةالكالفة

(:ةت عبةالك يرةمنةا دواتةال ستتتلخ م ةليةالحيافةةFomes:)ةومفردهاةةFomitesأدوات العدوى  (6
مشتتتتتت ةولرغتتتتتت ةالشتتتتتتعرةولرشةا ستتتتتتنانةولعبةا طفا ةلضتتتتتتاًلةعنةمخل جةأنوااةال البسةاليومي ةم لة

وتجايزاتةالفراشةت عبةدورًاةهامًاةليةنقلةا طوارةال ع ي ةل ع ر ةمنةالطفي ياتةمنةمضتتتتتتتتتتتتتتيفةآلخرة
ك اةحال ةالق لةوإحل ا ةإنلقالهةمعةال شتتتتتتتتت ،ةلرغتتتتتتتتت ةالشتتتتتتتتتعر،ةاليشتتتتتتتتتارباتةوغيرها.ة  اةت عبةبعتة

 Clysmaوالحقن ةالشرجي ةةVaginal speculumمّي ةغيرةال عق  ةم لةالناظورةال ام يةا دواتةالط

or clysterوال حقن ةةSyringeدورًاةهامًاةليةإيئا ةبعتةا طوارةال ع ي ةإلىةجسمةال ريتة.ة 

 Entries and Exits of Infectionمداخل ومخارج العدوى          
اوةم اخلةمح دفةتخل جةPortals ت خلةا طوارةال ع ي ةل طفي ياتةإلىةجسمةال ضيفةمنةبواباتة

ة-باخلالرةالطفي ياتةومنااةمايأتي:
:ةتتتت ختتتلةعنةطريمةهتتتذهةالموابتتت ةالك يرةمنةا طوارةال عتتت يتتت ة تتتالميو ةواليرقتتتاتةةMouthالفم  (1

وا كياتةوا طوارةالخضري ةللسلقرةإماةليةالفمةأوةليةبقي ةأجزاءةالقنافةالاض ي ةأوةمنااةإلىةأعضاءة
جستتتتتتتت ي ةأخرهةأوةإلىةالعضتتتتتتتتالتةوالج  .ةويحئتتتتتتتتلةال خو ةل فمةإماةمنةخال ةت وثةا ر يةوبالذاتة

عةباللرب ةال  وث ةأوةمنةخال ةتناو ةال اءةوالغذاءةال  وثينةأوةمنةإستتتتتتتتتتتتتلخ امةبعتةا دواتةا وتتتتتتتتتتتتتاب
ا طوارةمعةالربابةأوةاللقميتتتلةاوةتنتتتاو ةالطعتتتامةمنةألواهة أوةبتتتاللقميتتتل.ةوتخرلةبعتة Orallyل ويتتتاًة

 . اآلخرينةأوةبا دواتةالف وي 
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خال ةتغتتذيةالحشتتتتتتتتتتتتتتراتةوغيرهتتاةمنة:ةتتت ختتلةل ج تت ةبعتةا طوارةال عتت يتت ةإمتتاةمنةةSkinالجلررد  (2
الحيواناتةال او ةل  مةع ىةدمةال ضيفة  اةليةحال ةالواب ةبال الرياةوداءةالفيلةومر ةالنوم،ةأوة
منةخال ةمق رفةالطورةباتهةع ىةإخلرانةالج  ةمباغرفةعن ةت اسهةمعةجسمةال ضيفة  اةتع لةررقاتة

 وث ،ةأوة  اةتع لةستتر ارياةالم اارزياةأثناءةستتباح ةال ودفةالشتتئتتي ةأثناءةال شتتيةحفافةا ق امةليةترب ةم
النستتتتتتانةليةماءةم وثةباا.ةوتخرلةا طوارةال ع ي ةجراءةإملئتتتتتتاصةال مةمنةقملةالحيواناتةماوتتتتتت ة

 ال مة.

:ةيحئلةأحيانًاةأنةت خلةبعتةا طوارةال ع ي ةالخفيف ةالوزنةإلىةالجسمةعنةطريمةةNoseاألنف  (3
ليةحال ةا وتتتتتاب ةبميو ةال ودفةال بوستتتتتي ةأثناءةترتيبةا مةلفراشةةإستتتتتلنشتتتتتاقااةمعةهواءةالشتتتتتايمة  ا

 الطفلةال ئاف.

:ةيحئتتتتتتتتلةمنةجّراءةالتئتتتتتتتتا ةالجنستتتتتتتتية Urino–genital tractةالقناة البولية التناسرررررلية (4
Sexual intercourseأوةإستتتتتتتلخ امةال البسةال اخ ي ةال  وث ةب لرازاتةال رأفةال ئتتتتتتتاب ةالحاوي ةع ىةة

طفي يةال شتتتعراتةال ام ي ةدخو ةالطورةالخضتتتريةال ع يةلذلكةالطفي ي.ة  اةتحئتتتلةالوتتتاب ةأحيانًاة
منةخال ةإستتتتتتتتلخ امةالناظورةال ام يةال  وث.ةوتخرلةبا تئتتتتتتتتا ةالجنسةاوةباستتتتتتتتلخ امةال ناغتتتتتتتتجةاوة

 . ام يالناظورةال 

خد (5 :ةأحياناةماةتنلقلةالوتتتتتتتتتاب ةمنةا مةالحاملةإلىةجنينااةعمرةةPlacentaةالمشرررررريمة أو السرررررر 
 Toxoplasmaال شتتتتتي  ةمرورًاةإلىةالحملةالستتتتتّرية  اةيحئتتتتتلةليةحال ةطفي يةال قّوستتتتتاتةالكون ي ة

gondiiويس ىةهذاةالنلقا ةب سمةالنلقا ةالخ قيةأوةالو ديةةCongenitalة. 

:ةيحئلةةOrgan transplantationوارع األعضاء  Blood transfusionنقل الدم  (6
أحيانًاةأثناءةنقلةال مةأوةزراةبعتةا عضاءةمنةأغخاصةمئابينةبال الرياةأوةب ر ةالنومةا مريرية
أنةتنلقلةالوتتتتتاب ةإلىةا غتتتتتخاصةال ستتتتتل  ينةل  مةأوةلل كةا عضتتتتتاء.ةويحئتتتتتلةبلكةمنةخال ةع مة

ك ةمنةخ وهاةمنةا وتتتتتتتتتاباتةالطفي ي ةقملةنق ااةلخخرين.ةوتخرلةا طوارةلحصةال مةوا عضتتتتتتتتتاءةل لأ
 . ال ع ي ةبا س وفةنفسه

 :العوامل المؤ رة في إنتشار وكثافة اإلصابات الطفيلية
Factors Affecting Distribution and Intensity of parasitic Infections 
قملةغرحةهذاةال وضوا،ة ةب ةمنةلامةال ئط حينةاآلتيينةال عمرينةعنةإنلشارةالواب ةو  ال ةالواب ة

ةة-وه ا:
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:ةوتستتتتتتتتتتت ىةأيضتتتتتتتتتتتًاةنستتتتتتتتتتتب ةإنلشتتتتتتتتتتتارةالح وثةPercentage incidenceةنسررررررربة اإلصرررررررابة (1
Prevalence of incidenceأوالهاورةةOccurrenceويقئتتتتتت ةبااةالنستتتتتتب ةال ئوي ةمنةمضتتتتتتيفاتةة

ال عّين ةال ئتتتتتتتتتتتاب ةبنواةمعّينةمنةالطفي ياتةليةأيةوقتةأوةللرفةةPopulationال ج وع ةالستتتتتتتتتتتراني ة
مح دف.ةويلمةلحستتتتابااةبقستتتت  ةع دةال ضتتتتّيفاتةال ئتتتتاب ةع ىةع دةال ضتتتتيفاتةال فحووتتتت ةمعةضتتتترفة

 الناتتةليةما  ة.

ويقئتتت ة Density:ةةوتستتت ىةأيضتتتًاة  ال ةالوتتتاب ةIntensity of infectionشرردة اإلصررابة  (2
 بااةمع  ةع دةألرادةنواةحيوانيةملطفلةمقسومًاةع ىةع دةألرادةال ضيفةال ئاب ةبذلكةالطفي ية.

هنا ةأربع ةعواملةر يس ةمؤثرةليةإنلشارةو  ال ةالواب ةبالطفي ياتةليةمخل جةال ضيفاتةوال واقعةالميئي .ة
معةبعضااةالبعتةليةحئو ةالواب ةوإرتفاعااةأوةإنخفاضاا.ةهذهةالعواملةهيةةوهذهةالعواملةتع لةمل اخ  

 النباتاتةوالحيواناتةوال اءةوال ناخة.

 Plantsالنباتات:  -:أوالأ 

تأتيةأه ي ةالنباتاتةليةزيادفةإنلشتتتتتتتتتتتتتتارةالوتتتتتتتتتتتتتتاب ةبالطفي ياتةمنةحقيق ة ونةالك يرةمنةالطفي ياتةتنلقلة
ل ضتتتيفاتااةبواستتتط ةالنباتاتةم لةبيو ةال ر انةوأكياتةالحيواناتةالبل ا ي ةال  لئتتتق ةع ىةالنباتاتةلضتتتاًلةعنة

لإلوتتتاب ةبالطفي ياتةو ةستتتي اةعن ةتناو ةبعتةاليرقاتةال لكيستتت ةع يااةوبذلكةتستتتلخ مةالنباتاتة  ئتتت رةع وهة
هذهةالنباتاتةطازج ةدونةغستتتتتتتتلةأوةتعقيم.ة ذلكةتقّ مةالنباتاتةخ م ةأخرهةل طفي ياتةبئتتتتتتتتورفةغيرةمباغتتتتتتتترفةمنة
خال ةتوليرهاةال  جأةل قواقعةوالقشتتتتتتتتترياتةوغيرهاةمنةال ضتتتتتتتتتيفاتةالوستتتتتتتتتطي ةل ع ر ةمنةال خّرماتةوبعتةال ر انة

ي ةوال ر انةغتتتو ي ةالرأت.ةولاذاةتك رةالوتتتاب ةبال خّرماتةليةال ناطمةالليةتلولرةليااةالشتتتريطي ةوال ر انةالخيط
القواقعةنليجتتتت ةللولرةالنبتتتتاتتتتتاتةال تتتتا يتتتت .ةوع ىةالنقيتةمنةبلتتتتكةلوحتةوجودةبعتةالنبتتتتاتتتتتاتةالقتتتتات تتتت ةل قواقعة

Molluscicidesنباتاتةبلنهيفةليةبعتةمناطمةألريقيا.ةويقومةالستتتتتتتتتتتتتترانةال ح يونةهنا ةباستتتتتتتتتتتتتتلخ امةت كةالة
ةSchistosoma mansoniا وانيةوال البسةليةالمر ةوهذاةيستتتتتتاع ةليةتق يلةالوتتتتتتاب ةبالم اارزياةال انستتتتتتوني ة

ةهنا ةنليج ةقللةمضيفاتااةالوسطي ة)ةالقواقعة(.

  Animalsالحيوانات  - انياأ:

تأتيةأه ي ةالحيواناتةمنةحقيق ة ونةبعضتتتتتتتتااةيقومةب ورةال ضتتتتتتتتيفاتةالناا ي ةأوةالوستتتتتتتتطي ةأوةالحام  ةأوة
الناق  ةأوةالخازن ة نوااةمخل ف ةمنةالطفي ياتةوبذلكةرلح دةإنلشتتتتارةالطفي ياتةبانلشتتتتارةت كةالحيواناتةالليةتع لة

طمةالليةرلواج ةليااةالبعو ةلكونهةال ضتتتتتتتتتتتيفةب  اب ةمئتتتتتتتتتتتادرةالع وه.ةم اًلةتك رةا وتتتتتتتتتتتاب ةبال الرياةليةمنا
ةالشتتتتتتتتتتتتتتريطيتتتت ةالستتتتتتتتتتتتتت ريتتتت ة ةالطفي ي.ةوتك رةالوتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتت ةبتتتتالتتتت ودف الاللقريةوال ضتتتتتتتتتتتتتتيفةالنتتتتاقتتتتلةالحيويةلاتتتتذا

Diphyllobothrium latumليةمناطمةالعالمةالليةتؤ لةليااةا ستتتتتتتت ا ةنيئ ةأوةغتتتتتتتتبهةنيئ .ةوتنع مةإوتتتتتتتتاب ةة
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لخنزيري .ةوتك رةالوتتتتتتتتتتتتتتتاب ةب ودفةا كياتةال ا ي ةحي ةتلواج ةالكالفةالنباتيينةبال ودفةالشتتتتتتتتتتتتتتريطي ةالبقري ةأوةا
ليةغتتتتتتتواراةوقرفةالميوتةوليةالحقو .ةوتنع مةا وتتتتتتتاب ةبال خّرماتةليةحال ةع مةوجودةةStray dogsالستتتتتتتا ب ة
ةالقواقعة.

 Waterالماء  - الثاأ:

ل  اءةأه ي ة ميرفةليسةليةحيافةالطفي ياتةالليةتئتتتتتتتتتتتتتتيبةالحيواناتةال ا ي ةلق ةبلةحلىةل طفي ياتةاللية
تئيبةالحيواناتةا رضي ةمنةخال ة ونةال اءةمئ رةع وهةهامةوبلكةعن ةغرفةال اءةغيرةال عقمةأوةالغو ة

اا،ة ةب ةمنةاللطرنةإلىةعواملةال اءةأوةالسباح ةأوةالغلسا ةبه.ةولفامةدورةال اءةليةحيافةالطفي ياتةومضيفات
ة:ةBiotic)ةوتش لةالفيزياوي ةوالكي ياوي ة(ةلضاًلةعنةعواملةال اءةالحي ةةAbioticغيرةالحي ة

 Physical properties of the waterعوامل الماء الفيزياوية  (1

وهيةالعواملةالليةتلع مةبخواصةال اءةالفيزياوي ةدونةاللطرنةإلىةتر يبهةالكي ياويةأوةإلىةإحلوا هةع ىة
ةة-مخل جةال وادةالكي ياوي ةأوةالكا ناتةالحي .ةوتش لةالعواملةالفيزياوي ةاآلتي:

:ةلاذاةالعاملةدورةستتتتتتتتت ميةليةحيافةالطفي ياتةمنةخال ةقيامة water velocityسرررررررعة الماء  (أ
 اءةالستتتتتتتتتتتتريعةالجريانةب زاح ةا طوارةالحرفةل طفي ياتةبعي ا،ةأوةإزاح ةمضتتتتتتتتتتتتيفلااةبعي اةعنااةوبذلكةال

تئتتتبحةلرصةالل اتةماةبينةالطفي يةوال ضتتتيفةوتتتغب ةل  اًلةليةال يافةالستتتريع ةالجريانةرن رةوجودة
يع لةإيجابيًاةةالقواقعةع ىةالعرسةم اةليةال يافةالراك ف.ةومنةجانبةآخرةلانةال اءةالستتتتتتتتتتتتتتريعةالجريان

 ع ىةتعجيلةووو ةا طوارةاليرقي ةل ضيفاتاا.

ال يتتافةال لالط تت ةبقوفةع ىةحتتالتتاتةة Waves:ةتع تتلةأموالةةwater currentsتيارات الماء  (ف
خري ةوالرم ي ةم اةتع لةع ىةإزاح ةال ضتتتتيفاتة الشتتتتواطأةع ىةتعري ةال واقعةوخاوتتتت ةالشتتتتواطأةالئتتتتّ

رهاةوبذلكةتقلةالوتتاباتةالطفي ي ةبال ّخرماتةوال ر انةالشتتريطي ةالوستتطي ةم لةالقواقعةوالقشتترياتةوغي
 والخيطي ةوغو  ةالرأتةهنا ة.

:ةتخل جةالشتتتتتتتتواطأةو ذلكةقيعانةا ناارةوال ستتتتتتتتطحاتةType of the shoreةنوع الشررررراط  (ت
وباذاةلأنااةتخل جةنوجي ةةSandyورم ي ةة Muddyوطيني ةةRockyال ا ي ةا خرهةمابينةوتتتتتتتتتخري ة

الليةتلشتتتتتتتتتتتتتتم ةباا،ةوماةع يااةمنةقواقعةوقشتتتتتتتتتتتتتترياتةو ةلقرياتةأخره.ة  اةأنةوجودةبعتةالنباتاتة
الاللقرياتةالليةتحفرةالقنواتةوال خابأةلااةيعل  ةأيضتتتًاةع ىةطميع ةالشتتتاطأةوالقاا.ةلاذهةالاللقرياتة

 نادرفةليةال واقعةالئخري ةوغا ع ةليةال واقعةالطيني ةوأك رةغيوعًاةليةال واقعةالرم ي .ة

ر عبةع مةال اءةدورًاةهامًاةليةوجودةالنباتاتةال ا ي ة: Depth of the waterعمز الماء  (ث
الليةر زمااةالضتتتتتوءةلع  ي ةاللر يبةالضتتتتتو يةو ذلكةليةتولرةالحيواناتةالاللقري ةال رتبط ةبالنباتات.ة
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تلأثرةالوتتتتتتتتتتتاب ةلع ومًاةتك رةالقواقعةليةال ياهةالضتتتتتتتتتتتح  ةبين اةرن رةوجودهاةليةال يافةالع يق ةوبذلكة
 بال خّرماتةتبعًاةلذلكة.

:ةهنا ةعالق ةطردي ةماةبينةالوتتتاب ةبالطفي ياتة water temperatureدرجة حرارة الماء  (ل
ودرج ةحرارفةال اء،ةإبةأنةإرتفااةدرج ةحرارفةال اءةرنش ةا س ا ةوا حياءةال ا ي ةا خرهةع ىةتناو ة

لبعتةالطفي ياتةوبذلكةتزدادةلروتتتت ةالوتتتتاب ةةك ي ةأكمرةمنةالغذاءةالذيةيشتتتت لةمضتتتتيفاتةوستتتتطي 
بالطفي ياتةع ومًاةمنذةأوا لةالربيعةوطي  ةالئتتتتتتتتيفةمقارن ةمعةالوتتتتتتتتاباتةال نخفضتتتتتتتت ةأثناءةالخريفة

 والشلاءة.

:ةل ضتتتتتتتتوءةدورةإيجابيةمنةخال ةأه يلهةليةوتتتتتتتتنعةغذاءةالنباتاتةبع  ي ةاللر يبةةLightالضررررروء  (ح
ماةرنعرسةبئتتتتورفةمباغتتتترفةأوةغيرةمباغتتتترفةليةحيافةالطفي يات.ةالضتتتتو يةوبذلكةتزدادةالنلاجي .ةوهذاة

ومنةجانبةآخر،ةلأنةل ضتتتتتتتتتتتتتوءةأه ي ةأخرهةوهيةإنجذافةبعتةا طوارةاليرقي ة الستتتتتتتتتتتتتر ارياةباتجاهة
 الضوءةأوةبعي ًاةعنهة.

 Chemical properties of the waterعوامل الماء الكيمياوية  (2

الكي ياوي ةل  اءةالناج  ةعنةوجودةمخل جةال وادةال ذاب ةفيه،ةوهذهةوهيةالعواملةالليةتلع مةبال واوتتتتتتتتفاتة
ة-تش لةاآلتي:

:ةلك ي ةا و ستتتتتتتتتتتتتتجينةال ذافةليةال اءةدورةةDissolved oxygenكمية األوكسرررررررررجين المذاب  (أ
إيجابيةليةحيافة لةمنةالطفي ياتةومضتتتتتتتتتيفاتااةإبةأنااةج يعًاةتحلالةا و ستتتتتتتتتجينةل لفسةوبلكةبحرنة

 الغذاءةللحريرةالطاق ةالالزم ة داءةالفعالياتةالحيوي ةال خل ف ةلكلةمنةالطفي يةوال ضيفة.

ي ةاللفاعلة نة:ةرن رةوجودةالنواةةPhتركيز أيون الهيدروجين  (ف عمةوالقشتتتتتتتتتتتتتترياتةليةال يافةالحامضتتتتتتتتتتتتتت
ل قشتتتتتتتترياتةأوةيع لةةExoskeletonsالنواعمةوالاياكلةالخارجي ةةShellsالحامتةق ةرذربةأوتتتتتتتت ارة

ع ىةتآك ااةونليج ةلذلكةيقلةهنا ةوجودةال خّرماتةوبعتةال ر انةالشريطي ةوالخيطي ةوغو ي ةالرأتة
 الليةتسلخ مةت كةالاللقرياتةمضيفاتةوسطي ةلاا.

ع ىةتح ر ةوجودةالنواعمةالليةتستتتلخ مةةSoft water:ةيع لةال اءةاليستتترةةCarbonatesالكاربونات  (ت
ءةأوتتتتت الااةوبذلكةتقلةنستتتتتب ةالوتتتتتاب ةبال ّخرماتةويرادةهذاةالكالمةرنطممةع ىةبعتةالكاربوناتةلمنا

 القشرياتةالليةتع لةمضيفاتااةوسطي ةلبعتةال ر انة.

تستتتتتتتتتتت ي ةبر ةتربي ةا ستتتتتتتتتتت ا ةبالستتتتتتتتتتت ادةالحيوانيةأوةالكي ياويةع ىةزيادفة يع لPollution: التلوث  (ث
ياءةالقااةوبذلكةتلولرةالفرصةال ال   ةللواج ةالطفي يات.ةالنلاجي ةمنةالاا  اتةالنباتي ةوالحيواني ةوأح

ومنةجانبةآخر،ةيع لةت وثةال يافةبالنفاياتةومخّ فاتةال عاملةوغيرهاةع ىةهال ةا حياءةال سلخ م ة
 ك ضيفاتةلل كةالطفي ياتةوبذلكةتلأثرة  ال ةالواب ةبالطفي ياتة.
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  Biological properties of the water  عوامل الماء الحياتية (3

ة-تلأتىةأه ي ةهذهةالعواملةمنةا مورةا تي :
:ةتستتتتتتتتتتتامةا حياءةال ا ي ةحيواني ةونباتي ةبانلشتتتتتتتتتتارةالحيوانات والنباتات في المياة Abundanceوفرة  (أ

الطفي ياتةمنةخال ة ونااةمضتتتتتتتتتتتيفاتةمخل ف ةلل كةالطفي ياتةأوةمنةخال ةقيامةالنباتاتةبلق يمةال  جأة
 والقشرياتة.ةل حيواناتة القواقع

:ةتسامةالعاداتةوالس و اتة  يراةليةتحقيمةالل اتةالمضيفات Behaviourوسلوك   Habitsعادات (ف
مابينةالطفي يةوال ضتتتتتتيف.ةم اًلةالستتتتتتباح ةوتتتتتتيفًاةليةال يافةالراك فةالليةتوج ةبااةالقواقعةتوّلرةلروتتتتتتًاة

نةالكرفةا رضتتتتي ةباللغذيةم  ىةلإلوتتتتاب ةبالم اارزيا.ة  اةأنةعاداتةالشتتتتعوفةليةالنئتتتتجةالشتتتت اليةم
ع ىةا س ا ةغبهةنيئ ةجع تةالواب ةبال ودفةالشريطي ةالس ري ةهنا ةأك رةم اةليةال ناطمةا خرهة

 منةالعالمة.

:ةتقومةالطفي ياتةليةالميئ ةال ا ي ةبستت و اتةتا رةتحقيمةةParasites behaviorسررلوك الطفيليات  (ت
اةالم اارزياةالمولي ةتلر ةالقواقعةخال ةالستتتتاعاتةا ولىةالل اتةمعةمضتتتتيفاتاا.ةل  اًلةلوحتةأنةستتتتر اري

منةالناارةللئبحةبل اتةمعةالنسانةالذيةررتادةال يافةوقتةالهايرفةويفًا.ة  اةأنةبيو ةالك يرةمنة
ال ر انةغتتو ي ةالرأتةتأخذةغتتراَلةغتتمياًاةبال ياتوماتةوبذلكةتقلنئتتااةالقشتترياتةالليةتضتتنااةغذاًءةعن ة

 لةإوابلااة.رو هاةوعن  ذةتحئ

 Climateالمناخ  -رابعاأ:
 -ت عبةعواملةال ناخةدورًاةهامًاةليةحيافةطفي ياتةا حياءةا رضي ةبال رج ةا ساتةوتش لةت كةالعواملةماةيأتي:

ةSpores:ةتعّ ةالحرارفةعاماًلةمح دًاةلبقاءةا كياتةوالميو ةوا بواغةTemperature  درجة الحرارة (1
وغيرهاةخارلةأجستتتتامةال ضتتتتيفاتةخال ةإنلقالااةمنةمضتتتتيفةإلىةآخر،ةلضتتتتاًلةعنة ونةالحرارفةعاماًلة
ما ًاةليةن وةوتكاثرةال ضتتتتتتتتيفاتةال خل ف ةال ستتتتتتتتلخ م ة داءةدورفةحيافةالطفي يات.ةوع ىةضتتتتتتتتوءةبلكة

 رلوزاةإنلشارةالطفي ياتةال خل ف ةباخلالرةم ياتةاللح لةالحراريةلااةول ضيفاتاا.

:ةتؤثرةالرطوب ةليةمقاوم ةالجفارةالذيةتواجاهةبيو ةوأكياتةوأبواغةويرقاتةةHumidityالرطوبة  (2
الطفي ياتةلضتتتتتتاًلةعنةأطورارهاةالحرفةال غيشتتتتتت .ة  اةتؤثرةالرطوب ةليةالاجرفةالع ودي ةليرقاتةال ر انة

 ةهذهةاليرقاتةالشتتتتئتتتتي ةالليةتلجهةلستتتتطحةاللرب ةعن ةستتتتقوطةال طرةأوةالن هةأوةعن ةالستتتتقيةبين اةتنزة
 ع يقًاةعن ةجفارةسطحةاللرب .

:ةتخل جةمناطمةاليابستتتت ةماةبينةوتتتتحاريةوستتتتاو ةوهضتتتتافةوجبا ة...ةةTopographyةالتضررراريس (3
الفةولاذهةاللضتتتتتتتتتتتتاريسةدورةليةإنلشتتتتتتتتتتتتارةأوةعرق  ةإنلشتتتتتتتتتتتتارةبعتةالطفي يات.ةل نةالنادرةحئتتتتتتتتتتتتو ة

 الواباتةبال الرياةأوةالم اارزياةليةال ناطمةالئحراوي ةمقارن ةب ناطمةال يافةالراك ةوال سلنقعاتة.



24 

 

:ةيخل جةإنلشتتتتتتتتتتتارةالطفي ياتةطبقًاةلخلالرةال وقعةالجغراليةإعل ادًاة Geographyةالموقع الجيرافي (4
ع ىةخطوطةالطو ةوالعر .ةوق ةتكونةلاذاةالنلشتتتتتارةعالق ةبال ضتتتتتيفاتةباتاا.ةل  اًلةتقلةالوتتتتتاب ة
بالزحارةا ميميةليةال ناطمةالشتتتت الي ةمنةالكرفةا رضتتتتي ةطبقًاةلق  ةإنلشتتتتارةالذبافةال نزليةبين اةتك رة

 واب ةباذاةال ر ةليةال ناطمةالسلوا ي ة.ال

:ةتك رةالوتتتتتتتتتتاب ةبأكياتةالحيواناتةالبل ا ي ةليةال ناطمةالليةرلمةليااةوفرة مياة الشرررررررب والسررررررقي (5
العل ادةع ىةالستتتتتتتواقيةواآلبارةللوليرةماءةالشتتتتتتترفةمقارن ةبال ناطمةالليةيستتتتتتتلخ مةليااةماءةالستتتتتتتال ة

وتك رةالواب ةبالم اارزياةوال الرياةليةال ناطمةالليةتلولرةبااةمياهةال عالتة ي ياويًاةأوةال اءةال غ ي.ة
 السقيةع ىةغرلةمسطحاتةما ي ةراك فةأوةغبهةراك ف.

 Phases of Parasitismمراحل التطفل 
قملةلامةموضتتتتتتواةمراحلةاللطفلةأوةأطوارةاللطفلة ةب ةمنةتستتتتتت ي ةالضتتتتتتوءةع ىةماامةالطفي يةليةالحيافة

ال اامةمعةماامةالكا نةالحيةالحرةال غيشتتتتتتتتتتتتتت .ةلالكا نةالحرةال غيشتتتتتتتتتتتتتت ةل يهةما لينةليةالحيافةه اةومقارن ةت كة
الغياةلكية ةي وتة فردةواللكاثرةلكيةيحالتةع ىةنوعهةمنةالنقرا .ةوبال قابلةع ىةالحيوانةال لطفلةثالثة

مضتتتتتتتتتتيفات.ةمنةهناةرلضتتتتتتتتتتحةأنةةما اتةمط وفةالقيامةبااةأثناءةحياتهةهيةالغياةواللكاثرةوالنجاحةليةإوتتتتتتتتتتاب 
ما اتةالطفي يةليةالحيافةأك رةتعقي ًاةووتتتتتتعوب ةمقارن ةمعةما ليةالحيافةبالنستتتتتتب ةل حيوانةحرةال غيشتتتتتت ةوتك نة

ةالئعوب ةبالذاتةليةما  ةالنجاحةليةإواب ةال ضيفاتةالج ر ف.
فةحياتهةوالنجاحةلكيةرل رنةالطفي يةمنةتحقيمةال اامةال الثةمنذةووتتتتو ةال ضتتتتيفةال ناستتتتبةوإك ا ةدورة

ليةإوتتتاب ةمضتتتيفةج ر ةل نهةي رةب الثةمراحلةمللالي ةهيةالل اتةمعةال ضتتتيف،ةالستتتلقرارةليةأوةع ىةجستتتمة
ةال ضيف،ةوالاروفةمنةال ضيف.ةوليةأدناهةتفاويلةمراحلةاللطفلةهذه.

 : Contact with hostالتماس مع المضيف  -أوالأ:

يةالحئتتتتتتتتتو ةع ىةالغذاء،ةلالةب ةلهةوأنةرنجحةليةتحقيمةماةدامةالطفي يةمعل  ةلستتتتتتتتت جيًاةع ىةمضتتتتتتتتتيفهةل
ة-ت اسهةمعةال ضيفةللم أةع  ي ةاللطفل.ةويحئلةهذاةالل اتةب ح هةالطرا مةاآلتي :

:ةعن ماةيستتتتتتعىةالطورةال ع يةل ووتتتتتتو ةإلىةال ضتتتتتتيفةمعل  ًاةةActiveتماس فعال أو إيجابي  (أ
 -اآلتي :ةع ىةإمراناتهةالذاتي .ةويحئلةهذاةالل اتةب ح هةالوسا ل

:ةويحئتتتتتتتلةبلكةمنةجراءةالستتتتتتتباح ةأوةالحر  ةال ستتتتتتتل رفةل طورةةBy chanceتماس بالصررررردفة  (1
 ال عل يةوبالةهوادفةحلىةيئبحةليةلحه ةماةبالل اتةمعةال ضيفةو ل ة.

:ةإبةتووتتتتتت تةتجارفةالباح ينةإلىةأنةغالمي ةال يراستتتتتتي روماتةتلجذفةتماس بتأ ير مواد كيمياوية (2
)ةالقواقعة(ةعن ماةتلحسسةت كةال يراسي روماتةرا ح ةت كةالقواقعةال نبع  ةةنحوةمضيفاتااةالوسطي 

 منةمخاطةجس ااةلللجذفةنحوهاةبين اة ةتقلرفةمنةأجسامةقواقعةهيةليستةمضيفلااةال علادف.
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ستتتتتت بًاةأوةإيجابًا.ةل  الةةGravityوالجاببي ةا رضتتتتتتي ةةLight الضتتتتتتوءةةتماس بتأ ير عوامل أخرى  (3
م اارزياةنحوةظلةالنستتتتتانةالستتتتتابحةليةال اءة نةالهلةبالنستتتتتب ةل ستتتتتر ارياةمعناهةنليج ةستتتتتر ارياةال

وجودةه لااة)ةالنستتتتتتتتتتتتتتانة(ةليةحينةتملع ةأطوارةمع ي ةأخرهةعنةطريمةالضتتتتتتتتتتتتتتوء،ةوهرذاةالحا ة
 بالنسب ةل جاببي ةا رضي ة.

:ةبلكةعن ماةيعل  ةالطفي يةبل اسهةمعةمضيفهةةPassiveتماس غير فّعال أو منفعل أو سلبي  (ف
ع ىةإمراناتةمضتتيفهةدونةإعل ادهةع ىةإمراناتهةالذاتي .ةلميو ةال ر انةوأكياتةالع ر ةمنةالحيواناتة

 البل ا ي ةت خلةجسمةال ضيفةمعةالغذاءةأوةال اءةال  وثينةبل كةا طوارةال ع ني .

وةحيوانةآخرةمتتتاصةل تتت م.ةل  اًلةطورة:ةعمرةحشتتتتتتتتتتتتتترفةأInoculativeتمرراس بواسرررررررررطررة الحقن ة (ت
العا  ةلطفي يةال الرياةوال وجودةليةالغ دةال عابي ة ن ىةبعو ةا نول سةةSporozoitالستتتتتتتتموروزويتة

 رلمةحقنهةليةجسمةالنسانةأثناءةتغذيةت كةالحشرفةال ئاب ةع ىةدمةالنسانة.

 Parasite establishmentإستقرار الطفيلي  - انياأ:

الطفي يةليةتحقيمةت اسهةمعةال ضيفةع يهةأنةرنجحةليةتوطي ةنفسهةهنا ةليل رنةمنةالغياةبع ةنجاحة
واللكاثر.ةوللحقيمةبلكةالستتلقرارةع ىةالطفي يةأنةرنجحةليةاللغ يبةع ىةال شتتاكلةوال عّوقاتةالليةتواجاهةهنا ة

ة-والليةتش لةاآلتي:
ليةجستتتتتتتتمةمضتتتتتتتتيفهةربح ةعنهةوعن ماةة:ةلكلةطفي يةمرانةمح دإختيار المنان المناسرررررب والتعلز به (1

يج هةيستتتتتتتتتتلقرةهنا ةوع يهةأنةرلشتتتتتتتتتتم ةباذاةال رانةبوستتتتتتتتتتا لةتخل جةب خلالرةالطفي يةومنااةإملالكهة
أوةغيرهاةمنةوستتتتتتتتتا لةةTeethأوةأستتتتتتتتتنانةةClawsأوةمخالبةةHooksأوة الليبةةSuckersل حاجمة

 زغاباتةا معاءةم اًلة.الل ميتةال خل ف ،ةوق ةر ّتةالطفي يةجس هةأوةجزءًاةمنةجس هةبينة

:ةتواجهةالطفي ياتةال اخ ي ةو ةستتتتي اةال وجودفةليةال مةمشتتتتر  ةالتيلب على الجهاا المناعي للمضررريف (2
أوةالخالياةال  لا  ةةAntibodiesكميرفةهيةتئتتت يةجستتتمةال ضتتتيفةلااةمنةخال ةا جستتتامةال ضتتتادفة

Macrophagesوجودفةبتتالتت مةإلىةإحتتاطتت ة.ةول لغ تتبةع ىةت تتكةال شتتتتتتتتتتتتتتر تت ةت جتتأةبعتةالطفي يتتاتةال 
جستتتتتتتتتتت ااةبغالرةأم سةيع لةع ىةإخفاءةالطفي يةعنةأنهارةالجاازةال ناعيةل  ضتتتتتتتتتتتيفةأوةق ةيحي ة

 الطفي يةنفسهةب وادةمنةجسمةال ضيفةباتهةفيئعبةعن  ذة شفهةمنةقملةال ضيفة.

ال خل ف ة:ةليل رنةالطفي يةمنةأداءةلعالياتهةالحيوي ةنجاح الطفيلي في الحصرررررررررول على تيذية كا ية (3
ع يهةالحئتتتو ةع ىةغذاءة ارةمنةجستتتمةمضتتتيفهةق ةيرونةغذاءةماضتتتومًاةمنةا معاءةال قيق ةأوةدمًاة
أوةموادةبا ب ةبال مةأوةالخالياة...ةالف.ة ذلكةع ىةالطفي يةحرنةبلكةالغذاءةبواستتتتتتط ةا و ستتتتتتجينةإنة

 كانةتنفسهةهوا يًاةوإ ةلسيرونةتنفسهة ةهوا يًاة.
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أثناءةن وةالطفي يةوتطورهةداخلةةر محّفزات النمو والتطور في جسم المضيف:نجاح الطفيلي في توفي (4
جستتتتتتتتمةال ضتتتتتتتتيفةرواجهةبردودةلعلةمخل ف ةومعوقاتة ةب ةلهةمنةاللغ بةع يااةم لةقيامهةب لرازةموادة

 ض ةا نزي اتةالااض  ةليةجسمةال ضيف.

تحئتتتتتلةجّراءةع  ي ةةلتطفل:نجاح الطفيلي في تجاوا درجة خطورة التييرات المرضرررية الناجمة عن ا (5
اللطفلةأضرارةوتغيراتةمرضي ةليةأنسج ةال ضيفةق ةتؤديةإلىةسوءةحال ةال ضيفةوموتهةباللالي.ة
وهناةيحاو ةالطفي يةالناجحةأنة ةيرونةغتتتتت ر ًاةليةإح اثةم لةهذاةالضتتتتترارةواللأثيراتةال رضتتتتتي ةلية

اءةموتةبلكةال ضيفةالذيةرؤويهةجسمةمضيفهةبغي ةإسل رارةمغيشلهةوع مةتعريتةحياتهةل خطرةجرّة
. 

 Parasite  escapeهروب الطفيلي  - الثاأ:

ع ىةالطفي يةبع ةنجاحهةاللامةليةاستتتتتتلقرارهةليةجستتتتتتمةال ضتتتتتتيفةأنةرارفةهوةأوةإح هةمراحلةحياتهةمنة
جسمةال ضيفةإلىةالخارلةوبلكةإماةبا رةإواب ةمضيفةج ر ةمباغرفةأوةللك   ةجزءةآخرةمنةمغيشلهةحّرًاةلية

ة-الميئ ةومنةثمةاللايؤةلواب ةمضيفةج ر .ةويحئلةالاروفةبواح فةمنةالطرنةاآلتي :

:ةوبلكةعن ماةيستتتتتتتتتتتعىةالطفي يةمعل  ًاةع ىةإمراناتهةالذاتي ةبالخرولةةActiveهروب فّعال أو إيجابي  (أ
 منةجسمةمضيفهةم لةهروفةالسر ارياةمنةجسمةالقواقعة.

وبلكةعن ماةرارفةالطفي يةمنةجسمةمضيفهةمعل  ًاةةPassive :ةهروب غير فّعال أو منفعل أو سلبي (ف
ع ىةال ضتتتتتتتتتتتتتيفةولعالياتهةوستتتتتتتتتتتتت و هةم لةهروفةبيو ةال ر انةوأكياتةالحيواناتةالبل ا ي ةمعةبرازة

 ال ضيفةال ئافة.

:ةةعمرةحشتتترفةأوةحيوانةآخرةماصةل  مة  اةيحئتتتلةعن ةهروفةInoculaveةهروب بواسررطة الحقن (ت
ةمنةالنسانةإلىةبعوض ةعن ةإملئاصةالبعوض ةل مةالنسانةال ئافة.ةموّل اتةأمشالةال الريا

ة
ة
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 Protozoaالحيوانات االبتدائية 

ويعني حيوان و بذلك تكون الترجمة  zoaويعني أولي أو ابتدائي و  Protoمن مقطعين هما  Protozoa تشتق كلمة

الحرفية للكلمة هذه هي الحيوانات االبتدائية أو الحيوانات األولية و ليس االبتدائيات أو األوليات أو األوالي. تضم 

ميكرومتر. وبسبب  100-0.2تتراوح أطوالها أو أقطارها بين  Microscopicهذه المجموعة حيوانات مجهرية 

اكتشافها من قبل االنسان حتى عصر العالم الهولندي أنطوني فان ليفنهوك الذي وصف صغر حجمها فقد تأخر 

. ويزيد عدد األنواع المكتشفة من هذه 1716وحتى عام  1674العديد منها خالل المدة المحصورة ما بين عام 

اع جديدة يوماً بعد ألف نوع. وهذا العدد في تزايد مستمر بسبب اكتشاف أنو 45الحيوانات في الوقت الحالي على 

 يوم. 

  Characteristics of Protozoaمميزات الحيوانات االبتدائية 

ولكن هناك من يعترض على تسميتها  Unicellularيتألف الجسم من خلية واحدة فقط لذا يسميها البعض  -1

حيوية التي يقوم و ليست خاليا لكون تلك األجسام تقوم بكل الفعاليات ال Bodiesبخاليا بل يقول أنها أجسام 

ويشذ عن هذه القاعدة )تكّون الجسم من خلية واحدة( حالة  Metazoanبها الحيوان متعدد الخاليا 

 وهنا يالحظ أن المستعمرة تتألف من تجمع عدة أفراد تتقاسم العمل فيما بينها. .Coloniesالمستعمرات 

ً وقد تكون أجسام البعض منها غير متناظرة  Symmetry التناظر -2 ً أو شعاعيا قد يكون جانبيا

Asymmetrical. 

التي تؤدي الفعاليات ذاتها الحاصلة في أجسام  Organellesيحتوي الجسم على مجموعة من العضيوات  -3

 الحيوانات متعددة الخاليا.

ياه العذبة أو المالحة بينما يعيش في التربة الرطبة أو الم Free livingيعيش البعض منها حر المعيشة  -4

البعض اآلخر مترمماً على أجسام األحياء الميتة في حين يعيش البعض اآلخر داخل أجسام حيوانات أخرى 

 .Parasiticأو متطفالً  Mutualisticأو متبادل منفعة  Commensalفقرية أو ال فقرية اما مؤاكالً 

 Body anatomyتركيب الجسم 

 Plasma membrane الحيوان االبتدائي من كتلة بروتوبالزمية محاطة من الخارج بغشاء بالزمييتألف جسم 

 رقيق حي يتحكم بعملية مرور المواد من والى داخل الجسم.

ً الى منطقة  يشتمل البروتوبالزم على سايتوبالزم ونواة، السايتوبالزم عبارة عن محلول غروي قد يتميّز أحيانا

. Endoplasmومنطقة داخلية أكثر اتساعاً حبيبية غير شفافة تدعى  Ectoplasmة غير حبيبية خارجية رقيقة شفاف

ويشتمل السايتوبالزم )أو االندوبالزم في حالة تميز السايتوبالزم الى منطقتين( على المحتويات الحية 

لة أي الاليسوسومات، الفجوات )المايتوكوندريا، أجسام كولجي، الشبكة االندوبالزمية، الرايبوسومات، األجسام الحا

الغذائية والفجوات المتقلصة( فضالً عن المحتويات الغير حية )حبيبات النشاء، حبيبات البروتين، قطيرات الدهن، 

 البلورات، الحبيبات الصبغية ... الخ(.
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دة كما في الطور تختلف النواة في العدد والشكل والحجم والوظيفة، غالبية الحيوانات االبتدائية تحوي نواة واح

الخضري ألميبا الزحار. ومنها ما يحوي نواتين اما متشابهتين بالشكل والحجم كما في الطور الخضري للجيارديا 

. ويحوي Balantidiumالالمبلية أو غير متشابهتين بالشكل والحجم كما في الطور الخضري للقربية القولونية 

البالغ ألميبا الزحار أو ثمان انوية كما في الطور المتكيس البالغ  على أربع أنوية كما في الطور المتكيسالبعض 

. أما من حيث الحجم فان األنوية Opalinaالميبا القولون، أو عدد كبير من األنوية المتشابهة كما في الهدبي األولي 

. ومن حيث الوظيفة Macronucleusوأخرى كبيرة  Micronucleusغير المتشابهة تتميز الى نواة صغيرة 

تسيطر النواة على كل الفعاليات الحيوية للجسم. وفي حالة وجود نواتين مختلفتين بالحجم فان النواة الكبيرة تسيطر 

على كل الفعاليات الخضرية في حين تقتصر أهمية النواة الصغيرة على التكاثر، أما من حيث الشكل فتختلف األنوية 

 Nuclearكلوية الى متطاولة الى غير منتظمة الشكل. وتتكون النواة من غشاء نووي  ما بين كروية الى بيضوية الى

membrane  يحيط بسائل أو عصير نوويNuclear sap .تسبح فيه المادة الكروماتينية والنوية 

 حويصلية و مكتنزة . :أما من الناحية التركيبية فتقسم األنوية الى نوعين 

ند وجود غشاء نووي رقيق ومتميّز، أما الكروماتين فينتشر في السائل : وذلك عVesicularالحويصلية  -1

 النووي. والمثال عليها أنوية اللحميات وحامالت األسواط والبوغيات الحيوانية.

: وذلك عندما يكون الغشاء النووي غير متميّز عن المادة الكروماتينية Compactمكتنزة أو محتشدة  -2

 كتل في السائل النووي، والمثال عليها أنوية الهدبيات.المنتشرة على شكل حبيبيات أو 

 Life manifestationsمظاهر الحياة 

 تتسم الحيوانات االبتدائية بمظاهر الحياة التي تتسم بها كل الكائنات الحية وهذه تشمل اآلتي: 

 Nutrationالتغذية  – أوالا 

 رئيسين هما:تحصل التغذية في الحيوانات االبتدائية بأحد أسلوبين 

وذلك بقيام الحيوان بصنع غدائه بنفسه معتمداً على وجود الكلوروفيل وضوء  :Holophyticتغذية نباتية  –أ 

 الشمس بعملية التركيب الضوئي كما هو الحال في حامالت األسواط النباتية.

  :وذلك بالحصول على الغذاء بإحدى الطريق التالية :Holozoicتغذية حيوانية  –ب 

: وذلك بابتالع المواد الصلبة الموجودة خارج الجسم بإحاطتها بالقدم أو Phagotrophyالتغذية االلتهامية  -1

األقدام الكاذبة أو بتكوين ما يشبه البلعوم الخلوي لمرور الجزيئات الغذائية الصلبة وتكوين الفجوات الغذائية 

 في السايتوبالزم كما هو الحال في تغذية االميبا الحرة.

: وذلك بابتالع المواد السائلة وأحيانا الصلبة الصغيرة الحجم جداً وذلك Pinocytosisلشرب الخلوي ا -2

بانبعاج جزء من الغشاء البالزمي وشفط المادة المتناولة التي ستحاط بغالف يحيطها على شكل حويصلة 

Vesicle تروني كما في تغذية أصغر بكثير من الفجوة الغذائية اذ أنها ال تشاهد اال بالمجهر االلك

Trypanisoma. 
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: وذلك بالحصول على مواد غذائية جاهزة من الوسط الذي تعيش فيه اما Saprozoic الترمم الحيواني -3

 باالنتشار البسيط او بالنقل الفعّال.

ا   Locomotionالحركة  – ثانيا

موقع آلخر، ومع ذلك فبعض الحيوانات تحصل لغالبية الحيوانات االبتدائية حركة موضعية بانتقال الجسم بأكمله من 

 االبتدائية ال تملك أية وسيلة للحركة ولذا فهي تنتقل مع الوسط الذي تعيش فيه كما هو الحال في البوغيات الحيوانية.

 وتحصل الحركة بمساعدة العضويات اآلتية: 

 Pseudopodiaاألقدام الكاذبة  –أ 

 Flagella األسواط –ب 

 Cilliaاألهداب  –ج 

 undulating ridgesالحروف أو الحافات المتموجة  –د 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الحيوانات االبتدائية يمكن أن تتحرك بمساعدة أكثر من نوع واحد من العضيوات، كما 

 أن بعض هذه العضيوات تفيد الحيوان ليس في الحركة فقط بل قد يكون لها دور بالتغذية أو التحسس أو التثبيت.

ا ثالث  التنفس –ا

التنفس هي عملية حرق المواد الغذائية لتحرير الطاقة الموجودة فيها الستخدامها ألداء الفعاليات الحيوية المختلفة 

 ً كما في تنفس  Anaerobicمن قبل الكائن الحي، قد يحصل هذا التنفس بوجود األوكسجين فيسمى هوائيا

صل التنفس بعدم وجود األوكسجين أو بوجود كمية محدودة منه التريبانوسومات الموجودة في دم االنسان. وقد يح

كما في تنفس األميبات الموجودة في األمعاء الغليظة، ومن الجدير بالذكر أن بعض  Anaerobicفيسمى ال هوائياً 

 الحيوانات االبتدائية بامكانها التنفس بأي من الطريقتين بحسب توفر األوكسجين.

ا   االبراز  –رابعا

في الجسم ضارة ال بد له  Metabolitesقيام الحيوان االبتدائي بفعالياته الحيوية المختلفة تتكون مواد أيضية نتيجة 

  :وأن يتخلص منها بإحدى الوسائل اآلتية

 عبر الغشاء البالزمي مباشرة. Diffusionالتنافذ  –أ 
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 .Contractile vacuoleعن طريق الفجوة المتقلصة  –ب 

 للتخلص من المواد غير الذائبة بالماء وعبر غشاء الخلية. Food vacuole الفجوة الغذائيةعن طريق  –ج 

 عن طريق مخرج خلوي مؤقت موجود بنهاية الجسم كما في القريبات القولونية. –د 

ريا عن طريق ترك المواد األيضية على شكل صبغات بنية اللون أو أسود اللون يتركها الطفيلي مثل طفيلي المال –ه 

 في كريات الدم الحمر المصابة وذلك عند تحرر الطفيلي من الكريات المصابة.

ا   Reproductiveالتكاثر  –خامسا

 عداد الحيوانات بغية الحفاظ على النوع من االنقراض، ويتم التكاثر أما ال جنسياً أو جنسياً. أالتكاثر عملية زيادة 

الحيوان المتكاثر في فردين جديدين أو أكثر من دون اتحاد أفراد أو  : وذلك بانقسامAsexualالتكاثر الالجنسي  –أ 

  :أمشاج. ويحصل هذا التكاثر الالجنسي بواحدة من الطرائق اآلتية

: وذلك بانقسام الحيوانات المتكاثر الى كائنين جديدين فقط وذلك Binary fissionاالنشطار الثنائي البسيط  -1

 أو عرضياً كما في الهدبيات. اما طولياً كما في حامالت األسواط

 

 

 

ً Multiple fissionاالنشطار المتعدد أو المضاعف  -2 وذلك بانقسام نواة  Schizogony: ويسمى أيضا

الحيوان المتكاثر عدة مرات قبل انقسام السايتوبالزم وذلك ينتج عدداً كبيراً من األفراد كما يحصل في تكوين 

 ريا داخل كريات الدم الحمر لإلنسان.المال Scizontالميروزويتات من مفلوق 
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: ويحصل ذلك بتكوين نمو خارجي من جسم الحيوان المتكاثر External buddingالتبرعم الخارجي  -3

بشكل برعم يستمر نموه حتى يصل حداً معيناً ينفصل عندئذ عن جسم الحيوان األم ليعيش مستقالً. أحياناً ما 

 صل في بعض الحيوانات االبتدائية حّرة المعيشة.يظهر أكثر من برعم خارجي وهذا ما يح

 

 

اذ تتكون براعم داخلية بدل الخارجية وهذه  :Endodyogenyأو  Internal budding التبرعم الداخلي -4

 تستمر بالنمو لحين تحطيمها جسم الحيوان األم كما يحصل في المقوسات الكوندية.

 

: ويحصل ذلك من جراء اتحاد فردين أو مشيجين أو أجزاء من فردين بإحدى Sexualالتكاثر الجنسي  –ب 

 الوسيلتين أدناه: 

تكوين جسر ساتيوبالزمي يربط بينهما إلتاحة تبادل المادة الوراثية بينهما كما وأي اقتران فردين  :االقتران -1

 في البراميسيوم.
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( وتكوين Anisogametesأو مختلفين  Isogametesاتحاد األمشاج: أي اندماج مشيجين )متشابهين    -2

 البيضة المخصبة.

ا    Secretionاالفراز  -سادسا

لتسهيل انجاز بعض وظائف الجسم يقوم الحيوان االبتدائي بافراز بعض المواد مثل االنزيمات الهاضمة لتحليل 

االنقسام أو انزيمات محللة لخاليا المضيف أو لمواد الغذائية المخزونة بالفجوات الغذائية أو افراز هرمونات تحفز 

 مواد تحلل تأثير االنزيمات الموجهة ضدها من قبل المضيف المصاب.

ا   Growthالنمو  -سابعا

يعاني الحيوان االبتدائي المتكون عقب عمليات نمو متواصلة ليصل الى الحجم المعتاد ويتمكن عندئذ من ممارسة 

 ا االستعداد للتكاثر ثانية.كل فعالياته المختلفة ومن ضمنه

ا   Response to stimuliاالستجابة للمحفزات  -ثامنا

تستجيب الحيوانات االبتدائية لمختلف المحفزات سلبا أو ايجابيا اما بالحركة أو تغيير شكل جسم أو التركيب أو 

الضوء والكهرباء وحتى السلوك أو التكاثر. ومن تلك المحفزات الميكانيكية والكيمياوية والتيار والحرارة و

المضادات الحيوية، وتختلف مدى االستجابة طبقا لنوع الحيوان وحالته الفسلجية والتغذوية فضال عن نوع المحفز 

 قيد التأثير وشدته ومدة تأثيره ... الخ.

 Encystmentالتكيس 

حول الطور الخضري الى طور تلجأ الكثير من الحيوانات االبتدائية حرة المعيشة والطفيلية الى التكيس وذلك بت

كيس اذ يتخلص الطور الخضري مما موجود لديه من المواد الغذائية غير المهضومة ويميل للتكور عادة ويفرز 

حوله غالفا سميكاً، وعلى وجه العموم تمتاز الحيوانات االبتدائية حرة المعيشة بأكياس ذات غالف أسمك مقارنة 

تدائية المتطفلة. تتحقق للحيوان من جراء عملية التكيس واحدة أو أكثر من الفوائد من أغلفة األكياس بالحيوانات االب

  :اآلتية

 

 الحماية من شر الظروف البيئية غير المالئمة كالجفاف ودرجة الحرارة الواطئة والعالية وغيرها. -1

جديدة تتحول الحقاً الى  تعدّ عملية التكيس طريقة للتكاثر أحياناً وذلك عندما تنقسم نواة الكيس مكونة أنوية -2

 أطوار خضرية كما أميبا الزحار.
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 يعد الكيس وسيلة لالنتقال من مضيف آلخر و ذلك بتلوث الغذاء أو الماء باألكياس . -3

 من ازاحته بعيداً.  يعد التكيس طريقة لاللتصاق أحيانا اذ يتمكن الكيس من االلتصاق في قاع الماء بدالً  -4

المضيف مع الغذاء أو الماء الملوثين وبتأثر عصارات المعدة يتحفز لكيس على االفالت وبعد ابتالع الكيس من قبل 

كما يسهم الكيس ذاته بافراز أنزيمات لتسهل عملية االفالت هذه وبذلك يتحول الى الطور الخضري عند استقرارة 

 في مكانه المناسب بجسم المضيف.

 

 Life cyclesدورات الحياة 

 الى نوعين هما مباشرة وغير مباشرة.تقسم دورات الحياة 

 

عندما  وذلك  Direct :دورة الحياة المباشرة -1

يتمكن الطفيلي من اكمال دورة حياته 

بمضيف واحد فقط أي دون الحاجة الى 

مضيفات وسطية أو غيرها كما هو الحال في 

  أميبا الزحار.

 

 

: وذلك عندما ال Indirectدورة الحياة غير المباشرة  -2

الطفيلي من اكمال دورة حياته اال بوجود أكثر من  يتمكن

مصيف واحد، مثل طفيلي المالريا الذي يحتاج االنسان 

 والبعوضة إلكمال دورة حياته.

 

 

تصنيف الحيوانات االبتدائية 

Classification of Protozoa 

يالحظ وجود عدد مختلف من األصناف يختلف أسلوب تقسيم الحيوانات االبتدائية طبقاً آلراء المعنيين بالتقسيم ولهذا 

 والمراتب التصنيفية األخرى في مختلف المصادر. وفي أدناه أحد التصانيف المعتمدة في المصادر العلمية.

ثالثة منها مهمة لكونها تضم أنواعا طفيلية ذات أهمية طبية  Phylum شعبتصنف الحيوانات االبتدائية الى سبعة 

 .وبيطرية



34 

 

  Phylum Sarcomastigophoraشعبة حامالت األسواط اللحمية  -1

تتميز أفراد هذه الشعبة بامتالكها األقدام الكاذبة او األسواط او كليهما كأعضاء حركة وتتكاثر الجنسيا باالنقسام 

 الثنائي.

 Phylum Ciliophora شعبة حامالت األهداب   -2

ألهداب كأعضاء حركة ولها نواتين غير متشابهتين وتتكاثر الجنسيا تتميز أفراد هذه الشعبة بامتالكها األسواط او ا

 باالنقسام الثنائي وجنسيا بعملية اإلقتران.

 Phylum Apicomplexaشعبة البوائغ ذوات القمة المركبة  -3

 تتميز أفراد هذه الشعبة بخلوها من األسواط او األهداب عدا المشيج الذكري لبعضها وتتكاثر الجنسيا باالنقسام

 .Sporesالطولي وجنسيا بتكوين األبواغ 

 

 Phylum Sarcomastigophoraشعبة حامالت األسواط اللحمية  أوال:

 تضم شعبة حامالت األسواط اللحمية شعبتين ثانويتين هما:

 Sarcodina   Subphylumشعبة اللحميات تحت  -1

 Subphylum Mastigophoraشعبة حامالت األسواط تحت  -2

 Sarcodina   Subphylumشعبة اللحميات تحت 

 الصفات اآلتية:شعبة اللحميات تحت تتصف حيوانات 

واحداً أو أكثر ليس له موقع ثابت في الجسم وهو واسطة  Pseudopodiumتمتلك قدما كاذباً أو وهمياً  -1

 الحركة كما يفيد في احتجاز الغذاء الموجود خارج الجسم.

أجسام الغالبية منها متغيرة األشكال بسبب ظهور واختفاء األقدام الكاذبة بصورة مستمرة وتوصف هذه  -2

 .Amoeboid formاألجسام بأنها أميبية الشكل 

وتوصف تلك األجسام أنها  Pellicleالجسم محاط من الخارج بغشاء بالزمي رقيق اذ ينعدم وجود الجليد  -3

صلبة تتخذ أشكاالً وأحجاماً مختلفة وتحوي ثقوبا  Shellالبعض بقشرة بينما تحاط أجسام  Nackedعارية 

 لّمد األقدام الكاذبة خارجها.

يتميز السايتوبالزم في بعضها الى منطقة اكتوبالزم ومنطقة اندوبالزم في حين يصعب تمييز هاتين  -4

 المنطقتين في البعض اآلخر.

عندما  Cystما ان لغالبيتها القدرة على تكوين أكياس تتكاثر الجنسيا بطريقة اإلنشطار الثنائي البسيط، ك -5

تتوقف عن الحركة وتفرز حول نفسها غشاء كثيفا او كيسا يحفظه  تجد نفسها في وسط غير مناسب لمعيشتها

البيئية وتصبح طورا متكيسا. تعاني النواة داخل الكيس انقساما واحدا او أكثر حسب نوع  من المتغيرات
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يجد هذا الطور وسطا مالئما )داخل جسم المضيف بعد العدوى( يحيط كل جزء من النواة الطفيلي ، وعندما 

 نفسه بجزء من السايتوبالزم ثم ينفجر الكيس األفراد الصغيرة وتنمو الى الطور الناشط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pseudopodiaاألقدام الكاذبة 

  :ليات ومنها اآلتيتأخذ األقدام الكاذبة أشكاالً مختلفة تختلف باختالف الطفي  

 

A. أقدام فصية Lobopodia وهي تراكيب أصبعية الشكل ذات نهاية مدورة وتحوي تلك األقدام على :

 واندوبالزم. اكتوبالزم

B.  أقدام خيطيةFilopodia:  وهي تراكيب طويلة ورفيعة وغير متفرعة ذات نهاية مدببة أو حادة وتتكون

 من االكتوبالزم.
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C. أقدام جذرية Rhizopodia:  وهي تراكيب شبيهة باألقدام الخيطية اذ تكون طويلة ورفيعة ولكنها متفرعة

 وتتشابك مع بعضها البعض مكونة تركيباً يشبه الشبكة يستخدم الحتجاز الغذاء الموجود خارج الجسم.

D.  أقدام محوريةAxopodia:  وهي تراكيب شبيهة باألقدام الخيطية ولكنها تحوي خيطاً محورياً يتكون من

 تمتد داخل الجسم. Microtubulesبيبات دقيقة اني

بتقلص االكتوبالزم في منطقة تكّون  Amoeboid movementأما آلية الحركة بالقدم الكاذب فتتم الحركة االميبية 

وبعد ذلك يحصل  Golالى حالة الصالبة  Solالقدم الكاذب تقلصاً فعاالً وذلك بتحول االكتوبالزم من حالة السيولة 

 تخلخل ضغط اندفاع االندوبالزم نحو االكتوبالزم المتصلب ويعقب ذلك بقية أجزاء الجسم باتجاه الحركة.نتيجة 

 

 أنواع األميبات من حيث عالقتها باالنسان 

  :هناك ثالث مجاميع من األميبات ذات عالقة بصحة االنسان هي

 Tissue غازيات األنسجةأميبات تعيش في القناة الهضمية ولها القدرة على غزو األنسجة لذا تسمى  -1

invaders .مثل أميبا الزحار 

 Lumen قاطنات التجاويفأميبات تعيش في القناة الهضمية وليس لها القدرة على غزو األنسجة لذا تسمى  -2

dwellers .مثل أميبا القولون 

المياه وبإمكانها اصابة دماغ االنسان عند السباحة بمياه ملوثة بها مثل أميبا أميبات تعيش حرة في  -3

Naegleria.  

األنواع العارية من االميبات التي تعيش أما في التربة الرطبة أو المياه العذبة أو المالحة  Amoebinaتضم رتبة 

حيوانات تقطن أمعاء  Endamoebidaeأو في القنوات الهضمية للحيوانات. ومن ضمن هذه الرتبة تضم عائلة 

الفقريات والالفقريات ولها طور خضري صغير وفجوات غذائية دون وجود فجوات متقلصة وتتكون ألغلبها أكياس. 

ويعتمد تصنيفها على ترتيب الكروماتين النووي وحجم حبيبات ذلك الكروماتين وعلى موقع النوية في النماذج 

األميبا في القناة الهضمية لإلنسان يتغذى أغلبها على بكتريا األمعاء فال تسبب  . تعيش خمسة أنواع منالمصبوغة

 ضراا مثل:

 Entamoeba coliأميبا القولون 

   Endolimax nanaأميبا البزاقة الداخلية القزمة 
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 Dientamoeba fragilisاألميبا الثنائية الهشة 

  Iodamoeba bütschiiأميبا اليود 

 Entamoeba histolyticaأميبا النسيج 

ويحتل هذا المرض المرتبة  Amoebic dysentery or Amoebiasisتسبب هذه األميبا مرض الزحار األميبي 

الثالثة من حيث األهمية من بين الطفيليات المسببة للموت في العالم. تنتشر اإلصابة في جميع ابلدان العالم اال أنه 

سيما في المجتمعات المزدحمة التي  Subtropical وشبه االستوائية Tropicalة أكثر تواجداً في المناطق االستوائي

%.يعيش الطور الخضري عادة في الجزء األخير 40 -20تفتقر الى الشروط الصحية. تقدر نسبة اإلصابة به بين 

ب والقطط والقردة من األمعاء الدقيقة وعلى امتداد األمعاء الغليظة مالصقاً للغشاء المخاطي، كما انه يصيب الكال

 والخنازير، يظهر الحيوان بطورين خضري ومتكيس.

 

 

 

 

  Trophozoiteالطور الخضري 

ميكرومتر وقد يصل  30-10يمتاز بحركته السريعة بواسطة األقدام الكاذبة االصبعية الشكل ويتراوح قطره بين 

متميّز عن االندوبالزم، الفجوات الغذائية حاوية ميكرومتر. االكتوبالزم  20ميكرومتر ولكنه بالمعدل بحدود  60الى 

على كريات دم حمر والسيما في حالة الغائط الزحاري. النواة غير واضحة بالنماذج الحية وهي كروية الشكل 

قطر الجسم تقريباً. الغشاء النووي مبطن من الداخل بحبيبات كروماتينية  1/6-1/5وحويصلية التركيب وتشكل 

 تراصة، النوية صغيرة ومركزية الموقع.صغيرة منتظمة وم

 



38 

 

 Cystالكيس 

عندما تجد األميبا نفسها في وسط غير مناسب لمعيشتها،  Cystتتكوين األكياس 

حيث  Precystقبل تكّون الكيس يمر الطور الخضري بمرحلة ما قبل الكيس 

تتوقف عن الحركة وتطرح المواد الغذائية غير المهضومة ويحول الباقي منها 

صبغانية قضبانية الشكل غامقة اللون مدورة النهاية )قضبان  الى أجسام

كيسا يحفظه من  . ويتم افراز غشاء كثيفا اوChromatoid)كروماتودية 

  Glycogen massالمتغيرات البيئية مع ميله للتكور. تظهر كتلة كاليكوجينية 

يتراوح   Mature cystتمثل الطعام المخزون للطفيلي ونواة واحدة. أما األكياس الناضجة 

ميكرومتر وهو كروي عادة الى بيضوي ويكون بالبداية ثنائي النوى  20-5قطرها بين 

Binucleated ثم يصبح رباعي النوى  ومنQuadrinucleated  وقد تختفي األجسام

الكروماتودية أو تصبح غير واضحة كما تستهلك كتلة الكاليكوجين بمرور الزمن. يقاوم 

الكيس البالغ االنجماد ولكنه يتأثر بالجفاف والتعفن.ويعد الكيس الناضج طورا مسببا للعدوى 

Infective stageكيس انقساما واحدا او أكثر حسب نوع الطفيلي ، . تعاني النواة داخل ال

وعندما يجد هذا الطور وسطا مالئما )داخل جسم المضيف بعد العدوى( يحيط كل جزء من النواة نفسه بجزء من 

 السايتوبالزم ثم ينفجر الكيس األفراد الصغيرة وتنمو الى الطور الناشط.

 Life cycleدورة الحياة 
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تخرج األكياس مع غائط المصاب أو الحامل وهي 

تقاوم الظروف غير المناسبة. وعندما يتلوث 

الغذاء أو الماء باألكياس مباشرة أو بواسطة 

الحشرات فإنها تصل المعدة وهناك يضعف غالف 

الكيس ويذوب هذا الغالف باألمعاء الدقيقة وتخرج 

 Metacysticمنه ثمانية أفراد صغيرة تسمى 

trophs  بعد أخر انقسام لألنوية األربع. وهذه

األفراد تهاجر لألمعاء الغليظة اذ تهاجم الغشاء 

المخاطي لألمعاء وتتغدى. بعد ذلك تتكاثر 

باالنشطار مكونة أفراداً خضرية جديدة يتحول 

ً مع  بعضها الى طور متكيس ليطرح خارجا

 الغائط.

 

 

 

 Pathogenecity ofامراضية أميبا النسيج 

Entamoeba histolytica 

ويحتل هذا المرض  Amoebiasisأو  Amoebic dysenteryيسبب الطفيلي مرض يعرف بالزحار األميبي 

المرتبة الثالثة من حيث األهمية من بين الطفيليات المسببة للموت في العالم. تنتشر اإلصابة في جميع ابلدان العالم 

سيما في المجتمعات  Subtropical وشبه االستوائية Tropicalئية اال أنه أكثر تواجداً في المناطق االستوا

  %.40 -20المزدحمة التي تفتقر الى الشروط الصحية. تقدر نسبة اإلصابة به بين 

% 90% من االصابات بينما تبقى 10لحوالي  E. Histolyticaتظهر األعراض المرضية لإلصابة بأميبا النسيج 

وتلعب عوامل عديدة دورا مهما في تحديد امراضية هذه  Asymbioticمن االصابات بدون أي أعراض مرضية 

 وتناول بعد األدوية التي تقلل المناعة. Alcoholismوادمان الكحول  Malnutrionمن األميبا منها سوء التغذية 
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مخاطية مع البراز اضافة الى تقرحات بخروج الدم ومواد  Amoebic dysenteryيتصف مرض الزحار األميبي 

معوية غريزة. تعد األمعاء الغليظة موقعا رئيسا لإلصابة بسبب بطئ حركة القولون مما يعطي فرصة للطفيلي 

 .لمهاجمة الطبقة المخاطية لألمعاء

مهاجمتة الطبقة المخاطية يحدث التأثير المرضي للطفيلي عند 

الخاليا الطالئية العمودية في ثنايا ليبركان في القولون )لقولون ل

Crypts of Liberkuhin حيث معها، تماسه المباشر ( عند

تلتصق األميبا بالخلية وتقتلها وثم تحللها وتبدأ يتحطم الطبقة 

المخاطية للقولون في موقع االلتصاق. تسهم الجزئيات السطحية 

رتباط مع بعض في خاليا الطور الخضري لألميبا في اال

الموجودة في الطبقة  Glygoproteinsالبروتينات السكرية 

 المخاطية للقولون.

وتتسهل عملية االختراق الطبقة السطحية للغشاء المخاطي ،  للطفيلي ة بعد االلتصاق يتم اختراق األطوار الخضري

تنخر مساحة صغيرة نتيجة االختراق بواسطة أنزيمات محللة تطلقها األميبا، حيث اإلصابة في نخر مساحة صغيرة و

قد يصل قطرها سنتمترا واحدا أو أكثر في الطبقة السطحية للغشاء 

ذات حافات ة كأسية او دورقية تكون التي  Ulcerالقرحة المخاطي مسببة 

. القرحة تحتوي في قعرها على الطور المغتذي وعلى خاليا متحللةمرتفعة 

اما أن تشفى ذاتياً أو يمتد التقرح في اإلصابات المزمنة الى الطبقة المكونة 

تحت المخاطية يصاحبها زيادة أعداد األطوار الخضرية باالنشطار وتكون 

يسبب تحطم أشبه بالمستعمرات مما يسبب تجلط األوعية الدموية وقد 

 .وتثقب األمعاءغالبا Necrosisاألنسجة مسببة التنخر 

 

وهي  Sigmoido-rectal-regionوالى القولون السيني  Caecumح األميبية وتنشر في القولون ثم تتوسع القر

 .حيث يكون عنقها ضيق و قاعدتها عريضة Flask shaped ulcersذات شكل يشبه القدح وتسمى هذه القرح 
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وتتميز القرح باالمتداد العرضي وليس العمودي وقد تصل 

ومسببة التهاب  Muscular layerأحياناً الى الطبقة العضلية 

 ونزف في األوعية الدموية Peritonitisالبريتون 

Haemorrhage .  على العموم فهذه القرح تشفى بالعالج

ولكن تسبب أحيانا نمو ورم حبيبي في جدار األمعاء 

Granulomatus growth في الحاالت المزمنة. 

تسمى اصابة األمعاء باالصابة االولية أو    

وخالل مهاجمة األمعاء بعض هذه األميبات )األطوار الخضرية( تمر عبر الوريد . Primary infectionتدائيةاالب

الى الكبد و تستقر هناك و تتكاثر ثم تبدأ بعملها في تحليل الخاليا ثم التنخر وحصول االلتهابات  Portal veinالبوابي 

Inflammation  في أماكن استقرارها في جيبانيات الكبدLiver sinusoids  وتحصل عادة في الفص األيمن من

 Secondaryويسمى هذا الطور باالصابة الثانوية  WBCالكبد مسببة زيادة حجمه و تنخره و زيادة ارتشاح 

infection  ًوتحديداHepatic amoebiasis  أوAmoebic hepatitis ض الملمترات و ثم يزداد التنخر من بع

 Biliaryعندما يصل التقرح للقناة الصفراوية  Jaundiceأحياناً بتليف الكبد مما يضعف عمله ويظهر اليرقان 

tract.  واذا لم يعالج فان التنخر يزداد و يصيب أنسجة أخرى كنسيج المعدةStomach .جدار البطن أو الجلد ،

تندرج ضمن االصابات الثانوية  Plumonary amoebiasisي سجلت حاالت نادرة الصابة الرئة بالزحار األميب

 نتيجة النزف الحاصل في القولون تنتقل بعض األطوار الخضرية الى الرئة اليمنى وتصاب بالطفيلي.

 

 

 Epidemiologyالوبائية 

العدوى هو تحصل االصابة من جراء تناول األكياس مع الغذاء أو الماء الملوثين بها ولذلك فمصدر االصابة أو 

غائط االنسان عندما يلوث الغذاء والماء ولهذا تكثر االصابة في األماكن ذات الرقابة والشروط الصحية غير الجيدة 

وخاصة في السجون وثكنات الجيش والمصحات العقلية وكذلك عند تناول الخضروات الطازجة بدون تعقيم أو حتى 

تحضير الغذاء أو العمل في المطاعم بتوسيع رقعة اإلصابة، غسل، كذلك يسهم حاملو المرض ممن يتعاملون مع 

كما تسهم بذلك أيضا الحشرات )ذباب، صراصير، نمل( من خالل كونها ناقالت ميكانيكية. كذلك تنجم االصابة عن 

ماً استخدام الفضالت البشرية غير المعاملة كسماد نباتي، كما تسهم باالصابة حالة عدم المعالجة الصحية بالماء عل

بأن الكلور المضاف للماء بنسبته المعتادة في االحوال االعتيادية ال يقتل األكياس واألفضل غلي الماء قبل استخدامه 

 للشرب.
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من الذكور أثناء لواطهم مع ذكور آخرين حيث  Homosexualتحصل االصابة أحيانا لدى بعض الشاذين جنسياً 

المخرج. فقد تبين في دراسة مسحية لمجموعة من الشاذين  –قضيب ال –يتم االنتقال بطريق يعرف بطريق المخرج 

 م.1977-1978% منهم كانوا مصابين بالزحار االميبي عام 39جنسياً من الذكور في مدينة نيويورك أن 

 

 Diagnosisالتشخيص 

في غائط المصاب يعتمد تشخيص االصابة االبتدائية بأميبا الزحار على وجود الطور الخضري أو المتكيس أو كليهما 

وتطرح األطوار المتكيسة في حالة المرض المزمن  Acuteحيث تطرح األطوار الخضرية في حالة المرض الحاد 

Chronic  وقد يستلزم االمر استزراع المواد الغائطية في أوساط زرعية للتأكد بصورة قاطعة من أميبا الزحار

 ية ال تلزمه.وتفريقها عن أميبا القولون كي ال تعطى للمريض أدو

أما تشخيص االصابة الثانوية أي اصابة األعضاء األخرى غير األمعاء فيعتمد على استخدام المصول والطرائق 

 المناعية االخرى.

 

 Preventionالوقاية 

  :من مراعاة اآلتي بدلضمان عدم االصابة بأميبا الزحار ال

 معالجة المصابين وحاملي المرض. -1

  :والماء من التلوث بغائط المصابين والحاملين وذلك من خاللالمحافظة على الغذاء  -2

 عدم تناول الخضروات والفواكه الطازجة اال بعد غسلها وتعقيمها. -أ

 منع الذباب والحشرات األخرى من الوصول للغذاء والماء.  -ب

ال بد من غلي معالجة مياه الشرب بصورة فعالة بالكلور وضخ كميات أكبر منه في حالة حصول الوباءات أو  -ج

 الماء.

 فحص العاملين في قطاع صناعة األغذية وفي المطاعم بصورة دورية . -د

 عدم استخدام الفضالت البشرية كأسمدة اال بعد معالجتها حرارياً أو كيمياوياً. -ه

 

 

 

 

 

 Entamoeba coliأميبا القولون 
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تعد أميبا القولون من أكثر أميبات األمعاء شيوعا في االنسان وهي واسعة االنتشار في كل أنحاء العالم وغالباً ما 

. أميبا القولون مؤاكلة وال Putrefactionتتواجد مع أميبا الزحار اال أنها أكثر شيوعا منها وذلك لمقاومتها للتعفن 

يا والحيوانات االبتدائية والخمائر وبعض خاليا الدم التي تصبح متيسرة تحلل األنسجة مطلقاً وهي تتغذى على البكتر

 لها أحيانا.

وطور  Precystيتواجد الطور الخضري في الجزء األعلى من األمعاء الغليظة في حين يتواجد طور ما قبل الكيس 

في الجزء األسفل من األمعاء الغليظة. وفي النماذج الحية يعصب تمييز الطور الخضري ألميبا الزحار  Cyst الكيس

 .عن أميبا القولون

الطور الخضري بطيء الحركة 

وأقدامه الكاذبة قصيرة وعريضة 

 50-15ويتراوح قطره بين 

ً مع  ميكرومتر وهو يتشابه مظهريا

 أو أميبا الزحار. االكتوبالزم قليل جداً 

غير متميز عن االندوبالزم، النواة 

عادة. أما حبيبات الكروماتين  Eccentricذات غشاء سميك والنوية كبيرة نوعا ما ولكنها ذات موقع ال مركزي 

  .فهي كبيرة وغير منتظمة. الجسم مملوء بالفجوات الغذائية التي تحوي بكتريا وبعض األحياء الموجودة في األمعاء

يحصل التكيس بالطريقة نفسها الحاصلة في أميبا الزحار. يتكون ما قبل الكيس الذي 

سرعان ما يفرز حوله غالف الكيس، للكيس اليافع كتلة كثيفة من اجسام 

وكلما نضج الكيس  Splinter-likeكروماتويدية ذات حافة تشبه حزمة الحطب 

حاالت نادرة قد يصل  انقسمت نواته متكررة مكونة بالنتيجة ثمان أنوية وفي

وبمرور الزمن تصبح االجسام الكروماتويدية غير واضحة  16العدد الى 

 33-10وتختفي الكتلة الكاليكوجينية. أما قطر الكيس البالغ فيتراوح بين 

 ميكرومتر.

ألنوية تحصل االصابة والهجرة الى األمعاء الغليظة بصورة مشابهة لما يحصل في أميبا الزحار. الكيس الثماني ا

وتستعمر األعور ومن ثم المستقيم.  Metacystic trophozoitesطورا خضرياً ما بعد الكيسي  16أو  8ينتج 

تحصل االصابة نتيجة تلوث الماء أو الغذاء باألكياس الناضجة وتصل نسبة االصابة في بعض مناطق العالم الى 

روط الصحية ومعالجة المياه. ونظراً لكون هذه األميبا وهذه تمثل بالتأكيد انعكاساً للمستوى المتدني من الش 100%

 مؤاكلة لذا ال تلزمها األدوية ومع ذلك فاالصابة بها قد تشير الى توفر فرص مناسبة لحصول اإلصابة بأميبا الزحار.
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من الضروري جداً تأكيد التشخيص بالتعرف على الطور الخضري أو الطور المتكيس في الغائط وعدم الخلط مع 

يبا الزحار حتى ال تعطي للمريض أدوية غير ضرورية. أما طرائق الوقاية فمشابهة لتلك الواردة في موضوع أم

 اميبا الزحار.

 

 

 Entamoeba gingivalis ةأميبا اللث

م وهي موجودة في كل أنحاء العالم  1849عام  Grossهذه أول أميبا وصفت من جسم االنسان وذلك من قبل العالم 

% أو أكثر في األفراد الذين يزيد 75قد تصل الى  فاإلصابةوتوجد بنسبة متزايدة في األفراد كلما زاد عمرهم، 

  سنة. هذه األميبا تتجول في الفم وهي كأميبا القولون مؤاكلة. 40عمرهم عن 

ميكرومتر وهو شفاف تماماً أثناء الحياة. يتحرك بسرعة نوعاً  20-10يوجد طور خضري فقط يتراوح قطره بين 

ما بكل االتجاهات بواسطة أقدام كاذبة عديدة عريضة النهاية. االكتوبالزم متميز عن االندوبالزم. النواة حويصلية 

ً  4-2ويتراوح قطرها بين   ميكرومتر وهي ذات نوية صغيرة مكونة من تجمع عدة حبيبات وهي مركزية تقريبا

ويتركز الكروماتين في السطح الداخلي للغشاء النووي بشكل حبيبات غير منتظمة، الفجوات الغذائية عديدة وتحوي 

ً وبكتريا ونادراً ما  على نوى كريات دم بيض وبقايا بعض الخاليا الطالئية المهدمة الملتهمة والمهضومة جزئيا

 تحوي كريات دم حمر.

  

قرب قاعدة األسنان وأحياناً في  Gum pocketوفي جيوب اللثة  Gumألسنان واللثة تعيش أميبا اللثة على أسطح ا

. غالباً ما تتواجد هذه األميبا في كل حاالت مرض اللثة واللوزتين ولكن االتهامات Tonsilsاللوزتين  Cryptsثنايا 

 Gingivitisالموجهة لهذه األميبا على أنها مسببة لهذه األمراض ال دليل على صحتها. فظروف التهاب اللثة 

ال بسهولة مع طقم األسنان الحاصلة هناك تجعل المعيشة مالئمة جداً لهكذا أميبات. وتتمكن هذه األميبا من االنتق

 االصطناعية ان كانت غير نظيفة.

هذا المؤاكل يصيب أيضاً القردة والكالب والقطط وهو يموت إذا ما دخل المعدة. ونظراً لعدم حصول التكيس فان 

اني االنتقال ال بد أن يكون مباشراً من شخص آلخر بالتقبيل أو قطيرات الرذاذ المنتشرة أو بواسطة المشاركة بأو
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% من األشخاص 95الطعام أو الشراب أو فرش األسنان أو بتناول الطعام من أفواه األشخاص المصابين. قد يصاب 

% من الناس السليمي األفواه توجد في أفواههم هذه األميبا. 50الذين يعانون من أفواه غير سليمة كما أن حوالي 

 عدم استخدام أدوات الغير.ولذلك لتوقي االصابة ال بد من العناية بنظافة الفم و

 

 Free-living amoebasاألميبات حرة المعيشة 

هناك ثالثة أجناس من األميبات التي تعيش في التربة الرطبة الملوثة أو الماء الراكد أو مياه المجاري أو البالوعات 

حايا وغيرها من األمراض. قادرة على أن تصبح طفيليات اختيارية في الفقريات ومنها االنسان مسببة له التهاب الس

 .Hartmanella و Acanthamoebaو Naegleriaوهذه األجناس هي 

 Naegleria fowleriأميبا التربة والمياه 

وهو المسبب الرئيس  N. aerobiaأهم هذه األنواع المرضية لإلنسان، يسمى هذا النوع في بعض المصادر باسم

. وهي Primary Amoebic Meningoencephalitis (PAM)لمرض يسمى التهاب السحايا األميبي األولي

من األميبات الهوائية التي تعيش في التربة والماء ملتهمة البكتريا، تمر بثالث مراحل في دورة حياتها هي المرحلة 

األميبية والسوطية والكيسية. ولها يحصل التكاثر باالنشطار الثنائي في الشكل األميبي فقط و بذلك فالطور األميبي 

 هو الطور الغالب على الطور السوطي. 

 

للمرحلة السوطية سوطان طويالن عند أحد الطرفين. جسم السوطي متطاول وال يكّون أقداماً كاذبة. أما المرحلة 

األميبية فسريعة الحركة وتمتلك عادة قدماً كاذباً واحداً عريض النهاية. النواة حويصلية ولها نوية كبيرة. هناك فجوة 

الفجوات الغذائية حاوية على البكتريا في النماذج حّرة المعيشة ولكنها متقلصة واضحة في النماذج حرة المعيشة. 

 مملوءة بحطام خاليا المضيف في النماذج المتطفلة. للكيس الناجم عن الطور األميبي نواة واحدة.

ا تحصل عملية التحول من الشكل األميبي الى الشكل السوطي بسرعة. وما أن تتكون األسواط حتى تتمكن هذه األميب

من السباحة بسرعة. يحتمل أن الطور الخضري المسوط يغور عميقاً في الممرات األنفية عندما يغطس السابح في 

الماء. بعد دخول األميبا للممرات األنفية تهاجر على طول العصب الشمي وتصل للدماغ.وهذه األميبا ال تكّون أكياساّ 

 في المضيف.
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ً ما يؤثر في األطفال والشباب  Fulminantمرض حاد ومفاجئ )مداهم(  PAMمرض  ومميت بسرعة وغالبا

الذين يتعرضون لماء حاٍو على هذه األميبا الحرة المعيشة. أغلب الحاالت ُسجلت في البحيرات أو المسابح. يحصل 

ات الموت بعد تحطم الدماغ بسرعة. لقد تم عزل هذه األميبا و استزراعها من عدد من الحاالت القاتلة. هذه األميب

قتلت العديد من الحيوانات المختبرية عندما حقنت بها عبر األنف أو الوريد أو عبر الدماغ. وقد عزلت من ماء 

معدني معبأ في قناني في المسكيك. ُسجل عدد من االصابات في مناطق متباعدة من العالم كالواليات المتحدة 

الحاالت في نايجيريا من فالح مسلم يتوضأ ويستنشق  وجمهورية التشيك والمكسيك وأفريقيا واستراليا. سجلت احدى

الماء أثناء ذلك. تتكاثر هذه األميبا بسرعة كلما ارتفعت درجة الحرارة ولهذا فان المسابح المدفئة الملوثة بماء المطر 

ساب المنجرف لهذه المسابح تصبح خطرة، وعلى الرغم من أن هذه األميبا متواجدة في كل مكان اال أن مخاطر اكت

 االصابة بها قليلة.

ً  :Acanthamoebaجنس   A. culbertsoni ،A. castellanilمهمة ذات صلة باالنسان منها  يشمل أنواعا

  وغيرها

 culbertsoni Acanthamoeba 

 Granulomatous Amoebicوهي مرضية لإلنسان و تسبب مرض التهاب السحايا األميبي الجيبي

Meningoencephalitis (GAM)  والذي يسبب الموت خالل أسابيع أو أشهر وهو طفيلي عالمي االنتشار و

وعدم وجود الطور المسوط  Cystوطور الكيس  Trophozoiteيمتلك طورين خالل حياته هما الطور الخضري 

ً لإلنسان. وتكتسب االصابة عن طريق استنشاق  لألتربة الحاوية على  Inhalationوكالهما يشكل طوراً معديا

طوار الخضرية أو المتكيسة أو قد تهاجم هذه االطوار مباشرة الجسم بدخولها عبر العين أو الجلد و يهاجم الطفيلي األ

 الجهاز العصبي المركزي.

 

 

 Subphylum Mastigophoraشعبة حامالت األسواط تحت 
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والمواد العضوية المتفسخة، أو بشكل حر في المياه الطبيعية والتربة شعبة حامالت األسواط حيوانات تحت  تتواجد

 أنها تعيش مؤاكلة أو متبادلة المنفعة أو متطفلة في أجسام العديد من األنواع الحيوانية وكذلك النباتية.

بامتالك سوط واحد أو أكثر، واألسواط عموماً طويلة ولكنها قليلة العدد، ويستخدم السوط حامالت األسواط تمتاز 

وكذلك في التغذية واالحساس وفي تثبيت الحيوان السوط في جسم مضيفه أحياناً. في الحركة بالدرجة األساس 

 ونظرا أًلهمية السوط في حياة حامالت األسواط فال بد من التطرق له بشيء من التفصيل.

ينشأ من حبة  Axonemeيبرز السوط من السايتوبالزم ممتداً على شكل خيط. يتألف السوط من خويط محوري    

ويسمى أيضاً جسيم الحركة  Blepharoplastيسمى أو  Basal body أو جسم قاعدي Basal granuleقاعدية 

Kinetosome .وهناك غشاء يحيط كامل الخويط المحوري من الخارج باستثناء طرفه الحر المدبب ، 

 Central fibrilsتحت المجهر االلكتروني يظهر الخويط المحوري وهو يـتألف من زوج من لييفات مركزية 

تحيطها تسعة أزواج من لييفات محيطية 

Peripheral fibrilis. 

 

 

 

من عدد من  Kinetic complexيتألف مولد الحركة 

 التراكيب منها:

 الجسم القاعدي على شكل حبة صغيرة في السايتوبالزم تقع تحت سطح الجسم مباشرة. -أ

من الحبة القاعدية وغالباً ما يكون متحداً  عبارة عن جسم يقع عادة الى الخلف Kinetoplastمولد الحركة   -ب

 بها.

وهذا يختلف في العدد والحجم طبقاً للنوع ولكمية المواد الغذائية  Parabasal bodyالجسم جنب أو جار القاعدي  -ج

 المتوفرة ويحتمل أن يكون جزءاً من جهاز كولجي.

 

 .هذا ويتحرك السوط باتجاهات متباينة وبصورة سريعة أو بطيئة 
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  :االخرى الموجودة في حامالت األسواط ما يأتي Organellesمن العضيات  

 

: تركيب شفاف ولكنه صلد Axostyle القلم المحوري -1

يمتد على كامل المحور الطولي للحيوان وأحيانا أقصر 

ً وهو يقدم الدعامة  أو أطول منه بحيث يبرز خارجا

 للحيوان السوطي.

وهو غشاء هاللي أشبه بامتداد غشائي  :Peltaالدريع  -2

 من القلم المحوري.

 :Undulating membraneالغشاء المتموج  -3

عبارة عن امتداد من االكتوبالزم أو السايتوبالزم 

للخارج محصور ما بين جسم السوطي والسوط غير 

 الحر.

وهو تركيب هيكلي رفيع وصلب ويمتد  :Costaالضلع  -4

ج المتصلة بالجسم وبعض حامالت األسواط وهو يوفر االسناد أو الدعامة على طول قاعدة الغشاء المتمو

 للغشاء المتموج.

: وهذه تمثل أنواعا بدائية من لييفات العضالت وهي تساعد في استطالة Myonemes الحويطات العضلية -5

 الجسم.

  Mastigophora Classification ofشعبة حامالت األسواط تحت تقسيم 

  :الىشعبة حامالت األسواط تحت تقسم 

: تمتاز بامتالكها للبالستيدات الخضر وبالتالي تتمكن Class Phytomastigophora صنف السوطيات النباتية

 من صنع غدائها بنفسها بعملية التركيب الضوئي.

 Class Zoomastigophora صنف السوطيات الحيوانية

 تعيش حرة أو مؤاكلة أو متبادلة منفعة أو متطفلة أو مترممة. تنعدم فيها البالستيدات الخضر ولذلك فهي اما أن

ولسهولة الدراسة يمكن أن تقسم حامالت األسواط الحيوانية التي توجد في جسم االنسان والحيوانات األليفة الى 

  :امجموعتين هم

وهذه تضم سوطيات تعيش في  :Intestinal and atrial Flagellatesسوطيات األمعاء والردهات  -1

 األمعاء وكذلك تلك التي تتواجد في الفم والقناة البولية التناسلية.
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وهذه تعيش في دم ولمف وأنسجة  :Blood and tissue Flagellatesسوطيات الدم واألنسجة  -2

ماصة المضيف الفقري وهي اعتيادياً تقضي أحد أطوارها في القناة الهضمية للحشرات أو حيوانات أخرى 

 للدماء.

 Intestinal and atrial Flagellatesسوطيات األمعاء والردهات 

 

 Giardia duodenalisالجيارديا المعوية  -1

Phylum Sarcomastigophora 

 Subphylum Mastigophora 

  Class Zoomastigophora 

م من برازه، ويسمى هذا  1681وصف الطبيعي هذا الطفيلي ألول مرة من قبل العالم انطوني فان ليفنهوك عام    

 .G. lambliaو G. intestinalisالطفيلي بأسماء أخرى مثل 

الطفيلي شائع في كل أنحاء العالم ولكنه أكثر شيوعاً في المناطق الدافئة، هذا الطفيلي من أكثر سوطيات القناة    

الهضمية شيوعاً في االنسان يوجد الطور الخضري في الجزء العلوي لألمعاء الدقيقة ويصيب الحيوانات كالكالب، 

 طفيلي.القطط واألغنام وهذه الحيوانات تعد مضائف خازنة لل

والخلفية  مستديرةالمظهر الخارجي للطور الخضري يشبه مضرب كرة المنضدة بدون اليد. النهاية االمامية    

ً الى جزئين، طوله مستدقة يتحدب سطحه مايكرومتر. 15 – 12، وفي منظر جانبي يشبه كمثرى مشقوقة طوليا

تستخدم  Sucking or Adhesive discالقرص الماص على  الظهري في حين جهته البطنية مسطحة تحتوي

المتكون من حزمة من األنيبيات  Ventral grooveواألخدود البطني إللتصاق الطفيلي بالغشاء المخاطي لألمعاء. 

والخيوط الدقيقة عن طريقه يثبت الحيوان نفسه بالخاليا الطالئية لالثني عشري. هناك ثمانية أسواط تنشأ من ثمانية 

 Intra cytoplasmامام الحافات األمامية للنواتين جزء السوط داخل السايتوبالزم يسمى جسيمات حركية واقعة 

. النواتان متشابهتان وكل منهما يحوي نوية مركزية كبيرة، الى الخلف من External flagellaثم يبرز خارجاً 

ة يسميها البعض كبيرة ومنحنية داكنة الصبغ Median bodiesقرص االلتصاق يوجد زوج من أجسام وسطية 

أو األجسام الكروماتويدية  Kinetoplastsأو مولد الحركة  Parabasal bodiesبالجسم جنب القاعدي 

Chromatoid bodies  وظيفتهما اسناد الجزء الخلفي من الجسم كما لها دور في أيض الطاقةEnergy 

metabolism. 

والذي يالحظ في المحور الطولي للطفيلي هو عبارة عن خيوط محورية  Axostyleالطفيلي ال يمتلك قلم محوري    

Axonemes  للجزء السايتوبالزميIntra cytoplasmic  لألسواط البطنية Ventral flagella مرتبطة مع
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 .Groups of microtubulesمجاميع من اللييفات الدقيقة 

  

ميكرون  12 – 8 الكيس سميك الجدار وهو بيضوي الشكل يتراوح طوله بين

وهو يحوي أربعة نوى اما أن تكون مرتبة في قطب واحد أو على شكل زوج 

 يب الطور المتغذي. في كل قطب ويحوي الكيس على معظم تراك

 

يتواجد هذا الطفيلي في االثني عشر والجزء األعلى من األمعاء وفي بعض األحيان في القنوات الصفرواية 

 بضربات األسواط بحركة ملتوية سريعة ومتقلبة.  والمرارة، يتحرك الطور النشط
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يلتصق الطفيلي بواسطة سطحه المقعر  

بالجزء المحدب من الخاليا الطالئية وهو ال 

يلتهم غذاءاً صلباً وال يحلل الخاليا بل يتغذى 

على االفراز الغريز للمخاط المفرز بسبب 

تحفيز الطفيلي للخاليا الطالئية كما يتغذى 

األمينية والفيتامينات  على األحماض

والمواد االخرى التي تمر من أو خارج 

الخاليا الطالئية المعوية، يتكاثر الطفيلي 

باالنشطار البسيط وبين فترة واخرى 

ً في الغائط مدة  يتكيس. والكيس يبقى حيا

عشرة أيام أو أكثر ويبقى عدة أيام في القناة 

الهضمية للصراصير والذباب، وعند ابتالع 

من قبل االنسان مع الغذاء أو الماء  الكيس

الملوثين، يذوب جذر الكيس في المعدة واالثني عشر وبتأثير األنزيمات الهضمية يتحرر الطفيلي ويلتصق بالخاليا 

الطالئية لألمعاء ويبدأ باالنقسام الخلوي غير المباشر يتبعها تكوين اطوار متغذية صغيرة تتغذى على المواد 

زها الخاليا الطالئية وعلى أنواع مختلفة من المواد الذائبة والسوائل في السوط المعوي، وقد المخاطية التي تفر

لوحظ االنشطار الثاني البسيط مع انقسام مباشر للنواة في األطوار المتغذية و يعد المحيط القاعدي والغذاء الغني 

المتغذي لهذا الطفيلي أكثر االوالي الطفيلية  بالكالبوهيدرات من العوامل المساعدة على نمو الطفيلي، و يعد الطور

 مقاومة.

حيث يعرقل الطفيلي  Lambliasisأو  Giardiasisفيتسبب هذا الطفيلي بمرض يدعى  األمراضيةأما عن    

، وهذه العملية قد Aوالفيتامينات التي تذوب بالدهون وخاصة فيتامين  ميكانيكية عملية امتصاص المواد كالدهون

تؤدي الى االصابة بنقص الفيتامينات، ويؤدي تواجد الدهون في الغائط الى االسهال المستمر المصحوب بكميات 

هذا االسهال ليس دموياً  ،Steatorrheaكبيرة من المواد المخاطية والشحمية مسبباً االسهال ذات الطبيعة الشحمية 

هر أمراض أخرى مختلفة مثل اآلم البطن والضعف العام وفقدان الوزن ألن الطفيلي ال يغزو األنسجة. قد تظ

واالسهال، وآالم في البطن من أهم العالمات السريرية في االصابات الشديدة، كما يؤدي الى اليرقان )االصفرار( 

ا ومرور المادة نتيجة التهاب قناة الصفراء عند غزو الطفيلي لقناة الصفراء اذ يؤدي الى تنخر جدار القناة وتضيقه

مليون طور متغذي بينما االسهال المتوسط يحوي  14الصفراء الى الدم، االسهال الشديد لهذا الطفيلي يحوي حوالي 

 مليون كيس. 3005بحدود 
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يصيب هذا الطفيلي الناس بمختلف األعمار ولكنه أكثر شيوعاً في األطفال وينتقل بسرعة ضمن أفراد العائلة،    

 ي دائمي حيث ان االصابة به تستمر أحيانا لعدة سنين.هذا الطفيل

فيتم التأكيد من االصابة بالعثور على األطوار الخضرية أو األكياس في البراز، توجد االكياس  التشخيص أما عن   

في الغائط القوام أما الطور المتغذي والكيسي معاً فيتواجد في الغائط االسهالي. يتم الكشف عن طريق الطفو باستعمال 

حيث يصطبغ  % 10 – 5اليود بتركيز % مع صبغ الطفيلي بصبغة 33محلول كبريتات الزنك المركز بتركيز 

 الكاليكوجين الموجود فيه باللون األبيض.

تستخدم الطرق المناعية للكشف عن األضرار في مصل الدم أو الكشف عن المستضد في البراز. وحديثاً تستعمل 

تكيس للكشف عن االصابة ولو بطور م Polymarase Chain Reaction (PCR)تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل 

 نوعا من الجيارديا. 40واحد فضالً عن استخدام هذه التقنية في التمييز بين 

 

 Trichomonasجنس المشعرات 

. أجسام Trichomonasتصاب العديد من الفقريات وبعض الالفقريات كاألرضة والرخويات بأنواع مختلفة الجنس 

هذه الحيوانات مغزلية أو شبيهة بالكمثرى ويمكن تمييزها بمقدمتها األمامية الحاوية على األسواط الحرة التي يتراوح 

وكذلك تمتاز بوجود الغشاء المتموج المحصور بين غالف الجسم والسوط الممتد خلفاً ويدعم منطقة  5-3عددها بين 

الذي يصطبغ بصورة داكنة بالصبغة القاعدية. الجسم مدعوم بالقلم  Costaاتصال الغشاء المتموج بالجسم الضلع 

المحوري القوي والذي غالباً ما يبرز للخلف على شكل شوكة ذنبية. النواة دائرية الى بيضوية الشكل وأمامية الموقع. 

نشأ من حبة منفصلة، يسبح تنشأ األسواط من حبات قاعدية متقاربة تقع أمام النواة، أما السوط األخير الممتد خلفاً في

الحيوان بصورة متمايلة أو متدحرجة وأحياناً ما يستعمل أسواطه ولكي يلف الجسم حولها عند تثبيت جسمه بقطعة 

من الفضالت بواسطة القلم المحوري. يتغذى بغزارة على البكتريا والفضالت كما قد تحتوي بعض األنواع على 

الحيوان ال جنسيا فقط باالنشطار البسيط، يوجد طور خضري فقط أي ال نوى أو بقايا كريات دم بيض. يتكاثر 

ً منفصلة لوجود االختالفات الفسلجية  يحصل تكيس، هناك ثالثة أنواع توجد في جسم االنسان وهي تعد أنواعا

 والمظهرية بينها فضالً عن كونها ال تنتقل من بيئة واحدة منها الى بيئة اآلخر، وهذه األنواع هي:
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 الذي يعيش في الفم.Trichomonas tenaxعرة الفموية المش

 الذي يعيش في األمعاء الغليظة.Trichomonas hominisالمشعرات البشرية 

Trichomonas vaginalis .الذي يعيش في القناة البولية التناسلية 

  T. foetusوهناك نوع يصيب األبقار وللبائن الكبيرة يسمى 

 

 Trichomonas tenax وية مشعرة الفمال

مائياً  Cultureم عندما فحص مستزرعاً  1773عام  O. F. Müllerاكتشف هذا الحيوان ألول مرة من قبل العالم 

األسنان )المادة الصفراء أو الخضراء التي تعلو األسنان( وهو عالمي االنتشار وتقدر االصابة به  Tartarلقالح 

 القردة أيضاً.% من سكان العالم وهو يصيب 25بحدود 

بين األسنان واللثة )غالبا ما يوجد في اللثة  في فم المرضى المصابين بأمراض اللثة واألسنان،   يعيش هذا الحيوان

حول األسنان المنخورة( وفي الجيوب المتقيحة وتجاويف األسنان وثنايا اللوزتين ولكنه وجد أيضاً في القصبات 

 حياء الدقيقة وحطام الخاليا بما في ذلك كريات الدم البيض.. يتغدى على األ. الهوائية والرئتين

ميكرومتر طوالً. للحيوان أربعة أسواط أمامية حرة وسوط خامس يتجه  16-5شكل الحيوان متطاول ويتراوح بين 

خلفا ويمتد مكوناً غشاء متموجاً يتجاوز منتصف الجسم. 

يقع الجسم جار القاعدي قرب النواة. ويمتد القلم 

المحوري من منطقة الجسيمات الحركية الى الخلف 

  بحيث يبرز من نهاية الجسم الخلفية.

 

لم تؤكد قابلية هذا الحيوان على احداث المرض سوى 

حيث قد يلعب  Pyrrheaتواجده في حالة التهاب اللثة 

 في هذه الحالة. E. gingivalisدوراً مهماً مع أميبا الفم 

ينتقل الطور الخضري بالتقبيل أو باستعمال بعد أدوات 

 Utensilsالطعام أو الشرب الملوثة أو بعض األدوات 

االخرى كفرش األسنان أو المناشف، وللحيوان القدرة على تحمل تغيرات درجة الحرارة لذلك يعيش عدة ساعات 

وعدم استخدام أدوات الغير ومراعاة الشروط  في ماء الشرب. تتلخص سبل السيطرة عليه بالمحافظة على نظافة الفم

 الصحية األخرى.

 

 Trichomonas vaginalisالمشعرة المهبلية 
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طفيلي شائع جداً وينتشر في أنحاء العالم سيما في المجتمعات التي ينتشر فيها البغاء. تصل نسبى اإلصابة بين النساؤ 

 .%15-14 % ونسبة اصابة النساء وتتراوح اصابة الرجل70-40حوالي 

 الشكل المظهري:

 ميكرومتر.  32-7يتراوح طوله بين  -1

هناك أربعة أسواط أمامية وسوط خامس يمتد خلفاً مكوناً غشاءاً  -2

متموجاً يسنده ضلع، وينتهي الغشاء المتموج عند منتصف الجسم 

 تقريباً، يمتد القلم المحوري خارج الجسم على شكل شوكة نحيفة، 

 

 النواة بيضوية -3

وهو فاتح الصبغة  Sausageالجسم جار القاعدي شبيه بالنقانق   -4

 ويقع قرب النواة.

  

يعيش هذا الطفيلي في مهبل وحالب االناث وفي غدة البروستات والحوصلة المنوية والحالب عند الذكور، وبصورة 

في الحالب. أما باإلناث عامة يعد هذا الطفيلي غير مرضي بالنسبة للذكور ولكن أحياناً ما يحصل بعض االلتهاب 

حيث ينمو الطفيلي بغزارة في الجزء العلوي من المهبل  Trichomonas vaginitis مرضاً يعرف فيسبب الطفيلي

وحول عنق الرحم ولكنه ال يدخل الرحم وفي حاالت نادرة يدخل المثانة البولية. أغلب سالالت الطفيلي ذات امراضية 

ومع ذلك فبعض السالالت تسبب التهاباً شديداً  Asymptomaticراض إصابة واطئة بحيث تبدو المصابة بدون أع

 يعج بالطفيليات. Leukorrheaمع حكة في موقع االصابة وافراز مخاطي غزير أبيض اللون 

يؤدي ظهور الطفيلي الى افراز كثير الرغوة مبيض حامضي قد يكون غزيراً وقد يستمر االفراز ألشهر أو سنين. 

حمراً وتسبب به حكة وتصبح بطانة المهبل وعنق الرحم مزدحمة ببقع حمر داكنة. بعض المصابات يصبح الفرج م

يشكون من حكة قاسية في المنطقة التناسلية ولكن العديد منهن ال تظهر عليهن أية أعراض سوى االفراز. يُعتقد أن 

 .5.5الى حوالي  4.5-4المهبل من  pHهذا الطفيلي وربما البكتريا معه يؤدي الى خفض حامضية 

ينتقل المرض عموماً عن طريق االتصال الجنسي، ولكن قد ينتقل الطفيلي على مقاعد المرافق الصحية الغربية أو 

من جراء استخدام المناشف أو المالبس الداخلية المبتلة بهذا االفراز كما يؤيد ذلك اصابة األطفال وفتيات دون سن 

 المراهقة وفتيات عذراى.

 

 Trichomonas hominisالمشعرة البشرية 

حيوان مؤاكل يعيش في األمعاء الغليظة لالنسان والقردة والعديد من الحيوانات الداجنة كالكالب والقطط وكذلك 

 الفئران والقوارض األخرى التي تعد بمثابة مستودعات له.
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الغشاء المتموج يمتد على كامل طول  نبكو  Trichomonasيمكن تمييز هذا النوع من النوعين السابقين من الجنس

الجسم، والسوط الموجود عند طول حافة الغشاء المتموج يستمر طليقا عند نهاية الجسم. يمتد الضلع على طول 

ألن السوط الخامس منها ينشأ  1+4الغشاء المتموج. لمعظم النماذج خمسة أسواط امامية يشار الى ترتيبها عادة 

األسواط األمامية األربعة والباقية.  بسبب الخمسة أسواط األمامية يوضع هذا النوع ويضرب بصورة مستقلة عن 

. و مع ذلك فلبعض األفراد أربعة أو ثالثة أسواط أمامية Pentatrichominasمن قبل بعض العلماء ضمن الجنس 

 .  Trichomonas لذلك يفضل البعض اآلخر من العلماء ابقائه مع الجنس

 

 

 

حيث  Quiescent form يتغدى هذا الحيوان على البكتريا والفضالت، يتحول الطور الخضري الى طور سكون 

يصبح متكوراً وعديم الحركة ينتقل ليلوث غذاء أو ماء االنسان، وقد ينتقل مع الذباب والحشرات األخرى ويتمكن 

تكون االصابة به مقرونة باالسهال. ويتم  من الصمود بوجه الظروف الحامضية في المعدة عند ابتالعه. عادة ما

التأكد من االصابة بالعثور على الطور الخضري في الغائط وتتخلص طرائق السيطرة بااللتزام بشروط النظافة 

 الشخصية ونظافة المجتمع.

 

 

 Trichomonas foetusنية )مشعرة األبقار( يالمشعرة الجن
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هذا الطفيلي مسؤول عن مرض تناسلي خطير يصيب األبقار سيما الحلوبة واللبائن الكبيرة األخرى ويحتمل أن 

اإلجهاض اذ يسبب  Bovis tichomoniasisيكون تسلسله الثالث بين األمراض التي تسبب داء مشعرات األبقار 

Abortion .في األبقار، انه شائع في اوربا والواليات المتحدة 

 

هذا الطفيلي طفيلي المشعرات المهلبية سوى أنه يحتوي على  يشبه

ثالثة أسواط أمامية، لذلك يوضع في بعض المصادر ضمن 

ً  Trichomonasالجنس مكوناً غشاءاً  ، أما السوط الذي يتجه خلفا

متموجاً فيمتد الى نهاية الجسم ثم يبرز طليقاً خارج الجسم لمسافة 

 تقدر بطول األسواط األمامية.

 

 

 

  

وأحيانا بالتلقيح الصناعي. وإذا ما وجد الطفيلي في رحم بقرة حامل فان  Coitusينتقل هذا الطفيلي أثناء السفاد 

اجهاضاً مبكراً غالباً ما يحدث بين األسبوع األول واألسبوع السادس عشر بعد االخصاب وذلك لكون أن الطفيلي 

جميعاً خارجاً  يغزو الجنين. وعند طرح الجنين والمشيمة فان البقرة تصبح سالمة من المرض ألن الطفيليات تطرد

بوجه االصابة الجديدة، ولكن يبقى الثور مصاباً طوال مدة حياته لذلك يفضل  Immuneأو تصبح األبقار منيعة 

ذبحه أو عدم استخدامه للتلقيح الطبيعي وحتى االصطناعي حيث أن الطفيلي يتمكن من العيش مع السائل المنوي 

 المخزون بالتجميد.

 

 Blood and tissue Flagellatesسوطيات الدم واألنسجة 

وهي سوطيات تعيش في دم ولمف وأنسجة المضيف الفقري وتكمل جزءاً من دورة حياتها في القناة الهضمية 

 Heteroxenousأي أنها تسمى  Mitesوالحلم  Leechesفقريات أخرى كالعلق  للحشرات ماصة الدماء وفي ال

لكونها تعيش في أكثر من مضيف أثناء دورة حياتها. يشار لهذه حامالت األسواط أحيانا باسم سوطيات الدم 

Hemoflagellates  تعود األنواع المرضية منها الى عائلةTrypanosomatidae  العائدة الى رتبة

Protomonoadida  ً  واحداً فقد عادة. التي تمتلك أنواعها سوطا

بأربعة أشكال مورفولوجية )مظهرية( تختلف فيما بينها بحسب الشكل العام وموقع كل من تظهر سوطيات الدم 

  :وكذلك بحسب درجة نمو السوط، وهذه األشكال هي Kinetoplastومولد الحركة  Kinetosome جسيم الحركة
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ور أو بيضوي يحوي نواة واحدة و مولد الحركة ولكنه معدوم وهو شكل مدّ  : Amastigote الالسوطي -1

 .Lishmanialالسوط نهائياً أو يكون السوط أثرياً أحياناً. ويسمى هذا الشكل أيضا بالشكل اللشماني 

نوعاً ما أو بشكل الكمثرى.  وهو شكل بدائي حيث يكون الجسم متطاوالً  : Promastigoteأمامي السوط  -2

توجد نواة واحدة قرب المركز، يقع مولد الحركة قرب الطرف األمامي لجسم الحيوان وينشأ سوط مفرد 

طويل نحيف من حبة قاعدية قريبة جداً من مولد الحركة. من الناحية التطورية تعد األشكال األخرى من 

 .Leptomonalلشكل أيضا بالشكل النحيف سوطيات الدم وقد تطورت من هذا الشكل، يعرف هذا ا

ينشأ السوط من مولد الحركة الذي يأخذ موضعا بالقرب من مقدمة النواة  : Epimastigoteفوقي السوط  -3

الواقعة في منتصف الجسم. ويرتبط السوط حتى النهاية األمامية للحيوان بغشاء متموج أو ال يرتبط. يُعرف 

 Leptomonalالة كون الجسم غير مغزلي ويسمى بالشكل النحيف في ح Crithidialهذا الشكل بالشكل 

 في حالة كون الجسم مغزلياً.

في هذا الشكل يتحرك مولد الحركة الى مسافة بعيدة عن النواة عابراً اياها  :Trypomastigoteلمثقبي ا -4

الى منطقة قريبة من الطرف الخلفي للحيوان. وهنا يتصل السوط بأغلب طول الجسم بوجود أو بدون وجود 

في حالة وجود الغشاء  Trypanosomalغشاء متموج. يسمى هذا الشكل أيضا بالشكل التريبانوسومي 

جدير بالذكر أن أي شكل أو كل  في حالة عدم وجود الغشاء المتموج. Herpetcmonal، وبالشكل المتموج

األشكال األربعة قد تظهر في القناة الهضمية للحيوانات الالفقرية الماصة للدماء، ولكن ال يظهر في دم 

وأنسجة الفقريات سوى الطور الالسوطي أو التريبانوسومي أو كالهما. من سوطيات الدم التي تسبب 

 Trypanosomaوالجنس  Leishmaniaمي الى الجنس لإلنسان األمراض هناك عدد من األنواع التي تنت

 وفيما يلي توضيح لهما: 

 Leishmania جنس اللشمانيا
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للجهاز  Macropgagesتصيب الفقريات )الثدييات و الزواحف(. وهي طفيليات تعيش داخل الخاليا الملتهمة  

كذلك يصيب القناة الهضمية لذباب الرمل.  إلنسانل الشبكي بالجلد واألحشاء الداخلية واألغشية المخاطية الطالئي

 هذه الطفيليات تظهر بطور ال سوطي بالفقريات وبطور أمامي السوط في الحشرات.

يظهر الطور الالسوطي على شكل أجسام مدّورة أو بيضوية يتراوح قطرها بين 

ميكرومتر وهي بهذا تعدّ واحدة من أصغر الخاليا ذات األنوية، وقد رجت  1.5-4

 Leishman-Donovan (L.D)تسميتها تقليديا باسم أجسام ليشمان دونوفان 

bodies  .نسبة الى العالمين الذين شاهداها أول مرة 

 

تلتهم هذه األجسام من قبل الخاليا الملتهمة كجزء من نشاطها االلتهامي ولكن تلك 

لخاليا ال تتمكن من تحطيم هذه األجسام التي سرعان ما تبدأ بالنمو داخل الخاليا ا

والتكاثر باالنشطار ونتيجة لذلك تتوسع الخلية الملتهمة ثم تتمزق وعند موت الخلية 

األجسام من قبل خاليا ملتهمة جديدة وبذلك تصبح خاليا جديدة الملتهمة يتم التهام هذه 

 مصابة

على دم المصاب أو على  .Phlebotomus sppعندما تتغذى اناث ذباب الرمل 

األجزاء المتقيحة بالجلد فان الخاليا الملتهمة المصابة سواء بالدم أو بالجلد تدخل القناة 

 ية الملتهمة ويتحول الى الشكل أمامي السوط المغزلي الشكل الذي الهضمية للحشرة وهناك يخرج الطفيلي من الخل

ميكرومتر ونواته تقع في وسط  20-15يتراوح طوله بين 

 الجسم وله سوط طوله بقدر طول الجسم الطفيلي تقريباً.

يبدأ أمامي السوط هذا باالنشطار الثنائي وتتجه االعداد 

قناة الهضمية حيث الكبيرة الناتجة عن االنقسام أماماً في ال

تعمل على سد تجويف القناة الهضمية األمامية والخطم 

خالل مدة عشرة أيام تقريباً، وعندما تتغدى الحشرة ثانية 

 على الدم فإنها سوف تضخ الطفيليات مع اللعاب عن طريق خطمها.

بعد ذلك وفي جسم الحيوان الفقري يتم اقتناص الطفيليات من قبل الخاليا الملتهمة وعندها تتحول الطفيليات الى  

الطور الالسوطي، وقد يحصل االنتقال أيضا أثناء تحطيم الحشرات عند تغذيتها، حيث أن محتويات الفتاة الهضمية 

حشرة. كما أن نقل الدم من شخص مصاب آلخر سليم للحشرة ستدخل جسم المضيف من الثقب الذي أحدثه خطم ال
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ً ما يكون مصدراً لنقل العدوى.  أحيانا

 

 

تسبب لإلنسان أمراضاً مهمة والتي تتشابه في الشكل وفي دورة الحياة  Leishmaniaهناك ثالثة أنواع من الجنس 

 وتختلف في نوعية األنسجة التي تصيبها وأعراض المرض الذي تسببه.

 

 Leishmania tropicaاالستوائية اللشمانيا  -1

ً يعرف بعدة مسميات منها اللشمانيا الجلدية القرحة أو  Cutaneous leishmaniasisسبب هذا الطفيلي مرضا

، حبّة Baghdad boil، حبّة بغداد Oriental sore، القرحة أو البثرة الشرقية Tropical sore البثرة االستوائية

. وينتشر المرض في منطقة شرق البحر Delhi boil ، حبة دلهيJericho boil ، حبة جرشAleppo boilحلب 

األبيض المتوسط وجنوب غرب آسيا وفي استراليا. األطفال دون سن الثالثة من العمر أكثر تعرضا لالصابة 

 بالمرض.
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-Reticuloيتواجد الطفيلي في األنسجة الجلدية حيث يكثر وجود خاليا النسيج الطالئي الداخلي الشبكي 

endothelial  يبدأ المرض على شكل حطاطةPapule  حمراء كلسعة حشرة على اليدين والقدمين والوجه وقد

ترافقها حكة ثم تتسع هذه تدريجياً حتى يصل قطرها الى بوصة )انج( أو أكثر، ثم تتقرح ولذلك بتمزق غطائها 

ا لم تغزوها البكتريا، قد تحصل بثرة واحدة أو م Pusفتتعرض األنسجة للوسط الخارجي ولكن ال يخرج منها قيح 

عدد قليل من البثرات نتيجة عدة لسعات تحصل في الفترة نفسها أو بفترات زمنية متقاربة. قد تصاب الغدد اللمفاوية 

 المجاورة و تصبح كبيرة و مؤلمة. المرض خفيف الوطأة عموماً وعادة ما ينتهي ذاتياً بحدود أقل من سنة تاركاً أثراً 

عن سطح الجلد وهي عديمة الصبغة قد تشوه الوجه أو تعطيه مسحة جمالية خاصة.  منخفضة قليالً  Scarأو ندبة 

والسيما النوع  Phlebotomus وبعد االصابة األولى يكتسب الجسم مناعة مدى الحياة. تعمل ذبابة الرمل جنس

P. papatasii  والنوعP. sergenti  تعمل الكالب والقوارض البرية كمستودعات وغيرها كناقل حيوي بينما

   لالصابة.

 

 التشخيص 

يتم بأخذ مادة من الحافة القوية للقرحة وفحصها مجهريا للتأكد من وجود الطفيلي، وعندما يكون الفحص سالبا بعمل 

 مزارع.

   

 Leishmania baraziliensis اللشمانيا البرازيلية -2

 Mucocutaneousيسبب هذا الطفيلي مرضا شبيها بالبثرة الشرقية يسمى اللشمانيا الجلدية المخاطية 

leishmaniasis أو اللشمانيا األمريكيةAmerican leishmaniasis أو اللشمانيا الفمية األنفية Naso-oral 

leishmaniasis أو يعرف بأسماء محلية في أمريكا الجنوبية مثل Espundia  أوUta  أوBubos  ويقتصر وجوده

على أمريكا الجنوبية و أمريكا الوسطى. هذا المرض يشبه السابق )البثرة الشرقية( في أن االصابة به تبدأ بالجلد 

ولكن البثرات تنتشر الى مناطق متسعة وتظهر بثرات بعدد أكبر حيث تصبح األغشية المخاطية للفم واألنف والبلعوم 

وان األذن وتتحطم بالتالي كما تتحطم األنسجة الغضروفية وقد يختفي الصوت. الذكور البالغون والحنجرة وكذلك صي
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أكثر تعرضاً للمرض من غيرهم بسبب ظروف العمل وال سيما العاملين منهم بجمع المطاط لذلك يسمى المرض 

 .Chiclero ulcerعندهم أحيانا قرحة المطاط 

 

الشفاء الذاتي نادر والعالج باألدوية صعب، لم يالحظ المرض في أي فقريات أخرى غير االنسان. والمضيف  

كمستودعات لإلصابة،  Opossumالناقل أنواع من ذباب الرمل وغيرها، وتعمل بعض الجرذان واألبوسومات 

 وقد يحصل االنتقال المباشر عبر الجروح.

 

 Leishmania donovaniاللشمانيا الدونوفانية  -3

 Dumأو حمى دم دم  Kala-azarأو  Visceral leishmaniasis يسبب هذا الطفيلي مرض اللشمانيا االحشائية

Dum fever  أو الحمى السوداءBlack fever وينتشر هذا المرض في األماكن الحارة من آسيا وسواحل البحر ،

الجنوبية. وتصاب بهذ المرض الكالب والثعالب وبنات آوى األبيض المتوسط وشمال وشرق افريقيا وفي أمريكا 

حيث تعمل كمستودعات لالصابة في سواحل البحر األبيض المتوسط والصين وأواسط آسيا وأمريكا الجنوبية )كاال 

آزار البحر األبيض المتوسط( في شرق افريقيا تعمل القوارض البرية كمستودعات لالصابة )الكاال آزار السوداني( 

    ي الهند ال يوجد مضيف خازن )الكاال آزار الهندي التقليدي(.وف

م  1900اكتشف العالم لشمان هذا الطفيلي في مسحة من طحال جندي توفي في الهند بسبب حمى دمدم وذلك عام 

ل م وهو العام نفسه الذي وجد فيه العلم دونوفان الطفيلي نفسه في مسحة طحا 1903وقد نشر لشمان مشاهداته عام 

وكذلك أطلق االسم العامي للشكل  Leishmania donovani مريض. وقد سمي الطفيلي علمياً على شرفيهما أي

 .L.D. bodiesسوطي على اسميهما الال

يتوزع الطفيلي في مناطق عديدة من الجسم ولكن أحسن مكان له هو في الخاليا الطالئية الداخلية في األوعية    

الدموية والتي تكثر بخاصة في الطحال ونخاع العظام ومخاطية األمعاء والغدد اللمفاوية وكذلك في االفرازات 

تقريباً، يوجد الطفيلي داخل وخارج خاليا النسيج األنفية. لقد وجد الشكل الالسوطي في كل أنسجة وسوائل الجسم 

على شكل أجسام لشمان دونوفان وكذلك يوجد بأعداد محدود في الدم الجار أما داخل الخاليا أحادية النوى عادة أو 

 يوجد حراً خارجها. 
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 Headacheبعد حدوث المرض تبدأ أعراض االصابة على شكل أوجاع رأس 

لطحال والكبد نتيجة زيادة عدد خالياهما بسبب وحمى غير منتظمة مع تضخم ا

تواجد الطفيلي وكردّ فعل مقاوم. وكذلك يحصل ألم بطني حاد أحياناً وتظهر أيضاً 

أعراض آالم روماتيزمية وفقر دم وضعف عام متزايد نتيجة انشغال األعضاء 

الدم  المكّونة للدم )الطحال ونخاع العظم( بانتاج خاليا التهامية على حساب كريات

 الحمر.

وكذلك يحصل اسهال ونزف في األغشية المخاطية المبطنة للشفاه واألنف ويصبح  

الجلد متورماً. وإذا لم يعالج المريض فانه يموت خالل بضعة أسابيع وقد تمتد الفترة الى سنتين أو ثالث، وغالباً ما 

 .من القضاء عليها يكون سبب الموت المباشر تعرض الجسم لمسببات مرضية ثانوية ال يتمكن

قد يعاود الطفيلي اصابة الجلد ثانية والتكاثر في خالياه أثناء اصابة األحشاء أو 

بعدها حيث تظهر على جلد المصاب بقع مبيضة تنمو بشكل عقد حجم الواحدة 

منها بقدر نصف حبة البازالء. تظهر هذه العقد على الوجه والرقبة وتسمى هذه 

 Dermalأو  Post kala-azarلجلدية أو ما بعد االحشائية الحالة باسم اللشمانيا ا

leishmaniasis.  عند الشفاء من اللشمانيا االحشائية تتكون مناعة في الجسم

ولكن  P. argentipesتحميه من االصابة ثانية، الحشرة الناقلة هي ذبابة الرمل 

 انتقال المرض يمكن أن يحصل من افرازات األنف والبول والغائط.

أو  Giemsaيتم تشخيص أنواع اللشمانيا بأخذ مسحة من اآلفات الجلدية أو من األحشاء الداخلية وصبغها بصبغة 

Wright  أوLeishman  ومشاهدة الطفيلي فيها. كذلك بزرع المواد المأخوذة من هذه المناطق في مستزرع

Blood agar غرار ما يحصل في أجسام الحشرات،  ومشاهدة حدوث تحول الطفيلي الى الطور األمامي السوط على

 كذلك يتم التأكد باستخدام بعض االختبارات المناعية.

 ال بد من العمل على اآلتي: Leishmania وللوقاية من األمراض الناجمة عن طفيليات الجنس

 معالجة المصابين. -1

من األرض المحيطة السيطرة على ذباب الرمل باستخدام المبيدات الحشرية أو ازالة األعشاب المتفسخة  -2

بالدور واضاءة وتهوية البيوت جيدا واستخدام شباك سلكية دقيقة للشبابيك واألبواب وتجنب األشخاص 

 والبيوت المصابة عند بداية الظالم.

 وكذلك القوارض. Strayالتخلص من الكالب المصابة والسائبة  -3

 يا ما بعد الكاال آزار.عدم قطع العالج ألن ذلك يؤدي الى حدوث انتكاسات أو ظهور لشمان -4

 التغذية الكافية والحاوية على البروتينات والفيتامينات للتغلب على النقص الغذائي. -5
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 Trypanosomaجنس التريبانوسوما )المثقبيات( 

تصيب التريبانوسوما كل أنواع الفقريات من األسماك وحتى الثدييات، هذه الطفيليات عبارة عن مخلوقات صغيرة 

ط وتسبح مندفعة بحركة الغشاء المتموج، يخرج من الجسم سوط حّر يمتد أماماً وهذا السوط ينشأ من ملتوية بنشا

نهاية الجسم تقريباً. يحوي الجسم نواة واحدة وتختلف بموقعها بحسب األنواع اال أنها عادة ما تكون وسطية الموقع، 

 لسايتوبالزم.تحتوي الكثير من األنواع على حبيبات غامقة الصبغة مبعثرة في ا

يصاب االنسان بنوعين من األمراض الناجمة عن التريبانوسومات هما مرض النوم االفريقي ومرض النوم 

 األمريكي.

 

 African Trypanosomiasisمرض النوم األفريقي 

. يصيب المرض االنسان Trypanosoma brucei (Plimmer and Bradford, 1989) يسببه الطفيلي

 م في الماشية بنيوزلندا. 1890عام  Bruceالحيوانات الداجنة وقد اكتشف من قبل العالم 

 Trypanosoma bruceiلإلنسان هما مثقبة غامبي مرض النوم األفريقي هناك نوعان من املثقبيات يسببان 

gambiense  ومثقبة روديسياTrypanosoma brucei rhodesiense 

النوعان الغامبي والروديسي بالتشابه الكبير بينهما مظهريا اال أن األول )الغامبي( عادة ما تكون نواته وسطية  يمتاز

الموقع وأحيانا خلفية الموقع قليال. أما النوع الثاني )الروديسي( فان نواته خلفية الموقع السيما عندما يتطور هذا 

 ذا الفرق ليس قطعياً.الطفيلي في الحيوانات المختبرية. ومع ذلك فه

لهذين النوعية في جسم االنسان هو الشكل التريبانوسومي  Definitiveالشكل المظهري المحدد   

Trypomastigote 30-15. يتراوح طول هذا الشكل من 

ميكرومتر. الجسم نحيف و ذو سوط حر. هذه األشكال ليست كثيرة 

في دم االنسان اال أنها غزيرة في سوائل الغدد اللمفاوية المتضخمة 

كما تظهر في الطحال الذي يتضخم وأخيراً تظهر في السائل 

 وأخيراً في أنسجة Cerebrospinal fluidالدماغي الشوكي 

 الدماغ والحبل الشوكي.

 

ينتشر النوع الغامبي وسط القارة االفريقية وفي الساحل الغربي منها وقد تتراوح نسبة االصابة في بعض المناطق 

 أما النوع الروديسي فينتشر في شرقي أفريقيا. % 50-30الموبوءة في أفريقيا بين 

. أما الحشرة الناقلة Glassina palpalisمن النوع  Tsetseالحشرة الناقلة للنوع الغامبي هي ذبابة تسي تسي 

مع أن كل منهما قد تنقله األخرى تجريبياً فضال عن المضيفات الخازنة  G. morsitans للنوع الروديسي فهي
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للنوع الغامبي فهي الخنازير والغزالن والجاموس وفي حالة النوع الروديسي تستخدم الضباع وبعض الحيوانات 

 وكذلك األبقار كمضيفات خازنة. البرية األخرى

 دورة الحياة:

عندما تسحب الحشرة الدم من شخص مصاب فان الطفيليات تتضاعف أوالً في القناة الهضمية الوسطى، وبعد مرور 

يوماً تتكون أشكال متطاولة نحيفة تتقدم أماماً. وبعد بضعة أيام تشق طريقها نحو الغدد اللعابية حيث تثبت  10-15

اليا تلك الغدد بواسطة أسواطها وتتكاثر بسرعة وتعاني من مرحلة فوقي السوط. بعد ذلك تتكون أنفسها بخ

الموجودة في جسم   30-20حوالي  في مدةتريبانوسومات قريبة مظهرياً من تلك الموجودة في جسم الحيوان الفقري

 اً.يوم 30-20الحيوان الفقري، تستغرق دروة حياة الطفيلي في جسم الحشرة حوالي 

 

يتشابه كل من النوع الغامبي والروديسي في أعراض االصابة بهما وفي سير المرض عدا الروديسي يكون سريعاً 

. وكقاعدة عامة فانه يسبب الموت خالل مدة Acuteعادة في نموه، وتأثيره أكثر حدة بحيث يوصف بكونه حاداً 

 .أشهر بعد االصابة 4-3تتراوح بين 
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ً ما تحصل االصابة بالنوع الروديسي دون  غالبا

تضخم الغدد اللمفاوية السيما تلك الغدد الموجودة عند 

قاعدة الرأس بتضخمها تعطي ما يعرف باسم عالمة 

Winter bottom  والتي هي صفة مميزة للنوع

الغامبي. النوع الغامبي خفيف الوطأة وتستمر 

بأنه االصابة به لمدة أطول بحيث يوصف المرض 

 .Chronicمزمن 

تعقب لسعة الحشرة حكة وتهيج قرب الجرح، وغالباً ما تتكون حبة الزرار حمراء داكنة في موضع اللسعة وأحياناً 

ما يزداد حجمها وبعد بضعة أيام تحصل حمى مع صداع في فترات غير منتظمة ولبضعة أسابيع أو حتى أشهر 

ً ما يصاحب االصابة نوع من الحساسية في يصاحبها تضخم الغدد ومقاومة ضعيفة لألمراض ا ألخرى. غالبا

العضالت وقد يحصل طفح جلدي متهيج خالل المراحل األولى للمرض. وتقل فعّالية وحيوية الشخص المصاب، 

وقد ال يتعدى المرض من ناحية األعراض على حصول الحمى التريبانوسومية اال أنه في حاالت متقدمة يفلح 

ى السائل الدماغي الشوكي حيث عندئذ تظهر أعراض الرغبة بالنوم لدى المريض، النوع الطفيلي بالوصول ال

الروديسي يغزو هذا السائل بوقت أسرع عما هو في حالة النوع الغامبي الذي قد يحصل غزوه للسائل بعد مرور 

 مدة تمتد ما بين أشهر وحتى سبع سنوات من تاريخ االصابة.

يصاحب المرض هزول جسمي وعقلي حيث يرغب الضحية بالنوم باستمرار ويرهقه التفكير والعمل الجسمي 

البسيط. تستمر هذا الحالى الى درجة أنه يهمل حتى ابتالع غذائه، يهزل الجسم وترتعش األيدي ويصاب بتشنج 

لفترة عند حدوث الحمى والتشنج أو عضلي وأخيراً يمر بمرحلة غيبوبة تنتهي بالموت. وقد يحدث الموت قبل هذه ا

نتيجة االصابة بأمراض مصاحبة، ان تسبب الطفيلي بأحداث تأثيرات مرضية يعود بالدرجة الكبرى الى قابلية 

وأحيانا أجساماً مضادة لتكاثره،  Trypanocidal antibodiesالمضيف على تكوين أجسام مضادة للتريبانوسوم 

 ذلك سيؤدي الى تفاقم المرض.وإذا ما حصل نقص فيتامينات فان 

 

 

 

 

 American Trypanosomiasisمرض النوم األمريكي 
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الذي ينتشر في أمريكا الجنوبية  Trypanosoma (Schizotrypanum) cruziمسبب هذا المرض يدعى 

 وجنوب أمريكا الشمالية.

يتميز الطفيلي الموجود في دم االنسان )الشكل 

 20-16التريبانوسومي( بكونه نحيفاً ويتراوح طوله بين 

Uميكرومتر ونهايته الخلفية مدببة ويشبه الحرف  أو  

Cالحرف  أثناء تثبيت مسح الدم. مولد الحركة شبه  

نهائي الموقع وحجمه أكبر مما في بقية التريبانوسومات.   

س التريبانوسومات األخرى ال يتكاثر عك ذا الطفيليه

 4-1.5بالدم بل يتحول الى شكل ال سوطي يتراوح قطره بين 

ميكرومتر وذلك في األنسجة العضلية حيث يتكاثر هناك وبين 

فترة وأخرى يتحول من هناك الى شكل تريبانوسومي يتجه للدم 

 ويسبح هناك.

 

يصيب هذا الطفيلي االنسان والحيوانات الثدية كالكالب والقطط والخنازيروالوطاويط والثعالب والقوارض 

-Cone تسمى بالبق المخروطي الخرطوم Hemipteraوالسناجب والقردة.  تقوم بنقله حشرات نصفية األجنحة 

nosed bug  أو البق المقبلKissing bug  العائد الى ثالثة أجناس هيPanstrongylus و Triatoma  و

Rhodinus  ساعة فان الطفيلي  24بعد دخول الطفيلي أثناء تغذيتها على دم شخص أو حيوان مصاب وبغضون

يصل الى القناة الهضمية الوسطى للحشرة حيث يتحول الى طور فوق السوطي ويتكاثر بسرعة ثم يمر الى القناة 

 Metacyclicبيه بذلك الموجود في دم الحيوان الفقري يسمى الهضمية الخلفية وهناك يتحول الى تريبانوسوم ش

trypanosome  وهنا يالحظ أن الطفيلي ال يغزو الغدد اللعابية للحشرة بل ينطلق مع برازها، حيث تعتاد هذه

الحشرة على التبرز أثناء تغذيتها على دم المضيف، ويوصف نمو التريبانوسوم اذا ما حصل في القناة الهضمية 

. وتسمى هكذا مجموعة تريبانوسومات Posterior stationية للمضيف الالفقري بأنه نمو في محطة خلفية الخلف

على عكس حالة نمو التريباسونوم في األجزاء األمامية من القناة الهضمية للمضيف الالفقري  Stercorariaباسم 

كما هو حاصل في  Salivariaوتسمى المجموعة  Anterior stationوالذي يوصف بأنه محطة أمامية 

  التريبانوسوم الغامبي والروديسي.

تحصل اصابة االنسان عند حك العين بعد لسعة الحشرة على الجفون أو عند ضرب الحشرة وتحطيمها عند مكان 

 اللسعة، وقد تصاب الحيوانات عند أكلها الحشرة أو لعقها لعضتها.

 بحالة حادة في أطفال الرضاعة Chagasʼ disease كسشايظهر المرض الناجم والمسمى أيضا باسم مرض 

Infants .واالطفال الصغار 
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يبدأ المرض بانتفاخ جلدي لجفن العين وملتحمة العين واألجزاء األخرى من الوجه. ويصل انتفاخ اللمفاوية الواقعة  

 . Romanaʼs signأمام األذن، هذه الحالة تسمى عالمة 

 

 

وأحياناً ما تنتفخ أجزاء أخرى من الوجه واعتيادياً يحصل االنتفاخ من جهة واحدة من الوجه. يرافق هذه االنتفاخات 

بعد ذلك تظهر انتفاخات  Chagomaالتهاب الغدة الدمعية والغدد اللمفاوية في الرقبة، يسمى االنتفاخ األولي 

Chagomata م األولى قد يحصل صداع شديد وإنهاك القوى مع أخرى في مناطق أخرى من الجسم، خالل األيا

حمى مستمرة، وفي المراحل المزمنة يحصل التهاب للغدد اللمفاوية وتضخم الكبد والطحال وفي حال طويلة األمد 

 يحصل فقر دم واضطرابات عصبية. 

 

أسابيع  3-2أما في الحاالت الشديدة فقد يحصل الموت خالل 

حاالت الوفاة حيث يهاجم ويحصل اضطراب القلب في كل 

من  %70الطفيلي عضالت القلب. جدير بالذكر أن حوالي 

حاالت الموت لدي الشباب في المناطق الموبوءة تعود الى هذا 

 المرض.

 

 

وأماكن وجودها  Trypanosomaوالجنس  Leishmania فيما يلي جدول مقارنة لمراحل دورة حياة أنواع الجنس

 .فقريةفي مضيفاتها الفقرية والال
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 مثقبي السوط فوقي السوط أمامي السوط عديم السوط اسم الطفيلي

L. tropica+ 

L. bariziliensis 

داخل الخاليا الملتهمة 

جة  في الجلد واالنسجججججج

تحجججت الجلجججديجججة وقجججد 

حججمجججل لججالغشججججججججيجججة  يججم

المخجججاطيجججة في حجججالجججة 

 اللشمانية البرازيلية.

في القناة الهضججججججمية 

الوسجججججطخ ثم خرطوم 

ذبجججابجججة الرمجججل جنس 

Phlebotomus 

وهججججذا هججججو الججججطججججور 

 المعدي لالنسان

 مفقود مفقود

L. donovani 

داخل الخاليا الملتهمة 

في الكبد والطحال 

ونخاع العظم والعقد 

 اللمفية.

في القناة الهضججججججمية 

الوسجججججطخ ثم خرطوم 

ذبابة الرمل. وهذا هو 

الججججطججججور الججججمججججعججججدي 

 لإلنسان.

 مفقود مفقود

T. gambiense +

T. rhodesiense 
 مفقود مفقود

في الغجججدد اللعجججابيجججة 

لذبابة تسجججججي تسجججججي 

 Glossinaجنس 

في خطم ذبججابججة النوم. 

طور معدي لإلنسججججججان 

ينتقل الخ دم االنسججججان 

اوالا ثم العقججد اللمفيججة 

ثم الجهجججاز العصججججججبي 

 المركزي.

T. cruzi 

داخل الخاليا الملتهمة 

وال سججيما الجلد والعقد 

الجججلجججمجججفجججيجججة والجججكجججبجججد 

والطحججال وعضججججججالت 

والدماغ والغدد القلب 

 الصم.

 طور انتقالي

في القناة الهضججججججمية 

الوسطخ للبق المقبّل 

الججججعججججائججججد لجججججججججنججججس 

Panstrongylus 

 Triatomaو

ومججن  Rhodinusو

ثججججم فججججي الججججقججججنججججاة 

 الهضمية الخلفية.

ل.  في براز البق المقبججّ

طور معدي لإلنسججججججان 

ثنجججاء  يوججججد بجججالجججدم ا

 النوبة الحادة
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 Phylum Apicomplexaشعبة البوائغ ذوات القمة المركبة 

 مجموعة كبيرة من الحيوانات االبتدائية التي تعيش تتميز بالصفات اآلتية: ه الشعبةضم هذت

 متطفلة جميعاً ودون استثناء.  -1

يملك ال تمتلك أية عضيوات للحركة في أغلب مراحل تطورها، لكن القليل منها في بعض مراحل حياته قد  -2

 أقداماً كاذبة أو أسواطاً أو أهداباً أو لييفات عضلية.

جيل جنسي وآخر ال  Alternation of generationsدورة حياتها معقدة وتشمل حصول تعاقب األجيال  -3

 -تمر دورة الحياة في ثالث مراحل : (.Sporesجنسي وكذلك تكوين مراحل مقاومة )أبواغ 

A. المنقسمات تكوين مرحلة Schizogony :االقسومات  عنها وينتجMerozoites . 

B. االمشاج تكوين مرحلة Gametogony:بعملية االخصاب وتنتهي والذكرية االنثوية االمشاج فيها تتكون  

C. األبواغ تكوين مرحلة Sporogony :البوائغ من أعداد عنها لينتج الزايكوت لنواة متعدد انقسام فيها ويتم 

Sporozite المعدي الطور وهي . 

 

ومن أهم مميزات هذه الشعبة هي ان االطوار 

)االقسومات والبوائغ( لها القدرة على اختراق 

مامية على خاليا المضيف، اذ تحوي قمتها األ

 -: وهي Complex structuerأجزاء مركبة 

ولييفات عضلية  Conoideحلقات قطبية 

Microneme  وRhoptry . 
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يلتصق ) األقسومة او البوغ ( بواسطة الخيوط الدقيقة 

المتحررة من قمته األمامية على سطح خلية المضيف 

مما يؤدي الى انبعاج موضعي في غالف خلية 

المضيف وبعدها يصبح الطفيلي في داخل فجوة 

بعملية التهام   Parasitophorous vacuoleطفيلية 

متحلل ويفقد سريع ثم يغلق فتحة الفجوة بغالفها ال

تركيبه المعقد ويتحول الى شكل يعرف بالطور 

 الحلقي .

  

الذي يضم أهم الرتب ذات العالقة بحياة االنسان وهي رتبة ضم شعبة البوائغ ذو القمة المركبة صنف البوغيات ت   

التي تصيب العظايا والطيور وبعض  Plasmodiidaeوال سيما عائلة  Haemospornaالبوغيات الدم الثانوية 

 الذي يسبب لإلنسان مرض المالريا. Plasmodiumاللبائن. وهذه العائلة تضم الجنس 

 

 Plasmodiumجنس 

ً بأسماء أخرى أفراد هذا الجنس كثيرة األهمية لألنسان ألنها تسبب مرض المالريا     يعرف هذا المرض أيضا

وكلمة المالريا تعني  . ووالحمى، حمى الساحل، حمى أو مرض المستنقعكالبرداء، الحمى المتقطعة، والرعشة 

باإليطالية الهواء الرديء أو الفاسد، وسبب التسمية هذه يعود القتران المرض بالهواء ذي الروائح الكريهة عند 

واستطاع العالم . 1880طفيلي المالريا في الدم عام  Laveranالمستنقعات وال سيما بالليل. اكتشف العالم الفرنسي 

Ross  أن البعوض هو الذي ينقل المرض وذلك عام ً يعد المالريا من أهم األمراض . 1898أن يبرهن عمليا

المستوطنة في المناطق األستوائية وشبه األستوائية وتقضي سنويا على حوالي مليون بشر في معظم آسيا وجنوب 

  -ع من المالريا يمكن أن تصيب األنسان وهي :و وسط أفريقيا وأمريكا الالتينية . هناك أربعة أنوا

  Plasmodium vivaxتسببه Tertian Malariaمالريا الثلث  -1

   Plasmodium ovaleتسببها  Ovale Tertian Malariaمالريا الثلث البيضوية   -2

  Plasmodium malariaeتسببها   Quartan Malariaمالريا الربع  -3

وتسمى أيضا مالريا   Plasmodium falciparumتسببها  Falciparum Malariaمالريا المنجلية -4

 وهي أخطر األنواع وأشدها ضراوة.  Subterian Malariaدون الثلث
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المصابة حيث يتم حقن المئات من  Anophelesأنثى بعوضة األنوفيليس  ةتحدث العدوى لألنسان عندما بلسع   

المعدية مع اللعاب الملوث للبعوضة. تشمل دورة حياة المالريا مرحلتين, مرحلة  Sporozoiteالبوائغ )البويغات( 

 .الجنسية في االنسان ومرحلة جنسية في داخل التجويف البطني للبعوضة

 

  (الدورة الالجنسية في جسم االنسان) Schizogony المنقسمات تكوين مرحلة

بعد وصول البويغات المحقونة من قبل أنثى بعوضة االنوفيليس الى تيار الدم تنتقل معه الى خاليا الكبد حيث    

ثم تحاط  Schizontتستقر فيها وتنمو الى طور مستدير ثم تنقسم النواة الى عدد كبير من االنوية مكونة المنقسمة 

بعدها تنفجر خلية الكبد وتتحرر  Cryptozoitesكل نواة بجزء من السايتوبالزم مكونة المئات من األقسومات 

أو  Metacryptozoitesنواتج الجيل الثاني )في حالة حصوله( فتسمى األقسومات وتصيب خاليا كبدية جديدة 

Merozoites  كبدية.ألف في كل خلية  40-10التي يتراوح عددها بين 

 

لتبدأ دورات وتتكرر العملية  وبعد حوالي عشرة أيام تهاجم أغلب األقسومات الناتجة الكريات الدموية الحمراء 

بينما جزء منها تبقى بصورة كامنة في بعض خاليا  Erythrocytic cycleمستمرة داخل كريات الدم الحمر تسمى 

 وذلك  Ring stageيدخل الميروزويت كرية الدم الحمراء يظهر بشكل طور حلقي  الكبد.



72 

 

بسبب ظهور مساحة )فجوة( في وسط الطفيلي محاطة بحلقة من السايتوبالزم مع نواة دقيقة في احدى الجهات، 

حوالي  يشغل الطور الحلقييمتص غذائه عن طريق سطح جسمه من الكرية الدموية الحمراء التي يوجد بداخلها 

 ثلث حجم الكرية الحمراء.

 

أكثر لزوجة بعد مرحلة الطور الحلقي، فتتجمع في   P. falciparumتصبح كريات الدم الحمر المصابة بالنوع  

فيما بعد الطور  P. vivaxاألعضاء الداخلية وال تظهر في الدوران المحيطي. كذلك تتميز الكريات المصابة بالنوع 

. مثل هذه الحبيبات Schuffnerʼs dotsقيقة تصطبغ باللون األحمر تسمى حبيبات شوفنر الحلقي بظهور حبيبات د

ً  P. ovaleتظهر في حالة النوع  ، وباإلمكان التمييز بين النوعين بكون كريات الدم الحمر المصابة بالنوع أيضا

تظهر حبيبات أو نقاط مورر  P. falciparunاألخير تصبح بيضوية بدالً من شكلها المعتاد. وفي حالة النوع 

Maurerʼs dots or spots  وهي أقل عدداً وأكبر حجماً من حبيبات شوفنر. أما في حالة النوعP. malariae 

 .Ziemannʼs dotsفتظهر حبيبات زايمن 

ً فيسمى بالطور الخضري      عندما يستمر نمو الطفيلي يصبح مدوراً أو غير منتظم الشكل ويأخذ شكالً أميبيا

Trophozoite غالبا به حبيبات ناتجة من هضم هموكلوبين الكرية الدموية الحمراء التي يعيش بداخلها.  
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يتحول الى شكل مستدير ويبدأ عند ذلك في األنقسام مكونة المنقسمة يستمر الطفيلي بالنمو داخل الكرية الحمراء، 

Schizont   فتنقسم النواة عدة أنقسامات تنتج عددا من األنوية ثم يحيط بكل نواة جزء من السايتوبالزم ثم تنفصل

 Erythrocyticميروزويتات تسمى  24-12تتكون   Merozoitesهذه األجزاء مكونة عددا من األقسومات

merozoites مناعية لجسم االنسان وبعضها تترك الكرية بعد تحطمها. بعض هذه الميروزويتات تحطمها العوامل ال

 ينجح في مهاجمة كريات دم حمر جديدة وتعيد الكرة ثانية في كريات جديدة.
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وتتكرر هذه الدورة التي تستغرق مدة معينة من الزمن وهذه المدة تختلف حسب نوع الطفيلي وتكون هذه المدة    

ن فترتي حمى متعاقبة هو الزمن نفسه للدورة داخل متزامنة مع فترات الحمى للمالريا لذلك فأن الزمن الذي يمر بي

فتحدث الحمى اليوم الرابع و  P. malariaeفي حالة ساعة  72الكرية الدموية الحمراء حيث تستغرق هذه الدورة 

 .P في حالةساعة  40-36فتحدث الحمى  في اليوم الثالث و  P. ovaleو P. vivaxفي كل من ساعة  48

falciparum  الحمى في اليوم الثاني وهي غير منتظمة وتكون عادة غير منتظمة ومستمرة وتسمى بحمى فتحدث

 المالريا الخبيثة ألن ضررها لالنسان أشد بكثير من األنواع األخرى.

عن ناتجة من هضم هموكلوبين الكرية الدموية الحمراء التي يعيش بداخلها (ان األصباغ والمواد والفضالت )   

الى مجرى الدم تنطلق وتطرح في الطحال أو في أعضاء أخرى أو تحت الجلد. وهنا سوف يشعر  خروج الطفيليات

 المريض بالبرودة والقشعريرة ثم الحمى ثم التعرق على التوالي.

 

 Gametogony االمشاج تكوين مرحلة 

بعد بضعة أجيال من الشايزونت فان قسماً من الميروزويتات تبدأ بالنمو بصور أبطأ وتكون أصباغاً أكثر وتنمو 

بنوعيها الصغيرة )ذكرية( والكبيرة )أنثوية( والتي تستمر  Gametocytesمنتجة ما يسمى الخاليا المكونة لألمشاج 

 جسم االنسان.  بالدوران بالدم لعدة أسابيع وهي ال تعاني من نمو داخل
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 ر الالجنسية للطفيلي يتم هضمها من قبل البعوضة امااألطواعندما تسحب البعوضة دم انسان مصاب فان جميع    

فتقاوم  Macrogametocytesاألمشاج األنثوية ومولدات  Microgametocytesاألمشاج الذكرية  مولدات

أجسام شبيهة بالخيوط أو األسواط  8-6الى ما بين  Microgametocyteالمشيج الذكري  مولدا الهضم. تنقسم نوات

من االمشاج  8-6وبعدها تنمو هذه األجسام لتكون  Flagellated bodyويسمى الطفيلي هناك بالجسم المسوط 

: ينمو لتكون مشيج أنثوي واحد Macrogametocyteاألنثوي   المشيج مولدااما ، Microgametesالذكرية 

Macrogametes. االمشاج الذكرية  تسبحMicrogametes  عن االمشاج االنثوية ً المتكونة بحثا

Macrogametes  وتتكون البيضة المخصبة ثم يتم اإلخصابZygote .داخل أمعاء البعوضة 

 

 مكّون المشيج الكبير مكّون المشيج الصغير الصفة

 أزرق غامق ازرق فاتح لون مكّون المشيج 

 غامق فاتح النواةلون 

 صغير كبير حجم النواة

 جانبي أو محيطي مركزي موقع النواة

 متجمعة مبعثرة حبيبات مكّون المشيج
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 في جسم البعوضة  (الدورة الجنسية) Sporogony األبواغ تكوين مرحلة

إذا كانت قريبة من جدار أمعاء البعوضة فانها تعبر الجدار بسهولة أما إذا كانت ، فالبيضة المخصبة بعد تكوين 

 Ookineteبعيدة عن الجدار فانها تصبح دودية الشكل أو شبيهة بثمرة الموز وتسمى البيضة الملقحة المتحركة 

تجهة الى سطح األمعاء وهذه اما أن تطرح خارج جسم البعوضة مع البراز أو تفلح بالعبور مخترقة جدار األمعاء وم

وبهذا تكّون البيوض المخصبة نتوءات على السطح الخارجي لألمعاء. تعاني محتويات  Cystحيث تحاط هناك بكيس 

تستمر في إمتصاص الغذاء عن طريق جدار الكيس  Oocyst هذا الكيس و المسمى البيضة المخصبة المتكيسة 

 مغزلية الشكل. Sporozoites البويغات  فتتكون نتيجة ذلك عدة وينمو في الحجم ثم تنقسم النواة عدة انقسامات

 

 
 

تنفجرالكيس  وتتحرر البوائغ الى تجويف جسم البعوضة ومنها الى الغدد اللعابية فتخرج مع  البوائغوبزيادة نمو  

  آخر لتحقن في دمه تلك.اللعاب عندما تتغذى البعوضة من دم أنسان .
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ً وذلك عبر عمليات نقل الدم     جدير بالذكر أن االصابة بالمالريا يمكن أن تحصل دون وجود البعوضة أحيانا

Blood transfusion  أو المشاركة في استخدام حقن المدمنين على المخدراتDrug addicts ونادراً عن طريق ،

 المشيمة في حالة األم الحامل المصابة.

ير المرض فتستغرق أما عن األعراض المرضية وس 

فترة الحضانة الى عدة أسابيع الى أشهر لحين ظهور 

األعراض والتي هي عبارة عن نوبات متعاقبة )على 

ثم  Chillsفترات منتظمة تقريباً( من ارتعاش من البرد 

. تستغرق فترة Sweatingثم تعرق  Feverحمى 

ساعات  4-1دقيقة والحمى  15-10االستبراد حوالي 

ساعات. ومن األعراض االخرى تضخم  والتعرق عدة

الطحال والكبد وزيادة فعالية نخاع العظم. وهناك أعراض 

ثانوية أخرى مثل االمساك أو االسهال وفقر الدم الخبيث. 

ً ما تحصل انتكاسات  حيث بعد زوال  Relapsesأحيانا

أعراض المرض لفترة من الزمن ولتعرض الجهاز 

أعراض االصابة  المناعي للجسم لبعض االعاقة تظهر

بالمالريا من جديد دون تعرض للبعوض ثانية والسبب في ذلك أن بعض األطوار المخفية في خاليا الكبد تعاود 

 نشاطها وتهاجم كريات دم حمر ثانية.

  :ولغرض السيطرة على المالريا ال بد من مراعاة ما يأتي

 معالجة المصابين  -1

  :السيطرة على البعوض )البالغات واليرقات( من خالل ما يأتي  -2

 أ. ردم مواقع أكثر الحشرات )المستنقعات( او اضافة النفط األسود لها.

للتغذي على يرقات البعوض بهدف  Gambusia affnisنوع  Mosquitoب. استخدام األسماك آكلة البعوض    

 تقليل أعداد البالغات فيما بعد.

 .Repellantsج. االستخدام المعقول للمبيدات الحشرية وطاردات الحشرات    

 استخدام الناموسيات والمشابك الدقيقة لألبواب والشبابيك. -3
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 P. vivax P. ovale P. malariae P. faliprum الصفة

 RPCحجم 

 المصابة
 ال يتوسع ال يتوسع يتوسع قليالا  يتوسع

 RPC لون 

 المصابة
 طبيعي طبيعي شاحب شاحب

 RPC شكل 

 المصابة
 دائري

بيضوي وقد 

ا  يكون مشرشبا

Fimbriated 

 دائري
دائري وقد يكون 

 Crenatedمجعداا 

 حبيبات مورر حبيبات زيمان حبيبات شوفنر حبيبات شوفنر الحبيبات الصبغية

مدرة الدورة 

 االنفالقية بالدم
 ساعة 48-36 ساعة 72 ساعة 48 ساعة 48

 المعروفةاألسماء 

الحميدة 

Bengin 

البسيطة 

Simple  الثلث

Tertian 

الثلث البيضوي 

Ovate 

tertian 

الربع 

Quartan 

برداء الربع 

Quartan 

aggue 

 Malignantالخبيثة 

شبه الثلث 

Subertian 

االستوائية 

Tropical  الصيفية

-Aestivoالخريفية 

autumnal   

نسبة اإلصابة 

مجموع إصابات 

 المالريا

43% 

 

7% 50% 

 االنتشار

  

المعتدلة 

 واالستوائية

االستوائية شبه 

االستوائية ولكنها 

 .P تنتشر كأنتشار 

vivax 
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 Toxoplasma gondiiكوندي  ةمقوس

Phylum Apicomplexa 

   Class Sporozoasida 

 Intracellularطفيلٌي داخل خلوي  وهوهو كائن وحيد الخلية هاللي الشكل  Toxoplasma gondiiالطفيلي    

parasite إجباري Obligate قادٌر علی التطفل هو الخلوي و  لوسطاإال بعد الدخول  أنه ال يستطيع التكاثر بمعنى

فريقيا في أحد انواع القوارض أألول مرة في شمال  هذا الطفيلي وصف. علی خاليا كل الكائنات ذات الدم الحار

، gondiiومنه جاءت تسمية النوع نسبة الى  1908وذلك في عام   Ctenodactylus gondiiالصحراوية والمسمى

  plasmaاي قوس و Toxon والمكون من جزئين هما  اإلغريقيفمشتقة من المصطلح  Toxoplasmaاما كلمة 

في طفل مصاب  1923صابة في األنسان بداء المقوسات  الكوندية  في عام إول أ. سجلت  shapeبمعنى شكل 

 .المشيمية بالتهاب الشبكية

 دورة حياة  

مضيفا نهائيا لهذا الطفيلي اذ يتم فيها التكاثر الجنسي والالجنسي بينما  Felidaeمن عائلة والحيوانات تعد القطط    

تعد االنواع المختلفة من الثديات وبضمنها االنسان مثل الكالب والقطط والقوارض والماشية إضافة الى الطيور 

 مضيفا وسطيا حيث يتم فيها التكاثر الالجنسي.

تحصل  Enteroepithelial cycleالمرحلة الطالئية المعوية  األولخ المرحلةتمر دورة حياة الطفيلي بمرحلتين،    

والخاليا المكونة لألمشاج  Schizont المنقسمةتتضمن  ثالث أطوار هي طور وفي النسيج الطالئي ألمعاء القطط 

Gametocytes  وكيس البيضةOocyst. في جسم المضيِفات الوسطية يحصل فيها المرحلة  المرحلة الثانية

التكاثر  ةسريع الحوينات رطوالطورين هما النسيجية وتتضمن  المرحلةاو  Extraintestinal الخارج معوية

Tachyzoite بطيئة التكاثر  حويناتلإلصابة الحادة وطور ال Bradyzoite او المتكيسةCyst  والمتميزة

  باإلصابات المزمنة.

 وا فريسته سواء كانت فأر أو أحد الطيور وبأنسجة جسمه الطور المتكيسالقط  يلتهمعندما  المرحلة األولخ في   

Bradyzoite ،تلتصق بجدار الخاليا التي طلق ما فيه من الناشطات ويبتأثير العصارة المعدية و الكيس جدار مزقيت

التي تبدأ  Tachyzoiteهذه الخاليا وتتحول الى طور  الناشطاتثم تدخل هذه  لألمعاء،المبطنة النسيج الطالئي 

تنفجر ويخرج منها الجيل االول   Schizontتنقسم نواته انقساما متعددا مكونة المنقسمة االولى  بالتكاثر ال جنسيا اذ

ثم تخترق تلك اإلقسومات خاليا جديدة في األمعاء مكونة الجيل الثاني من   First Merozoitesمن اإلقسومات

وتتحول   Fifth Merozoitesاإلقسومات وتتكرر االنقسامات حتى يتكون الجيل الخامس من اإلقسومات

مشاج أنثوية يكونان األمشاج ذكرية وثم تتكون األ Gametocytesالخاليا المكونة لألمشاج اإلقسومات األخيرة الى 

بعد انفجار الخلية الطالئية الحاوية  إلى فسحة األمعاء كيس البيضة. ويخرج  Oocystكيس البيضةبعد االخصاب 

ولكن بعد يكون كيس البيض عند خروجه غير ناضج وغير ممرض  .مع فضالت القطط عليه وبعد ذلك إلى الخارج

الطور الناضج ( أيام من التعرض للهواء والحرارة المحيطة تحدث بداخل هذا الطور انقسامات ويتحول الى 2-4)

(. والحويصلة البوغية عبارة عن كيس بيضوي محاط بجدار  Sporulated sporocyst)الحويصلة البوغية المعدي

 . Sporozoites حيوانات بوغية  يحتوي على منها على أربعة  Sporocyst يحتوي على كيسين بوغيي

تدوم يومياً عن طريق للبراز، خالل فترةٍ قد    Oocystكيس البيضة القط المصاب يمكنه أن يطرح الماليين من   

خالل العدوى الحادة فإن القط الواحد قد  بداء المقوسات . لعدة أشهٍر وغالباً دون أعراٍض سريريٍة توحي بإصابته
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معدي جدا ومن  مليون لكل يوم, وهذا الطور 100تخرج مع البراز عدد كبير من الطفيليات يصل إلى حوالي 

 التربة. فيالممكن أن يعيش لسنوات 

 

 

  مضيف الوسطيبعد ابتالع ال المرحلة الثانيةفي أما    

 البوغية الحويصلة) والمعدية الناضجة األكياس (Sporulated sporocyst والتي بالتربة الموجودة 

 الجهاز إنزيمات إلى التعرض بعد تنطلق التي Sporozoites  البويغات المعدي الطور على تحتوي

 األمعاء تخترق المتحررة الطفيليات وهذه الوسطي، المضيف جسم داخل الدقيقة األمعاء في الهضمي

 طور الى الخاليا هذه داخل وتتحول. macrophages الملتهمة الخاليا قبل من تناولها يتم حيث الجدار

 .Tachyzoite  التكاثر سريعة الحوينات

  الحوينات سريعة التكاثر طوربأو يبتلع األكياس الموجود فى اللحوم المصابة (Bradyzoite)،  يتم هضم

خترق ت تيلموجود بهذه األكياس والوتنطلق منها الناشطات ا األكياس بتأثير الحامض الموجود بالمعدة

داخل خاليا الجهاز الهضمي تحدث تغيرات فى شكل الطفيل والتي تعطى والغشاء المبطن لألمعاء الدقيقة 

  Tachyzoites الحوينات سريعة التكاثر

وبعد دخولها تصبح بيضيه الشكل فإنها تخترق هذه الخاليا لمضيف خاليا ا Tachyzoitesل وبمجرد اتصا   

جنسيا داخل  وتصبح محاطة بفجوة حاملة للطفيليات تحميها من الدفاعات المناعية للمضيف. تنقسم هذه الحيوانات ال

, فتنفجر الخلية و تطلق ما بالطفيلياتالمضيف وبعد عدة مرات من االنقسام تمتلئ خاليا المضيف الملتهمة خاليا 

 20 إلى 8الجسم.تنتج داخل كل خلية مصابة من  أجزاء جميع إلى فيها من طفيليات لتصيب الخاليا المجاورة

Tachyzoites . 

وتكون السمة المميزة للعدوى وهي موت الخلية و نخر  بالطفيلي. لإلصابة.وهذا يمثل الطور الحاد المصابة الخلية

  .يحاط برد فعل التهابي حاد Focal necrosis  بؤري
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 استحضار يتم  Tachyzoitesوعند زيادة أعداد من اإلصابة ( يوما 30-20وبعد )ويستمر انقسام الطفيلي  

 جية يول هذه الحيوانات إلى مرحلة أخرى يطلق عليها األكياس النسالمناعية وهي التقتل الطفيلي بل تتح االستجابات

Tissue cystsاألشكال هذه ويطلق على  ،بمئات األشكال األسطوانية الهاللية من هذا الطفيلي ةمملوء التي تكون

  Bradyzoite المتكيسة في داخل الخاليا والمتميزة باإلصابات المزمنة بناشطات بطيئة التكاثر أو
 

   
 

 لبقاء المفضلة المواقع هي والكبد القلب، الكلى،النسيجية كالدماغ،  األكياس تؤوي أن يمكن األنسجة جميع   

 دفاعات تظل األنسجة طالما في ساكنة Bradyzoite الطويل.  يبقى أكياس ر المدى النسيجية الى األكياس

يكون وجود  .وحدوث المرحلة المزمنة يكون هو المكمل للجزء من دورة الحياة خارج القططنشطة .  المضيف

وهذه العدوى تظل طوال العمر بال ظواهر أو  ةشائع عند العائل الذي لديه مناعة سليم Bradyzoite أكياس

تتطور هذه األكياس داخل األحشاء الداخلية للجسم مثل الرئتين والكبد والكليتين وتكون كثيرة الحدوث أعراض. 

 في العضالت واألنسجة العصبية ومنها الدماغ والعين والهيكل والعضالت القلبية. 
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أجسام هاللية  :Tachyzoitesالحوينات سريعة التكاثر        

مايكروميتر. تكون المقدمة األمامية  6× 2الشكل حجمها 

مستدقة أما النهاية الخلفية تكون مستديرة. تحاط هذه الحيوانات 

بجليد وتحتوي على مجموعة من العضيات مثل النبيبات 

ندوبالزمية ومعقد الدقيقة تحت الجليد وبيوت الطاقة وشبكة أ

كولجي ورايبوسومات وفتحة دقيقة وأنويه موجودة قرب في 

 النهاية الخلفية أو في وسط الخلية. 

 Bradyzoites :1.5 ×7الحوينات البطيئة  تكون أبعاد

تكون حساسة اذ . Tachyzoitesمايكروميتر، تختلف عن 

هذا  بدرجة أقل للتحطم بواسطة األنزيمات الحالة للبروتين

الطور المتكيس يكون موجود بمختلف أعضاء جسم العائل, و 

لكن بصفة أساسية يتواجد بالجهاز العصبي المركزي و 

 .العضالت

 .مايكروميتر 70 -5تختلف األكياس النسجية بالحجم ويتراوح حجمها من 
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 لإلنسانمقوسات طرق انتقال عدوى داء ال

 للمضيف ينتقل كما ينتقل له المرضAccidental  اإلنسان بالنسبة للحلقة الطفيلية يعتبر كمضيٍف عارض ،

 ..تنتقل عدوى داء المقوسات لإلنسان بإحدى الطرق االتية:الوسيط

 

 باألغذية ببرازها أو المصابة؛ بالقطط المباشر التماس الناضجة: نتيجة (Oocyst)أكياس البيض  بشكل  -1

مقاومة للظروف البيئية حيث تبقى في  البيض اكياس للطفيلي؛ وتكون الحاملة بالتربة الملوثة واألدوات

يوم وبدرجة حرارة   400وقد تبقى في البراز الملوث والمياه الملوثة اكثر من  الترب الرطبة لعدة شهور

تؤدي ض والعلق المفصليات مثل الصراصر والذباب وديدان األر فأنعن ذلك فضال  .م   4 -37مابين   

 .ميكانيكياً عند تغذيتها  على براز القطط الملوثة اإلصابةدوراً في حدوث 

 

 نتيجة: Bradyzoite النسيجي المتكيس البطيء الشكل طريق عن لإلنسان اإلصابة ينتقل كما -2

ممكن ان تحدث اإلصابة  لألكياس الطفيلية. والحاملة كافٍ  غير بشكلٍ  المطبوخة أو النيئة لِّلحوم أكله  -أ

% من منتجات 20-10 ءيوجد دليل على احتوا في الواليات المتحدة ., فقط بمجرد ابتالع كيس واحد

ويكون حدوث ذلك فى لحم Bradyzoites على أكياس بها  ر% من منتجات الخنزي35–25الخراف و 

 .%, فإن ذلك يكون كافي لحدوث العدوى1البقر أقل بكثير حيث يكون بنسبة 

ً  تعرض قد شخٍص  من المأخوذة األعضاء زرع عند  -ب  السيما القلب. خاصةً  لإلصابة سابقا

 

 :وذلك (Tachyzoite)التكاثر السريعة الحوينات بالشكل بالعدوى يصاب قد -3

 الطارئة الحوادث عقب  لإلصابة الحاد الطور في الدم نقل بعد -أ

 .عن طريق المشيمة للجنين  الرحم داخل انتقال العدوى -ب

 

 

   Transplacental Transmissionاالنتقال عن طريق المشيمة 

 

 ةالسريع ويناتعند الحامل يمكن أن تنتقل العدوى إلى الجنين بعبور الطفيلي بشكله الح لإلصابة في الطور الحاد   
ينقلن الحمل  أثناءمقوسات الكوندية حوالي ثلث السيدات الالتي اكتسبن عدوى بداء ال للمشيمة. Tachyzoiteالتكاثر 

وهناك عوامل تحدد مدى خطر تعرض الجنين . العدوى للجنين, والبقية يلدن أطفال طبيعيين لم تحدث لهم عدوى

 :للعدوى وهي

 ال يوجد خطر حدوث عدوى للجنين عند تعرض األم لعدوى قبل الحمل بستة أشهر أو أكثر. 

  رض الجنين للعدوى عبر المشيمة تكون شهور السابقة للحمل فإن فرصة تع 6عند حدوث عدوى لألم خالل

 .أكبر كلما كانت الفترة بين إصابة األم بالعدوى و حدوث الحمل أقصر

  و إذا حدثت عدوى لألم خالل الثالث شهور األولى للحمل فإن فرصة انتقال العدوى للجنين عبر المشيمة

 .الوالدة% ولكن تكون شدة المرض أكبر عند الطفل حديث 15حوالي  تكون قليلة

  عند حدوث عدوى لألم خالل الثالث أشهر األخيرة من الحمل فإن فرصة انتقال العدوى للجنين تكون أكبر

 .ولكن الطفل األول ال تظهر عليه أعراض فى العادة عند الوالدة % 65حوالي 
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المقًوسات ى بداء ا( من السيدات الالتي تحدث لهن العدو (%20ومن الجدير بالذكر هو أن نسبة قليلة )حوالي    

تظهر عليهن عالمات المرض, وفي العادة فإن أول تقدير يتعلق بالمرض يكون أثناء الفحص الروتيني لعينة من 

  .الدم أثناء متابعة الحمل, والتي تبين وجود األجسام المضادة الخاصة بالمرض

  مراضية:إلا

االنسان يصيب   Toxoplasmosis)داء القطط( بداء المقوسات يسمى المرض الناتج من اإلصابة بهذا الطفيلي  

والحيوانات مثل الكالب والقطط والقوارض والماشية والطيور في جميع أنحاء العالم خصوصا في المناطق الحارة 

 .% 13وتصل االصابة االجمالية في العالم بنحو  والرطبة

وعند الشخص الذي يتمتع بمناعة سليمة فإن رد فعل الجسم المناعي يسيطر على المرض من خالل قتل    

Tachyzoïte الظهور خاصة فى شبكية بوعند هذه المرحلة تبدأ األكياس  ,خارج الخاليا, والخاليا المصابة بالطفيل

وهذه  ة،العائل الذي لديه مناعة سليمشائع عند Bradyzoite  يكون وجود حويصالت. العين و بالجهاز العصبي

العدوى تظل طوال العمر بال ظواهر أو أعراض, وهذه الحويصالت تتحلل و تتمزق داخل الجهاز العصبي و يرجح 

 ,العلماء أن يكون هذا التحلل و التمزق للحويصالت و األكياس هو السبب وراء العدوى المتجددة عند ناقصي المناعة

% من 90–80تمتعون بمناعة سليمة فإن اإلصابة الحادة بداء القطط تكون دون أعراض عند عند األشخاص الذين ي

 .البالغين واألطفال الذين تحدث لهم عدوى وعدم ظهور أعراض

وتضخم العقد  Hepatitisوالتهاب الكبد  Pneumoniaاالصابة الحادة تؤدي الى حصول حمى وذات الرئة    

. المناعة الطبيعية Cardiomegalyوتضخم القلب  Encephalitisاب الدماغ والته Lymphadenitisاللمفاوية 

 أكثر حدوثاً في األشخاص البالغين مما في األطفال.

أما الحالة المزمنة فتتميز بـطفح بقعي بثري والتهاب الدماغ والتهاب العضلة القلبية والتهاب الكبد والتهاب الشبكية   .

 رة.المؤدي إلى العمى في حاالت ناد

 Congenital Toxoplasmosisداء المقوسات الخلقي    

استسقاء مائي في الرأس وصغر الرأس وحدوث  تؤدي الى

تكلس داخل المخ والتهاب غالف العين المشيمي والتشنجات 

والقلق النفسي وتخلف عقلي وضعف الرؤية الشديد أو العمى. 

% من 13 -10% من األطفال المصابين يموتون، 15 -5

األطفال المصابين يكون تطورهم معتدل أو يعانون من عوق 

% من األطفال المصابين يحصل لهم تلف شديد 10 -8شديدة، 

% من األطفال المصابين ال تظهر 72 -58للدماغ والعين، 

عليهم أي أعراض عند الوالدة، ونسبة قليلة من هؤالء األطفال 

 يحصل لهم تخلف عقلي أو التهاب غالف العين المشيمي.

جريت لهم عمليات زراعة أعضاء أو األشخاص األشخاص الذين يعانون من أخطار مناعية مثل األشخاص الذين أ   

المصابين بالسرطان كسرطان الغدد اللمفية يكونون عرضة لإلصابة بهذا الطفيلي بسبب احتياجهم الدائم للدم لذلك 

التهاب الدماغ الناتج عن اإلصابة بداء المقوسات في األشخاص  يجب التأكد من خلو المتبرعين من هذا الطفيلي.

يدز: يكون التهاب الدماغ هو العالمة المميزة في هؤالء األشخاص ومن األعراض: وجع الرأس المصابين باال

 وحمى وتغير في الحالة العصبية وخلل في التركيز وبالدة وتلف الدماغ والتشنجات.

د أما في الحيوانات وخاصة األغنام والماعز فالعالمات هي موت األجنة واإلجهاض  وموت المواليد والموالي   

الميتة. يكون المرض شديد في الماعز أكثر من األغنام. تكون الوفيات في الخنازير اليافعة أكثر مما في الخنازير 
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كبيرة العمر واألعراض هي: ذات الرئة والتهاب عضلة القلب والتهاب الدماغ وتنخر المشيمة أما في القطط فان 

 اإلصابة بهذا الطفيلي تسبب العمى.

 لمقوساتداء االوقاية من عدوى 

 .والشرب األكل ونظافة الشخصية بالنظافة االهتمام .1

عدم تناول لحوم غير مطبوخة جيدا, و خاصة لحوم و استعماله قبل تجميده أو أكله قبل جيدا الطعام طبخ .2

 .الخراف والبقر والخنازير

أو بعد أي عمل مالمسة اللحوم النيئة أو غير المطهوة يجب غسيل األيدي جيدا بالماء و الصابون, بعد  .3

 ي.و ذلك ألنها قد تحتوي على الُطفيل بالحديقة

 األوعية و ألواح التقطيع و السكاكين الُملوثة جيداً بالماء و الصابون  غسل. .4

 يجب تغطية أواني الطعام و عدم تركها مكشوفة منعا لتعرضها لألتربة.. .5

 األطفال لعب عند البيتية للقطط األقفاص واستعمال بغائطها والتلوث مالمستهاوعدم  القطط عن االبتعاد .6

 على البيتية القطط تغذية عدم مالحظة مع بها اللعب انتهاء بعد مغلي ماء في األقفاص هذه وضع ثم معها

 .القوارض

الالتي السيما عمل اختبار للكشف عن األجسام المضادة لداء القطط عند الحوامل مرات متعددة أثناء الحمل,  .7

 يكن معرضات لخطر اإلصابة بالعدوى.

 التشخيص: 

ال يمكن االعتماد على العالمات المرضية للتشخيص بسبب إنها غير ذات خصوصية. الكشف عن األضداد في 

 IgGهم جدا وخاصة مصول األشخاص المصابين م

 الالتكس وتستعمل لذلك عدة فحوص مثل فحص .والتي تبين وجود األجسام المضادة الخاصة بالمرض IgMو  

  ELISA)  )واختبار األليزا 

 

 Cryptosporidium sppجنس البويغات الخفية 

Phylum Apicomplexa 

  Class:Conoidasida 

 من قبل 1907االنتشار في جميع أنحاء العالم، وقد تم وصفها ألول مرة عام بوغيات الخفية كائنات حية واسعة ال   

في  ، إذ وجدت مراراً في الغدد المعدية لفئران التجارب. وبالرغم من أن جنس البوغيات الخفية قد تم تسميته  تيزير

لتصنيف، وقد تم أخيراً اكتشاف فإنه لم ينظر إلى أهميته االقتصادية أو الطبية، لذا لم يعط األولوية في ا ،1910عام 

، الماعز ،األغنام ،نوعاً من البوغيات الخفية التي تصيب اإلنسان والثدييات األخرى )األبقار 21مجموعة مؤلفة من 

ولكن يعرف حالياً نوعان فقط يصيبان الثدييات   ،االسماك، الطيور( فضال عن الخنازير، الخيول، القطط، الكالب

  C. muris .الفأرية والبوغيات  C. parvum االصغيرةغيات الخفية  وهما البو

إذ وجدت في المياه السطحية والجوفية والينابيع ومياه  المياه الملوثةالغذاء وغالباً عن طريق  الفم، ينتشر عن طريق  

بالزغيبات، كما يصيب القولون يتطفل هذا الطفيلي على األمعاء الدقيقة ويلتصق  . وحتى في المياه المعقم الفضالت

 والمستقيم وشوهد ايضا في القصبات الهوائية والرئة.

Cryptosporidium parvum 
الجزء األخير من الصائم ، يصيب  الرئيس الذي يصيب اإلنسان الذي يسبب مرض داء البوغيات الخفية النوع هو   

 بات الهوائية والرئة.يصيب القولون والمستقيم وشوهد ايضا في القص واللفائفي كما
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 دورة الحياة:
 تمتاز دورة حياة هذا الطفيلي:

A.   ال تخترق البويغات المتحررة خاليا المضيف بل تلتصق بالسطح الخارجي للخاليا مكونة فجوة سطحية

 .Superficial Parasitophorous Vacuole حاملة للطفيليات

B.  حتوي كيس البيضة يالOocyst بويغات  على أكياس سبورية بل تحتوي على أربعSporozoits. 

C. .تحتاج إلى مضيف واحد إلكمال دورة حياتها 

 

 
مايكروميتر. يحتوي كيس البيضة الناضج على  6 -4يكون كيس البيضة الناضج ذو شكل مستدير يبلغ قطره    

 محاطة بجدار سميك.  Sporozoitsصغيرة الحجم  بويغاتأربعة 

الجدار الخارجي لكياس البيضة الناضجة من قبل  مزقاذ يت Oocystحصل اإلصابة بعد تناول الطور المعدي ت   

 المضيف.

في أعلى القناة الهضمممية  Sporozoitsتتحرر البويغات 

وتلتصممممممق على جدران الخاليا الطالئية المبطنة  للقناة 

الهضمممية مكونة فجوة سممطحية حاملة للطفيليات وتتحول 

الى الطور الناشمممممط وتتكاثر الجنسممممميا مكونة المنقسممممممة 

Schizont  االقسمممممموممماتالتي تعطي Merozoites  .

بعد أخرى لتصمممميبها. وطالئية تهاجم االقسممممومات خاليا 

سلسلة من االنقسامات تعطي االقسومات الخاليا المولدة 

لألمشمممممماج التي تعطي األمشمممممماج الذكرية واألنثوية التي 

تتحد لتكون البيضمممممة المخصمممممبة التي تتطور إلى الكيس 

بعممد أن تحمماط بجممدار وهو الطور  Oocystالبيضممممممي 

المعدي. وقد يكون الجدار الخارجي للكيس البوغي صلبا 

( أيام من بداية 5ة تخرج مع البراز بعد )وفي هذه الحال

العممدوى او قممد يكون الجممدار الخممارجي للكيس البوغي 

  .مسببة عدوى ذاتية داخلية يغاتنحيفا فيتكسر مباشرة في االمعاء وتخرج منه البو

 

 

مايكروميتر، يحتوي على أربعة حيوانات  6 -4وأبعاده  Roundishيكون كيس البيضة الناضج ذو شكل مستدير  

سبورية صغيرة الحجم محاطة بجدار سميك، وال يحتوي على أكياس سبورية. ويمكن مالحظة ست حبيبات داكنة 

 في داخله.

إذ وجدت في المياه السطحية والجوفية  تلوث الغذاء والماء باألكياس البيضية الناضجةعن طريق ينتقل الطفيلي 

الحيوانات األليفة بشكل مباشر عن طريق الطفيلي  ينتقل .الملوثة ت وحتى في المياه المعقمةالالينابيع ومياه الفضو
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وكذلك ينتشر ، عن طريق التالمس مع براز لحيوانات المصابة كالقطط والكالب والحمالن.وخاصة بين األطفال 

إن خطورة هذه الحيوانات اإلبتدائية تكمن في  لهواء.ويمكن أن ينتقل عن طريق ابين األشخاص المصابين بااليدز 

 .مقاومتها للمعقمات المستخدمة في معالجة مياه الشرب وللظروف البيئية القاسية

 

 

 اإلمراضية

وتعد  أمعاء الثدييات يؤثر على ،المعروف أيضا كريبتو Cryptosporidiosisالبويغات الخفية داء الطفيلي يسبب 

   .حادة قصيرة األجل إصابةوعادة مايكون من مسببات اإلسهال في اإلنسان والحيوان 

 أعراض المرض

يوم. ال يعرف بالضبط عدد األكياس البيضية الناضجة التي  28 -4فترة الحضانة لهذا الطفيلي تتراوح مابين    

تحدث المرض ، لكن بعض الدراسات تشير إلى أن اقل من عشرة أكياس يمكن أن تحدث اإلصابة.  الشخص 

 -2خاص األصحاء مابين عدة أيام إلى المصاب بهذا الطفيلي يعاني من إسهال مائي شديد يمكن أن يتوقف في األش

أسبوع  وحمى وانزعاج وتقيء وفقدان الوزن ووجع في البطن. يؤدي الفقدان الشديد للسوائل بسبب اإلسهال أو  3

و بسبب القيء إلى الموت وخاصة عند األطفال. األشخاص المصابين بأمراض مناعية مثل االيدز يعانون من إسهال 

األعراض المذكورة في أعاله. سوء االمتصاص يكون مرافقا لإلصابة بهذا الطفيلي. يمكن شديد وواحد أو أكثر من 

أن تنتقل اإلصابة إلى مناطق أخرى من الجسم مثل المعدة والقناة التنفسية. يحصل الوهن في األشخاص المصابين 

أوغندا تسبب لهم اإلصابة بهذا بهذا الطفيلي. األشخاص المصابين بااليدز وخاصة في الواليات المتحدة األميركية و

 الطفيلي الموت.

 

  يةالوبائ
في كافة أنحاء العالم و هو أكثر انتشارا في البالد النامية و عند األطفال الذين تقل  إسهاليترافق داء البويغات الخفية 

أنه سبب  للوفيات  أعمارهم عن السنتين و قد اتهم على أنه العامل المحدث لإلسهال المستمر في العالم النامي كما

 .بسبب سوء االمتصاص متضمنة التأثيرات الدائمة على النمو
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بيئة ومع أن االنتقال من لأو من شخص آلخر أو بواسة المياه الملوثة من ا صابةيمكن أن تنتقل من الحيوانات الم

االنتقال من شخص إلى آخر الحيوانات المصابة و بخاصة البقر يحدث عند األشخاص القريبين من الحيوانات إال أن 

و مراكز رعاية األطفال حيث تكون معدالت اإلصابة  ستشفياتال عن هجمات داء البويغات ضمن المؤويكون مس

% لذلك تتضمن  70ة الطفل المصاب يصابون بنسبة تصل حتى ل% كما أن أفراد عائ 67مرتفعة جدا قد تصل إلى 

 غسيل اليدين بصرامة و استعمال المالبس الواقية اإلصابة اتوصيات الواجب اتخاذها لمنع حدوث 

 

 يتم تشخيص الطفيلي بإثبات وجود األكياس البيضية في الغائط ويستخدم لذلك: :التشخيص

 .استخدام صبغة زيل نلسن المحورة 

  استعمال طرائق التطويف باستعمالSheathers sugar  . 

  Enzyme- Linked I ( ELISA )يمكن أن يستخدم لتشخيص هذا الطفيلي بعض االختبارات المناعية مثل 

 

 الوقاية:

معالجة األشخاص المصابين واالهتمام بالنظافة الشخصية واستعمال الماء المعقم وغسل الفواكه والخضر جيدا  

 وتجنب األشخاص المصابين من األمور التي تجنب اإلصابة.

 

 Phylum Ciliophora حامالت األهداب  شعبة

بسيطة تنتشر على كامل الجسم أو تقتصر على  Ciliaبامتالك حيواناته ألهداب  متاز شعبة حامالت األهدابت   

واقعة تحت الجلد  Basal bodyأو جسم قاعدي  Basal granuleمناطق معينة. يرتبط الهدب بحبيبة قاعدية 

 مباشرة. تمتاز األهداب بقصرها وكثرة عددها على عكس األسواط اال أنها تركيبيا تشبه تركيب األسواط.

تسيطر على  Macronucleusلحقيقية نواة كبيرة ا والمسماة حامالت األهداب تمتلك غالبية حامالت األهداب

باالنشطار  قة بالتكاثر.. تتكاثر حامالت األهدابلها عال Micronucleusالعاليات الخضرية، ونواة صغيرة 

 العرضي البسيط وجنسياً باالقتران أو اتحاد األمشاج.

 حرة المعيشة ولكن بعضها مؤاكل في أجسم الفقريات والالفقريات والقليل منها متطفل. أغلب حامالت األهداب   

الذي  Balantidiumواحدا هو الجنس  التي تضم جنسا Balantidiidaeعائلة  Trichostomatideaتضم رتبة 

تعيش أنواعه في أمعاء الحشرات والقشريات واألسماك والبرمائيات والثدييات ويصاب االنسان بأحد أنواعه المسمى 

B.coli. 

  Balantidium coliالقولونية  يبةالقر

غينيا والجرذان وغيرها من الثدييات. يعيش هذا الطفيلي في األمعاء الغليظة لالنسان والقردة والخنازير وخنازير   

ويبدو أنه أساساً طفيلي خنازير ولكن ضروباً منه قد تكيفت الصابة مضيفات أخرى مختلفة. انه أكثر شيوعاً في 

المناطق االستوائية ولكنه موجود في األجواء المعتدلة أيضاً، هذا الطفيلي هو الوحيد من الهدبيات المرضية التي 

 تصيب االنسان.



90 

 

  خضري ومتكيس. :يظهر هذا الطفيلي بطورين   

 150-30كمثري أو كروي الشكل يتراوح طوله بين  :الطور الخضري

ميكرومتر وبذلك يعد من أكبر الحيوانات االبتدائية المتطفلة في أمعاء 

االنسان. يوجد في المنطقة األمامية من الجسم انخفاض مائل يسمى الدهليز 

Vestibulum  حول الفم الخلوي أو منطقة ماPeristome  والذي قد يبدو

 ً   .Cytostomeبصورة كاملة أو يظهر بشكل شق وهو يؤدي الى الفم الخلوي  مفتوحا

كل الجسم مغطى بأهداب دقيقة مرتبة بصفوف مع وجود صف خاص من أهداب طويلة تحيط بمنطقة ما حول الفم  

. النواة الكبيرة ذات تحدب عند احدى الجهتين وتقعر  Peristomal ciliaالخلوي تسمى أهداب ما حول الفم الخلوي 

-Horseمن الجهة األخرى وبذلك فهي تشبه حدوة الحصان 

shoe  وهي تقع قرب وسط الجسم عادة ويصل طولها

طول الجسم تقريباً. النواة الصغيرة صغيرة جداً  5/2حوالي 

ً ما تكون مخفية  وتقع على مقربة من النواة الكبيرة وغالبا

بسبب النواة الكبيرة، توجد فجوتان متقلصتان احداهما قرب 

منتصف الجسم والثانية خلفية الموقع، هناك عدد من 

الفجوات الغذائية منتشرة في االندوبالزم وهي تحوي حطام 

خاليا المضيف وبكتريا ومواد أخرى وأحيانا كريات دم 

، يتكاثر الطور الخضري باالنشطار Cytopygeت حمر. يوجد عند قمة الطرف الخلفي للحيوان مخرج خلوي مؤق

 العرضي ويتكون من فم خلوي جديد للحيوان الجديد الخلفي.

 60-40كروي أو بيضوي يتراوح قطره بين  :الطور المتكيس 

ميكرومتر ومحاط بجدار سميك، األهداب في بداية تكون الكيس تكون 

بعد فترة تختفي بطيئة الحركة وباإلمكان مشاهدتها على الكيس، ولكن 

كما تختفي كل التراكيب داخل الكيس عدا النواتين وأحيانا واحداً أو 

 أكثر من األجسام المتقلصة..

بامكان الكيس البقاء حياً ألسابيع في فضالت الخنازير التي لم  

 .تتعرض للجفاف بعد. تحصل اصابة االنسان من جراء تلوث الغذاء أو الماء باألكياس
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ً مستقالً يسمى  أما  B.suisأما عن االمراضية فهذا الحيوان ال يسبب ضرراً للخنازير ولذلك يعده البعض نوعا

حيث قد يغزو  Balantidiasis or Balantidial dysrnteryبالنسبة لالنسان فهو مرضي ويسبب مرضاً يعرف 

لطفيلي والتأثير الكيمياوي ألنزيماته التي الغشاء المخاطي والطبقة تحت المخاطية لألمعاء الغليظة بسبب حركة ا

يفرزها ويؤدي الى حدوث تقرح في األمعاء الغليظة. وهو عكس أميبا الزحار حيث أنه ال يصيب الطبقة العضلية 

لألمعاء ومع ذلك وفي حاالت نادرة قد يوجد هذا الطفيلي بأنسجة أخرى خارج األمعاء كالكبد والرئتين بشكل طور 

بسبب التلوث بالغائط فقد يوجد في المهبل والرحم والمثانة البولية، قد تتقرح كل األمعاء الغليظة. خضري ومتكيس، و

تتراوح األعراض المرضية بين زحار شديد ومميت الى زحار معتدل مصحوب بمادة مخاطية وقيح ودم أحياناً 

دوث اسهال متقطع وغثيان وألم في مرة باليوم الواحد. تمتاز االصابات المزمنة بح 15-6ويحدث االسهال حوالي 

البطن وفقر دم وضعف عام وتكون بعض االصابات عديمة األعراض. هذا المرض شائع جدا في الفلبين ولكنه 

 موجود أيضاً في كل أرجاء العالم وال سيما بين اولئك الذين هم بتماس مع الخنازير، وكذلك في المصحات العقلية.

مشابهة لما ذكر في أميبا الزحار اال أن عناية خاصة يجب ان تولى للذين هم بتماس طرائق السيطرة على المرض 

 مع الخنازير.
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 PHYLUM: PLATYHELMINTHESشعبة الديدان المسطحة 

. تمتاز Dorsoventrally flattenedتضم هذه الشعبة ديداناً ذات اجسام مضغوطة من الناحيتين الظهرية والبطنية 

 الشعبة بعدة مميزات منها: طفيليات هذه

 . Triploblasticحيوانات ثالثية الطبقات الجرثومية   -1

 . Bilateral symmetryجانبية التناظر  -2

 .Parenchymaلكون األعضاء الداخلية محتواة في النسيج الحشوي  Acoelomataعديمة الجوف الجسمي  -3

في بعضها معدوم وعند وجوده فهو يكون بشكل قناة طويلة تمتد بطول الجسم تبدأ بالفم وال تنتهي بمخرج،  الجهاز الهضمي -4

 أي ان هذا الجهاز مغلق النهاية.

وزوج الى ثالثة  Brainبسيط جداً فهناك زوج من عقد عصبية في مقدمة الجسم تسمى مجازاً "بالدماغ"  الجهاز العصبي.  -5

 لية ترتبط مع بعضها بموصالت عصبية.أزواج من حبال عصبية طو

 لذلك فالجهاز الهضمي ينتشر الى ابعد حدود الجسم. ال يوجد جهاز دوران وال جهاز تنفسي -6

عدا بعض االستثناءات القليلة جداً وفضالً عن التكاثر الجنسي يتكاثر العديد منها تكاثراً  Hermaphroditicالديدان خنثية  -7

 فة من حياتها. دورة الحياة معقدة.ال جنسياً في االطوار المختل

 من اعقد أجهزة الجسم.الجهاز التناسلي .  -8

 تضم هذه الشعبة أربعة أصناف متطفلة: 

: حيوانات حرة المعيشة، اجسامها مهدبة وغير قسمة ولها جهاز هضمي وقد تحتوي Class Turbellariaصنف المعكرات  -1

 ودورة حياتها. Suckersعلى محاجم 

: طفيليات خارجية تصيب جلد وزعانف وغالصم األسماك وكذلك Monogeneaصنف المخرمات أحادية المنشأ  -2

في مؤخرة الجسم. دورة الحياة مباشرة وال تظهر اطوار ال جنسية  Hapterالبرمائيات. لها محجم امامي وجهاز التصاق 

 في دورة الحياة.

، الجسم غير مقسم والرأس غير متميز ولها جهاز هضمي : حيوانات متطفلةClass Trematodaصنف المخرمات  -3

 وتحتوي على محجم أو كاثر ودورة الحياة في بعضها مباشرة وفي بعضها غير مباشر.

: حيوانات متطفلة، الجسم مقسم عادة الى قطع متميزة والجهاز الهضمي معدوم Class Cestodaصنف الديدان الشريطية  -4

 ودورة الحياة في غالبيتها العظمى غير مباشرة.وقد تحتوي على محاجم في الرأس 

 

 :Class Trematodaصنف المخرمات 
ً متطفلة على  سوف تقتصر الدراسة على صنف المخرمات النها الوحيدة بين المجاميع الثالث التي تضم أنواعا

 االنسان وفي ادناه أهم مميزاتها:

عادفةويؤديةالىةب عومةةOral suckerرلكونةمنةلمةيقعةوس ةال حجمةا ماميةأوةالف يةةالجهاا الهضمي: 
.ةرؤديةالم عومةالىةمريءةPrepharynxعض يةواحياناًةتوج ةمنطق ةغيرةعض ي ةقملةالم عومةتس ىةماةقملةالم عومة

وغالبًاةماةتحئلةع  ي ةتفراةال ريءةامامةال حجمةالبطنيةةIntestinalطويلةاوةقئيرةرلفراةالىةردبينةأعوريينة
Ventral suckerةليةبعتةال ر انةالكميرفةرلفراة لةردفةالىةلرواةاوغرةلأوغرةوتنلايةبنااياتةمغ ق ة  اة.

وليةبعضااةا خرةرلئلةالفرعانةا عوريانةثاني ةويرونانةلرعاًةواح اًة  اةليةجنسةالم اارزياةةFasciolaليةجنسة
Schistosomaة.ة
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مرونةمنةانيميباتةملفرع ةنااياتااةمغ ق ةبخالياةلامي ةت لعةالفضالتةالسا   ةباتجاهةال  ان ةالمولي ةةالجهاا البولي

 Flameالواقع ةليةنااي ةالجسم.ةتلرتبةالخالياةالامي ةليةالجسمةبن  ةخاصةيشارةلهةمعادل ةالخالياةال امي ة

cells formulaةة ةة24=}(3+3(+)3+3){2ل  اًل ةال عوي ةبال خرم ةالخاو  ةال عادل   Heterophyesهي

heterophyesوهيةتعنيةانةهنا ةع ىة لةجا ةمنةجاليةالحيوانةوتج ةمج وعلينةمنةخالياةلامي ،ةمج وع ةة
تلئلةبالفراةالر يسةا ماميةومج وع ةتلئلةبالفراةالر يسةالخ في.ةو لةمج وع ةمنةهاتينةتلكونةمنةستة

ةيةمج وعلينة لةمنااةرلكونةمنةثالثةخاليا.خالياةل
ة
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الجهاا العصبي يتألف من اوج من عقد عصبية مرتبطة برابل مستعرض 
وتقع في مقدمة الجسم تسمى مجاااأ "بالدماغ" وتمتد منها أعصاب اماماأ 

 وأخرى خلفاأ لتيذي الجسم بتفرعات الجهاا العصبي.
 
 
 
 
 

لذلكةلالجاازةالاض يةليااةو ذلكةالموليةرلفرعانةالىةح ودةبعي فةبالجسم.ة ذلكةةال يوجد دم وال جهاا دوران
ة ةالجسم ةاللنفسةعمرةج ار ةع  ي  ةاللنفسةوتلم ةجااز ةمنةخال ةتفرعاتةالجاازةةIntegumentرنع م ةأو عادف

ةالاض ي.
 

ةTestisواحياناًةخئي ةةTestesمنةخئيلينةةMale reproductive systemيتكون الجهاا التناسلي الذكري 
واح فةأوةخئىةملع دفةوتخل جةهذهةالخئىةليةالشرلةوالحجمةوال وقع.ةتلئلةبرلةخئي ةقنافةمنوي ةوادرفة

Vas afferensوالليةتلح ةمعةم ي لااةللكونةالقنافةالناق  ةةVas deferensةثمةتلوسعةللكونةة الليةتلجهةامامًا
ة ةمنوي  ةةVesicula seminalisحوو   ةتقعةهذهةةSemenal vesicleاو ةخارجًا. لخزنةالحيامنةلحينةقذلاا

.ةهنا ةتوسعةCirrus sacأوةةCirrus pouchالحوو  ةال نوي ةداخلة يسةعض يةيس ىةالذؤاب ةو يسةالسفادة
ة ةالقابل  ةبالقناف ةالكيسةيس ى ةهذا ةداخل ةروج  ةالخارلةغ فةةEjaculatory canal or ductاخر ةمن تحيطاا

الليةتفرزةسا اًلةيساع ةليةحر  ةالحيامنةاثناءةانلقالااةبع ةتق صةج رانةالقنافةةProstate glandالمروسلاتة
الذيةيفلحةبالفلح ةةCirrusالقابل .ةت ل ةالقنافةالقابل ةامامًاةع ىةغرلةأنموفةعض يةيس ىةالذؤاب ةأوةعضوةالسفادة

 Genitalالواقع ةليةالرده ةاللناس ي ةاوةال ه يزةاللناس يةةMale genital opening or poreاللناس ي ةالذ ري ة
atriumالواقعةامامةال  صةالبطنيةعادف.ةوق ةتخلفيةغ فةالمروسلاتةوالذؤاب ةليةبعتةا نواا،ةوق ةتكونةالحوو  ةة

ةوبلكةعن ماةتقعةخارلة يسةالذؤاب ةوليسةداخ ه.ةExternalال نوي ةخارجي ة
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ةةة
 
 

واح ةعادفةيخل جةليةغر هةةOvaryمنةمميتةةFemale genital systemي االنثوي يتكون الجهاا التناسل
بع ةانةتجلازةةOotypeال خئافةةOviductوحج هةوموقعه.ةتنلقلةالميو ةال لكون ةفيهةعمرةقنافةالميتةالىة
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لخزنةالحيامنةةSeminal receptacle.ةرلئلةبقنافةالميتةمسلوداةأوةمسلقملةOvicaptتخئرًاةعض يًاةيس ىة
اوةمنةحيوانةاخرةةSelf fertilizationالقادم ةمنةالجاازةاللناس يةالذ ريةل حيوانةنفسهةاباة انةا خئافةباتيًاة

.ةتنشأةمنةقاع فةال سلوداةال نويةقنافةتعررةبقنافةCross fertilizationاباة انةا خئافةعرضيًاةأوةملبادً ة
لووو ةالحيامنةةVaginaعن ةالناحي ةالهاري ةل حيوانةوهيةت  لةماماًلةغالبًاةماةتفلحةةLaurerʼs canalلوررة

القادم ةمنةحيوانةاخرةليةحال ةا خئافةال لباد .ةولكنةهذهةالقنافةق ةتكونةمغ ق ةالنااي ةلل  لةماماًلةأثريًاة
Vestigialةتحي ةبال خئافةالغ فةالقشري ة.Shell glandأوةتس ىةغ فةما سةةMehlisʼs glandوالليةق ةة

تكونةمسؤول ةعنةتكوينةقالبةالميض ةوتزييتةالرحمةأوةال ساه  ةليةتكوينةالقشرفةالميضي .ةتلئلةبال خئافة
 Transverseناغئ ةمنةاتحادةقناتينةمحيلينةمسلعرضلينةةCommon vitelline ductقنافةمحي ةمشلر  ة

vitelline ductلي ةالواقع ةع ىةجانميةالحيوانةبواسط ةقنافةمحي ةطوةةLongitudinal vitelline ductع ىةة
الذيةيع ةغذاءًاةمخزونًاةليةةYolkكلةجانبةت ل ةامامًاةوخ فًاةع ىةجانميةالجسم.ةتفرزةهذهةالغ فةال حي ةال حة

الميض .ةوبع ةانةرلمةاخئافةالميو ةليةمنطق ةال خئافةوبع ةخزنة  ي ةمنةال حةليااةتحاطةالميض ةبقالبة
ةالىة ةدلعاا ةويلم ة)قشرف( ةالجزءةةUtersالرحم ةبواسط  ةوتخزنةالميو ةهنا ةلحينةاطالقاا ليرل لةتكونةالقشرف

الىةالفلح ةاللناس ي ةا ن وي ةالواقع ةليةالرده ةاللناس ي ةأوةةMetratermالعض يةا ماميةمنةالرحمةال س ىة
ةال ه يزةاللناس يةومنةهنا ةالىةخارلةجسمةال ودفةالبالغ .

ة

ة
 

  Tegument or Integumentجدار الجسم 
يفئ ا اةةInner zoneوأخرهةداخ ي ةةOuter zoneرلألجةج ارةالجسمةليةال خرماتةمنةمنطق ةخارجي ةةة

ةقاع ية ةخ ويةBasement membraneغشاء ةم مت ةمن ةالخارجي  ةالطبق  ةتلكون .Syncytiumةفيهةة توج 
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ارجيةلاذهةالطبق ةتهارةبهةطياتةع ر فةمارلو ون رياةوغرب ةان وبالزمي ةوع دةمنةالحميباتةوالفجوات.ةالسطحةالخ
تساع ةليةت ميتةالطفي ي.ةاماةالطبق ةال اخ ي ةلللكونةةSpinesوق ةتحلويةأغواكًاةةMicrovilliتس ىةالزغيباتة

تحويةنوافةولجواتةومارلو ون رياةوجاازةةCytonمط ورفةليةالنسيتةالحشوي.ة لةةCytonsمنةخالياة ميرفةتس ىة
ةالعضيات ةمن ةوع د ةسارلوبالزمي ةةكولجي ةبجسور ةالخارجي  ةالطبق  ةمع ةالخاليا ةهذه ةوترتب  ةا خره. الخ وي 
Cytoplasmic bridgesةالىةا سفلةمنةالغشاءةالقاع يةوبينةخالياة.Cytonsتوج ةطبق ةعضالتةدا ري ةة

ةواسف ااةعضالتةطوي  .
اماةعنةأه ي ةج ارةالجسمةلاوةيقومةبوقاي ةالطفي يةمنةتأثيرةا نزي اتةالااض  ةل  ضيفة  اةيع لةة

ةج ارةالجسمةع ىةالرازةبعتةا نزي اتةلضاًلةعنةقيامهةباملئاصةبعتةال وادةالغذا ي .ة
 

 
 

 
 Tegument or Integumجدار الجسم 

 
 
 
 

 Life Cycle of Digenetic Trematodesمراحل دورة حياة المخرمات 
ةت رةدورفةحيافةال خرماتةثنا ي ةال نشأةال راحلةا تي :

 :Egg or ovum.البيضة 1
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ع ومًاةتطرحةال خرماتةبيوضًاةع ر فةوهذهةتخل جةليةاغرالااةواحجامااةوالوانااةحسبةا نوااةق ةتحلويةالميض ة
يخرلةالجنينةعنةةoperculatedعن ةاح ةطرليااةللس ىةعن  ذةبذاتةالغطاءةةLid or operculumع ىةغطاءة

.ةيخرلةالجنينةnonoperculatedطريمةانفلاحةالغطاءةوق ة ةتحويةم لةهذاةالغطاءةللس ىةعن ناةع ي  ةالغطاءة
ةق ةتكونةحاوي ةع ىةجنينة)ميراسي روة ةال ودف ةمنةجسم ةالميو ةعن ةطرحاا ةالميض . م(ةعنةطريمةت زنةقشرف

ولكنةبعتةالميو ةيرونةجنينااةغيرةملكاملةالن وةعن ةانطالقااةةEmbryonatedملكاملةالن وةللس ىةعن  ذة
.ةالميو ةعن ماةتئلةال اءةللفقسةعنةميراسي روماتةولكنةليةNonembryonatedمنةجسمةال ودفةللس ىة

ةومات.بعتةا نوااةرلمةاللاامةالميو ةمنةقملةالقواقعةوهنا ةتخرلةمنااةميراسي ر

ةة
 
 
 :Meracidiumالميراسيديوم .2

ررق ةسابح ةما ب ةتفلاةعنةقواةة
مناسبةللخلرنةجس هةويساع هاةبذلكة لة

ملحر  ةةApical papillaمنةح   ةق ي ة
ة ةق ي  ةموادًاةةApical glandوغ ف تفرز

ةوغ دة ةا خلران، ةاثناء ةالقوقع تذربةانسج 
ة ةغ دةةPenetration glandsاخلران او
ة ةيحلويةCephalic glandرأسي  .

تلحو ةالىة راتةجرثومي ةمسؤول ةةGerm cellال يراسي رومةع ىةدماغةوبقعةعيني ةوخالياةلامي ةخالياةجرثومي ة
عنةتكوينةالجيلةاللالي.ةبع ةانةيج ةال يراسي رومةالقوقعةال ناسبةيخلرنةجس هةويفق ةاه ابهةويلحو ةالىة يسة

ةبوغي.
ة: Sporocytالكيس البوغي .3
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ة
تر يبةبيضويةوق ةيرونةملطاوً ةأوةحلىةملفرعًاةة

ويلواج ةليةالغ دةالااض  ةل قوقعةأوةليةال جساتةأوةليةالق مة
أوةمرتبطًاةبالقنافةالاض ي ةل قوقع .ة ةتوج ةليةالكيسةالموغية
قنافةهض ي ةو ةدماغةولكنةتوج ةخالياةلامي ةو راتةجرثومي ة

أحيانًاةوبلكةلخرولةالجيلةال لكونةةBirth poreوللح ةو دي ة
 Daughterداخ ه.ةيرونةالكيسةالموغيةاماةاكياسًاةبوغي ةبنوي ة

sporocytsاوةري ياتةةRediaحسبةنواةالطفي ي.ةالكيسةة
أماةطورةالري ياةلأماةةCercariaالموغيةالمنويةيرونةسر ارياتة

ةاريات.يرونةسر ارياتةمباغرفةأوةيرونةري ياتةبنوي ةتكونةب ورهاةسر 
 

ة:Rediaالريديا .4
ة

تر يبةملطاو ةيحلويةع ىةزولةأوةزوجينةمنةالمراعمةالحر ي ةة
ولااةجاازةهض يةمرونةمنفمةوب عومةوامعاءةغيرةملفرع .ةهنا ةعق ة
ةماةتكونةهنا ةللح ةو دي ةقرفة عئمي ةدماغي ةوخالياةلامي ةوغالبًا

ة راتة ةمن ةداخ اا ةال لكون ةالج ر  ةالجيل ةلخرول ةتكونةالفم جرثومي 
ةتنلتة ةري ياتةبنوي  ةالري يا ةتكون ةق  ةأو ةسر ارياتةمباغرف ةاما الري يا

ةالسر ارياتةفي اةبع .
 

 

ة:Cercaria.السركاريا 5
ل سر ارياةاغرا ةمخل ف ة  اةتخل جةليةغرلةوحجمة
وتر يبةالذنبةالذيةيساع هاةليةالسباح ةوبعضااة
ةجاازةهض يةمرونةمنة ع ي  ةالذنب.ةول سر اريا

مةوب عومةومريءةولرعيةامعاء.ة ذلكةمحجمةاماميةل
ةالىة ةتلحو  ةتناس ي  ةوخاليا ةلامي  ةوخاليا وبطني
ةاخلرانة ةغ د ةل سر اريا ة حقًا، ةاللناس ي  ا عضاء

Penetration glandةلجسمةالقوقعةوالخرولةمنه.ةوهنا ةغ دةمخاطي ةة )غ دةرأسي (ةللسايلةاخلرانةالسر اريا
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Mucoid glandمزيل ةللسايلةان لااةالطفي يةاثناءةا خلرانةوتحالتةع ىةالسر ارياةمنةال وادةال ح   ةاماةعن ةة
 Cystogenousللطرحةمحلوياتااةاثناءةتر ةالسر ارياةل قوقع.ةوهنا ةغ فةمول فةل كيسةةEscape glandالاروفة

glandةحولااةالىةالسر اريا.مسؤول ةعنةتكوينةج ارةالكيسةالذيةسيحي ةالسر ارياةعن ةتكيسااةوتة
 

 :Metacercariaالميتاسركاريا .6
 

ةا عشافةة ةع ى ةع ى ةاما ةروج  ةررقي ةطور اخر
والنباتاتةال ا ي ةا خرهةأوةليةأوةع ىةاجسامةا س ا ةأوة
ةوت  لةالطورة ةايضيًا ةليستةنشط  الاللقرياتةوهيةع ومًا
ةال يلاسر ارياة ةبووو  ةال ضيفةالناا ي. ال ع ية واب 
ل ع فةال ضيفةالناا يةرذوفةج ارةالكيسةوتخرلةمنهةدودفة

سرعانةماةتك لةن وهاةوتئلةالم وغةةYoung wormيالع ة
ةجسمة ةداخل ةال ناسبةل غيشلاا ةال وقع ةلي ةتسلقر ةان بع 
ال ضيفةالناا ي.ةبعتةال خرماتةم لةالم اارزياة ةيحئلة
ةالطورة ةت  ل ةنفساا ةالسر اريا ة ن ةال يلاسر اريا ةطور لياا

ةال ع ية واب ةال ضيفةالناا ي.
ة
 

 Classification of Diagenetic Trematodaتقسيم المخرمات 
جرتةالعادفةليةاغ بةالكلبةال ناجي ةع ىةتقسيمةال خرماتةال نا ي ةالىةمجاميعةاسلنادًاةالىةمواقعةوجودةة

ةلاذاةتقسمةهذهةال ر انةالىةأربعةمجاميعةهيةمخرماتةالكم ة  Liverال ر انةالبالغ ةليةاجسامةمضيفاتااةوطبقًا

flukesةة ةةIntestinal flukesومخرماتةا معاء ةةBlood flukesومخرماتةال م  Lungومخرماتةالر لين

flukesةوفي اةر يةووجةلن ابلةمنةدر انةهذهةال جاميع.ة
 
 
 
 

 
 :Liver flukesمخرمات الكبد 
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 :Fasciola hepatica.دودة حلزون كبد األغنام 1
ة1379عامةةJehan de Brieتع ةهذهةال ودفةمنةاق مةال خرماتةال عرول ةحي ةووفتة و ةمرفةمنةقملةة

مةوهيةتئيبةالكم ةوالقنواتةالئفراوي ةلالغنامةوال اعزةوا بقارةو ذلكةاكبادةحيواناتةأخرهة القوار ةوالخنازيرة
وهوةعال يةةFascioliasis hepaticaاوةماةيس ىةةLiver rotوالخيو ةوالرتب ةال ق م .ةتسمبةمر ةتعفنةالكم ة

 .يااةال راعيا نلشارةغا عةليةا قطارةالليةير رةل

 ملةعرضًا،ةة13ملةطوً ةوة40ال ودفةالبالغ ةبيضوي ةالشرلةملطاول ةق ياًلةتشبهةالورق ةالنباتي ةوتئلةالىة
 الجسمةمغطىةمعه هةمنةالخارلةبأغوا ةدقيق .ة

ة
 ة ةمخروط ةع ىةغرل ةال ودف ةبع هاةةConeمق م  رلوسع

ةليم وة أنهة لفينةاوة لاليلين.ة
 ونئجةحجمةال حجمةالف ي.ال حجمةالبطنيةبق رةمرفة 

ة
ة

ة
 رؤديةالفمةالىةب عومةجي ةالن وةثمةمريءةقئيرةثمة

ردبينةمعويينة  يريةاللفرعاتةالجانمي ةال غ ق ةوللية
 ت ل ةللش لةأغ بةأجزاءةالجسم.

ة
ة
 

- 
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منةزولةمنةالخئىةةيتألف الجهاا التناسلي الذكري 
ةالربعينة ةلي ةا خره ةخ ج ةواح ف ةالواقع  ال لفرع 
ال انيةوال ال ةمنةالجسمةتؤدية لةخئي ةالىةقنافة
منوي ةوادرفةتلح ةمعةم ي لااةللكوينةقنافةمنوي ةناق  ة
تنلايةبريسةالسفادةالذيةيشل لةع ىةحوو  ةمنوي ة
ةيفلحة ةالسفاد. ةوعضو ةالمروسلات ةوغ ف ةقابل  وقناف

سفادةبالفلح ةاللناس ي ةالواقع ةامامةال حجمةعضوةال
ةالبطني.ة

منةمميتةملفراةةيتألف الجهاا التناسلي االنثوي 
ةبيتةتفلحة ةويؤديةالىةقناف ةا مامي  ةالخئي  امام
بال خئاف.ةتوج ةقنافةلوررةو ةروج ةمسلوداةمنوي.ة
ةوبالفلح ة ةجا  ةمن ةبال خئاف ةال لئل ةالرحم اما

 أخرهةلقئير،ةالغ دةال حي ةواقع ةع ىةجانميةالجسم.اللناس ي ةا ن وي ةمنةجا ة
 دورة الحياة:

ةغيرة ةوهي ةغطاء ةبات ةالميو ةبروناا ت لاز
ةمعة ةالبالغ  ةال ودف ةمن ةطرحاا ةاثناء ناضج 
ةوعن ة ةالمراز، الرازاتةالئفراءةحي ةتخرلةمع
ووولااةل  اءةتفقسةعنةميراسي رومةر خلةقواقعة

ة ةهنا ةةLymnaeaالجنس ةأخره. واجنات
رلحو ةال يراسي رومةالىة يسةبوغيةرنلتةجياًلة
اوةجي ينةمنةالري ياةاعل ادًاةع ىةدرج ةالحرارفة

مةوجيلةواح ةعن ةة25-20)جي ينةعن ةدرج ة
م(.ةتفقسةالري ياةعنةسر ارياةتخرلةة ة30درج ة

منةالقوقعةلللكيسةع ىةالنباتاتةأوةالحشا اة
غطافةبريسةغفار.ةتلحررةمنااةدودفةيالع ةليةا ثنىةعشرةعن ماةرلمةتناو ةهذهةال ا ي ةللئبحةميلاسر ارياةم

النباتاتةال ئاب ةمنةقملةا غنامةوال ضيفاتةا خره.ةهذهةال ودفةتخلرنةج ارةا معاءةوتااجرةالىةالجورةالجس ية
نةدخولااةالجسم.ةاحيانًاةماةأغارةمة4-3ثمةالىةالكم ةللخلرقهةوتئلةالىةقنواتةالئفراءةللئبحةدر انًاةبالغ ةبفلرفة

يقومةجاازةال ورانةبنقلةال ر انةاليالع ةالىةمواقعةأخرهةغيرةالكم ة الر لينةوا نسج ةتحتةالج  ي ةوبطيناتةال ماغة
ةومحجرةالعين.

ةةالتأ ير المرضي:
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وق ةق رتةتسمبةدر انةح زونة م ةا غنامةضررًاةم حوظًاةل حيواناتةو ةسي اةالفلي ةمنااةحي ةتل جةالكم ةة
رأتةمنةة1,400,000بعتةاللقاريرةليةالو ياتةال لح فةا مريري ةانةالواب ةباذهةال ودفةأدتةالىةاتالرةاكبادة

ةرلعرقلةن وةة60,500ال واغيةوة ةمالرينةدو رةسنويًا، ةق رتةب الث  ةمالي  ةخسارف ةمع ةالعجو ةسنويًا رأتةمن
ا نسانةللؤديةال ودفةالىةاتالرةالخالياةالحشوي ةالكم ي ةالحيواناتةوتضعجةويلساق ةوولااةوق ةت وت.ةاماةلية

واللغذيةع يااةوا ثارفةبسمبةا لرازاتةالسام .ةاماةليةالقنواتةالئفراوي ةللؤديةالواب ةالىةح وثةاللااباتةليااة
ينةوق ةتؤديةالىةتضييمةهذهةالقنواتةوحلىةانس ادها،ةويع ةوجودةالميتةلية يسةالئفراءةب  اب ةمر زةللكوة

حئىةالئفراء.ةا عرا ةال بررفةل  ر ةهيةالشعورةبألمةليةالجزءةالع ويةمنةالربعةا ي نةمنةالبطنةوالح ىة
وتضخمةالكم ةوسعا ةوتقيؤةويرقانةخفيف.ة  اةيشروةال ريتةمنةحا تةأخرهة الساا ةوالح ىةغيرةال نله  ة

ةل مةالميتةالحامضي .ةةواللعرنةالغزيرةوالطفحةالج  يةوزيادفةم حوظ ةليةاع ادة رياتةا
عن ماةرلغذهةبعتةالناتةع ىةا كبادةالنيئ ةال ئاب ةر ئمةالطفي يةنفسهةباللجويفةالف يةلإلنسانةأوةبطان ة

ةب عومهةمسمبًاةحال ةتعررةليةسورياةولمنانةب سمة"الح زون"ةوهذهةتؤديةالىةسعا ةمعةألمةواثارفةليةت كةال نطق .
ةةالتشخيص:

ةمنةوجودةالميو ةليةالغا  ة غخاصةلمةرلناولواةاكبادًاةنيئ .ةرلمةاللشخيصةباللأك ةة
ةالسيطرة:
ةلغر ةالسيطرفةع ىةال ر ة ةب ةمنةمراعافةماةيأتي:ة

 ع مةتناو ةا كبادةالنيئ . .1
 ع مةتناو ةنباتاتةالبق  ةال ا ي ةالطازج . .2
 ع مةاسلخ امةالغا  ةالبشرية س ادةنباتي. .3
 توليرةال اءةالئالحةل شرف. .4
 ع ىةالقواقع.ةالسيطرف .5
 السيطرفةعلةا غخاصةال ئابينةو ذلكةالحيواناتةا ليف ةوالمري ةال ئاب . .6

 ب ةاخيرًاةمنةالغارفةالىةانةا نسانةوالحيواناتةالعشمي ةليةالريقياةوآسياةوجزرةهاوايةتئافةب خرمة م يةأخرة
 خرمةح زونةالكم ةا غنامالذيةي لازةبرونهةأطو ةوأنحجةمنةمةF. giganticaيس ىةمخرمة م يةالع النة

 Clonorchis sinensis مخرم الكبد الصيني أو الشرقي
وهوةيغياةليةالقنواتةالئفراوي ةالئغيرفةةChinese or oriental or Human liver flukeيس ىةة

ةال ؤدي ةل ئفراءةليةا نسانةوالحيواناتةال  ري ةا خرهةآك  ةا س ا ة ةالكميرف ليةالكم ةوليةالقنواتةالئفراوي 
ة الئينةو ورياةوليلنامةوتاروان.ةFar eastكالكالفةوالقط ،ةرنلشرةهذاةالطفي يةليةاقطارةالشرنةا قئىة
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ة
 ةملطاول ةالشرلةع ي  ةال ودفةالبالغة

ة25-10ا غوا ةوغفال ةويلراوحةطولااةبينة
ة ةوعرضاا ةا خلالرةة5-3م م ةويعود م م.

ةلع دةالطفي ياتةوموقعااةوحجمة بالطو ةطبقًا
ةمنة ةبق يل ةأكمر ةالف ي ةال  ص ال ضيف،
ال  صةالبطنيةالذيةيقعةليةالربعةا مامية
ةل ريءة ة روي ةب عوم ةالى ةالفم ةرؤدي ل جسم،

ة ةثم ةماةقئير ةنوعًا ةواسعين ةمعويين ردبين
ةحلىة ةالجسم ةجانمي ةع ى ةتفرا ةدون ي ل ان
النااي ةالخ في ةل جسمةوينلايانةبنااي ةمغ ق .ة
الجاازةاللناس يةمشابهةلح ةماةل اةموجودةلية
ةانع امة لةمنة دودفةح زونة م ةا غنامةع ا
غ فةالمروسلاتةوعضوةالسفادةو يسةالسفاد.ة

ةالقابل ةلضغيف  ةالقناف الن وةر لويةالرحمةةاما
ةع فةاللواءات.

ة
 دورة الحياة: 

ةليةالجانبةا خرة ةمنةاح هةالجالينةون ب ةوغيرف ةالشرلةباتةغطاء الميو ةبيضوي 
 Sugar bowl-shapedوتووجةالميض ةبأنةغر ااةيشبهةغرلةالشرردانة

ةالميو ةمرل   ةعن ةطرحااةحي ةتفقسةعنةميراسي رومةعن ةابلالعااةمنةقملةقواقعة هذه
ةوقواقعةأخره.ةBulinusالجنسة

ة
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وليةجسمةالقوقعةتلحو ةالىة يسة
ةمنة ةواح ًا ةجياًل ةيرون بوغي
ةتخرلة ةاللي ةالسر اريا ةثم الري يا
ةاجسامة ةلي ةلللكيس ةالقوقع من
ةالشموطي ةوعوا لة اس ا ةالعا   

ة ةأخره ةمنةة80)حوالي نوعًا
ةوبلناو ة ةالعذب (. ةال ياه اس ا 
ةأوة ةالنيئ  ةال ئاب  ا س ا 
ةجي فة ةغير ةبئورف ال طموخ 
تخرلةال يلاسر ارياةوتااجرة يرق ة
للي ةالىةالقنافةالئفراوي ةالعام ة

ةوتفرغااةوتئبحةبالغ ةبح ودةالشارةتقريبًا.
القروي ةالليةيسلخ مةليااةغا  ةا نسانةللس ي ةبر ة%ةوليةال ناطمة14تئلةالواب ةليةهونغة ونغةالىةحوالية
%.ةتسمبةال ر انةالبالغ ةتكّونةنسيتة100%ةمنةالسرانةواحيانًاةحلىة80تربي ةا س ا ةتئلةالواب ةالىةح ودة

ليفية  يفةليةالقنواتةالئفراوي ةوبزيادفةع دةالطفي ياتة)ق ةتئلةالىةا لج(،ةق ةرلضخمةالكم ةويحصةانس ادة
الئفراوي .ة  اةانةالميو ةال لرغح ةالىةخالياةالكم ةتحاطةبنسيتةراب ةولية يسةالئفراءةتلسمبةهذهةةل قنوات

ةالميو ةبلكونةحئافةال رارف.
يح ثةسوءةهضمةولق نةوزنةولقرةدمةواسلسقاءةليةالبطنةواساا ةوزيادفةالنبتةوال وارةوالكآب ةوالح ىةوحلىة

ةميو ةليةالغا  .سرطانةالكم .ةرلمةاللشخيصةبالع ورةع ىةال
ةمنةالواب ةلالةب ةمنةمراعافةماةيأتيةل سيطرفةع ىةال ر :للوقاية اماة

 ع مةتناو ةا س ا ةنيئ ةبلةطبخااةبئورفةجي ف. -1
 ع مةاسلخ امةلضالتةا نسانة س ادةا ةبع ةمعام لااةبرمريلاتةا مونيومةأوةالحرارف. -2

 والقط .ع مةتق يمةلضالتةالطعامة)ا س ا (ةالىةالكالفة

 

 

 

 

 

ةةةةةة:Intestinal flukesمخرمات األمعاء 
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 :Fasciolopsis buskiالمخرم المعوي 
يئيبةهذاةال خرمةا معاءةال قيق ةو ةسي اةا ثنىةعشريةلإلنسانةو ذلكةالخنازيرةوالكالفةاحيانًاةوليةة

ةالواباتةالش ر فةروج ةالطفي يةايضًاةبال ع فةوا معاءةالغ يه ،ةرنلشرةهذاةال خرمةليةالشرنةا قئى.ة
ة

 م مةوعرضااةة75-20ال ودفةالبالغ ة ميرفةالحجمةحي ةق ةرلرواحةط ااةبينة
ةم مةة8-20

 وهيةبيضوي ةالشرلةملطاول ةوتخل جةعنةدودفةح زونة م ةا غنامةبع مةوجودة
مخروطةاماميةو لفين.ةالجسمةمغطىةبا غوا ةا ةانااةغالبًاةماةتذوفةبفعلة

ةالعئارفةالااض  .
 ضعارةحجمةال  صةالف ي.ال  صةالبطنيةبق رةأربع ةا 

 
 

 
 

 

 

 

 يشل لةالجاازةالاض يةع ىةلمةثمةماةقملةالم عومةالبئ يةالشرلة
ثمةال ريءةالقئيرةثمةالردبينةال عويينةغيرةال لفرعينةوال  لويينة

ةع ىةجانميةالحيوان.ة
 الجاازةاللناس يةمشابهةلح ة ميرةمنةحي ةا عضاءةل اةموجودةلية

 دودفةح زونة م ةا غنام.
ة
ة
ة

ة
ة
ة

ةدورفةالحياف
الميو ةباتةغطاءةوالجنينةليااةغيرةتامةلحه ةانطالقاا،ةتفقسةالميو ةمنةميراسي روماتةليةال اءةتبح ةعنة

.ةرلحو ةال يراسي رومةالىة يسةGyroulusوالجنسةةHippeutisوالجنسةةSegmentinaقوقعةمناسبةمنةالجنسة
القوقعةلللكيسةع ىةالنباتاتةال ا ي ةاوةجذورهاةوسيقاناا.ةةبوغيةيرونةجي ينةمنةالري ياةثمةالسر ارياةالليةتخرلةمن

ةالىةدودفة ةبا سنانةتلحو ةال يلاسر اريا ةالنباتاتةال ا ي ةال ئاب ةطازج ةوبلقشيرةجذورهاةوسيقاناا وبلناو ةهذه
ةروم.ةة30-25يالع ةت لئمةب خاطي ةا معاءةوتئلةالم وغةخال ةم فةتلراوحةبينة
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ة
اًةناج اًةعنةاللأثيرةا لية)الحر ي(ةوا لرازاتةالسام ة)اللو سينات(ةي لئااةالجنسةتسمبةهذهةال ر انةضررةة

و ذلكةانس ادةا معاء.ةتحئلةتقرحاتةالغشاءةال خاطيةلضمعاءةنليج ةاللئانةالطفي يةوق ةتئلةاللقرحاتةالىة
لعئاراتةالااض  ةالطبق ةتحتةال خاطي ةم اةتسمبةح وثةبقعةنزفي ةوخراجات.ةيحئلةاضطرافةليةالرازاتةا

ةاماة ةا معاء، ةالىةانس اد ةالىةعسرةالاضمةواحيانًا ةال خاطي .ةتؤديةالواباتةالش ر ف ةالرازاتةال ادف معةزيادف
ا لرازاتةالسام ةالليةي لئااةجسمةال ضيفةللؤديةالىةح وثةاسلسقاءةليةالوجهةو سي اةحو ةالعينينةولية

ي ةا ساا ةوالشعورةبألمةالجواةوألمةليةال نطق ةالليةت يةال ع فةالبطنةوا طرارةالسف ى.ةومنةا عرا ةالم ا 
ةلقرةدمةوزيادفةع دة رياتةادلمةالميتةالحامضي ةبحي ةتئلةت كةالزيادفةالىة مباغرفةمعةغ يانةوتقيؤةواحيانًا

ة%.30
الغا  ةللع نةعنةةباللأك ةمنةوجودةالميو ةليةالغا  .ةاحيانًاةماةتخرلةال ر انةالبالغ ةمعةالقيءةأوةالتشخيصرلمة

ةوجودةالواب .
بطبفةالنباتاتةوع مةتقشيرهاةبا سنانةمعةع مةاسلخ امةغا  ةا نسانة س ادةا ةبع ةمعالجلهةحراريًاةاوةةالوقايةتلمة

ةكي ياويًاةمعةالسيطرفةع ىةالقواقع.ةة
ة
ة
ة

      

 :Heterophyes heterophyesالمخرم المعوي 
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ليةامعاءةوميةمئري.ةوهيةتئيبةة1851ب اارزةليةالقاهرفةعامةةاكلشفتةهذهةال ودفةمنةقملةالعالمة
ةمنةال  رياتةآك  ةا س ا ةوتنلشرةليةغ ا ةالريقياة ا معاءةال قيق ةلإلنسانةوالقط ةوالكالفةوال عالبةوغيرها

ةالشرنة ةولي ةوالي ن ةورومانيا( ة)اليونان ةاوربا ةاقطار وبعت
ةا قئى.

ةة ةمن ةطولاا ةرلرواح ةالشرل ة   ري  ةالبالغ  م مةة1.7-1ال ودف
م م.ةيحاطةالجسمةبأغوا ةدقيق ةو سي اةليةة0.7-0.3وعرضااة

الجزءةا مامي.ةال  صةالف يةاوغرةمنةال  صةالبطنيةالذية
ةتناس ية ةثال  ةم ص ةهنا  ةتقريبًا. ةالجسم ةمنلئج ةلي يقع

Genital sucker or gonotylفي ةل  صةيقعةقرفةالحال ةالخة 
البطنيةوليسةلهةالقاب ي ةع ىةا للئانةولكنهةقابلةلالنك اش.ة
ةثمة ةالم عوم ةثم ةالم عوم ةقمل ةما ةوثم ةلم ةمن ةالاضم رلكونةجااز
ةيشل لة ةال لفرعيين. ةغير ةال عويين ةالردبين ةثم ةالطويل ال ريء
ةالىة ة روي  ةالخئى ةمن ةزول ةع ى ةالذ ري ةاللناس ي الجااز

والخئي ةاليسرهةملق م ةق يالًةع ىةبيضوي ةتقعةليةمؤخرفةالجسمة
الي نى،ةو ةروج ة يسةسفاد.ةاماةالجاازةاللناس يةا ن ويةفيش لةمميضًاةواح ًاةغبهة رويةيقعةليةمق م ةال   ة

حوو  ة ميرفةتقعةع ىةجانميةال   ةالخ فيةمنةالجسمةالرحمةطويلةة14الخ فيةل جسم.ةوالغ دةال حي ةجبارفةعنة
ةوم لج.ة
ةة

ةدورفةالحياف

ة
ةحاوي ةع ىةميراسي رومة املةالنضتةيفقسةبع ةتناولهةمنةقملةقوقعة  Pironellaتطرحةال ر انةالبالغ ةبيوضًا

canicaأوةةCerithidea cingulaليلحو ةالىة يسةبوغيةثمةجي ينةمنةالري ياةثمةسر ارياةتلر ةجسمةالقوقعةة
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وبلناو ةهذهةا س ا ةةTilapiaلالبي ةأوةالةMulletsوتلكيسةع ىةحراغجةأوةغالومةأوةبنبةاس ا ةالمورية
طازج ةاوةمطموخ ةبئورفةغيرةجي فةتخرلةمنااةدودفةيالع ةبفعلةالعئاراتةالااض  ةوتلحو ةالىةدودفةبالغ ةلية

ةا معاءةحي ةتن وةبسرع ةليةاليومةالسابعةأوةال امنةب اةالواب .
ةة

عاءةأوةاساا ةمخاطيةملقطعةوالشعورةليةالواباتةالش ر فةلق ةيحئلةتنخرةسطحيةل غشاءةال خاطيةلضم
بالغ يانةوع مةا رتياحةليةمنطق ةالبطنةمعةمغصةمعويةوزيادفةليةه دة رياتةال مةالميتةالحامضي .ةاحيانًاةماة

ةت خلةالميو ةالىةمجرهةال مةوتنلقلةالىةالق بةأوةال ماغةمح ث ةاورامًاةحميمي ةوق ةتكونةم يل .ةة
ةبأثباتةوجودةالميو ةليةالغا  ةالتشخيصرلمة

ةاماةالوقاي ةلللمةب راعافةماةيأتي:
 تناو ةا س ا ةال طموخ ةبئورفةجي ف.ة -1
ت قيفةالئيادرنةبع مةاللغوطةبال ياهةحي ةتك رةالواب ةبالقرفةمنةم رن ةبورةسعي ةوتئافةاس ا ة -2

 ةغيرةال طاي ةأوةال   ح ةالموريةهناةبنسب ةعالي .ة  اةتح ثةإواب ةا نسانةعنةطريمةتناو ةا س ا
 )الفسيف(ةو ةسي اةاباة انتةح ر  ةولمةت ِتةع يااةم فةاك رةمنةأسموعين.

ة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Blood flukesمخرمات الدم 

،ةSchistosomatidaeتقطنةجاازةال ورانةليةجسمةمضيفااةالناا ي ةوتنل يةالىةعا   ةة نااس يتةباذاةالسمة
ةالجنسة ةع ى ةالعا    ةهذه ةالم اارزياةةSchistosomaتشل ل ةباسم ةالعال ي  ةالئح  ةمنه   ةادبيات ةلي ويس ى
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Bilharziaاماةليةا دبياتةا خرهةفيط مةع يااةال ر ةةBalharziasisاوةةSchistosomiasisويشل لةهذاةة
ةالجنسةع ىةثالث ةأنوااةملطف  ةليةا نسانةهي:ة

 .Schistosoma mansoniم اارزياةال انسوني ةب اارزياةا معاءةاوةال .1
 .Schistosoma haematobiumب اارزياةال  ان ةأوةالم اارزياةالمولي ة .2
 .Schistosoma japonicumالم اارزياةالياباني ةأوةالشرقي ة .3

ةرل يزةبالئفاتةاآلتي :
ة

ا جناتةمنفئ  ةالىةب ورةواناث،ةجسمةالذ رةأقئرة -1
ةعادفة ةالخارجي ةسطحه ةويح ل ةا ن ى ةمن وأعر 
تراكيبةدرني ةمخل ف ةا حجام.ةيرونةجسمةالذ رةخ جة
ال  صةالبطنيةقنافةأوةاخ ودًاةبطنيًاةيس ىةقنافةح لة

يح لةةGynecophoric canal or grooveا ن ىة
ةا ن ىةالليةتكونةأطو ةوأنح ةلذاةلياا جةمنةالذ ور

 تكونةناارلااةا مامي ةوالخ في ةخارلةهذهةالقناف.
 
 

ةلية -2 ةيقع ةوغير ةم صةل ي ةوا ن ى ةالذ ر ةمن لكل
ةيرونة ةوق  ةمنه ةمقرب  ةع ى ةيقع ةوم صةبطني ةالجسم مق م 

 ال  صةالبطنيةناتئًاةاوةمح وً ةع ىةسانةقئير.
ةالاض يةالجااز -3 ةمريئي ةبغ دةمحاطةال ريءةالىةالفمةرؤدي:

ةر لقيانةمعويينةردبينةالىةالبطنيةال  صةأمامةا معاءةتلفراوة
 معويةواح .ةلراةللكوينةثاني 
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ة ة  
 ةسطحهةويح لةا ن ىةمنةواعر ةأقئرةالذ رةجسم

 يتكون .ةا حجامةمخل ف ةدرني ةتراكيبةعادفةالخارجي
ةخارةتقعةخئىة9-4ةمنةالذكر في التناسلي الجهاا
ةمنويةةوعاءةخئي ة لةمنةويخرلةالبطنيةال حجم
ةرلوسعةالذيةالناقلةال نويةةبالوعاءةرلئلةوادر
ةاللناس ي ةبالفلح ةتفلحةالليةال نوي ةالحوو  ةللكوين
ةالبطنيةال  صةخ جةالواقع ةالذ ري  ةجسمةيرونة.
ةبطنياًةةاخ وداًةةأوةقنافةالبطنيةال  صةخ جةالذ ر
 Gynecophoric canalةا ن ىةح لةقنافةيس ى

or grooveةناارلااةتكونةةالليةا ن ىةليااةيح لة
 .القنافةهذهةخارلةوالخ في ةا مامي 

ة
 ةم ساءةواجسامااةالذ ورةمنةوأنحجةأطو ة ناثا.

ةواح ةمميتةمنةاالنثى في التناسلي الجهاا يتكون 
ةوتفلحةاماماًةةال لجهةالميتةقنافةبهةتلئلةملطاو 

ةليفلحةاماماًةةال خضافةمنةالرحمةي ل .ةبال خضاف
ةال  صةخ جةالواقع ةا ن وي ةاللناس ي ةبالفلح 
ةالبطني ةفيهةالميو ةوع دةالرحمةطو ةويخل ج.
ةوباتةالغطاءةوع ي  ة ميرفةالميو .ةا نوااةبحسب
ةاغ ب.ةا نوااةحسبةال وقعةمخل ف ةوغو  ةدرينات
 .ال حي ةبالغ دةم  وءةا ن ىةلجسمةالخ فيةالنئج
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ةوباتةالغطاءةوع ي  ة ميرفةالميو  -4
ةحسبةال وقعةمخل ف ةوغو  ةدرينات
 .ا نواا

 
 

 تلئجةب اةيأتي:دورة الحياة: 
 تحلالةالىةمضيفةوسطيةواح ة ك ا ةدوراتةحياتاا. .1
 رن وةال يراسي رومةليرونةجي ينةمنةا كياتةالموغي ةثمةالسر ارياةدونةالري يا. .2
 ي.السر ارياةمشطورفةالذنبةولااةالقاب ي ةع ىةاخلرانةج  ةال ضيفةالناا  .3
 .ال يلاسر ارياةطورةحياتااةدورفةليةرنع م .4

الذهةتئلةفيهةال ر انةة(اإلنسان) النهائي المضيف األولى تتم في المرحلة ،مرح لينةمنةحياتااةدورفةتلكونةةةة
ة (.القوقع) الوسطي المضيف الثانية في والمرحلةةالىةطورةالم وغةومنةثمةوضعةالميت

ةتلشابهةدورفةالحيافةليةا نوااةال الث ةالليةتئيبةا نسانةع اةا خلالرةليةنواةال ضيفةالوسطي.ة
ة

يح لةة،الىةطورةالم وغة لةمنةالذ رةوا ن ىتئلةةباللزاولةبع ةعادفةدورة الحياة منتبدأ المرحلة األولى  -
الذ رةبج ارةالوعاءةال مويةالشعريةةر لئمةثم اللزاولةض نةح وثبذلكةيوةقنافةح لةا ن ىةن اهةليةأالذ رة

بواسط ةمحج هةالبطنيةوهوةماسكةبا ن ىةليةاخ ودةح  ااةوبذلكةتل رنةا ن ىةبساول ةمنةتر ةالذ رةوالم ءة
بيض ةروميًا(ةليةا وجي ةال موي ةالشعري ةالحوضي ةأوةال ساريقي ةوهذهةالميو ةغيرةة350-300بوضعةبيضااة)

(.ةوهذهةالميو ةغيرة ام  ةالن وةعن ة.ة لةن وهاةداخلةا وجي ةال موي ةالشعري كام  ةالن وةعن ةطرحااةويرل
طرحااةويرل لةن وهاةداخلةا وجي ةال موي ةالشعري ةويؤديةتج عااةبأع ادة ميرفةالىةانس ادةمجرهةال مةوضعجة

 مويةالشعري،ةج ارةالوعاءة  اةتساع ةا نزي اتةال ح   ةال فرزفةمنةالميو ةع ىةتاشيمةج ارةالوعاءةال
وب ساع فةالشو  ةوبلق صةج رانةا معاءةأوةال  ان ةت رةالميو ةالىةا نسج ةالقريب ةومنااةالىةداخلةلراغة

 .ا معاءةأوةال  ان ةللخرلةاماةمعةالغا  ةاوةالمو 
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العذفةع ىة،ةوتفقسةليةال اءةالحياة إلى الماء العذب تأتي المرحلة الثانية من دورة يوضبعد أن تنتقل الب  

ال يراسي روماتةتسبحةحرفةليةال اءةللخلرنةانسج ةالقوقعةال ال مةوتكونةاكياسًاةبوغي ةليةداخلةجسمةالقوقع.ةوهذهة
ا كياتةتكونةب ورهاةاكياسًاةبوغي ةبنوي ةوهذهةا خيرفةب ورهاةتكونةالسر ارياةالليةتخرلةمنةالقوقعةسابح ةبال اءة

تالمسةج  ةا نسانةاثناءةالسباح ةبال اءةال  وثةبالسر ارياتةأوةاثناءةغسلةةب ساع فةبنمااةالطويلةال شطورةحلى
ة ا وانيةوال البسةب اءةالسواقيةوالمر .

تفق ةالسر ارياةبنمااةعن ةدخولااةج  ةا نسانةوعن ةووولااةالىةا دم ةت خلةالىةالوري اتةأوةا وجي ةال  فاوي ةة
ةالحشوي ةوتس ىةبال نشق ةالئغيرفة ةالىةالر لينةللن وةليةخالياها ةالي نىةمنةالق بةثم ةتئلةالىةالجا  ومناا

Schistosomulaااةض ةاتجاهةال مةليةا برنةلالوري ةا جورةالخ فيةثمةتعودةثاني ةالىةالق بةوتسل رةبحر لة
لال ورفةالموابي ةالكم ي ةحلىةتئبحةدر انًاةبالغ ةليةغضونةثالث ةأسابيعةمنةاخلراقااةالج  .ةبع ةبلكةيحلضنةالذ رة

ةالطميع ةوهيةوري اتةا معاءة)ليةالياباني ( ةالموابيةالىةمناطمةاسليطاناا أوةةا ن ىةويسيرةبااةض ةتيارةال م
وري اتةالقولونة)ليةال انسوني (ةأوةوري اتةال  ان ة)ليةالمولي (.ةهذهةال ر انةمع رفةحي ةق ةتغياةل  فةثالثينة

ة سن ةأوةأك ر.
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ة

ة
ة

ةهنا ةثالثةمراحلةت رةبااةالواب ةبالم اارزياةهي:ة
 :ةIncubation periodمرحلة الحضانة  -1

 
تم أةمنذةدخو ةالطفي يةج  ةال ضيفة

ةال موي ةالناا ية ةا وجي  وحلىةب وغه
ةا و ية ةموطنه ةوووله ةثم الموابي 
لوضعهةالميت.ةتسلغرنةهذهةال رح  ة

ة ةوتشل لة12-10حوالي اسموعًا
اللأثيراتةال رضي ةليةهذهةالفلرفةع ىة
ةليةمنطق ة ةج  ي  نزيفةضئيلةواثارف
ةج  ية ةطفح ةبشرل ةتهار ا خلران

معةارتشاحةخالياةال مةالميتةالحامضي ةوتس مةب ا يةمعةحساسي ةوارتشارةخ ويةليةالر لينةوح وثةتفاعلةاللاابية
 ليةالكم .

ة
ة
ة



115 

 

:ةان ىةالطفي يةليةهذهةال رح  ةليةأولةنشاطااةليةوضعةالميتةليةAcute periodالمرحلة الحادة  -2
ا وجي ةالشعري ةمعةتحطيمةا نسج ةونزرةال مةالذيةيخرلةمعةالمو ةأوةالغا  ةمع نًاةعنةأو ةوأهمةاعرا ة

 لواب .ة ذلكةيح ثةاللاافةوتقيحةحو ةالميو ةليةا نسج ةالليةت رةبااةت كةالميو .ا

ة     
 S. msnsoni                           S. japonicum                      S. haematobium 

ة
 

 ة:Chronic periodالمرحلة المزمنة  -3
ة
ةالميو ة ةاع اد ةلي ةانخفا  ةويرالقاا ةنسميًا ةبا سلقرار ت لاز
ةبالميو ة ةال حيط  ةال ضيف ةانسج  ةوت يفةلي ةلرط ال طروح 

 .Pseudotuberclesمح ث ةتكونةدريناتة ابب ة
 ة

 
 
 
 
 

ة
 
 
 
 

 .Schistosoma haematobiumالبلهارايا )المنشقة( الدموية 
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 ة ةالنلشار: ةالساحلةتنلشر ةا وس ، ةالشرن ةالريقيا، ةأجزاء معهم

ةالغربيةمنةالان ةوجزءةمنةالمرتغا .ة
 موقعةالواب :ةتئيبةا وردفةال ساريقي ةالسف ىةوا وجي ةالحوضي ة

ةليةال  ان .
 اسمةال ر :ةBelharziasis 
 ة ةالوسطي: ةجنسال ضيف ةمن ةقواقع ةطريم ةعن ةلالنسان  تنلقل

Bulinus ة
 ةاتةغو  ةناا ي .الميض :ةةبيضوي ةالشرلةب

 

 

ة.Schistosoma mansoni المانسونية( المنشقة) البهارايا

 ةج يعةالنيل،ةدللاةلىةتنلشر:ةالنلشار
ةالعرف،ةجزيرفةغبهةا سلوا ي ،ةالريقيا
ة.الجنوبي ةأمريراةبعت

 ةتفرعاتةويب:ةالواب ةموقع
ةا معاءةليةالسف ىةال ساريقي ةا وردف
ة.الغ يه 

 ةا معاءةب اارزيا:ةال ر ةاسم
ةال نشقاتةداءةاو(ةب اارزياال سلقيم)

 Entestinalةال عوية
schistosomiasisةلالنسانةتنلقلة 

 ةةجنسةمنةقواقع:ةالوسطيةال ضيفBiomphalariaة
  ةجانمي ةغو  ةباتةالشرلةبيضوي :ةالميض. 
  البهارايا )المنشقة( اليابانية أو الشرقيةSchistosoma japonicumة
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ة.وتنلشرةلىةمناطمةجنوفةوغرنةآسياالنلشار:ة
ةتفرعاتةا وردفةال ساريقي ةالع ياة)ا معاءةال قيق (ةةموقعةالواب :

ةاسمةال ر :ةداءةال نشقاتةالشرقي.
ةةة Oncomelania قواقعةمنةجنسةال ضيفةالوسطي:

ة
ة
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ةج و ةرمينةمقارن ةبينةا نوااةال الث ةمنةالم اارزياةالليةتئيبةالنسان

ة

 الوبائية

 Schistosoma الصفة

haematobium 
Schistosoma 

mansoni 
Schistosoma 

japonicum 
معظم أجزاء افريقيا، الشرق  الجيرافي التوايع

األوسل، الساحل اليربي من 
 الهند، جزء من البرتيال

دلتا النيل، جميع افريقيا 
االستوائية، شبه جزيرة 
العرب، بعض أمرينا 

 الجنوبية

 الشرق االقصى

 ملم 0.5×  20-12 ملم 1-0.8× 9.9-6.4 ملم 1-0.8× 15-10 طول الذكر وعرضه
 9سطح الذكر املس  ميطى بحليمات دقيقة بحليمات صييرة ميطى سطح الذكر 

 مرتبة
مرتبة عمودياأ بصف  9 عنقودية 9-6 متقاربة 5-4 عدد الخصى

 واحد
 ملم 0.2× 30-15 ملم 0.16× 14-7.2 ملم 0.25×20 طول االنثى وعرضها

جانبية صييرة تشبه  جانبية نهائية شوكة البيضة
 الندبة

بيضة او اكثر كروية  50 بيضة واحدة بيضوية بيضة بيضوية 30-20 عدد البيوض وشنلها
 نوعا ما الى بيضوية

الجزء االمامي من  وسل النصف األول للجسم منتصف الجسم موقع التقاء الردبين
 النصف الخلفي للجسم

 Physopsis & Bulinus Biomphalaria Oncomelania المضيف الوسطي

وبقية رتبة االنسان والقردة  المضيف النهائي
 المقدمة

االنسان، القردة،  االنسان عادة واحياناأ القردة
المواشي، الجاموس، 

 القطل، الكالب والجرذان
االوردة المساريقية السفلى  الموقع في الجسم

 واالوعية الحوضية 
تفرعات االوردة المساريقية 
 السفلى في األمعاء اليليظة

تفرعات االوردة 
المساريقية العليا وقد 
توجد في االوردة 

 المساريقية
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ةال البسةغسلةعن ةأوةالسر ارياةع ىةالحاويةةبال اءةاغلسالهةأوةا نسانةخو ةجراءةمنةا واب ةتحئل
ةالذرنةا طفا ةالنساءةيئطحبةماةوعادف.ةباقي ةتزا ةماةا م ةق ي  ةعادفةتع ةوالليةالمر ةضفارةع ىةوا واني
ةنليج ةال ناطمةبعتةليةالواب ةح وثةنسب ةتزداد.ةلإلواب ةرلعرضونةةق ةم اةال اءةليةبالسباح ةر اونة
ةوممرزات(ةوالمو ةالغا  )ةا نسانةممرزاتةانة  ا.ةالقواقعةانلشارةليةتساع ةالليةالريةةقنواتةم ةليةاللوسع

ةدورفةوب ءةال ياهةلل وثةما اًةةمئ راًةةتولرةالليةالم اارزياةبيو ةع ىةالحاوي (ةالخازن ةال ضيفات)ةالحيوانات
ة.الحياف

ةي رنةRadiologyةبا غع ةالفحصةاجراءةانة  ا.ةا درارةأوةالغا  ةليةالميو ةع ىةبالع ورةالتشخيص يتم
ةا خلباراتةبعتةاجراءةبالمرانة ذلك.ةالواب ةجراءةمنةوجودهةحال ةليةال  ان ةليةالحاولةاللك سةرمينةان

ة.ال  ان ةأوةال سلقيمةمنةنسيتةلحصةعنةلضالًةةال ناجي 

ة

ة:يأتيةماةب راعافةالوقاية تتم

ة.ال ئابينةمعالج  .1
 .القرهةةلسرانةوحي ةمرالمةوانشاءةقربااةأوةال ياهةليةواللغوطةاللمو ةع مةخال ةمنةال اءةت وثةمنع .2
ةأوةل  اءةنفابفةغيرةمالبسةارت اءةفيجبةال اءةمعةبالل اتةالضرورفةوعن ةال وبوءفةبال ياهةالسباح ةع م .3

ة.طاردفة ي ياوي ةب وادةوال البسةالج  ةمعالج 
ة.القواقعةع ىةالسيطرف .4
ةأوةالحراري ةال عالج ةبع ةا ةوال زاراةالح ا مةللس ي ةالحيواناتةوبرازةا نسانةغا  ةاسلخ امةع م .5

ة.ةةالكي ياوي 
 
ة
ة

ة
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 :Long flukesمخرمات الرئتين 
Paragonimus westermaniة

الذيةتنلشرةالواب ةبهةلية وريا،ةاليابان،ةالف مينةوأجزاءةةOriental lung flukeال س ىةبال خرمةالر ويةالشرقية
%،ةو ذلكةسج تةالواباتةليةمناطمة50-40أخرهةمنةالشرنةا قئىةوق ةتلراوحةنسب ةالواب ةهنا ةبينة

ةالو ياتةال لح فةونيجيرياةوالكاميرون.أخرهةم لة
ةليةالر لينةمنااةة ةتغياةال ر انةالبالغ  ةا نسانةوالكالفةوالقط ةوالخنازيرةوغيرها، ةال ودف تئيبةهذه

.ةتحلويةهذهةالجيوفةع ىةدودتينةولكنةق ةSputumالميو ةالىةالقئباتةالاوا ي ةحي ةتنط مةمعةالبئانة
يئلةالع ر ةالىةستةدر انةلضاًلةعن ةالع ر ةمنةالميو ةوالخالياةال  لاب .ةوق ةتن لعةبعتةهذهةالميو ةالىة

غميا ةب اةليةمر ةالسلةاوةالل رنةالر وي.ةمنةال  رنةمالحه ةةAbscessesا نسج ةالر وي ةمسمب ةخراجاتة
ةلالعااةمنةقملةال ضيف.الميو ةليةالغا  ةبع ةاب

ةم م.ةالجسمةمغطىةبا غوا .ة6-4م مةوالعر ةبينةة12-8.ةي لازةجسمةال ودفةبشر هةالميضويةويلراوحةالطو ةبينة
ة

ة
ةة

 دورة الحياة   
ةال اءةعنةميرسي روماتةبع ةللرفةقئيرفةوت خلةأجسامةقواقعةالجنسةةةة ةThiariaتفقسةالميو ةهن ةووولاا

ري ياةبنوي ةة12ري ياةتكونة لةمنااةب ورهاةة12ال يراسي رومةالىة يسةبوغيةيرونةحواليةواجناتةأخره.ةرلحو ة
سر ارياةتخرلةمنةجسمةالقوقع.ةوهذهة ةتسبحةبلةاماةتزحجةأوةتطفوةحلىةتالمسةة30-20و لةري ياةبنوي ةتكونة

للخلرنةالجسمةوتئلةالىةة(Carb and crayfishاجسامةمضيفاتااةالوسطي ةال اني ة)السرطاناتةالبحري ةوالناري ة
الق بةوماةحولهةحي ةتلكيسةوتئبحةميلاسر اريا.ةوق ةيحئلةاللكيسةحلىةليةالغالومةوعضالتةالجسمةوا طرارة

ةواحيانًاةليةالكم .
ة
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ة
ةة

تحئلةإواب ةا نسانةنليج ةتناو ةالحيواناتةالقشري ةال ئاب ةدونةطبفةجي ةاوةنيئ ة ةسي اةاباةماةع  ناةانهةرلمة
اةليةبعتةال ناطمةنيئ ةمعةإضال ةالق يلةمنةال  حةأوةبغ سااةبالنميذةأوةالخلةوق ةيحئلةتناولااةعنةطريمةتناولا

ةل عالج ةالح ى.ةتنط مةال يلاسر ارياةليةا ثنىةعشريةوتخلرنةج ارة ةالىةع فةقطعةأوةغرفةعئيرها قطعاا
اجزةثمةالر لينةحي ةتن وةالىةدر انةا معاءةوتلجو ةليةتجويفةالبطنةبعضًاةمنةالوقتةوتئلةالىةالحجافةالح

ةبالغ ةبع ةاحاطلااةبريسةمنةجسمةال ضيف.ةتغياةهذهةال ر انةلفلرفةطوي  ةليةالر لين.
ال ئحوفةببئانةحاٍوةع ىةدم،ةو ذلكةح ىةخفيف ةولقرةةCoughمنةهمةاعرا ةالواب ةهيةالسعا ةة

ةدمةضغيفةمعةخ و ةجس ي.
ة ةالميو ةليةالةالتشخيصرلم ةالسيطرفةع ىةالواب ةمنةخال ةطبفةبلأكي ةوجود ةتلم بئانةأوةالغا  ةاحيانًا.

ةالقشرياتةجي ًاةوالسيطرفةع ىةالقوقعةع مةالبئمةليةال ياهةومعالج ةال ئابين.ةة
ة
ة
ة
  ة
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 Class Cestodaصنف الديدان الشريطية 

 

ـقناة الـهضمية للـفقريات فـي حين تستوطن األطـوار       الـديدان الـشريطية ديدان متطفلة تـعـيش كبالـغات في ال

 اليرقية لها أنسجة مختلف الفقريات و الالفقريات . 

 عدا بعض االستثناءات , تتألـف أجسام الـديدان من    

 Suckers or:يحمل أعضمماء التثبيت و االلتصمماق ) على شممكل محاجـممممممممم او ممصممات   Scolexرأسال .1

Acetabula   أو خطاطيف ,Hooks  محمولة على خطمRostellum  أو أخـاديد طـويلة ,Bothria  أو

 ( . (Bothridia بروزات لـحمية مـخـتـلـفـة األشــكال و األحجـام 

 أس تنقسم بصـورة مســتمرة لتضيف القطع الجــســـمية: تلي منطقة الـرNeckمـنطقة عنق او رقبة  .2

ـمية  .3 ـ ـسـ (. و يطلق على كامل القطع الجسمية بأنواعها  Proglottids)المفرد   Proglottidsالقطع الجـ

 .وتتميز الى: Stroobilaالثالثة أعاله أسم 

A.  قطع غير ناضممجةImmature سمملية غير قـمممممممرب القطع الى األمام هي تكون فيها األعضمماء التنا

 مكتملة الــنمو . 

B.  القطع الناضجة جنسياً وتسمىMature  . ا تكون فيها األعضاء التناسلية غير مكتملة الــنمو 

C.  القطع الحبلىGravid  تكون القطع الجسممممية الواقعة في نهاية الدودة مملوءة بالبيوض المخصمممبة

 الموجودة في الرحم الذي يمأل القطعة بأكملها تقريباً. 
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  Integumentجدار الجسم 

 Integumentيحاط جسم الديدان الشريطية بجدار الجسم 

مطاطي متجانس و مقاوم يشبه ما موجود في ديدان 

المخرمات لكن سطحه الخارجي يشتمل على العديد من 

 Microvilliتراكيب شبيهة بشعيرات دقيقة او زغبيات 

واد وبذلك فهي تهيئ مساحة واسعة كسطح لالمتصاص الم

الغذائية من أمعاء المضيف . تحت الغشاء القاعدي الفاصل 

ما بين المنطقة الخارجية والمنطقة الداخلية من جدار الجسم 

توجد طبقة عضلية دائرية تليها طبقة عضلية طولية . وهناك 

خاصة  Parenchymal musclesأيضا عضالت حشوية 

 بالديدان الشريطية تمتد عبر الطبقة الحشوية .

تمتاز الديدان الشرررريطية كافة بانعدام اي اثر للجهاز الهضرررمي 

فيها وقد عوضرررت عن هذا الفقدان بمعيشرررتها في وسرررط غذائي 

جاهز للهضم و االمتصاص ) االمعاء الدقيقة للمضيف الفقري 

شبه بأمعاء مقلوبة  (. كما ان زغيبات جدار جسمها الخارجي ت

بات جداً من الزغي عدد كبير  ها على  يد كثيراً  الحتوائ التي تز

من سرررررطح االمتصررررراص. وهناك أنزيمات هاضرررررمة في جدار 

 الجسم وتقوم الخاليا الحشوية باختزان المواد الممتصة 

 الجهاز االبرازي 

يترررألف الجهررراز االبرازي من اربع قنوات إبرازيرررة جرررامعرررة .

Collecting excretory canals  تان تان  جانبي تان بطني إثن

يتان , وتوجد قناة مسرررررررتعرضرررررررة تربط وإثنتان ظهريتان جانب

ية لكل قطعة من  ية الخلف ها جانبيتن في الن ناتين البطنيتين ال الق

قطع الجسم. القناتان البطنيتان الجانبيتان تحمالن السوائل بعيداً 

عن الرأس أما القناتان الظهريتان الجانبيتان فتحمالن السررروائل 

ات الطويلررة بررأتجررار الرأس . في داخررل الرأس قررد ترتبط القنو

االربع بواسرررطة شررربكة من ااقنية او بواسرررطة  روابط بسررريطة دون ان يتم تبادل المواد االبرازية بين الجانبين . 

توجد على طول القناتين الجانبيتين سرررررررلسرررررررلة من القنيوات الثانوية التي تتفرف بدورها الى تفرعات اد  منتهية 

من اربع خاليا . توجد في الديدان الشرررررررريطية اليافعة مثانة بولية بخاليا لهبية مرتبة بمجاميع كل مجموعة مؤلفة 

 تقع في القطع النهائية للدودة تصرررررررب في القناتين و البطنيتين الجانبيتان تفتحان للخارج بصرررررررورة مسرررررررتقلة .
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 الجهاز العصبي 

يتألف الجهاز العصبي من "دماغ" يقع في الرأس  وهو مستطيل الشكل يمتد 

منه عصبان قصيران إلى اامام لتزويد االنسجة الواقعة امام الدماغ 

بااعصاب . ويمتد من الدماغ بإتجار الخلف زوج من حبال عصبية بطنية و 

زوج ظهرية وهناك زوج من حبال عصبية جانبية ويرتبطان مع بعضهما 

عرضي يكون عقدة  Commissureي كل قطعة جسمية بجزء موصل ف

عصبية في كل قطعة جسمية تنشأ منها تفرعات عصبية تجهز القطعة الجسمية 

 و أعضائها و أنسجتها بااعصاب و النهايات الحسية .

 

 

ـبه لحد كبير مثيله في المخرمات س      وى أن الرحم ينتهي الديدان الشريطية ديدان خنيثة و الجـهاز التناسلي يش

 عادة بنهاية مغلقة وهناك قناة مهبلية منفصلة و الفتحة التناسلية جانبية الموقع عادة .

يتـررـررألف الجهاز التناسلي الذكري من خصية واحدة الى عدة خصى ظهرية الموقع وهناك وعاء منوي صادر      

المنوي الناقل  المشترك الذي قد يتضخم من كل خصية يـررررررررتحد مع ااوعـررررررررية المنوية الصادرة لتكوين الوعاء 

د الذي يــحوي غـدة البروستات . وقد السفالتكوين حوصلة منوية وهذر تفتح في عضو السفاد الواقع داخـل كـيس 

تـرركون الحوصـررـررلة المنوية خارج كيس السفاد أو داخله حسب اانـررـررواف . و يفـررتح عضو السفاد بالفتحة التناسلية 

 ة في الدهليز التناسلي الجانبي الموقع عادة . الذكــرية الواقع

أما الجهاز التناسلي اانثوي البطني الموقع فيتألف من مبيض مفرد مفصص او غير مفصص تنشأ منه قناة       

الذي تصـــب كل من غدة مهلــس و القناة المحية المشتركة  Ootypeالبيض تؤدي إلى المخصاب أو االووتايب 

اد العديد من ااقنية المحية ( وقناة المخـرزن او المستـرـرودف المنوي ) الجزء المتضخم من المهبل )الناجمة من إتح

 اانبوبي الشكل الذي يفتح بالدهليز التناسلي المشترك ( و الرحم قد يكون مسدود النهاية او مفتوحها .
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هبل قطعة اخرى في نفس الدودة ) أخصاب خالل فـررـررترة السفاد  يتم ايالج عضو السفاد القطعة الوحدة في م      

ذاتي ( أو في مهبل قطعة اخرى لدودة أخرى ) إخصاب متبادل ( . وتـخـزن الحـيامـن في المـسـتـودف المـنـوي 

وبعدها يحصل اخصاب البويض في المخصاب ومن ثم يحصل تزويدها بالـمح وإحاطـتها بغـشاء رقيق حـولـهـا 

ثم تندفع الى الرحم الذي سرعان ما ينمو ليشمل اغلب اجـزاء القـطـعـة الـجسمية  ) قالب ( وقشرة خارجية و من

الحبلىو بعدها اما أن تطرح البيوض من القطعة الحبلى عبر فتحة الرحم ) أن وجدت ( أو تنفصررررل القطع ااخيرة 

 الى البيئة الخارجية  وتتفكك فتخرج منها البيوض إما اثناء المرور عبر الجهاز الهضمي للمضيف او بعد وصلها 

 دورات الحياة :

دورة حياة الديدان الشررريطية اقل تعقيداً عما في المخرمات حيث أن ااطوار اليرقية ال تتكاثر الجنسررياً )عدا       

 بعض االستثناءات القليلة ( وهي تحتاج إلى مضيف وسطي واحد أو إثنين .

تختلف تفاصيل دورة الحياة بأختالف اانواف ولكم إجماالً يمكن القول ان         

 دورة الحياة تبدأ بالبيوض المخصبة المطروحة خارج جسم الدودة . 

هذر البيوض تحتوي جنيناً يمتلك سرررررتة خطاطيف أو أشرررررواك  فيسرررررمى بالجنين 

الجنين أو يحوي  Hexacanth embryo or oncosphereسداسي ااشواك 

 خطاف. 12أو  10

 -هذر البيوض إما أن :

 قشري حيوان يتناولها Coracidium تسمى مهدبة يرقة  عن تفقس -1

 يبقى الذي Procercoid يسمى يرقي طور الى جسمه داخل لتتحول

 هذر على ااسماك تتغذى حتى القشري للحيوان الجسمي الجوف داخل

 Plerocercoid يسمى جديد يرقي طور إلى اليرقة فتتحول القشريات

 يتحول الطور وهذا لألسماك العضلية أالياف بين متكيس غير او مكيس

 لتلك االسماك أكلة الحيوانات او االنسان بتناول  Adult بالغة دودة الى

 . المصابة ااسماك
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يفقس الجنين سررداسرري ااشررواك و يختر  أنسررجة المضرريف الفقري ) النهائي (   -2

أو المضيـرررررررف الـرررررررالفـرررررررقـرررررررري ) الوسطي ( متحوالً الى يرقة الكيسانية المذنبة 

Cysticercoid  و التي تتحول إلى دودة بالغة في جسرررررم  مضررررريفها النهائي . لهذر

 ل .اليرقة  رأس مقلوب و جسمها صلب ال يحتوي على سائ

 

 

 يفقس الجنين سداسي ااشواك ويختر  أنسجة المضيف الفقري الوسطي ويتحول الى واحدة مما يلي : -1

 

 

 

حاوية على رأس ينشررأ من غشرراء مولد يحيط  Cysticercusكيسررة مذنبة  -أ

 بمثانة مملوء بسائل .

 

 

 Protoscolicesيحتوي على العديد من الرؤوس ااولية  Hydatid cystكيس مائي  -ب

 المحتواة داخل هذا الكيس والذي يحتوي على سائل مائي.

 

 

كيس مائي حاوي حاو على العديد من الرؤوس الناشئة من الغشاء المولد لهذا  -ج

  .Coenurusالكيس والتي ال تنفصل عن هذا الغشاء , وهذا الكيس يسمى 

 

 

 

 مضيفها النهائي .وبتناول أي من ااطوار ااربعة أعالر تتحول ديدان بالغة في أمعاء 

 

 

 

 تقسيم الديدان الشريطية :

 -تقسم الديدان الشريطية الى صنفين  ثانويين يمكن التمييز بينهما كالتالي :   
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Subclass Cestodaria Subclass Eucestoda 

الجـسـم يـتـكـون مـن قـطـعـة واحـدة لـذا  -1

 .  Monozoicيـدعــى 

 12او  10يحتوي الجنين في البيض على  -2

 خطاف .

 تقع الفتحة التناسلية قرب نهاية الجسم . -3

الجسممم يتفلف من عدد من القطع الجسمممي  -1

 . Polyzoicلذا يدعى 

 6يحتوي الجنين في البيضممممممممممة على  -2

 خطاطيف

 . 

 تقع الفتحة التناسلية أمام المبيض . -3

 

متطفلة على األنسمممان لذا سمممتقتصمممر الداراسمممة على الديدان الشمممريطية  Cestodariaولعدم وجود شمممريطيات 

 -والتي تضم عدة رتب أهمها رتبتين هما :  Eucestodaالحقيقة 

Order Pseudophyllidea Order Cyclophyllidea 

ال توجممد محمماجم في الربيس بمم  يوجممد أخممدودان  -1

 طوليان .

 فتحة  الرحم بطنية . -2

 البيوض ذات غطاء -3

 حية تقع أمام المبيض . الغدد الم -4

 

 توجد محاجم في الرأس و أحياناً خطم . -1

 

 الفتحة التناسلية جانبية .  -2

 البيوض عديمة الغطاء . -3

 تقع الغدد المحية خلف المبيض . -4

 

 

 Order Pseudophyllideaرتبة 
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Diphllobothrium latum  اوDibothriocepthalus latus 

 Broadاو دودة السمك الشريطية العريضة  Broad tapewormوتـسـمى بـالـدودة الـشـريـطـية العريضة 

tapeworm Fish. 

تـعـيـش اـلدودة البـالغة فـي أمـعاء االنـسان وكـذلك الـقطط و الكـالب و الثعـالب و الدببـ و الفقم و غيرها من    

ا حيث يشيع اكل ااسـمـاك نـيـئـة و مـطبوخة بصوؤة غير جيدة في الضواري آكلة االسماك . وتكثر االصابة به

 العديد من مناطق العالم في أوربا و أمريكا و اسيا وأفريقيا .

الدودة البالغة ذات لون أصفر أو عاجي وهي أطول دودة شـريـطـيـة تصـيـب اانــسـان المظهر الخارجي :      

 قطـعـة أو أكـثر .  3000متر و قد تتكون من  10-3حـيـث يتراوح طولها 

 

 الـرأس اللـوزي الشكل الصغير ولــه اخـدودان ماصان عميقان 

 أحدهما على الجهة الظهرية و ااخر على الجهة البطنية .

 

 

 

 

تمتاز القطع الناضجة بكون عرضها أكبر من من طولها ولهذا  

تسـمى بـالدودة الشـريـطيـة العـريضـة . تـقـع الفتحة التناسلية 

المشتركة عند الناحية البطنية في الخط الوسطي في مقدمة القطعة 

و إلى الخلف منها قليال هنــاك فتحة الرحم . ويعد الرحم القاتم اللون 

ي الشكل والواقع في وسط القطعة الناضجة صفة تشخيصية والزهر

 مهمة. 

 

البيوض ذات غطاء غير واضررررررح تماماً في احدى النهايتين و هي ذات قشرررررررة 

ولونها بني مصفر . تحتوي النـرررهـرررايـرررة ااخرى للبيضة على تثخن يشبه العقدة 

 الصغيرة .
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عند وصول البيوض المطروحة دورة الحياة : 

مع غائط المصاب الـى الـماء يفقس الـجنين 

الـموجود داخلها عن يرقة مهدبة تدعى 

Coracidium  تسبح حرة بالـماء حـتى تبـتـلع

من قبل بعض الـقشريات الـصغيرة من الـجنس 

Diaptomus  أو الجنسCyclops   24خالل 

تختر   ساعة و أال تموت . تفقد اليرقة أهدابها و

أمعاء الـقشري فتصل الجوف الجسمي الدموي 

يوماً الى يرقة صلدة  18-14متحولة في غضون 

, وعنــد ابتالف هذر  Procercoidتعرف 

القشريات المصابة من قبل ااسـماك تحفر الـيرقة 

الـمـتحررة جـدار أمـعـاء الـسمـكـة و تـهـاجـر 

. وعندما يـأكل اانسـان ااسماك نـيـئة او غـيـر  Plerocercoidالـى العضالت الجسمة متحولة الى يرقة  

 مـطـبوخة بصورة جيدة تنشط هذر اليرقة وتتطور داخل امعائه الى ديدان بالغة خالل ثالث اسابيع .

 

تقتصر اصابة اإلنسان بهذر الدودة على المناطق التي يؤكل فيها السمك نيئاً أو مطبوخاً بـصورة غـيـر  الوبابية :

دة . كما تحدث اإلصابة لدى ااشخاص الذين يقومون بتنظيف ااسماك في ااسوا  أو الـرررمصانع وعند النساء جي

الـيهوديات أثناء إعداد الـسمك لـلـطبخ من خالل تذو  الـسمك الـنيىء بعد اضافة الـملح و الـتوابل له فقد تلتصق 

% وتعزى نسبة االصابة العالية الى تلوث 100إلى اليرقة باللسان . تصل االصابة في بعض مجتمعات البلطيق 

البحيرات و الجداول بنفايات المجاري القادمة من المدن الصررررررغيرة . و تسرررررراعد الكالب و القطط التي تعطى لها 

 نفايات ااسماك من بقايا طبخ المعسكرات و البيوت و الفناد  على ديمومة دورة الحياة .

ودة واحدة فقط هي ااكثر شيوعاً و ال تظهر على معظم المصابين أية أعراض االصابة بدالتفثيرات المرضية : 

واضحة ولكن في ااصابات ااشد يحصل أحياناً انسداد اامعاء و حدوث التهاب في الغشاء المخاطي و زيــــادة 

ي و الضررعف و طفيفة في أعداد كريات الدم البيض الحامضررية وآالم في البطن و مظاهر الغثيان و التوتر العصررب

قـلـة الـشهـية و نـقـص الـوزن و سوء الـتغذية و فقر الـدم .  ويعزى فقر الـدم )المشابه لفقر الدم الحقيقي الخبيث 

 Pernicious anemia  12% من فيتامين  100-80( إلى قيام هذر الدودة بامتصاصB  . الموجود في اامـررررعاء

 جدير بالذكر ان ثلث حاالت فقر الدم الخبيث الشائع في فنلندا تكون مصاحبة لالصابة بالدودة الشريطية هذر . 

 يعتمد التشخيص على العثور على بيض الدودة في الغائط .التشخيص : 

 -البد من مراعاة ما يلي :الوقاية : 

 بصورة غير جيدة.تجنب تناول ااسماك نيئة أو مطبوخة  -1

 أخذ الحيطة عند تداول ااسماك أثناء تنظيفها أو إعدادها للطبخ .  -2

 عدم رمي بقايا لحوم ااسماك إلى القطط و الكالب. -3

 معاملة فضالت اإلنسان قبل طرحها لميار البرك و الجداول . -4

 



130 

 

 Order Cyclophyllideaرتبة  

 وفيما يلي توضيح لهذر الديدان .  Dipylidium و Echinococcus و Taeniaتتمثل هذر الرتبة بأجناس 

  Taenia saginata الدودة الشريطية البقرية

 . Unarmedبالدودة العزالء  Beef tapewormتعرف الدودة الشريطية البقرية         

تعيـش الـدودة الـبالغة في أمعاء اإلنسان أما الـطور الـيرقي فيصيب عضالت وقـلـب اابـقار وهي ذات           

ـي يؤكل فيها اللحم نيئاً او مطهياً بصورة غير جيدة . وتعزى  ـمناطق اإلسالمية ال ـمي و خاصة في ال انتشار عـال

ــــيء  أصابة العديد من ااطفال بهذر الدودة الى العادات القديمة التي يُعطى فيها ااطفال قطعة من لحم البقر النيـ

 أثناء فترة التسنين حيث يعتقد أن ذلك يساعد ظهور ااسنان .

 متراً . 15مـتر و نادراً مـا يصل إلى  8-4يتراوح الدودة البالغة بين المظهر الخارجي : 

 

ه ال يحـوي على الخطم و الـرأس هرمي الـشكل يحمل أربعة  ممصات واضحة و لـكن 

 قطعة . 2000-1000ال الكالليب . يشتمل الجسم على 

 

 

القطع الناضجة ذات فتحات تناسلية جانبية غير منتظمة التبادل في الـموقع .   

خصية المبيض ثنائي الفص و  400-300ويتراوح عدد الـخصى فيها بين 

 الغدد المحية تقع خلف المبيض . 

 

 

 

فرعاً جانبياً  35-15الـحبلى فتمتاز بكثرة الـتفرعات الـجانبية في الـرحم )أما الـقطع 

( و الـتـي قد تـتـفرف بـدورها إلى فروف جانبية ثانوية و قد يحتوي الروحم حوالي 

بيضة. البيوض كروية وعندما تكون بالرحم تكون مغلقة بغشاء خارجي  100000

روجهما من القطعة الحبلى بتحلل القطع مزود بخيطين قطبيين رقيقين تفقدهما بعد خ

 داخل أو خارج اامعاء .
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 دورة الحياة : 

تنفصل القطع الحبلى عن جسم الدودة وتأخذ 

طريقها الى خارج جسم المضيف عبر فتحة 

المخرج أو ربما تخرج مع الغائط و تكون 

نشطة . وبعد خروجها مباشرة تطرح سائالً 

ً بالبيوض . تصا ً مليئا ب المواشي و حليبيا

العديد من المجترات ااخرى ) بضمنها 

ااغنام و الماعز و الجمال ( بعد تناولها 

للحشائش الملوثة ببيوض هذر الدودة و تعد 

العصارات المعدية مهمة لفقس البيوض، أما 

العصارات المعوية فتعمل على تحطيم الغشاء 

الجنيني وتنشيط الجنين الذي يختر  جدار 

ه الدم أو الملف الى االنسجة اامعاء ويحمل

العضلية او الرابطة مكوناً هناك الكيسة المذنبة 

 18-12خالل  Cysticercus bovisالبقرية 

 اسبوعياً .

ملم  9-7.5وتمتاز هذر اليرقات بشكلها الدائري إلى البيضوي ويتراوح طولها بين  

الداخل و  ملم وهي ذات لون ابيض حليبي وعنق معتم منغمد إلى 5.5و عرضها 

رأس مزود بأربعة ممصات. في حالة االصابة الشديدة قد توجد هذر اليرقات في 

اعضاء أخرى غير العضالت و اانسجة  الرابطة الداخلية مثل الكبد و الرئتين و 

الكليتين . يصاب اإلنسان بعد تناول هذر اليرقات مع اللحم النيئ او المطبوخ بصورة 

للخارج في اامعاء الدقيقة و يلتصق بالطبقة المخاطية لألمعاء متحوالً الى دودة غير جيدة حيث ينقلب الرأس 

دودة في احد  28أسابيع . و غالبا ما توجد دودة  واحدة ولكن مع ذلك فقد سجل وجود  10-8ناضجة في حدود 

 سنة . 25المصابين في االتحاد السوفيتي السابق. هذا وتعمر هذر الديدان حوالي 

شي  الوبابية : سان جراء تناوله لحم البقر النيئ او المطبوخ بصورة غير جيدة . أما الموا تحدث االصابة في االن

فتصررراب من خالل الرعي على التربة الملوثة ببيوض الدودة في المناطق التي تسرررتعمل فيها مخلفات المجاري او 

وف الطبيعية لفترة قد تصررل إلى سررتة فضررالت اإلنسرران  كأسررمدة للنبات. و بإمكان البيوض البقاء حية تحت الظر

اشررهر و باسررتطاعة البيوض ان تمر من خالل امعاء بعض الطيور كالنوارس التي تتغذى على ميار المجاري مما 

 يعمل على نشرها . كما ان العجول يمكن ان تصاب عن طريق المشيمة . 

حوظة ولكن احياناً ما تظهر حاالت فقر نادراً ما يسررربب وجود الديدان البالغة  اعراضررراً ملاألعرض المرضمممية : 

الدم و زيادة عدد كريات الدم البيض الحامضرررية وحدوث الم وعدم ارتياح في البطن و حاالت عصررربية و دوار و 

تقيؤ واسرررهال . قد تسرررتقر بعض القطع الحبلى بالزائدة الدودية فتؤدي الى التهابها . و قد يؤدي إمتصررراص نوات  

 Fasciolopsis buskiة الى تسررمم في الدم مشررابه لما هو حاصررل بسرربب المخرم المعوي العمليات االيضررية للدود
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ومن ااعراض ااخرى ااسررررهال وألم نتيجة الجوف و نقصرررران في الوزن . يحصررررل عدم ارتياح و الخجل نتيجة 

 خروج القطع  الحبلى من الفتحة المخرجية .

 يتم بالعثور على البيض بالغائط أو مشاهدة القطع الحبلى . التشخيص :

م لمدة خمسرررررررة ايام يؤدي الى قتل اليرقات . كذلك يجب طبخ  10-فحص اللحوم و تجميدها بدرجة الوقاية : 

اللحوم بصورة جيدة و عدم اعطاء اللحم النيئ لألطفال و معالجة المصابين و معالجة فضالت االنسان المستخدمة 

 . كسماد

  Taenia soliumالدودة الشريطية الخنزيرية 

وتنتشررر في  Armedأو الدودة الشررريطية المسررلحة  Park tape wormتسررمى دودة لحم الخنزير الشررريطية 

ارجاء عديدة من العالم حيث يؤكل لحم الخنزير نيئاً او مطهياً بصورة غير جيدة و تكاد اإلصابة ام تكون معدومة 

 بين المسلمين و اليهود لعدم تناولهم لحوم الخنازير .

 تشبه هذر الدودة الدودة البقرية في كثير من النواحي.  المظهر الخارجي :

متر وربما اطول  ويتراوح عدد القطع الجسررررررمية بين  3-1.8 حيث يتراوح طولها بين الدودة هذر اقصررررررر طوالً 

 قطعة. 800-1000

 الرأس يحمل اربعة محاجم كوبية الشكل و خطم مزود بصفين من الكالليب .

 

 

 

 القطع الناضجة أقل استطالة مما في الدودة البقرية، والمبيض فيها ثالثي التفصص.

 

 

 

 

فرعاً جانبياً . القطع الحبلى اقل نشررراطاً  12-7القطع الحبلى على يشرررتمل الرحم في 

 واكثر ترهالً .

 

قطع( ويتحرر من كل قطعة بين 6-5تنفصل القطع الحبلى من وقت اخر على أشكال سالسل ) : دورة الحياة

,  ألف بيضة عند تمزقها داخل أو خارج جسم المضيف . ويصاب المضيف الوسطي ) الخنازير 50-ألف 30
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ً ااغنام والغزالن والقردة والجرذان لكن بنسبة قليلة جداً ( بأبتالف البيوض حيث يتحرر الجنين  وتصاب احيانا

المسماة سداسي الألشواك ويختر  اامعاء و ينقله الدم  أو الملف إلى العضالت الجسمية المختلفة فيتحول الى كيسة 

Cysticercus cellulosae . 

ن بتناول تحصل إصابة  اإلنسا

لحوم الخنازير نيئة او مطبوخة 

بصورة غير جيدة حيث يذوب 

جدار الكيس بفعل العصارات 

الهاضمة وينقلب الرأس للخارج 

ويثبت نفسه بجدار اامعاء الدقيقة 

وينمو إلى دودة بالغة بغضون 

عدة اشهر . وتعمر الديدان البالغة 

سنة أو أكثر. قد يصاب  25

ة أيضاً اانسان بااكياس المثاني

من خالل تلوث ااصابع ببيوض 

الدودة أو من خالل فقس البيوض 

باامعاء و إخترا  الحنين المعاء 

االنسان ووصوله الى العضالت 

 و االنسجة تحت الجلدية

 

 

 

 

 

Cysticercus cellulosae  ذات الشكل ااهليلجي و اللون اابيض

منغمد إلى الداخل  ملم و تحتوي على رأس داكن 18-6ويتراوح طولها بين 

 ويحمل ممصات و كالليب 

 

 

تعود النسرررربة العالية في اصررررابة الخنازير الى قلة نضررررف الطرائق في تصررررريف ميار المجاري والى  : الوبابية

السماح للخنازير بالوصول إلى فضالت اإلنسان و التغذية عليها , أما إصابة البشر فتعود إلى تغذية االنسان على 

 اللحم النيىء أو المطهي بصورة غير جيدة أو المجمد بصورة غير تامة .
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قد تسرربب الديدان البالغة التهاباً موضررعياً في مكان إتصررال الدودة بالطبقة :  التفثيرات المرضممية و األعراض

المخاطية المبطنة لألمعاء و احياناً ما تؤدي إلى إنسررداد اامعاء . يؤدي إمتصرراص الفضررالت اايضررية للدودة من 

 حساسية وبعض االختالطات العصبية .قبل جسم المضيف إلى تسمم شديد و فقدان شهية , وفرط في ال

 يتم باثبات وجود البيض أو القطع الحبلي في الغائط .:  التشخيص

 -البد من مراعاة اامور ااتية ::  الوقاية

 معالجة المصابين . -1

 فحص اللحوم و تجدميها و طبخها بصورة جيدة . -2

 معالجة فضالت اإلنسان المستخدمة كأسمدة . -3

 

 Echinococcus granulosus وكة الحبيبيةالدودة الشريطية المش

تعيش الديدان البالغة في االمعاء الدقيقة للكالب والثعالب والذئاب وبنات أوى والقطط البرية أما الطور اليرقي       

فيعيش في عدة انواف من الحيوانات اكلة االعشاب السيما االغنام والماعز واالبقار والخيول و االنسان حيث 

 ذات انتشار علمي . تصاب كل أعضاء الجسم خاصة الكبد و الرئتين . وهي

 

الديدان البالغة صغيرة الحجم حيث المظهر الخارجي : 

ملم ولها رأس هرمي الشكل يحمل  9-2يتراوح طولها بين 

ً مزوداً بصفين من ااشواك  ً واضحا أربعة محاجم وخطما

شوكة . يلي الرأس عنق  50-28يتراوح مجموعها بين 

القطعة  وثالث قطع هي غير ناضجة , وناضجة و حبلى .

خصية  65-45الناضجة مستطيلة الشكل وتحتوي على 

كمثرية الشكل وزوج من المبايض و غدة محية مفردة تقع 

خلف المبيضين . الفتحة التناسلية جانبية الموقع . القطعة 

فراغ  15-12الحبلى تشتمل على الرحم وسطي يتكون من 

دها أو دهليز جانبي مملوء بالبيض وتشكل القطعة الحبلى لوح

اكثر من نصف طول الدودة . البيوض شبه الدائرية المحاطة 

 بغالف مخطط دائرياً يتم طرحها مع القطعة الحبلى

ية للظروف :  دورة الحياة عال ها ال قاومت تاز البيوض بم تم

ية. وعند ابتالف أو اسرررررررتنشررررررررا  هذر البيوض من قبل  البيئ

والمواشرررري والماعز والجمال والخنازير والخيول فأن الجنين يتحرر منها  ماالنسرررران او الحيوانات الداجنة كااغنا

في منطقة االثني عشررري و يلتصررق بجدار اامعاء بواسررطة كالبية ومن ثم يختر  جدران االمعاء فينقله الدم الى 

ينمو  Hydatid cystاعضررررررراء مختلفة في الجسرررررررم كالكبد او الرئتين وغيرها وهناك يتطور الى كيس مائي 
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بصرررررررورة بطيئة حيث يحتاج عدة سرررررررنوات لتكملة نمور. عندما يؤكل الكيس المائي من قبل الكالب وغيرها من 

الحيوانات أكلة اللحوم أثناء تغذيتها على االغنام و المواشي الميتة أو عندما ترمى لها ااكباد و ااعضاء ااخرى 

 ي غضون سبعة أيام .تتكون أعداد ال تحصى لها من الديدان البالغة في امعائها ف
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  Hydatid cystالكيس المابي 

مالم يتعرض  لب  غا كل في ال هذا الكيس كروي الشررررررر

للضررررغط من قبل ااعضرررراء الجسررررمية ااخرى. يحاط 

الكيس بطبقة خارجية عديمة اانوية ذات لون حليبي 

داكن تقع تحتها طبقة غشررررررراء جرثومي داخلي نووي 

 تحيط بسائل عديم اللون أو مصفر شائب. 

 

 

تبرز داخل الكيس محافظ الحضنة 

Brood capsules  الحاوية على

الرؤوس ااولية 

Protoscolices تنشأ اكياس .

بنوية أما من الغشاء الجرثومي أو 

من محافظ الحضنة أو من الرؤوس 

ااولية. ينمو الكيس المائي ويحيطه 

المضيف بجدار متليف و تنشأ داخل 

الكيس المائي أكياس ثانوية جوفاء 

تسمى محافظ الحضنة والتي تنفصل 

 Hydatid sandلرمل المائي أو الرمل العدري عن جدار الكيس وتعرف عندئذ وهي داخل السائل المائي بأسم ا

وقد يحتوي الكيس الخصب المتوسط الحجم على حوالي مليوني رأس أولي ولكن بعض ااكياس تفشل في تكوين 

 . Sterile cystsمحافظ الحضنة فتسمى عندئذ بااكياس العقيمة 

  

لة الحميمة بينه وبين الكالب المصرررابة . إن يعتمد انتشرررار داء ااكياس المائية في اإلنسررران على الصررر :الوبابية 

أعلى  نسررربة لإلصرررابة بين الكالب تحصرررل في ااقطار التي تكثر فيها المراعي وذلك اسرررتهالك  الكالب لجثث 

سان في فترة الطفولة عادة وهي فترة العادات الغير صحيحة. و يتم انتقال  الحيوانات المصابة. تحدث إصابة اإلن

بيوض وخاصة من اليد إلى الفم. يحصل اإلنسان على البيوض من التربة أو من التربة أو من المرض  بابتالف ال

فراء الكالب المصرررررابة أو من الكالب غير المصرررررابة التي يتلوث فراءها من االرض الملوثة بفضرررررالت الكالب 

يحصرررررل التلوث  المصرررررابة . كما قد تحصرررررل االصرررررابة بلعق الكلب ايدي ووجور االطفال أو اواني الطعام حيث

 بالبيوض بعد لعق الكالب لمخارجها.

يعتمد المرض في اإلنسرران على موقع ااكياس المائية. وتبلأ أعلى نسرربة :  التفثيرات المرضمممية و األعراض

%( واالنسرررررررجررة 1%( فررالرردمرراغ )2%( فررالعظررام )3%( فررالكليتين)22%( فررالرئتين )66لألكيرراس في الكبررد )

 % (. 0.06طحال و العيون والقلب والغدة الدرقية )واالعضاء االخرى كلعضالت و ال
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يتسرربب الضررغظ و النخر الناجمين عن نمو الكيس في تدمير نسرري  الكبد الطبيعي وتعطيل عمل الكبد الطبيعي      

سنة قبل أية اعراض ملحوظة وقد يؤدي ضغطها  30وتنمو ااكياس في الكبد بصورة بطيئة حيث قد تصل إلى 

. اما في الحالبين فقد يؤدي  Obstructive jaundiceراوية إلى مرض اليرقان االنسرررردادي على القناة الصررررف

 الكيس إلى مشاكل و صعوبات بولية .

سعال أو ضغط العضالت أو النفخ أو الرشف أو اجراء العمليات       يؤدي انفجار الكيس المائي احياناً )نتيجة ال

صغيرة من الغشاء الجرثومي وعلب الحضنة فتتكون أكياس السائل الجراحية ( إلى تحرر الرؤوس االولية وقطع 

 المائي احياناً إلى ظواهر الحساسية على شكل طفح جلدي وحكة وهذيان وقد يؤدي إلى حوادث صدمة مميتة .

 :العدوى انتقال طر 

 .بالمرض المصابة الكالب ببراز الملوثة اادوات مع التماس خالل من الفم إلى اليد بواسطة -

 من الناتجة الشريطية الدودة ببويضات الملوث الماء أو الطازجة الخضروات مثل غذائية مواد تناول -

 الكالب براز

 لعق عادة للكالب. معها اللعب أو مالمسررررتها خالل من اإلنسرررران إلى المصررررابة الكالب من مباشرررررة -

شرج منطقة شر اللعق أثناء بالبويضات فمه يتلوث حيث ال  تنتقل وبالتالي شعرر على البويضات وتنت

 .المصابة الكالب يالمس عندما اإلنسان إلى

 من الناتجة الشريطية الدودة ببويضات ملوثة أعالف أو مراعي على ااعشاب آكلة الحيوانات تغذية -

 .الكالب براز

يتم التشررررخيص بالفحص الشررررعاعي لالشررررخاص ذوي البطون والصرررردور المنتفخة. وقد يفيد أحياناً : التشممممخيص

العثور على قطع من ااكياس في القشرررررررع أو البول نتيجة أنفجار ااكياس داخل الجسرررررررم. كذلك يتم التأكد باجراء 

سائل  2سم 0.2حيث يزر   Casoniبعض االختبارت المصلية مثل اختبار كاسوني  العدري المعقم تحت من ال

الجلد في احد الذراعين وتزر  تنفس الكمية من المحلول الملحي المعقم في الذراف ااخرى وفي حالة تكون حلقة 

 حمراء حول المنطقة المزروقة بالسائل المائي فهذا يغني أن الشخص مصاب بداء ااكياس المائية .

 -ي :للوقاية من االصابة البد من مراعاة مايل:  الوقاية

 عدم اطعام الكالب بنفايات الحيوانات المذبوحة. -1

 دفن الحيوانات الميتة و عدم السماح للكالب بالتغذي عليها . -2

 مرة أو مرتين اسبوعياً . Anthelmimticsعالج الكالب بطاردات الديدان  -3

 . Stray dogsالقضاء على الكالب السائبة  -4

 تجنب االفة مع الكالب وخاصة لدى ااطفال. -5

 الماء وطهي الخضروات والتشديد على النظافة الشخصية في المناطق الموبوءة . غلي -6
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 Dipylidium caninum الدودة الشريطية الكلبية ذات الفتحتين

وهي من الديدان  Double-pored dog tapewormتعرف بالدودة الشرررررريطية الكلبية ذات الفتحتين        

الشرررررائعة جداً في اامعاء الدقيقة للكالب و القطط والثعالب المصرررررابة بالبراغيث و القمل و أحياناً ما يصررررراب بها 

 اإلنسان و بااخص ااطفال. اإلصابة بها  عالمية اانتشار .

 

 

سرررم( ولها رأس صرررغير معيني الشررركل مزود بخطم 30سرررم )بالمعدل  70-10يتراوح طول الدودة البالغة بين    

Rostellum  قابل لألرتداد في كيس الخطمRostellar sac  صرررررفوف من  8أو  7ويحمل الخطم صرررررفاً إلى

سلية الناضجة على  شبيهة بشوكة نبات الجوري. كما يحمل الرأس أربعة ممصات. تحتوي القطع التنا الكالليب ال

زوج من ااعضررراء التناسرررلية كل منهما له فتحة تناسرررلية جانبية الموقع و من هنا جاءت تسرررمية هذر الدودة بذات 

والغدة المحية عند كل جانب تركيباً يشرررربه عنقود العنب. أما القطع الحبلى فشرررربيهة بحبة  الفتحتين. يكون المبيض

بيضرررررة. وغالباً ما تشررررراهد  20-5حاوية ما بين  Egg ballsالقرف وينمو فيها الرحم مكوناً كرات من البيوض 

 القطع الحبلى وهي تتلوى بنشاط في الغائط أول خروجه من المصاب. 
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 دورة الحياة

عررررد طرح القطع الحبلى مع  البراز تطرح منهررررا ب

البيوض يتم التهررامهررا من قبررل يرقررات  رالبيوض. هررذ

البراغيث و القمل )المضرررريف الوسررررطي( التي تصرررريب 

القطط و الكالب و اإلنسرررررررران. يفقس الجنين الموجود 

داخل البيضرة في أمعاء يرقة الحشررة و يختر  أمعائها 

ول إلى طور متجهاً إلى الجوف الجسرررررررمي  حيث يتح

  وهذا الطور Cysticercoidالكيسانة المذنبة 

المتكيس يتحول إلى دودة بالغة بعد التهام  أو تناول البراغيث البالغة أو القمل البالأ من قبل القطط أو الكالب. 

ومن المحتمل أن تحصرررل إصرررابة ااطفال عن طريق لعق وجوههم من قبل الكالب والقطط أثناء اللعب معها بعد 

تناولها البراغيث مباشرة , أو أحيانا ما تحصل اإلصابة بسبب سقوط الحشرات المصابة على الغذاء أو في الماء 

 أسابيع حتى تتحول إلى دودة بالغة . 4-3. هذا و تحتاج يرقات الكيسانة المذنبة فترة 

و القطط خاصة ااطفال حيث :  أكثر الناس تعرضاً لإلصابة هم الذين في تماس مباشر مع الكالب الوبابية     

 يحصل ابتالف عرضي للبراغيث أو القمل أو تلوث الطعام أو الشراب أو اايدي بها.

:  يعتمد على العثور على القطع الحبلى )ذات الشررركل الشررربيهة بحبة القرف( في الغائط أو العثور التشمممخيص    

 على كرات البيوض بعد تحطم القطع .

اإلصرابة البد من تجنب مالمسرة الكالب والقطط. أما بالنسربة للكالب والقطط المرباة في : للوقاية من الوقاية    

البيوت فالبد من معالجتها بصرررورة دورية فضرررالً عن تعفيرها بالمبيدات الحشررررية للتخلص من البراغيث والقمل 

 والعمل على نظافة أماكن معيشتها.
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 Nemathelminthesالديدان الخيطية 

ويسميها  Nemathelminthesوهي الترجمة الحرفية لمصطلح  Thread wormsتعرف عامياً باسم          

صرررفة الجسرررم االسرررطوانية ليسرررت مقتصررررة فقط على هذر الديدان  إن إالالمدورة  أوبالديدان االسرررطوانية  البعض

غير الديدان الخيطية لذلك فان تسررررمية الديدان الخيطية بالديدان االسررررطوانية  أخرىفحسررررب  بل تالحظ في ديدان 

يضررررع البعض الديدان الخيطية ضررررمن شررررعبة كبرى تسررررمى الديدان الكيسررررية  أخرىعليها اعتراض. ومن ناحية 

Aschelminthes .أنوافكبيرة من  أعدادما يسرررررررمى بالديدان الكيسرررررررية عبارة عن خليط غير متجانس من  إن 

 ديدان التي ال تربطها عالقات تطورية واضحة جداً لذلك ستعامل الديدان الخيطية هنا كشعبة مستقلة بحد ذاتها.ال

الماء ومنها ما يعيش متطفالً على جذور وسررررررريقان و  أويعيش البعض من الديدان الخيطية حراً في التربة         

ت الفقرية و الالفقرية. عموماً تمتاز الديدان الخيطية أورا  وثمار النبات ومنها ما يتطفل على مختلف الحيوانا

      المتطفلة بكونها اكبر حجماً من الديدان الخيطية الحرة المعيشة وأنها ذات دورات حياة اكثر تعقيداً.                               

يها االمامي و الخلفي. الجسررم محاط الديدان الخيطية النموذجية متطاولة اسررطوانية و مدببة تقريبا عند طرف        

شررررربه شرررررفافة من الكيوتكل. وهذا الكيوتكل قوي وغير ناضرررررح وال يتكون من مادة  أومن الخارج بطبقة شرررررفافة 

التي تقع تحتها  Hypodermisالكايتين الموجودة في مفصرررررررلية ااقدام. يفرز الكيوتكل من طبقة ما تحت اادمة 

 طبقة عضلية .

غير مبطن بطبقة بريتون وتقع فيه اعضرررراء التناسررررل  Pseudocoelيطية جوف جسررررمي كاذب للديدان الخ      

 بصورة غيرة متصلة بمساريق ماعدا فتحتها الخارجية .

 من حلقة عصبية متميزة تقع حول المريء ومنها تمتد جذوف عصبية طولية أماما وخلفاً.    يتكون الجهاز العصبي
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انه يشرررررتمل على فتحة بولية تقع  إالمتباين في تركيبه الجهاز البولي 

 في الناحية البطنية للمريء وهناك قنوات جانبية تتخذ شكل الحرف 

H  أووقرد تختزل بعض هرذر القنوات كمرا توجرد خليرة غرديرة واحردة 

 . Renette cellsخليتين 

 

يبدأ بالفم ويتنهي بالمخرج الواقع عند أقصررررررى  الجهاز الهضمممممممي   

جزء من الطرف الخلفي للحيوان أو على مقربة منه. غالباً ما يحاط الفم بعدد من الشرررررفار وقد يتحور الفم بشررررركل 

 غيرها.  أوالحافات القاطعة  أومجهزة  بتراكيب مختلفة كألسنان  Buccal capsuleمحفظة فمية 

 

اامعاء التي  إلىمريء مكون من جزء عضرررررررلي وآخر غدي. يؤدي المريء  أوي مريء عضرررررررل إلىيؤدي الفم 

تنتهي بالمخرج. وفي حالة الذكور  ينتهي الجهاز الهضررمي بنهاية مشررتركة مع الجهاز التناسررلي على شرركل مجمع 

 مشترك.

 

   

 جهاز الدوران معدوم. التنفس يتم أساساً عن طريق الكيوتكل وربما عن طريق القناة الهضمية. 

ااجناس منفصررررررلة والذكور عموماً أقصررررررر وأنحف من ااناث ونهاياتها الخلفية معقوفة نحو الناحية البطنية .    

قابلة للنتوء تفرز في  Copulatory spiculesشوكتي سفاد  أوشوكة واحدة  أماوتمتلك ذكور الكثير من اانواف 
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مهبل اانثى أثناء السرررررررفاد لترشرررررررد الحيامن هناك. في العديد. من الديدان الخيطية هناك تثخن ظهري في جدار 

يرشررد شرروكة أو شررويكتي السررفاد أثناء االندفاف من المجمع عند التزاوج. وفي   Gubernaculumالمجمع يسررمى 

 يقوم بالوظيفة ذاتها.  Telamonبطني الموقع يسمى  رأخبعض الديدان الخيطية هناك تثخن 

 

    

 أخرفي حالة الذكور يتكون الجهاز التناسرررررررلي عموماً من انابيب طويلة جزء منها يعمل كخصرررررررى وجزء      

تفتح  إنحوصررررررلة منوية تتبعها قناة قاذفة قبل  أوكقنوات ناقلة )وعاء منوي ناقل( وعادة ما تتوسررررررع هذر القنوات 

.  في غالبية الديدان الخيطية المتطفلة يختصرررررررر الجهاز التناسرررررررلي بالذكر على أنبوبة Cloacaرج بالمجمعللخا

 واحدة.

 

كقنوات  أخروجزء  أوعموماً من انابيب طويلة جزء منها يعمل كمبيض  يتكون الجهاز التناسلي في حالة اإلناث

التي  Vulvaتفتح للخارج  بفتحة الفرج  إنناقلة )قناة بيض( وعادة ما تتوسررررع هذر القنوات على شرررركل رحم قبل 

تتخذ موقعاً امامياً عادة. هذا ويتحد الرحمان بمهبل قصرررررررير قبل انفتاحهما بالفرج. في غالبية الديدان الخيطية 

 من أنبوبتين عدا بعض الشواذ.فمكن  اإلناثالمتطفلة يختصر الجهاز التناسلي في 

 

 

 أومضيف وسطي واحد  إلىتختلف دورة  حياة الديدان الخيطية المتطفلة ما بين مباشرة وغير مباشرة تحتاج     

غير واصلة للبيئة الخارجية. يعاني الجنين  أوإلكمالها. قد يبدأ الجنين بالنمو و البيضة ما زالت غير فاقسة  أكثر
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الطور المعدي  إلىة من عدد االنسالخات التي تمكنه من النمو وزيادة حجمه حتى يصل خارج البيض أوداخل 

بدخوله مع الطعام  أوباخترا  جلدر مباشرة  أمايصيب المضيف النهائي  إن)الطور اليرقي الثالث عادة( الذي يمكن 

 الماء الملوثين. أو

يقوم برحلة  إنعليه  إن أو اامعاءبلوغ مباشرة في مرحلة ال إلىينمو الطفيلي  إن أماوفي جسم المضيف النهائي  

اامعاء فيصرررررربح بالغاً. ويمكن التعبير عن مراحل النمو و  إلىالجسررررررم حتى يصررررررل ثانية  أعضرررررراءفي عدد من 

 -: اآلتيةاالنسالخات بالصورة 

Egg → LI+m → L2+M → L3+M → L4+M → Adult  

المرحلة ااولى والثانية تكون من النوف العصوي أو         

حيث يكون شكل المريء من نوف  Rhabditoidالرابدتيدي 

Rhabditiform  .اي بشكل انتفاخ باالمام يعقبه تخصر ثم إنتفاخ

 أو Strongyliformأما الطور اليرقي  الثالث فهو من النوف 

Filariform  حيث يكون المريء متجانس السمك ال يوجد فيه أي

 انتفاخ .

 Phasmidsتصنيف الديدان الخيطية فيعتمد على وجود مايسمى  بالفاسميدات  أما

)وهي عبارة عن زوج من تراكيب حسية تقع   Phasmidsالفاسميدات 

 على حلمتين دقيقتين خلف المخرج(.

 

  

 

ً  الخيطية الديدان تقسم حيث  -: هما( ثانويين صنفين أو)   صنفين إلى لذلك تبعا

تمتاز حيوانات هذر المجموعة بانعدام الفاسررررميدات فيها. الجهاز االبرازي  -: Aphasmidiaالالفاسممممميدات  -1

معدوم. تضررررم هذر المجموعة انواعاً قليلة بالمقارنة مع المجموعة الثانية. ومن أمثلة الالفاسررررميديات  أواثري 

 . Trichurisوالجنس  Trichinellaكل  من الجنس 

تمتاز حيوانات هذر المجموعة بامتالكها للفاسررررميدات. الجهاز االبرازي موجد  -: Phasmidiaالفاسممممميدات  -2

و الجنس  Ascarisوليس اثريرراً. تنتسررررررررب أغلررب الررديرردان الخيطيررة لهررذر المجموعررة و التي تمثررل بررالجنس 

Ancylostoma  والجنسEnterobius  والجنسStrongyloides  و الجنسWuchereria  والجنس

Dracunculus  وفيما                                                                                                                   .

 ه.وبعض حيوانات اإلنسانالديدان الخيطية التي تتطفل على  أنوافيلي إستعراض سريع لعدد من 
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 Trichinella spiralis دودة التراخينا  

وهي تنتشرررررر في كل أرجاء العالم التي تؤكل فيها لحوم الخنازير.  Trichina wormتسرررررمى دودة الترخينا      

 هذر الدودة كانت السبب في التشريع اليهودي القديم يمنع تناول لحوم الخنازير. إنويقال 

الدقيقة لإلنسرران والخنازير والجرذان والدببة والثعالب والكالب والقطط والفقم  اامعاءتعيش الديدان البالغة في    

 ااطوار اليرقية فتعيش في العضالت المخططة والقلبية للمضيفات المذكور اعالر . أماوالحيتان البيض. 

 1.5تراوح طول الذكر بين الديدان البالغة صغيرة ومستدقة أكثر في طرفها اامامي حيث يوجد الفم الدائري. ي   

. يبلأ طول اانثى حوالي ضررعف طول اإلنسررانملم ولهذا فهي تعد من اصررغر الديدان الخيطية التي تصرريب  1.6-

 طول الدودة. 2\1-3\1 الذكر. المريء شعري الشكل وطويل ويمثل حوالي

لوء جزءر الخلفي بالبيوض تقع الفتحة التناسررررلية في اانثى عند منتصررررف المريء. هناك مبيض واحد والرحم مم

االسررررررفل وهناك زوج من  إلىيرقات. النهاية الخلفية للذكر معقوفة قليالً  أووجزءر اامامي مملوء بأجنة فاقسررررررة 

 لواحق مخروطية عند الطرف الخلفي اجسامها حيث توجد فتحة المجمع وال توجد شويكات للسفاد بالذكور.
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 أكثرالديدان البالغة ال تعيش    

والذكور عادة  أشهر 3-2من 

 أماما تموت بعد التزاوج. 

فتدخل الطبقة المخاطية  اإلناث

وما تحت المخاطية لألمعاء 

وتطرح اليرقات صغيرة 

وتخرج مع  اامعاءتختر  

كافة  إلىالدم فتتوزف  أواللمف 

أرجاء الجسم ولكنها تفضل 

عادة العضالت المجهزة جيداً 

 بالدم.

 

 

 

في العضالت تنمو اليرقات    

بسرعة ثم تطوي نفسها بشكل حلزوني وتصبح معدية ويحيطها جسم 

ً فيما بعد ويصبح  إالالمضيف بكيس رقيق البداية  انه يزداد سمكا

ً وفي داخل كل كيسة توجد دودة  دودتين  إلىليموني الشكل تقريبا

ات لكنها سبع. بعد ذلك تتكلس اليرق إلىولكن قد يصل العدد احياناً 

 اإلصابةخمس سنوات. تحصل  إلىتبقى حية مدة من الزمن قد تصل 

بهذر الدودة عندما يتناول المضيف هذر الديدان المتكيسة باللحم حيث 

تنطلق اليرقات من ااكياس بفعل العصارات المعدية المعوية 

وتختر  الطبقة المخاطية وتعاني من سلسلة من االنسالخات حتى 

 ساعة من ابتالعها. 40وغ بعد حوالي تصل مرحلة البل

 

 

 

 

 

 في Trichinosis or Trichinelliasisبمرض  اإلصابةالناجمة عن  األعراض أما
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المطبوخة بصورة غير جيدة فتشمل ااسهال  أو: بعد تناول لحوم الخنازير المصابة من المرض األولىالمرحلة  

ً البطن والغثيان و واآلم   الحمى.أحيانا

ثانية للمرض   : وهي فترة هجرة اليرقات وإختراقها العضرررررررالت فتحصررررررررل تورمات تحت العينين المرحلة ال

 وقد يرافق ذلك تعر  وحمى.  وااخرى وااعضاءوجفونها 

: والتي ترافق تكيس الطفيلي يحصرررررل تورم الوجه وعضرررررالت البطن. وقد تحصرررررل المرحلة الثالثة من المرض

 والثالثة من المرض من جراء إلتهاب العضالت القلبية. الوفاة في المرحلة الثانية

 

 اإلنسرررررانمطبوخة بصرررررورة غير جيدة يكون  أو: المناطق التي يتم فيها تناول لحوم الخنازير نيئة وبابية المرض

 لدى المسلمين واليهود والهندوس والنباتيين. اإلصابةعرضة لإلصابة بينما تنعدم  أكثرفيها 

 أوبعمل شرررائح من اانسررجة العضررلية للتأكد من وجود اليرقات المتكيسررة  اإلصررابة: يتم التأكد من التشممخيص    

 غير المتكيسة فيها.

البد من طبخ اللحوم بصرررررورة جيدة ومنع إعطاء نفايات اللحوم للخنازير وعدم السرررررماح للخنازير   وللوقاية     

 الفئران في الحقل. أوبالتغذي على الخنازير الميتة 

 

 Trichuris trichiuraالدودة السوطية 

سوطية       سمى بالدودة ال سوط المستعمل من قبل اصحاب  Whip wormت شكل الكرباج )ال شبه  شكلها ي ان 

التكاثرية بينما  ااعضررررررراءالعربات التي تجرها الخيول( حيث تكون النهاية الخلفية للدودة سرررررررميكة وحاوية على 

معنار الذيل الشررررررعري  Trichurisنحيفة و طويلة يوجد فيها المريء النحيف فقط. االسررررررم  ااماميةتكون النهاية 

حيث أعطى هذا االسرررررررم من قبل أن يعرف بان الجزء النحيف هو بالحقيقة مقدمة الدودة وليس مؤخرتها. هذر 

ارض والخنازير وكل الغليظة للعديد من الحيوانات مثل الكالب والقو واامعاءالديدان شررررررائعة في المعي ااعور 

والقردة وهي ذات انتشرار عالمي وشرائعة جداً في ااجزاء الرطبة من ااقطار الحارة.  واإلنسرانالمجترات  أنواف

 .اامعاءإنها تطمر رأسها الدقيق في طيات جدار 



147 

 

 

ثي  50-30طولهررررا  ملم وحوالي ثل

الجسم مشغول بالمريء. ال توجد بالفم 

 اانثىشفار. الذكر أقل بقليل من طول 

له  فة و ية جسرررررررمره المعقو ويميز بنهرا

شرررررررويكة سرررررررفاد واحدة طويلة.  القناة 

القاذفة تتصررل باامعاء بمسررافة طويلة 

قبل المخرج. الفتحة التناسررلية االنثوية 

جسرررم )الجز تقع عند إتصرررال جزئي ال

النحيف بررررالجزء العريض(. الرحم 

يحتوي على العديد من بيوض شرررربيهة 

 بالبرميل ذات سدادتين.

 

 

الماء الملوثين  أومن الغذاء  اإلصرررابةتحصرررل 

من مالمسرررررررة اليد للتربة الرطبة  أوبالبيوض 

الملوثة. عندما يتم إبتالف البيوض فأنها تفقس 

ت قرب ااعور وتقوم ااجنررة بحفر الزغررابررا

 واامعاءومن ثم تسرررتقر بااعور  أياملبضرررعة 

الغليظة وتسررررررتغر  شررررررهراً حتى بلأ. وتعيش 

 الديدان البالغة لعدد من السنين. 

فقدان الشهية  إلىالثقيلة  اإلصابةتؤدي     

والغثيان واالسهال والضعف العام وفقدان 

الوزن وفقر الدم وإضطرابات بطنية وأحياناً 

خمس  إلىر سنة الحمى. وفي ااطفال بعم

الموت نتيجة  إلى اإلصابةسنوات قد تؤدي 

لو الهزول الجسمي. وفي  اإلسهال أوالتقئ 

الحاالت الخفيفة قد تحصل االم شبيهة بالتهاب 

 الزائدة الدودية.      

 

 

 أساساً بالعثور على البيوض )ذات الشكل البرميلي( في الغائط. التشخيص يتم
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 -مراعاة اامور التالية :البد من وللوقاية      

 ضرورة التغوط في مرافق صحية وليس في العراء. -1

 قبل إستخدامها كسماد. اإلنسانالبد من معالجة فضالت  -2

 تجنب لعب ااطفال بالتراب و التأكيد على النظافة الشخصية. -3

 معالجة المصابين. -4

 Ascaris lumbricoidesدودة الصفر الخراطيني 

ً تعد هذر الدودة إحدى أطول أنواف الديدان الخيطية البشررررية لذلك تسرررمى         بأسرررم الدودة المدورة الكبيرة أحيانا

Large round worm سرررمكاً  أكثر واإلناثسرررم  31-15سرررم والذكر بين  35-20حيث يتراوح طول اانثى بين

 س وأحياناً بعض القردة و الخنازير.بالدرجة ااسا اإلنسانهذر الديدان ذات انتشار عالمي وهي تصيب 

  

الفم محاط بثالث شفار واحدة ظهرية وإثنتين جانبيتين      

بطنيتين وجميع الشرررفار مسرررننة. المريء أسرررطواني تقريباً 

ويفتح في أمعاء مسررررررطحة تشرررررربه الشررررررريط. تقع الفتحة 

التناسرررررلية اانثوية عند نهاية الثلث اامامي من الجسرررررم.  

ي الرررذكر قصرررررررير ومزود بعررردد من الرررذنرررب المعقوف ف

الخراصررررررررة ذات الترتيرب الخراص.  Papillaeالُحليمرات 

غير متسررررراويتين  أووهناك شرررررويكتا سرررررفاد متسررررراويتين 

 بالطول.

الدقيقة حيث تتغذى  اامعاءتعيش الديدان البالغة في     

 على المواد شبه المهضومة. 

 

 

 

المخاطي لألمعاء بشرررررفاهها وتمص وهناك دليل على أنها أحياناً ما تعض الغشررررراء 

 الدم والسوائل الجسمية.

 

 

بيضة يومياً. البيضة محاطة من الخارج بغطاء  200000 إلىتطرح للخارج أعداد كبيرة من البيوض تصل  

Watryألبوميني كثير الثاليل  يحيط بقشرة داخلية سميكة صافية.   
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هذه البيوض عندما تترك المضيف  

تكون غير مقسمة وحتى تبدأ بالنمو 

حرارة اق  من حرارة  إلىففنها تحتاج 

وتحتاج قليالً من الرطوبة  اإلنسانجسم 

واألوكسجين وهي تقاوم المواد 

-10جيدة. وخالل الكيمياوية  بصورة

يوماً وفي ظل ظروف مناسبة يتكون  14

ضة جنين نشط ينسلخ وهو  داخل البي

ً ليكون  ً ثانيا . وعندما يتم طوراً يرقيا

إبتالف البيوض فأن اليرقة تخرج في 

اامعاء ومن هناك تختر  الغشاء 

الكبد  إلىالمخاطي وبواسطة الدم تذهب 

فالقلب فالرئتين وهناك تحفر شاقة 

طريقها خالل القصابات الهوائية, 

الحنجرة, البلعوم ثم المريء فالمعدة 

 سنة. إلى أشهر 9شهر. تعيش الديدان البالغة في الجسم حوالي  2.5-2ديدان بالغة خالل  إلىفاامعاء حيث تنمو 

هي دخول البيوض للفم بواسرررطة ااصرررابع أكثر من أية طريقة أخرى عن طريق تلوث  أهم واسمممطة للعدو      

عن طريق  اإلصرررابة إحتمال أماعن طريق ميار الشررررب الملوثة.  أواليد بالدرجة ااسررراس وخاصرررة لدى ااطفال 

 أورا  النباتات فهو ضعيف جداً ولكنه وارد.

 

بداء  اإلصابةعن  التفثيرات المرضية الناجمةأما عن 

فأن الدودة البالغة قد تزع  مضيفها  Ascariasis الصفريات

ً على شكل أوجاف  بطنية مصحوبة   بتقيء واسهال أحيانا

وأرتفاف بسيط في درجة حرارة الجسم. ونادراً ما يشعر 

ما أُُزعجت الديدان في حالة  إذاباالصابة الخفيفة.  اإلنسان

بعض  أوالثقيلة بتناول بعض الغذاء غير المناسب  اإلصابة

أنسداد  إلىاادوية فأنها تلتف حول بعضها البعض وتؤدي 

ً ما تؤدي الداامعاء انسداد الزائدة  إلىيدان هذر , واحيانا

 الدودية. 

عدم هضم البروتينات  إلىلوحظ وجود مواد تفرزها هذه الديدان تبط  بها مفعو  أنزيم الترسين مما يؤدي قد 

أطفال المدارس المصابين في اليابان يكونون أقصر من غير  إن. وقد لوحظ وبالتالي عرقلة األستفادة منها

المصابين كما أنهم أقل ذاكرة ومقدرة تفكيرية. ومن المخاطر ااخرى لها هي قابليتيها على غزو القناة البنكرياسية 

ي وقد أنها قد تغزو البريتون وحتى الجهاز البولي التناسل أحياناحتى الكبد أووالصفراوية وقد تدخل الصفراء 

قد تصل الرئة  أولوحظت ذات مرة إحدى هذر الديدان وقد خرجت من زاوية العين, وهي غالباً وهي الفم للخارج 

 عن طريق الفم بزحفها من المعدة.
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بالتصرروير الشررعاعي للكشررف عن هذر الديدان في  أووجود البيوض في الغائط  بتشممخيصيتم التأكد من اإلصررابة 

 اامعاء.

ية      بالمرافق الصرررررررحية وليس في العراء  وللوقا البد من تجنب تلوث التربة قرب البيوت من خالل التغوط 

وتعويد ااطفال على غسل أيديهم قبل تناول الطعام وكذلك الغسل الجيد للخضروات فضالً عن المعالجة الصحية 

 المستخدمة كسماد, مع معالجة المصابين. اإلنسانلفضالت 

 

 Ancylostoma duodenaleالدودة الشصية 

وهما شررائعان  Hook wormsباسررم الديدان الشررصررية  Necator americanusتسررمى هذر الدودة وديدان       

 ومتشابهان كثيراً في مظهرهما العام وفي أغلب تفاصيل دورة الحياة والعادات. اإلنسانفي 

اعتيادياً بشرية وهي شائعة في كل أنحاء  إنها إالبالخنازير  Ancylostomaفي حاالت نادرة وجدت ديدان       

 .Old World hook wormالعالم وخاصة المناطق االستوائية وتسمى بدودة العالم القديمة الشصية 

 

الديدان البالغة اسرررطوانية والجزء اامامي من الجسرررم منعطف نحو الناحية  

بيضرروية الشرركل الظهرية مشرركالً تركيباً يشرربه الشررص. محفظة الفم واسررعة 

 ومحاطة بطنياً بزوج من صفائح كايتينية تحمل أسناناً.
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 ة ا 

( ملم والفتح لتناسرررلية اانثوية تقع خلف منتصرررف الجسرررم ونهاية الجسرررم 12) 13-10يتراوح طول اانثى بين    

 Copulatory( ملم ويتميز بوجود كيس سرررررفاد 9) 11-8الخلفية تنتهي بشررررروكة دقيقة. يتراوح طول الذكر بين 

bursa  عريض مدعم بعدد من ااشررررعة اللحميةRays  المرتبة بنظام خاص عند النهاية للجسررررم وهناك زوج من

 شويكات السفاد.

 دورة الحياة

بتعرضها  إالخاليا وال تستمر بالنمو  8-2ألف بيضة يومياً وهي في مرحلة  30-25تطرح اانثى البالغة حوالي  

وتعاني  Rhabditiformحرارة ورطوبة معينتين. عند الفقس تصرررربح اليرقات عصرررروية  إلىللهواء حيث تحتاج 

وتتغذى هذر اليرقات على البكتريا والمواد ااخرى الموجودة  Strongyliformشررررركل  إلىمن أنسرررررالخ متحولة 

هذر معدية وغير متغذية و Filariformبالغائط وهي تنمو بسررررررعة وتعاني من أنسرررررالخين لتصررررربح يرقة خيطية 

القلب  إلىاللمف وتنتقل  أوالدم  إلىوتصررررررل  Filariformمناطق العلوية من التربة منتظرة فرصررررررة  إلىتهاجر 

البلعوم ومن هنا لألمعاء حيث تطمر نفسررررررها بين الزغيات حتى تنسررررررلخ وبعدها تلتص  إلىفالرئيتين وصررررررعوداً 

اسابيع من تاريخ دخول اليرقات للجسم. جدير ديدان بالغة في غضون خمسة  إلىبالطبقة المخاطية لألمعاء فتنمو 

 اإلصابة قد تحصل عن طريق الماء والغذاء الملوثين. الديدان البالغة ليست معمرة. إنبالذكر 
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 بمرحلتين هما  يمر المرض    

 Preintestinal phase:المرحلة ما قب  المعوية 

 

حيث تحصرررل حكة موضرررعية في منطقة أخترا  اليرقة للجلد ،أما  

حتى ذات  أوأثناء إخترا  اليرقة للرئتين فقد يحصرررل إلتهاب الرئة 

 Pneumoniaالرئة 

قد يحصل غثيان أو  Intesrinal Phase:وفي المرحلة المعوية  

ولكن التأثير ااساس هو في فقر  إسهالإضطرابات بطنية وأحياناً 

الدم نتيجة االمتصررررراص المسرررررتمر للدم من قبل الديدان البالغة فيحصرررررل فقد الحديد والبروتين ما لم يعوض بغذاء 

% ويقل 30 إلىمتنوف. في الحاالت الشرررررديدة وعند عدم تعويض النقص هذا قد ينخفض المحتوى الهيموغلوبيني 

االصفرار الشديد  أولالصابة فهي شحوب المرضية  األعراض اهم أما. 3ون/ملمملي2 إلىعدد كريات الدم  الحمر 

وترهل البطن  منتظموالكسررررل العام وصررررعوبة التنفس عند االجهاد, تضررررخم القلب مع نبض دموي ضررررعيف غير 

من تباطئ النمو العضلي والعقلي ويحصل تأخر طويل  المصابون ااطفالوالوجه وحمى غير منتظمة. قد يعاني 

فترة الطفولة. ويتسررررررربب التأخر العقلي البالهة والتأخر بالدراسرررررررة وكذلك ااصرررررررابات العقلية المختلفة كالُدوام ل

شديداً في الحوامل حيث الحاجة لوجود كميات  التأثير... الخ. ويكون  Insomniaواار   Dizziness)الدوخة( 

 .اإلجهاضاضافية من البروتين و الحديد لنمو الجنين. وتعد هذر الديدان سبباً في حاالت عديدة من 
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 Enterobius vermicularisالدودة الدبوسية 

 إالوهي توجد في كل ارجاء العالم  Seat wormالدودة المقعدية  أو Pinwormتسمى بالدودة الدبوسية          

بها نادرة نسرربياً في المناطق االسررتوائية. وهذر تعد من الديدان المقتصرررة  اإلصررابةخالف اغلب الديدان تكون  إنها

 انواعاً مشابهة جداً تظهر في القردة. إنمع  اإلنسانعلى 

والتي منها تهاجر  اامعاءاجزاء المجاورة من تعيش الديدان البالغة في المعي االعور والزائدة الدودية و ا       

 المستقيم.  إلىالبالغة  اانثى

 

وهي ديدان صرررررغيرة بيض غالباً ما تشررررراهد 

وهي تلتوي بنشررراط في الغائط المطروح بعد 

الحقن الشرررجية. من  أوإسررتعمال المسررهالت 

خالل الكيوتكل شرررررربه الشررررررفاف يمكن رؤية 

ه المريء الحرراوي على إنتفرراخ عنررد نهررايترر

الخلفيررررة . كررررذلررررك يمكن مالحظررررة الرحم 

والمبيضررررررين الملتفين. للفم ثالث شررررررفار وال 

يتراوح بين  اانثىيوجد تجويف فمي. طول 

ملم وهي مسرررتدقة عند الطرفين ولكن  8-13

الذنب يمتد خلفاً على شكل حافة طويلة مدببة 

ملم (  5-2تشبه الدبوس . الذكور صغيرة ) 

شاهد . ذنب الذكر وهي أقل عدداً ونادراً ما ت

ملتف ويحوي إمتداد شررررررربيهاً بالكيس وتوجد 

 شويكة سفاد واحدة فقط.
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بالبيوض  اانثىعندما يمتلئ جسم 

 ً  إلىالمخصبة فأنها تهاجر خلفا

المخرج حيث قد تعمل هجرات ليلية 

منتظمة حتى تضع البيض في المنطقة 

 Perianal regionحول المخرجية 

قسماً  إنالمستقيم مع  إلىومن ثم ترجع 

منها قد تخرج من المخرج وتطرح مع 

الغائط . تسبب حركة الديدان حكة 

وبمالمسة  الدودة  Itchingشديدة 

للهواء فإنها تتحفز على وضع البيض 

. نادراً ما تالحظ البيوض في الغائط 

ولكن يمكن الحصول على البيوض 

من  حول  Scrapeمن خالل الكشط 

لسفلي من المستقيم . المخرج والجزء ا

البيوض عند طرحها تحوي جنيناً نامياً 

ً ولكنها تنمو  المرحلة  إلىجزئيا

 6 إلىالمعدية بفترة قصيرة تصل 

ساعات . هذر البيوض صغيرة 

لحد ما . بعد إبتالف  البيوض تفقس اليرقات وتحفر مؤقتاً  في الجدار  Dومسطحة  من جانب واحد تشيه الحرف 

 ديدان بالغة في فراغ ااعور . إلىااعور قبل أن تنمو المخاطي لمنطقة 

    

 تأخذ عدة طرائق أهمها : أخرلشخص  أولنفس الشخص  اإلصابةطريقة 

أن يحك منطقة المخرج و  إلىعن طريق الهواء أو اليد حيث  أن الحكة التي تسررررببها هجرة الدودة تؤدي  -1

االشرررررررخاص  أو ااطفالبالتالي فأن البيوض سرررررررتكون موجودة تحت ااظافر وبالتالي تصرررررررل الفم لدى 

 المهملين بطباعهم . 

كما أن البيوض تتحرر بسهولة في الهواء عندما يتم تحريك المالبس وشراشف الفراش الحاوية على تلك  -2

 البيوض . 

 مع الهواء وبالتالي تستنشق . كذلك يمكن للبيوض من أن تدخل -3

عن طريق دخول اليرقة ثانية  من البيوض التي تفقس أحياناً عند الجلد المحيط  اإلصررررررابةوقد تحصررررررل   -4

 . Retrofetionبالعدو  الرجعية بالمخرج وتسمى هذر 

والتي  Reinfectionثانية  اإلصرررررررابةيوماً وعليه يمكن القضررررررراء عليها بتجنب  53-37مدة حياة الدودة هي  إن 

 أسابيع . 5-2تستغر   

في المنطقة المخرجية و تأثر الجلد  اإلناثالحكة التي تسببها هجرة  إلىفاضافة  التفثيرات المرضيةأما عن        

قلة  النوم وإنعدام الراحة واالنفعال وحتى االضررطرابات الجنسررية.  إلىالمجاور والذي قد يكون كثيفاً فأنها تؤدي  

عندما تدخل الفرج و حتى   أحياناً ما  Vaginitisحدوث التهاب المهبل  إلى اإلصرررررررابةقد تؤدي  اإلناثو في 
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الديدان غير الناضرررجة  إنفي التجويف الجسرررمي حيث هناك تصررربح متكيسرررة .  أو اانثىتتجول في قناتي مبيض 

البطنية و االزعاجات الهضررررررمية . وبسرررررربب  اآلالمحدوث التهاب مع بعض  إلىعند حفرها في ااعور فد تؤدي 

اليافعة في الزائدة الدودية عند إزالتها فقد إتهمت هذر الديدان بتسرربب إلتهاب الزائدة الدودية  واإلناثتواجد الذكور 

Appendicitis  ولكن ليس هناك ما يؤيد هذا ااتهام وذلك بسررربب تواجد هذر بصرررورة       متسررراوية في الزوائد

 سليمة و المصابة .الدودية ال

العام على بعض ااعراض المرضية المذكورة سابقاً والسيما حكة منطقة المخرج  ولكن  التشخيص يعتمد        

التشرررخيص الدقيق يتم بالعثور على البيوض في طبقات جلد المنطقة حول المخرجية باسرررتخدام الشرررريط الالصرررق 

Scotch tape بالعثور على الديان البالغة . أو 

بمعالجة المصررررابين. وفي حالة العوائل المصرررراب احد افرادها يُعطى العالج لكل أفراد العائلة .  الوقاية تتم       

 وكذلك التأكيد على النظافة الشخصية .

 

 Strongyloides stercoralisالدودة المدورة 

وتعد من أصغر الديدان الخيطية المتطفلة في جسم  Round wormsتسمى الدودة المدورة أو المستديرة          

السرريما في المناطق الرطبة  اإلنسرران. وهذر تصرريب  Trichinella spiralisما اهملت ذكور الديدان  إذا اإلنسرران

 الدافئة من العالم وقد تصيب الكالب والقطط وبعض القردة.

المتطفلة بكونها نحيفة  اإلناثتمتاز  

ملم طوالً ويمتد  2.5-2وصغيرة تتراوح بين 

المريء العديم  االنتفاخ فيها لمسافة تصل 

حوالي ربع طول الجسم . هناك رحمان 

يصبان بالفتحة التناسلية اانثوية الواقعة في 

الثلث ااخير من الجسم وكل منهما يحوي 

في عدداً قليالً من البيوض النامية المرتبة 

صف واحد . فتحة  المخرج بطنية والذنب 

وجدت الذكور متطفلة فانها تصل  إنمدبب . 

المتطفلة.  اانثىبالحجم نصف طول 

والذكور تملك زوجاً من شويكات السفاد وهي 

ال تستطيع اخترا  الطبقة المخاطية لألمعاء 

 اامعاءلذلك فالسفاد البد وان يحصل بفراغ 

. 
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بطرح بيوضها  المتطفلة اإلناثتقوم  

خارج جسمها وهذر البيوض عادة ما 

 أمعاءتفقس وهي مازالت في  

عن يرقة عصوية عديمة  اإلنسان

قسماً من هذر  إناالنتفاخ االمامي . 

اليرقات قبل أن يطرح خارج الجسم 

المضيف بامكانه أن يختر  جدار 

الجلد  أحياناحتى  أوالمضيف  أمعاء

   القريب من المخرج . وهناك يتكون

طور فيالري يمر عن طريق الدم 

بالقلب فالرئتين حيث يخترقها ثم 

وهذا  إلىويتحول  اامعاء إلىيذهب 

ما يسمى بالعدوى الذاتية 

Autoinfection  .اليرقات  أما

التي خرجت مع الغائط فهي تاخذ 

احد طريقين اعتماداً على الظروف 

  -البيئية الخارجية وكاالتي :

كررانررت الظروف البيئيررة غير  إذا -1

يرقات فيالرية  إلىحيث تتحول اليرقات العصررروية  Direct or homogonicمناسررربة يحصرررل نمو مباشرررر 

عن طريق الجلد حيث تكمل دورتها عندئذ كما  أوعن طريق الفم مباشررررررة  أما اإلنسرررررانُمعدية تدخل جسرررررم 

 الديدان الشصية .

حيث تتحول  Indirect or heterogonicمو غير مباشر كانت الظروف البيئية مناسبة يحصل ن إذا -2

 بالغة حرة المعيشة.  إناثذكور و  إلىاليرقات العصوية التي خرجت مع الغائط 

 

الحرة مليمتر واحد ورحميها يحويان عدداً اكبر من  اإلناثيصل طول 

 تقع في منتصف الجسم تقريباً. اانثويةالبيوض والفتحة التناسلية 

 

الحرة بيوضاً  اإلناثملم . تطرح  1-0.9الذكور الحرة فطولها بين  أما

أن البيوض  أوكانت الظروف البيئية مناسبة  إذاحرة المعيشة  إناثتتكرر هذر العملية اي تتكون ذكور و  إنواما 

طور كانت الظروف البيئية غيرمناسررررررربة حيث يدخل هذا ال إذاتفقس عن اطوار يرقية تنتهي بطور فيالري معد 

و ذكور بالغة متطفلة . ومن  إناث إلىعن طريق الجلد ليكمل دورة حياته متحوالً  أوعن طريق الفم  أماالجسرررررررم 

غير المباشرررررر لليرقات هي كل من درجة الحرارة والرطوبة  والضرررررغط  أوالعوامل المؤثرة في النمو المباشرررررر 

 االزموزي والصفات الغذائية للوسط .

سبب           صيني  اإلصابةتت سهال الدجاج ال سمى با وقد يكون هذا  Cochin China diarrheaبحصول ما ي

عن  أماالشررديدة يكون مصررحوباً بالدم مما  يؤدي الى ضررعف جسررمي عام .  اإلصررابةمتقطعاً وفي حالة  اإلسررهال

 لدى الناس الذين هم في تماس مع التربة الملوثة باليرقات . اإلصابةفتحصل  الوبابية
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 الفالرية في الغائط . أواليرقات العصوية  أووجود البيض  إثباتعلى  التشخيص ويعتمد  

البد من معالجة الماصررربين والتغوط في المرافق الصرررحية وليس في العراء مع الحذر  اإلصرررابةمن  وللوقاية     

 المستخدمة كسماد . اإلنسانعن مالمسة التربة و معالجة فضالت 

 

 Wuchereria bancroftiالدودة الفاسميدية 

تعد هذر الدودة من الطفيليالت البشرية الهامة في االقطار الحارة من اسيا وافريقيا وتظهر غالباً في المناطق       

الساحلية و المناطق التي يكون فيها فصل الصيف طويالً نوعاً ما مع وجود رطوبة عالية . وتعيش الديدان البالغة 

 في أقنيتها . أوية ملتفة في الغدد اللمفاو

ملم  0.1ملم  وعرضها  40الذكور فيبلأ طولها  أماملم .  0.25ملم ةعرضها  100-65بين اإلناثيتراوح طول 

. يستد  الجسم بشكل رأس دقيق منتفخ قليالً بنهايته وبه فتحة فم بسيطة بدون شفار واليوجد تجويف فمي . يتكون 

الخلف قليالً من منتصف المريء . ذنب الذكور  إلى اانثويةالمريء من جزء عضلي واخر غدي . تقع الفتحة 

 لعنب . وتوجد شويكة سفاد واحدة طويلة واخرى صغيرة .ملتف كمحاليق ا
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يمثل بقايا غشررررراء  Sheathغمد  أومحاطة بغشررررراء دقيق  Microfilariaeيرقات دقيقة تسرررررمى  اانثىتضرررررع   

بيوضها . هذر اليرقات مدورة  من االمام ومدببة من الخلف وهي تتواجد بتراكيز عالية في الدم المحيطي بصورة 

رئيسررة من حوالي السرراعة العاشرررة ليالً وحتى الرابعة صررباحاً بصررورة تنسررجم مع توفر المضرريف الناقل لها وهو 

لذي يتغذى ليالً .  وقد وجد أن هذر اليرقات  Aedes والجنس Anophelesوانواف من جنس  Culexبعوض  ا

في النهار فان اليرقات تتركز  أماالذين يعملون ليالً وينامون نهاراً .  ااشرررررررخاصتغير من وقت تواجدها هذا في 

 بااوعية الدموية الرئوية .

بعد مص الدم من قبل الحشرة فان اليرقة  

تفقد غشائها وتختر  جدار أمعاء الحشرة 

عضالت الصدر حيث تمتد  إلىتهاجر و

هناك بين االياف العضلية يقصر الجسم 

النصف ولكنه يزداد سمكاً عدة مرات  إلى

تركيب يشبه السجق  إلىمتحوالً 

Sausage shaped  وبعدها يزداد نمو

ً ويحدث انسالخين  الدودة طوالً وعرضا

فتصل اليرقة الفالرية مرحلة العدوى 

اتجار الرأس وبهذا تهاجر من الصدر ب

الخطم . تستغر  عملية النمو  إلىاسفالً 

 داخل البعوضة حوالي االسبوعين . 

وعند تغذية الحشرة المصابة على دم 

 اإلنسانجسم  إلىتدخل اليرقة  اإلنسان

 إلىوتهاجر من الجلد مع اللمف المحيطي 

االوعية للمفاوية الكبيرة حيث تستقر هناك 

مرحلة البلوغ . وهذا النمو  إلىوتنمو 

بطيء حيث تحتاج الديدان حوالي تسع 

  لتصل البلوغ . أشهر

فتتسررررربب الدودة البالغة وليس اليرقات بحدوث ردود  Elephantiasis Filariasis بداء الفي  اإلصمممممابةاعراض 

التناسررلية الذكرية )   ااعضرراءاالقنية بدرجة اسرراس في  أوفعل التهابية وانسرردادات لمفاوية . ويظهر التهاب الغدد 

, والخصى ( وكذلك في االذرف واالرجل . وقد  Epididymis, الحبال المنوية , البربخ  Strotumكيس الصفن 

 تصاحب التورم قشعريرة وحمى وصداف .

انسررررياب كميات كبيرة من اللمف في كيس الصررررفن و المثانة  أولالنسررررداد بتدلي  ااولى ااعراضتحصررررل       

. و عندما يظهر االنسرررررداد في القنوات اللمفاوية الصرررررغيرة في الجلد وما تحت  اامعاءلكلية والبريتون واحياناً وا

 الجلد والسيما كيس الصفن وااطراف والصدر والفرج فان اانسجة تتضخم.
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 بأجراء اختبار الجلد . أوبالعثور على يرقات الميكروفالريا في الدم المحيطي المأخوذ ليالً  التشخيصيتم 

على المرض البد  من معالجة المصررررابين ومقاومة الحشرررررة الناقلة كما تم تبيانها في موضرررروف  وللسمممميطرة      

 السيطرة على المالريا .

 Dracunculus medinenesisدودة المدينة 

إذ تظهر في افريقيا وبعض مناطق اسرررريا ونادراً في امريكا الجنوبية .  Guinea wormتسررررمى دودة غينيا       

 مالئمة لوجود الطفيلي . أكثرالمناطق الجافة غير الممطرة 

ملم  1.125سم وقطرها حوالي  120-75بين  اانثىيتراوح طول  

سم  2.5 إلىالذكر فأقصر كثيراً منها حيث يصل معدل طوله  أما. 

النسي  الرابط لإلنسان والفقريات ااخرى  . تعيش هذر الديدان في

. والمنطقة المفضلة لها  ااخرىكالكالب  والقطط وبعض اللبائن 

ى من أخرموقع  إلىتهاجر  إنهي تحت الجلد ومن هناك يمكن 

 الجسم .
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 دورة الحياة

تبدأ دورة الحياة مع نمو الديدان 

اليافعة في جسم الدودة اانثى. وفي 

الوقت الذي تكون فيه هذر اليافعات 

جاهزة للخروج من رحم الدودة 

اانثى تكون هذر الدودة قد عملت ثقباً 

في جلد المضيف حيث يبرز من هذا 

. وعندما  اانثىالثقب جزء من رحم 

يصبح جلد المضيف المصاب بتماس 

غسل  أوع الماء عند االستحمام م

المالبس ... الخ . فان هذر الدودة 

تطلق الديدان اليافعة من رحمها 

وعندما تسبح اليافعات بالماء فان 

المتواجدة  Cyclopsقشريات الجسم 

بالميار تتناول تلك الديدان اليافعة 

فتصاب بها حيث تهاجر تلك 

الجوف الجسمي  إلىاليافعات 

إنسالخين  أوللقشري وتعاني إنسالخ 

وتصبح معدية لإلنسان لعد 

ً .  إلىمرورعشرة  عشرين يوما

المضيف النهائي عند  إصابةتحصل 

شربه الماء الحاوي على هذر 

 أمعاءالمضيف النهائي وتتحرر اليرقة التي تختر   أمعاءالقشريات المصابة حيث يتم تحطيم جسم القشري داخل 

ً خالل مدة عام تقريباً . بعد  إلىضيف النهائي ومن    ثم تهاجر الم  إخصابالنسي  الرابط حيث تنض  جنسيا

الجلد لتحفرر استعداداً لطرح  إلىتهاجر  اانثى. وبعد حمل  اإلنسانتموت الذكور حيث يمتصها جسم  اإلناث

 اليرقات خارجاً .

       

 

 

 

 

,  إسرررهاللقرحة على الجلد . عندئذ يالحظ حصرررول غثيان , دوار , حتى ظهور امرضمممية  عراضأال تظهر أية  

ً  Asthmaحكة جلدية , وربو   . تظهر القرحة الجلدية على ااقدام , السرررريقان و ااذرف واحياناً على مواقع أحيانا
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من الجسرررم . المواقع الجسرررمية ااكثر تعرضررراً للرطوبة و الماء هي المفضرررلة للطفيلي . في البداية  تظهر  أخرى

ملم تقريباً ثم بعد ذلك تتوسع ومن ثم تفتح . أحياناً ما تتعرض  5حمراء بقطر  Pimpleحطاطة ) بثرة صغيرة ( 

 هذر المناطق للغزو البكتيري الثانوي .

 

 

صرررغيرة  Stickواالسررريويين بازالة هذر الديدان وذلك بلفها بصرررورة بطيئة على قطعة خشررربية يقوم بعض االفارقة 

فنها تنقطع مسرررببة حصرررول  إالويجب أن يكون هذا العمل تدريجياً. بمعدل بضرررع سرررنتيمترات من الدودة يومياً و 

 التهاب شديد .

 

ذوي القرح الجلدية من التماس بآبار الميار واماكن االسررتحمام  ااشررخاصعلى منع  الوقاية تشررتمل اجراءات      

القشررريات في الجداول والبرك المسررتخدمة من قبل الناس  أكلةوغسررل المالبس وكذلك تشررجيع اسررتزراف االسررماك 

تلك القشررريات وبالتالي تقليل فرص تماس الطفيلي بالمضرريف الوسررطي , كذلك يجب غلي الميار  أعدادللتقليل من 

 مستخدمة للشربال

 

 

 Integumentغطاء الجسم )الجلد( 

 يتكون غطاءالجسم من:      
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 اوال: الكيوتكل 

 ثانيا: الطبقة تحت االدمية 

 ثالثا: والطبقة العضلية.

 

 

 ) البشرة الشمعية ( Cuticleأوالُ ـــ الكيوتك   

يغلف الكيوتكل سرررررررطح الجسرررررررم الخارجي كما يبطن التجويف الفمي والمريء والفرج والمهبل والفتحة           

البولية والمجمع المسرررررررتقيم . وهو يكون غطاء قوياً مرناً ومقاوماً لألنزيمات الهضرررررررمية كما انه يحوي عدداً من 

 ث طبقات رئيسة هي:االنزيمات مما يدلل على كونه فعاالً ايضياً . يتكون الكيوتكل من ثال

A.  القشرةCortex 

B.  المادة البيني  أوالطبقة الوسطىMatrix   

C.  الطبقة الليفية الثالثيةTrifibrillar. 

 

A القشرة :Cortex وتتفلف من طبقتين :- 

 . keratin-likeتتكوم من بروتينات تشبه الكيراتين  Outer cortical layerقشرة خارجية  -أ

تتكون بصررررورة أسرررراسررررية من بروتين ليفي يسررررمى الكوالجين  Inner cortical layerطبقة قشرررررة داخلية  -ب

Collagen  ااخرىيشبه ما موجود في طبقات الكيوتكل . 
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B قة الوسمممممممطى ية  أو: الطب مادة البين خارجية  Middle layer Matrixال تألف من طبقتين ليفيتين  وت

 -وداخلية  هما :

خارجيرة  -أ وتحتوي على قنوات واضرررررررحرة متفرعة تمترد تحرت طبقتي    Outer fibrillar layerطبقرة ليفيرة 

قد    أوسطح الكيوتكل  إلىالخارج إذ فد تساعد بنقل المواد  إلىالقشرة الداخلية و الخارجية وتنتهي بتفرعات 

 يكون لها دور هيكلي ساند

وتتركب من مواد  Homogenousوهذر سرررررررميكة متجانسرررررررة  Inner fibrillar layerطبقة ليفية داخلية  -ب

 بروتينية تشبه االلبومين وبروتين ليفي كما تحوي بعض الكربوهيدرات والمواد الدهنية

C الطبقة الليفية الثالثية :Trifibrillar layer  وهذر تضم ثالث طبقات ليفية ) خارجية ووسطى وداخلية

تقلص طولي وذلك بتغير  أوبتمدد ( مكونة من حزم متوازية من بروتين شررررربيه الكوالجين وتسرررررمح هذر االلياف 

 هذر . االيافالزوايا بين 

وهي طبقة من لييفات دقيقة  Basel lamellaاالسرررررررفل من الكيوتكل هناك طبقة الصرررررررفيحة القاعدية  إلى        

 تندم  مع الطقة التي تحتها .

 Hypodermis ثانياً ـــ تحت االدمة

وتقع انويتها في  Syncytiumهذر الطبقة مسرررررررؤولة عن تكوين طبقات الكيوتكل وتتكون من مدم  خلوي        

مكونرة مرا يسرررررررمى برالحبررال تحررت االدميرة     Pseudocoelالجوف الجسرررررررمي الكرراذب  إلىاربعررة تثخنررات تبرز 

Hypodemal crods الحبل الظهري  ممتدة طولياً وتقسرررم فضرررالت الجسرررم من اربعة ارباف . يمتد في  كل من

 في كل من الحبلين الجانبيين  فتمتد قناة بولية . أماوالبطني حبل عصبي 

 Muscular layerثالثاً ـــ الطبقة العضلية 

وهي طبقة عضلية سميكة لحد ما وتترتب فيها الخاليا العضلية المغزلية الشكل طولياً . وكل خلية عضلية         

وجزء داخلي غير قابل للتقلص . الطبقة العضرررررررلية مجهزة  Contractileمكونة من جزء خارجي قابل للتقلص 

 بتفرعات االعصاب .

لكونه غير مبطن بطبقة بريتون وهذ الجوف  Pseudocoelيحيط جدار الجسرررم بالجوف الجسرررمي الكاذب        

ارجواني  إلىوهو محلول معقد خال من الخاليا ولونه صرراف  Haemolumphفيه سررائل يسررمى اللمف الدموي 

 صاف وله اهمية في نقل المواد الذابة من نسي  الخر 

 

 التراكيب المتخصصة الناشبة عن سطح الجسم

على شكل  Specialized structures  الديدان الخيطية تراكيب متخصصةتنشأ من سطح الجسم في العديد من 

 -فتحات , تثخنات , امتدادات , وانتفاخات تؤدي وظائف مختلفة منها :
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) مفردها شفهة ( : تحاط افوار العديد من الديدان الخيطية  Lipsالشفاه  -1

 المتطفلة بثالث شررررررفار ) واحد شررررررهرية واثنين جانبتين بطنيتين ( وفي

 شفار . 6بعضها تنعدم الشفار وفي االنواف الحرة المعيشة قد تحتوي 

  

 : وهي تراكيب كيوتكلية خاصة تقع خلف الشفار .  Head Shieldsدروع الراس  -2

 

: لبعض الديدان الخيطية اربعة اخاديد  Cordonsالحبا   -3

حافات تسمى الحبال تبدأ من موقع الشفة الجانبية وتمتد  أو

خلف المسافات مختلفة حسب االنواف . وقد تكون هذر 

حتى متشابهة ولها  أوجيبية  أومنحنية  أوالتركيبة مستقيمة 

 اهمية تصنيفية 

.  

 

 

 منتفخ رأس الخيطيرررة الرررديررردان لبعض: Head Bulb الرأس انتفممما  -4

سم الداخل.  بتخصر الجسم بقية عن منفصل سي االنتفاخ هذا ينق  اربع إلى الرا

 .الوظيفة معروفة غير Ballonets تسمى جوفاء مساحات

  

 

 

 

حسرررية ) مسرررتقبالت  أعضررراءزوج من : Amphidsاالمفيدات  -5

 كيمياوية ( على جانبي الرأس في الديدان الخيطية .
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تراكيب حسية )شمية( على شكل حفر  : Phasmidsالفاسميدات  -6

موجودة على الجرررانبين قرب نهرررايرررة الرررذنرررب في الفررراسرررررررميررردات 

Phasmidia . 

7-  

 

 

مرررررن تراكيب ناشررررررئة  : Alaeاالجنحة  -8

امتررردادت الكيوتكرررل على جرررانبي 

الدودة بشرررررركل اجنحة , بعضررررررها 

 Cervicalامامية فتسرررررررمى عنقية 

وبعضرررررررها خلفية فتسرررررررمى ذنبية 

Caudal  ًيا على وبعضرررررررهرا تمترد طول

جررانبي الجسرررررررم عرردا المقرردمررة و 

الررمررؤخرررة  فررتسررررررررمررى طررولرريررررة 

Longitudinal جررررانرررربرررريررررة  أو

Lateral قد يكون لها دور بالموازنة واالستقرار 

 

 

فاد  -9 ئد مسرررررررطحة من  : Copulatory bursaكيس السممممممم زوا

توجد عند النهاية   Raysالكيوتكل تسرررررررندها عادة اشرررررررعة لحمية 

 Hookالخلفية لذكور بعض الديدان الخيطية كالديدان الشرررصرررية 

worm  اثناء السفاد . اانثىتساعد الذكر مسك 
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 Harmful  Arthropods   المؤذية األرج  مفصليات

 : العامة الصفات

 من نوع المليون ونصف مليون من أكثر على تحتوي التي الحيوانية المملكة شعب اكبر من األرجل مفصليات شعبة تعتبر

  Arthropoda كلمة اشتقت لقد . وغيرها Crustacea  والقشريات  Arachnida  والعنكبوتيات Insects  الحشرات

 : بأنها جميعا تتميز . القدم تعني Podos و مفصل تعني Arthros  أن حيث اليونانية من

 وتساعدها القطع من مختلفة أعداد من والمتكونة   Appendages  األطراف أو الزوائد أو اللواحق من أزواج تمتلك -1

  . والتغذي والحركة السباحة في

 الكالسيوم من متكونة Chitine  كايتينية مادة من Exoskeleton    خارج بهيكل الخارج من أجسامها تغطي -2

 . العضالت به وتتصل الداخلية األحشاء على ويحافظ قويا الهيكل هذا ويكون. والدهون والبروتينات

 الغذاء نقل في ويساعد  Haemocoele  بالدم شبيه بسائل مملوءا  Coelom حقيقيا تجويفا المفصليات هذه تمتلك -3

  . الجسم عن والدفاع طراحواإل والغازات

 . األرجل كثيرات في عليه هو كما منها البعض في العدد كثيرة تكون التي الجسمية القطع من عدد من أجسامها تتكون -4

Myriapoda    الرأس هي أقسام ثالثة إلى مقسما الجسم ويكون بعضها مع مدموجة هذه الجسمية القطع تكون وقد 

Cephalus   الصدر Thorax   والبطن     Abdomen   الحشرات في كما. Insects   مقسما الجسم يكون قد او 

  العنكبوتيات في الحال هو وكما   Abdomen والبطن   Cephalothorax والصدر الراس هما رئيسيـين قسمين إلى

Arachnidai      

 اغشية او لينة لحافة بواسطة ببعضها الجسمية القطع وتتصل جانبيا( متناظرة) ةلمتماث االرجل مفصليات اجسام تكون       

 الصفيحة وهي بعضها مع متمفصلة الجسمية القطع من قطعة كل في صفائح اربع من الكايتينية الطبقة تتكون . رقيقة مفصلية

   Pleuron الجانبيتين والصفيحتين  Stermum البطنية والصفيحة Tergum وتدعى الكايتينية الظهرية

 ولواحق االستشعار وقرون بسيطة او مركبة عيون على ويحتوي االمامية الجسمية القطع اندماج من الراس يتكون       

 وزوجين  Mandibles  (علوية فكوك) الفقيمات من زوج من اللواحق تتكون . التغذي من للمساعدة متطورة مختلفة فمية

 القطع اما .والطيران الحركة في تستعمل التي اللواحق من ازواجا ةالصدري القطع وتحملMaxillae .ة  السفلي الفكوك من

 والتكاثر الحركة في للمساعدة او المائية االرجل مفصليات في السباحة في للمساعدة اما المحورة اللواحق تحمل فانها البطنية

  . البرية االرجل مفصليات في

   Heart القلب عمل ويعمل الجسمي التجويف من العلوي الجزء في يقع كبير دموي وعاء من الدوران جهاز يتكون     

 الذي   Pericardium التامور بغشاء الوعاء هذا يحاط . الجسم انحاء إلى الدموي السائل وضخ واالنبساط التقلص في

 إلى ويضخه الشفاف تجويف من الدموي بالسائل يمتلئ وانبساطه الدموي الوعاء تقلص عند والذي التامور تجويف يكون

  . صغيرة دموية أوعية بواسطة الجسم انحاء

  

 -: التالية التنفس أعضاء من نوع من أكثر أو أنواع احد من األرجل مفصليات من التنفس أعضاء يتكون     
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 المفصليات أنواع بعض في أو العذارى في أو اليرقية التطورية المراحل في وتتواجد   Gills :م(الغالص) الخياشيم -1

 . البالغة

 بطبقة ومبطنة دقيقة مطاطية أنابيب من تتكون والتي )Trachcae  :  ألرغامي) الهوائية القصبات -2

 األعضاء وفي الجسم أنسجة في القصبات هذه تتفرع . الكايتين من سميكة حلقات على جدارها في وحاوية خفيفة كايتينية

 بالفتحات تسمى بفتحات الخارج إلى القصبات هذه تفتح . المختلفة الغازات من وتخلصها باألوكسجين لتزويدها الداخلية

 . الحشرات في تصنيفية أهمية لها والتي Stigmata التنفسية

  وأنواع العناكب في تتواجد والتي  Gill book والخياشيم  الغالصم كتب أو  Lung- book الرئة كتب -3

  . والبرية البحرية السرطانات

 إلى يؤدي – ذكرنا كما – التغذي في تساعد التي اللواحق من بعدد المحاط  Mouth الفم في الهضم جهاز يتكون           

 المعي يتكون Proctodaeum .الخلفي فالمعي  Mesenteron الوسط فالمعي Stomodaeum  االمامي المعي

 المعي اما .كايتينية بطبقة مغلفة جدرانها وتكون Gizzard فالقانصة Crop    فالحوصلة Pharynx البلعوم من االمامي

 المواد امتصاص ويتم كما . الهاضمة االنزيمات تفرز التي الغدد بعض على ويحتوي  رقيق نسيجي جدار ذا فيكون الوسط

 امتصاص فيه ويتم الداخل في كايتينة بطبقة ايضا مغلف جداره فيكون الخلفي المعي اما ، المعي هذا في هضمها بعد الغذائية

  . الفضالت طرح خاللها من يتم حيث( الشرج) المخرج بفتحة الخارج إلى الخلفي المعي يفتح ، الماء

 من أو االستشعار قرون قاعدة من بالقرب تفتح التي  Nephridia النفريديا من زوج من اما االبراز جهاز يتكون       

 ةالوركي الغدد على العناكب تحتوي. الهضمي الجهاز الى تفتح والتي Malpighian tubules المالبيجية األنابيب من عدد

 عملية في ايضا تساهم والتي المالبيجية االنابيب الى اضافة الورك من بالقرب تفتح والتي) Coxal gland ةالحرقفي)

 . االبراز

 الراس اعضاء الى االعصاب منها تفرع التي ) Cerebral ganglia الدماغ (المخية العقد من العصبي الجهاز يتكون      

 العقد ومن البطني العصب منه يمتد الذي Circumoesophageal commissures البلعوم حول طوق ومن المختلفة

 الحس كاعضاء واللمس والشم السمع واعضاء العيون هناك ان كما ، الجسم انحاء في المنتشرة المختلفة العصبية

 او الخصى من زوج من واالنثوي الذكري التناسليان الجهازان ويتكون الجنس منفصلة االرجل مفصليات تكون     

 لون وذات دائرية او بيضوية اشكال ذاات البيوض هذه وتكون ، بيوضة مهاظمع تكون ، لواحقهاالمختلفة مع المبايض

 ، داخليا يكون الذي االخصاب بعد االناث قبل من الخارج الى وتطرح رمادي او احمر او ابيض

  -:  Development            االرجل مفصليات تطور      

 المضيف جسم اوعلى الخارجي المحيط في اما االناث قبل من كتل شكل على او منفردة بصورة اما البيوض توضع       

 البيوض تفقس ان بعد مباشرة اليرقات تضع منها البعض ان كما - اخرى مضائف على االرجل مفصلي تطفل حالة في -

 لحين سابته تبقى فانها واال المناسبة والرطوبة الحرارة درجة على البيوض هذه وتطور نمو تتوقف ، االنثى رحم من عنها

 الشكل في الكبار للمفصليات مشابهة االحيان بعض في تكون التي الصغار عن البيوض هذه تفقس ، الظروف هذه توفر

 تتطور أن عليها فان لذلك ، والتركيب الشكل في الكبار من مختلفة تكون االحيان من كثير في الصغار ان اال ، والتركيب

 فان Complete Metamorphosis كليا التحول يكون فعندما  .بالكبار شبيهة تكون لكي Metamorphosis وتتحول

 ثم ومن وتنمو اليرقات هذه تتغذى ، االحيان من الكثير في الشكل دودية تكون والتي Larva اليرقة عن تفقس البيوض
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 جزئي او كامل غير التحول يكون عندما اما ، البالغ االرجل مفصلي منها ويخرج تتطور الزمن من لفترة تسبت

Incomplete Metamorphosis   الصغار هذه وتسمى بالكبار شبيهة تكون التي الصغار عن تفقس البيوض فان 

 . البالغ االرجل مفصلي الى وتتحول انسالخات عدة قشرتها من تنسلخ ان بعد الحوريات هذه وتنمو ، Nymph بالحورية

 على متطفلة تعيش البعض ان اال ، الهواء في او المياه في او اليابسة على حرة معيشة االرجل مفصليات معظم تعيش     

  -: في المفصليات هذه اهمية تكمن والحيوانات االنسان

 جهه من لراحتها وسلبها لها مضايقاتها خالل من مباشرة بصورة والحيوانات لالنسان  Pests االفات تسبب انها -1

 الدم وفقدان الجلد انسجة وتنخر تلف الى مؤديا اخرى جهه من جسمها وسوائل دمها على تغذيتها خالل ومن

 . بها اليستهان اذية تسبب والبراغيث الذباب انواع عضات فان كذلك ، االخرى الجسم وسوائل

 انواع مع الحال عليه هو وكما الحيوانات او االنسان جسم في Poison inoculation سمومها منها البعض تحقن  -2

 Blck widow ءالسودا النوع المسمى باألرملة وخاصة  Spiders العناكبع انوا وبعض Scorpions العقارب

 القراد بشلل يسمى والذي Paralysis الشلل من مختلفة درجات سمومها تسبب التي Ticks القراد انواعوبعض 

Tick paralysis . 

 تسبب التي Mites الحلم انواع بعض قبل من وخاصة Tissue invaders المختلفة الجسم النسجة مهاجمتها -3

 الديدان انواع وبعض  Myiasis (دالتدوي) النغف تسبب والتي flies الذباب انواع بعض ويرقات Mange الجرب

 . والتخريبات التلف من مختلفة درجات تسبب التي Tongue worms اللسانية

 المسببات نقل على تعمل منها العديد فان سابقا حظنا ال وكما Diseases transmission لالمراض البعض نقل -4

 -: طريق عن يتم والذي المختلفة المرضية

 او ارجلها على المرضي المسبب التصاق طريق عن -: Mechanical transmission : الميكانيكي النقل - أ         

 اخر مضيف الى انتقالها لحين النوع او الكم في تغيير عليها يحصل ان دون من عليها وبقائها اجسامها من اخرى اجزاء

 لمسببات معها وتلتقط عليها وتتغذى الجسم انسجة تقطع انها حيث ذلك على مثال خير هي والذباب . له العدوى واحداث

 . االخرى المضائف الى ونقلها المختلفة المرضية

 اذ المرضية المسببات نقل في اساسيا دورا تلعب انها حيث -: Biological transmission : الحيوي النقل - ب        

 خالل من اال اخر الى شخص من ينتقل ال مثال المالريا فمسبب ، حياتها دورات اكمال المسببات هذه التستطيع بدونها

 المرضي المسبب يمر ان الضروري من فأنه لذلك - مربنا كما - حياتها دورة من اساسيا جزءا فيها تكتمل والتي البعوض

 . خالله من اخر نهائي مضيف الى واالنتقال دورته اكمال بغية الحيوي الناقل بالمضيف

 الى دولة من او اخر الى مكان من المرضية المسببات انتقال خاللها من يتم حيث  Dissemination  : ارثاالنت  -5

 كالفئران فالقوارض والسفن كالسيارات النقل وسط في التجارة خالل من اخرى الى قارة من حتى او اخرى

 ، المختلفة المرضية للمسببات الحامل والذباب والقمل البراغيث تحمل قد الوسائط هذه في تتواجد التي والجرذان

 . المالريا مسببات منها البعض تحتوي قد التي البعوض على تحتوي قد الوسائط هذه بعض ان كما

  هي اهمها ان اال( الصفوف)االصناف من العديد علخ االرجل مفصليات تحتوي          

  Class Insecta   تالحشرا صنف  -1

   Class Arachnida            العنكبوتيات صنف -2

   Class Crustacea               القشريات صنف -3
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   Class Myriapodaاو Class Chilopoda     االرجل متعددات صنف  -4

  Class Pentostomidaصنف خماسيات اارجل  -5

  Class Diplopoda          االرجل ثنائيات صنف -6

 . االقل االهمية ذات االخرى الصفوف وبعض

 االنسان لصحة والعنكبوتيات الحشرات صنفى انواع بعض اهمية وعن المختارة االمثلة بعض عن ياتي فيما وسنتكلم

 : والحيوانات

 . Class Insecta      الحشرات صنف -1

 والقمل والبراغيث والبعوض الذباب بانواع والمتمثلة والنافعة منها الضارة المفصليات انواع جميع الصنف هذا يضم

 نوالبط والصدر الراس منطقة الى واضحة بصورة مقسمة اجسامها بان تتميز والتي والفراشات والنمل ) الدبور (والزنابير

 من الصدر ويتكون ، والتحسس التغذية في تساعد التي اللواحق من عدد مع بعضها مع متالحمة قطع  6من الراس يتكون ،

 .  (5-1 ) شكل متحورة وبعضها بعضها ملتحمة قطعة 11 من والبطن واضحة قطع 3

 قرون من زوجا مقدمتة في ويحمل كما المختلفة الحسية االعضاء تجاويف وعلى المخ اجزاء على الراس يحتوي      

 كاعضاء وتستعمل مختلفة اطوال وذات القطع من عدد من المتكونة  )antanae الحسية والمجسات اللوامس)االستشعار

 العيون من ازواج 2-5 و الكبيرة المركبة العيون من زوج على ويحتوي كما السمع، او التنفس او التحسس او للشم حسية

  الغراض المتحورة اللواحق من بعدد ومحاط السفلي الجزء في كبير فم على يحتوي وكذلك ، يالعلو الجزء في الصغيرة

 : مختلفة

 . والجراد ريالصراص في كما ) Chewing and bitting  القارضة (القاطعة  الماضغة -1

 . العسل ) حلر)ندبو في كما  Chewing and licking  الالعقة و الماضغة  -2

 . البعوض وذكر الفراشات انواع في كما  Sucking   الماصة  -3

 . الذباب انواع في كما Sucking and licking  والالعقة الماصة -4

 . البعوض انواع بعض في كما  Piercing and sucking   والماصة الثاقبة -5

 والثالثة الثانية القطعتين ،وتحمل منها السفلي الجزء في االرجل من ازواج ثالث للحشرات الصدرية القطع وتحمل      

 في ضامرة او ومحورة الحشرات بعض في واضحة االجنحه هذه تكون ، منها لكل العلوي الجزء في االجنحة من زوج

 لحمل محورة منها االخيرة القطع وتكون معظمها في تنفسيتين فتحتين على منها البطنية القطع تحتوي ، منها االخر البعض

  . التناسلية االعضاء

 الطفيلية الناحية من اهميتها اساس وعلى اجنحتها وتراكيب اشكال اساس على الرتب من العديد الى الحشرات تقسم        

  -: هي الرتب هذه واهم ،

 الحشرات هذه وتتميز والبعوض، الذباب انواع على الرتبة هذه وتحتوي   Order  Diptera : االجنحة ثنائية رتبة -1

 تركيب الى ومحورا صغيرا الثاني الزوج ويكون وواضحا كبيرا االول الزوج يكون ، االجنحة من زوجين لها بان

 .(5-1) شكل نالطيرا اثناء جسمها لموازنة التوازن بدبوس يدعى بالدبوس شبيه

 تقسم ، لالقم من المختلفة االنواع على الرتبة هذه وتحتوي ) Phthiraptera :  لخاالعز) االجنحة عديمات رتبة -2

 -: هما رئيسيتين رتبتين تحت الى الرتبة هذه الى العائدة القمل انواع
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 على تحتوي التي القمل وتضم  Suborder Siphunculata ( Anoplura ) :  الماص القمل رتبة تحت - أ         

 يكون ،(الثدييات) اللبائن على انواعها وتتطفل المضيف جسم من المختلفة الجسمية والسوائل الدم لمص المحورة الفم اجزاء

 . االستشعار قرون من زوج مع االمام الى ومتطاوال الشكل مخروطي القمل سأر

 المحورة الفم اجزاء تحتوي التي القمل انواع وتضم  Suborder Mallophaga :  العاض القمل رتبة تحت - ب        

 الفم وحول منه السفلي الجزء في القوية اتمالفقي من زوج مع عريضا ساأر تمتلك  فانها لذلك  ، ةاالنسج وقضم لعض

 . ةوالبطني ةالعلوي الجهتين من ومسطحة عادة الحجم صغيرة االنواع هذه وتكون.

 صغيرة اجسام لها التي البراغيث على الرتبة هذه وتحتوي   Order Siphonaptera :   ةاالجنح خافية رتبة -3

 المرضية المسببات من العديد البراغيث تنقل ، القفز على تساعدها وقوية طويلة ارجل ولها الجانبين من ومضغوطة

 (. (5-1 شكل والحيوانات االنسان الى(الفايروسية (والحمية والجرثومية الطفيلية

 (Bed Bug)  الحقيقي الفراش بق وخاصة البق انواع وتضم   Order Hemiptera :  االجنحة نصفية رتبة -4

 لالنسان االزعاج انواعها تسبب ، الماصة الثاقبة الفم اجزاء الحشرات هذه تمتلك ، ناالنسا على تتطفل التي

 للمضيف الدم فقر مسببة الجسم وسوائل للدم وامتصاصها لها مهاجمتها بسبب وذلك عليها تتطفل التي والحيوانات

.  

 اهمية لها ليست والتي العث وانواع الفراشات انواع وتضم    Order Lepidoptera  :  االجنحة حرشفية رتبة -5

  . له مالمستها عندما االنسان لجد حساسية منها البعض تسبب انها اال طفيلية

 المسببات تنقل والتي الصراصير انواع الرتبة هذه وتضم    Order Orthoptera:   االجنحة مستقيمة رتبة -6

 جلوسها عند والشراب للطعام وتلويثها الفضالت على تغذيتها خالل من ميكانيكيا والطفيلية الجرثومية المرضية

 .  (5-2 )شكل عليها وتغذيها

 

 

  الضارة الحشرات انواع بعض عن التالية الفقرا في سنتكلم      

 : والبعوض الذباب انواع على الرتبة هذه تحتوي  Order Diptera:  االجنحة ثنائية رتبة -1

l- الذباب Flies  : 

 خضراء او صفراء او زرقاء او رمادي او سوداء الوان وذات صغيرة او متوسطة احجام ذات طائرة حشرات            

 في او االوساخ وعلى القذرة االماكن في الشكل الطويلة البيضاء اليرقات او البيوض االنثى وتضع الجنس منفصلة ، لماعة

 االماكن الى وتنتقل العضوية المواد على اليرقات تتغذى . (Myiasis) النغف لها مسببة الحيوانات او االنسان في الجروح

 التي البالغة الحشرة داخال في تنمو حيث سودأف فبني حليبي لون وذات الشكل بيضوية Pupa الشرنقة الى وتتحول الجافة

 -: هو الذباب انواع اهم : الشرنقة غالف تكسير بعد تتحرر

  Musca domestica المنزلي الذباب -1

 النفايات فيها تكثر التي المناطق وفي البيوت في العالم انحاء جميع في انتشارا الحشرات اكثر من المنزلي الذباب يعتبر        

 ، ملم 8 - 10 بين طولها ويتراوح االصفرار الى يميل بطن وذات اللون رمادية المنزلية الذبابة تكون ، العضوية والمواد

 وثالثة الجانبية المركبة العيون من زوج على الراس يحتوي (5-3 ).  شكل والبطن والصدر الراس من جسمها يتكون
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 منها واحدة كل والمتكونة الصغيرة االستشعار قرون من زوج على الراس ويحتوي كما الراس، مقدمة في صغيرة عيون

 شعيرات عليها تنمو Arista لهبلةأ تسمى شعرة وتحمل حجما اكبرها االخيرة القطعة تكون حيث الحجم مختلفة قطع ثالث

  .دقيقة

 والبروز الداخل الى لالنسحاب قابلية وذات معقد تركيب وذات الفم لواحق من متكون خرطوم من الفم اجزاء تتكون      

 . التغذي عندة او الراحة عند الخارج الى

 زوج على ويحتوي اللون سواداء طولية خطوط اربعة على ويحتوي اللون رمادي او رمادي - اصفر الصدر يكون      

 على الثالثة الصدرية القطع تحتوي كما . الطيران اثناء الذبابة لموازنة التوازن دبوس الى المحورة الخلفية االجنحة من

 تساعد بينهما وسادة مع المخالب من بزوج رجل كل وتنتهي منها كل في السفلي الجزء في المتمفصلة االرجل من زوج

  . الملساء السطوح على السير في الذبابة

 يكون ، اسود لون ذات تكون االخيرة القطعة ان كما  امتدادها، على اسود خط مع اللون صفراء البطن منطقة تكون      

  . الشعيرات من بالعديد مغطاة الذبابة جسم

 : الحياة دورة

 والفضالت النفايات على الدافئة والفصول الصيف خالل الشكل والبيضوية اللون البيضاء بيوضها االنثى تضع      

-24 خالل البيضة عنها وتفقس البيضة داخل االجنة تنضج ، ةدفع كل في بيضة 100 بمعدل دفعات شكل على العضوية

 تعطي ، واحد اسبوع خالل خامدة كبيرة شرنقة الى تتحول ان تلبث ال ولكنها للتغذي تسعى يرقة منها لتخرج ساعة 12

-22 حوالي حياتها لدورة واكمالها الذبابة تطور مدة تستغرق ، ناضجة حشرة الى بعد فيما تتحول صغيرة عذراء الشرنقة

 في اسابيع لبعضة البالغة الذبابة تعيش ، مئوية درجة   33-35  الحرارة درجة من المناسبة الظروف توفر عند يوما 10

  . الشتاء في اطول لمدة تعيش انها اال الصيف

 : واهميتها عاداتها

 واالغذية واللحم الحليب على وتتغذى الحيوانات تواجد واماكن البيوت تدخل االنسان يتواجد حيث الذباب تتواجد      

 بيوضها وتضع مبايضها تنضج حيث واللحوم العضوية البروتينية المواد الى االناث تنجذب ، اوغيره والفضالت السكرية

 فانها لذلك االماكن هذه في تتبرز انها الى اضافة وتسترجعه تتناوله الذي الطعام من جزءا تخرج انها كما . االماكن هذه في

 Entamoeba وليألا ميكانيكيا تنقل فهي ، توالحيوانا لالنسان وغيرها والطفيلية الجرثومية المرضية المسببات تنقل

histolytica على تنقل انها كما ، الشريطية الديدان وبيوض الخطافية للديدان المعدية واليرقات السوطية الديدان وبيوض 

 Tuberculosis والسل Diphtheria والدفتيريا Salmonella الغذائي للتسمم المسببة الجرثومية المسببات ارجلها

 والغائط والجروح Exudates النضحات من Trachoma والتراخوما Leprosy والجذام Anthrax الخبيثة والجمرة

 او االنسان شراب او طعام على تغذيها وعند امعائها في او ارجلها على اما المسببات هذه الذباب تحمل ، المتفسخة والمواد

 االسطوانية الديدان لبعض وسطية كمضائف تعمل انها كما االصابة حدوث الى تؤدي خطا الذباب ابتالع عند او الجروح

 . االخرى والحيوانات الخيول جروح الى الديدان هذه يرقات تنقل حيث

   Stomoxys calcitrans   االسطبل ذباب -2



172 

 

 على سوداء خطوط اربعة وجود مع ايضا رمادي لون وذا السابق النوع من حجما اكبر الذباب من النوع هذا ويكون        

 هذا ينقل ، مؤلمة عضات وذات للجلد ثاقب فم اجزاء ولها.  (5-3 )شكل سوداء او بنية ببقع مبقعة تكون والبطن الصدر

 ينقل فانه كذلك ، افريقيا في والحيوانات االنسان في ختلفةمال Trypanosomes  المثقبيات ميكانيكيا الذباب من النوع

 في االسطوانية الديدان من للعديد حيويا وسطيا مضيفا ويكون كما ، وغيرها القالعية والحمى الجذام ومسببات الليشمانيا

 العوامل حيث ومن المراحل حيث من المنزلي الذباب حياة دورة الذباب من النوع هذا حياة دورات تشبه واالبقار، الخيول

 . الالزمة

  ) Phlebotomus papatasiالحرمس) الرمل ذباب -3

 مدارية وشبه واوربية اسيوية ودول المتوسط االبيض البحر وحوض االوسط الشرق دول في بكثرة النوع هذا ينتشر      

 وطويلة ضيقة اجنحة وذات ربالشع مغطاةو بني لون وذات الثقوب خالل من تمر ان وتستطيع صغيرة اجسام النوع ولهذا

 من النوع هذا يظهر ، الكبيرة المركبة العيون من زوج على وحاويا صغيرا سهاأر يكون.  (5-4 )شكل اسطوانية واجسام

 يختبيء ، النوم اثناء وخاصة لالنسان القلق مسببا قوية عضات عضيو قصيرة لمسافات ويطير عادة الليل خالل الذباب

 المسببات من العديد وينقل كما .  الدافئة المناطق في وخاصة النهار في المظلمة والزوايا الشقوق في الذباب من النوع هذا

  Oroya fever اوروبا حمى مثل الفايروسية واالمراض اتيوالمثقب الكاالازار ومرض الشرقية البثرة مثل المرضية

 . االنسان في القاتل يالفايروس  Verruca peruana وداء

 

 ةالحيا دورة   

 ايام عدة خالل المائية الجداول وقرب القمامة وعلى الشقوق وفي والرطبة المظلمة المناطق في بيوضها االنثى تضع      

 وهي ، دفعة كل في بيضة 40-60 حوالي دفعات شكل على البيوض هذه توضع. المضيف دم من كافية لوجبة تناولها من

 سأر وذات ونحيفة الشكل دودية يرقات عن المناسبة الظروف في ايام 6-9 بعد البيوض هذه تفقس ، داكن بني لون ذات

 2-3 مدة العضوية المواد على رقاتيال هذه تتغذى ، بالشعر ومغطاة قطعة 13 من مكون جسم وذات قوية فكوك مع كبير

 بالغة فحشرة الربيع فصل خالل العذراء داخلها في تنمو التي الشرنقة الى تتحول ثم ومن ، رشهأ ةضعلب تصل قد او اسابيع

  . الشرنقة بعد يامأ6-10  خالل

   Glossina    اللواسن ذبابة -4

. وزائير وزامبيا السودان وخاصة افريقيا في والرطبة الحارة المناطق في الذباب من الجنس لهذا العائدة االنواع تنتشر        

 انواع شهرأو داكن، بني لون ذات وتكون مرات اوثالث مرتين بحوالي المنزلي الذباب من حجما اكبر الذبابة هذه وتكون

 في وتظهر حراشاألو دغالألا في الذباب من االنواع هذه تعيش ، G. palpalis و G. morsitans النوع هو الجنس هذا

 .دمه على للتغذى واللبائن االنسان وتلدغ النهار

 خالل العذراء الى وتتحول التربة داخل في اليرقة تنمو. رحمها في البيضة تفقس ان بعد واحدة يرقة الذبابة انثى تلد     

 . بعد فيما ذبابة الى العذارء وتتطور ، ساعات بعض

 تنقل انها كما ، يديسيووالر الغامبي بنوعيها االفريقي النوم لمرض المسببة المثقبيات االنسان الى الذباب هذه تنقل     

  . الحيوانات الى والحمية الجرثومية المرضية المسببات بعض
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 )  Sarchophagidaeاللحوم اكالت)   مالقوار -5

 الصدر ويحتوي . الراس في الشكل وريشيه استشعار قرون وتمتلك ةمتوسط حجامأ وذات الذباب من عديدة نواعأ وهي    

 . مختلفة الوان وذات عريضا البطن ويكون سوداء خطوط على

 والسوائل االنسجة على للتغذي والحيوانات االنسان جلد جرح على يرقاتها تضع انها حيث ولودة نواعألا هذه اناث تكون    

 قشرتها من تحررها بعد كاملة حشرة الى وتتحول العذراء داخلها في تنمو التي الشرنقة الى تتحول ثم ومن النسيجية

 . ففالن داء الذباب من المجموعة هذه انواع معظم تسبب. الخارجية

   Myiasis      النغف -6

 في وخاصة والحيوانات االنسان نسجةأ على متطفلة تعيش التي الدودية الذباب يرقات يسببه الذي الداء بانه يعرف     

 تفقس بعدما والتي القذرة االماكن في او الجروح على يرقاتها او بيوضها تضع الذباب ان فالمعروف. الظاهرة الجروح

 لذلك للجسم، الطبيعية الفتحات في بيوضها تضع االخر البعض ان كما. عليها وتتغذى حواليها العضوية المواد تغزو فانها

 االجناس الى النغف تسبب التي الذباب انواع يعود. والبولي والمعوي والمعدي نفيألوا الجلدي النغف منها نواعأ فالنغف

Oestrus , Gastrophilus , Cordylobia Callitroga , Chrysomya , Hypoderma , Caliphora , Lucilia 

, Dermatobia , Wohlforia الجروح لتنظيف سابقا تستعمل اليرقات هذه كانت وقد.  (5-5 )شكل المختلفة االلوان ذات 

 وقد السليمة االنسجة على التغذي في تستمر منها البعض ان في تكمن خطورتها نأ ال. إعليها بتغذيتها وذلك طبيا الملوثة

 تضع منها البعض ان كما. االحيان بعض في قاتلة تكون قد التي الداخلية االعضاء تلف الى مؤدية االعماق الى تتغلغل

 العيون الى وتدخل النوم اثناء وخاصة والحيوانات االنسان وتغزو تهاجر بعدها التي الوسخة واالماكن المالبس في يرقاتها

 الجناس العائدة الذباب وضع نتيجة Dermal Myiasis الجلدي النغف يحدث ، انسجتها على وتتغذى االذن او االنف او

 او الجلد على بيوضها Lucilia اللماع االخضر الذباب او Wahlfaria الضاري الذباب او Chrisomya الذهبي الذباب

 بعد المختلفة الجسم انسجة الى تهاجر التي الدودة اليرقات عن البيوض تفقس. الحيوانات او لالنسان المفتوحة الجروح

 الناحية من نافع غير الجلد ويصبح والماعز بقارألا الحيوانات جلد في الثقوب من العديد حدوث الى تؤدي. ياهاإ اختراقها

 انواع من الذباب وضع فيحدث Intestinal Myiasis والمعوي المعدي النغف اما 5-6). شكل (االقتصادية

Dermatoba او Gastrophilus الحيوانات في المخرج او االنف او كالفم الطبيعية الفتحات قرب بيوضها غيرها او 

 معاءألا والتهاب االسهال وتسبب الهضمي الجهاز الى تهاجر التي الدودية اليرقات عن البيوض هذه تفقس .االنسان او

 . للتقيؤ والميل والغثيان البطن في واالم وتقرحاتها

 او االغنام نفأ حول لبيوضها Oestrus جنس من الذباب وضع نتيجة فيحدث  Nasal Myiasis االنفي النغف اما      

 الى مؤدية الهوائية والجيوب االنف في وتستقر تهاجر التي اليرقات عن البيوض هذه تفقس  .الجمال او بقارألا او الماعز

 . المجاري هذه انسداد والى وتضخمها وتقرحها العليا التنفسية للمجاري المخاطية غشيةألا تنخر

 وتسبب العينين و Aural Myiasis االذن نغف وتسبب كاالذنين االخرى عضاءألا الى اليرقات هذه بعض تدخل وقد     

 هذه انسجة في وتلف والتهابات االلم حدوث الى بالتالي يؤدي.  خرىألا نسجةألا او Ocular Myiasis العين نغف

 .الحيوية الهمتها االعضاء هذه فقدان والى عضاءألا

ll- البعوض    Mosquitoes :- 
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 من ضرارألا وتسبب  Culex , Anopheles , Aedes التالية االجناس احد الى البعوض من الضارة نواعألا تعود      

 صغيرة أجسام الحشرات لهذه 5-7 ).شكل (لها المختلفة المرضية المسببات ونقلها والحيوانات االنسان دم على تغذيها خالل

 .والبطن والصدر سأالر من جسامهاأ ويتكون ملم 4-8 بين طولها ويتراوح الشكل اسطوانية

 التي االستشعار قرون من زوج مع جانبيا والمتناظرة المركبة العيون من زوجا ويحمل الشكل كروي سأالر يكون     

 على سأالر ويحتوي كما. االناث في Pilose وقليلة قصيرة شعيرات وذات الذكور في Plumose الشكل ريشية تكون

 من وزوج Hypopharynx البلعوم وتحت labrum العليا الشفة من والمتكون Proboscis بالخرطوم المحاط الفم

 Maxillaryh palps الفكي والملمس  labium السفلى والشفة Maxillae الفكوك من وزوج Mandibles ماتيالفق

 . حسية وظيفة لها والتي

 المختلفة االلوان ذات بالحراشف ومغطاة الظهرية الناحية من محدبا و عريضا ويكون الثالث القطع من الصدر يتكون    

 منه السفلي الجزء ويحتوي . ايضا بالحراشف والمغطاة الكبيرة جنحةألا من زوج على الصدر من العلوي الجزء يحتوي ،

 الماخالب من بزوج خيرةألا القطعة وتنتهي قطع خمس من رجل كل وتتكون  .الدقيقة المفصلية رجلألا من زواجأ ثالثة على

. 

 على االنثى لبطن الخلفية النهاية تحتوي ، بالحراشف ايضا مغطاة حلقات 8-9 من ومؤلف متطاوال فيكون البطن اما    

( ماسكين) مشبكين من زوج على فتحتوي الذكر لبطن الخلفية النهاية اما . الحسية الوظيفة ذات الشرجية القرون من زوج

  ).السفاد) الجماع في الذكر يستعملها Claspers سفاديين

 : الحياة دورة      

 وقد الشكل بيضوية او طويلة البيوض هذه تكون.  المضيف دم على تغذيتها بعد الراكدة المياه في بيوضها نثىألا تضع     

 تفقس.  (Culex) الكيوليكس بيوض في كما مجاميع شكل على او (Anopheles) االنوفيليس في كما فردية بصورة توضع

-6). شكل) منها الشكل الدودية اليرقة وتخرج الحرارة درجة في المناسبة الظروف في ساعة 24-48 خالل البيوض هذه

 وخالية مدموجة قطع ثالث من المتكون والصدر عينتين وبقعتين الشعر من خصلتين مع المنبسط سأالر من اليرقة تتكون 5

 يرقة في يتكون تنفسيا جهازا البطنية القطع من الثامنة القطعة تحتوي منفصلة قطع 10 من المؤلف والبطن،  رجلألا من

 على خيرةألا القطعة تحتوي .الماء سطح على تبرز ماصة طويلة انبوبة من الكيوليكس وفي تنفسيتين فتحتين من االنوفليس

 . ايام 5 - 10 بعد العذراء الى اليرقة تتحول . شعريتين خصلتين وعلى مخرجية حليمات

 المكبلة جنحةألوا الفم جزاءأو االستشعار قرون مع مركبتين عينين على وحاو مدموج وصدر سأر من العذراء تتكون      

 سأالر منطقة في للتنفس انبوبتين على ايضا العذراء تحتوي. ايضا قطع 10 من المتكونة البطن منطقة مع الداخل في

 . المناسبة الحرارة درجة في الكاملة البعوضة منها وتتحرر يامأ 2 - 3 بعد العذراء تنسلخ. الصدر

 تلعب لذلك ، راالزها رحيق على فيتغذى الذكر ما. أالليل خالل وخاصة والحيوانات االنسان دم البعوضة نثىأ تمتص    

 المختلفة المصورات تنقل االنوفيليس فاناث ، والحيوانات لالنسان المختلفة المرضية المسببات نقل في خطيرا دورا االناث

 تنقل فانها كذلك ، خرىألا والديدان الفيل لداء الخيطية الديدان يرقات تنقل الكيوليكس واناث. االنسان في للمالريا المسببة

 وحمى Viral  Encephalitis  الفايروسي والسحايا الدماغ والتهاب Yellow  Fever الفايروسي الصفراء الحمى مسبب

 . االنسان في Dengue Fever الفايروسي(الركب ابو)الضنك
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Ш - القـــمــل        Lice  

 الماص القمل هما مجموعتين الى القمل وتقسم كما. متميز وشكل صغيرة اجسام ذات جنحةألا عديمة حشرات القمل     

(Anoplura) Siphonculata العاض والقمل Mallophaga لكل واهميتها االمثلة بعض عن يلي فيما وسنتكلم 

 . مجموعة

 

 

  Siphonculata  (Anoplura)    الماص القمل - أ    

 اجزاء ويحمل صغيرا القمل من المجموعة هذه سأر ويكون ،ناللبائ على القمل من المجموعة هذه انواع معظم تتطفل     

 متصاص إل للتكيف وذلك االستعمال حين منه يبرز الذي الفم بغمد ومحاط قليال ومتطاول مخروطي شكل الى المحورة الفم

 وواقعة منها كل في قطع 5 من والمتكونة القصيرة االستشعار قرون من زوج يحمل سأالر فان كذلك ،فالمضي وسوائل  دم

 . المفقودة او الضامرة او الضعيفة العيون من زوج مع سأالر جانبي على

 يحتوي انه اال جنحة،ألا من وخال بعضها مع مدموجة قطع ثالثة من ومتكون نسبيا وعريض صغير فانه الصدر ماأ     

 جسم على القمل تثبيت على يعمل معقوف بمخلب رجل كل تنتهي ،منه السفلي الجزء في رجلألا من زواجأ ثالثة على

 ، المضيف

 القطعة وتكون وواضحة منفصلة منها االولى السبعة تكون قطع 9 من ومتكونا ومتطاوال كبيرا يكون فانه البطن ماأ    

 الجانبية الجسمية اللواحق من خالية المتطاولة المنطقة هذه تكون التكاثر، في للمساعدة ومحورة مدموجة والتاسعة الثامنة

 اللون سوداء او بنية كايتينية بصفيحة مزودة تكون قطعة كل جانبي ان كما التنفسية الفتحات من ازواج 6 تحمل انها اال

 وهي شوكة شكل على تبدو الشكل مخروطية باستطالة الذكر بطن من الخلفي الجزء ينتهي Paratergal Plate. تدعى

  . االنثوية التناسلية بالفتحة يحيط الذي الفصوص من بزوج بطنها فينتهي االنثى امأ القضيب،

  الحياة دورة    

 في المالبس ثنايا في بيوضها تضع او ، اسقوطه لمنع عليه لصقها بعد وذلك الشعر قواعد على بيوضها االناث تضع       

 عن سابيعأ 1 - 3 خالل البيوض هذه تفقس ، سابيعأ  3- 4 لمدة يوم كل في بيضات 10 حوالي انثى كل تضع ، ناالنسا

  . الجنسي البلوغ وتصل يوما 10 - 20 خالل انسالخات ثالث الحوريات هذه تنسلخ ، مألا تشبه حوريات

  التالية االنواع اهمها اال والحيوانات االنسان دم تمتص التي القمل من المجموعة هذه انواع من العديد هناك     

   Pediculus humanus    البشري القمل -1

 الى تفتقر التي الفقيرة الطبقات بين شيوعا نواعألا اكثر وهو ,االنسان وجسم سأر على القمل من النوع هذا يتطفل        

 ، الضعيفة العيون من وزوج االستشعار قرون من زوج على القمل سأر يحتوي ، العالم في الصحية والشروط النظافة

 رجلألا تكون ، الذكور من حجما اكبر االناث وتكون قطع 7 من البطن منطقة وتتكون مدموجة الصدرية القطع تكون

 في مرات عدة االنسان دم القمل من النوع هذا يمتص , ضعيفة بمخالب وتنتهي الشكل في ومتشابهة الطول في متساوية

 . بالسكان المزدحمة االماكن في وينتشر المضيف عن كثيرا يبتعد ال , اليوم
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   Phthirus  pubis       العانة قمل -2

 5 - 8 )شكل) الخارجي الشكل في البحر بسرطان شبيها ويكون العانة منطقة في الشعر بين القمل من النوع هذا يعيش     

 6 من البطن ويتكون عريضا والصدر صغيرا سأالر يكون.  Crab  Louse السرطاني بالقمل ايضا يسمى فانه لذلك. 

 الزوج ان اال طويلة واالرجل ودائريا صغيرا الجسم يكون , التنفسية الفتحات من زواجأ 3 على الثانية القطعة وتحتوي قطع

 . رفيعا يكون االرجل من ولاأل

 وينتقل العانة منطقة في الجسمية والسوائل الدم القمل من النوع هذا يمتص , الشعر على للتثبيت بمخالب رجلاأل تنتهي      

 مرض مسببات فهي القمل من االنواع هذه تنقل التي مراضاأل اهم ماأ , المالبس او الفراش او الجنسي االقتران طريق عن

  . االنسان الى Plague  والطاعون  Relapsing fever الراجعة والحمى  Typhus التيفوس

   Linognathus للجنس العائدة االنواع فهناك الحيوانات على تتطفل التي الماص القمل انواع من العديد هناك ان كما    

 العالم انحاء جميع في والجمال والماعز واالغنام والخيول بقاراأل على نواعهاأ تتطفل والتي  Haematopinus  والجنس

 . والطفيلية والحمية الجرثومية المرضية المسببات اليها وتنقل الحيوانات هذه دم تمتص حيث

    Mallophaga (القارض ( العاض القمل - ب  

 هذه جسامأ تشبه , وغيرها والكالب والخيول واالبقار واالغنام الطيور على المجموعة هذه انواع معظم تتطفل     

 قويين بفقيمين الفم يحاط , منه اكثر او الصدر بعرض عريضا يكون سهاأر ان اال الماص القمل جسامأ القمل من المجموعة

 في التنفسية الفتحات من زواجأ على البطنية القطع تحتوي , معظمها في ومتشابهة قصيرة رجلهاأ وتكون الشكل ملقطي

  . معظمها

  الحياة دورة      

 مرات ثالث وتنسلخ ايام 2 - 4 خالل البيوض هذه تفقس المضيف شعر وأ ريش على وتلصقها بيوضها القمل ناثإ تضع

 على وتتغذى , تعالجلم  اذا طويلة لفترات المضيف على البالغ القمل انواع تعيش , اسابيع 3 خالل الجنسي النضوج وتصل

 -: هي المجموعة هذه انواع واهم , وغيرها الجلد انسجة تتناول العاض فمها اجزاء خالل ومن انها حيث والجلد الريش

 والبط الرومي الديك الدجاج في الريش على النوع هذا ويتطفل    Menopon   gallinae  :  الدواجن قمل -1

 , اصفر لون وذات ملم 2 الى واالنثى ملم 1.7 الى الذكر طول يصل   Shaft  louse .بقمل لذلك ويسمى والوز

 على بيوضها االناث تضع , والبطن الصدرية القطع على وخاصة ودقيقة قصيرة بشعيرات مغطاة اجسامها وتكون

 نفس على الكاملة الحشرة الى وتصل مرات عدة تنسلخ التي الحوريات عن وتفقس الريش على مجاميع شكل

 . المضيف

 الدواجن على ويتطفل اللون صفرأ القمل من النوع هذا يكون    Menacanthus   stramineus  :  الجسم قمل -2

 الحاوية او الخالية االجزاء القمل من النوع هذا يصيب , الداجن والحمام والببغاء الرومي والديك الدجاج وخاصة

 القمل من النوع هذا يكون , المجمع وحول والفخذين الصدر وخاصة المضيف جسم في الريش من القليل على

 من صفين على البطنية القطع تحتوي , ملم 3.3 الى واالنثى ملم 2.8 الذكر طول يصل , الصغيرة للطيور مؤذيا

 جلد من وبالقرب الريش من السفلي الجزء على وتلصقها بيوضها القمل هذا اناث تضع , الظهرية جهتها في الشعر

 مجاميع شكل على وتوضع منها االمامي النصف في وغطاء شعيرات على حاوية البيوض هذه وتكون , المضيف

 . البالغة الحشرة الى لتصل انسالخات عدة تنسلخ والتي البالغة تشبه التي الحوريات عن تفقس حيث
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  Damalinia جنس الى وتعود( الثدييات) اللبائن على تتطفل والتي القمل من المجموعة هذه من اخرى انواعا هناك كما      

 القمل من االنواع هذه تنقل , والقطط الكالب على تتطفل والتي Trichodectes  و والماعز االغنام على تتطفل التي

 خالل من السليم المضيف الى المصاب المضيف من تنتقل وعندما عليها تتطفل التي لمضائفها مختلفة مرضية مسببات

 . التالمس او االحتكاك

      VІ- البراغيث    Fleas     

 خالية حشرات وهي) Order Siphunaptera. االجنحة خافية) المجنحة غير الماصات رتبة الى البراغيث تعود       

 من الجسم يتكون  .ملم  4 -1.5  بين طولها ويتراوح الحجم صغيرة الحشرات هذه تكون الجانبين ومضغوطة االجنحة من

 كبيرة بسيطة عيون على سأالر يحتوي .داكن بني لون ذو صلب كايتيني هيكل اجسامها تغطي , والبطن والصدر سأالر

 من عدد من المتكونة االستشعار قرون من زوج كذلك الراس يحمل , المركبة العيون على يحتوي ال انه اال صغيرة او

 منهما كل يحمل وقد , سأالر مع جانبيا ممتدتين كاتيتين بصفيحتين مغطيين  Genae الخدان ويكون , المتمفصلة القطع

 النوع من الفم يكون.  Genal  Ctenidium الخدي بالمشط ويدعى بالمشط شبيهة السفلية حافتة على كايتينية بروزات

 ايضا يتكون فانه الصدر ماأ , المضيف جسم والسوائل الدم ومص الثقب عملية في تساعد التي باللواحق ومحاط الماص

  Pronotal االمامي الصدر بمشط يدعى مشطا االمامية القطعة تحمل وقد  بعضها عن منفصلة قطع ثالث من

Ctenidium االخيرة الزوج وخاصة والطويلة القوية االرجل من زواجأ  3 على يحتوي انه كما , االنواع بعض في 

 بعض في ضامرة تكون العاشرة القطع ان اال بعضها مع ومتمفصلة منفصلة قطع 10 من البطن يتكون , القفز في للمساعدة

 ومغطاة Pygidium المخرجية القطعة او Sensilium الحساسة بالصفيحة تدعى صفيحة التاسعة القطعة وتحمل االنواع

 . الحساسة الشعيرات من كبير بعدد

 زوج على بطنه في التاسعة القطعة حتويتو كما Tergum يدع الشكل حلزوني قضيب على مؤخرتة في الذكر يحتوي    

 على تحتوي فانها االنثى اما , التزاوج عند االنثى مسك في تساعد البطنية جهتها من  Claspers (الماسكات) المشابك من

 6 على كذلك البطنية القطعة تحتوي , التاسعة البطنية القطعة جانبي على Spermatheca المنوية المحافظ من زوج

  . الجانبين على التنفسية الفتحات من زواجأ

  الحياة دورة      

 على دفعة كل فــي بيضة 200 - 300 حوالي االبيض اللون ذات الشكل البيضوية بيوضها البراغيث اناث تضع      

 الحرارة درجات حسب سابيعأ وأ يامأ 2-3 بـعـد البيوض هذه تفقس( .  ( 5- 9 شكل) والزوايا الشقوق او االثاث او الفراش

 واالجنحة االعين من وخالية ابيض حليبي وجسم بني سأر وذات منفصلة قطعة 13 من ومتكونة الشكل دودية يرقة عن -

 من بزوج مزودة تكون االخيرة القطعة ان كما , الحركة في تساعدها التي والشعيرات االشواك من بالعديد مزودة انها كما .

 . الكالليب

 وتتحول يامأ 7- 10 خــالل مرات 3 وتنسلخ المظلمة االماكن فــي المتــفسخة العضوية الـمـواد على اليرقات تـتغذى     

 درجات في سبوعأ2 -1مدة  الشرنقة داخل في العذراء تنمو , واالتربة بالغبار وتلتصق تتشرنق التي العذراء الى بعدها

 من خروجها من ايام بضعة خالل الجنسي النضوج الحشرات هذه تصل , البالغة الحشرة تتحرر وبعدها المناسبة الحرارة

 . اسابيع 1-4 مدة طعام بدون تعيش قد انها حيث طويلة لفترة الجوع البراغيث تقاوم , حياتها دورة وتعيد وتتناسل الشرنقة

 -: اهمها والحيوانات االنسان على تتطفل التي البراغيث من االنواع من العديد هناك       
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   )  Pulex irritans المخرش) المهيج البرغوث  -1

 البراغيث من النوع هذا اليحتوي , واالستوائية المدارية المنطقة في الحيوانات الى اضافة االنسان ببرغوث ايضا ويدعى  

 الحياة دورة ان كما سابقا ذكر لما مشابهة االخرى االجزاء وتكون , االمامي الصدري المشط على وال الخدي المشط على

 والمراحل التيفوس مرض مسبب ينقل انه كما االنسان الى انواعة بجميع الطاعون البراغيث من النوع هذا ينقل , كالسابق

 الكلبية الشريطية والدودة Hymenolepis  diminuta وخاصة والشريطية االسطوانية الديدان لبعض اليرقية

Dipylidium canimum . 

    والعادات الطباع      

 تأوى فهي , كالقمل مستمرة بصور للمضيف مالزمة غير انها اال االنسان دم على تتغذى خارجية طفيليات البارغيث    

 . وتتكاثر تنمو حيث تغذيها بعد عشاشهاأ الى

 من قريبة البراغيث هذه تكون لكي وذلك داخلها في او الحيوانات ائبروز البيوت من قريبا البراغيث هذه مأوى يكون   

 تهاجم فانها تجوع عندما انها اال علية تتطفل الذي المضيف نوع في متخصصة تكون البراغيث ان من وبالرغم , مضائفها

 . تواجدها اماكن في تجدها التي المضائف من نوع اي

      Ctenocephalides      براغيث -2

 القطط على تتطفل والتي Ctenocephalides  canisوتدعى الكالب على تتطفل التي البراغيث من الجنس هذا ويحتوي 

 , الراس في الخدي المشط وعلى الكبيرة البسيطة العيون من زوج على البراغيث هذه تحتوي تحتوي  C. felis .وتدعى

 في المختلفة المرضية المسببات نقل في دورا البراغيث هذه تلعب الصدر منطقة في االمامي الصدري المشط وعلى

 البراغيث داء تسبب انها كما  Dipylidium caninum الكلبية الشريطية للدودة وسطية كمضائف تعمل انها كما الحيوانات

Flea bitedermatitis وتكسيره الجلد تخديش الى تؤدي شديدة حكة تسبب فانها الحيوانات او االنسان تلدغ عندما التي 

  . الجلد في وجروح وقرحات الخراجات تكوين الى تؤدي فانها بالجراثيم تلوثها وعند حمراء حطاطات وتكوين

    Class Arachnida       العنكبوتيات صنف

 استشعار قرون لها وليس ,  Spiders  والعناكب Scorpions  والعقارب  Mites  والحلم Ticks القراد  انواع ويضم

 لمنطقة. البطن ومنطقة المدموج الصدري الراس منطقتي الى مقسمة اجسامها ان كما االجنحة وال المركبة العيون وال

 Pedipalps الكالليب) المالمس من وزوج ) Chelicerae الكالبية القرون( الملقطية الفكوك من زوج الصدري الراس

 البطن تكون.  للمشي بمخالب او بكالليب منها البعض تنتهي , السفل الجزء في االرجل من ازواج اربعة مع الفم حول )

 . السمية الغدد على االخيرة القطعة تحتوي التي العقارب في اال الجسمية اللواحق من خالية

 : التالية الرتب اهمها الرتب من العديد على الصنف هذا يحتوي 

 Subclass)  االكاروسات صف تحت او Order Acarina ((االكاروسات) القراديات رتبة -1

Acaria :-   الصلب القراد وتضم  Hard Ticks  اللين والقراد  Soft Ticks  والحلم Mites 

  Mange الجرب تسبب التي

  . العقارب انواع وتضم  -:  Order Oscorpinidea  العقارب رتبة -2

  . المختلفة العناكب انواع وتضم -:   Order  Araneidea ( Arenea )  العناكب رتبة -3
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 -: الرتب هذه في للصحة واهمتها االمثلة بعض عن ياتي فيما وسنتكلم

  Order  Acarina (االكاروسات) القراديات رتبة -1

 الدم وتمتص متوسطة احجام ذات تكون فالقراد للمضيف تسببها التي واالذى الحجم في الرتبة لهذه العائدة االنواع تتفاوت

 تنتشر الجلد طبقات اعماق في تتغلل منها البعض ان كما الجسم انسجة على وتتغذى صغيرة تكون والحلم مضائفها من

 الفم اجزاء وتكون( .  5-12 شكل) لالناث فقط االمامي والربع اجناسها بان وتتميز , العالم انحاء جميع في والحلم القراد

 , Ixodes , Dermacentor االجناس الى انواعها اهم تعود البسيطة العيون من زوج ولبعضها العليا الجهة في بارزة

Hyalomma , Rhipicephalus , Boophilus انها في خطورتها تكمن . 

 ضب في والموت والهزال العام والضعف الدم فقر مسببا عليه تتواجد الذي المضيف دم من كبيرة كميات تمتص -1

 . االحيان

 حيث , الدم على تغذيتها عند وذلك االناث قبل من السموم فرز نتيجة -: Tick Paralysis  : القراد الشلل تسبب -2

 من ايام 5-7 خالل موته الى وتؤدي االنسان في الشلل تسبب الن كافية Dermacentor من واحدة انثى ان دوج

 العليا االطراف الى السموم تنتشر ثم السفلى االطراف في ايام 2-5 بعد الشلل عالمات تظهر.  بالجسم التصاقها

 بكثير اسرع الشلل يكون.  فالموت الكلي الشلل يحصل حيث ساعات خالل فالراس الجسم من االخرى فاالجزاء

 االرادية االعصاب الى وتنقل الدم الى وتفرز القراد النثى اللعابية الغدد في السموم تنتج.  بالرقبة القرادة التصقت اذا

 . معروفة غير السموم لهذه الكيميائية الطبيعة ان اال , بالعضالت االعصاب اتصال مناطق في وخاصة والحسية

 الصفراء الحمى لمرض المسببة االوالي مثل الحيوانات في والجرثومية والحمية الطفيلية المرضية المسببات نقل -3

Theileriasis الدموي البول ومرض االبقار في Babesiasis (Redwater) فنها كذلك , واالغنام االبقار في 

 تضع. النسانفي ا الفايروسي  Spotted fever المبقعة والحمى  Encephalitis الدماغ التهاب مسببات تنقل

 االعضاء على والتحتوي االرجل من ازواج ثالثة تمتلك التي Larvae اليرقات عن تفقس التي البيوض اناثها

 وغير االرجل من ازواج اربعة تمتلك التي) Nymph الحوريات) العذراء الى اليرقات هذه تنسلخ.  التناسلية

 جميع تكتمل وقد , االناث او الذكور الى والمتميزة الناضجة الحلم او القراد الى بالتالي وتنسلخ جنسيا ناضجة

  .االرض على منها وقسم المضيف على منها قسم او المضيف على هذه التطور مراحل

  -  Ticks     القراد - أ

 . هما عائلتين على ويحتوي Ixodoidea رتبة تحت الى القراد انواع تعود 

 الظهري الدرع على واليحتوي ولين رقيق جليد اجسامها ويغطي  Family Agasidae : اللين القراد عائلة -1

Dorsal Shield الدواجن على متطفلة انواعها معظم وتكون , االمام الى بارزة غير فمها اجزاء وتكون 

 على المتطفلة Otobius و الدواجن على المتطفلة Argas الجنس الى انواعها اهم تعود , االخرى والحيوانات

 شكل (واسيا افريقيا في والماعز واالبقار والخيول االنسان على يرقاتها المتطفلة Ornithodoros و , الحيوانات

 وتسبب Relapsing fever الفايروس الراجعة الحمى مسببات وتنقل مؤلمة القراد هذه عضات وتكون  5 - 10) .

  5 – 11) شكل) Tick bite fever القراد عضة وحمى  Tick paralysis القراد شلل

 الدرع هذا ويغطي قويا ظهريا درعا لها تكون التي القراد وتضم:  Family Ioxodidae الصلب القراد عائلة -2

 . للذكور الظهري السطح جميع

    Mites    الحلم - ب
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 في التنفسي الجهاز او الريش او الشعر بصيالت او الجلد على والمتطفلة الصغيرة القراديات من مجموعة وتضم       

 300- 600 بين واالناث مايكرون 250 - 200 بين الذكور طول يتراوح , العالم انحاء جميع في والحيوانات االنسان

 في وتعيش افرادها بطول وتتميز  Demodicidae عائلة مختلفة عوائل ثالث الى الطفيلية االنواع اهم وتعود , مايكرون

 وعائلة الجلد واعماق داخل في قنوات في وتعيش الشكل دائرية وتكون Sarcoptidae وعائلة والصوف الشعر بصيالت

Psoroptidae 5 - 13 )شكل) الجلد على وتعيش الشكل بيضوية وتكون  

 المسببات تنقل االخر البعض ان كما والحيوانات االنسان في mange الجرب تسبب انها في الحلم اهمية تكمن          

 , والماعز االغنام في للجلد العلوي السطح على القشري الجرب يسبب Psoroptes ovis  فالنوع , المختلفة المرضية

 سوائل وتمتص الجلد الحلم هذه تجرح.  ارجلها على الشعيرات من العديد مع طويلة ارجل وذات الشكل بيضوية اجسام ولها

 كتل شكل على والشعر الصوف تساقط من عليه القشور وتكون جروحه من السوائل ونضوح الجلد التهاب مسببا انسجته

  . والراس واالرجل والصدر الظهر اجزاء معظم تغطي وقد االفات هذه تنتشر , الجلد وتثخن واحمرا شديدة حكة مع

 ارجل وذو الشكل دائري يكون فانه Itching mange الحكاك الجرب يسبب والذي Sarcoptes  scabii النوع اما       

 Vesicles  الحويصالت وتكوين وتثخنة الجلد واحمرار شديدة حكة وتسبب , بارزة غير تكون الخلفية واالرجل قصيرة

 السوائل نضوج الى ويؤدي فييه القنوات ويحفز الجلد انسجة ويمزق كما , القشور وتكوين والصوف الشعر تساقط مع عليه

 وتتطور وتنمو تتغذى التي اليرقات عن البيوض وتفقس القنوات هذه داخل في بيوضها الحلم تضع. وتجعده الجلد وتثخن

 . الجلد انسجته وتنسج الحساسية فرط افرازاتها تسبب كما فالبالغة العذارى الى وتنسلخ

 والغدد الشعر بصيالت على يتطفل فانه  Demodicidae لعائلة والعائد  Demodex folliculorum النوع اما     

 وتعيش البطن منطقة في عرضيا ومخططة طويلة اجسام الحلم لهذه.  الخرى والحيوانات والكالب االنسان في الزهمية

 مسببة الجلد انسجة تهاجم حيث ممرضة الى تتحول فانها المناعي الهبوط حاالت في انه اال المضيف في رمية بصورة

 هذه تلوث وعند والصوف الشعر تساقط الى تؤدي فانها كذلك.  عليه Pastules  البثور وتكوين وتقشره وتثخنه احمراره

 . الجسم انحاء جميع في وانتشارها الجلد وتقرح الخراجات تكون فانها بالجراثيم االفات

 بصورة اخر الى مضيف من واالنتقال واحد ان في والحيوانات االنسان اصابة على قادرة الحلم هذه ان بالذكر الجدير     

 انها كما المزدحمة االماكن في والحيوانات االفراد بين وبسرعة تنتشر االصابة فان لذلك االحتكاك طريق وعن مباشرة

 . والقروية الريفية المنطقة في واحد ان في وحيواناتها العائلة افراد تصيب

  Order  Scorpionidea     العقارب رتبة - 2

 اجسامها بتباين تتميز والتي العالم انحاء جميع في المنتشرة العقارب من نوع  600  من اكثر على الرتبة هذه وتحتوي       

 في السمية الغدة على ومحتوية ومنحنية الظهر على ومرفوعا ورفيعا طويال بطنا جميعا تمتلك انها اال , واللون الحجم في

 .5 - 14 )شكل) وشلها اليها السم لنقل الفريسة جسم في تغرزها سامة شوكة مع االخيرة القطعة

 وتدفن الرمل في وتحفر كما , المظلمة االماكن وفي البالية المالبس وبين االحجار وتحت الشقوق في العقارب تعيش    

 كالليبها بواسطة وتمسكها عليها تهجم فانها منها بالقرب الفريسة بوجود تشعر وعندما , الصحراوية المناطق في فيه نفسها

 الفريسة جسم في فيه تغرز الذي المكان وفي وحجمه العقرب نوع باختالف السم تاثير يختلف.  السامة الشوكة فيها وتغرز

. 
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 الصغار تضع الرحم في عنها وتفقس الذكور قبل من رحمها في البيوض تتخصب ان بعد صغارها العقارب انثى تلد      

 فانها نفسها على معتمدة تصبح وبعدما , وتتطور وتنسلخ وتنمو تتغذى حيث الزمن من فترة عليها وتبقى ظهرها تتسلق التي

 . لها سكنا لتتخذها جديدة اماكن عن وتبحث اتهاهام تترك

 االماكن في لها االرجل او االيدي مالمسة او العمل اثناء وخاصة عرضية بصورة العقارب للدغة االنسان يتعرض        

 وتفرز السامة شوكتها العقرب تغرز عندما , االحذية داخل في او والمالبس والفرش واالحجار االشجار تحت او المظلمة

 في الشديد النزف تسبب التي القلويات على ويحتوي والرائحة اللون عديم العقرب سم يكون , الجسم في السمية المادة

 االم مع شديدة حالة الى تؤدي فانها اللدغة حدوث وعند.  وشلها االعصاب وتسمم الحمراء الكريات وتحلل الدموية االوعية

 اللدغة كانت فاذا , الزمن بمرور االخرى االجزاء الى التورم يمتد.  الدموي النزف لحدوث المنطقة وتورم شديدة موضعية

 المنطقة تنمل ذلك يتبع وهكذا فالفخذ الساق الى ينتشر فانه القدم في كانت واذا فالذراع الساعد الى ينتشر التورم فان الكف في

 المؤثرة السموم تفرز التي العقارب اما.  يومين او ليوم او ساعات لبضع وارتعاشات وتشنجها العضالت ونفض واالطراف

 القنوات التهاب مع االتجاهات جميع في وتنتشر موضعية وحرقة االم الى تؤدي فانها Neurotoxins االعصاب على

 تصاحب وقد.  الصرع بنوبات شبيهة عصبية نوبات وحدوث العضالت وتشنج تقلص تعقبها.  المنطقة في اللمفاوية والغدد

 القلب ضربات في وزيادة بالعطش الشديد الشعور مع بكثرة( الفم من اللعاب نزول) والترول التقيوء حدوث االعراض هذه

 . فالموت الحاجز والحجاب االضالع بين التنفس عضالت وشلل غطضال وزيادة الحرارة درجة في وارتفاع التنفس

 في  Centruroides الجنس الى تعود التي تلك خطورة اكثرها ان اال السامة العقارب انواع من العديد هناك       

 تسبب والتي , افريقيا شمال في  Scorpion والجنس االبيض البحر وحوض اوربا في Butas والجنس االمريكيتين

 للملدوغ تعطى التي المستحضرة اللقاحات من العديد هناك ان حاليا المعروفة الجسم انسجة في كبيرة تخريبات سمومها

 . سمومها مفعول البطال

  Order (Arenea) Araneidea Spiders العناكب رتبة - 3

 سامة تعتبر منها قليال عددا ان اال المختلفة وااللوان واالشكال االحجام ذات العناكب نوع  20000  من اكثر وتضم      

 للكالليب الطليقة النهايات الى قنواتها وتمتد والصدر الراس منطقة في السامة للعناكب السمية الغدد تقع.  والحيوانات لالنسان

 ينتشر الذي Black widow السوداء باالرملة والمسماة Latrodectus الجنس الى سمية االنواع اكثر تعود.  االمامية

 اناثها طول يصل   5 - 15) .شكل) افريقيا شمال في ينتشر الذي L . indistinctus النوع وخاصة االستوائية االماكن في

 شبيهة عالمة لها ان كما .الجانبين الى وتمتد البطن منطقة في باهتة عريضة وخطوط لماع اسود لون وذات سم 3 الى

 وتنتهي مدببة نهايات وذات كذلك طويلة ارجال لها ان كما ,البطنية الجهة من االحمر البرتقالي اللون ذات الساعة بزجاجة

 الخشب واكداس القديمة المباني شروخ وفي والنباتات االعشاش وبين البيوت في العناكب هذه تعيش .مخالب او بكالليب

  .بيوضها وتضع اعشاشها تبني حيث الصحية والمرافق االنقاض واكوام

 عضاتها تصاحب.  اراديا وال اعشاشها من االقتراب او العمل اثناء اما عرضية بصورة االنسان العناكب هذه تعض       

 المكان في شديدة االم حدوث الموضعية االعراض فمن , الجسم في عامة واعراض موضعية سريرية اعراض حدوث

 الجزء وفي الحوض في وخاصة المفاصل في واالم االرادية العضالت ارتعاش مع الجسم في السموم فرز وبعد خالل

 والشعور العام والضعف العام والضيق الدوخة وحدوث السفلى االطراف وتخذل وتنمل تخدر تعقبها , البطن من االسفل

 البشرة وازرقاق التنفس ضيق مع الدم ضغط في ملحوظة زيادة حدوث من البعض يعاني وقد.  والعطش والغثيان بالدوران
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 قصور بسبب وذلك خاللها الموت يحدث وقد , ايام ثالثة الى ساعات بضع االعراض هذه تستمر.  المخاطية واالغشية

 . والدماغ القلب انسجة وموت االوكسجين نقص بسبب والتسمم الرئتين واحتقان التنفس

 وافريقيا استراليا وفي الجنوبية امريكا في تنتشر التي Loxosceles لجنس العائدة العناكب من انواع هناك ان كما        

 العنكبوت هذا عضة تسبب , والبطن الصدر بين واضح تخصر مع اللون بنية صفراء العناكب هذه وتكون(.  5 - 15 شكل)

 وعندما والذراعين الوجه في وخاصة الجلد تحت شديد نزف مع العضة مكان واحمرار والتهاب شديد والم االنسجة تنخر

 اما , الجسم في بسيط عام تفاعل مع بسيط التهاب حدوث الى تؤدي فانها قليلة العضة مكان في المحقونة السم كمية تكون

 من ايام بضعة خالل الموت الى ينتهي وقد , الجسم في شديد عام تفاعل حدوث الى تؤدي فانها كبيرة السم كمية كانت اذا

 . العضة

 

 

 

 

 

 


