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Parasitologyالطفيليات علم 

،لهاا  مسكن(المضائفتسمى)اخرىحيةكائناتاجساممنتتخذالتيالحيةالكائناتدراسةفييبحثالذيالعلمهو
.الالزمةوالحمايةالغذاءمنهاتستمد،مؤقتةاودائمةبصورة

الطفيلياتأنواع 
Types of Parasites

الجسمفيتواجدهامناطقحسب

3/11/2021

والحمايةالغذاءمنهاتستمداخرىحيةكائناتاجسامعلىاوفييعيشالذيالحيالكائنهو
.الالزمة

الطفيل 
Parasite

EndoparasitesالداخليةالطفيلياتEctoparasitesالخارجيةالطفيليات

المضيفجسمعلىتتواجدالتيالطفيلياتوهي
جسمفيسطحيا  مطمورةتكوناوالخارجمن(العائل)

فةالمختلالجسموسوائلانسجةعلىمتغذيةالمضيف
والقرادوالقملوالبراغيثكالحلم

.Infestationالخارجيةباالصابةبهاالعدوىوتسمى

لمثالمضيفجسمداخلتتواجدالتيالطفيلياتوهي
واالميباتواللشمانياالشريطيةالديدان

Infectionالداخليةباالصابةبهاالعدوىوتسمى
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Types of Parasitesالطفيليات أنواع 

الجسمفيتواجدهافترةحسب

3/11/2021

الدائميةالطفيليات 
Permanent Parasites

ىتبقانيمكنالتيالطفيلياتوهي
وتموتالحياةمدىالمضيفجسمفي
لمثالعالجبفعلعليهايقضىاومعه

اءدتسببالتيالحبيبيةالمشوكات
االمالريوطفيلياتالعدريةاالكياس

مالنومرضتسببالتيوالمثقبيات

الطفيليات المؤقتة 
Temporary Parasites

الطفيليات المجبرة 
Obligate Parasites

فياتطفلهيكونالتيالطفيلياتوهي
نةمعيلفترةايمؤقتا  المضيفجسم
لمثمعينا  دورا  تصلانبعدوتغادره
Cordylobiaالحشرة anthropophaga

فياالنسانجلدتحتتعيشالتي
التيالفترةاثناءهيتصنعهاانفاق
رتغادولكنهااليرقةبطورفيهاتكون
طورالىتحولهاعنداالنسانجسم
.العذراء

ارالخيلهاليسالتيالطفيلياتهي
منفترةأليةحرةحياةتعيشانفي

علىمطلقةبصورةتعتمدبلحياتها
فطفيلحياتهافترةخاللالمضيف
يعيشانعلىمجبرا  يكونالمالريا
همامضيفينفيحياتهفترةطيلة

كذلك،واالنساناالنوفيلسبعوضة
الورقيةالكبدودودةالبلهارزيادودة
والتطورالنموفيالخيارلهماليس
بلالمضيفجسمخارجحرةبصورة
المضيفبينحياتهمادورةيقضيان

.النهائيوالمضيفالوسطي
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Types of Parasitesالطفيليات أنواع 

الجسمفيتواجدهافترةحسب
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الطفيليات المخيرة 
Facultative Parasites

تعيشانيمكنالتيالطفيلياتهي
دورةتعيش)حياتهامنلفترةحرة

وتعيش(التربةعلىكاملةحياتها
مثلحيةكائناتاجسامفيمتطفلة
Strongyloidesالخيطيةالدودة

stercoralisحرةتعيشانيمكنالتي
الاالجيمنمحدودغيرلعددالتربةعلى
يمكناالنسانجسمدخلتاذاولكنها
اتهاحيدورةوتكملوتتطورتنموانايضا  
.جسمهداخل

الطفيليات العرضية
Incidental Parasites

الة الطفيليات التائهة او الض
Aberrant or Erratic Parasites

ناتكائفيتعيشالتيالطفيلياتهي
،هافيوالعيشاصابتهاتتعودلمحية
نوعمنالكبديةالدودةذلكمثال

Fasciola hepaticaفيتتطفلالتي
بقارواالاالغناملكبدالصفراويةاالقنية
ااذولكنلهااالساسيةالمضائفوهي
فانهابهااالنساناصيبوانصادف
.جسمهداخلالبقاءفيتنجحانيمكن

اكنامفيتتواجدالتيالطفيلياتوهي
عيةالطبياماكنهاغيرالمضيفجسممن
الدجاجاسكارسديداندخولذلكمثال

Ascaris galliالمبيضقناةفي
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Types of Parasitesالطفيليات أنواع 

من ناحية شدة االمراضية 

3/11/2021

الطفيليات الممرضة 
Pathogenic Parasites

يفمرضاحداثعلىالقابليةلهاالتيالطفيلياتهي
رياالمالطفيلمثلفيهتستقرالذيالمضيفجسم
اتوالمقوسالبلهارزياوديدان(الزحار)النسيجواميبا

الطفيليات غير الممرضة 
Non Pathogenic Parasites 

فيمرضاوخللايتحدثالالتيالطفيلياتهي
،الفممشعراتمثلفيهتتواجدالذيالمضيفجسم
.الفماميبا،القولوناميبا

Types of Hostsانواع المضائف 

الالزمةوالحمايةبالغذاءويمدهالطفيليؤويالذيالحيالكائنذلكهو

المضيف 
(العائل)
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Types of Hostsانواع المضائف 

كاثروالتالبلوغطورالطفيلياتفيهتصلالذيالكائنهو
التيارزياالبلهلديداننهائيا  مضيفا  االنسانيكونفمثال  
جسمهداخلجنسيا  تكاثرا  تتكاثر

Intermediate Hostالمضيف الوسطي Definitive Hostالمضيف النهائي 

راتفتمنفترةالطفيلفيهيقضيالذيالكائنذلكهو
هناثروالتكا،فيهالمعديالطوريصلانبعدويتركهحياته
.جنسيا  العادةيكون

وBiomphalariaوBulinusجنسمنالقواقعتعتبر
Oncomelaniaهاتدخلاذالبلهارزيالديدانوسطيةمضائف

جنسيا  الفيهاوتتطورلتنموفترةالميراسيديااوالقائبات
اوالسركارياوهوالمعديالطورالىتتحولانبعدوتتركها
.المذنبات

يل المالريا وفي بعض االحيان يمكن ان يحدث الخلط بين ايهما المضيف الوسطي وايهما المضيف النهائي ، كما في حالة طف
اخرى فان الخاليا اذ ان الطفيليات تتكاثر تكاثرا  ال جنسيا  في جسم االنسان وجنسيا  في جسم البعوضة الناقلة ، ومن ناحية
على هذا . الجنسية تتكون في االنسان بينما يصل الطفيل الطور المعدي في جسم البعوضة نتيجة التكاثر الالجنسي

لة يطلق على لذا في مثل هذه الحا. االساس تم اعتبار االنسان مضيفا  وسطيا  في الحالة االولى ونهائيا  في الحالة الثانية
.المضائف فقري وال فقري



7

3/11/2021

Types of Hostsانواع المضائف 

مصدراويكونتظهرالقداوالمرضيةاالعراضبعضعليهتظهروقدالطفيليالمرضيالمسببيحملالذيالمضيفهو
االخرىالمضائفالىاالصابةلنشر

Carrier Hostالمضيف الحامل 

Vectorالمضيف الناقل 

بالناقلكذلعندويسمىللطفيلنموفيهيحدثوقدآخرالىنهائيمضيفمنالطفيلنقلعلىيعملالذيالمضيفهو
Biologicalالحيوي VectorاآلليبالناقلويسمىللطفيلتطورايفيهيحدثالاوMechanical Vectorبعضوتعد

.الطفيليةاالواليلبعضحياتيةنواقلالمفصليات

بؤرةالمضيفهذاويعدلهمرضا  الطفيليسبباندونمنالطفيليالمرضيالمسببعلىيحتويالذيالمضيفهو
للطفيلاالصليالمضيفعننوعهيختلفالذيالرئيسيالمضيفالىالمرضيالمسببلنشر

Reserviorالمضيف الخازن 

الرملذبابةتنقلهلذيااالنسانفيالشرقيةالبثرةلمرضالمسببةالليشمانيالطفيلياتخازنا  مضيفا  تعملمثال  فالكالب
.االنسانالىالطفيلالنتشلربؤرةتكونانهااالالشرقيةبالبثرةالتصابفالكالب
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Parasitismالتطفل 

.(المضيف)اآلخرعلى(الطفيل)احدهمايعتمدعندماحيينكائنينبينمتبادلةعالقةأيةهو

المضيفجسمفيووظيفيا ًايضيا ًالطفيلنجاحهوالتطفل

ربتعبير آخ

الديدانثلمجزئيبشكلالمضيفتحتاجالطفيلياتبعضانايجزئيا  اماالمضيفعلىايضيا  الطفيلاعتمادويكون
اما،الخياشيممنالغذائيةموادهاتأخذفهياالسماكخياشيمفيتتطفلالتيDactylogyrusالمنشأاحاديةالورقية

.الخياشيميدخلالذيالماءمنعليهفتحصلالموادهذهلحرقتحتاجهالذياالوكسجين

.المالرياطفيلمثلالمضيفجسمعلىكليا  اعتمادا  الطقيليعتمدوقد

العالقات التي ال تعتبر تطفال  

التعايش 
Symbiosis

المؤاكلة 
Commensalism

تبادل المنفعة
Mutualism 

العبودية 
Slavery

االفتراس 
Predation
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قيةالحقيفيهيبعضهمامعفيزيائيتماسعلىيكونانحيينكائنينايبينالعالقةان
ينمختلفنوعينبينمشاركةهيالعالقةهذهانآخربمعنىمعا  العيشمناكثريعنيالوهذا،Symbiosisتعايشعالقة
الناتجةللمنفعةتحديددونمنفسلجيةبأليات

العالقات التي ال تعتبر تطفال  
التعايش 
Symbiosis

Trueحقيقيا  يكونقدوالتعايش symbiosisهماكاليموتبعضهماعنالكائنيناحدانفصلاذابحيثحيويةالعالقةتكونوهنا

Zootermopsisنوعمناالبيضالنملبينالعالقةذلكمثال augusticaulisانيستطيعوالالسليلوزعلىيتغذىالذي
Trichonymphaنوعمنالسوطياتوجودفانلذا،يهضمه campanulaالسليلوزتهضمالسوطياتهذهاناذجدا  ضروري
،موتهمايعنيآلخراعنالكائنينمنايفصلاناالالغذاءمنيستفيداانالكائنينكالفيستطيعالسيليوليزانزيمبوساطة

.حيويةهناالعالقةفانلذا

ضرريتوالالعالقةمنفقطواحدكائنيستفيدالحالةهذهوفي،المائدةنفسعلىاألكلوتعني
فياالميباودوجمنيتضررالالذيواالنسان(تستفيدولكنهااالنسانتضرىالتي)القولونأميبابينالعالقةمثلاآلخر
حيويةغيرهناوالعالقة.قولونه

المؤاكلة
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ناسكالوالسرطانالنعمانشقائقبينالعالقةمثلالكائنينكاليستفيدالعالقةهذهفي
منالنعمانقشقائتستفيدحينفيالمفترساتعن(تخفيه)تبعدهالتيالنعمانشقائقمنالسرطانيستفيدبحيث
.حيويةغيرهناوالعالقة.السرطانيبعثرهالذيالغذاء

العالقات التي ال تعتبر تطفال  
تبادل 
المنفعة 

الغذاءهليهيءبحيثمنهليستفيدلآلخرالكائنيناحداستعبادمثلايضا  حيويةغيرعالقةوهي
.(العسل)افرازاتهمنليستفيدللنحلاالنساناستعبادمثلالالزمةوالحماية

العبودية

مثلالفريسةبموتعادةوتنتهيالفريسةواآلخرالمفترساحدهماحيينكائنينبينعالقةوهي
حيويةغيرهناوالعالقة.والقطاالسدبينالعالقة

االفتراس
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.فيهقرويستالجسميدخللكيالحواجزبعضيجتازانعليهالمضيفجسمداخلووظيفيا  ايضيا  الطفيلينجحلكي
:هيالحواجزمنانواعثالثةالطفيلويجابه

الحواجز التي تمنع الطفيل من الوجود
واالستقرار في جسم المضيف

الحاالتبعضعداخاللهمنطفيلاوبكترياايدخوليمنعانهاذالجسمسطحفيتتمثل

حواجز 
ةفيزيائي

قدمةمفيالموجودالرمحمثلاختراقاعضاءاوألجهزةكامتالكهاجسمهافياالختراقآلياتالطفيلياتبعضطوّرتفقد
الىةاضافهذا،الجلدفيثقباحداثمنالطفيلتمكنالتيالسريعةالدائريةالحركةاوالخيطيةالديدانبعضجسم
لالنسجةالمذيبةاالنزيماتبعضافراز

حواجز 
فسلجية

حواجز 
مناعية

حواجز 
ةفيزيائي

مثلرقيقا  يهافالجلديكونمعينةمناطقفيللجلداذابتهابعداالنسانجلدتخترق(االنكلستوما)الشصيةالدودةفيرقات
والقدماليداصابعبينالمناطق

.رقاتلليجدا  السريعةالدائريةوالحركةاالنزيماتوبمساعدةالبلهارزياديدان(سركاريا)مذنباتايضا  ماتفعلهوهذا
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بالذاتولهمالئمةتكونالقدالتيالمتغيراتمنعددا  يالقيفانهالمضيفجسمالطفيليدخلانبعد
،واالوكسجينالكاربوناوكسيدثانيغازشدة،الحرارةدرجة،pHالهيدروجينياالسدالةاختالفمثلالفسلجيةالتغيرات
الغذاءتوفر،التنافذيالضغط

حواجز 
فسلجية

لهتكونانالطفيلعلىيجبلذا،الجسمخارجفيهاكانالتيالظروفعنتماما  يختلففسلجيا  وضعا  سيواجهانهآخربمعنى
يموتاو،لهاوالتكيفومقاومتهاالجديدةالظروفهذهمواجهةعلىالقابلية

اهميةكبراحاجزا  سيواجهشكبالفانهبنجاحوالفسلجيةالفيزيائيةالحواجزاجتيازمنالطفيلتمكناذا
مناعيا  الجسمفعلردوهواال،مقاومتهفيصعوبةواكثر

حواجز 
مناعية

غريبا  ما  جسيعتبرهوالذيدخلهالذيالطفيلمنللتخلصوالخلطيةالخلويةالمناعيةقوتهباستخدامسيبدأالجسماناذ

منلالطفيتمكناذايتحققالقدالنجاحهذااناالاالصابةبدايةفيخاصةالمقاومةهذهتنجحانيمكنعديدةحاالتوفي
لهذالالطفييستخدمهاانيمكنالتيالميكانيكياتاواآللياتمنالعديدفهناكحالايةوعلى.الطفيلمناعةمنالهروب
الهروب

فيهنفسحول(فجوة)فراغاوهالةويعملاالمعاءخالياداخلالىيدخلفانه(التوكسوبالزما)المقوساتلطفيلبالنسبة
Parasitophorousالطفيلفجوةتسمىالخليةسايتوبالزم vacuoleتفرزهاالتيالموادتتمكنالبغشاءالفجوةهذهيحيطثم
داخلاثرويتكوينموفيستقرالمضيفدفاعاتمنبمأمنالطفيليكونوبهذا،معهالتفاعلمنالخليةداخلالحالةاالجسام

.الفجوةهذه
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ذههوبدوناخرىالىمرحلةمنالتطورعلىالطفيلتحفزكمنبهاتالكاربوناوكسيدثانيوغازالحرارةدرجةمنكليعمل
اوبيضتهنميفقساوكيسهمنيتحررانللطفيليمكنال(آخرالىمضيفمنوتأثيرهاشدتهافيتختلفالتي)المنبهات
.آخرالىطورمنليتحولينسلخ

العوامل المؤثرة على نجاح الطفيليات
فايضيا  ووظيفيا  داخل جسم المضي

التطوريةالمنبهات 
Developmental Stimuli

االعتماد الغذائي 
Nutritional dependence

ضبط النضج 
Control of Maturation

االنزيمات الهاضمة 
Digestive Enzymes

التطوريةالمنبهات 
Developmental Stimuli

اوهانسجتعلىتتغذىاوالمضيفطعاممنتتغذىفقدالمضيفعلىالغذائياعتمادهادرجةفيالطفيلياتتختلف
افرازاته

االعتماد الغذائي 
Nutritional dependence

الالزماالوكسجينوكذلكالمضيفمنغذاءهاتأخذالتي(البلهارزياديدان)المنشقاتفيكماكامال  االعتمادهذايكونقد
الغذاءلحرق

االسماكخياشيممنالغذاءتأخذالتيmonogeneanالمنشأاحاديةالمثقباتحالةفيكماكاملغيراالعتماديكوناو
.(الغذاءلحرقالماءفيالمذاباالوكسجينتستخدمانهااي)الماءمنواالوكسجين
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لالنتقالعينةمفترةالىالطفيليحتاجعندماالتطفلحاالتبعضفيالمضيفوهورموناتالطفيلنضجفترةبينعالقةتوجد
آخرالىمضيفمن

النضجضبط 
Control of Maturation

Opalinaالهدبيفالطفيل،المضيفحياةفترةضمنمعينةاوقاتا  الطفيليستغلوهنا ranarumمستقيمفييتطفلالذي
.آخرالىفمضيمنانتقالهليضمن(الماءفيالدعاميصوجودوقت)الضفدعتناسلفترةمعتكيسهفترةيضبطالضفدع

هذهفيالهاضمةاالنزيماتغياباووجودهومعينمضيففيماطفيلوجودعدماووجودتحددالتيالعواملاهماحدان
الطفيليات

االنزيمات الهاضمة 
Digestive Enzymes

راتالكاربوهيدتحطيمفيالمضيفعلىالديدانهذهتعتمدلذاالجسمداخلهاضمةانزيماتتوجدالالشريطياتففي
الجسمجدارعلىجسمهاخارجانزيميا  والبروتيناتوالدهون

جسمطحسعلىمثال  للبروتينكبيرةجزيئاتخاللهمنتهضموالذيالغشائيبالهضمالهضممنالنوعهذاعلىويطلق
.الجسمجدارطريقعنبعدفيماالمهضومالغذاءتمتصالتيالدودة
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المضيفجسمفيالطفيلفيهيتواجدالذيالمكانهو

 Habitatsالمواطن 

Environmentsوالمحيطات 

الموطن

الموطنذلكفيالموجودةالمؤثراتمنمجموعةهو

المحيط

اتاالطوار او االدوار المعدية للطفيلي

البيضة 
Ovum

اليرقة 
Larva

الكيس 
Cyst

الدور البالغ
Adult
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نماآلفعدةمنانتاجهافيوتختلفالطفيليةالديدانمنكبيرلعددالمعديالطورالبيضةتمثل
المانسونيةالمنشقاتديدانفيكماالبيوضمنقليلعددانتاجاواالسكارسدودةفيكمايوميا  البيوض

اتاالطوار او االدوار المعدية للطفيلي البيضة 
Ovum

لنموةمعينلمدةتحتاجاوالقزمةالشريطيةالدودةبيوضحالةفيكماالمضيفمنطرحهابعدمعديةالبيوضتكونوقد
االسكارسدودةبيوضفيكماالخارجيالمحيطفيالجنين

اليرقاتتكونقداو،الشصيةالديدانيرقاتفيكماالترابفيالمعيشةحرةامااليرقةتكون
.الدمويةالمنشقاتديدانسركاريافيكماالماءفيسابحة

اليرقة 
Larva

ضاعفتاجلمننفسهالوقتوفيالخارجيةالظروفلمقاومةيكوناالكياستكو نفاناالبتدائياتفي
.انويةاربعةالناضجكيسهايحويالتيالزحاراميبافيالحالهوكماالطفيلاعداد

الكيس 
Cyst

يحدثقدواالكبدحلزونفيكماالنباتاتعلىالتكيسيحدثوقدمعديةلتصبحاليرقيةاالدوارفتتكيسالديدانفياما
ريطيةالشالدودةفيكماالماشيةلحومفييحدثقداوالهيتيروفايسفيكماالثانيالوسطيالمضيففيالتكيس
العزالء

يقطرعنتنتقلالتيالمهبليةوالمشعرات،الرذاذطريقعنتنتقلالتيالفماميبافيكما
.الجنسياالتصال

الدور البالغ
Adult
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العدوىطرق 
Methods of Transmission

الفم

الجلد

الجهاز 
التنفسي

المشيمة

االتصال 
الجنسي

الدم 
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الثانيةالمحاضرة 

االميبات المتطفلة في االنسان
Entamoebaاميبا النسيج ) histolytica)

اميمة عادل نجم.د



2
سانالمتطفلة في االن( االبتدائيات)االوالي 

Parasitic Protozoa of Human

االميبات المتطفلة في االنسان
Parasitic Amoebae of Human 

Sarcodinaاللحميات 

Rhizopodaجذرية االقدام او 

10/11/2021

علىEntamoebaانتاميباالجنساطلقامناولBarbagalloوبارباكلوCasagrandiكازاكرانديالباحثانيعد
.Eالنوعين histolyticaوE. coliاالنسانتصيباناللتان.

Ciliophoraحامالت االهداب 

Ciliataالهدبيات او 

Mastigophoraحامالت االسواط 

Flagellataالسوطيات او 
البوغيات او السبوريات 

Sporozoa
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االميبات المتطفلة في االنسان
Parasitic Amoebae of Human 

10/11/2021

:يأتيكمااجناسألربعةتعوداالنسانفيتتطفلالتياالميباتمنانواعسبعةوهناك

.Eالنوعوماعدا gingivalis،يرغجميعهاوتكون،لالنسانالغليظةاالمعاءفيتتواجداالخرىلستااالنواعفان

ما،ادرةناحيانفيخفيفاا اسهاالا وربماجسميةراحةوعدماالمعاءفيخفيفةاضطراباتتسببوربماممرضة
.االميبيالزحارمرضوتسببممرضةتكونالتيE.histolyticaعدا

.Eالنوعاما gingivalisلناسامعظمفيالمتقيحةباللثةيرتبطقداالميباهذهوجودولكونالفمفيفيتواجد
لوحظاذاالميباهذهالىاللثةتقيحسببالباحثينبعضاعزىفقد،افواههمفياالميباهذهتتواجدالذين
.لهارئيسياا غذاءا تعتبرالتيالبكترياعنفضالا للمضيفالبيضالدموكرياتالطالئيةالخاليابعضوجودفيها

النوعالجنس

EntamoebaE. histolyticaاالميبااوالنسيجاميبا

للنسيجالحالة

E. coliالقولوناميبا

E. gingivalisالفماميبا

E. polecki

IodamoebaI.butschlii(بوشليايوداميبا)

EndolimaxE. nana(نانااندواليماكس)

DientamoebaD. fragilis(فراجيلسانتاميباداي)



4
للنسيجاالميبا المهاجمة 

Tissue-invading Amoeba

Entamoebaانتاميبا هستواليتكا  histolytica

10/11/2021

.Eهياالنتاميبامنانواعثالثةهناك ranarumوالضفادعفيE. InvadensوالزواحففيE. histolyticaفي
مافياالخرىالجسمانسجةوكذلك(االمعاءنسيج)الجسمانسجةمهاجمةعلىالقدرةلهابانوجداالنسان

.(االنسانفيالنسيجاميبافيكما)االمعاءاجتازتاذا

Amoebicاالميبيالزحار،Amoebiasis(االميبية)المتحوالتداء dysentery،االميبيالكبدخراجAmoebic

liver abscess .

المعديوالطورcystوالكيسtrophozoiteالناشطةطوراهماحياتهافترةخاللبطورينالنسيجاميباتمر
.أنويةاربعةعلىيحتويالذيالناضجالكيسهولالنسان

المرض المتسبب من اميبا الزحار

دورة الحياة
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الميباتلوتسمحالكيسجدارمنتضعفانهاعنفضالا التنشيطهذافيدوراا الهاضمةالعصاراتتلعبوربما
.الجدارفيصغيرةفتحةخاللمنربما،منهللتحررنفسهاتدفعانالكيسداخل

.دقيقةالاالمعاءالىالمعدةعبريمرفانهملوثشراباوغذاءمعالمعديالكيسيالطوراالنسانيبتلععندما

دورة الحياة

اومتعادلوسطالىوصولهحالولكنالحامضيالوسطفيالكيسعلىتغييراتايةتحدثالانهويبدو
.تنشطالكيسداخلالموجودةالناشطاتفانماحدالىقاعدي

لىاالفضالتدقائقمعالبدايةفيتندفعانهااالالدقيقةاالمعاءفيمستعمرةتكونالالناشطاتان
،البسيطالثنائيباالنشطاروالتكاثربالتغذيةوتبدأالمستقيم

glandular(الغديةالجريبات)االمعاءجريباتفيمنهاقسميستقرقدالمستعمرةتكوينوبعد cryptsوعندما
الىللخروجبالتكيسيبدأبهبأسالعدداا فاناالمعاءفراغفيكبيراا الناشطاتعددويصبحالمستعمرةتكبر

الغائطمع،المضيفجسمخارج

تكيسالقبلالطورعندئذعليهاويطلقوتتكورالجسممنالفضالتدقائقالناشطاتتطردالنزولفأثناء
precyst stage
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غيرتكوينهبدايةفييكونالذيcystالكيسعليهايطلقعندها،قويلكنهرقيقاا جداراا نفسهاحولتفرزثم
.فقطواحدةنواةعلىيحتويلكونهناضج

دورة الحياة

الكيسعندئذعليهويطلقانويةاربععلىحاوياا الكيسعندهاليصبحمتتاليينانقسامينالنواةهذهتنقسم
metacystالمعدياوالناضج

حارالزاميبامنضربينوجودالىالباحثوناشاروقد

minutaالضرب الصغير  form

مايكرونات10الكيس اقل من قطر 
 magna formالكبير الضرب 

مايكرونات10الكيس اكبر من قطر 

ان على الضرب الصغير الذي ال يستطيعيطلق 
E. hartmanniانتاميبا هارتماني يهاجم االنسجة 

وهو الذي له القدرة على مهاجمة االنسجة

ان تقاوم ويمكن. اكياس االميبا على التربة او مع الغائط خارج الجسم الى ان تنتقل الى مضيف جديدتبقى 
.لفترة اذا كانت الظروف خارج الجسم مالئمة
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التأثير المرضي

كون لها القابلية ان اميبا النسيج انتاميبا هستواليتكا هي الوحيدة من بين االميبات المتطفلة في االنسان التي ت
على مهاجمة نسيج االمعاء وانسجة الجسم االخرى خارج االمعاء 

"  داء المتحوالت المعوي"فعندما يقتصر الهجوم على نسيج االمعاء فقط يطلق على المرض 

 )       (             Amoebiasis 
     Intestinal amoebiasis           Extraintestinal amoebiasis 

                                                        (                             
                        )                

 

."داء المتحوالت الخارج معوي"كان الهجوم على انسجة الجسم خارج االمعاء فيطلق على المرض عندئذ ااذاما 

ي فراغ بعد ان تتكون مستعمرة كبيرة فمن قبل الناشطات ( المخاطية فقط)جدار االمعاء عادة على يبدأ الهجوم 
اثر لتكون االمعاء ، وتكون اآلفات هنا بسيطة اذ ان الناشطات تستقر في الجيوب الغدية في االمعاء وتنمو وتتك

.  مستعمرة من الناشطات
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التأثير المرضي

كسجين التي يمكن تجهيزها بمستوى واطيء من االو)البكتريا المعوية المالئمة لها يجب على االميبا ان تجد 
(.  المختزل مع متطلبات ايضية اخرى ما دامت هي خارج النسيج

فالهجوم على االنسجة ال" الساللة"العامل اآلخر الذي يمكن ان يحدد فيما اذا كان الهجوم سيحدث ام ال هو 
يمكن ان يحدث اال اذا كانت الساللة من المجموعة المهاجمة لالنسجة 

ولكي يبدأ الهجوم

ليس له القدرة على مهاجمة النسيج في حين  "E. hartmanniانتاميبا هارتماني "فالضرب او الساللة الصغيرة  
.  يكون الهجوم ناجحاا ومستمراا من قبل الساللة الكبيرة او الضارة

:تيان الطريقة التي يحدث بها الهجوم على النسيج من قبل اميبا النسيج تتلخص باآل

تلع دقائق خالل تكوين المستعمرة من قبل الناشطات المتكاثرة في فراغ االمعاء الغليظة فان هذه الناشطات تب
الغذاء مكونة فجوات غذائية 

ولتحديد نواتج تحليل دقائق الغذاء لتمتصها م لتزيد من مساحة السطح المؤثرة في عملية الهض

مثلى وتركيز ايوني معين لتنشيط  (pH)كذلك لتجعل االميبا قادرة على خلق وابقاء دالة االس الهيدروجيني 
.عمل االنزيمات
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التأثير المرضي

.  ةوعند ظروف مثلى يبدأ نشاط االنزيمات خارج الخلينشاء الرزويفضل الكائن بعض دقائق النشاء مثل 

شاء الى تكون نسبة الن)نشاء الرز مع الكوليسترول وقد الحظ بعض الباحثين بان هذا يمكن ان يحدث عند دمج 
مة النسيج عندها يمكن ان تتحول الناشطات من كائنات ليست لها القدرة على مهاج( الكوليسترول نسبة معينة

.  الى كائنات يمكن ان تهاجم االنسجة

في الناشطات ربما تعمل كزناد لاليسومات filopodiaالبروزات الهيولية الصغيرة كما ان بعض الباحثين اقترح ان 
السطحية التي تعمل على تحليل خاليا المضيف ولكن ال يوجد ادلة قاطعة على هذا لحد االن

:آلتيةوقد تكون وظيفة البروزات الهيولية الصغيرة احدى الوظائف ا

 Pinocytosisاالمتصاص الخلوي .

 exocytosisاالمتصاص خارج خلوي .2

االتصال بالمادة .3
اختراق النسيج .4
اطالق مواد دوات سمية  .5
.معهاتحليل خاليا انسجة المضيف عند التالمس.6

لناشطات مما يجعل هجوم اانزيمات محللة للبروتين قد يمتلك ( الممرض وغير المرض)ويعتقد ان كال الشكلين 
.على االنسجة ممكناا 
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التأثير المرضي

(  لمخاطيةاالغشية ا)عادة بعد تكوين المستعمرة اذ يبدأ هجوم الناشطات على جدار االمعاء يبدأ التأثير المرضي 
. . منتجاا آفات صغيرة وبسيطة في المخاطية فقط

ضة وعنق وباستمرار الهجوم تبدأ اآلفات النموذجية بالتكوين اذ تكون هذه اآلفات دورقية الشكل ذوات قاعدة عري
ن ان وباستمرار الهجوم يمك. رفيع وفوهة عريضة ، وتكون الناشطات موجودة عادة على الحافة الداخلية للقرحة

.  تفتح القرحات من الداخل الواحدة على االخرى

(  ن الخارجالذي يغلف االمعاء م)كذلك يمكن ان يستمر النمو نتيجة الهجوم بحيث تصل الناشطات الى البريتون 
تفاخات انوفي النهاية يمكن ان يالحظ وجود . وقد يكون هذا النخر مميتاا خاصة اذا حدث تلوث ببكتريا الغرغرين

(  في االصابات المزمنة)صلبة 

تنتج عن رد فعل الخاليا للقرحة المزمنة  "Amoebomasاورام حبيبية "وهي عبارة عن كتل حبيبية يطلق عليها 

ة بحيث وقد تصبح هذه االورام فيما بعد كبيرة الحجم وصلب. وعند االلتئام تظهر هذه االنتفاخات بشكل ندبات
الناشطات موجودة في حالة االورام يصعب تمييزها عن االورام السرطانية اال عند اجراء الفحص اذ تكون 

.االميبية وغير موجودة في حالة السرطان
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األعراض

تكون تغذية المريض جيدة
ظهور امساك في بعض االحيان.
الناشطات قليلة في الغائط.
 ء اجراعند القرحات قليلة او غير موجودة

.التنظير السيني

الخفيفةاالعراض 

 في صحة المريض اال انه ال يبقى في السريرتدهور.
 مرة في اليوم15-5تغوط.
ناشطات كثيرة في الغائط.
قرحات نموذجية في االغشية المخاطية للمستقيم.
 عند الضغط الخفيفمع المقد يحدث اسهال دموي خفيف

.يالا قلالبطن اال ان اضطراب بنية الجسم يكون منطقة على 

االعراض المتوسطة

تظهر االعراض بشكا مفاجيء نتيجة التهاب القولون الشامل.
مريض متسمم وتغذيته جيدة.
وهن شديد ، تطبل البطن ، تقيؤ
 مرة في اليوم15تغوط اكثر من.
يحتوي الغائط على دم ومخاط  وكتل نسيجية ميتة
عادة وليس دائماا توجد اعداد كبيرة من الناشطات في الغائط.

االعراض الحادة
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األعراض

 تظهر حمى متقطعة اذ

 3سم/120000-10000في كريات الدم البيضاء اذ يتراوح عددها بين زيادة

وقد يكون الزحار االميبي بدون مضاعفات

 يظهر وهن عصبي يكون مرتبطاا بعدم راحة جسمية في بعض االحياناذ.

 يكون القولون منتفخاا بالغازقد  .

 ما يالحظ اسهال متعاقب مع امساكغالباا.

قد تختفي االعراض لتعود للظهور ثانية بعد عدة اسابيع او اشهر او سنين.

من ناحية اخرى قد يكون هذا الزحار مزمناا 
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التشخيص

:علىتشخيص داء المتحوالت المعوي يعتمد 

داء المتحوالت المعوي

تاريخ االصابة
 (.العالمات الظاهرة)اعراض المرض
ندب صغيرة الفحص بالتنظير السيني للجزء السفلي من االمعاء الغليظة اذ تظهر اآلفات الملتئمة بشكل

.دائرية او بيضوية بحجم رأس الدبوس
تشخيص االنتاميبا في الغائط او المواد االخرى التي يجري فحصها اذ تظهر الناشطات في الغائط

.االسهالي والمخاط اما االكياس فتظهر في الغائط المتماسك

ويمكن عمل . الصبغ باليودثم كبريتات الخارصين باستعمال تقنة الطفو ويمكن اظهار الطفيليات باستخدام 
بالصبغة ثالثية االلوان دقيقة ثم الصبغ 30لمدة مثبت شودين من خالل التثبيت في ( دائمية)شرائح ثابتة 

Trichrome  حديد–او صبغة هيماتوكسلين.

 IHAمباشر مساعدة في التشخيص مثل اختبار التالزن الدموي غير ال( المصلية)الفحوص السيرولوجية تكون 
 Gelاختبار انتشار الهاللة ، CFTاختبار الفحص التثبيتي المتمم ، IFAاختبار المضاد الومضائي غير المباشر ،

diffusion precipitin test (ويعتبر افضل فحص سيرولوجي.)
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التشخيص

 (  ريناختبالاووخاصة )الفحوصات المصلية المذكورة اعاله ذوات حساسية عالية في التشخيص تعتبر

داء المتحوالت الخارج معوي

 التصوير الشعاعي

 الكبد تخطيطLiver scan لتحديد منطقة الخراج  .

 رة وهي طريقة تشخيصية وعالجية في نفس الوقت اذ تستخدم اب( الرشف المغلق)مادة الخراج رشف
ووضع كل رشفة في وعاء على حدة ثم البحث عن الناشطات في ( مادة الخراج)سم لرشف المادة 9بطول 

المواد الدقيقة لهضميضاف اليها مادة التربسين لفترة ثم تترك هذه الرشفة للترسيب الرشفة االخيرة حيث 
.البحث عن الناشطات في الراسبوبعدها يتم المركزي ( الطرد)النبذ الموجودة في الخراج ثم 
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العالج

ات الخارصين ، مثل ثنائي يودو هيدروكسي كونيولين ، مركب: قاتالت مباشرة لالميبا في فراغ االمعاء الغليظة.1
.فورات ثنائي لوكسانيد ، بارومومايسين

توجد خمس مجاميع من العقاقير تستخدم في عالج داء المتحوالت

.مثل التتراسايكلينات: قاتالت غير مباشرة لالميبا في جدار االمعاء وليس في الكبد.2

ن ، يوديد تكون مؤثرة في جدار االمعاء الغليظة والكبد مثل هيدروكلوريد االمتي: قاتالت االميبا في االنسجة.3
(.ديهايدروامتين)االمتين والبزموث واالمتين منزوع الماء 

.مؤثرة بصورة رئيسة في الكبد مثل الكلوروكوين: قاتالت االميبا في االنسجة.4

(.نترواميدازول)مثل نيريدازول ، ميترونيدازول : قاتالت االميبا في جميع المناطق.5

يعطى الذي( فالجيل)وقد وجد ان افضل عالج للتخلص من اميبا النسيج في جميع المناطق هو مترونيدازول 
ايام ومن المهم جدا انه عند اعطاء االمتين او احد مشتقاته 10-7لمدة / مرات في اليوم 3/ ملغم750بجرعة 

او مشتقاته يجب ابقاء المريض في السرير مع مراقبة عمل تخطيط للقلب لتجنب التأثيرات السمية لألمتين
. على القلب
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 المحاضرة الثالثة 

 االنسان المتطفلة فً الهدبٌات 

 اعداد 

 الدكتورة سهٌلة ٌعقوب ٌوسف

   



 الهدبٌات المتطفلة فً االنسان 

                 parasitic cliates of man   

  Balantidiumالهدبً الوحٌد الذي ٌتطفل فً االنسان ٌتبع جنس الـ 
جمٌع االنواع التً تعود لهذا الجنس هً طفٌلٌة فً . او ماتسمى القربٌة

الفقرٌات والالفقرٌات فقد سجلت انواع مختلفة تابعة لهذا الجنس من 
 . الضفادع والصراصر, خنزٌر غٌنٌا , القرود , صغار لخنازٌر

  Balantidium coliالقربٌة القولقولونٌة   

الموطن الطبٌعً لهذا الطفٌل فً جسم االنسان هو االمعاءالغلٌظة حٌث 
لوحظت الناشطات تتغذى على خالٌا الجدار المعوي وعلى البكترٌا 

 .  وخالٌا الطبقة المخاطٌة

 :المرض 

 او الزحار القربً  Balantiosisاو   Balantidiasisاء القربٌات د

 



 : دورة الحٌاة•

بٌة القولونٌة خالل فترة حٌاتها بطورٌن هما طور الناشطة تمر القر•
وقد تعمل الناشطات كمصدر لالصابة أذ لوحظ انها فً . والطور الكٌسً

بعض االحٌان ٌمكن ان تبقى حٌة وتقاوم خارج جسم المضٌف لعدة اٌام 
إبتالعها عند  كذلك التتأثر بالعصارات المعدٌة, فً الظروف المالئمة 

 .  أما الطور الكٌسً فهو الطور االنتقالً عادة. من قبل المضٌف

 فً نقطتٌن هو علٌه فً امٌبا النسٌج وٌختلف التكٌس عما •

عملٌة التكٌس فً القربٌة القولونٌة هً عملٌة حماٌة فقط إذ التنقسم النواة •
 .  داخل الكٌس لذا الٌحدث تكاثر

(  كما هو الحال علٌه فً امٌبا النسٌج)التتخلص الناشطة من الفضالت •
قبل التكٌس وعندما ٌبتلع  الكٌس من قبل االنسان مع غذاء اوشراب 
ملوث لذا فان عملٌة التحرر من الكٌس واالنقسام وتكوٌن مستعمرة 

تحدث فً االمعاء الغلٌظة حٌث ٌستقر الطفٌل وٌبدأ بالهجوم على جدار 
 .االمعاء بعد تكوٌن المستعمرة



•  

 :الوبائٌة•

اصابة االنسان بالقربٌة القولونٌة ٌمكن ان تحدث فً جمٌع لوحظ أن •

كما أن , اشهر  5االعمار فقد لوحظت اصابة فً طفل رضٌع بعمر 

اشكال عدٌدة من هذا الطفٌل لم ٌتمكن بتمٌٌز شكلها والتً لوحظت 
, Macaca mulataفً مضائف مختلفة بضمنها القرود من نوع 

 .الشمبانزي وقرود العالم الجدٌد

عالم االان التعامل نسان فً مناطق مختلفة من الاصابة االلوحظت •

.  معدوما فً الدول االسالمٌةمع الخنازٌر اواستخدامها كغذاء ٌكون 

وهناك بعض االدلة على ان الخنزٌر قد الٌكون مصدرا لالصابة 

 Balantidiumاالنسان, اذ لوحظ ان االنسان الٌصاب بالنوع من 
suis الذي ٌصٌب الخنزٌر ولم ٌتكٌف للمعٌشة فً االنسان. 

 



 :التأثٌر المرضً•

بعد أن تتكون المستعمرة فً االمعاء الغلٌظة ٌبدأ الهجوم على جدار •

االمعاء وباستمرار هجوم الناشطات على االغشٌة المخاطٌة ٌحدث 

ارتشاح خلوي ومساحات نزفٌة, وقد افترض الباحثون ان . 1

الهجوم على االغشٌة المخاطٌة ربما ٌحدث بمساعدة المواد الحالة 

فً القربٌة القولونٌة , . لالنسجة االان هذا االفتراض لم ٌتأكد منه

كما ٌعمل على ازالة بلمرة المادة هٌالورٌت فً االنسجة الرابطة , 

وربما ٌكون هذا االنزٌم مساعدا لعملٌة االختراق المٌكانٌكٌة 

وبعد فترة من الهجوم التً تتكون القرحة النموذجٌة التً . للنسٌج

تكون ذات قاعدة دائرٌة وعنق قصٌر وعرٌض وفوهة عرٌضة 

وٌحدث عادة االرتشاح الخلوي ومساحات نزفٌة وخرارٌج " اٌضا

وٌمكن مالحظة قرحات منخورة وخالٌا مٌتة وتجمعة على جدران 
 القرحة 

 



 مقطع فً النسٌج المعوي ٌوضح وجود طفٌل البالنتٌدٌوم



 



ومع أن القربٌة القولونٌة ممرضة االانها ٌمكن ان تبقى لفترة من •

الزمن فقط فً االمعاء الغلٌظة لالنسان دون ان تحدث اي تأثٌر 

مرضً وفً معظم حاالت االصابة ٌمكن مالحظة وجود االسهال 

وفً بعض الحاالت الشدٌدة ٌمكن مالحظة الزحار الذي ٌكون 

 .  مصحوبا بتقرح االمعاء

وان الناشطات تتكاثر بعد اختراقها لالغشٌة المخاطٌة وتكون •

القرحات, وفً حاالت نادرة ٌمكن للناشطات ان تصل مجرى الدم 

او اللمف والذي ٌنقلها الى اعضاء مختلفة أذ تم الحصول على 

الناشطات فً المجاري البولٌة, الحالب , المهبل , المثانة فً االناث 

كما ٌمكن ان تصل الناشطات , عن االحلٌل فً الذكور" فضال

مسببة التهاب البرٌتونً وعلى اٌة حال دائما ٌكون ( الخلب)البرٌتون 
 داء القربٌات الخارج معوي مسبوق بداء القربٌات المعوي 

 



 :االعراض•
 اض فً العدٌد من المصابٌن, االانه فً الغالب ٌمكن مالحظةتظهر اعرال  قد•
 اسهال اوزحار مغص بطنً , غثٌان , تقئ •
 .فقدان فً الشهٌة , ارق , صداع , ضعف فً العضالت , فقدان الوزن •
 .قد ٌظهر بعض االلم عند الضغط  على منطقة القولون •
 .قد ٌوجد دم غزٌر ومخاط فً الغائط او قد ٌحدث امساك عند البعض•
 :التشخٌص •
التشخٌص على اكتشاف الناشطات او االكٌاس فً الغائط وكذلك على اكتشاف القرحات فً ٌعتمد •

 .االمعاء عن طرٌق التنظٌر السٌنً
 :العالج•
ولوحظ ان العقار ثنائً . عند استخدام العقار كارباسون لوحظ حدوث او عودة االصابة فً االنسان•

 ٌودوهٌدروكسً كوٌن اكثر تأثٌرا فً ابعاد الطفٌلٌات كذلك ٌمكن االعتماد على
 اٌام  10مرات فً الٌوم ولمدة  4ملغم و500العقار اوكسً تتراساٌكلٌن  بجرعة  •
 اٌام 8-5غم  ٌومٌا ولمدة 2-1تتراساٌكلٌن •
 اٌام 5/كغم من وزن الجسم / ملغم 100- 50اٌام  او 7غم لكل ٌوم ولمدة 15باروموماٌسٌن •
لمدة " ملغم وبمعدل ثالث مرات ٌومٌا 650ثنائً هٌدروكسً كوٌنولٌن او ثنائً ٌودوكوٌن بجرعة •

 ٌوما 20
 .  اٌام10-7مرات ٌومٌا ولمدة 3/ملغم750( فالجٌل)او مٌترونٌدازول •



 

 االنسانالسوطٌات المتطفلة فً  

Parasitic Flagellates of man                                                  

 (  مناطق تواجدهاحسب )السوطٌات االتٌة فً االنسان تتطفل 
 وتقسم الى   Atrial Parasiticالطفٌلٌات الردهٌة " اوال

 \Trichomonas tenaxالمشعرات الفموٌة 
  Trichomonas vaginalisالمشعرات المهبلٌة 

 الطفٌلٌات المعوٌة " ثانٌا
  Trichomonas hominisالمشعرات االنسانٌة  

   Enteromonas hominisانتٌروموناس هومٌنٌس 
   Retertomonas intestinalis رٌتورتوموناس المعوٌة 
  Chiomastix mesnili شفوٌة السٌاط المسنٌلٌة 

  Giardia lambliaجٌاردٌا المبلٌا   
  

 



 :سوطٌات الدم واالنسجة " ثالثا•

    Leishmania tropica اللشمانٌا االستوائٌة  •

   Leishmania brailiensisلٌشمانٌا البرازٌلٌة •

   Leishmaniadonovaniاللٌشمانٌا االحشاٌة  •

  Trypanosoma gambienseالمثقبٌات الكامبٌة  •

  Trypanosoma rhodesienseمثقبٌات رودسٌة •

   Tryoanosoma cruziمثقبٌات كروزٌة •

   Trypanosoma rangelisمثقبٌات رانجٌلٌة •

•  

 



     Atrial Flagellatesالسوطٌات الردهٌة •

   Trichomonas vaginalisالمشعرة المهبلٌة  •

   Vaginalمرض داء المشعرات المهبلٌة تسبب •
trichomoniasis  او التهاب المهبلVaginitis  ,فً االناث

 .Urethritisالتهاب االحلٌل والحوصلة المنوٌة فً الذكور 

حٌث ان لهذه المشعرة طور  دورة حٌاتها بسٌطة: دور الحٌاة •
واحد فقط خالل فترة حٌاتها وهو طور الناشطة المواطن الطبٌعٌة 
والممٌزة لهذا الطفٌل هً المهبل فً االناث وغدة البروستات فً 

 .الذكور 

ٌتغذى الطفٌل عادة على الخالٌا المخاطٌة فً المهبل  فً االنثى•
وٌبتلع البكترٌا وخالٌا الدم البٌض وفً بعض االحٌان فان هذا 

 .  الطفٌل قد ٌبتلع من قبل البالعم  الكبٌرة

ومن انثى الى اخرى عن طرٌق تلوث ٌنتقل الطفٌل بٌن المصابٌن, •
 .المالبس الداخلٌة فً المناطق الفقٌرة, والمزدحمة بالسكان 

 



 



 :التأثٌرات المرضٌة•

لوحظ ان هذا الطفٌل ٌهاجم الخالٌا الطالئٌة فً المناطق التً •
وٌعتقد بعض الباحثٌن بان هذا الطفٌل المسبب .ٌتواجد فٌها

وبعد استقرار . لاللتهاب المهبل او االحلٌل وغدة البروستات
الطفٌل فً جسم المضٌف ببضعة اٌام, تبدأ المستعمرة بالظهور 
وٌمكن للطفٌلٌات عندها ان تحطم الخالٌا الطالئٌة فً المهبل, 
وبعد ذلك مباشرة ٌظهر التهاب النسٌج بسبب تجمع حالٌا الدم 

 Gram)البٌض وٌمكن مالحظة عصٌات سالبة لصبغة كرام 
negative rods ) ومكورات موجبة لصبغةgram positive 

cocci ) وعند تحول االصابة من حالة الحادة الى المزمنة ٌقل
عدد الطفٌلٌات وخالٌا الدم البٌض فً حٌن تزداد الخالٌا 

 الطالئٌة وٌزداد عدد االنواع المختلفة من البكترٌا 

 



 :االعراض•

 والمناطق الفرج واحمرار التهاب مع المهبل جدار فً أحتقان ٌظهر•
 مع الحاالت بعض فً بثري ونزٌف دم فرط مالحظة وٌمكن . به المحٌطة

 اثناء المرٌض على وتظهر . المتقدمة الحاالت فً حبٌبة مساحات ظهور
 كثٌفة رغوة ذو اللون, اصفر البول وٌكون وافرازات حكة واحساس التبول

  .صدٌدٌة طالئٌة وخالٌا ببكترٌا "مملوءا كرٌهة ورائحة

   .ثانوي بكتٌري بغزو تتفاقم مالم ملحوظة غٌر االصابة  تبقى الذكور فً•

 وتزداد شهور بضعة الى اٌام عدة بٌن وتستمر االعراض هذه تبقى وقد•
 عند الجنسً الجماع ٌكون بحٌث محتمل ر المهبل مقدمة فً االصابة شدة

 ان ٌمكن االناث عند شهرٌة عادة كل وبعد .محتمل غٌر المصابة االنثى
 وتختفً ,"طبٌعٌا المهبل فً االفراز ٌكون ذلك بعد .الحادة الحالة تعود

 التً االعراض شدة فً واالختالف .الطفٌلٌات وجود مع حتى االعراض
 للسالالت المرضً التأثٌر شدة فً االختالف بسبب ٌكون قد تظهر

 حتى ببطء االعراض تظهر ان ٌمكن ذكور وفً .للطفٌل المختلفة المختلفة
 عن المسوؤل هو الطفٌل ٌكون قد او اعراض, بدون ٌكون قد المرض ان

 .االحلٌل التهاب



 :التشخٌص•

ظهور االعراض سرٌرٌا على ظهور االعراض المرضٌة, اما ٌعتمد •
التشخٌص المختبري فٌعتمد على اعتماد الناشطات والتعرف علٌها تحت 

بمساعدة cervix  وتؤخذ النماذج من االدرار اومن عنق الرحم , المجهر
 Normal   salinمرأة معدنٌة او منظار وتنقل الى محلول الفسلجً 

ومن الممٌزات . للفحص, وٌجب ان ٌتم ذلك بسرعة لتجنب تحلل الناشطات
التشخٌصٌة عند ذلك ان الغشاء المتموج ٌعطً الجسم شكل عجلة مسننة 

Cogwheel. 

 العالج•

 " .ٌجب استئصال االصابة من الشرٌك الذكري لكً ٌكون العالج ناجحا•

/  مرات ٌومٌا  3/ملغم  250بجرعة ( فالجٌل )وٌستخدم المٌترونٌدازول •
 "لمدة عشرة اٌام فً الذكور فموٌا

المهبلٌة فً االناث بجرعة  suppositories  عن استخدام تحامٌل " فضال•
 .  ملغم ٌومٌا لمدة عشرة اٌام500

 



           

 المحاضرة الرابعة              

 السوطيات المعوية

 Intestinal flagellates 

 طفيل الجيارديا المبليا 

   Giardia lamblia   

 اعداد 

 سهيلة يعقوب يوسف. د

 



 السوطٌات المعوٌة   

        Intestinal flagellates  

       Giardia lambliaالجٌاردٌا المبلٌا      

 “اٌضاطفٌل الجٌاردٌا والمسمى  

  Giardia doudenalis  

 هو ابتدائً Giardia Intestinalis أو 
 معوي بصٌب االنسان والحٌوانات الداجنة والبرٌة   

 .  عن مرض االسهال فً مختلف انواع المضائف بضمنها االنسان ومسؤؤل 

داء الجٌاردٌا من وٌعد   Giardiasis الجٌاردٌا  داء ٌسمى بالمرض الذي ٌسببه 
مثل الكالب والقطط  Zoonosisاالمراض المشتركة بٌن االنسان والحٌوان 

والجرذان ٌنتقل هذا الطفٌل بواسطة التلوث الفموي البرازٌة، لذا فقد سجلت نسبة 
اعلى فً المجموعات السكانٌة المفتقرة للعناٌة الصحٌة، وهذا الداء ٌنتقل فً الماء 

وبما ان الطفٌل ٌقاوم مستوٌات الكلورٌن فً المٌاه الجارٌة االعتٌادٌة ، لذا ، عادة
فان االبار والجداول الجبلٌة الباردة بٌئة جٌدة لمعٌشة الطفٌل ولالصابة المتكررة 

فً المخٌمات والمعسكرات ، ورحالت الصٌد لذا " لالشخاص الذٌن ٌمكثون طوٌال
فقد لقب باسهال المسافرٌن، وٌندر انتقاله بالغذاء مع امكانٌة انتقاله عن طرٌق 

 ".  تناول االطعمة النٌئة وغٌر المطبوخة جٌدا

 



 دورة الحياة  : 

 المتغذي لهذا الطفٌل طورٌن خالل فترة حٌاته هما طورا الناشطة او الطور
تطرح االكٌاس فً غائط  المضٌف وتبقى حٌة فً المحٌط . والطور الكٌسً

لمدة ثالثة اشهر فً الماء عند درجة حٌة الرطب لفترة اشهر، اذ ٌمكن أن تبقى 
عند . كٌس على االقل لتتسبب فً االصابة  25 -10م، وٌمكن ابتالع 4حرارة 

ابتالع االنسان للكٌس فان محٌط المعدة الحامضً ٌحفزخروجه من الغالف، 
تهاجر هذه الناشطات الى بداٌة االمعاء . وٌنتج عن كل كٌس طورٌن ناشطٌن 

الى االثنً عشري بصورة خاصة والجزء القرٌب من الصائم ، لتتصل بجدار 
بواسطة القرص   Glandular  cryptsالطبقة المخاطٌة والجرٌبات الغدٌة 

وتعٌش الناشطات هناك وتتضاعف   Adhesive discالالصق البطنً 
ٌحفز نمو الجٌاردٌا فً االمعاء الدقٌقة بواسطة عدة . بواسطة االنشطار الثنائً

عوامل اولها الصفراء وثانٌا الكاربوهٌدرات وضغط االوكسجٌن الواطئ ، 
واثناء . وهذا النمو ٌمكن ان ٌسبب سوء االمتصاص والهضم واالسهال

مرورالناشطات الى الخارج  فأنها تتكٌس، وتنضج االكٌاس بعد انقسام النوى 
تحدث االصابة عادة عن طرٌق . لٌكون الكٌس الناضج حاوٌا على اربعة نوى

 .  انتقال االكٌاس الى االنسان مع غذاء اوشراب ملوث



 



 التأثيرات مرضية: 

 ان وجود الناشطات فً الجرٌبات الغدٌة فً بداٌة االمعاء
الدقٌقة قد الٌؤدي الى اظهار  أي تهٌج او إثارة فالطفٌلٌات 

التهاجم خالٌا المخاطٌة وكأنها تتغذى على االفرازات 
 .  المخاطٌة

 وعند حدوث التهٌج تظهرزٌادة فً افرازات المخاطٌة مع
وتجتاز الناشطات القناة الى ( . جفاف )فقدان سوائل 

أبو صفار )الصفراوٌة لتصل المرارة محدثة  غثٌان وٌرقان
Jaundice  ) ونتٌجة انسداد االقنٌة الصفراوٌة او

وقد تتدخل الجٌاردٌا فً امتصاص الشحوم حل . تهٌجها
اقتران احماض الصفراء مسببة اسهاال شحمٌا كما بٌن 

 Aانخفاض الكاروتٌن فً االطفال بالنقص الثانوي لفٌتامٌن 

 أن أجتٌاز الناشطات لألقنٌة الصفراوٌة ووصولها الى
الى حدوث لتهاب المرارة " المرارة ٌؤدي حتما
Cholecystitis . 

 



 التأثٌرات المرضٌة 

 تتباٌن التأثٌرات السرٌرٌة لالصابة بالجٌاردٌا من حالة
 asymptomatic carrierالحامل عدٌم االعراض 

 severالى متالزمة سوء االمتصاص الحاد 
malabsorption syndrom   وان هناك عوامل

مختلفة تؤثر فً االختالف الواسع لالعراض 
 السرٌرٌة، اهمها 

1. ضراوة ساللة الجٌاردٌا 

2 . عدد االكٌاس المبتلعة 

3 .عمر المضٌف 

4 .حالة الجهاز المناعً للمضٌف وقت االصابة. 

 



 االعراض 

 تتباٌن فترة الحضانة لطفٌل الجٌاردٌا مابٌن اسبوعا الى اسبوعٌن حتى

وتتطور اعراض االلم المعوي المعدي متضمنة غثٌان . ظهور االعراض 

nausea  تقٌؤvomiting  توعك ،Malaise امتالءالبطن بالغازات ،

واالسهال او التغوط الشحمً وفقدان % 20-10، فقدان الوزن بنسبة 

 . الوزن

 ٌساعد تارٌخ ابتداء التدرٌجً لالسهال الى تشخٌص وتمٌٌز داء الجٌاردٌا

عن بقٌة االصابات الطفٌلٌة او اصابات طفٌلٌة اخرى عن االمراض 

وتعد االعراض المستمرة لمدة اسبوعٌن الى اربعة اسابٌع مع . البكتٌرٌة 

وهذه . فقدان الوزن المعنوي مؤشرا على االصابة بداء الجٌاردٌا

االعراض قد تتزاٌد او تتتضاءل  الكثر من عدة شهور اذا لم تعالج 

 . الحالة

 ٌحدث طرح االكٌاس بصورة متقطعة فً كال النوعٌن من الغائط الرخو

 .بٌنما توجد الناشطات غالبا فً االسهال فقط . والصلب 

 



 Antegenicn variationالتغيير المستضدي  

هو االختالف فً المٌكانٌكٌة التً بواسطتها تهرب الممرضات مثل 

 .  الفاٌروسات والبكترٌا والطفٌلٌات من االستجابة المناعٌة للمضٌف 

ٌحتوي سطح طفٌل الجٌاردٌا على بروتٌنات تغطً السطح الداخلً 

 Variableللطفٌل، تسمى ببروتٌنات السطح المتغٌرة او المختلفة 

surface proteins (VSPs  وهذه البروتٌنات تعد اكثر

المستضدات المدروسة فً الجٌاردٌا التً بواسطتها تهرب الجٌاردٌا 

من مهاجمة الجهاز المناعً للطفٌل ، إذ تعانً هذه البروتٌنات من 

 .التنوع والتغٌٌر المستضدي

بمرور الوقت ٌطور المضٌف استجابة  مناعٌة وقائٌة ضد الٌات 

 .الهروب والتنوع المستضدي للطفٌل

وهذه البروتٌنات مهمة فً تطور الوسائل التشخٌصٌة الحدٌثة 

   .للقاحات



 الوقاية من هذا المرض تتم عن طريق 

 معالجة البالوعات . 1

غسل االٌدي بصورة جٌدة واستهالك المٌاه النظٌفة داخل . 2
 .قنانً

 أٌض الخلٌة والكٌمٌاء الحٌوٌة للطفٌل

تعتمد الجٌاردٌا على الكلوكوز كمصدر رئٌسً للطاقة، فتحوله 
كربون كما أنها  كسٌدنول  اوإلى  كربون وخالت وثانً اٌثا

للجٌاردٌا طرق فسٌولوجٌة . تستخدم االرجٌنٌن كمصدر للطاقة
فرٌدة من نوعها مما ٌجعلها تختلف عن غٌرها من حقٌقٌات 

  .النوى وتضع نفسها فً مرحلة تطور متقدمة

وأمالح الصفراوٌة لضروره بقائها على " ب"تحتاج لفٌتامٌنات 
قٌد الحٌاة، بٌنما النظام الغذائً منخفض الكربوهٌدرات ٌحد او 

 ٌقلل  من تواجدها بكثرة

 

 

 



 التشخيص 

 ٌحدث التشخٌص عن طرٌق اكتشاف الناشطات

 واالكٌاس فً الغائط  والتعرف علٌها

 تشخٌص بطرٌقة الكبسولة وهً جدا مهمة عندما

التشخص االطوار عن طرٌق الغائط ، إذ ٌتم ادخال 

كبسولة مربوطة برأس سلك رفٌع وتفجٌرها فً االثنً 

عشر للحصول على خزعة نسٌجٌة من هذه المنطقة 

 .وفحصها للتحري عن الناشطات

 



  

  

 العالج 

اهم العالجات لداء الجٌاردٌا هو الهٌدرو كلورٌد .1
مرات 3ملغم كل 100بجرعة ( مٌباكرٌن )الكوٌناكرٌن 

اٌام للبالغٌن ونفس الجرعة ولكن مرتٌن  7-5لمدة " ٌومٌا
 .ٌومٌا لالطفال

%  85ٌعطى المٌترونٌدازول وبشكل ناجح وبنسبة . 2
اٌام للبالغٌن  5ولمدة " مرات ٌومٌا3/ ملغم 400وبجرعة 
   .مرات ٌومٌا لالطفال3ملغم واٌضا  200وبجرعة 

 



 واالنسجةسوطٌات الدم 

      Tissue and Blood flagellates 

(Haemoflagellates) 

 جنس اللشمانٌا

Leishmania genus 

1.12.2021 

 

 ابراهٌم فارس علً. د



 Blood and tissue flagellatesسوطٌات الدم واالنسجة 

 منها4  و أجناس 6  الى تعود والالفمرٌات الفمرٌات فً تتطفل التً واالنسجة الدم سوطٌات

 : طبٌة اهمٌة ذات

 .Leishmania اللشمانٌا جنس1. 

 Trypanosoma الترٌبانوسوما جنس .2

 .Leptomonas اللبتوموناس جنس.3

 . Crithidia الكرٌثٌدٌا جنس.4

 

     



 :االتٌة الخواص فً االنسجة و الدم لسوطٌات المختلفة االجناس تشترك

 وانتهاء   والطٌور والزواحف والبرمائٌات باالسمان بدء   الفمرٌات من العدٌد على تتطفل 1.

 .االنسان ومنها باللبائن

 بٌضوي او وكروي ( سوط وجود عند) منحنٌا ماٌكون وغالبا الشكل ومغزلً مسطح الجسم 2.

 .وجوده عدم عند

 . المولع ومركزٌة نسبٌا بٌضوٌة او كروٌة نواة وجود .3

 لضٌبً او كروي جزء ، جزئٌن من ٌتكون والذي Kinetoplast الحركً الجسٌم وجود 3.

 حبٌبة ٌسمى منه جدا لرٌب اخر وجسم Parabasal body الماعدي الجار جسم ٌسمى  الشكل

 Blepharoplast الجفن

 بمسافة الجفن امام ٌنتهً ولد الجفن حبٌبة من ٌنشا الذي axoneme محوري خٌط وجود .5

   .حر سوط بشكل االمام الى ٌبرز لد او لصٌرة

 الخٌط بٌن رلٌمة بروتوبالزمٌة طٌة وهو)undulating membrane متموج غشاء وجود .6

 .الجسم وحافة المحوري

 ، الخالٌا بٌن االنسجة سوائل و الدم و الجسم سوائل فً  السوط المثمبٌة اشكالها تتواجد 7.

 اللشمانٌا جنس فً الالسوطً الشكل مثل الخالٌا داخل السوط عدٌمة اشكال تتواجد بٌنما

Leishmania  الكروزٌة والمثمبٌة Trypanosoma cruzi 

 

     



 :  لسوطٌات الدم و االنسجةالمراحل التطورٌة 

  (االنسان) الفمري المضٌف فً حٌاتها دورة خالل والمثمبٌات اللشمانٌا لجنسً التابعة الطفٌلٌات تمر

 الطور مثل لطفٌلٌات اجناس باسماء بعضها سمٌت مختلفة باطوار (الحشرات) والالفمرٌات

 والطور الكرٌثٌدٌا طور و Leptomonas اللبتوموناس طور و Leishmanial stage  اللشمانً

 الطفٌلٌات بعض اجناس مع االطوار هذه اسماء لتشابه ونظرا Trypanosomal stage المثمبً

 Hoar and Wallace اعتمد فمد المشكلة لهذه وحال التسمٌة فً واضرابا ارباكا تسبب والتً

 وحركته Kinetoplast الحركً الجسم من الناشئ السوط وتطور نمو على بناء اخرى مصطلحات

  : التالٌة المصطلحات استعملت فمد االساس هذا  وعلى الطفٌل جسم داخل

 الذي ٌتمثل بجنس اللشمانٌا  Amastigoteعدٌم السوط -طور الالسوطً.1

وهو كروي او بٌضوي الشكل ٌحتوي على نواة وساٌتوبالزم والجسٌم الحركً ٌمع  فً النهاٌة  

 .االمامٌة والٌمتلن سوط حر

 ٌتمثل بجنس اللبتوموناس  Promastigote –طور امامً السوط  2.

 .  االمامٌةالسوط من النهاٌة وهو شكل متطاول وٌمع الجسٌم الحركً فً ممدمة الجسم و ٌبرز 

 ٌتمثل بجنس الكرٌثٌدٌاEpimastigote  -طور فوق السوطً 3.

امام  النواة ، وهو عبارة عن شكل مغزلً مدبب النهاٌتٌن ٌمع الجسٌم الحركً فٌه فً منتصف الجسم 

 .شاء متموج لصٌرالول مرةغمباشرة و ٌخرج منه السوط من الجهة االمامٌة لجسم الطفٌل وٌظهر فٌه 

 و ٌتمثل بجنس الترٌبانوسوما Trypomastigpte –طور مثمبً السوط . 4

الذي ٌكون مغزلً الشكل مدبب النهاٌتٌن والجسٌم الحركً ٌمع فً النهاٌة الخلفٌة للجسم و وٌظهر  

 .الغشاء المتموج على طول الجسم باتجاه االمام و الذي ٌنتهً بسوط ٌخرج من النهاٌة االمامٌة للجسم



 طور المثقبً السوط 

 طور فوقً السوط 

 طور امامً السوط 

 طور الالسوطً 

 الجسٌم الحركً

 اشكال التطورٌة لسوطٌات الدم و االنسجة 



 
   Leishmaniaجنس اللشمانٌا 

 مناطك فً تواجدها او انتشارها درجة فً تختلف التً اللشمانٌا من انواع بثالثة االنسان ٌصاب

 فلٌبوتومس جنس من ( الحرمس ) Sandfly الرمل ذبابة وٌنملها ، العالم من مختلفة

Phlebotomas هً واالنواع : 

  او بغداد حبة او الجلدي اللشمانٌا داء تسبب : Leishmania tropica – االستوائٌة اللشمانٌا1.

 نوعٌن واهم الرمل ذبابة هو النالل حلب، لرحة او الشرلٌة البثرة او الهور بثرة او دلهً حبة

  . P. sergenti و P. paptasii هما

 

 او المخاطً الجلدي اللشمانٌا داء تسبب :  Leishmania braziliensis البرازٌلٌة اللشمانٌا .2

 ذبابة هو النالل ،  Uta ٌوتا مرض او االمرٌكً اللشمانٌا داء او بلعومً االنفً اللشمانٌا داء

 . P. whitmani و P. intermedius نوعٌن واهم الرمل

 

 المرض او االحشائً اللشمانٌا داء تسبب : Leishmania donovani  االحشائٌة  اللشمانٌا. 3

 الطحال ضخامة مرض او black fever السوداء الحمى او (Kala-azar كاالازار) االسود

 و  P. chinensis الصٌنٌة فلٌبوتومس ذبابة نوعٌن واهم الرمل ذبابة هو النالل ، االستوائً

  . P. mongoliensis  المنغولٌة فلٌبوتومس



 

 دورة الحٌاة طفٌل اللشمانٌا 

 

 امامً المعدي الطور على الحاوٌة الرمل ذبابة لسعة مع اللشمانٌا حٌاة دورة تبداء

 خالل من االنسان جلد فً الحشرة تمذفه والذي (اللبتوموناس طور)  Epimastigoteالسوط

 على الموجودة بالمستلمات السوط امامٌات تلتصك .االنسان على التغذٌة اثناء. تحدثه الذي الثمب

 بعد البلعمة عملٌة وتحصل للجلد البطانً الشبكً الجهاز فً الموجودة الكبٌرة البالعم سطح

 Parasitophorous الطفٌل على الحاوٌة الفجوة فً السوط امامٌات تصبح وحالما االلتصاق
vacuole وتتكاثر وتتغذى اللشمانٌا تبمى لذا ، السوط عدٌمة اللشمانٌة االشكال الى تتحول 

 الى اللشمانٌا منها لتنطلك المصابة الكبٌرة البالعم تنفجر انشطارها ٌكمل ان بعد .باالنشطار

 الخاصة المناطك الى نوع كل ،  الهجوم ٌبدا وهنا . (منها لسم ) الدم الى او جدٌدة كبٌرة بالعم

 واالغشٌة الجلد تهاجم البرازٌلٌة واللشمانٌا فمط الجلد على هجومها ٌمتصر الجلد فلشمانٌا به

 حشرة لسعت واذا المختلفة، االعضاء االحشائٌة اللشمانٌا تهاجم حٌن فً له المبطنة المخاطٌة

 المتوسط المعً وفً فٌه الموجودة اللشمانٌا تاخذ تسحبه الذي الدم فمع مصابا انسانا مصابة غٌر

 الخامس او الرابع الٌوم بعد ٌتطور الذي السوط امامً طور الى اللشمانٌا تتحول للحشرة

 اللعابٌة الغدد الى تهاجر و والمرئ البلعوم فً المعدي االمامً طور الى  الدخول من

 .تلسعه شخص ألي االصابة لنمل جاهزة الحشرة تكون وهكذا الرمل لذبابة



التهام الطور امامً السوط بواسطة 

 الخالٌا البلعمٌة فً الجسم

ٌتحول طور امامً السوط الى الطور عدٌم السوط 
 Macrophagesداخل الخالٌا البعمٌة الكبٌرة 

ٌتكاثر الطور عدٌم السوط فً الخالٌا 

 البلعمٌة للعدٌد من االنسجة

 ذبابة الرمل تتغذى على دم الشخص 

المصاب حامال معه الخالٌا البلعمٌة 

 الكبٌرة الحاوٌة على طور عدٌم السوط

الى ( طور اللشمانً)ٌتحول الطور عدٌم السوط  

 امامً السوط داخل المعً المتوسط للحشرة

ٌمر طور امامً السوط 

بانقسامات متكررة فً المعً 

المتوسط للحشرة ثم ٌنتقل الى 

 المرئ والغدداللعابٌة للحشرة

 لسعة

 لسعة

 مضٌف فقري االنسان

  دورة حٌاة اللشمانٌا

على دم المضٌف الرمل ذبابة تتغذى 

 وٌحقن االطوار امامٌة السوط( االنسان)



 االعراض داء اللشمانٌا

 : االستوائٌة اللشمانٌا

 . بنٌة بمشور مغطاة وتصبح ارجوانٌا مظهرا وتاخذ االولٌة االفات تتضخم .1

 . كرٌهة رائحة ذو لٌح منها وٌنضح بمشرة مغطاة لوٌة المرحة تصبح اشهر اربعة الى ثالثة بعد .2

 . جدٌدة بثرات ظهور عند ولشعرٌرة حمى تظهر لد .3

 : البرازٌلٌة اللشمانٌا

   .  المتطورة االفات فً وخزب التهاب حدوث .1

 حبٌبٌة لاعدة للمرحة 2.

 مؤلمة تكون المتطورة المرحات .3 

 . ثانوي بكتٌري لغزو التمهٌد مع المخاطٌة االغشٌة فً (بثري) جدعً تشوه ٌحدث .4 

  . الببغاء منمار ٌشبه ممٌز انف ٌظهر االنفً الحاجز اصابة عند.5

 عند) الصوت وفمدان دم وفمر حمى االفة وترافك المتاثرة واالجزاء الشفة تتثخن والبلعوم الفم اصابة عند .6

   .(الحنجرة اصابة

 : االحشائٌة اللشمانٌا

 . تختفً ما سرعان جدا صغٌرة حطاطات فً وجودها عند الجلد افات تتحدد .1 

   .( المالرٌا مع تشتبه ما غالبا )  اسابٌع عدة تستغرق ولشعرٌرة بحمى عادة االعراض تبدا.2

 متحدب وبطن وذبول ثالثٌة حمى المرضى بعض على ٌظهر و .4. الٌوم فً حمى ذروتا الكاالازار مع ٌحدث .3

 . المتمدمة المرض مرحلة من بالرغم جٌدة بصحة وٌشعر بالعمل ٌستمر المرٌض ان اال

 





 

 :اللشمانٌا داء التشخٌص

 : والبرازٌلٌة االستوائٌة الجلدٌة اللشمانٌا

 الموٌة الحافة من ماخوذة مواد فً علٌها والتعرف الطفٌلٌات اكتشاف على التشخٌص ٌعتمد .1

 .للمرحة

- نٌكول– ماكنٌل -نوفً مستنبت باستخدام مزارع تعمل سالبا المجهري  الفحص ٌكون عندما.2
McNeal-Nicolle medium (NNN). 

  تظهرمنطمة الموجب التفاعل عند) Montenegro skin test  الجلدي مونتٌنٌكرو فحص.3

 .(ساعة 48  خالل المصوى درجتها وتصل ساعة8-15 خالل مركزٌة وعمد محمرة

 

 : االحشائٌة اللشمانٌا

   .الدم من المباشرة مسحات فً الطفٌلٌات اكتشاف على التشخٌص ٌعتمد.1

 المشكون للشخص اللمفٌة العمد او العظم نخاع او الطحال او الكبد من الماخوذة الخزعات فحص .2

   .باصابته

   الحٌوانات فً الطفٌلٌات عن والبحث باصابته المشكون الشخص من بمادة الحٌوانات حمن.3

 Xenodiagnosis بـ ٌسمى هذا و فترة بعد تشرٌحها عند

 



 :المكافحة والسٌطرة
 .الموبوءة المناطك فً المكشوفة األلبسة استعمال عدم1. 

 .الحشرٌة بالمبٌدات المعاملة أو العادٌة سواء الناموسٌات استخدام .2 

 للبٌوت وإدخالهم البخ حمالت مع التعاون و الرمل ذبابة على للمضاء الحشرٌة المبٌدات استعمال . 3
 .(الخ..الستائر و النوافذ وإطار النٌون لمبات حول بخ)

   .الرمل ذبابة دخول لمنع المنزل شبابٌن على المكثفة الشبكات نصب4.

 .الحشرات هذه تجمع التً االنسان  سكن محل من المرٌبة واالحراش االدغال ازالة 5.

 .االصابة تدٌم التً االخرى  الخازنة والمضائف  الموارض مكافحة 6.

 . اللشمانٌا مزارع من او مصابٌن ناس من االصابة ضد الفعال Immunization  التمنٌع 7.

 :العالج
 :  االستوائٌة اللشمانٌا

 . اسبوعٌا متكررة حمنات الى اضافة االفة حول % 10 بتركٌز الكونٌاكرٌن محلول ترشٌح : الموضعً العالج*

 .المداواة فInfra redً الحمراء تحت االشعة استخدام * . االفة حول % 2 بتركٌز البربرٌن كبرٌتات ترشٌح *

 .اٌام6-10 لمدة ٌومٌا الورٌد او العضل فً ملغم600 ( تراٌوستام او البتنوسام)الصودٌوم ستٌبوكلونات  استخدام *

 : البرازٌلٌة اللشمانٌا

 .سابما المذكورة بالجرعة تراٌوستام او البتنوسام *

 .ملغم350 بجرعة العضل فً وحٌدة حمنة الساٌكلوكوانٌل باموات *

 . اسابٌع  8 لمدة ٌومٌن كل او ٌومٌا(البطٌئ السكب او بالتسرٌب) الجسم وزن من كغم/ملغمB 1-0.25 امفوتٌرٌسٌن *

 :االحشائٌة اللشمانٌا

   السابمة الجرعة بنفس اوتراٌوستام بتنوسام*

 .ٌوما15 الى تصل لمدة-ٌومٌا العضل داخل الجسم وزن من  كغم / ملغم 2-4 بجرعة لومٌدٌن



 واالنسجةسوطٌات الدم 

     Tissue and Blood flagellates 

 جنس المثمبٌات

Trypanosoma  genus 

 

 علًابراهٌم فارس . د
8.12.2021 



 :Parasitic trypanosoma of man  االنسان فً المتطفلة المثمبٌات

 االصابة طرٌمة اساس على تمسٌمها تم االنسان فً تتطفل التً المثمبٌات من مجموعتٌن هنان
 :وهما

 Trypanosomaالكامبٌة المثمبٌة له تعود  Salivaria Section: اللعابٌات لسم1.
gambiense  والرودٌسٌة Trypanosoma rhodesiense ٌنتمل المعدي الطور ان حٌث 

 .الحشرة تحدثه الذي الجرح خالل من الناللة الحشرة لعاب مع االنسان الى

 

 Trypanosoma الكروزٌة المثمبٌة له تعود :Section Stercoraria  البرازٌات لسم .2
cruziًالحشرة تحدثه الذي الثمب تلوث خالل من الناللة الحشرة براز مع االنسان الى تنتمل الت 
 .الجلد فً الناللة

 

 : هً االنسان فً النوم مرض تسبب النً المثمبٌات فان حال اٌة وعلى

 sickness African االفرٌمً النوم مرض تسبب : رودٌسٌة ومثمبٌات كامبٌة مثمبٌات.1
sleeping ًتٌسً التسً ذبابة هو النالل افرٌمٌا وسط و غرب ف Tse tseجنس من 
Glossina ًوه G. Palpalis (ًكامبٌة مثمبٌات حالة ف ) و G. morsitans (ًحالة ف 
 او االمرٌكً النوم مرض تسبب التً الكروزٌة المثمبٌة.2 . افرٌمٌا شرق فً (رودٌسٌة مثمبٌات
 Triatoma البك نالالتها اهم فان ( الجنوبٌة امرٌكا فً) Chagas disease شاكاس مرض

infantans. 



  Polymorphismفً المثمبٌات االشكال تعدد ظاهرة 
 

 : اشكال بثالثة االنسان ومنها اللبون المضٌف دم فً والرودٌسٌة الكامبٌة تظهرالمثمبٌات

 االشكال هذه : LS ) ) Long Slender forms ( المغزلٌة ) النحٌلة الطوٌلة االشكال  1.
 .حر سهط ولها ، µm 29 نحو طولها ٌبلغ نحٌلة طوٌلة
 

 سمٌكة االشكال هذة : SS )) Short Stumpy forms (الجدعٌة) المصٌرة االشكال  .2
 وان ، السهط عديمة االشكال هذه تكهن  العمهم على µm   18 نحو طولها  ٌبلغ ،  ولصٌرة
 . قصيرا يكهن  السهط على احتهت

 والسمن الطول معتدلة اجسام ذوات اشكال : Intermediate forms الوسطٌة االشكال .3
 واالشكال النحيلة الطهيلة االشكال بين وسط حالة هي سهط لها ، µm 23 نحو طولها معدل

   .الجدعية القصيرة
 الى تدريجيا تتحهل ثم ، االصابة من المبكرة المراحل في النحيلة الطهيلة االشكال تسهد

 قبل من االشكال هذه تمتص وعندما االنسان جسم في الهسطية بالمرحلة مرورا القصيرة االشكال
 مرورا نحٌلة اشكال الى تتحول سوف المصٌرة االشكال هذه فان الدم مع Tse tse ذبابة

 .هكذا و  الوسطٌة بالمرحلة



 ظاهرة تعدد االشكال فً المثمبٌات 



 : ورودٌسٌة كامبٌة مثمبٌات حٌاة دورة

 لالنسان المعدي للطور الحاملة Tse tse تٌسً التسً ذبابة لسعة بداٌة مع الحٌاة دورة تبدا

 الذي الثمب خالل من االنسان جسم الى كائنات من الفم اجزاء لً موجود بما تدفع حٌث

  المصٌر الشكل ( الترٌبانوسوما) المثمبٌات من اشكال ثالثة الدم فً وٌوجد . الجلد فً تحدثه
 الطوٌل المغزلً والشكل ( µm 23 المعدل) الوسطً الشكل ،(µm 18 المعدل) البدٌن

 ) شهر خالل الشوكً المخً السائل ٌهاجم الذي هو المغزلً والشكل ، ( µm  29  المعدل)

 الدم فً المثمبٌات تعٌش ، (كامبٌة مثمبٌات ) حالة فً اكثر او ( رودٌسٌة مثمبٌات حالة فً

 باالنشطار فائمة بسرعة تتكاثر ، االصابة بعد االولٌٌن لالسبوعٌن اللمفاوٌة وااللنٌة والغدد

 الدم من المثمبٌات تختفً . اللمفاوٌة الغدد وتتضخم البالعم تتكاثر دفاعٌة وكعملٌة .  الطولً

 فً) لالفضل ٌكون لد التغٌٌر هذا فان لذا ، الوى بشكل ثانٌة مرة للظهور تعود ولد لفترة

 . الوى بشكل ثانٌة مرة ظهورها حالة فً) لالسوأ او (ظهورها وعدم الطفٌلٌات اختفاء حالة

 فتمتص مصابة غٌر( تسً التسً ذبابة ) حشرة لبل من المصاب االنسان االنسان لسع وعند
-15وخالل بسرعة المثمبٌات تتكاثر للحشرة الوسطٌة الهضم لناة وفً ، الدم مع المثمبٌات

 ( المانصة ) للمعدة المبطن الغشاء فً رلٌمة منطمة خالل ومن ، المانصة الى تنتمل ٌوما  10

 اللعابٌة الغدد الى ٌوما 12-20 خالل الطفٌلٌات تنتمل الغذائً حول الغشاء علٌه ٌطلك والذي

 تكون ان بعد Metacyclic  trypanosome ( دوري البعد) المعدي الشكل الى تتطور اذ

 تكون دوري البعد الطور الى وصولها وعند . اللعابٌة الغدد فً الكرٌثٌدٌا بطور مرت لد

 . لالصابة جاهزة الحشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االنسان او أي مضٌف فمري

 Glossinaالحشرة التسً تٌسً 
 الشكل البدٌن المصٌر ٌتحول 

فً معً المتوسط للحشرة الى 

 الشكل الطوٌل النحٌل

تنمسم 

وتتكاثر 

االشكال 

 الطوٌلة

تهاجر الى الغدد 

اللعابٌة لذبابة تسً 
ٌوما  -20  12تسً

وتتحول الى  الشكل 

الكرٌثٌدي 
Epimastigote 

تلتصك على خالٌا 

الغدد اللعابٌة و تنمسم 

االشكال الكرٌثٌدٌة 

 باالنشطار الطولً

تتحول االشكال 

الكرٌثٌدٌة الى 

االشكال المثمبٌة 

 بعد دورٌة خالل
 ٌوما  30-20

 االشكال المثمبٌة البعد دورٌة

 المخمجة للبشر         

االشكال المثمبٌة بعد دورٌة فً دم االتسان 

 تتحول الى االشكال الطوٌلة النحٌٌلة

تنمسم االشكال 

 الطوٌلة النحٌلة

 االشكال المصٌرة البدٌنة

 االشكال فً الغدد اللعابٌة للحشرة

 دورة حٌاة مثمبٌات الكامبٌة والرودٌسٌة

 االشكال الوسطٌة

 بداٌة الدورة

 فً االنسان

 بداٌة الدورة

 فً لحشرة



 : المرضً التاثٌر

 ٌطلك ) مؤلمة عمٌدة تتكون اسبوع حوالً وفً ، المثمبٌات انواع لجمٌع العضة مولع فً مبكر تفاعل ٌحدث
 تحطٌم عن فضال المركزي العصبً الجهاز على ٌكون الرئٌسً المرضً والتاثٌر .(Chancre لرحة علٌها

 .الكروزٌة المثمبٌة حالة فً بالذات و الملب عضلة

 

 : الرودٌسٌة و الكامبٌة بالمثمبٌات االصابة االعراض

 ٌظهر ولد . دائم وصداع ارق ، لٌلً تعرق ، حمى شكل على وتكون بالظهور االعراض تبدا : الحاد الطور

 تحت خزب ٌحدث ولد . فمط للٌلة لساعات الطفح ظهور ٌستمر ولد ، الجذع و االطراف فً طفح فترات على

 الخلفٌة الرلبٌة المتضخمة العمد سلسلة حالة فً اللمفٌة الغدد فً اعتالل الحاالت معظم فً وٌوجد ، الجلد
   .sign Winterbottom  ونتربوتوم عالمة علٌها ٌطلك

 فترة على متمطعة وتكون بالظهور المركزي العصبً الجهاز اصابة عالمات تبدا سنة الى اشهر 6 وبعد

 . ثابت وصداع السحاٌا فً تغٌرات ظهور االعراض اهم ومن . االصابة من فترة أي فً  متمدمة او شهور

 عالمة علٌها ٌطلك العالمة وهذه بالم المرٌض ٌشعر الزندي العصب مثل الكبٌرة االعصاب على الضغط وعند
 . ( االصابة بوجود موحٌة)   Kerandel’s  sign كٌراندل

 

 ، ذهنً خمول ، العمل من والنفور الرغبة عدم مع ممٌزة تصبح العصبً الضعف عالمات : المزمن الطور

 المخً السائل ٌظهر ، واالطراف اللسان ارتجاف ، ومرتعش بطٌئ تكلم ، العملً النمو ضعف ، اكتئاب حالة
 التً النوم مرحلة ) االخٌرة هً المرحلة وهذه  Mott cells  موط خالٌا و البروتٌن تركٌز فً زٌادة الشوكً

 .( بالموت تنتهً ما غالبا



 Chancreلرحة   
sign Winterbottom 



 :الكامبٌة والرودٌسٌةتشخٌص مثمبٌات 
 Winterbottomمن العالمات الظاهرة على المرٌض مثل عالمة ونتربوتوم : سرٌرٌا . 1

sign   ًالرلبة وعالمة كٌراندل فKerandel’s  sign  ( الشعور بااللم عند الضغط على

 (.العصب الزندي
 :  مختبرٌا. 2

 .نخاع العظامخالل عمل مسحات من الدم او العمد اللمفٌة الصغٌرة او من . أ

بعض الفحوصات المصلٌة مثل فحص تثبٌت المتمم وفحص التالك المناعً غٌر اجراء . ب

 . المباشر
  Cerebrospinal fluid  (CSF)ولدراسة او اظهار التغٌرات  فً السائل المخً الشوكً 

الشوكً فً السائل المخً Mott cells موط  االستدالل بكمٌة البروتٌن وعدد خالٌا ٌمكن 

 :  على مرحلة االصابة وٌمكن تمسٌم االصابة الى ثالثة مراحل 

 
  25خالٌا وتركٌز البروتٌن  3الشوكً طبٌعً ، ٌحتوي الل من السائل : المرحلة البدائٌة 1.

 .  3سم 100/ ملغم 
 .  3سم 100/ ملغم 38الل من البروتٌن وتركٌز 10-3الخالٌا عدد : المرحلة المتوسطة 2.

 
 100/ ملغم 38وتركٌز البروتٌن اكثر من  40عدد الخالٌا اكثر من : المرحلة المتاخرة 3.

 .  3سم



   :Treatment العالج

 . اللمفٌة والعمد الدم فً الطفٌل ٌتواجد عندما االصابة بداٌة فً Suramin السورامٌن عمار .1

 . السورامٌد عمالر مع المركزي العصبً الجهار انشمال حالة فTryparsamideً الترٌبارسامٌد عمار .2

 السورامٌن مع او ادوٌة مجموعة مع اخذه وٌمكن الجسم على سمً تاثٌر له لكن ، (Mel B) مٌالرسوبرول .3

 :  Trypanosma cruzi كروزي مثمبٌة حٌاة دورة

 إلى الطفٌلً هذا ٌحتاج أطوار، أربعة والبالغة األطوار جمٌع تضم حٌث جدا معمدة الطفٌلً لهذا الحٌاة دورة إن
 Reduviidالردفٌد بك وهو النالل أو والوسطً اإلنسان وهو النهائً المضٌف هما حٌاته دورة إلكمال مضٌفٌن
Bugs  جنس من Triatoma تدخـل حٌث البرازٌـة المثمبٌات مجموعة من الطفٌلً هذا إن سابما بٌنا ،وكما 

 تسبب ولد اإلنسان جلد إلى الحشرة براز طرٌك عن Metacyclic Trypomastigote وهً المعدٌـة األطوار

 من ذلن بعد الطفٌلً ٌنتشر ثم Chagoma بالشاكوما الحالة هذه وتدعى الدخول مولع فً وانتفاخا   موضعٌا   التهابا  

  من السوط مثمبٌة أطوار تعانً الشبكً البطانً الجهاز خالٌا داخل وفً المختلفة األنسجة إلى والدم اللمف خالل
 Trypomastigote-  Epimastigote – Promastigote  - Amastigote وكاالتً األطوار فً تحوالت

 Epimastigote ثم Promastigote طور إلى أخرى مرة تتحول ثم التضاعف ٌحدث األخٌر الطور وفً

 أخرى خالٌا إلى األخٌرة األطوار دخول وعند الخالٌا، خارج الدم إلى ٌطرح الذي Trypomastigote واخٌرا

 .خطٌرة مشاكل مسسببة فٌها وتتضاعف الالمسوطة األطوار إلى األطوار هذه تتحول الملبٌة العضلة خالٌا ومنها

 من حشرة تغذٌة وعند السابمة، األنواع من العكس على تتضاعف ال النوع لهذا الدم فً السوط مثمبٌة أطوار أن
 Hind الخلفٌة األمعاء إلى ثم Mid Gut المتوسط المعً إلى األخٌرة األطوار تنتمل للمرض النالل الجنس نفس
Gut طور إلى تتحول حٌث Epimastigote أطوار إلى المكان نفس فً وٌتحول باالنشطار ٌتكاثر الذي  

Metacyclic Trypomastigote ًطرٌك عن بالطفٌلً اإلصابة تنتمل كما.لإلنسان معدٌة أطوارا بدورها تعد الت 

 ٌنتفخ حٌث المصابة الحشرة ببراز الملوثة باألصابع مالمستهما بعد الجفن باطن أو  Conjunctivaالعٌن ملتحمة

 .Romana’s Sign رومانا بعالمة العالمة هذه وتدعى العٌن جفن



 دورة حٌاة المثمبٌة الكروزٌة

 تحدث االصابة نتٌجة تلوث الجرح الناتج 

 عن عضة الحشرة بفضالت  الحشرة الحاوٌة

 على الطور المعدي  

 تدخل خالٌا العضالت 

 (وبالذات عضلة الملب) 

والخالٌا العصبٌة بشكل 

خاص تتزق الخالٌا خالل  
 اٌام  5-4

 الشكل النموذجً للطور المثمبً 

 Cالسوط ٌشبه حرف 

 فً الدم

فً المعً الوسطً للحشرة تتحول 

االطوار المثمبٌة الى عدٌمة السوط 

التً تتكاثر وتتحول الى طور امامٌة 

 السوط ثم الى فولً السوط

 بداٌة الدورة 

 فً االنسان

 بداٌة الدورة 

 فً الحشرة



 : كروزٌة بالمثمبٌة االصابة اعراض
  chagoma شاكوما تفاعل . 1 االعراض ومن الدم فً السوط مثمبٌة اطوار تظهر ان ٌمكن :الحاد الطور فً
 لعدة تبمى ولد العضة من للٌلة ساعات خالل مؤلمة ساخنة حمراء صلبة صفٌحة تظهر اذ العضة مولع فً اولً
 العلوي الجفن على وتسبب الوجه فً ٌكون المٌٌز مولعها ان اال الجسم من جزء أي على تظهر لد انها ومع شهور
   .العلوي الجفن تورم عن عبارة هو و sgin Romana’ s رومانا عالمة

 المصٌبة العضة من اسابٌع 2-3 خالل االولٌة الحمٌة االستجابة تظهر .3 . موضعً غدي اعتالل ٌحدث لد .2
 من متغٌرة درجات 6. ، والطحال الكبد وضخامة توعن و5.  ، والعضالت العظام فً الم4. ، لشعرٌرة ٌصحبها
 . الملب عجز او لصور

 لصور ، الدرجة منخفضة حمى المصاب على وتظهر . الدم فً السوط مثمبٌة الطور الٌظهر :المزمن الطور فً
 .الملب عمل فً الدرجات متغٌر

 : كروزٌة المثمبٌة التشخٌص*
 خالل من ( ومختبرٌا )، رومانا عالمة على اعتمادا ( سرٌرٌا) التشخٌص ٌمكن :الحاد الطور خالل التشخٌص *

 فحص استخدام ٌمكن ذلن عن فضال . الشاكوما من المصبوغة الكشطات من اللشمانٌا طور على العثور
Xenodiagnosis المرٌض دم على مصاب غٌر بك تغذٌة خالل من الفحص هذا وٌجرى جدا مفٌد ٌكون والذي 

 . الطفٌل عن بحثا البك غائط فحص ثم به المشتبه

 وهو Complement fixation test المتمم تثبٌت فحص استخدام فٌمكن : المزمن الطور خالل التشخٌص *
 . الفحوصات جمٌع بٌن من فائدة االكثر

 

   : كروزٌة المثمبٌة عالج

 غزو ٌمنع اذ الدم فً المثمبٌات من للتخلص اٌام 10 لمدة  ٌومٌا / ملغم 10 بجرعة Primaquine  البرٌماكوٌن .1
 . الفم طرٌك عن اكثر او اسابٌع 3 لمدة لمدة / ٌومٌا تتراساٌكلٌن غم 1 الى اضافة االنسجة

 . اٌام   7-10 لمدة ٌومٌا ملغم 26.3 بجرعة Primaquine phosphate البرٌماكوٌن فوسفات .2



 علم الطفيليات

 البوغيات المتطفلة في االنسان

Parasitic sporozoa of man 

 Toxoplasma gondiiالمقوسة الكوندية 

 حنان صديق سعدون . د
 المرحلة الرابعة/قسم علوم حياة/كلية التربية للعلوم الصرفة



 gondii Toxoplasma   الكوندية المقوسات
 والطيور االنسان ضمنها ومن الثديات يصيب  خلوية الداخل االجبارية الطفيليات من هو الكوندية المقوسات

 عام في Nicolle قبل من تونس في مرة الول ووجد ،  االنتشار عالمي طفيل وهو المقوسات داء ويسسب

  عام  الكوندية المقوسات وسميت  Ctenodactylus gondi   نوع من افريقي شمال قارض في 1908

 .  Manceaux و Nicolle قبل من1909

 :الطفيل تصنيف

Kingdom                      protista  

Protozoa Sub  Kingdom            
Phylum                        Apicomplexa 

     Class                             Conoidasida 

Order                           Eucoccidiorida 

Family                         Sarcocystidae 
Toxoplasma                     Genus 

          Toxoplasma gondii           Species 
                    

Kingdom  



 

 :  العام الشكل
  هما مقطعين من مكون واالسم ، التسمية جاءت هنا ومن ( قوس ) هاللي شكل للطفيل

Toxon = Arc = Bow = و قوس Plasma = Form= شكل . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 للمقوسة الكوندية( المتغذي ) الطور سريع التكاثر 



 :Cycle Life الطفيل حياة دورة
 فقط القطط في وتحدث Enteroepithelial cycle  الظهارية المعوية المرحلة او الجنسية المرحلة هما مرحلتين الكوندية المقوسة حياة دورة تشمل

 .والطيور االنسان ضمنها ومن اللبائن الوسطية والمضائف القطط في وتحدث Extraintestial cycle المعوية خارج اوالمرحلة الالجنسية والمرحلة
  لالمعاء الطالئي النسيج في جنسي تكاثر يتبعه  Schizogony االنفالقي التكاثر فيه يعاني حيث لهذا النهائية الطبيعية المضائف Cats  القطط تعد 

  Oocysts البيضية االكياس بظهور عادة تبدا الجنسية الدورة وان طويلة مدة الالجنسية  االنفالقية الدورة تستمر وقد . القطط لهذه ( اللفائفي ) الدقيقة
 15 نحو القطط  تطرح حيث ،  االصابة بدء من ايام  7-10  مابين تتراوح لمدة الجنسية الدورة  هذه وتستمر ايام 3-5 بنحو اصابتها بعد القطط براز في

   . المصابة القطط في المناعة لتطور  وذلك يوما  13 حدود في الجنسية الدورة هذه وتختفي ،  المدة هذه خالل يوميا بيضي كيس مليون
  : االصابة 

   القطط- اوال
 القطط  براز في طرحها من ايام 3 بعد البيضية االكياس تنضج مصابة اخرى قطة من بيضية اكياسا بلعها نتيجة  القطط تصاب.1

   .تقريبا سنة لمدة المظللة الرطبة التربة في حية وتبقى الجسم خارج المصابة
 والجرذان الفئران مثل ( الناقلة) الحاملة المضائف في تنمو التي tissu cyst النسجية لالكياس اكلها نتيجة القطط تصاب كذلك . 2

 بطيئة خضرية اشكال حتى او للطفيل النسجية االكياس على لحمه في حاوي بالمقوسات  مصاب حيوان أي او والطيور واالبقار واالغنام
 ايضا جنسي بتكاثر يتبع ، الجنسيا انفالقيا تكاثرا  للقطط  الدقيقة االمعاء في الكوندية المقوسات طفيل يعاني Bradyzoites  الحركة

   . ذكره سبق كما االمعاء في
 . امها من مصابة الحياة الى تخرج التي المصابة االم القطة من ( المشيمة) السخد طريق عن  الوليدة  القطط تصاب ان يمكن كما . 3

 مما واالمعاء المعدة في الهاضمة االنزيمات بفعل يذوب النسجي الكيس فان  وامعائها القطط معدة الى االطوار هذه من اي دخول وعند

 الطور الى وتتحول الدقيقة لالمعاء الطالئية الخاليا لتخترق البيضية االكياس من البويغات وتحرر التكاثر بطيئة تحررالحوينات الى يؤدي
 الطور هذا على ويطلق  االقسومات وتكوين Schizogony االنفالقي التكاثر الالجنسي بالتكاثر يبدا الذي Tachyzoites الناشط

 الدورات من ساسلة وبعدة جديدة خاليا وتهاجم االقسومات وتتحرر الخلية تنفجر باالقسومات الخلية امتالء وبعد  shizont بالمنشطر

 Microgametes  الذكرية االمشاج تتكون اذ   gametocytes ,لالمشاج مولدة خاليا الى االقسومات من قسم تتخصص الالجنسية

 تحاط والتي  zygote  المخصبة البيضة لتكون االنثوية االمشاج مع الذرية االمشاج تتحد  Macrogametes االنثوية واالمشاج

 unsporulated متبوغ غير( غيرناضج ويكون  القطة براز مع الخارج الى يطرح الذي  Oocyst  البيضي الكيس لتكون بغالفين
Oocyst  (الناضج البيضي الكيس يحوي اذ ايام5-4 بعد النضج مرحلة الى يصل اذ ( المتبوغ البيضي الكيس sporulated Oocyst ) 

 لمدة حية البيضة االكياس وتبقى  spors ابواغ اربعة على يحتوي بوغي كيس وكل  sporocysts  البوغية االكياس من زوج على
 . Enteroepithelial cycle الطالئية المعوية بالدورة الدورة هذه على ويطلق المالئمة الظروف توفر عند سنة



الكيس النسجي داخل 

االنسجة المبتلعة من 

قبل القطط  يصل الى 

 االمعاء 

الحييات بطيئة التكاثر تخترق خاليا 

االمعاء وتتحول الى الحييات سريعة 

 امعاء القطط الحاوية على االكياس المعوية التكاثر 

االقسومات 
merozoites 

الحييات بطيئة التكاثر 

Bradyzoite   

 الخاليا المولدة لالمشاج

 البيضة المخصبة

الكيس ا لبيضي متواجد 

في براز القطط غير 
 unsporulatedمتبوغ 

 shizontالمنشطر 

sporulated 

الكيس البيضي يبتلع من قبل المضيف 

 الوسطي

 الخاليا المولدة لالمشاج

  المعوي خارج بالطور  ممثال االمعاء خارج الالجنسي  االنفالقي التكاثر من اخرى اشكاال وللطفيل

Extraintestinal phase  االقسومات بعض انتقال بعد وذلك merozoites  االنفالقي التكاثر من الناتجة 

 االعضاء من وغيرها والدماغ العضالت مثل الجسم من اخرى  مناطق الى اواللمف الدم عبر المعوي  الالجنسي

 وخارج  Intracellular الخاليا داخل الخضرية االشكال على حاوية نسجية اكيسا ومكونة الجنسيا فيها متكاثرة

   . منها حجما اصغر انها اال ، للحيوان الخضري الشكل تشبه اشكال  ذوات ،  Extracellular الخاليا

دورة حياة المقوسة 

الكوندية في امعاء 

 القطط



 (القطط )المضيف النهائي 

 االكياس النسجية في انسجة وعضالت القطط

 (االثني عشر) االمعاء الدقيقة للقطط 

 المضائف الناقلة االنسان وحيوانات اليفة ووحشية

يمكن ان يصاب االنسان باكل اللحم الحاوي على االكياس  

 (الخ ....المعز ، خنازير ) 

انتقال مباشر الى 

 الجنين عبر المشيمة

الحييات سريعة 

 التكاثر

كيس بيضي ناضج يحوي على كيسين بوغيين كل 

 بويغات 4منهما يحوي على 

 

  

 يمكن ان يصاب االنسان عند تمظيف اماكن القطط

 االكياس النسجية في انسجة المضيف الوسطي

 الكيس البيضي غير ناضج

تحرر الحوينات بطيئة 

 التكاثر في االمعاء

 البيضة  المخصبة

 تكاثرجنسي 
 البيضة  المخصبة

 االخصاب

 تكاثر الجنسي 

تقوم الحوينات البطيئة  

باصابة الخاليا مولدة 

الناشطات التي تعاني 

 التكاثر االنفالقي

 امشاج انثوية
macrogametes 

 امشاج ذكرية
microgametes 

الحوينات سريعة التكاثر في 

 االمعاء
االكياس  

النسجية 

 المبتلعة

 دورة حياة المقوسات الكوندية
  Toxoplasma gondii 



 بداخله االنسجة في tissu cyst  النسجي الكيس

 Bradyzoites التكاثر بطيئة الحوينات

وتسمى Trophozoite( المتغذي)الطورالناشط 

 Tachyzoiteايضا الحوينات سريعة التكاثر 

 : بطورين االنسان جسم في التوكسوبالزما طفيل يمر

 Endodyogeny  الداخلي التبرعم بعملية وتتكاثر Tachyzoites :  (التكاثر سريعة الحوينات ) الناشط الشكل .1

 . المرض من الحادة االصابة مع الطور هذا يتصاحب

 . للمرض المزمنة الحاالت في تظهر التي  Bradyzoites:( التكاثر بطيئة حوينات ) الخمول مرحلة . 2

  



  : االنسان– ثانيا
 االكياس بلع طريق عن والطيور المختلفة كاللبائن االخرى الحاملة والمضائف االنسان يصاب ان يمكن

  االكياس هذه ينقل وغيرها  والصراصر  الزبالة ذبابات تقوم ان  يمكن حيث ،  الناضجة البيضية

 البيضية االكياس هذه تحرك ان االرض لديدان يمكن كذلك الطعام مائدة الى القطط براز من البيضية

 تتحرر ،  بالخضراوات وااللتصاق الحشرات متناول في وجعلها  التربة خارج الى التربة في المدفونة

 فيه وتتكاثر لالمعاء الطالئية الخاليا وتهاجمه  اللفائفي في وغيره لالنسان الدقيقة االمعاء في البويغات

 تكاثر فيها اليحصل والطيور االخرى واللبائن االنسان بان يعني وهذا . فقط الجنسيا انفالقيا تكاثرا

  اللمفاوية العقد الى اللمف او مع الالجنسي التكاثر هذا من الناتجة االقسومات بعض تحمل وقد جنسي

 فيها ومتكاثرة نسجية اكياسا فيها مكونة والعيون والدماغ  العضالت مثل االخرى االعضاء الى ثم ومن

 . معوي خارج الجنسيا انفالقيا تكاثرا

 على والحاوية جيد بشكل مطهية غير حيوانات لحوم تناوله نتيجة االنسان يصاب ان يمكن كذلك

 عن او  والتربسين الببسين هضم تقاوم التي التكاثر البطيئة االشكال على الحاوية  النسجية االكياس

 االعضاء نقل عند او الوليد الى السخد عبر او المختلفة الجسم سوائل طريق اوعن اللحوم لمس طريق

 . االصابة لنقل قوية مصادر الدم ونقل والكلية القلب مثل



   : المرضي التاثير
 سريرية تحت النها مرضية اعراض عليهم التظهر ومعظمهم االعمار جميع في لالنسان المقوسات بداء االصابة تحصل1.   

subclinical  الساللة على المرض شدة وتعتمد كثيرة سالالت وله . 

 بداء مصابة االم كانت اذا . حامل امراة 1000 / 1-2 حدود في  toxopalasmosis Congential الوالدي المقوسات داء نسبة 2.
 يكونون منهم % 60 ونحو ، %45 نحو المصابة االم من الجنين الى االنتقال نسبة تكون الحمل  خالل او الحمل عند الحاد المقوسات

 موه مثل severe damages قاسية اضرار يعانون سوف منهم %30 نحو وان ، يموتون منهم %9 نحو سريريين،وان تحت مرضى
 ( للعين) Retinochoroiditis المشيمي الشبكية التهاب ،Intracerebral calcification المخ تكلس ،  Hydrocephalus الراس
 الخاليا عدد في زيادة مع البيضاء الدم كريات عدد في وزيادة الدم وفقر بالشلل احيانا ويرافق mental retardation عقلي وتخلف
 . جلدي طفح واحيانا خلوي وارتشاح االستسقاء الى اضافة ، المصابين نصف في واللمفاوية  monocytes النواة وحيدة

 . والحيوان االنسان في واجهاض ميتا الجنين يولد قد 3.

 الذين االطفال وفي . االصابة على دليل أي اليبدي واالخر شديدة اعراض من يعاني قد  التوامين احد فان ، twins التوائم حاالت وفي4.
  البشري الوالدي للعلل  الرئيس السبب وهو للعين المشيمي الشبكية والتهاب عقلي وتخلف للدماغ تضرر لهم يحصل االصابة من يعانون

Human birth defects.   

 : هي انماط بثالثة المكتسب المقوسلت داء يتمثل 5.

 في وانخفاض دم وفقر وصداع fever وحمى عضلي بالم يتميز الذي  moderate lymphadenitis  اللمفاوية للغدد معتدل التهاب -آ
 . الكبد وظيفة في تغير مع اللمفاويات في وزيادة الضغط

  القلبية العضلة والتهاب Encephalomyelitis السحليا والتهاب وقشعريرة جلدي بطفح مصحوبة Acute case حادة حالة -ب
   . الرئة والتهاب

   . مبهمة اعراض مع واسهال  وصداع الوزن في ونقص عضلي بصعف المتمثل  chronic المزمن  المقوسات داء -ج

 : االعراض
 : اما فهو المقوسات بداء المصابة االم من ( المشيمة ) السخد عبر  الطفل اصيب اذا

 . الحمل بداية من اصيب ما اذا  stillbirth fetus   ميتا يولد او يجهض ان1.

 . الحمل من االخيرة االشهر خالل اصيب ما اذا الوالدة من اشهر 2-3 بعد تظهر لكنها اعراض بدون يولد2.

 .النفاس فترة خالل االم اصيبت اذا ، الرضاعة خالل من  الرضيع الوليد يصاب 3.



 Diagnosis التشخيص

  : سريريا.1   

   . االطفال في المخية التكلسات خالل من -آ

   . للعين الشبكي المشيمة التهاب -ب

 : مختبريا 2

 عن للتحري المجهر تحت وفحصها المثلين ازرق بصبغة صبغه ثم عضو أي من  Biopsy خزعة اخذ-آ
   . النسجية واالكياس الهاللية الخضرية االشكال

  . وفحصها كالسابق وصبغها necropsy خزعة اخذ الموت  بعد-ب

 . الخضرية االشكال لرؤية صبغها بعد المجهر تحت وفحصها اللمفاوية العقد من جزء هرس -ج

 بجزء اطعامها او ذلك بعد وفحصها مختبرية لفئران البطني الجوف في المصاب الشخص من خزعة حقن -د
 . الخزعة من

 : مصليا 3

 Indirect haemoagglutination antibody test المباشر غير الدموي التالزن اختبار1.
(IHAT). 

 . fluorescent antibody test (IFAT) Indirect  المباشر غير التالقي الضد اختبار 2.

 . وارين و لسابين المتمم تثبيت اختبار .3

 . روكمان و لسابين المتعادل الضد . 4

 . فرنكل اختبار .5

 ، المصلية الفحوصات من وغيرها وفيلدمان لسابين المثلين ازرق اختبار . 6
 

 



 :العالج   
 بدون للشفاء يتماثلون سريرية عالمات  عليهم تظهر ال والذين المقوسات بداء المصابين االشخاص اغلب ان

 القلب كاصابة والحادة الشديدة السريرية االعراض ذوي االشخاص ان اال التلقائي الشفاء بسبب وذلك معالجة
 بايريميثامين عالج هو انتشارا واوسعها العالجات واهم علية للقضاء الطفيل ضد العالج استخدام يتطلب والعيون

Pyrimethamine (داربريم Daraprim) ثالثي بايريميثامين مع اسابيع – 4 3 لمدة يوميا / ملغم 25 بجرعة 
 . اسابيع – 4 3 لمدة / يوميا / غم 6 – 2  بجرعة الكبريت
  6 + ملغم 50 ثم ساعات 6 بعد ملغم  25 ثم ملغم  50 اولية بجرعة ايضا البايريميثامين عقار اعطاء ويمكن

 . اسبوعين لمدة يوميا ثالثية بجرعة امايد سلفون غم
 
 
 : الوقاية 
 .وفضالتها القطط مع التعامل تجنب .1

 .جيد بشكل طهوه يتم أن قبل اللحم تذوق وعدم . .جيًدا المطهو غير أو النيء اللحم اكل تجنب2-
 ذلك بعد والصابون بالماء  جيًدا اليدين غسل مع التربة، مع التعامل أو الحديقة في العمل عند القفازات ارتداء3-

 .مباشرةً 
 بماء األخرى والمعدات السكاكين التقطيع، ألواح غسلو  ، النيء اللحم إعداد بعد جيًدا الطعام أواني غسل-4

   .األخرى لألطعمة العدوى انتقال لمنع سائل وصابون  دافئ
 .والخضروات الفاكهة كل غسل5-
 .التكسوبالزما طفيل على يحتوي قد النه الحليب .المعقم غير الحليب شرب عدم6-



 علم الطفيليات

 البوغيات المتطفلة في االنسان

Parasitic sporozoa of man 

 Plasmodium sppجنس المصورات 

 (المالريا)

 حنان صديق سعدون. د
 المرحلة الرابعة/قسم علوم حياة/كلية التربية للعلوم الصرفة

 (نظري)



 :Plasmodiumجنس المصورات 
(  البرداء)ريا ماليحوي هذا الجنس على انواع  عديدة من المالريا تصيب الطيور واللبائن والزواحف ، وهناك خمسة انواع منها تصيب االنسان وتسبب له داءال

 .  هي المسؤولة عن نقل االصابة بمرض المالريا  وانتشاره في االنسان   Anophelesان انثى بعوض االنوفيلس  1897عام   Ronald Ross، واكتشف 

 :انوع المصورات التي تصيب االنسان  
 .Tertian malariaتسبب داء االمالريا النشطة او مالريا الثلث الحميد :  Plasmodium vivaxالمصورة النشيطة .1

 .الثلث الحميد البيضوي ، او البيضاويمالريا تسبب  ovale Plasmodiumالبيضوية  المصورة .2

 .Benign quartan الحميد الربعي المالريا داء تسبب   Plasmodium  malariae الوبالية المصورة.3

 .الثلث تحت ،malignant tertian  الخبيث الثلث ، المنجلي المالريا داء تسبب التي  falciparum   Plasmodium   المنجلية المصورة.4

ة المصورة.5  . باالنواع مقارنة فريد بشكل سريعة يجعلها مما ساعة24  كل تعاود فيها الحمى نوبة   Plasmodium knowlesi النُّولِِسيَّ

   . عليها وتاثيرها RBCs  الحمر الدم كريات في تواجدها وفي العام شكلها في الخمسة االنواع تختلف

 البالزموديوم جنس تصنيف

Phylum:Apicomplexa 

Class:Sporozoa 

Subclass:Coccidia 

Order:Eucoccidiorida 

Suborder:Haemosporina 

Family:Plasmodiidae 

Genus:Plasmodium  

Species:P.vivax,P.ovale,P.malariae,P.falciparum,P. knowlesi 



   :cycle Life المصورات حياة دورة

 . حياتها دورة الكمال الفقري وآخر فقري احدهما اثنين مضيفين الى المصورات انواع جميع تحتاج

 الحاملة االنوفيلس بعوض انثى تغذيتة عند السليم االنسان في المصورات حياة دورة تبدأ : host vertebrate  الفقري المضيف

 نصف خالل الدم مجرى من البويغات هذه تختفي . الدقيقة البويغات هذه من جدا كبيرة باعداد االنسان تحقن حيث  sporozoites للبويغات

 االولى ساعة 24 خالل تواجدها مكان واليزال ، للكبد الحشوية الخاليا بدخول يومين او يوم بعد تقوم البويغات هذه ان وجد حيث ، ساعة

 .تماما محدد غير

 cycle Hepatic       الكبدية الدورة.1

 هو وهذا الكبدية الخلية غشاء على الموجودة receptors المستلمات مع يرتبط الذي ligand رابطا بالبويغات يحيط الذي البروتين يحمل

 بافراز البويغات في  Rhoptries هراويات تقوم . الجسم من االخرى االنسجة من غيرها وليس الكبدية الخاليا البويغات دخول سبب

 فيها وتختفي ،  Trophozoites  ناشط الى الكبدية الخاليا داخل البويغات تتحول ، الكبد خاليا اختراق عملية تسهل التي البروتينات

  انشطاريا انقساما الناشطات تعاني ،cytostome الخلوي فمها بواسطة الكبد خلية سايتوبالزم على وتتغذى القمة معقدة عضيات

Schizogony ، المنشطرات بذلك مكونة البنوية االنوية من جدا كبيرة اعداد تتكون بحيث Schizontes  بالدورة الدورة هذه الى ويشار 

 ناتج ويكون  ،Exo - erythrocytic Schizogony الدموي خارج االنشطاري التكاثر او pre-erythrocytic cycle ( PE ) الدموية قبل

 قبل من االقسومات هذه من كثير تبتلع . واحدة كبدية خلية يصيب واحد بويغ من ناتجة merozoites اقسومة 40.000 نحو الدورة هده

  جديد من الدورة وتعيد اخرى كبدية خاليا فتهاجم االخرى االقسومات اما خلوية دفاع الية وهي الكبد في الموجودة Kupffer كوفر خاليا

 التي الدموية الدورة الى الكبد االقسومات تغادر الكبدية الدورات من سلسلة بعدة و . فقط واحدة كبدية بدورة فتمر المنجلية المصورة ماعدا

 هجوم واول الجسم داخل الى الطفيل دخول منذ الفترة .  جديدة انشطارية الجنسية دورة فيها منشأة الحمراء الدم كريات تصيب بدورها

   . ايام 6-9 بين تستغرق الحمراء الدم كريات على

   ( المالريا داء اعراض فيها تظهر )  cycle Erythrocytic      : الدموية الدورة .2

 تقوم ، سطحها على نوعية مستقبالت لوجود الحمراء الدم كريات نحو الكبدية الدورة من الناتجة merozoites االقسومات تنجذب

 شكل الى الكروي الشكل من والتحول بالنمو وتبدا الحمر الدم كريات سايتوبالزم على تتغذى و الحمراء الدم كريات باختراق االقسومات

 بالمجهر مرئية غير الفجوة تصبح الطفيل محيط نحو الطفيل بسايتوبالزم تدفع التي فيها غذائية فجوة تكون نتيجة Ring stage حلقي

 وتنمو السايتوبالزم كثيرة ( Amoebiod stage الشكل اميبيةTrophozoite ( الناشط الطور الى وتتحول الحلقي شكلها وتفقد الضوئي

 السايتوبالزم ويحيط متكررة انشطارية انقسامات النووية المادة تعاني ان بعد schizont (المنشطر) المفلوق الشكل الى  بسرعة وتتطور

   االيضية فضالتها مع الدم مجرى في االقسومات وتسبح الحمراء الدم كرية تنفجر االقسومات تكوين اتمام وبعد ، المنقسمة باالنوية

 .المالريا اعراض ظهور عن المسؤولة وهي crystals Hemozein الهيموزوين حبيبات بضمنها



 
 منها االكبر العدد ولكن ، البيض الدم وكريات البطانية الشبكية الخاليا قبل من االقسومات هذه  من الكثير تبتلع

 في ايام 1-4 من الدموية الدورة تستغرق ، الدورة جديد من الدورة ليعاد  جديدة حمرد الدم كريات جديد من يهاجم
 محدد غير عدد بعد االبتالع على قدرتها   البالعة الخاليا تفقد للهيموزوين السمي التاثير .الطفيل نوع حسب االنسان

 مولدة خاليا الى الحمر الدم كريات داخل الالقسومات بعض تتحول ، الدم في الالجنسية االنشطارية الدورات من
  الصغيرة لالمشاج مولدة خاليا الى واخرى ( االنثوية ) macrogametocytes الكبيرة لالمشاج

microgametocytes ( الذكرية) صبغة على تحتوي ، النوع حسب مميزا الجنسية الخاليا هذه حجم يكون 
 المصاب االنسان على تغذيتها خالل االنوفيلس بعوضة انثى قبل من تبتلع لم واذا ، قصير وعمرها ، الهيموزوين

  . المدة هذه خالل في البطاني الشبكي الجهاز خاليا قبل من ايضا تبتلع وقد ، اسبوع غضون في تموت سوف فانها
 

  : Invertabrate host الالفقري المضيف
  الخاليا الدم مع تمتص سوف فانها بالمصورات مصاب انسان دم على االنوفيلس بعوضة انثى تغذية حالة في

 في  لها الحاملة الحمر الدم كريات من تتحرر ان بعد  gametes امشاج الى تتطور سوف التي  لالمشاج المولدة
 امشاج الى الصغيرة لالمشاج المولدة والخاليا بيوض الى الكبيرة للمشاج المولدة الخاليا تتحول حيث ، البعوضة معدة
 المشيج نحو الذكري المشيج يتحرك ، امشاج 6-8 من ليتكون  Exflagellation االسواط بزوغ بعملية ذكرية

 التي Ookinete المتحركة البيضة الى بسرعة تتحول والتي Zygote المخصبة البيضة مكونا ويخصبه االنثوي
 الى وتتحول للبعوضة المتوسط بالمعي المحيط الدموي التجويف الى البعوضة لمعدة المخاطي الغشاء باختراق تقوم

 اختزاليا انقساما البيضي الكيس نواة تنقسم . البعوضة لمعدة الخارجي الجدار على Oocyst البيضي الكيس
meiosis البويغات من اآلفا لتكون sporozozoites بالكيس الكيس على يطلق وعندها  المتطاولة الدقيقة 

 جسم خالل وتنتقل الدموي التجويف الى البوغي الكيس من االبواغ تخرج Sporocyste السبوري الكيس او البوغي
 جسم في تحقن ان يمكن وبذلك البعوضة خرطوم الى تصل قنواتها خالل ومن اللعابية الغدد الى لتصل البعوضة

 10-14 حدود في هو البعوضة جسم في  الدورة هذه الكمال الالزم الزمن . منها اآلف تغذيتها خالل اخر لنسان
 . المحيط حرارة ودرجة المصورات نوع على يعتمد وهذا ، يوما



 دموية  خارج الدورة

 الدموية الدورة

 البوغية الدورة
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 البعوضة معدة جدار
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 الدم تاخذ البعوضة
 المختلفة االطوار معه

 الدورة الدموية في االنسان



Gametocytes  
Of P.falciparum 

microgametocyte macrogametocyte 

 schuffner´s dots شفنر حبيبات على   P. vivaxو  P. ovale  ب المصابين لالشخاص الحمر الدم كريات تحتوي

 . المصفر االحمر او االزرق اللون ذوات  maurer´s Clefts مورر تشققات على  P. falciparum ب والمصابين

 : لالمشاج المولدة الخاليا

   الكرومتينية المادة وتبعثر حجمها بصغر microgametocyte (الذكرية) الصغيرة لالمشاج المولدة الخاليا تمتاز1.

 . باهت ازرق لون ذو فيها والسايتوبالزم ، الخلية مركز في ماتكون عادة والتي االحمر اللون ذات فيها ( النووية )

 فيها الكروماتينية المادة وتجمع الخلية حجم بكبر macrogametocytes الكبيرة لالمشاج المولدة الخاليا تمتاز بينما .2

   غامق ازرق لون ذو  السايتوبالزم ويكون الجانبي وموقعها وصغرها

p.vivax 
P.Ovale 

P.malariae 

 
 

p.vivax 
P.Ovale 

P.malariae 

 
 



 انواع المالريا التي تصيب االنسان



 :  المرضي التاثير
  sporozoites فالبويغات االصابة من فترة بعد اال بالمالريا االصابة عند واضحة مرضية تاثيرات أي التظهر

 حيث الكبد خاليا على البويغات هجوم مع يبدأ الضرر ولكن تذكر اضرار اية احداث دون الدم مجرى تترك

 بعد المرضي التاثير عالمات اول وتبدأ . المريض على واضح فعل رد أي فاليظهر هذا ومع ، وتحطمها تخترقها

 . الحمر الدم كريات الكبدية الدورة من الناتجة االقسومات اختراق

 

 انسداد مع المصابة الحمراء الدم لكريات تحطيم يحدث اذ وعائية تكون الرئيسية المرضية التغيرات  **

 . اخرى واعضاء للكبد  االنسجة دم تاكسج يضعف مما عامة بصورة الداخلية االوعية في الدموية الشعيرات
 Macrophages الكبيرة البالعم يحفز الدم الى االقسومات وانطالق الحمراء الدم كريات انفجار فان كذلك

 وهذا ، الماليا وخضاب  المنفجرة والخاليا الطفيليات ابتالع على ( الطحال في وخاصة ) البطاني الشبكي للجهاز
 ينتج البطاني الشبكي الجهاز خاليا في المالريا خضاب ترسب ان. splenomegaly الطحال تضخم الى يؤدي

 .اخرى واعضاء الكلى ، الكبد ، الطحال ، الدماغ قشرة في اسود او سنجابيا لونا عنه

 

 يتغير بدوره وهذا هيماتين الى بسرعة يتحول الطليق الهيموكلوبين فان الحمراء الدم  كريات انفجار وعند

 الجزء ) الهيموكلوبين حديد اما الصفراء في ويفرز الكبد قبل من يمتص الذي بايليروبين الى بسرعة

   .(اخرى واعضاء للكبد  الحشوية الخاليا في ) هيموسدرين بشكل فيترسب ( الالعضوي

 االوعية في الجلطة تكون تكرار مع الدم فقر الى يؤدي الحمراء الدم كريات عدد في في الحاصل النقص ان

  . الدم بالزما لزوجة من يزيد مما الحمراء الدم كريات  تكتل  نتيجة الصغيرة الدموية



 : لسببين ( الخبيثة المالريا ) المنجلية المصورة حالة في اكبر يكون الدم فقر ***

 الوبالية المصورة تفضل حين في هجومها عند (الفتية ) الحديثة الحمراء كريات تفضل البيضوية و النشيطة المصورة  1.

 عدد يكون لذا ، تفضيل بدون الحمر الدم كريات من النوعين كال فتهاجم المنجلية المصورة اما المسنة، الحمراء دم كريات

   . اكبر الطفيل يهاجمها التي الدم كريات

 وهذا ، المصابة وغير المصابة الحمر الدم كريات بابتالع الطحال في الكبيرة البالعم تقوم المنجلية المصورة حالة في.2

 . الحمر الدم كريات عدد في اكبر فقدانا يحدث

 : الداخلية االعضاء على التاثير

 في الطحال حجم ويضمر ، ذاتي انفجار الى ويتعرض ويلين وينزف مسمرا اسود لونة ويصبح باعتدال فيتضخم الطحال ***

 . النشيطة بالمصورة االصابة بداية

 قليال ويتضخم مسمرا اسود لونة ويكون ويحتقن املسا ويصبح يلين النشيطة بالمصورة  الحادة االصابة فعند ، الكبد اما 

 . يتصلب فانه المزمنة االصابة وفي

  وقد . نزفية مساحات مع الحاد تحت او الحاد  glomerular nephritis الكلية كبيبات التهاب تظهر وقد الكلى تحتقن ***

 ذلك يصاحب و الكلية فوق الكظر غدة تتاثر وقد .  proliferative ( انتشاري ) تكاثري  focal بؤري االلتهاب هذا يكون

 . hypotension الدم ضغط في وانخفاض عام ضعف

 بعض Capillaries  الدقيقة الدموية االوعية تحمل وقد الحاالت بعض في  pigmented محببة تظهر قد الرئتان ****

 . الدم في حر بشكل الحبيبات

  تقرح فيه يظهر الذي الوقت في ،  خفيف تحبب مع محتقنة فيها المخاطية االغشية تكون فقد واالمعاء المعدة اما ****

Ulceration  المصابة الحمراء الدم كريات ، بالحبيبات الدموية الشعرية االوعية انسداد بسبب.   

 الدموية االوعية في انسداد يحدث  المنجلية بالمصورة االصابة فعند ذلك من واكثر ،  للدهون تحطم فيه يظهر فقد القلب ***

 الى الدم في الحرة الطفيليات او الحمراء الدم كريات ميل عن  thrombosis التخثر او  plugging االنسداد ينتج وقد ،

 الى يصل الذي anoxia االوكسجين نقص حالة في مميتة االصابة وتكون . الشعرية الدموية االوعية بجدران االلتصاق

 . القلب عضلة



 :االعراض
 المرض اعراض في مفاجئ اشتداد فيها يحصل متقطعة حمى وهي البرداء الحمى هو المالريا لداء الرئيسي السريري المظهر
 ونواتج االقسومات من جدا كبيرة اعداد طرح عن ناتجة وهذه اطوار او مراحل بثالث تمر برداء وكل ، واخرى فينة بين يحصل
   : البرداءهي الحمى واطوار الدم في متكررة بصورة المحطمة والخاليا ايضها

 في شديدة وببرودة والمفاصل الظهر في شديدة بآالم المريض يشعر الطور هذا في :stage cold or chill    القشعريرة طور .1  
 نبض ويزداد لونه ويشحب بالعطش شديد شعور مع وهذيان بالتقيء يبدا ثم ،  شديد رجفان مع اسنانه تصتك بحيث الفقري العمود
 . دقيقة 20-60 لمدة الحالة تستمر و ، عنده القلب

 ،  الشحوب بعد جلده ويحمر المريض حرارة درجة ترتفع الطور هذا في  : ،stage hot or Fever الحرارة او الحمى طور .2
   .  ساعات 1-4 من الحالة تستمر °م 39 المريض حرارة درجة تصل وقد ، بالدوار شعور مع والتقيء الصداع عنده ويستمر

 الطبيعية حالتها الى وترجع الغزير التعرق نتيجة الجسم  حرارة درجة تنخفض الطور هذا في stage Sweating:  التعرق طور .3
 لكنها ، حاال احسن وهو التالي اليوم في اال واليستيقظ ينام قد اذ ، المؤقتة الراحة من بنوع ويشعرالمريض القلب نبض وكذلك

 زمن يقترن . يموت او المريض يشفى ان الى اخرى بعد مرة التالية النوبة تعاد ثم . ساعات  3-4 وتستغرق والكآبة بالملل مقرونة
  : وتكون الدم في للمصورات االنفالقية الدورة مع النوبة

 باكثر االصابة حالة وفي  P.malariae حالة في 72 وكل  , P. Falciparum P. vivax , P.ovale المصورات في ساعة 48 كل
   . نوبات حالة في يبقى ربما النه المريض حال ويضطرب المدة هذه تتغير نوع من

 : التشخيص
 . الطحال وتصلب البرداء حمى المريض على الظاهرة االعراض من : سريريا .1

 رقيقة دم مسحات عمل خالل من المختبر في عليها والتعرف الطفيليات اظهار على رئيسية بصورة يعتمد : مختبريا2.
thinوسميكة thickاالصابة سلبية عن االعالن قبل من متتالية ايام ثالثة لمدة اليوم في مرتين لشمان بصبغة وصبغها . 

 :المصلية االختبارات وتكون:مصليا.3

   . Indirect Haemagglutination test ( IHAT )  المباشر غير الدموي التالزن اختبار 1. 

 .antibody test (IFAT)  Indirect Flourescentالمباشر غير التالقي الضد اختبار .2
 

 

 

 



   :العالج
 هذا يعاد . حبة /  ملغم15 بريماكوين + حبة / ملغم150 الكلوروكوين حبوب :  جذري عالج 1 . 
 . الماضي العام في المصابين لكافة ايام5 لمدة  حبة / ملغم25  بريماكوين بدورة العالج

 والمناطق االهوار لسكان وتعطى حبتان داربريم + حبات 4 كلوروكوين ( تحرزي ) افتراضي عالج .2
  . المرض وجود مع البعوض لهجوم المعرضة

 . بالمالريا المبوءة المناطق في والموظفين العاملين على توزع وقائي عالج .3
 

 : والسيطرة الوقاية
 . البعوض التجذب التي االبيض اللون ذات المالبس لبس•
 . منتظم بشكل المالريا ضد المناسب العالج واخذ البعوض لسع ضد شخصية وقاية•
 . والحيوية الكيميائية الوسائل بكافة البعوض ومكافحة المصابين بعالج المجتمع وقاية•
 الناموسيات واستخدام والشبابيك االبواب على الحشرات من منعات بوضع البعوض من الدور حماية•

 .وغيرها مصابيح من النوم غرف في (البعوض) الحشرات طارد استخدام الى اضافة النوم عند
 



PARASITOLOGY علم الطفیلیات 
Parasitology علم الطفیلیات

Parasitic Helminthes

الدیدان الطفیلیة
المحاضرة (1)

أ . د. أسماء عبد العزیز علي

جامعة الموصل /كلیة التربیة للعلوم الصرفة⁄ قسم علوم الحیاة
المرحلة الرابعة 



Helminthes  الديدان
   

  حیوانات بعدية Metazoan animals, عديدة الخاليا, ثالثیة الطبقات 
الجرثومیة Triploblastic, تتمیز انسجتھا الى اعضاء و اجھزة و بعضھا حرة 

المعیشة و البعض االخر طفلیات داخلیة, تتطفل على االنسان و 
الحیوانات االخرى. 

   تصنیف الديدان:
 تصنف الديدان الطفیلیة التي تتطفل على االنسان الى شعبتین رئیسیتین 

من شعب الالفقريات:

Phylum: platyhelminthes  1. شعبة الديدان المسطحة
 or Aschelminthes   Phylum:2. شعبة الديدان الخیطیة او الكیسیة

Nemathelminthes

باالضافة الى شعبتین صغرتین وھما: 
Hair snaikes )  Phylum: Nematophora)3. شعبة الديدان الشعرية

ال تتطفل افرادھا على االنسان
(Phylum: Acanthocephala (Thorny-headed worms  4. شعبة مشوكات الرأس

5. و صنف واحدة من شعبة الديدان الحلقیة Phylum: Annelida  الذي ھو صنف 
العلقیات

Genus: Hirudo مثل العلق الطبي  Class: Hirudina



Phylum: Platyhelminthes شعبة الديدان المسطحة

Planaria
 صنف) )
 المعكرات

Fasciola hepatica
صنف المثقبات) )

Taenia saginata
 صنف) )

الشريطیات

 Class: Cestoda 3. صنف الشريطیات
Taenia saginata  افرادھا طفیلیة كما في دودة البقر الشريطیة

Taenia solium و دودة الخنزير الشريطیة

 تضم ھذه الشعبة ثالثة اصناف:

Class: Turbellaria 1. صنف المعكرات
Planaria افرادھا حرة المعیشة مثل البالناريا

 Class: Trematoda2. صنف المثقبات
Fasciola hepatica افرادھا طفیلیة كما في



Class: Trematoda   صنف المثقبات
  

Digenea  تنتمي المثقبات التي تتطفل على االنسان الى رتبة ثنائیة المنشأ او المضیف  
:الصفات اوالممیرات العامة للمثقبات

 مسطحة من الناحیة البطنیة والظھرية و اجسامھا غیر مقسمة.❑
 لھا ممصین قويین احدھما الممص الفمي oral sucker تحیط بفتحة ❑

ventral sucker الفم و االخرممص بطني
تصنف ھذه الديدان ايضا اعتمادا على عدد الممصات و اماكن تواجدھا 

الى:

❑(Schistosomatidae ما عدا عائلة) معظمھا خنثیة
-cross واالخصاب داخلي وقد يكون خلطیا

self- fertilization او ذاتیاfertilization 
❑Coelom عديمة الجوف الجسمي
جھازھا الھضمي غیر كامل النعدام المخرج.❑
الجھاز التناسلي جید النمو و يقع بین التفرع االعورين.❑
تحتوي على جھاز عصبي بسیط (زوج من العقد المخیة وحبال عصبیة)❑
 ال تحتوي على أجھزة دوران أو تنفسي❑
الجھاز االبرازي من نوع النفريديا❑

Monostome وحید الممص  .a
Amphistome ثنائیة الممص .b 

Distome مزدوجة الممص .c 
Holostome متكامل الممص .d

Echinostomeمشوك الممص    
.e



Class: Trematoda (المثقبات) صنف

طریقة العدوى:
 passive transport 1النقل المنفعل. 

یصاب االنسان اما عن طریق تناول اللمذنبات البعدیة المتكیسة على النباتات المائیة او 
االسماك او اللسرطانات و غیرھا 

Active transport 2. النقل الفعال او النشط
 عن طریق اختراق المذنبات الحرة السابحة لجلد االنسان خالل تواجده في الماء- 

كالمنشقات
و تصنف المذنبات حسب طبیعة الذنب الى االشكال التالیة:

.1 Schistosomes مذنبات مشطورة الذنب-كما في المنشقات

.2 Paragonimus westermani مذنبات صغیرة الذنب-كما في

.3 Clonorchis sinensis-مذنبات محززة الذنب الكبیرة

.4Opisthorchis مذنبات محززة الذنب غشائیة-كما في انواع



 الجھاز التناسلي
 في المثقبات

Reproductive system in 
Trematodesال



 دورة حیاة
 المثقبات

Trematodes
بشكل عام



 تصنف   Trematoda:حسب تواجدھا في مناطق الجسم المختلفة الى
المثقبات

Hepatic Trematodes1. المثقبات الكبدية 
  a.دودة الكبدية   Fasciola hepatica :تستوطن افرادھا في الكیس الصفراء و قنواتھا وتشمل

Chlonorchis sinensis . دودة الكبدية الصینیة b
 Opisthorchis felineus .c

 Dicrocoelium dendriticum متفرعة المعي .d 

Intestinal Trematodes2. المثقبات المعوية  
 Fasciolopsis buski .a

Heterophyes heterophyes .b
   Metagoninus yokogawi .c

Pulmonary Trematodes  3. المثقبات الرئوية
Paragonimus westermani .a

Blood flukes (Trematodes) or Schistosomes 4. المثقبات الدموية او 
  المنشقات

 Schistosoma haematobium المنشقات الدموية .a
Schistosoma mansoniالمنشقات المانسونیة  .b
   Schistosoma japanicum المنشقات الیابانیة.c



Hepatic Trematodesالمثقبات الكبدية  
 

Fasciolidae  عائلة المتورقات 
Fasciola hepaticaدودة او متورقة الكبدية    

 تسبب داء الفاشیولیسس  داء Fascioliasisاو 
 المتورقات (مرض تعفن الكبد), المضائف النھائیة:

  .االغنام,  الماعز, الماشیة باالضافة الى االنسان



Fasciola hepatica دورة حیاة المتورقة الكبدية 
 



 Fasciola giganticaالمتورقة العمالقة 
 

Fascioliasis داء الفاشیولیسس    تسبب  مرض.a
(12cmx 75-25) تشبه المتورقة الكبدية اال انھا اكبر حجما اذ يبلغ حجمھا .b

 (13cmx 3-25) Fasciola hepatica بینما يبلغ حجم االمتورقةالكبدية 
Fasciola hepatica دورة حیاة المتورقة العمالقة مشابھة للمتورقة الكبدية  .c 

Lymnea auriculata and L. nataleasis مضیفھا الوسطي قوقع مائي حقیقي ھو.d



Clonorchis sinensisالمتفرعة الخصى الصینیة    
Opisthorchis sinensis2013) االن تسمى)   

 Clonorchiasisتسبب مرض كلونورجیاسس 
 المضائف ھي االنسان و اللبائن االكلة لالسماك مثل

القطط و الخنازیر و الكالب



Clonorchis sinensis دورة حیاة دودة المتفرعة الخصى الصینیة 
https://www.cdc.gov/parasites/clonorchis/biology.html



Opisthorchis felineusدورة حیاة متأخرة الخصى 
  الھرية

https://www.google.co.uk/search?q=opisthorchis+felineus+morphology&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve
d=0ahUKEwjO1q3arOzdAhXDSsAKHW_JAyYQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=VtOG_qAhEDlhNM:



Opisthorchis felineusدورة حیاة متأخرة الخصى الھرية  
https://www.cdc.gov/parasites/opisthorchis/biology.html /



Dicrocoelium dendriticum متفرعة المعي المغصنة  

https://www.google.co.uk/search?q=Dicrocoelium+dendriticum&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7Lf3pRRzgU
ePJM%253A%252CVupXJ2lHUfI4eM%252C_&usg=AI4_kSyzkNucUJbeNtG6Ct8ZB3Bci8w6Q&sa=X&ved=2ahUK
Ewid8vyIrPLdAhUlCcAKHRHGA5EQ_h0wEXoECAoQFw#imgrc=o8q7nPG1MWfZhM:

 Dicrocoeliasis تسبب مرض
المضائف ھي االنسان و اللبائن

االكلة لالعشاب 



Dicrocoelium dendriticum دورة حیاة متفرعة المعي المفصصة 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dicrocoelium_dendriticum#/media/File:Dicrocoelium_LifeCycle.png



 التاثیرات المرضیة للديدان الكبدية

Clonorchis sinensisالمتفرعة الخصى الصینیة 
 Opisthorchis felineusدورة حیاة متأخرة الخصى 

  الھرية

Fasciola hepaticaدودة او متورقة الكبدية    
Dicrocoelium dendriticum 

اثارة میكیانیكیة في القنوات الصفراء المصابة  نتیجة 1.
االفرازات السامة الناتجة في بدء االصابة

تلف قنوات الصفراء2.

تضخم الكبد3.

زیادة طفیفة في عدد كریات الدم البیض و الحامضیة4.

استمرار المرض یسبب تلف الخالیا الحشویة للكبد 5.

تسبب االصابة الشدیدة تشمع الكبد6.

نادرا ما یموت االنسان من االصابة وان الموت الناتج 7.
ھو بسبب سوء التغذیة او الورم السرطاني عندما یكون 

عدد الدیدان كثیرة.

قد تنسد القناة الصفراوية حتى بوجود 1.
دودة واحدة احیانا

فرط التنسج Hyperplasia  للنسیج 2.
الطالئي المبطن للقناة الصفراوية

تضخم الكبد  في المراحل المتقدمة و 3.
التھاب الخلب (البريتون)و التھاب الكبد 

و بؤر نخرية في البريتون تنتھي 
بالتلیف

تشمع الكبد وارتفاع الضغط البوابي و 4.
انحالل االنسجة الحشوية

.5ESR قد تزداد سرعة ترسیب الدم

زيادة في عدد كريات الدم الحامضیة 6.

قد تسبب الديدان الیافعة خالل ھجرتھا 7.
الى الكبد افات منتشرة-بؤر نخرية في 
جداران االمعاء و محاجر العین و الرئتین 

و االنسجة تحت الجلد و قد يتوفى 
االنسان في حاالت االصابة الشديدة.



 اعراض االصابة بالديدان الكبدية

Clonorchis sinensisالمتفرعة الخصى الصینیة 
 Opisthorchis felineusدورة حیاة متأخرة الخصى 

  الھرية

Fasciola hepaticaدودة او متورقة الكبدية    
Dicrocoelium dendriticum 

قشعریرة و حمى قد تصل الى درجة حرارة 40 ̊م1.

الم في الكبد, سوء الھضم, عدم االراحة في منطقة قبل 2.
المعدة

ضعف مع فقدان الوزن3.

في االصابات الشدیدة:4.
     فقر دم, خفقان القلب, دوار, كابة, یرقان خفیف و 

استسقاء

اضطرابات في الھضم و حمى و الم 1.
 Allergic يتبعھا مظاھر أرجیة

manifestaions
صداع شديد و الم في منطقة فوق 2.

عظم القص و لوح الكتف االيمن
يرقان و اضطراب ھضمي و اسھال و 3.

فقر دم 
Dicrocoelium dendriticum وفي حالة     

اضطرابات ھضمیة, غازات, تقیؤ, مغص 
صفراوي, اسھال و امساك مزمن Hyperplasia فرط التنسج 

 سببھا زيادة في فعالیة نشاط الخلیة بسبب زيادة االيض  و التي تودي الى زيادة
 سرعة انقسام الخلیة و ھذا يؤدي الى الزيادة الكلیة في عدد الخاليا و لیس

.بالضرورة زيادة في حجم الخلیة
 False Fascioliasisداء المتورقات الكاذب 

 ھو اكتشاف بیوض الديدان الكبدية في براز انسان غیر مصاب لتناوله اكباد
.حیوانات مصابة بھذا الديدان



 Parasitologyعلم الطفيليات
الديدان الطفيلية 

Parasitic Helminthes

(2)المحاضرة 

المثقبات المعوية و الرئوية و الدموية

اسماء عبدالعزيز علي. د.أ

جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياة

المرحلة الرابعة



Intestinal Trematodaالمعوية المثقبات 

 Family: Fasciolidaeالمتورقات     :العائلة
Fasciolopsis buskiالمتوارقة البسكية : الجنس
Fasciolopsiasisداء المتورقات : المرض

االنسان و الخنازير و غيرها: المضائف النهائية

الصين و دول جنوب شرق اسيا: االنتشار

Fasciolopsis buski



Fasciolopsis buski دورة حياة



Intestinal Trematodaالمعوية المثقبات 
Family: Heterophyidae:العائلة
Heterophyesالدودة المغايرة  : الجنس heterophyes
Heterophyiasisداء : المرض

االنسان و القطط و الكالب و غيرها: المضائف النهائية

الشرق االقصى و الشرق االوسط: االنتشار

Heterophyes 
heterophyes



Heterophyes heterophyes   دورة حياة



Intestinal Trematodaالمعوية المثقبات 

Family: Heterophyidiae:   العائلة
Metagonimusخلفية المناسل اليوكوكاوية: الجنس yokogawai
Metagonimiasisداء : المرض

االنسان و القطط و الكالب و اللواحم االخرى: المضائف النهائية

شرق االقصى و سيبيريا و دول البلقان: االنتشار



Metagonimus yokogawai  دورة حياة



ة للمثقبات المعويةالمرضيتأثيراتال

Fasciolopsis buskiالمتوارقة البسكية  * 
ية و تكون بؤر ملتهبة في موضع االصابة مع خراجات و تقرحات و ارتشاح خاليا كرو. 1

.حامضية مع نزف
دودة او توقف االمعاء و 2000-1000قد يحدث انسداد في االمعاء عند وجود . 2

.اضطراب في العصارات الهضمية
.ويةفقر الدم معتدل مع زيادة في الحمضات و زيادة أو نقصان في الخاليا اللمفا. 3

خلفية المناسل اليوكوكاويةوHeterophyes heterophyesالدودة   * 

Metagonimus yokogawai

.قد يحدث اسهال مخاطي مزمن و متقطع مصحوبا بمغص و عدم الراحة في البطن. 1

معاء زيادة في الحمضات و فقر دم نادر و اورام حبيبية في الدماغ نتيجة اختراق البيوض لجدار اال. 2

حيث تحفر الديدان عميقا في الغشاء Heterophyes heterophyesخاصة بالنسبة لدودة  

د يصل المخاطي و تضع البيوض في االوعية الدموية و اللمفاوية و ينتج تلف القلب مع توسع حاد و ق

.البيض الى الدماغ او الحبل الشوكي مولدا اضطرابات و التهابات في الجهاز العصبي المركزي

.اضطرابات بطنية مع اسهال مخاطي و مغص. 3



تشخيص المختبريال

الديدان الكبدية و المعوية•

اء الكبد اكتشاف البيوض في البراز و تمييزها عن بعضها و تمييز حالة االصابة بد. 1
و ذلك بمنع االنسان الذي وجد في برازه بيوض False Fasciolopsiasisالكاذب 

.الكبديات من تناول الكبد لمدة اسبوع و فحص البراز

.في الحاالت الخفيفة duodenal Intubationتنبيب االثني عشري . 2

.اختبارات الترسيب. 3

.و غيرها من االختبارات االخرىComplement fixationاختبار تثبيت المتمم . 4



Pulmonary Trematodaلرئويةاالمثقبات 

Family: Paragonimidae:   العائلة
  Paragonimus westermani: الجنس
Paragonimiasisداء : المرض

االنسان و القطط و الكالب و اللواحم االخرى: المضائف النهائية

شرق االقصى و اجواء من افريقيا و امريكا الجنوبية: االنتشار



Paragonimus westermani دورة الحياة المثقبة الرئوية



Blood flukesالدمويةمثقباتال

Schistosoma  ( ديدان البلهارزيا)المنشقات

Classification
Phylum: Platyhelminthes
Class: TRematoda
Order: Prosostomta

Family: Schistosomatidae

:صفات عائلة البلهارسيا العامة

 ثنائية الجنس( االجناس منفصلةDiecious).

 عديمة البلعوم.

االعوران يتحدان خلفا و يكونان اعورا واحدا.

تتطفل هذه الديدان في مجرى الدم.

وال تمر بمرحلة الريديا خالل تطورها اليرقي في القوقع.

 الذكور اعرض و اقصر من االناث و تمتلك اخدود طولي في الجهة البطنية
و 13-4خصاها , تعيش فيه االنثىgynecophoreيسمى قناة حمل االنثى

Tuberculatedجلدها قد يكون متدرنا 

 رتعيش في قناة حمل االنثى للذكو,   و اطول من الذكور( شعرية)االناث ادق.

 البيوض مشوكةSpinedو غير مغطاة.



Schistosoma haematobiumالشكل العام  للمنشقة الدموية 



على ثالثة انواع تتطفل( البلهارزيا)يضم جنس المنشقات 
:االنسان و تسبب له داء المنشقات و هي

Schistosoma haematobiumالمنشقة الدموية 1.
.  ت المثانيو تسبب داء االمنشقا( المثانية)و تسمى ايضا المثقبة الدمويةالبولية 

خصى كبيرة و المبيض في 4الذكور لها , سنة في االنسان30تعيش الدودة لمدة 
.االنثى خلف الوسط

Schistosoma mansoniالمنشقة المانسونية 2.
او دودة بلهارزيا Intestinal blood flukeو تسمى ايضا المثقبة الدموية المعوية 

سنة و تسبب مرض المنشقات المعوي و 20تعيش الدودة لمدة , المستقيم
.االحشائي

Schistosoma japonicumاليابانية المنشقة 3.
تسبب داء المنشقات الشرقي المعوي  .Oriental blood fluke و تسمى ايضا المثقبة الدموية

. و الكبدي



م حياة المنشقات بشكل عادورة 



ةالمرضيتأثيراتال

بعد مرض المالريا من   WHO يأتي داء المنشقات بالدرجة الثانية حسب تقارير منظمة الصحة العالمية

:للمرض ثالثة مراحل. حيث االعتالل و نسبة الوفيات

Pre patent period مرحلة دخول المذنبات في جسم االنسان و التي تمثل مرحلة نمو و حضانة . 1

.للمرض Acute period و تسمى ايضا بالمرحلة الحادة Oviposition 2.مرحلة وضع البيض 
ات المتمثلة بالترميم و التجديد لالنسجة التالفة وهو من صميم امراضية المنشق: مرحلة التفاعل النسجي. 3

Chronic period الشديدة و تسمى بالمرحلة المزمنة

:تعتمد شدة االذى على
.عدد المذنبات التي تدخل الجسم. 1

(االصابة الكثر من مرة)تكرار االصابة . 2

مدة االصابة. 3

دموي يكون االذى الرئيسي لليرقات في الرئة مما يسبب نزفا بثريا و بؤرا مرتشحة مصحوبة بسعال و نفث

.  و التهاب حاد ايضا في الكبد مصحوبا بحمى



ة لمنشقات االنسانالمرضيتأثيراتال
Schistosoma haematobiumالمنشقة الدموية .1

وتسمى ايضا بلهارزيا المثانة التي تسبب التبول الدموي

( Prepatent periodمرحلة قبل البائنة )مرحلة الحضانة . أ
متمثلة بمرحلة دخول المذنبات الى جسم االنسان و هجرتها مع الدم الى حين 

.نضجها و تتمثل هذه المرحلة بحكة و طفح جلدي

Acute periodالمرحلة الحادة . ب
,ي االنسانمتمثلة بمرحلة وضع االناث للبيض في االوعية الدموية المثانة البولية ف

تصل حيث تقوم البيوض باختراق هذه االوعية الدموية بمساعدة شوكتها النهائية و
ل و نتيجة الضغط و نخر و افراز انزيم حال للنسيج من قب. الى التجويف المثانة

يرات القائبات تؤدي الى حدوث تغيرات مرضية في المثانة البولية و تشمل التغ
انة المبكرة فرط دموي محتقن و ارتفاع حويصلي في الطبقة المخاطية لجدار المث

.  مسببة طيات حليمية و اورام نامية في الغشاء المخاطي للمثانة

Chronic periodالمرحلة المزمنة . ج
ية و مع ترسبات كلس, تتميز بتكوين بقع ملتهبة نتيجة موت االنسجة و تلفها

تبول دموي , فوسفاتية و تخثر الدم و وجود مخاط و قيح و أنسجة ميتة
Haematuria ,انسداد جزئي للحالب و خزب , تضخم بطانة المثانة, و عسر التبول

.في الكليتين وحصى و كثرة البول نتيجة ضيق الحالب و المجاري البولية



ة لمنشقات االنسانالمرضيتأثيراتال
 Schistosomaو المنشقة اليابانية  Schistosoma mansoniالمنشقة الدموية .2

japonicom

( Prepatent periodمرحلة قبل البائنة )مرحلة الحضانة . أ
مع التأثيرات الناتج عن هجرة المذنبات في الجسم تكون مشابهة للمنشقة الدموية

.حكة و طفح جلدي

Acute periodالمرحلة الحادة . ب
يسبب متمثلة بمرحلة وضع االناث للبيض في االوعية الدموية لالعضاء المصابة والذي

و تكون  Hyperplasiaارتشاحا خلويا في جدران االمعاء مع تليف شديد و فرط التنسج 
قان و و تكون التغيرات المبكرة عبارة عن احت. اورام حليمية و تجلط في االوعية الدموية

مفيدة في )تضخم في االمعاء او تحبب في الغشاء المخاطي و ظهور حليمات صفر 
.و تقرحات معوية( التشخيص

Chronic periodالمرحلة المزمنة . ج
عاء و وجود تتميز بتكوين اورام ليفية بوليبية و تضيق في االمعاء مع ظهور الدم في االم

مكن ان خاليا نسيجية متخثرة و يمكن ان تتنتقل البيوض على طول الدورة البوابية و ي
اخرى و كذلك تنشمل اعضاء, تصل الى الكبد و الطحال و الرئة و القلب و الجهاز العصبي

حم و بداء المنشقات مثل العقد اللمفاوية و االعور و الزائدة الدودية و البنكرياس و الر
.الخصيتين و الكليتين



التشخيص المختبري

هذا ينطبق على جميع انواع المثقبات التي درست سابقا  

و المنشقة المانسونية Schistosoma haematobiumتشخيص المنشقة الدموية . 1
Schistosoma mansoni  و المنشقة اليابانيةSchistosoma japonicom

ا الى يتم الكشف عن االصابة بداء المنشقات عن طريق اكتشاف البيوض و تشخيصه
يتم , ةفي حالة المنشقة الدموي. مستوى النوع حيث انه لكل ومثقبة بيضها الخاص بها

و  ELISAفحص االدرار و نادرا البراز باالضافة الى اختبارات مناعية كثيرة منها فحص 
.غيرها من الفحوصات المناعية

ا االدرار يتم فحص البراز و نادر: اما في حالة المنشقة المانسونية و المنشقة اليابانية
.مع اختبارات مناعية كثيرة

لكشف عن بقية المثقبات االخرى مثل الكبدية و المعوية و الرئوية فيتم فحص البراز ل. 2
 Paragonimusاضافة الى فحص القشع في حالة المثقبات الرئوية , البيوض فيها

westermani  و كذلك يستخدم االشعة السينيةX-Rayلتشخيص المثقبة الرئوية و تمييزها عن غيرها

.ذات اخاديد داخلية15-5حيث تظهر االكياس بشكل حلقة معتمة ذات قطر , من المسببات المرضية االخرى



عالجال

Intestinal Trematodes 1 . المثقبات المعوية

.مللتر عن طريق الفم5أعلى حد –كلغم من وزن الجسم ⁄مللتر0.12تتراكلورواثيلين بجرعة . أ

.غم1اقصى حد -سنة عمر⁄غم0.1هيكسايل ريسورسيبول . ب

Hepatic Trematodes المثقبات الكبدية . 2

.اسابيع6مرات يوميا لمدة 3ملغم 250فوسفات الكلوروكوين بجرعة . أ

.ايام10كلغم في العضالت يوميا لمدة ⁄ملغم1و اميتيد بجرعة رديهايد. ب

.يوما15-10كلغم في ايام متناوبة لمدة ⁄ملغم50-30بجرعة ( ثنائي كلوروفينول)باثيانيول . ج

Pulmonary Trematodes المثقبات الرئوية . 3

.يوما15-10ملغم في ايام متناوبة لمدة 50-30بايثانيول بجرعة . أ

.ايام10-8كلغم في العضالت يوميا لمدة ⁄ملغم15-10ثنائي هايدروكلوريد االمينين بجرعة . ب

.ايام6مرات باليوم لمدة 3ملغم 250فوسفات الكلوروكوين بجرعة . ج

Schistosomes 4 . ( البلهاريزيا)المثقبات الدموية

.ايام7-5غم لمدة 1.5ملغم يوميا بحد اقصى 25بجرعة  (Ambilhar)  Niridazole أ .

. جرعة في االسبوع2-1جرعات داخل العضلة 5كلغم ⁄ملغم40بجرعة كلية  Astiban . ب

مل بين يوم و اخر 5مل بعد يومين ثم 3.5مللتر داخل العضلة ثم 1.5بجرعة  (Fuadin)  Stibophen .  ج

20, مل16, مل12, مل8تتعطى بجرع تدريجية في الوريد تبدأ من (: في اليابان)ترترات االنتيموني البوتاسيوم . د

.مل في ايام متبادلة لعشر جرعات اضافية28مل في ايام متبادلة و يستمر على 28, مل24, مل



وضع المنشقات في العراق

Schistosoma haematobium يعتبر العراق من البلدان التي يتوطن فيها المنشقة الدموية

B. truncatus و خاصة في المحافظات الجنوبية منه لوجود المسطحات المائية الحاوية على قواقع

% 195821و كانت نسبة االصابة به عام , وهو اخذ باالنتشار في المحافظات الوسطى و الشمالية

و لكن التوسع في مشاريع الري مثل شق االنهر و بناء 1980في عام % 1.5و انخفضت هذه النسبة الى 

.السدود ز حفر القنوات تزيد من احتمالية نشر هذا المرض عن طريق توسيع دائرة انتشار هذه القواقع

وحاليا . 1975تي نينوى و اربيل عام ظو تم اكتشاف بؤر اصابة بالبلهارزيا في منطة الكوير بين محاف

.وضع المرض في حالة هبوط نتيجة الجهود المبذولة من قبل الجهات الصحية

الوقاية

يلعب االقتصاد و العادات و السالالت و المعتقدات الدينية دورا مهما في ادامة و نشر 
.المرض

.عالج المصابين و المضائف الخازنة للمرض. 1
.الماء من التلوث ببراز و بول المصابين و المضائف الخازنةيةاحم. 2
.الصرف الصحي لمياه المجاري باستخدام المرافق الصحية. 3
و ذلك بردم البرك و المستنقعات و ( الوسطيةالمضائف)القضاء على القواقع . 4

.االعداء الحياتيين و استخدام مركبات كبريتات النحاس



 Parasitologyعلم الطفيليات

(6)المحاضرة 

الديدان الشريطية

اسماء عبدالعزيز علي. د.أ

المرحلة الرابعة ⁄قسم علوم الحياة⁄كلية التربية للعلوم الصرفة



Cestoda- Tapeworms الرواشم   -القليديات-الشريطيات

: صنفين هما Cestoidea  يضم فوق صنف الشريطيات

:Cestodaria 1 . أشباه الشريطيات

Decanth , أشواك10تحتوي افرادها على جهاز تناسلي واحد فقط و تحتوي يرقاتها على 

. و تتطفل افرادها على االسماك( غير مقسمة) Monozoa و هي Embryo 

:Cestoda الشريطيات .  2
Hexacanth  أشواك6تحتوي كل قطعة فيها على على جهاز تناسلي واحد فقط و تحتوي يرقاتها على

. ولكن احيانا قد تكون غير مقسمة Merozoa  و هي ديدان مقسمة الى قطع Embryo

:Cestoda صنف الشريطيات

:رتب منها رتبتان يصيبان االنسان وهما10يضم على 

Pseudophyllidea «كاذبة المحاجم أو شقية أو اخدودية المحاجم»رتبة العنقوديات . 1

Cyclophyllidea رتبة العقليلت أو دائرية المحاجم  . 2

.نوعا كلها طفيليات داخلية3400نوعا من الشريطيات من مجموع 24يصاب االنسان بنحو 



Cestoda )Tapeworms( لصفات العامة للشريطيات    ا

Tape-like or Ribbon-like 1 .سميت بهذا االسم  الن اجسامها تشبه الشريط أو الرشمة أو القالدة

.مسطحة من الجهة الظهرية و البطنية. 2

Segments or proglottides 3 . اجسامها مقسمة الى قطع أو فلق

اال ان بعضها ينمو في أنسجة الجسم المختلفة و هي ما تعرف عادة , تعيش الديدان البالغة في أمعاء االنسان. 4

.Somatic cestodes  بالشريطيات الجسدية

organs of   الحاوي على اعضاء المسك أو االلتصاق Head  أو الرأس Scolex الرؤيس أو النقف. 1

وتكون الممصات على ثالثة  Suckers وتتمثل باالشواك و الخطم و الممصات hold or attachment
:أشكال

elongated و  تتكون من زوج من الممصات االخدودية الطويلة Bothria الممصات الشقية أو االخدودية . أ

.Diphyllobothria ضعيف كما في Musculature و تعضلها sucking groove

دودة الشريطية تامة النضجلالشكل العام ل

حافاتها رقيقة  Broad leaf-like structure وهو تركيب عريض يشبه الورقة :Bothridia الورقية . ب

وهي اربع موضوعة على الرؤيس بشكل متناظر و قد تكون جالسة او  mobile رقيقة جدا ولينة ومتحركة

.Myzophyllobothrium كما في Stalked أو لها ساق Sessile 

وتتكون من انخفاض نصف دائري أو  True suckers or acetabula الممصات الحقيقية أو الحق . ج

علما بان انواع, Taenia ممصات تقع على جانب الرؤيس كما في جنس التينيا 4عددها  , كروي الشكل

.عديمة الرؤيس و اعضاء االلتصاق Spathebothrim



Neck العنق  . 2

.  يلي الرؤيس و ذو طبيعة مولدة تضيف قطع جديدة الى جسم الدودة طول فترة حياة الديدان الشريطية

Strobila أو الزرد Trunk أو الجذع Body الجسم . 3

كما في دودة المشوكات الحبيبية6-3الذي يتكون من عدد من القطع الجسمية تتراوح بين 

الى االف القطع كما في دودة القوساء العريضة  Echinococcus granulosus
.Taenia solium أو الدودة الوحيدة Diphyllobothrium latum

:تتميز قطع الشريطيات الى

.تلي العنق وهي أحدث القطع تكوينا:  Immature segments قطع غير الناضجة . 1

.تحوي على أعضاء التناسلية الناضجة:  mature segments قطع الناضجة  . 2

تقع هذه القطع في مؤخرة الدودة  Gravid, Senile, rotten, spent مهترئة -حبلى-قطع بالغة. 3

.وتحتوي على البيوض



:بعض الصفات المهمة للشريطيات

يعوض عن فقدان الجهاز الهضمي . عديمة الجهاز التنفس و الدوران و الجوف الجسمي و الهضمي. 1

في هذه الديدان ان جلدها مكون من مدمج خلوي عالي االمتصاص وهو يضاهي في امتصاصه أمعاء 

وتحصل هذه الديدان على المواد الغذائية االساسية مثل الفيتامينات و الحماض االمينية عن طريق . المضيف

فمثال وجد عند اعطاء      . النقل االيجابي و السلبي عبر الغشاء المخاطي المبطن المعاء المضيف الحامل للدودة

,مع ذلك, للمضيف« الحقن, الزرق»عن طريق غير الفم  Radioactive thiamine الثايامين المشع

.فان الدودة تمتصه و يظهر تحليل الغشاء المخاطي المبطن لالمعاء وجود نركيز عالي من هذا الفيتامين

:Hermaphrodite ديدان خنثية . 2

تحوي االعضاء التناسلية الذكرية و االنثوية و قد تكون هذه االعضاء , تمثل كل قطعة منها حيوانا كامال

و الشريطيات التي يتكون جسمها من عدد كبير من القطع تسمى الحيوان . مزدوجة في القطعة الواحدة

Polyzoic المتعدد

و التي تحتوي على جهاز تناسلي واحد في كل  Monozoic  اما اذا يتكون من قطعة واحدة فيسمى

بل كل الشريطيات التي تصيب االنسان هي , يصيب االنسان Monozoic ال يوجد نوع منفرد .الدودة 

.Polyzoic



Segmentation in Cestodes التقطيع في للشريطيات :

-على المحور االمامي Arthropoda و المفصليات Annelida  * يكون التقطيع في الديدان الحلقية

وهي حيوانات تقطيعها حقيقي و أصيل و التي يكون فيها ,  Antero-posterior axis الخلفي

. باستثناء القطعة النهائية الحاوية على المخرج-أحدث القطع هي االخيرة

ون  و التقطيع يك, بينما تكون أحدث القطع تكوينا في الشريطيات هي التي تلي العنق بتجاه القطع الجسمية* 

.و األحدث تكوينا يكون هي التي الى االمام Anterior
يع بسبب هذا االختالف في نمط تكوين القطع في الديدان الشريطية المختلفة عن الديدان الحلقية يكون التقط* 

و ان هذا التقطيع في الشريطيات هو تكيف الطفيل و ليس متخصصا للحركة كما في. في الشريطيات مفقودا

. الحلقيات

: التكاثر في للشريطيات

ولكل قطعة فيها جهازها التناسلي الخاص الذكري و االنثوي الخاص بها و , الشريطيات ديدان خنثية. 1

.بمراحل مختلفة من النمو و التكامل و النضج

اذ توجد  ردهة مشتركة ,  Digeneas 2 .هذا الجهاز من حيث االطار العام يشبه ديدان المثقبات

:بما يلي Digeneas لكن الشريطيات تختلف عن العديد من , للجهازين الذكري و االنثوي

common genital  المنفصل الذي يوصل ما بين الردهة التناسلية العامة Vagina وجود قناة المهبل . أ

.Ootype القريب من المخصاب Seminal receptacle و المستودع المنوي atrium
يمتد من المخصاب الى المتن  Blind sac عادة ما يكون على شكل كيس مسدود :Uterus الرحم . ب

.Mature eggs القطعة ووظيفته منحصرة في خزن البيوض الناضجة Parenchyma



: لجهاز التناسلي الذكري في للشريطياتا

يوجد هذا الجهازفي القطع الناضجة من الدودة و يظهر و ينضج قبل الجاز التناسلي االنثوي و يقع في الجهة 

يتكون . الظهرية من القطعة فوق الجهاز التناسلي االنثوي الذي يقع بدوره في الجهة البطنية من القطعة

:هذا الجهاز من االجزاء التالية

 :Testes الخصى  . 1

Taenia الى المئات كما في أفراد جنس Hymenolepis كما في جنس 3التي يتراوح عددها ما بين 

تتحد القنوات الصادرة لتكون وعاءا واحدا ملتويا هو الوعاء:  Vasa efferentia القناة الصادرة  . 2

Seminal  , الذي يتجه أماما و يتوسع في نهايته ليكون الحوصلة المنوية Vas deferens  الناقل

تنتهي الحوصلة المنوية بالعضو. القادمة من الخصية« النطف»الذي يقوم بدوره  بخزن الحيامن  Vesicle
الذي له القدرة على الدخول في الفتحة التناسلية لنفس الدودة, أو القضيب Cirral organ الذؤابي

. و لغيرها لنقل الحيامن

عضلي التركيب و بيضوي أو Cirral sac  تحاط الحوصلة المنوية و محتوياتها بالكيس الذؤابي

. وله اهمية تصنيفية في الديدان الشريطية, كروي الشكل

أو  Cyclophyllidea يفتح العضو الذؤابي على أحد جانبي القطعة أو كليهما كما في رتبة  . 3

.Pseudophyllidea يفتح في الجهة البطنية من القطعة كما في أفراد رتبة



: الجهاز التناسلي االنثوي في للشريطيات

الجهاز التناسلي الذكري في القطعة و يقع الى االسفل من الجهاز التناسلي الذكريبعديظهر هذا الجهاز 

:و يتكون من االجزاء التالية

.الذي يكون منفردا و أحيانا مزدوجا:  Ovary المبيض . 1

 :Oviduct قناة البيض . 2

التي تنشأ من المبيض و ترتبط ما بينها و بين المستودع المنوي الذي يقوم بخزن الحيامن نفس الدودة 

.«يحصل االخصاب في قناة البيض»أو نفس القطعة أو حيامن دودة اخرى لحين فترة االخصاب 

. التي تحيط بالمخصاب:  Mehlis glands غدد مهلس . 3

الذي يقوم بوصل الفتحة التناسلية العامة مع المخصاب و وظيفته نقل الحيامن:  Vagina المهبل . 4

:من الفتحة التناسلية العامة الى المستودع المنوي ثم الى

الذي هو عبارة عن انبوب مستقيم ينشأ من المخصاب عموديا عليه و عند نضج :  Uterus الرحم  . 5

.القطعة يمتلئ الرحم بالبيض و يصبح على شكل كيس مملوء أو يتفرع الى جيوب أو يتجزأ الى أكياس

أو يبقى الرحم على  Pseudophyllidea و قد يكون للرحم فتحة بطنية لقذف البيض كما في رتبة

شكل كيس مسدود  لحين انفصال القطعة الكاملة بما تحتويه من بيوض و تخرج مع براز الشخص المصاب

.Cyclophyllidea كما في رتبة



: االخصاب في للشريطيات

لنفس القطعة حيث تخصب حيامن نفس القطعة  Self fertilization اما ان يكون االخصاب ذاتيا . 1

بيوضها 

.أو تقوم قطع مختلفة من نفس الدودة بالتخصيب المتبادل  فيما بينها. 2

بين دودتين مختلفتين من نفس النوع:  Cross fertilization « عرضيا»أو يكون االخصاب خلطيا . 3

.بحيث تخصب قطع اول دودة قطع الدودة الثانية و بالعكس

: ظاهرة النمو المغاير في الشريطيات

تستجيب الشريطيات كغيرها من الحيوانات للظروف الفسلجية غير المواتية في امعاء مضائفها و ذلك 

و ذلك بنزع أو فصل القطع  Destrobilization أو عدم التحزز أ التقطع أو Degrowth  بعدم النمو

.الجسمية بحيث اليبقى من الدودة اال الرؤيس والرقبة

فمثال تجريد السكريات من الغذاء يحفز الدودة , تحصل هذه الظاهرة لندرة المغذيات في غذاء المضيف

التي تتطفل في امعاء  Diphyllobothrium latum  على انفصال القطع و هذا ما يحصل لدودة

في حين تختزل ديدان اخرى حجمها من , الدببة البرية أثناء فترة سباتها الشتوي حيث يقل غذاء الدب

عندما تحرم مضائفها وهي الفئران Hymenolepis diminuta  دون أنفصال القطع مثل دودة

.من الغذاء



: التطور اليرقي في الشريطيات

:يكون التطور اليرقي كاالتي :Pseudophyllidea في رتبة العنقوديات . 1

« الزغباء»تفقس في الماء عن كرة مشوكة مهدبة :  operculated egg بيضة مغطاة . أ

Procercoid تسبح في الماء و تبتلع من قبل القشريات و يتحول الى طور Coracidium
ثم تبتلع من قبل الحيوان القشري من قبل مع هذا الطور من قبل االسماك و تتحول في عضالتها 

التي تنمو بدورها الى دودة بالغة اذا ما تم تناول االسماك  Plerocercoid الى طور الدعموصة

.المصابة بهذه االطوار من قبل المضائف النهائية

:يكون التطور اليرقي كاالتي Cyclophyllidea دائرية المحاجمفي رتبة . 2

في المضيف الوسطي Hexacanth embryo تفقس عن جنين سداسي االشواك : بيضة غير مغطاة. أ

التي تنمو و تتحول الى الطور اليرقي أو كيس مثاني  Oncosphere  ثم تتحول الى كرة مشوكة

:الذي يتخذ االشكال التالية في االنواع المختلفة Bladder worm

:Cysticercoid الكيسانية المذنبة . 1

الذي هو كيس مثاني صغير حاوي على رؤيس منغمد اماماوجزء خلفي صلد  

.التي توجد في الحشرات Hymenolepis nana خلفا كما في



 :Cysticercus الكيس المثاني . 2

الذي هو كيس مثاني صغير مجوف يحتوي على سائل و رؤيس

« دودة الخنزير الشريطية»منغمد في جدار الكيس كما في الدودة الوحيدة 

Taenia solium

 :Cenurus سينيورس . 3

الذي هو كيس مثاني صغير مجوف يحتوي على رؤيسات اولية 

Multiceps  كما في

:Echinocuccus المشوكات . 4

أو الكيس المائي الذي يحوي على سائل مائي و عدد من الرؤيسات 

االولية و هو الطور اليرقي لدودة المشوكة الحبيبية  



Diphyllobothrium latumالعريضةالعوساءالدودة 
 The broadأو الشريطية العريضة   The fish tapewormالشريطية دودة السمك و تسمى أيضا 

tapeworm
:مرضال

أو االصابة بشريطية السمك العريضة  Diphyllobothriasisداء 

Broad fish tapeworm infection

:  االنتشار

المناطق المعتدلة للدول الغربية الصناعية و االمريكيتين، افريقيا و اسيا التي تستهلك 

.لحوم االسماك

:أماكن العيش

(الطور البالغ)االمعاء الدقيقة لإلنسان أو الكالب والقطط

(في القشريات واالسماك)االطوار غير البالغة 

:مضائفال

.االسماكلحوم اكالت من وغيرها من الثدياتو الدببة قطط وكالب و النسان ا: لمضائف النهائيةا

(Cyclopsسيكلوبس )نوع من القشريات المسمى : الوسيط االول

(رنجة–ن سردي)أو المياه خفيفة الملوحة ( سلمون–بلطي )بعض أنواع من أسماك المياه العذبة : الوسيط الثاني

Pseudophyllidea       الديدان التابعة لرتبة العنقوديات



Diphyllobothrium latumالعريضةالعوساءالدودة 

:  الشكل العام للدودة

.قطعة4000-3000أمتار و يتراوح عدد فلقها بين 10-3يتراوح طول الدودة بين . 1

, سنة أو حتى أكثر و يحمل االنسان عادة دودة واحدة30سنة وقد تعيش لمدة 13-5يتراوح عمر الدودة بين . 2
.و اذا حمل االنسان أكثر من دودة فأن هذا يؤثر على حجم الدودة

:  المبيض ثنائي الفص

يق فتحة تنفصل القطع النهائية بشكل سالسل فارغة بعد ان طرحت البيوض عن طر
االنتاج اليومي للدودة من البيوض نحو ,  Operculatedالبيوض مغطاة . الرحم

.مليون بيضة

مثلة بفتحة القناة تالحظ في الفلق الناضجة ثالث فتحات تناسلية على الجهة البطنية مت. 4
في الفلق الناضجة Uterusوالرحم  Vaginaو المهبل   Vas deferensالمنوية 

shape Rosetteبأخذ الرحم شكل وردة الجنبد

ذو أخدودين على الجهة الظهرية و البطنية و ال وجود  Scolexللدودة رؤيس . 3
.للخطم و األشواك



الجهاز التناسلي الذكري في 

Diphyllobothrium latum
الجهاز التناسلي االنثوي في 

Diphyllobothrium latum



Diphyllobothrium latumدورة حياة  





Diphyllobothrium latumالعريضةالعوساءالدودة 

: التأثير المرضي

مفاصل مع أضطرابات معوية و فقر دم و نقص في كمية الحديدو أستسقاء طفيف للوجه و ال. 1
.كغم من وزن الجسم8فقدان نحو 

ابات في التصاق الدودة بمنطقة اللفائفي قد يؤدي الى انسداد االمعاء و يولد قروح و الته. 2
.الغشاء المخاطي

:صورة الدم. 3

لدم البيض انخفاض في التعداد الكلي لكريات الدم البيض و الحمر مع زيادة في تعداد كريات ا
تدلة أو فقر الدم الذي يكون على نوعين مع, أنخفاض الهيموكلوبين, Eosinophiliaالحامضية 

 Perniciousأو فقر الدم الخبيث Normochromicأو Mild hyperchromicعادية 
hyperchromic.

نق من قبل الدودة كبيرا جدا في القطع النامية في منطقة العB12يكون امتصاص فيتامين . 4
B12من % 100-80المشع ان الدودة تمتص نحو B12خلف الرؤيس وقد وجد بالتجربة مع 

. الموجود في الدم



: االعراض

تقيؤ و احيانا تقيؤ أجزاء , غثيان, عدم الشهية, االم الجوع, حرقة القلب, أضطرابات معوية و اسهال

. من الدودة جزء مهم من التشخيص

: التشخيص

.رؤية بيوض الدودة في البراز. 1

.رؤية القطع البالغة ذات الرحم الملتف بشكل وردة الجنبد في براز االنسان. 2

.  رؤية قطع من الدودة خالل التقيؤ. 3

: العالج
.تمضغ جيدا بجرعة واحدة« غم2»حبوب 4نيوكلوساميد . 1

.ساعات على اربعة جرعات4غم كل 1بارومايسين . 2

.وغيرها Mepacrine , Atabrin, CCL4, Aspidium .3 

: السيطرة
ساعة كافية لقتل 24درجة مئوية لمدة 10الطبخ الجيد للحوم االسماك أو تجميدها عند درجة . 1

.يرقات الشريطيات

الصرف الصحي لمياه البواليع في المناطق الموبوءة و اقامة الحواجز بين المناطق الموبوءة و غير . 2

.الموبوءة

.منع النساء من تذوق اللحم خالل الطبخ و منع الصيد في المناطق الموبوءة .3 



:لعقليات التي تتطفل على االنسانا
Cyclophyllidea parasitizing human    

Taenia saginata                       ( الدرداء, الءعزال)الشريطية الجرداء .1

Taenia solium                                                   الشريطية الوحيدة .2

Hymenolepis diminuta             ( القارضية)محرشفة الغشاء المتضائلة .3

Hymenolepis nana           القزمة  « المحرشفة»محرشفة الغشاء .4

Dipylidium caninum الشريطية الكلبية .5



Taenia( البقر)الديدان الشريطية  saginata(والخنزير )Taenia solium
:صنيفالت

Kingdom: Animalالمملكة الحيوانية 
Phylum: Platyhelminthesشعبة الديدان المسطحة 

Class: Cestodaصنف الديدان الشريطية 
(دائريات الرأس)رتبة الديدان الشريطية العقلية -1

Order: Cyclophyllidea
Family: Taeniidaeعائلة الديدان الشريطية -2

:التوزيع الجغرافي
لشريطية في حال الدودة ا)واسعة االنتشار وخاصة في األماكن التي يقتات سكانها على لحوم االبقار غير المطهو جيدا 

رية في حال الدودة الشريطية الخنزي)والدول التي يقتات سكانها على لحوم الخنزير ( T. saginataالبقرية

T. solium)

:أماكن العيش
(الطور البالغ)االمعاء الدقيقة لإلنسان 

T. saginataلجنس ( الطور المتحوصل)عضالت البقر والماشية 
T. soliumلجنس ( الطور المتحوصل)عضالت الخنزير أو االنسان 

:مضيفال
T. soliumوكذلك جنس T. saginataاالنسان لجنس (: النهائي)االساسي 
 Taeniasis  (Beef (tapewormوتسبب داء التينيات    T. saginataلجنسالبقر: الوسيط 

infection  مليون 594سنة ممكن ان تعيش و تنتج 25سنوات و حتى 10و تعيش الدودة لمدة

.سنة⁄بيضة

 Taeniasis (Pork tapewormوتسبب داء التينيات T. soliumالخنزير أو االنسان لجنس
infection ) سنة25و تعيش الدودة لمدة.



الشريطية الجرداء  و الشريطية الوحيدة *
Taenia saginata and Taenia solium

تنتمي هاتين الدودتين . ديدان10عادة االنسان يحمل دودة واحدة و لكن قد يصاب االنسان أحيانا بنمو 

: والتي تمتاز Taeniidae الشريطيتين الى عائلة التينيات

لهذه صنف اللبائن و الطيور و االنواع التي تتطفل على االنسان, تتطفل افراد هذه العائلة في الفقريات. 1

Echinococcus granulosus اضافة الى ما ذكر اعاله فان المشوكات الحبيبية  , العائلة هي ثالثة

.التي تعد من الشريطية الجسدية تعود الى هذه العائلة

Rostellum  اضافة الى الخطم )تستخدم لتثبيت الدودة Suckers اربعة ممصات Scolex 2 . للرؤيس

.Hooks فقد يكون مسلحا باشواك ( ان وجد

يتميز الرحم وسط القطعة و, تتبادل بغير انتظام, أعضاء التناسل فيها منفردة و الفتحة التناسلية جانبية. 3

.الجانبية التي تفيد في تمييز هاتين النوعين Branchesفي القطع البالغة بتفرعاته

Embryophore 4 . على بيوض كروية أو بيضوية ذات حامل جنين« الحاملة»تحتوي القطع البالغة

.Hexacanth embryoمخطط شعاعيا يحيط بالجنين السداسي االشواك



Taenia solium Taenia saginata الصفات

.أمتار8متر و وأحيانا 3-2يتراوح بين .مترا25أمتار و نادرا 10يتراوح بين  الطول. 1

بشكل 30-25مشوك خطمو كروي لهصغير

.صفين

.و بال أشواككبير مربع و بال خطم الرؤيس. 2

1000أقل من  1000-2000 القطععدد. 3

كل جسم الدودة سلبي و تكون بشأنفصالها عن

.  قطع6-5سلسلة من القطع تتراوح بين 

رجية الشتنفصل منفردة و تتخطى العاصرة

لالنسان و تبتعد عنه عدة أقدام و تقوم

.  بقذف البيض

القطع البالغة . 4

ة التفرعات سميك,تفرعا على كل جهة5-10

7-13

التفرعات ,تفرعا على كل جهة15-30

23-14رقيقة 

الرحم. 5

ال توجد  عاصرة مهبلية العاصرة المهبلية موجودة المهبل. 6

مكونة من ثالثة فصوص مكونة من فصين أثنين المبيض. 7

575-375العدد من 

 Taenia saginataمن القطع أصغر
1200-880من العدد

Taenia soliumالقطع أكبر من 
:الخصى

: الشكل العام
تتشابه الدودتان من حيث الشكل العام و دورة الحياة من حيث المبدأ العام مع أختالفات في المضيف الوسطي 

:لكل دودة و أدناه أهم الفروقات بين الدودتين



مقارنة بين

Taenia saginata 
و

Taenia solium

Taenia saginata Taenia solium



Taenia solium  وTaenia saginata دورة الحياة

.المضيف النهائي للدودتين هو االنسان •

هو Taenia saginata (  دودة البقر الشريطية)و المضيف الوسطي للشريطية الجرداء  •
.االبقار و الجواميس

.الخنازير Taenia solium (  دودة الخنزير الشريطية)المضيف الوسطي للشريطية الوحيدة  •

هو البيوض المعدية التي تطرح مع البراز من ( االبقار و الخنازير)الطور المعدي للمضائف الوسطية •

.أسابيع8و تقاوم الظروف  البيئية و تبقى حية في البراز لمدة ( االنسان)المضيف  

الذي يخترق « الكرة المشوكة» تفقس البيوض في امعاء المضائف الوسطية عن جنين سداسي االشواك •

جدار االمعاء و يصل الدورة الدموية البابية او االقنية اللمفاوية المساريقية التي عن طريقها يصل الى الدورة

الجهازية ثم الوريد البوابي ثم البطين االيمن ثم الرئتين ثم البطين االيسر الى الدورة الجهازية  ثم تخرج

الكرات المشوكة من الدورة الدموية و تستقر في العضالت و خاصة عضالت اللسان و العنق و المناكب 

Cysticercusأوالدودة المثانية )تتحول الى شكل حويصلي تدعى الكيس مثاني, والفخذ وحتى عضلة القلب

.. يوما70-60بعد ان تفقد اشواكها وينمو بداخلها رؤيس منغمد خالل فترة  (Bladder worm)

.  يصاب االنسان عند تناوله لحوم االبقار أو الخنازير الحاوية على االكياس المثانية غير المطبوخة جيدا•

و يستقر في جدار االمعاء, يتحرر الجنين  داخل امعاء االنسان و يخرج الرؤيس االولي بتاثير امالح الصفراء

.  أشهر3-2بواسطة ممصاته و ينمو الى دودة بالغة خالل فترة 

Taenia soliumمن خالل أخذ البيوض هذه  قد يعمل االنسان مضيفا وسطيا للشريطية الوحيدة •

اما ببلع بيوض  Autoinfection الدودة مع الطعام أو الشراب و في حالة اصابته يمكن ان يصاب ذاتيا

.اءالدودة او الحركة االسترجاعية للقطع الجسمية للدودة بحيث ترتد القطع البالغة الى المعدة ثم ترجع الى االمع



Taenia solium  وTaenia saginata دورة الحياة



:المرضيتأثيرال

يط نتيجة مع اثارة ميكانيكية قد تكون مصحوبة بالتهاب موضعي بس, تهيج النسيج المخاطي لألمعاء. 1

.التصاق الرؤيس و الممصات و االشواك

.نخر االنسجة نتيجة للمواد السمية الناتجة. 2

Eosinophiliaفقر الدم و زيادة في عدد الحمضات . 3

ع بسبب هجرة القطبالتبرزالالاراديو أذى الزائدة الدودية و شعور « حاالت نادرة»أنسداد االمعاء . 4

.البالغة المفصولة الى منطقة المخرج

.و التهاب الغشاء المساريقي و كيس الصفراء T. soliumقد يحصل تثقيب لجدار االمعاء في حالة . 5

يمكن أن تؤدي  الى تكوين عقد أو نقر  T. soliumوفي حالة اصابة االنسان بالطور اليرقي لدودة . 6

.في الدماغ التي يمكن أن تؤدي الى مضاعفات خطيرة و تنتهي بالوفاة



:األعراض المرضية

المصابين بدوار نتيجة االحساس بالجوع 1⁄3أالم و اضطرابات معوية نتيجة حركة الدودة و يعاني . 1
(.  فعليه التغذية الجيدة ضرورية للشخص المصاب)

(هذه االعراض غير واضحة)عسر الهضم و اسهال يعقبه امساك و فقر الدمو ضعف عام . 2

و  T. soliumو خاصة عند اصابة االنسان بالكيس المثاني للشريطية الوحيدة : االعراض الواضحة. 3
و تكلس ( صبينتيجة اصابة الجهاز الع)نوبات عصبية , الصرع, التورم: مسببةموتها في االعضاء المختلفة

.في العضالت

:التشخيص

جزاء كبيرة رؤية القطع البالغة في البراز أو رؤية البيوض في البراز باستخدام المجهر أو حتى ا. 1
.من الدودة

.يط الالصقاو المسح الشرجية او الشر( التطويف او الترسيب)استخدام طرق التركيز المختلفة . 2

.أستخدام تفرعات الرحم و شكل الرؤيس للتمييز بين النوعين. 3



:عالجال

%53النئ يعطي نسبة شفاء « اليقطين»تناول حب القرع . 1

%90-80يعطي نسبة شفاء  Aspidiumراتنج النبات . 2

.جرعات4–ساعات 4غم مرة كل 1جرعة « هوماتين»بارومايسين . 3

:وقايةال

.عالج المصابين و عدم السماح لهم بالتغوط في أماكن تواجد األبقار و الخنازير. 1

.عدم رعي االبقار و الخنازير في المناطق الملوثة ببراز االنسان أو المسمدة به. 2

أيام لقتل االكياس 5درجة مئوية لمدة 10-تعقيم لحوم هذه الحيوانات قبل أكلها عن طريق تجميدها . 3
.دقائق 5درجة مئوية لقتل االكياس المثانية خالل 71المثانية و درجة 

.أيام لقتل االكياس المثانية5لمدة % 30-20تحليل اللحم في محلول ملحي بتركيز . 4

.الطبخ الجيد للحم يقتل االكياس المثانية. 5



 Parasitologyعلم الطفيليات

(8)المحاضرة 

عائلة المحرشفات 

اسماء عبدالعزيز علي. د.أ

المرحلة الرابعة ⁄قسم علوم الحياة⁄كلية التربية للعلوم الصرفة



Family Hymenolepididaeرشفات حعائلة الم

.طفيلياتها صغيرة تتطفل على اللبائن و الطيور. 1

عرض القطع أكبر من طولها و عادة ما تحمل القطعة جهاز , العنق قصير. 3

.تناسلي واحد

.  من القطعةUnilateralتقع الفتحات التناسلية على جهة واحدة . 4

.  خصى4-1عدد الخصى فيها قليل اذ يتراوح بين . 5

.للبيوض قشرة رقيقة و شفافة. 6

لبعضها مضائف وسطية وهي الحشرات و البعض االخر ال يحتاج الى . 7

.مضيف وسطي

ل الخطم عادة يحم. رؤيس الديدان قد يكون مسلحا بأشواك أو غير مسلح. 2

.Hooksصفا واحدا من االشواك 



Hymenolepis (Vampirolepis( nana  المحرشفة القزمة

Dwarf tapeworm infectionالقزمة ةأو االصابة بالشريطيHymenolepiasis: المرض

.  عالمية و تسود في الصغار أكثر من الكبار: االنتشار

:الشكل العام للدودة

-0.5ويتراوح طولها بين, دودة  صغيرة الحجم تعيش في االمعاء الدقيقة لالنسان و الفئران والجرذان

كالب 30-20الذي يحمل يحوي الخطمScolexالرؤيس . قطعة200سم وتتكون من نحو ( 2)4.5

.  دودة7000-1000وقد يحمل األنسان في امعائه نحو ( شوكة)



Hymenolepis nana دورة حياة المحرشفة القزمة

و التي ال تحتاج الى مضيف  , المضائف الطبيعية لهذه الدودة الشريطية هي االنسان و الفئران و الجرذان •
. وسطي

تنفصل القطع البالغة من جسم الدودة في أمعاء مضائفها و تتحطم محررة •

.البيوض المعدية
أو الجنين السداسي االشواك Oncosphereتتحرر الكرة المشوكة •

Hexacanthغابات و في االمعاء الدقيقة للمضيف و التي تقوم باختراق الز

 Cysticercoidتفقد اشواكها و تصبح بشكل يرقة الكيسانية المذنبة 
(Cercocystis) ساعة90في حدود.

ء المخاطي تخرج الكيسانة المذنبة الى تجويف االمعاء و تلتصق بالغشا• 

(المحاجم)لالمعاء بواسطة الممصات 

يوما من االصابة و 20-10و تصبح دودة مقسمة الى قطع في حدود • 

.يوما لكي تنضج و تقوم بانتاج البيوض30تحتاج الى مدة 

للمضيف عندما تفقس البيوض المتحررة من الدودة Hyperinfectionقد تحصل حاالت فرط االصابة و• 

كوين داخل امعاء المضيف بدال من طرحها خارج جسم المضيف و تقوم الكرات المشوكة باختراق الزغابات وت

بة و تسمى هذه الحالة باالصا, الكيسانة المذنبة و تعيد دورة حياتها من دون الخروج خارج جسم المضيف

دتتحصل هذه الظاهرة في االنسان و لم تالحظ في  الفئران الطبيعية و لكنها وج. Autoinfectionالذاتية 

.  في الفئران المضعفة بالبكتريا المرضية



Hymenolepis nana دورة الحياة



Hymenolepis diminuta  ( القارضية)المحرشفة المتضائلة

 The rat tapeworm infectionأو االصابة بشريطية الجرذ Hymenolepiasis: المرض

.  عالمية االنتشار: االنتشار

:الشكل العام للدودة

طولها بين يتراوح, تعيش الدودة البالغة في االمعاء الدقيقة للجرذان والفئران و أحيانا قد تصيب االنسان

.الرؤيس غير مزود باشواك. قطعة1000-800سم وتتكون من نحو ( 60)10-90

Hymenolepis diminuta 



الكالب ويصاب االنسان و كذلك, المضائف الطبيعية النهائية لهذه الدودة الشريطية الجرذان و الفئران• 

و  Nosophyllus fasciatusالمضائف الوسطية الطبيعية هي براغيث الفأر . أحيانا بالصدفة

Xenopsyllus cheopis  و خنفساء الطحينTenebrio molitor  ,ضافة الى الخنافس باال

. طوار اليرقيةاالخرى و الصراصر التي تصاب باال

فئران و عندما تبتلع الحشرات المصابة بالطفيل من قبل الجرذان و ال• 

معاء هذه فان الكيسانة المذنبة تتحرر في ا, الكالب و بالصدفة االنسان

المضائف و تلتصق بالغشاء المخاطي لالمعائها بواسطة الممصات

.    يوما20-18تنمو و تصبح بالغة في حدود و(المحاجم)

Hymenolepis diminuta  ( القارضية)دورة حياة المحرشفة المتضائلة

سي تفقس بيوض هذه الدودة في امعاء هذه الحشرات كجنين سدا• 

الذي يقوم باختراق جدار االمعاء لهذه  Oncosphereاالشواك 

الحشرات بوساطة أشواكه و يدخل جوفها الجسمي و يتحول الى 

.يرقة الكيسانة المذنبة 



Hymenolepis diminuta دورة الحياة



: Hymenolepis nanaالتأثير المرضي لدودة 

.و حامض الفوليك و الغذاءB12بامتصاص الفيتامين H. nana( الهامة)تقوم المحرشفة . 1

:االعراض

فقدان ,  Apathyفتور شديد , اضطرابات عصبية, اسهال, االم بطنية, أضطرابات مبهمة في البطن

رق وقد يصاحبه اعتالل صحي و تقيؤ و دوار و قد يحصل غثيان و صداع و فقدان الوزن و أ, الشهية

. االنف و المخرج و طفح جلدي Pruritusو تهيج و حكة 

ال تسبب ( دودة 1000اي عدد الديدان اقل من , اذا كانت عدد الديدان قليال)في الحاالت الخفيفة . 2

(دودة 2000اذا كان عدد الديدان أكثر من )وفي الحاالت الشديدة  , تلفا لالغشية المخاطية لالمعاء

.فأنها تسبب التهابا معويا

-Hyperinfection)فرط االصابة )في منطقة الزغابات Necrosisاتسبب االصابة الذاتية تنخر. 3
.لوجود اعداد كبيرة جدا من الكيسانيات المذنبة فيها

Hymenolepis:التأثير المرضي لدودة diminuta
ليال و يشفى النها تصيب االنسان خالل فترة الطفولة و مدة بقائها في الجسم ق( ئيلض)لها تأثير طفيف .1

.  االنسان ذاتيا النه يلفظ الدودة لكونه المضيف غير الطبيعي لها

.تسبب سوء الهضم و الم بطني. 2

سنة مصابين و تقل هذه النسبة في الكبار نتيجة تولد المناعة و14-6مليون طفل بعمر 20نحو . 3

.اهتمامهم بالنظافة



 Hymenolepis diminutaو Hymenolepis nanaمقارنة بين 

Hymenolepis diminuta Hymenolepis nana الطفيل طور

الخطم غير مسلح باشواك مسلح بصف واحد من االشواك له خطم

(شوكة20-30)

الرؤيس.1

قطعة800-1000 قطعة200ما يقارب  عدد القطع. 2

مايكروميتر56-58 37x47مايكروميتر االبيضةحجم. 3

ليس له خيوط قطبية ن الداخلي له تثخن قطبي م-لها غشائين

.خيوط قطبية8-4كل قطب ينشأ 

تركيب البيضة. 4

ال تحصل اصابة ذاتية اصابة ذاتيةتحصل االصابة الذاتية

تحتاج ال تحتاج  المضائف الوسطية

(أسابيع فقط7-5من )قصيرة  (عدة أسابيع)طويلة نوعا ما  البقاء في الجسم



د أكتشاف البيوض في البراز أو بالمسحة الشرجية و تمييزها عن بعضها  من خالل وجود او عدم وجو. 1

.Hymenolepis nanaالتثخنات القطبية الموجودة فقط في 

.يمكن التمييز بين الدودتين من حيث الحجم. 3

و غير  مسلح Hymenolepis nanaرؤية الديدان نفسها التي تتميز بوجود رؤيس مسلح كما في  . 2

.Hymenolepis diminutaكما في 

:التشخيص

.أيام5مرة واحدة بعد مضغه جيدا لمدة ( غم2)حبوب 4جرعة ( يوميسان)نيوكلوسامايد 1.

.أيام7-5كغم من وزن الجسم يوميا لمدة ⁄ملغم45بارومايسين جرعة 2.

:العالج

.سنوات8خاصة االطفال الذين ال تتجاوز اعمارهم : النظافة. 1

.التخلص من الفئران و الجرذان و حشراتها و خنافس الحبوب بمختلف الوسائل. 2

.  حماية طعام و شراب االنسان من التلوث ببراز الفئران و الجرذان النها مصدر لنقل االصابة. 3

:الوقاية



Dipylidium caninum  الشريطية الكلبية

 Dog tapeworm infectionأو االصابة بالدودة الشريطية الكلبية Dipylidiasis: المرض

.  عالمية االنتشار: االنتشار

:الشكل العام للدودة

يقة  تعيش الدودة البالغة في االمعاء الدق• 

يتراوح طولها بين • . للكالب و القطط

175-60سم وتتكون من نحو 15-70

.  قطعة 

شوكة مرتبة 150-30الخطم مسلح ●

صفوف عرضية وعدد االشواك 7-1بنحو 

.يعتمد على عمر الدودة

لي تميز قطع هذه الدودة بشكلها البرميت• 

Vase-shape وأحتوائها على

جهازين تناسليين و عند مرورها في 

.  البراز تبدي حركة ملموسة

لي و تشبه القطع البالغة حبة القرع الجب• 

.باحتوائها على اكياس بيض

.رةالكالب و القطط و االنسان مضيف عرضي و االصابات فيها ناد: المضائف



Dipylidium caninum دورة حياة دودة الكلب الشريطية

-15على و يحوي كل كيس, تنفصل القطع البالغة الحاوية على أكياس البيض نتيجة تجزأ الرحم• 

ى و تخرج كرات الرحم الحاوية عل( تتحطم)بيضة و حال خروج هذه القطع خارج الجسم تتجزأ 25

. البيوض المعدية

عند ابتالع كرات الرحم الحاوية على البيوض المعدية من قبل يرقات براغيث الكالب• 

Ctenocephalides canis أو براغيث القططC. felis  أو قمل الكالبTrichodectes
canis أو براغيث االنسانPulex irritans24تفقس البيوض خالل , أو غيرها من المفصليات

ساعة الى الجوف 24ساعة في المعي المتوسط لهذه الحشرات و يهاجر جنين سداسي االشواك خالل 

و قد تستمر هذه الكيسانيات المذنبة في Cysticercoidتحول الى الكيسانة المذنبة يالجسمي و 

. يرقات الحشرات حتى تصبح حشرات بالغة

على ةيصاب الكالب و بقية المضائف منها االنسان عند تناول يرقات او بالغات الحشرات الحاوي• 

.  في االنسان تحصل في االطفال الذين يداعبون الكالب, الكيسانيات المذنبة

يوما من ابتالع الحشرات المصابة من 20تتحول الكيسانيات المذنبة الى ديدان بالغة في غضون ● 

. قبل المضائف النهائية



Dipylidium caninum دورة الحياة



ى خارجة من المخرج عنوة بواسطة  تقلص عضالتها الحاوية علالأكتشاف قطعها البالغة في البراز أو . 1

.بالبيوضةكرات الرحم المملوء

(.  الكالليب)رؤية الرؤيس المميز ذو الخطم المسلح بعدة صفوف من االشواك . 2

:التشخيص

.و ان اعطاء المريض أي مسهل يكون كافيا الزالة هذه الديدان, غالبا ما يتعافى االنسان ذاتيا. 1

.اان كان البد من اعطاء المريض العالج فأن اي عالج استخدم في الديدان السابقة هو فعال في ازالته. 2

:العالج

.عدم السماح لالطفال بمداعبة القطط و الكالب. 1

.تنظيف الكالب و القطط التي تعيش مع االنسان من البراغيث و القمل. 2

.االهتمام بالنظافة العامة و التوقي من حشرات القطط و الكالب. 3

:الوقاية

: Dipylidium caninumالتأثير المرضي لدودة الكلب الشريطية

.تخدش بيسط في االمعاء. 1

.تفاعالت حساسية شديدة مثل الطفح الجلدي. 2

.الحمى. 3

Eosinophiliaزيادة في عدد كريات الدم الحمضة . 4
.حصول التشنجات يكون نادرا. 5

.  8عادة ما يحمل الطفل دودة واحدة و معظم االصابات يكون في االطفال دون السنة * 



: Somatic Tapeworms(الجسمية)الديدان الشريطية الجسدية 

له االذى و هذه الشريطيات تمثل االطوار اليرقية خارج االمعاء و التي لها القدرة على اصابة االنسان مسببة

:  المرض و تتمثل هذه االطوار بالطفيليات االتية

  Echinococcus granulosusللمشوكات الحبيبية  Hydatid cysts( المائية)األكياس العدرية . 1

 Taenia soliumللشريطية الوحيدة  Cysticercusالكيس المثاني . 2

Diphyllobothriumوساء عألنواع ال Plerocercoidأو يرقة  Sparganaاليرقة الضائعة . 3

Multicepsألنواع جنس  Cenurosisيرقات سينورس . 4

Hymenolepis nanaللهامة القزمة Cysticercoidالكيسانة المذنبة . 5

Cysticercosisيداء الكيس المثان. 1

التي يمكن لها Taenia soliumالشريطية الوحيدة  ( الكيسانيات المذنبة)تتمثل االصابة بيرقات • 

يل ان تتطور في اي عضو من اعضاء المضيف و منها االنسان و قد تكون بال اعراض اذا كان عددها قل

راض و قد تظهر االع, عتمد االعراض على موقع االصابة و يسبب موت اليرقات التورم في الجسمتو 

و تشمل االعراض المرضية تشنجات . سنة الى حين موت الطفيل20سنوات وحتى بعد 8-5خالل 

.فقدان الرؤية و تضبيب العين, (اعراض دماغية)نوبات صداع عنيف , فقدان الوعي, جانبية



 Cenurosisداء السنيورسس. 2

ة هي االغنام فها الوسطيا ئفي الكالب و مضMulticeps multicepsالبالغةتعيش الدودة• 

.والماعز

.ياريغزو الطور اليرقي الجهاز العصبي مولدا كيسا سينيو• 

نسان تطور في دماغه و تولد افات خطيرة مثل الدوار االعمى المميت و في االتسااالنسان فأنهتاذا اصاب• 

تكون االعراض بعد عدة سنوات و قد تكون بشكل فقدان الوعي و رجفة و تخدير وقتي و شلل

.و في حاالت نادرة ازدواج في البصروالدوران في المشي في الحيوانات

  MulticepsوMulticeps serialisمن انواع  Cenurosisكما سجلت حالت من • 
glomeratus 

. كون بحماية الطعام و الشراب من التلوث ببراز الكالبتو الوقاية , ازالة الكيس جراحيا:العالج و الوقاية

التابعة لجنس Plerocercoidيصاب االنسان بعدد من اليرقات الدعموصة , وتسمى ايضا بالجوالة•

,التي تتواجد ديدانها البالغة في اللبائن أو غير معروفة المضيف Diphyllobothriumالعوساء 

: و تكون على نوعين

Sparagnosis( التائه)داء الضيعان . 3

Non-branching Spargana: الضيعان غير المتفرع1.
Spirometra mansonoides: يعتقد بأن معظم اليرقات المسجلة في االنسان هي تابعة للنوع

و غيرها كمضائف وسطيةCyclopsالتي تستخدم الكالب و القطط كمضائف نهائية و انواع القشريات 

.اضافة الى انواع تستخدم الضفادع و الحيات و غيرها كمضائف وسطية



:طرق اصابة االنسان بيرقات الضيعان غير المتفرعة

التي تتطور الى يرقة  Procercoidالحاوية على يرقة الزغباءCyclopsابتالع القشريات . أ

.سنوات10أنجا و تعيش لمدة 14والتي يصل طولها الى Plerocercoidالدعموصة 

Plerocercoidsأكل الضغادع و الحيات أو القوارض التي تحمل يرقات الدعموصة . ب

من الكمامات المصنوعة من جلد النسجة الجلد أو محجر العينPlerocercoidأختراق الدعموصة . ج

.الضفادع او الحيات المصابة

:االعراض المرضية

قشعريرة تسبب اليرقات التهابا موضعيا في مناطق تواجدها وكذلك تؤدي الى تكوين االورام و التهاب الجلد و

ن العينو حمى و زيادة في كريات الدم الحمضة أو تسبب التهابا و رميا اليما في ملتحمة العين و ارتخاء جف

.كثر االصابة بالطفيل في جنوب شرق اسياتالسفلى وتدميع العين في حاالت اصابة العين و 

Branching Spargana: الضيعان المتفرع. 2
ي وتمتاز اليرقة بزوائد كثيرة جانبية غير منتظمة و الت Sparganum proliforumتسمى يرقة 

ر الدودة البالغة لهذه الدعموصة و دورة حياتها غي. قد تكون برعما على شكل جوالة جديدة في االنسجة

.يعتمد التشخيص على وجود الدعاميص في الدمامل. معروفة



مشوكة الحبيبيةللHydatid cystsكياس العدرية اال

Echinococcus granulosus

عالمي:التوزيع الجغرافي

:  المضائف

بقية اكالت لكالب وتعمل ا: المضيف النهائي

.  اللحوم  كمضائف نهائية

اكالت االعشاب و كذلك : مضيف الوسطيال

.النسانا

:  المرض
 cysticالكيسي  أو داء المشوكات Hydatidosis ,Hydatid diseaseداء العدريات تتسبب في إحداث 

echinococcosis

: الشكل العام

.ملم11-2.5شريطية  صغيرة يتراوح طولها بين • 

تتكون من رؤيس ذو خطم مشوك و اربعة ممصات• 

.قطع جسمية7-3و عنق قصير و من 

جة تكون القطعة االولى غير ناضجة و الثانية ناض• 

.  و الثالثة بالغة

Taeniidaeتعود هذه الدودة الى عائلة التينيات • 

Echinococcus granulosus

protoscolices



Echinococcus granulosusدورة حياة دودة المشوكة الحبيبية  

.تعيش الديدان البالغة في امعاء الدقيقة للعائلة الكلبية و السنورية•

ية  تطرح البيوض الدودة مع براز هذه الحيوانات و عندما تبتلع البيوض من قبل المضائف الوسط•

.نوعا من اكالت االعشاب باالضافة الى االنسان70والتي هي 

رق جدار تفقس البيوض في االمعاء الدقيقة للمضيف الوسطي عن جنين سداسي االشواك الذي يخت•

.ليرقاتو منه الى الكبد التي تعمل كمرشح اولي لهذه ا( الوريد البابي)االمعاء و يصل الى الدورة الدموية 

حاء الجسم وقد تعبر بعض اليرقات الى الرئة التي تعمل كمرشح ثانوي وقد تعبر بعض اليرقات الى ان•

.المختلفة و حيثما تستقر االجنة فانها تنمو الى اكياس العدرية

.أشهر5ملم في حدود 10تنمو ببطئ الى حجم , يتحول الجنين النامي الى مثانة مجوفة•

يفي من مع نمو الكيس يسلط ضغط على االنسجة المجاورة مما يولد رد فعل المضيف في تكوين جدار ل•

. نسيج ضام يحيط بالكيس

:يتكون جدار الكيس من ثالثة طبقات وهي•

Germinal layerالطبقة المولدة أو االنتاشية . 1
Laminated layerالطبقة الصفائحية . 2
Adventitial layerالطبقة البرانية . 3

ينشأ من الطبقة المولدة أكياس مجوفة  تسمى •

الذي يتكون Brood capsulesالمحافظ الحضنة 

 Protoscolecesبداخلها الرؤيسات االولية 
.وهي مصدر الصابة المضائف النهائية



Echinococcus granulosus دورة الحياة



العدريةأنواع االكياس 

 Unilocular cyst:كيس احادي الحجرة . 1
تكون من مثانة واحدة أو عدة مثانات منعزلة كل واحدة لها غشائها الصفائحي و تسببه ت

Echinococcus granulosus
Alveolar cyst:أو الكيس الحويصلي Multilocular cystكيس متعدد الحجرات. 2

كتلة كيس من النوع الحبيبي يتكون من حويصالت متعددة مطمورة في سدى ليفي كثيف يحوي الكيس

Echinococcusجيالتينية عوضا عن السائل العدري و تسببه دودة المشوكات متعددة الحجرات 
multilocularis   ,صيب االنسان ايضات.

: Multivesicular cyst or Multicysticكيس متعدد الفجوات. 3
:  تكون من من مثانات عديدة متجاورة لكل منها غالفها الخاص بها تسببها االنواعت

Echinococcus oligarthusوvogeliEchinococcus  , صيب االنسانتونادرا ما  .

وكل . البقارال يصاب االنسان بالمشوكات الحبيبية من ساللة الخيل و الخنزير لكن يصاب بساللة االغنام و ا

.  ساللة متكيفة للمعيشة في مضيف وسطي معين

.Eالفرق بين المشوكات الحبيبية   granulosus والمشوكة متعددة الحجراتE. multilocularis  هو

.ان االولى تستخدم الحيوانات الداجنة كمضيف و سطي  و الثانية تستخدم القوارض كمضيف وسطي

:ةسالالت المشوكات الحبيبي

:المشوكات الحبيبية و المشوكات متعددة الحجرات



المرضية لداء االكياس العدريةلتاثيراتا

الحجرة حيث يولد الكيس احادي, يعتمد  التاثير المرضي في االنسان على موضع الكيس في الجسم1.

ط الذي يولده تفاعال التهابيا لالنسجة المحيطة به مولدا علبا متليفة و يعتمد التليف الناتج على الضغ

.  الكيس حيث يزداد بزيادة حجم الكيس و ايضا على كثافة االنسجة المحيطة بالكيس

ال تظهر اعراضا اال بعد ان يصل الكيس الى حجم معين مسببا : Abdominal cystالكيس البطني . 1

.تالحظ االكياس العدرية باالشعة السينية أو عند تشريح الجثة بعد الموت. عدم الراحة

مةظيوجد في العظام و ينمو في قنوات العظم و حدودها غير منت: Osseous cystالكيس العظمي. 2

.الكيس عقيمايصبح العظم المصاب ضعيفا سهل الكسر ويكون ذات جيوب كثيرة 

م يسبب حساسية و نفث دموي و سعال و عسر في التنفس و اال:  Pulmonary cystالكيس الرئوي. 3

. ، احتواء القشع على الرؤيسات االوليةصدرية و اعراضها مشابهة للسل الرئوي

.بيلة دموية و عجز كلوي, يسبب الم كلوي متقطع : Renal cystالكيس الكلوي. 6

يولد ضغطا على القحف مولدا نوعا من الصرع الجاكسوني و :  Cerebral cystالكيس الدماغي . 5

.نوبات عصبية

االكياس على الفص االيمن من الكبد و على السطح معظم تقع :Hepatic cystsاالكياس الكبدية . 4

و قد يسبب مرض , مرضيةاسنة قبل ان تظهر اعراض30تستمرو تنمو هذه  االكياس ببطئ وقد , السفلي منه

.   سلطه االكياس على القناة الصفراويةتاليرقان االنسدادي نتيجة الضغط الذي 

.يسبب الم و بزوغ االضالع مثل بؤبؤ الحمام:  Splenic cystكيس الطحال. 7



عالج داء االكياس العدرية

رؤيسات الكيس بمادة قاتلة للناالزالة الجراحية للكيس بعد القضاء على الرؤيسات االولية و ذلك بحق. 1

.   االولية مثل الفورمالين أو الكحول

.    PAIRPaired Aspiration Injection Reaspirationطريقة السفط . 2

.   استخدام العقاقير مثل البندازول و غيرها. 4

.  العالج الشعاعي. 3

.   استخدام المستخلصات النباتية. 5

تشخيص داء االكياس العدرية

.   أو السونار و غيرهاX-Rayشعة السينية أكتشاف الورم الكيسي باال. 1

.   كتشاف الرؤيسات االولية و االكياس الثانوية و المحافظ الحضنة في السائل العدريا. 2

و بنتونايت و ELISAاالختبارات المصلية مثل اختبار كاسوني و اختبارات الترسيب و تثبيت المتمم و . 4

.  .   التكس و غيرها

.  فحص االدرار و القشع للتحري عن وجود الرؤيسات االولية. 3



.   عالج الكالب المصابة و عدم اطعام الكالب نفايات اللحم المصاب. 1

.   تجنب االتصال مع الكالب. 2

.   طهي الخضراوات و غلي ماء الشرب. 4

.  القضاء على الكالب السائبة. 3

.   كسر دورة حياة الدودة في اضعف نقطة. 5

.   نشر الوعي الصحي بين المواطنين. 6

.  دفن الكالب الميتة. 7

.  عدم السماح للكالب بالمبيت مع البشر في غرفة واحدة. 9

.  عدم استخدام براز الكالب في صناعة الجلود. 8

الوقاية من داء االكياس العدرية



Parasitologyعلم الطفيليات

(9)المحاضرة 

Nematoda

الديدان الخيطية

اسماء عبدالعزيز علي. د.أ
المرحلة الرابعة ⁄قسم علوم الحياة⁄كلية التربية للعلوم الصرفة



شعبة الديدان الخيطية 

Phylum: Nemathelminthes or Nematoda 

ا على االسطوانية أو الخيطية و قد تكون من اكثر الحيوانات انتشار( الديدان المدورة)تسمى بالممسودات 

ة غير سطح الكرة االرضية و ان كانت الحشرات تبدو بانها االوسع انتشارا اال ان الخيطيات حرة المعيش

واحد كما وجدت كل من المفصليات و من ضمنها الحشرات بأنها مصابة بنوع, الموصوفة هي ايضا كثيرة

و أو اكثر من هذه الديدان مما يوحي بكثرة انتشار هذه المجموعة و مع ذلك فقد تم تقديرعدد انواعها بنح

.    نوع500,000

:للخيطياتالصفات العامة
.ير خلويمغطى بكيوتكل غ, الجسم  غير مقسم الى قطع, عديمة اللواحق مستدقة النهايتينديدان طوالنية1.

.و جانبية التناظر

ها في تشترك جميع, مها حرة المعيشة مع وجود اعداد كبيرة منها متطفلة على الحيوانات و النباتاتظمع. 2

.نوعا من هذه الديدان34اطوار دورة حياة متقاربة و يصاب االنسان بحوالي 

ملم طوال مثل 5و تتراوح بين أقل من , تختلف الممسودات الطفيلية في اطوالها و احجامها. 3
Trichinella spiralis وStrongyloides stercoralis, في حين يصل طول البعض منها الى

كما ان اكبر دودة خيطية , Dracunculus medinensisم كما في دودة غينيا أو تنينة المدنية  س100

التي  تتطفل في مشيمة حوت العنبر Placentonema gigantissimaمكتشفة لحد االن هي 

Spermwales أمتار9التي يصل طولها نحو.



رقيقة تفرز الجليد و طبقة Hypodermisخارجي مرن و بشرة ( Cuticle)جدار الجسم مكون من جليد . 4

احية و خاصة في الن, وقد يكون الجليد مزودا بحراشف أو اشواك أو حليمات, من الخاليا العضلية الطولية

.  و لها اهمية تصنيفية, االمامية و الخلفية من الجسم

.  عديمة جهازي التنفس و الدوران. 5
ن يتمتدان طوليا بشكل انبوبتين مطمورتRenette cellsالجهاز االبرازي بدائي تتكون من خليتين بوليتين . 6

.وهو جهاز ينظم الضغط االوزموزي و هي ليست نفريدية, في تثخنات البشرة
خاليا في دودة 5نحو »ينشأ من خاليا فجوية عمالقة Pseudocoelلها جوف جسمي كاذب . 7

.و يمتلئ هذا الجوف بسائل الجوف الجسمي الذي يسند االجهزة االخرى, «االسكارس

و , ضهاو قد يضمحل المخرج في بع, و يبدأ بالفم و ينتهي باالمخرج, الجهاز الهضمي كامل و جيد النمو. 8

لعوم بالمرئ و له يشار الى الب. على اسنان أو قواطعاأو حاويمختلفة فقد يكون بسيطايحتوي الفم على تراكيب 

.  اهمية تصنيفية
أو Cordsالجهاز العصبي عبارة عن كتلة من االعصاب تقع في مقدمة  الجسم و تخرج منها حبال . 9

.أماما و خلفا Nervesاعصاب 

النثى وقد و يكون الذكر اقصر و أنحف من ا, الديدان الخيطية التي تتطفل على االنسان ثنائية الجنس. 10
أو غيرها من التراكيب مثل االشواك Bursaيكون معقوف النهاية الخلفية أو مزود بحليمات و جراب التناسل 

بكون الذكور عمرها قصير حيث تخصتو هناك خيطيات اليعلم عن ذكورها شيئا فقد , Spiculesالحسية 

Mnocoeciousهناك بعض الخيطيات وحيدة الجنس . االنثى و تموت أو تهاجر الى اماكن غير متوقعة
اس كما علما انه في بعض الديدان بالرغم من انها منفصلة االجن. و هذه اما ان تخصب ذاتيا أو عذريا( خنثية)

يوض اال انها تمارس التكاثر العذري فالبيوض المخصبة تنتج االناث و الب Enterobius vermicularisفي 

قالب الجنس كليا   نظاهرة ا( الممسودات)كما يحصل في الخيطيات . غير المخصبة تنتج الذكور

Complete sex reversal و ذلك بتحول الذكور الى اناث و بالعكس.



 Span of life in Nematodes(الممسودات)الخيطيات فيفترة الحياة 

 .Eأشهر للدودة 3و T. Spiralisأسابيع للدودة  8-4فهي تكون , تختلف هذه باختالف االنواع
Vermicularisسنة واحدة لدودة االسكارس وAscaris lumbricoides لتنينةوسنتان

.Hook wormsللديدان الشصية  ةسن16-8و Dracunculus medinensisة نالمدي

Locomotion in Nematodes( الممسودات)الحركة في الخيطيات 

فسها تتحرك الممسودات بتقلص و انبساط الطبقة العضلية و مطاطية الجليد و ذلك بان تمسك الديدان ن

.بطيئةبواسطة الفم بأنسجة الجسم المختلفة للمضيف ثم تحرك نفسها باتجاه الفم و الحركة تكون

Nutrition in Nematodes( الممسودات)التغذية في الخيطيات 

.الدمو يتم الحصول على الغذاء من سوائل االنسجة و من محتويات االمعاء و من, تعتمد على موقع الطفيل

.لحياةااليض فيها الهوائي بصورة رئيسية و يمكن مالحظة خزن الكاليكوجين و الدهون في بعض مراحل ا



Reproductive system in Nematodes( ممسودات)الجهاز التناسلي في الخيطيات 

:الممسودات الطفيلية  تكون منفصلة االجناس

:Male Reproductive systemالجهاز التناسلي الذكري 

اذ , يتكون هذا الجهاز أساسا من أنبوب ملتوي بدأ و انتهاء

 Tubularكون خصية انبوبية تتخصص الناحية االمامية منه لت
testis  الديدان التي لها خصية واحدة تسمى )ملتوية رفيعة

Monorchic و التي لها خصيتان تسمىDiorchic ,يلي

ثم الوعاء vasa efferentiaالخصية االنبوبية وعاء صادر 

,  seminal vesicleثم حوصلة منوية vas deferensالناقل 

ejaculatory ductثم يأتي بعدها قناة منوية قاذفة للحيامن 
و يتحد الجهاز , Cement glandsبالغدد السمنتية ةالمبطن

ع التناسلي الذكري في نهايته مع القناة الهضمية مكونا المجم

Cloaca , و هناك أعضاء و تراكيب مساعدة مثل شوكة الجماع

Spicules التي تكون واحدة أو اكثر و هو عبارة عن تركيب

أو حركي Chemoreceptorحسي في كل االنواع 

Mechanoreceptorامن التي تفتح الفرج و تقوم بنقل الحي

خزنتو, الى االنثى خالل عملية الجماع( ةأو سوطيةأما اميبي) 

.النطف في المستودع المنوي لالنثى لحين االخصاب



: Female Reproductive system(الممسودات )الجهاز التناسلي االنثوي في الخيطيات 

أو جهازين كما في معظم الديدان االخرى مثل  Trichurisيتكون هذا الجهاز اما من جهاز واحد كما في• 

.  دودة االسكارس

 Oviductو قناة بيض Ovaryالى مبيض -ان–وهو أساسا يتكون من أنبوب واحد أو أنبوبين يتميز• 
Vaginaو مهبل Ovijectorوقاذف البيض Uterusو رحم  Seminal receptacleو مستودع منوي

ود وعند وج, اما في الوسط أو أمام أو خلف منتصف الجسم, التي تفتح في الجهة البطنية Vulvaو فرج

.هبال واحدا يفتح بفتحة فرج واحدةممبيضين فان الرحمين يتحدان ليكونا 

ج و هذا يعني يختلف موقع فتحة الفرج في االنواع المختلفة و يمتد من منطقة المرئ الى ما قبل منطقة المخر• 

Prodelphicفاذا كانت قناتا البيض متجهة اماما سميت , بان قناتي البيض تترتب في اوضاع مختلفة
 Amphidephlicو اذا كانت واحدة متجهة اماما و االخرى متجهة خلفا سميت 

اذا كانت جميع خاليا المبيض او  Hologenicيسمى كل من المبيض او الخصية باسم تام المنسل • 

ي حين ف(. امهات الحيامن)او كلها تولد حيامن (  امهات البيوض)اي كالها تولد خاليا بيضية  , الخصية مولدة

Germinal zoneاحدهما وهو الجزء النهائي الى منطقة مولدة : اذا انقسم المبيض او الخصية الى منطقتين
.Telogenicتسمى الحالة بنهائية المنسل Growth zoneتليها منطقة النمو 

ستودع المنوي ثم المفيخالل نزولها في قناة البيض تتخصب تتكون البيوض في المبيض و تتزود بالمح و• 

خارجية في تليها اضافة طبقة قشرية, تفرز حولها غشاء محي داخلي رقيق و طبقة كايتينية سميكة نوعا ما

.بعض االنواع من جدار الرحم كما في دودة االسكارس



تصنيف اناث الخيطيات من حيث وضع البيض

« larviparousأو واضعات اليرقات »Viviparousولودة . 1

Dracunculusمثل تنينة المدنية  medinensis ديدان المسببة لداء الفيل الوW. 
bancrofti  ,B. Malayi , و الدودة الترخينةT. spiralis .

التي تضع البيوض: Oviparousبيوضة . 2

غير مقسمة و االتي تضع بيوضAscaris lumbricoides ,Trichuris trichiuraمثل  

Ancylostoma duodenale ,Necator americanus ا مقسمة و التي تضع بيوضE. 
vermicularis حاوية على يرقاتالتي تضع بيوضا.

 Ovo-viviparousبيوضة ولودة . 3
تضع بيوضا حاوية على يرقات و التي تفقس حال خروجها من الجسم مثل المستديرة البرازية 

Strongyloides stercoralis



Life cycle of Nematodes( الممسودات)دورة حياة الخيطيات 

الى مضيف اي انها ال تحتاج, تكون دورة حياة الخيطيات التي تتطفل على االنسان بسيطة و مباشرة• 

اللتان تحتاجان  Dracunculoideaو التنينات  Filaroideaوسطي ما عدا فوق عائلة الفالرويديا 

. همايالى الى مضيفين الكمال دورة حيات

يكون المضيف الوسطي هو ناقل حشري مثل انواع البعوض  Filaroideaفي ديدان فوق عائلة • 

Culex أو الذباب االسودSimulium  أو ذباب االصطبلTabanid flies  التي يحصل فيها

.و يصاب االنسان نتيجة تعرضه للسعات أو عضات هذه الحشرات, التطور اليرقي للخيطيات

هو المضيف  Cyclopsيكون الحيوان القشري السايكلوبس  Dracunculoideaفي ديدان • 

الع هذه حصل االصابة عن طريق ابتتتطور فيه يرقات هذه المجموعة من الخيطيات و تالوسطي الذي 

.القشريات الصغيرة

ي هذه و ف, في الجهاز الهضمي له« مثل االنسان»تتوطن الخيطيات التي تحتاج الى مضيف واحد • 

.ضيف جديدالحالة تخرج البيوض مع براز المضيف و تعاني تغيرات تطورية قبل ان تصبح معدية لم

فان الخنزير هو المضيف المفضل لهذه الدودة و يكون ,  T. spiralisفي حالة االصابة بالدودة • 

و , ف واحدقضي الطفيل مراحله التطورية اليرقي و البالغ في مضييو , االنسان هو المضيف البديل

ر مصاب أو تحصل االصابة باستهالك االنسان للحوم خنازير مصابة و يصاب الخنزير باكل لحم خنزي

.   لحم قوارض مصابة



طرق  االصابة في الخيطيات الطفيلية

ii . الجنين النامي في المضيف الوسطي مثل الحيوان قشريCyclops  الحاوي على يرقة تنينة المدنية

D. medinensis 

iii . الجنين المتكيس في لحم الخنزير كما في الدودةT. spiralis 

أختراق الجلد. 2

لجلد االنسان و  تسمى اليرقات الشعرية , الموجودة في التربة L3و ذلك بأختراق يرقات الطور الثالث 

Filariform larva كما هو الحال في االصابة بدودةAncylostoma duodenaleو

Necator americanus وStrongyloides stercoralis 

«الحشرات الماصة للدم»الناقالت . 3

في دم االنسان عند تغذية هذه الحشرات على دم Microfilariaeيرقات المايكروفالري لو ذلك بزرقها 

.التي تسبب داء الفيلFilaroideaكما هو الحال في ديدان االنسان

: عن طريق الهواء. 4

 Enterobiusمثلو ذلك باستنشاق الهواء الحاوي على البيوض الحاوية على االجنة لعدد من الخيطيات
vermicularis وAscaris lumbricoidesوغيرها.

االبتالع. 1

i . ابتالع البيوض الحاوية على الجنين الملوثة للطعام و الشراب مثل بيوضAscaris lumbricoides
.  و غيرها من الديدانE. Vermicularisو دودة Trichuris trichiuraو 



الجهاز الحسي الكيميائي في الخيطيات 

Chemosensory system in Nematodes

حسي وهو عبارة عن زوج من االجسام الذنبية تقع -و هو عضو كيوتكليياالفاسميدتكون من يو • 

ترتبط  Sensillaلكل منها تجويف  كيوتكلي خارجي مملوء باهداب محورة تدعى , خلف المخرج

و,ابالغدد الفاسميدية الكبيرة جدنو يرتبط الفاسميدا, عن طريق عصب الفاسميد بالطوق العصبي 

و صعبة الحصول  في النماذج المحفوظة و متطورة في Chemoreceptorsهي مستقبالت كيميائية  

.ولها اهمية تصنيفية في الخيطيات, االنواع الطفيلية و غير موجود في االنواع الحرة

تصنف الخيطيات الى مجموعتين أو صنفين على  أساس وجود او عدم وجود الفاسميديا• 

Aphasmidia( صنف الالفاسميديا)صنف عديمة الفاسميديا 1.
 Trichuridaeو عائلة دقيقة الذنب  Trichinellidaeو يضم عائلة الترخينة 

 Phasmidiaصنف الفاسميديا . 2
. رهاو يضم هذا الصنف جميع انواع الخيطيات االخرى التي تتطفل على االنسان مثل دودة االسكارس و غي



 Trichinella spiralisالحلزونية الشعرية  

:المرض
Trichinelliasisأو Trichiniasisأو  Trichinosisداء الشعرية أو الترخينة 

:االنتشار
.عالمي االنتشار و خاصة في المناطق التي يسود فيها أكل لحم الخنزير مثل أوربا و أمريكا

:المضائف

الذئاب فقد وجد الطفيل في الدببة و الجرذان و الفئران و الثعالب و, اضافة الى االنسان و الخنازير • 

. و القطط و غيرها من الضواري االخرى

دم على الرغم من ع, كذلك وجدت هذه الديدان في الطيور الضارية االكلة للحوم مثل النسور و الصقور• 

.اكتشاف يرقات هذه الديدان في عضالت هذه الطيور

.    فيهاTrichinella spiralisبالنسبة للحيوانات متغيرة الحرارة فلم يتم تشخيص الديدان • 



 Trichinella spiralisحلزونية الشعرية  النبذة تاريخية عن 

فقد احيطت الدودة بنوع من الغموض حول من أكتشفها و من وصفها و 1835منذ اكتشاف الدودة عام •

الذي كان وقتها طالبا في الصف  James Pagetمن قبل 1835باألساس هذا الطفيل لوحظ سنة . سماها

م الفضل في وصف و تسمية الطفيل بهذا االسRichard Owenاالول لكلية الطب و كان ألستاذه البروفسور 

Trichinella spiralis

لها القابلية على اصابة االنسان أضافة الى Trichinellaتم اكتشاف أربعة انواع أخرى تابعة لجنس  •

هي Trichinella spiralisو من بين هذه االنواع الخمسة تبقى  , مجموعة كبيرة من الضواري االخرى

.ارها العالمي و إمراضيتها العالية مقارنة بباقي االنواعشاالكثر أهمية النت

:كما ان لباقي االنواع اهمية مناطقية ويمكن تمييزها كما يلي•

1 .Trichinella nativa:برودةوذات امراضية عالية و تقاوم ال, توجد في المناطق القطبية و شبه القطبية.

2 .Trichinella nelsoni:توجد في أفريقيا االستوائية و ذات امراضية معتدلة.

3 .Trichinella britovi:وهي ذات امراضية واطئة جدا, توجد في المناطق القطبية القديمة و المعتدلة.

4 .Trichinella pseudospiralis:تصيب الطيور, ال تتكيس , عالمية االنتشار.



 Trichinella spiralisالشكل العام للحلزونية الشعرية  

ملم X0.4ملم 1.6-1.4يتراوح طول الذكربين 

0.6ملم و 4-3واالنثى تتراوح طولها بين , عرضا

فقد ت, بعد اصابة اليرقة للخلية العضلية.ملم عرض

و Myofilamentsالخلية العضلية لييفاتها 

و تزداد نسبة  Hypertrophyتتضخم نواتها 

كونديا الشبكة االندوبالزمية الملساء و تضمحل المايتو

يس  و تزداد نسبة الكوالجين و تصبح كلها محاطة بك

من الكوالجين و تنسج شبكة من االوعية الدموية 

 Nurseحول الطفيل و مجمع الخلية الضئرية 
cell و و التي كانت تسمى الى وقت قريب بالكيس

.اليرقة باليرقة المتكيسة

Larva of Trichinella spiralis in muscles

يرقة الدودة في العضالت            



 Trichinella spiralisدورة حياة الحلزونية الشعرية  

(عادة لحم الخنزير)طازجا ماعند تناوله لح، يصاب االنسان و الحيوانات االخرى. 1

تتحرر اليرقات من الكيس في , للدودةEncysted larvaeعلى يرقات متكيسةاغير مطبوخ جيدا حاوي

لغشاء بعد ذلك تقوم اليرقات المتحررة بطمرنفسها في  ا, في حدود ساعة( االثني عشري)أمعاء االنسان 

.ساعة من بدأ االصابة35-30المخاطي لألمعاء و تبلغ في حدود 

لكن مجمعه Spiculeال يمتلك الذكر شوكة ,  Chemoreceptorنجذب الذكر باتجاه االنثى كيميائيا ي. 2

Cloaca قات في ة باليروءاالناث مملتوجد. المحاط بحليمتين تساعداه في التزاوجوينقلب اثناء الجماع

.ساعة72-36حدود 

أيام لتصبح جاهزة للغزو من خالل تكيسها في 5و تنضج اليرقات خالل , يرقة1500تنتج االنثى نحو . 3

.  عضالت االنسان و كذلك الحيوان المصاب بنفس الطريقة

.أشهر و عمر الذكور أقل من ذلك بكثير3-2تجاوز يمدة حياة انثى الدودة قصيرة ال . 4

رادية معاء و تحمل بواسطة الدم الى العضالت االألتقوم اليرقات المتوالدة باختراق الغشاء المخاطي ل. 5

.خاصة الحجاب الحاجز و الفكان و اللسان و الحنجرة و العيون و الساقين و االكتاف,  المختلفة



 Trichinella spiralisنمو و تكيس يرقات الحلزونية الشعرية  

a . ولية في اليوم السادس من االصابة اال«  على سبيل المثال»تخترق اليرقات عضلة الحجاب الحاجز

.و تكون اليرقة ممتدة طوليا

b . ما عدا نوع , تبدأ هذه اليرقات بااللتفاف الحلزوني بدال من االمتداد الطولي17في اليومTrichinella 
pseudospiralis 

c . تبدأ االلياف العضلية المصابة بافراز غشاء الذي هو خلية ضئر21في اليومcell Nurseحول اليرقة.

d . أشهر تبدأ بعض هذه االكياس بالتكلس 5بعد حواليCalcified  , و لكن عادة ما يحصل التكلس لألكياس

.  شهرا من تكوينها18-6بعد مرور نحو 

e .دة النموها التناسلية جيؤو تكون أعضا, قد تبقى اليرقات محفوظة داخل الكيس و هي حية لعدة سنوات  ,

.  و لكن ال يمكن تمييز الذكور عن االناث

f . يرقة5190-1240يقدر عدد اليرقات في الغرام الواحد من لحم العضالت بحوالي.

g . يف الحاوية على هذه اليرقات بمختلف مراحل التطور من قبل المض« العضالت»عند تناول اللحوم

نفسها في فان هذه اليرقات تتحرر من غالف الكيس في امعاء مضيفها المستهلك لها و تقوم بطمر, المناسب

. الغشاء المخاطي لالمعاء و تنقل الى العضالت االرادية بواسطة الدم و تنضج جنسيا

h .الى تموت الديدان البالغة بعد وضع يرقاتها و هي اما تهضم من قبل جسم المضيف أو تطرح مع البراز

1:2و تكون نسبة الذكور الى االناث في هذه الديدان , خارج الجسم و يمكن مالحظته من خالل فحص البراز



 Trichinella spiralisدورة حياة الحلزونية الشعرية  



 Trichinella spiralisاالعراض المرضية لالصابة بالحلزونية الشعرية  

امة النسيج المصاب و المقاومة الع, حجم و عمر المصاب, عدد الديدان: المرض علىبصابة التعتمد شدة ا

:ياتبما يو تتميز, للجسم 

مراحل تطور المرض

a . بظهور أعراض المرض بعد يوم واحد من االصابة و تستمر لمدة أسبوع أو احيانا لمدة شهر حيث

شريثني عأنسالخات مسببة اضطرابات و التهابات في الخاليا الطالئية لال( 2)أو حتى 4تنسلخ اليرقات 

.لعددو تكون هذه االعراض خفيفة في حالة االصابات القليلة ا, شمل حتى االعور باالصابةنو لكن قد ي

b . اسهال وهي اهم صفة لهذه , مغص معوي, تؤدي الى حدوث الغثيان, كثيرة العددالو في االصابات

.  المرحلة

.  وتظهر في المراحل المتأخرة من االصابةتسمم الدم نتيجة تواجد اليرقات وانسياحها فيه. 2

.التهاب المناطق التي تعرضت لهجرة اليرقات و تظهر في المراحل المبكرة من االصابة. 1

:يمكن تمييزها الى ثالثة مراحل

:  أو فترة اصابة االمعاء بالديدان البالغة و تتميز: مرحلة الحضانة. 1



:اليرقات و هجرتها« موضع»موقع . 2
:واهم اعراضها

a . استسقاء»ألم عضلي و خزب »Oedema  في منطقة حجاج العين و جوانب االنف و اليدين نتيجة

.مرور اليرقات فيها

b . دودة ر لعدة أسابيع و تشبه حمى التيفؤيد وهي المدرجة مئوية و قد تست40حمى شديدة قد تصل الى

.  ةالخيطية الوحيدة التي تسبب هذه الحمى المستمر

c . التهاب عضلة القلبMyocarditis حدث نتيجة يو , خطير على الصحةتأثيروو تحطمها وهو ذ

بل الجسم اضمحالل اليرقات في العضلة القلبية و الدماغ حاال مسببة التهاب ا فيهما و أخيرا  تمتص من ق

.و ان اهم اعراض هذه المرحلة هو االلم العضلي و عدم الراحة, تتكيس فيها اليرقات ال و 

:فترة التكيس. 3
هار المريضتشتد حاالت التسمم و االستسقاء و يزداد نبض القلب ثم يقل بالتدريج ويهبط ضغط الدم و ين

.و خاصة عند اصابة الدماغ, و تنتابه اضطرابات عصبية و يشوب عنده النظر

:  و اهم اعراض هذه المرحلة هي

أسابيع و لكن غالبا ما يحصل الموت 3-2ضغط عام و اعتالل مصحوب بهزال و قد يموت المريض خالل 

صبي وانشمال الجهاز العنسداد االوعية الدموية اأسابيع نتيجة االعياء التام وحدوث ذات الرئة و8-4بعد 

.و عجز القلب و الم المفاصل و الشلل النصفي



Trichinella spiralisتشخيص االصابة بالحلزونية الشعرية  

Clinicallyسريريا1.
.  و وجود  ورم في منطقة عيني المريض, من االعراض الظاهرة ومن ان المريض قد أكل لحم الخنزير

:وذلكSpecificallyنوعيا . 2

a . بأخذ خزعةBiopsy 10من العضالت و وضعها في محلول ملحي و هضمها بواسطة أنزيم الببسين

أو في « هضم صناعي»درجة مئوية 37المركز في درجة حرارة HClمل من حامض 30غم مع 

.ود اليرقاتالفسلجي، حيث تتحرر اليرقات من أكياسها ثم يفحص السائل للتحري عن وجيمحلول الملحال

b . ينة شفافة ثم بحيث تصبح الععينة صغيرة من العضالت بين شريحتين زجاجيتين«هرس»ضغط أو سحق

.تفحص

c .  تشخيص النزيلXeno-diagnosis   ذ، جرمثال فأر« سليم»و ذلك بتغذية حيوان مختبري نقي

و أخذ اتثم تشريح الحيوانTrichinella spiralisيرقات المتكيسة للدودةالحاوي على اللحم العلى 

.أنسجتها و دراستها نسيجيا للتحري عن االصابة

d .اختبارات مصلية و فحوصات اImmunological tests   
رة و معقمة بأخذ مصل المريض المشكوك في أصابته ووضعه  في قنينة زجاجية صغي: فحص الترسيب. أ

تيجة موجبة ذا تكونت رسابة بيضاء حول فم و مؤخرة اليرقات فأن الناف, مع أضافة يرقات الدودة الى المصل

.مصابغير و االنسان 

  Complete fixation test (C.F.T.)فحص تثبيت المتمم. ب
 Bentonite Flocculation test (B.F.T)أختبار ندف البنتونايت . ج

 Indirect Fluorescentأختبار الجسم المضاد الومضائي أو أختبار تألق الضد غير المباشر. د
Antibody test (I.F.A.) 



Trichinella spiralisعالج االصابة بالدودة الحلزونية الشعرية 

.لليرقاتاالذي يسبب طرح الديدان قبل وضعه: عقار الببرازين. 2

Trichinella spiralisالسيطرة على االصابة بالدودة الحلزونية الشعرية  

.  و حرق جثث الميتة منها و عدم تركها لئال تأكلها الخنازير االخرى, فحص الخنازير دوريا1.

يتامينات والمعتدلة يعطى المريض كمية كافية من السوائل مع غذاء خفيف غني بالففي الحاالت الخفيفة . 1

يرها من مع تخفيف االالم بالمسكنات مثل المورفين و السالسيليت و الكودين و غ. و السعرات الحرارية

.  المسكنات االخرى

.  أسابيع5-4لمدة  ACTH))روبين تعقار الكورتيزون و الكورتيكو . 3

. أيام5-3ملغم يوميا ثم تقلل الكمية بعد 40-20بجرعة : عقار بريدميسون. 4

درجة مئوية لمدة 55و درجة حرارة , درجة مئوية لمدة يومين يقتل اليرقات المتكيسة10-تجميد اللحم . 2

.دقيقة تقتل اليرقات المتكيسة15

.طبخ اللحم جيدا قبل تناوله. 3

.عدم فرم اللحم عند القصابين في المناطق الموبوءة خوفا من التلوث عبر اماكن الفرم. 4

.يطهر االمعاء من الديدان الموجودة فيه X-rayأو r 7000االشعاع بمختلف الدرجات مثال. 5



Parasitologyعلم الطفيليات

(11)المحاضرة 

تكملة الخيطيات 

اسماء عبدالعزيز علي. د.أ

المرحلة الرابعة ⁄قسم علوم الحياة⁄كلية التربية للعلوم الصرفة



Trichurisالدودة السوطية أو المسلكة شعرية الذيل trichiura  

أو تسمى االصابة  Trichocephaiasisأو داء شعرية الرأس Trichiuriasisداء السلكية : المرض

.  االكثر شيوعايهةواالخيرWhipworm infection( السلكية)بالدودة السوطية 

Trichurisأكتشاف  trichiura:

.  1761في عام Roedererان اول من أكتشف هذه الدودة هو ●

على أساس ان الجزء الدقيق من Trichurisفي جنس شعرية الذيل  1771وضعها لينايوس سنة ●

.الدودة يمثل الذنب

«  أي شعرية أو دقيقة الرأس»Trichocephalusوصفها في جنس 1782في عام Goezeاال ان  ●

وهو الصحيح،هو الجزء االمامي من الجسم و ليس المؤخرة« الرفيق»على أساس أن الجزء الشعري 

.Zoology priorityألولوية التسمية الحيوانية Trichurisلكن بقيت تسمية  ،علميا

:االنتشار

.  عالمي و تسود في المناطق الحارة و الرطبة

:لتصنيفا
Kingdom: Animalالمملكة الحيوانية 

 شعبة الديدان الخيطية أو االسطوانيةPhylum: Nematoda
 صنف االينوبلياClass: Enoplea
 عائلة التريكيوريديFamily: Trichuridae



:  الشكل العام للدودة

من طول الدودة و جزء 3/5ب جزء أمامي رفيع شبيه بالسوط بطول ما يقار،ينقسم جسم الدودة الى جزئين

تساعد Spear likeللدودة شوكة أمامية شبيهة بالحربة . 2/5غليظ خلفي يكون ما تبقى من جسم الدودة وهو

.الدودة على التثبيت بالغشاء المخاطي لالمعاء

:  الذكر

ملم ذو نهاية خلفية شديدة االلتواء45-30طوله 

شويكة Cloacaتبرز من المجمع تشبه اللولب و

.واحدة و غشاء الشوكةSpiculeجماع 

:االنثى

ملم ذات نهاية خلفية عريضة55-40طولها من 

.و مستديرة و لها جهاز تناسلي واحد



Trichurisدورة حياة الدودة  trichiura 

.فربيوض الدودة ليمونية الشكل و لها سدادتين قطبيتين و قشرة داخلية وقشرة خارجية ذات لون أص. 1

لطور اليرقي البيوض تكون غير نامية  الجنين عند الوضع و ينمو الجنين داخل البيضة خارج الجسم ويبدأ ا. 2

أسابيع من وضع البيضة تحت ظروف مالئمة من حرارة و ظل و أرض رملية أو طينية4-2خالل L1االول 

Clay، وهي من الديدان االرضيةGeohelminths.

.يوما21تصل اليرقة مرحلة الحركة داخل البيضة في حدود . 3

ة و تتحرر حيث تهضم قشرة البيض،تحصل االصابة نتيجة بلع البيوض الحاوية على اجنة مكتملة النمو. 4

10-3ضون اليرقات في االمعاء الدقيقة و تخترق زغابات جريبات ليبركون و ترجع الى تجويف االمعاء في غ

.يوما90-30أيام و تتحول الى دودة بالغة في حدود 

.بيضة10,000-3000االنتاج اليومي للدودة من البيوض يتراوح ما بين . 5



Trichurisدورة حياة الدودة  trichiura 



Trichurisاالصابة بـ  trichiura 

اء تسبب الدودة التهاب االعور و منطقة الزائدة الدودية نتيجة طمر الجزء االمامي من الدودة في الغش. 1

.المخاطي لهذه المناطق

.  ئفيفي حالة االخمج الشديد فأن الديدان تنتشر على طول القولون و حتى الجزء األسفل من اللفا. 2

.  دمعادة التحدث تفاعالت مرضية شديدة و لكن يعتقد بعض الباحثين بأن هذه الديدان تمتص ال. 3

Trichurisأعراض االصابة بـ  trichiura 

لغشاء و مدى اختراق الديدان ل« أي عدد الديدان في الشخص الواحد»تختلف االعراض حسب شدة االصابة 

.المخاطي لالمعاء و ما ينتج  عن ذلك من مضاعفات بكتيرية و غيرها

Intensity of infectionشدة االصابة 

Light infection« طفيف»خمج خفيف . 1
.  وهي خمج ناتج عن عدد قليل من الديدان و التظهر أعراضا ظاهرية

Heavy infectionخمج شديد  . 2
.  دودة تظهر اعراض الهزال و اسهال دموي2000أذا كان المريض الواحد يحمل 

Massive infectionخمج مستفحل . 3
.  طفالوط و خاصة عند االغعدد الديدان باالالف و يتميز بتدلي المستقيم مع زحير شديد عند التأذا كان



تغذية غير منتظمة. 1.

اضطرابات المعدة مع االم بطنية. 2.

التهاب الزائدة الدودية أحيانا. 3.

تق. .و امساك و صداع و حمى مع االم في الظهريئ4

فقدان الشهية ل. .كل مع نقصان في الوزنال5

تنتاب المريض حاالت عصبية. 6.

نادرا ما تحصل حاالت وفاة ل. .طفال الذين يعانون من سوء التغذيةال7

:لتشخيص ا
:  سريريا. 1

.من االعراض الظاهرة على المريض و من رؤية االف االديدان عند تدلي المستقيم خارج الجسم

: مختبريا. 2

المجهر الضوئي وذلك بمالحظة بيوض الدودة ذات الشكل الليموني االصفر ذو السدادتين القطبيتين باستخدام

ات الخارصين و ذلك بفحص البراز بالطريقة المباشرة أو بالطريقة المركزة اما بالتطويف باستخدام كبريت

ZnSO4أو بالتريسب بواسطة الفورمالين أو االيثر.

غرام يمكن تقدير عدد الديدان الموجودة في الشخص المصاب و ذلك بتعداد البيوض االموجودة في ال. 3

Stollالواحد من البراز بطريقة ستول 

.  Colonoscopyيمكن رؤية الديدان و هي في االمعاء بواسطة جهاز تنظير القولون . 4

Trichurisتعزى التاثيرات المرضية لدودة  trichiura هر الى التفاعالت السمية أو الميكانيكية للديدان و تظ

:على المريض االعراض التالية



.وبشكل طازج Ficus glabrataعصارة التين البري .1

:العالج

.أيام3مرتين باليوم لمدة ⁄ ملغم100هيكسايل ريسور سينول و أميتين هيدروكلوريد و ميبيندازول بجرعة . 2

.عالج المصابين و تنظيف اليدين قبل االكل دائما. 1

:الوقاية

.تنظيم تصريف مياه المجاري. 2

.تنظيف الخضراوات جيدا قبل االكل. 3

كغم من وزن الجسم يوميا و ⁄ملغم25كبديل بجرعة « Thiabendazole «Mintezolينصح باستخدام . 3

.لمدة يومين



 Class: Phasmidiaصنف الفاسميديا 

 Family: Oxuridaeعائلة دقيقات الذيل 

:الصفات العامة

Oral capsuleفمها بسيط ذو شفاه واضحة بدون محفظة فمية . 1

.المرئ ينتفخ في مؤخرته ليكون بصلة ذات صمام ثالثي الريشات. 2

.االناث أكبر من الذكور و ذوات نهايات خلفية مستقيمة و مدببة و منها جاءت التسمية. 3

.الذكور معقوفة النهاية الخلفية . 4

.البيوض اهليجية الشكل غير متناظرة. 5

.أنواعها ال تحتاج الى مضيف وسطي. 6

:  شمل هذا الصنفيو 

Enterobious vermicularis(  الدودة الدبوسية)دية  ياالقصورة الدو. 1
E. Gregoriiاالقصورة الكريكورية  . 2

.على الجهة البطنية للذكرmamelinsالتي تتميز بوجود ثالثة حلمات 

3 .Syphacia obvelata



Enterobius vermicularis(  الدودة الدبوسية)االقصورة الدودية  

الدبوسالن أناثها لها ذنب طويل يشبه االبرة أو( دقيقات الذيل أو الذنب)جاءت تسمية الدودة الدبوسية ●

: المرض

Pin-worm infectionأو Enterobiasisاالصابة باالقصورة الدويدية 
Oxyuriasisأو داء دقيقات الذيل Seat-worm infectionأو االصابة بالدودة الدبوسية المقعدية 

:االنتشار

المناطق عالمية االنتشار و تسود  في االطفال أكثر من الكبار و في المناطق الباردة و المعتدلة و تقل في

ة قد يصاب االنسان عدة مرات خالل حياة الطفولة و حال اصابة احد افراد العائل. الحارة و االستوائية

.  تصيب الدودة القرود و الماموسيت و الجيبونات. سيكون مصدر اصابة لبقية افراد العائلة

:  تصنيف الدودة الدبوسية

Kingdom: Animalالمملكة الحيوانية 
Phylum: Nematodaشعبة الديدان الخيطية 

Class: Phasmidaeصنف ذوات المستقبالت الكيميائية 
Family: Oxyuridaeعائلة األوكسيريدي 



Enterobius vermicularisالدبوسيةودةدالشكل العام لل

نتفاخين للدودة ا. دودة صغيرة تعيش في االعور و المناطق المجاورة له من االمعاء الغليظة و حتى الدقيقة● 

  Haplodiploidyديدانها . أحدهما ظهري و االخر في الناحية االماميةCuticleجليديين 

وستة  Spiculeملم معقوف من النهاية الخلفية و للذكر شوكة جماع واحدة X0.1ملم 5-2: الذكر● 

Haploidyالذكور من نوع . بعد المجمع3منها قبل المجمع و 3،أزواج من الحليمات الذنبية الصغيرة
.  Copulationو تموت الذكور بعد الجماع  Parathenogeneticallyالذي يتطور عذريا 

Uteriالرحمان . في الربع االول من جسم الدودةVulvaقع فتحة الفرج ت. ملمX0.4ملم 13-8: األنثى● 
للون و هي عديمة ا،التي تكون محدبة من الجهة االظهرية و مسطحة من الجهة البطنية،ألن بالبيوضتيم

.حة المخرجلزجة حال وضعها من قبل الدودة و لها القدرة على االلتصاق بالمالبس الداخلية و فت،«شفافة»



Enterobius vermicularisالدبوسيةودةددورة حياة ال

و في الليل تهاجر الى منطقة المخرج و Ileocecal regionاللفائفي -تتجمع االناث في منطقة االعور. 1

هاجر ما حولها لوضع االبيض حال مالمستها للهواء و التي تفقس حاال أو خالل ساعات عن يرقة معدية و ت

عند . هذه اليرقات مع الديدان الراجعة من المخرج الى االمعاء مسببة تهيج و حكة شديدة في منطقة المخرج

قة الشرج وضع البيض في منطقة المخرج فأنها تسبب تهيجا مما تجعل المصاب و خاصة االطفال يحك منط

لك البيوض فتتلوث أصابعهم و أظافرهم بالبيوض و عند تالمس االصابع الملوثة الفم قد يحدث ابتالع ت

صافحة المعدية فيصاب الشخص اصابة ذاتية أو عندما تالمس االيادي الملوثة ببيوض الدودة اي شئ أو م

.  الشخاص غير مصابين فتتلوث ايديهم فتنتقل االصابة اليهم

ع البيض تتحرر اليرقات في االثني عشري و تهاجر الى منطقة االعور و تنمو الى مرحلة البلوغ و وض. 2

لكنها يمكن ان تتواجد على امتداد الجهاز الهضمي من االثني عشري الى،«المكان المفضل للدودة»

.المستقيم

.جوف الجسميقد تدخل بعض هذه الديدان في مهبل االناث و تتحرك في القناة التناسلية و قد تخترقها الى ال. 3

انية الى أحيانا تضع االناث بيوضها في منطقة ما قبل المخرج و التي تفقس حاال عن يرقات و تعود ث. 4

الة و في حاالت اخرى تضع االناث بيوضها في منطقة االمعاء في ح،االعورلتنمو الى مرحلة البلوغ

«  تراكمةم»و تفقس في نفس المكان و تصيب االنسان مسببة اصابات مضاعفة  Constipationاالمساك 

أو االصابة الرجعية أو الخلفية ،Autoinfectionكل هذه الحاالت يطلق عليها االصابة الذاتية 

Retroinfection«نوهي حالة فقس البيوض في منطقة المخرج وما قبلها و رجوع الديدان الى القولو»،

.اضافة الى اصابة االنسان من االخرين



vermicularisEnterobiusالدبوسيةودةددورة حياة ال



Enterobius vermicularisالدبوسيةودةدالعوامل المساعدة على انتقال االصابة بال

العاب ،باستخدام المالبس الداخلية بين افراد العائلة الواحدة او االقار،الحفاضات ،المناشف،فرش النوم● 

اليتام دور ا،النوم في فراش واحد،فرش االسنان،قبضة الباب للمرافق الصحية،قالمة االظافر،االطفال 

را مهما و كذلك الهواء يلعب دو،والمشردين و سجون االحداث و كذلك الطعام و الشراب الملوثين بيوض الدودة

ني عشري او حتى في نقل االصابة الن بيوض الدودة خفيفة و يمكن ان تحمل بالهواء اما ان تبتلع و تفقس في الث

.  غينو تكثر االصابة في االطفال أكثر من الباليمكن ان تفقس في االنف و تهاجر اليرقات الى االمعاء

Enterobius vermicularisالدبوسيةودةدالخمج أو االصابة بال

سه و اال فأن االصابة سوف تنتهي حتى و لو لم يعالج المصاب نفAutoinfectionتدام االصابة عادة ذاتيا ● 

.  يوما في حالة االصابة الذاتية76-46يوما في حالة االصابة العادية و تستمر 53-36الن عمر الدودة نحو 

في حالة االصابة عن طريق الفم و مزمنة « و بعدها يشفى االنسان»Acuteتكون االصابة حادة ●  

Chronic في حالة االصابة الذاتية  .

ولكن عادة ما تهاجر الدودة مرة واحدة الى منطقة ،دودة10,000-5000قد يحمل االنسان المصاب احيانا ● 

.  المخرج في الليلة الواحدة لوضع البيض

البشرة السوداء ذويأكثر عرضة لالصابة بهذه الدودة من White peopleالبشرة البيضاء ووذبشرال● 

Black people،وي آمرة و تشكل هذه الدودة مشكلة وبائية في تايوان و بلدان جنوب شرق اسيا و الصين لكث

.  االيتام فيها



:المرض

:ال يسبب الطفيل خطرا على صحة االنسان اال ان الحاالت الشديدة تسبب

ناث نتيجة التهاب المهبل في اال،التهاب الزائدة الدودية،قرحة بسيطة في منطقة االمعاء مع نزف بسيط . 1

.زحف بعض الديدان اليها بعد خروجها من المخرج
أو حتى اثارة و ازعاج عصبي نتيجة حكة منطقة المخرج خاصة في الليل مما تسبب قلة أو تقطع النوم. 2

.  قيؤاالم البطن و غثيان و ت،البول الالأرادي،فقدان في الوزن مع ضعف الشهية،«أرق ليلي»فقدانه 
أورام حبيبية في الرحم و أنابيب فالوب و التجويف البريتوني و تحاط ب« االناث»قد تطمر بعض الديدان . 3

Granuloma.

ر من ذلك أن قد تتواجد الديدان في المثانة البولية و الزائدة الدودية و نادرا ما تسبب لها التهابات و االند. 4

.لألعضاء المختلفةSubmucosaأذا ما دخلت تحت المخاطية Lethalتسبب نتائج مميتة 

األعراض المبهمة ؟؟

،Nightmareكابوس ،اللعاب،صرير االنسان عند النوم،فقدان الشهية،حك االنف،عض االصابع● 

.Bed wettingتبليل الفراش ،Insomniaاألرق 

:التشخيص

تطويف باستخدام الطريقة المباشرة أو طريقة المركزة باستخدام ال« نادرا»رؤية البيوض في البراز . 1

.أو الترسيب باستخدام الفورمالين أو االيثرZnSO4بكبريتات الخارصين 

خشبي أو زجاجي حاوية على قطعة قطن أو قضيب باستخدام Anal swabأستخدام المسحة الشرجية  . 2

.مادة الصقة في نهايته

على شريحة زجاجية تلصق صباحا على مخرج المصاب قبل NIH swabستخدام شريط الصق أ. 3

. Enemasالتغوط و تؤخذ اليام متتالية للتأكد من اصابته من عدمها ؟ الحقن الشرجية



:العالج

2 .Mebendazole أوVermox أيام لقتل ما تبقى من الديدان10تعاد بعد  .

ب على الجميع وأذا اصيب احد افراد العائلة وج. ببرازين و غيرها،هيكسايل ريسورسينول،تتراكلوروأثيلين. 3

.  أخذ العالج

. حاوية على ماء حارEnemaكذلك أخذ حقنة . 4

.  «اول الطعامغسل اليدين بعد الخروج من المرافق الصحية و قبل تن،تقليم االظافر»النظافة الشخصية . 1

:الوقاية

1 .Vanguinبشكل شراب أو حبوب.

.غلي المالبس الداخلية بالماء الحار. 2

.منع تعرض فرش االسنان للتلوث و لكل فرد فرشاته الخاص به. 3

وفير االهتمام بنظافة دور االيتام و المستشفيات و دور العجزة و المدارس االبتدائية و دور الحضانة و ت. 4

.خدمات الصحية فيها

.وقاية الطعام و الشراب من التلوث. 5

.عدم لبس مالبس الغير أو النوم في فراشهم. 6



(  Ascaris lumbricoides)طيني  االخرالصفردودة 

:التصنيف

Kingdom: Animalالمملكة الحيوانية 
Phylum: Nematodaشعبة الديدان الخيطية أو االسطوانية 
Class: Phasmidaeصنف ذوات المستقبالت الكيميائية 

Family: Ascaridaeعائلة االسكاريدي 

و يسمى أيضا Ascariasisتسبب داء الصفريات : المرض

االصابة بالصفريات أو االصابة بالدودة 

Round-worm infectionاالسطوانية

.  سميت بهذا االسم لتشابهها المظهري مع دودة االرض● 

الستوائية تسود الدودة في المناطق االستوائية و شبه ا: االنتشار

ي و هي أكثر شيوعا في االطفال و عدد المصابين بها ف

المرض معروف منذ زمن. العام يقدر بنحو مليار انسان

.  االغريق و الرومان

:الشكل العام للدودة

سم و انتاجها اليومي من 49وقد وجدت ديدان بطول ،ملم عرضاX3-6سم طوال ( 30)35-20: االنثى

.  مليون بيضة27بيضة و يحتوي رحم االنثى على حوالي 200,000البيض نحو 

ذو نهاية معقوفة تميزه بسهولة عن االنثى واذا ما وضعت . ملم عرضاX2-4سم طوال ( 20)31-12: الذكر

.  مرة حول الكرة االرضية50الدودة رأسا على ذنب لدار ذلك 



 Life cycle of Ascaris lumbricoidesدورة حياة دودة االسكارس

بيضة في اليوم، و هناك 200,000مليون بيضة و بمعدل 27تضع االنثى الواحدة خالل دورة حياتها نحو . 1

بيوض مخصبة و اخرى غير مخصبة، و عادة ما تخرج البيوض غير المخصبة قبل الجماع مع الذكر أو

أطول و أنحف من البيوض«  غير المخصبة»الديدان التي هي في المراحل االولية و تكون هذه البيوض 

المحي »، و حيث أن طبقات قشرة البيضة (مايكرون)مايكروميتر94X44-88المخصبة و ذوات ابعاد 

Vitelline   و الكايتينيChitinous  و الدهنيLipid  » تتكون فقط بعد دخول الحيمن الى خلية البيضة

Oocyte تها في البيوض غير المخصبةظلذا فأن الطبقة الكايتينية فقط يمكن مالح.

ولي وهي تكون البيوض المخصبة غير نامية عند خروجها مع براز االنسان المصاب و تنسلخ االنسالخ اال. 2

ثم تنسلخ ،درجة مئوية25وأفضل درجة حرارة لها هي J1يوما لتتحول الى يرقة 13-9في التربة خالل فترة 

.قبل الفقسJ2اليرقة الى الطور اليرقي الثاني 

من خالل غطاء CO2تفقس البيوض في الجزء العلوي من االثني عشري و أحيانا في المعدة بتأثير ضغط . 3

ة تخترق اليرقة الرابديتبة الغشاء المخاطي لالمعاء و تصل االوعي. Indistinct operculumغير محدد 

.أيام من بدء االصابة 7-1اللمفاوية و الدورة البوابية ثم الكبد فالقلب و منها الى الرئتين خالل فترة 

الى القصيبات و الثالث و بعدها تحمل« أو تكملي»تعاني اليرقات االنسالخ الثاني ،في الحويصالت الرئوية.4

يها االنسالخ و من ثم الى القصبة الهوائية ثم المزمار فالمرئ فالمعدة فاالمعاء الدقيقة حيث تعاني ف20في اليوم 

.شهرا من بدء االصابة2.5-2و تبدأ االناث بوضع البيض بعد حوالي ،الرابع

عليه فان هناك طرح مستمر لهذه الديدان الميتة الى خارج ، شهرا24-10تعيش الديدان لمدة تتراوح بين . 5

.معاءجسم المريض والتي يتم تعويضها باالصابات الجديدة باليرقات الجديدة المهاجرة من الرئة الى اال



 Ascaris lumbricoidesدودة االسكارسدورة الحياة



:الوبائية

الملوث ببيوض لكنها تشيع في االطفال نتيجة لتعرضهم االى التراب،تصيب  الدودة الناس في جميع االعمار. 1

رة ولعبهم بها خاصة في المناطق الفقي«  حاالت نقص الحديد وغيرها»Geophagonالدودة و أكلهم التراب 

.  و في المناطق التي يستعمل فيها براز االنسان كسماد للمزروعات وغيرها،و المزدحمة

ل المثال على سبي،البشرة البيضاءذويمن « ثالثة اضعاف»البشرة السوداء أكثر اصابة وواالشخاص ذ. 2

-حسب الناس المصابين: حصائية خاصةاحسب طرق 1989السكارس في الصين عام ابيض فقد بلغ وزن

اذا ما علم بان وزن البيضة هي اجزاء صغيرة من »طنا سنويا 18نحو -وزن الغائط و وزن البيضة الواحدة

.  «المليغرام

-10ي الفورمالين روف البيئية المختلفة و تبقى أحيانا حية فترة طويلة  فظتكون بيوض االسكارس مقاومة لل. 3

20  .%
:االعراض و التأثيرات المرضية

خاصة خالل هجرة اليرقات في الرئة و التي تسبب ، Eosinophiliaزيادة الحمضات ،االم بطنية مبهمة. 1

ذات الرئة ،Odemaخزب ، كأالرتشاح الخلوي الرئوي و حدوث نوبات ربوAllergicظواهر الحساسية 

تأثيرات سمية بسبب ،حمى،«Severe Ascaris pneumonia«Loeffler’s pneumoniaالشديد 

الوجه و شرى «خزب»خاصة في المرضى الذين لديهم حساسية مسببة لهم استسقاء ،نواتج االيضية للطفيلال

مشاركتها مصحوبة بأرق و فقدان الشهية و نقص في الوزن و يكون تأثيرها واضحا في االطفال ل« حساسية»

.في غذائهم



وقد تصيب ،ادقد تصيب قناة الصفراء و منها الى كيس الصفراء ثم الكبد و تفتيته مع نزف بنكرياسي ح. 2

.  نفتال أو انغماد االمعاء و حتى انسدادها التاماأحيانا تسبب . الزائدة الدودية مسببة التهابا بها

،ة من الجسمو للدودة القدرة على الحركة و الخروج من منافذ مختلف« البريتون»كما و تسبب التهاب الخلب . 3

ة للمريض فقد تخرج من فتحة المخرج عنوة أو المنخر أو الفم أو محجر العين أو حتى االذن مسببة صدمة نفسي

.  و أحيانا تخرج من منطقة السرة،أكثر من المرض نفسه

في حالة و تزداد احتمالية حدوث الموت،خاصة في الرئة،تكون شدة أمراضية يرقاتها أكثر من من بالغاتها. 4

.  وجود اصابة بكتيرية  معها

لى وقد تنتقل االصابة الى االجنة من االمهات المصابات بالدودة من خالل هجرة اليرقات من االم الحامل ا. 5

لينات والكلوبيزيادة في مستويات. Transplacental migration« السخد»الى الجنين عبر المشيمة 

.في المصابينIgEو  IgGالمناعية 

حركات الببل تحافظ على ذلك،ال تلتصق الديدان البالغة بجدار االمعاء للمحافظة على موقعها في االمعاء. 6

. المستمرة لعضالتها

:التشخيص

أو رؤية ،رؤية بيوض الدودة في البراز بالفحص المباشر أو بطرق المركزة مثل التطويف أو الترسيب. 1

ي تقدير عدد تفيد عملية تعداد البيوض  ف. الديدان البالغة الميتة في البراز أو خروجها عنوة من فتحة المخرج

.  الديدان

.  التصوير الشعاعي. 2

.  عند تواجدها في الرئة،Sputumرؤية اليرقات في القشع . 3



:العالج

Pyrantal pamouteأمالح الببرازين. 1

أما اليرقات فاليوجد عالج فعال ضدها النها،تؤثر على الديدان البالغة Mebendazoleالميبندازول. 2

.مهاجرة و تتواجد في أماكن عديدة و تنسلخ و تتحول من شكل الى اخر

:الوقاية

.النظافة التامة. 1

.التثقيف الصحي. 2

.  عدم اللعب بالتراب أو أكله. 3

.عدم أستخدام السماد البشري اال بعد التعقيم. 4

.غسل الفواكه و الخضراوات  و تعقيمها قبل تناولها. 5



     Family: Ancylostomatidae(عوجاء الفم)عائلة الملقوات 

.دورة حياتها بسيطة●

قاطعتين و التي تتميز بأن لها صفيحتين بطنيتين جانبيتين Hook wormsتضم هذه العائلة الديدان الشصية ●

.teethغالبا ما تحمل أسنانا 

Necator americanusو Ancylostoma duodenale: هناك نوعان يتطفالن في االنسان هما●
غالبا ما الذينA. baziliensisو A. caninum: مع نوعين اخرين يتطفالن على الكالب و القطط و هما

.  يسببان لالنسان الحساسية أو طفحا جلديا اذا ما أصيب االنسان بهما بشكل عرضي

 Oldمن الديدان الشصية في العالم القديم  Ancylostoma duodenaleتعد دودة الملقوة العفجية ● 
world hookworm بينما ،اسيا و أوربا و جزر الباسيفيك(موطن االصل للطفيل)و التي تنتشر في أفريقيا

New world hookwormالدودة الشصية للعالم الجديد Necator americanusكة االمريكية تاتعد الف
ئدة في القرون الذي جاء من أفريقيا و لكنه ساد في االمريكتين و حول العالم نتيجة تجارة العبيد التي كانت سا

.عالمين الدودتين بدرجة كبيرة نتيجة هجرة السكان  في الاتالماضية و قد تغير التوزيع الجغرافي له

 Bursaيمكن تمييز هذين النوعين عن بعضهما بالتفاصيل الموجودة في تركيب الفم و الجراب الثانوي●
copulatrix:



Ancylostoma duodenaleNecator americanus

Oral capsule: المحفظة الفميةOral capsule: المحفظة الفمية
كبيرة مزودة بزوجين من االسنان على الوجه . 1

كبر السن الخارجي أ(. الجهة البطنية للحيوان)الظهري 

.من السن الداخلي

كبيرة مزودة بزوجين من الصفائح القاطعة . 1

Cutting plate،زوج ظهري و زوج بطني.

زوج ( الجهة الظهرية)يوجد على الوجه البطني . 2

 Cephalicمن االسنان مع قناتين للغدد الرأسية 
glandsرزان تفتحان في منطقة االسنان االمامية تف

.انمادة مانعة لتخثر الدم عندما تتغذى على دم االنس

Ancylostomiasis:  المرضAncylostomiasisداء الملقوة : المرض
ملمX0.4-0.5ملم 11-8الذكر طوله : الشكل العام

ملمX0.6ملم 13-10االنثى 

ملمX0.3ملم 9-7الذكر: الشكل العام

ملمX0.4ملم 11-9االنثى 

يوجد سن وسطي واحد فقط في الجهة الظهرية . 2

ة مع قناتين للغدد الرأسي(. الوجه البطني الدودة)

تفرزان مادة مانعة 6تفتحان في الفم بالقرب من السن 

.لتخثر الدم عندما تتغذى الدودة على دم االنسان



Ancylostoma duodenaleNecator americanus

  Bursa copulatrixالجراب التسامذي Bursa copulatrixالجراب التسامذي

نفة أو تتوسع النهاية الخلفية للذكر بشكل زع

ساندة Raysمظلة و تكون مدعومة بأشعة 

:وهي حسب الموقع و الترتيب تشمل

الشعاع الظهري . 1Dorsal ray

Lateral rayالشعاع الجانبي . 2

Ventral rayالشعاع البطني . 3

:يةويتفرع كل من هذه االشعة الى االجزاء التال● 

.الشعاع الظهري و الشعاع الظهري الجانبي. 1

بي الشعاع الجانبي الخارجي و الشعاع الجان. 2

.الوسطي و الشعاع الجانبي الخلفي

.لسفليالشعاع البطني الجانبي و الشعاع البطني ا. 3

.نتكونان منفصلتيSpiculesشوكتا الجماع ● 

نفة أو تتوسع النهاية الخلفية للذكر بشكل زع

ساندة Raysمظلة و تكون مدعومة بأشعة 

:وهي حسب الموقع و الترتيب تشمل

ظهري ينفصل الشعاع الظهري قليال عن الشعاع ال. 1

.الخارجي 

يتقارب الشعاع الجانبي الخلفي مع الشعاع. 2

جانبي في حين ينفصل الشعاع ال،الجانبي الوسطي

.الخارجي

ل الشعاع قب،يوجد بالقرب من الشعاع البطني. 3

Pre-Bursal rayالتسامذي 

في نهايتهما Spiculesتلتحم شوكتا الجماع ● 

.Barbبواسطة صنارة 

لسفلي يتكون الشعاع البطني من الشعاع البطني ا. 4

و الشعاع البطني الجانبي



A. duodenaleN. americanus 
 Bursa copulatrixالجراب التسامذي 



(:  عوجاء الفم)دورة حياة الملقوات 

اسنانها و تعيش الديدان البالغة في االمعاء الدقيقة لالنسان و تتغذى على الدم و االنسجة االخرى باستخدام● 

.قواطعها

Necatorبيضة يوميا بينما يكون انتاج Ancylostoma duodenale20,000يكون انتاج دودة ● 
americanus5,000-10,000بيضة يوميا تخرج مع براز الشخص المصاب  .

،لرمليةتكون البيوض حال وضعها من قبل الدودة غير كاملة الجنين و تستكمل في التربة المناسبة وهي ا● 

يوض اذ تموت ب،و تلعب درجة الحرارة و توفر االوكسجين الجوي دورا هاما في ذلك،الرطبة،المظلمة،الرخوة

Necator americanus بينما ال تتأثر بيوض ،درجة مئوية7حاال في درجة حرارة أقل من

Ancylostoma duodenaleبهذه درجة الواطئة.

Necatorبينما تعيش ،سنوات5-1نحو Ancylostoma duodenaleمعدل عمر دودة ● 
americanus سنة18نحو.

Hatchingالتفقيس

و توفر درجة مئوية و ظل و رطوبة25تفقس البيوض في الظروف المثالية من توفر درجة الحرارة . 1

Rhabditoid larvaeساعة من وضعها مع البراز عن يرقات رابديتية 48-24االوكسجين في حدود 
.طويلة حرة المعيشة و تتغذى على البكتريا و الحتات الموجود في البراز( أول أنسالخ)

طولها ( صائمة)Filariform larvaأيام تتطور الى اليرقة الشعرية 8تنسلخ االنسالخ الثاني في حدود . 2

يوما وبعد ذلك 14و تبقى هذه اليرقات غير متغذية حية في التربة تقريبا لمدة ،ضعف طول اليرقة الرابديتية

.    تموت ان لم تصب انسانا



ات الصباحتقوم هذه اليرقات بعرض جسمها في الهواء عموديا و تتموج و تتذبذب مثل الشوكة الرنانة في أوق. 3

.  المناسبمع وجود الندى مثال و بأرتفاع درجة الحرارة تنسحب الى التربة أو تصبح بتماس مع جلد المضيف

نضج فيها لكنها ال ت« كاللبائن»االنسان هو المضيف الطبيعي لهذه الدودة و هناك حاالت اصابة حيوانات أخرى 

.  وال تبلغ

بينما في ،االنتقال عبر الجلد هو الطريق الوحيد لهاNecator americanusبالنسبة لـ  . 4

Ancylostoma duodenale فيمكن ان يكون االنتقال عبر الجلدPercutaneous و الفمOral
Transplacentalو أحتمال عبر السخد Transmammaryو الثدي 

عد المدة الالزمة لبلوغ اليرقات ب. 5

8-7دخولها جسم االنسان نحو 

ند لكن هناك ساللة في اله،أسابيع

أسبوعا لكي 30تحتاج اليرقات الى 

.  تصل الى مرحلة البلوغ

ل بعد دخول اليرقات الجلد تص. 6

تين الى الدم و منها الى القلب ثم الرئ

م حيث تنسلخ االنسالخ الثالث ث

م تهاجر الى الحويصالت الرئوية ث

ثم القصيبات ثم القصبة الهوائية

المزمار ثم البلعوم ثم المعدة و 

سالخ االمعاء الدقيقة حيث تنسلخ االن

الرابع و تنضج بعدها في حدود 

.  الشهرين



Ancylostoma duodenaleدورة حياة  



:التأثير المرضي

تزداد خطورة المرض عند وصول الديدان الى االمعاء الدقيقة لالنسان حيث تمتص كل دودة ما يقارب. 2

ف مستمر عند ليس هذا فحسب بل تسبب خسارة في الدم أكبر من هذا بكثير بشكل نزي،مل من الدم يوميانصف 

،تخثرأنتقال الدودة من موقع امتصاص الى موقع اخر تاركة الجرح االول ينزف النها تترك فيها مادة مانعة لل

.أضافة الى االصابات البكتيرية الالحقة التي تفاقم الحالة

نتيجة دخول اليرقات : Miners itchأو حكة المناجم Ground itchحكة جلدية تعرف بحكة االرض. 1

بب و عند وصولها االى الرئة تس،للجلد و مرورها تحت الجلد مسببة طفح جلديFilariform larvaeالخيطية 

.حالة ذات الرئة للدودة الشصية

نمو و هي أكثر الديدان الخيطية الناهكة لصحة االنسان مسببة له عوقا في الHook wormsالديدان الشصية . 3

خاصة اذا ،ر عصبي و انخفاض في مستوى استيعاب للشخص المصابتو غالبا ما يصاحبها تو،فتورا عاما

.كانوا اطفاال مما يضطرهم الى ترك الدراسة أو الغياب عن الدوام 

و ،ديدالديدان الشصية هي ديدان ماصة للدم وقد تسبب االجهاض لالمهات الحوامل المصابات مع فقر دم ش. 4

.المشعCr15يمكن تقدير كمية دم الشخص المصاب بأستخدام النظير 

  Hook wormو مرض الديدان الشصيةHook worn infectionكيفية تمييز االصابة بالديدان الشصية . 5
disease:هذا في و،حيث يكون الضرر الناتج من هذه االصابة قليال،الحالة االولى تعني هناك اصابة طفيفة

بهذه الحالة و،حالة اذا كان غذاء المريض غني بالحديد والمعادن االخرى باالضافة الى البروتينات و الفيتامينات

Hook worm infection is present, yet, hook worm disease is absent: تؤكد المقولة

تيجة سوء يكون الضرر كبيرا و ذلك الستفحال المرض ن«  مرض الديدان الشصية»لكن في الحالة الثانية ،

مر و الذي يؤدي التغذية و غياب الرعاية الصحية بحيث ال يستطيع الجسم تعويض ما يفقده من الدم مما يفاقم اال

و الذي يؤدي الى ظاهرة أكل ،Severe hook worm diseaseالى االصابة بداء الشصيات الشديد 

.خاصة لدى االطفال الذين يعانون من نقص شديد في المعادنGeophagaالتراب 



.  بين عدد الديدان و مستوى الهيموكلوبين في الدم« عكسية»هناك عالقة سلبية . 6

Cutaneous larval migrationأو هجرة اليرقات الجلدي Creeping eruptionالطفح الجلدي 
 Ancylostomaبعض الديدان الشصية ذات االصل الحيواني مثل الملقوة الكلبية ان حالة مرضية جلدية سببها 

caninum  و الملقوة البرازيليةAncylostoma braziliensis  اللتان تتطفالن على الكالب و القطط على

تسبب هذه اليرقات ،بشكل عرضي جلد االنسانFilariform larvaeسبب دخول يرقاتهما الخيطية وب. التوالي

طيع دخول تالزاحفة تحت الجلد تفاعالت جلدية موضعية في محل االختراق مثيرة الحكة والحساسية فهي ال تس

الدودة وهذه قد الدم الن االنسان ليس  مضيفها الطبيعي بل تبقى تحت الجلد مسببة االزعاج والحكة الى ان تموت

في هامن اكمال دورة حيات Ancylostoma caninumونادرا ما تفلح . تستغرق أسابيع أو حتى أشهر

.االنسان و تتوطد االصابة المعوية 

:التشخيص

.رؤية بيوض الديدان الشصية في البراز بالطريقة المباشرة أو المركزة. 1

مسح يرقات الديدان الشصية في ترب المناطق الموبوءة وان اسهل و ابسط الطرق هي طريقة بيرمان. 2

(Baerman, 1917)اللتقاط يرقات الديدان الشصية من التراب.



:العالج

لفيتامينات و غذاء غني بالحديد و ا–التغذية الجيدة مفيدة جدا في عالج االشخاص المصابين بداء الشصيات . 1

.أكل الكبد ضروري جدا لما يحتويه من الحديد

3غم مرة واحدة في اليوم و لمدة 1كغم من وزن الجسم أو بحد اقصى ⁄ملغم11باموات البايرانتيل بجرعة . 2

.  أيام

.أيام3غم مرتين و لمدة Alcopara »5الكوبارا »هيدروكسي نافثوات البيفنيوم . 3

.كغم⁄مللتر0.12رابع كلوريد االثيلين بجرعة واحدة . 4

.كغم مرتين في اليوم و لمدة يومين⁄ملغم25ثايابندازول بجرعة . 5

:الوقاية

.ناولهكما يجب منع االطفال من اللعب بالتراب أو ت،منع المشي حافيا على التراب في المناطق الموبوءة. 1

.تنظيم تصريف مياه المجاري. 2

.تشخيص المصابين و معالجتهم. 3

.منع التغوط في العراء أو استخدام البراز البشري للمزروعات قبل تعقيمه. 4



 Parasitologyعلم الطفيليات

((15المحاضرة 

 Intestinal Nematodaالمعويةالخيطيات 

اسماء عبدالعزيز علي. د.أ

المرحلة الرابعة ⁄قسم علوم الحياة⁄كلية التربية للعلوم الصرفة



   Nematodes(الممسودات) تكملة الديدان الخيطية 

   Order: Rhabditidaرتبة رابديتيدا 

:أهم صفات افراد هذه  الديدان

ديدان صغيرة شفافة. Meromyrianمقطعها العرضي من نوع عديدة الخاليا العضلية ،1

المرئ ذو بصلة . 2Bulbخلفية و غالبا هناك انتفاخ قبل البصلة.

الفم. .شفاه6-3بمزود3

االناث. .خنثياأوعذرياتتكاثرقدوولودة-بيوضةأوبيوضة4

اغلبها. Strongyloides،Rhabditis:مثال،طفيليةوالمعيشةحرةأطوارلبعضهاو،المعيشةحرة5

Strongyloidiasis:  المرض

.  اردةتسود في المناطق الحارة من العالم و لكنها تتواجد أيضا في المناطق المعتدلة و الب: االنتشار

:الدودة  صغيرة الحجم: الشكل

ملم2.2x0.03–0.75تتراوح  طول االنثى من : االنثى

. ملمتر0.7x 0.04–0.05تتراوح بين : الذكر

فتحة المخرج بطنية ،من طول الجسم2⁄3أو 1⁄3تمتازهذه الديدان بامتالكها  مرئ طويل يمتد في االنثى الى 

.و يكون الذنب مستدقا

Strongyloides stercoralis االسطوانية البرازية الدودة



ال ثالثية وتبدي شكال من اشك. وغالبا ما يكون تكاثرها عذريا،في االجيال المتطفلة تكون الديدان البالغة عادة اناثا● 

.و يحتمل ظهور الديدان الذكور فقط في الطور الحر من دورة حياة الدودة Triploidالمجموعة الكروموسومية 

عمق و قد حيث تحفر الديدان الغشاء المخاطي ب،تعيش الديدان البالغة في منطقة اتصال الثني عشري بالصائم● 

. تعمل انفاقا  فيها على شكل دهاليز

:دورة حياة الدودة االسطوانية البرازية 

:تتظمن دورة حياة الدودة طورين هما

طور طفيلي . (او داخلي)1

طور حر المعيشة . (او خارجي)2

المخاطي و تخرج البيوض ذوات القشرة الرقيقة اما مع براز المضيف او تفقس ضمن الغشاء،في الطور الطفيلي

،عديمة االنتفاخ البصلي النموذجي للمرئ Rhabditoidتكون اليرقات رابدتيدية . تخرج كيرقات مع البراز

.  الموجود في انواع الرابدتيدات

ال ثالثية وتبدي شكال من اشك. وغالبا ما يكون تكاثرها عذريا،في االجيال المتطفلة تكون الديدان البالغة عادة اناثا● 

.و يحتمل ظهور الديدان الذكور فقط في الطور الحر من دورة حياة الدودة Triploidالمجموعة الكروموسومية 

عمق و قد حيث تحفر الديدان الغشاء المخاطي ب،تعيش الديدان البالغة في منطقة اتصال الثني عشري بالصائم● 

. تعمل انفاقا  فيها على شكل دهاليز



: النمو اليرقي

ر او غير حيث يحصل نمو مباش،يتحدد مصير اليرقات التي تخرج مع البراز الى حد كبير مع توفر الغذاء في المحيط

.مباشر لليرقات

النمو غير المباشر. 1:
تعيش هذه . أيام من وضعها تنمو الى ذكور و اناث حرة المعيشة5-2اذ أنها خالل ،تظهر اليرقات تمايزا جنسيا سريعا

لمعيشة الحرة كديدان حرة المعيشة و تتزاوج و تنتج االناث بيوضا تفقس عن يرقات رابديتية و قد تستمر الديدان في ا

أيام تنسلخ و تتطور الى يرقات 4-3زمنا طويال جدا أو ان تنمو اليرقات الرابديتية من البيوض المتحررة مع البراز و بعد 

.  لطويل جداتتميز هذه اليرقات بوضوح االطوار الرابدتيدية االخرى بمريئها االسطواني ا. خيطية طويلة مصيبة لالنسان

المعيشةةأنثى حر(c)ذكر حر المعيشة  (b)أنثى طفيلية (a): مخطط  الدودة االسطوانية البرازية



عند وصول االناث الى الغشاء المخاطي لالثني عشري● 

ت و و الصائم فأنها تحفر فيها بعمق و تصل الى الزغابا

غشاء حيث تنمو و تنتج البيوض في ال،أخاديد ليبركون

و لما كانت ذكور الدودة غير قادرة على ،المخاطي

اختراق الغشاء المخاطي لالمعاء فانها تتزاوج مع االناث

ات في هذا النوع ايضا تتحول اليرق. في تجويف االمعاء

مصيبة Filariformالرابديتية الى يرقات خيطية 

اطي حيث تخترق اليرقات الخيطية الغشاء المخ،لالنسان

لالمعاء أو المنطقة المحيطة بالمخرج من دون الحاجة الى 

تمثل هذه الحالة نوعا من . التطور أو النمو خارج الجسم

و بهذه  autoinfectionأنواع االصابة الذاتية 

30الطريقة قد يبقى االنسان مصابا بهذه الدودة لمدة 

. سنة

:النمو  المباشر لليرقات. 2

يرقات حيث تتحول اليرقات الرابدتيدية الخارجة مع البراز الى،غير معروفة( بيئية)يحصل تحت ظروف محيطية ●

تصيب هذه اليرقات االنسان اما عن طريق . مصيبة لالنسان من دون حصول نضج جنسي Filarialخيطية فالرية 

م تصل الى فالتي تخترق الجلد تصل الى الدورة الدموية الوريدية ثم الى القلب و الرئتين ث،اختراق الجلد او عبر الفم

.القصيبات و القصبة الهوائية ثم الى المزمار ثم تبتلع من هناك و تصل الى االمعاء

يرقة رابديتية  لدودة االسطوانية البرازية



:تحديد الجنس

:تضع االناث نمطين من البيوض

بيوض أحادية المجموعة الكروموسومية . 1
Haploid  التي تكون ذكور  حرة

اما وجود الذكور في الحالة ) المعيشة

و الطفيلية  ان وجدت فتكون قصيرة االمد

.(تلفظ خارج الجسم في بدايات  االصابة

بيوض ثنائية المجموعة الكروموسومية  . 2
:Diploid التي تكون اما اناث رابديتية

.  خاصstrongyloidesأو طور 

طي ر الخيوتميل الديدان نحو النمو باتجاه الط● 

،المصيب لالنسان تحت الظروف غير المالئمة

ر بينما يكون الميل نحو الحياة الحرة عند توف

.  الظروف المالئمة

ة مثل يتأثر تحديد الجنس بالظروف  البيئي● 

درجة الحرارة و الرطوبة و توفر الماء و 

.  المواد الغذائية



:االعراض و المظاهر المرضية

شري جلدي . .نتيجة غزو اليرقات للجلد و الحاملين للدودة بشكل مزمن( طفح جلدي)1

سعال و ضيق تنفس و حمى  نتيجة هجرة اليرقات عبر الرئة مولدة متالزمة لوفلر . 2Loffler's syndrome

االم بطنية نتيجة اصابة االمعاء بالديدان البالغة. لدم نفث ا،يتعاقب مع امساكاسهال،تقيؤ،غثيان،3

Haemoptysisزحير وبراز دمويو اسهال شديد مع أ.

التهاب الكبد . .   التهاب القولون الورمي الحبيبي ،التهاب المرارة، 4

:التشخيص

.مثلمأكتشاف اليرقات في البراز التي  تظهر فراغا في المحفظة الفموية و ذات ذيل 

:العالج

.كلغم مرتين في اليوم و لمدة يومين⁄ ملغم25ايابندازولث1.

فانكوين . 2Vanquin(بومات البيرفينوم )أيام7-5ملغم و لمدة 250كلغم كحد أقصى ⁄ ملغم5



   Tissue nematodesالخيطيات النسجية 

:  تعود الخيطيات التي تصيب أنسجة االنسان الى فوق عائلتين هما

 Dracunculoideaو التنينيات Filarioideaالفالريات 

 Filarial nematodes of humanالفالريات الخيطية التي تصيب االنسان 
عميقة تتواجد هذه الديدان في الدم و اللمف و أنسجة جسم االنسان المختلفة مثل االنسجة الرابطة ال. 1

.و االنسجة تحت الجلد و المساريق و غيرها

و ال وجود Papillaeالرأس محاط بدائرة أو دائرتين من الحليمات ،فمها بسيط بدون شفاه واضحة . 2

.للكبسول الفمي فيها

أكبر من الذكور االناث  تكون، غير متساويتين في الطول Spiculesشوكتا الجماع ،المرئ طويل و مستقيم. 3

.بمرات عديدة

.  البيض تام الجنين و يفقس في الرحم أو حال وضعه.  4

 Bitingانواع البعوض و انواع الحشرات الالسعة : المظائف الوسطية لهذه الديدان هي الحشرات بأنواعها . 5

insects، و ان ،انتواجد في دم و لمف االنستالتي تقوم بنقل يرقات الميكروفيالريا التي  تتوالد من االناث و

على مليون انسان مصاب بداء الفيل  و حوالي مليار انسان معرضين لالصابة باالنواع التي تتطفل200نحو 

:االنسان و تشمل
Wuchereria bancrofti 

Brugia (Wuchereria) malayi

Onchocerca volvulus 

Loa loa



Wuchereria bancroftiالدودة النخرية البانوكروفتية 

Bancroftianيسمى داء الفالريا البانوكروفتي:المرض Filariasis الفيلأو داءElephantiasis

رة العربية ل الجزيحو سوا،المرض عالمي االنتشار ويسود في المناطق االستوائية  وشبه االستوائية: االنتشار

.جنوبا30 ̊̊شماال40 ̊منطقة البحر المتوسط بين خطي،الجنوبية و الغربية

: الشكل العام

لون الدودة أصفر شاحب. ليمات الرأس منتفخ لوجود حلقتين من الح،نتانهايتا الدودة مدور،و ذات كيوتكل أملس،1

.المعنقة

Pedunculatedزوجا من الحليمات المعنقة (12)ملم مزود بأثنى عشر 0.1-4.0حجم الذكر . 2 papillae 
.لولبيالتف تالنهاية الخلفية للدودة  ،أزواج منها بعد المخرج4أزواج منها قبل المخرج و 8،

.تقع فتحة الفرج في الثلث االول من الدودة. ملم100X0.3-80حجم االنثى . 3



Wuchereria bancroftiدورة حياة النخرية البانوكروفتية

بالهجرة ليال Micropfilariaeالمايكروفيالرياتقوم يرقات . 1

حشرات من العقد اللمفية الى الدم المحيطي لكي تصبح في متناول ال

تكون هذه . Mansoniaالماصة للدم مثل البعوض و المانسونيا 

تراوح  ياليرقات صغيرة الحجم و مدورة النهايتين و مغلفة بغشاء و 

.مايكروميتر295X10-244حجم  الدودة 

يمكن تمييز االنواع المختلفة  لفوق العائلة  . 2Filarioidea في

التي تتكون من ،Microfilariaeشكل يرقات مايكروفيالريا 

خاليا غشاء يحيط  باالجسم وحلقة عصبية و فتحة ابرازية و اربع

.  و مخرج و ذنب طويل( 1،2،3،4)تناسلية 

الناث تعيش اليرقات الناتجة من ا،غشاء اليرقة أصله غشاء البيضة. 3

يوما و بعدها تموت اذا لم تؤخذ من قبل 70في جسم االنسان لمدة 

.  الحشرات

للنخرية البانوكروفتية( مايكروفالريا)الطور اليرقي  مخطط 



دورة حياة النخرية البانوكروفتية



:الطور البعوضي

.  Anopheles, Mansonia, Aedes, Culex fatigansالبعوض يشمل 

عدة تقوم هذه الحشرات بأخذ وجبتها من الدم الحاوي على يرقات المايكروفيالريا و حال وصول هذه اليرقات الى م●

في حدود يومين و تعاني Sausageجقيا سهذه الحشرات فأنها سوف تتخلص من غالفها و تأخذ شكال 

و التي تقوم  Filariformمن االنسالخ الثاني و تحتاج عملية النضج نحو أسبوعين لتتحول الى الشكل الفالري 

ن هذه فأنها سوف تزرق أو تنفث في دمه أعدادا م،و عند لسع هذه البعوضة  النسان ما،بالهجرة الى خطم البعوضة

.  أشهر9اليرقات الفالرية التي تتحول الى ديدان ناضجة جنسيا في حدود 

روطتيحتاج . نوعا من الحشرات الماصة للدم تعمل كنواقل لداء الفيل في انحاء مختلفة من العالم60يوجد نحو ●

.  يوما12-10في البعوض فترة اتاليرق

:النمو في االنسان

ور الى ان عند دخول اليرقات الفالرية الى الدم فأنها تذهب الى االوعية اللمفية أو العقد اللمفية وهناك تنمو و تتط. 1

سنة تنمو خاللها اليرقة الى الطور الثالث ثم الى ديدان ناضجة 1.5-1تبلغ الديدان جنسيا وقد تستغرق فترة الحضانة 

م المحيطي و ثم تبدأ االناث بوضع اليرقات و تظهر المايكروفالريا في الد( الذكرية و االنثوية)و بعدها تتجامع الديدان 

.  سنة في االنسان17تعيش الديدان لمدة 

 Congenital transmission( انتقال خلقي)كما يمكن أن تنتقل اليرقات عن طريق الرحم . 2



:Periodicityالدورية 

ندرتها في ظاهرة تواجد يرقات المايكروفالريا باعداد كبيرة جدا في الدم في أوقات ثابتة و معينة من اليوم و قلتها و●

ل تكون حيث ان في معظم المناطق الموبوءة بداء الفي،اذ تندفع هذه اليرقات من العقد اللمفية الى الدم. أوقات اخرى

أي تظهر المايكروفالريا بأعداد هائلة في الدم ليال من الساعة  Nocturnal periodicity))الدورية ليلية 

لرئتين النها تتجمع في ا،العاشرة مساءا و حتى الثانية بعد منتصف الليل و يصعب الحصول عليها من الدم نهارا

.  ولكن قد يمكن الحصول على اعداد ضئيلة جدا في حالة تركيزها العالي في الدم في النهار،نهارا 

كما ان هناك ،Diurnalمع هذا فان هناك حالة عكس هذا تماما حيث تطوف يرقات المايكروفالريا في الدم نهارا ●

. Non-periodicأنواعا ال تسلك هذا السلوك المنتظم الدوري لذلك تعد غير دورية 

: اسباب الدورية

:هناك فرضيات حاولت أن تشرح أو تفسر ظاهرة الدورية هذه و منها●

هائلة في ان الجسم يرتخي في الليل مما يسبب توسيع االوعية الدموية مما يساعد هذه اليرقات باالنسياح باعداد. 1

.اال ان هذه الفرضية غير مقنعة في حاالت الالدورية،الدم في الليل

.مثال النوم نهارا بدال من الليل،تتغير الدورية هذه اذا ما غيرت عادة المصاب في النوم. 2

. Culex fatigansفمثال تغذية بعوضة « تكيف وظيفي»تكيفت هذه اليرقات مع عادة تغذية الحشرات الناقلة لها . 3

نهارية المعيشة و Aedesفي الصين و هي ليلية المعيشة لذا تكون الدورية  ليلية و هناك أنواع من جنس العائدة لـ 

.دوريةتكون الدورية نهارية أو ال



ج باعداد بأن هذه اليرقات تستجيب للعاب البعوضة استجابة كيميائية ترتيبية و تخرHraly(1932  )أقترح هارلي .4

.هائلة و تتجمع في المنطقة  التي تحصل فيها لسعة البعوض

ع بأن سلوك المايكروفيالريا مكيف لينقل أكبر عدد ممكن في الدم المحيطي  في أوقات لس( 1967)أشار هوكنك . 5

مثل  توفر ستجابة لالختالفات النسقية في العوامل الوظيفية  للمضيفالحشرات و أشار بأن هجرة اليرقات تتعلق  باال

الوريدي و الشرياني أقل في الليل اذ يكون ر االوكسجينفمثال في االنسان يكون االختالف في تو،االوكسجين و الحرارة

ك في تين في الليل لكنها تتجمع هنائالنتيجة هو مرور المايكروفالريا خالل الر. ملم زئبق55ملم زئبق وفي النهار 40

 Loa loaيمكن السيطرة على دورية دودة. يمكن عكس هذا النمط بجعل المريض يتنفس االوكسجين في الليل. النهار
.بتغيرات دورية صغيرة في درجة حرارة جسم المصاب

:المرض و اعراضه
:يمر المرض بالمراحل التالية

فترة الحضانة . 1Inculcation  period

كروفالريا  قد تمتد هذه الفترة لسنة أو أكثر من دخول اليرقات الى الجلد عن طريق لسع البعوضة و الى ان تظهر يرقات الماي

هاب اال ان الحاالت الشديدة جدا حيث يظهر تورم االطراف و الت،في  الدم و التي ال يبدي فيها المصاب أعراضا مرضية

.كيس الصفن و انتفاخ و احمرار االوعية المفاوية

Patent symptomless periodفترة الصمت البدائي  . 2

،رةو ال تظهر اعراضا ظاه،تمتد هذه الفترة لسنوات  عديدة،في المناطق الموبوءة بالمرض  التي توطن فيها المرض

ثم ولكن هناك رد فعل نسيجي ضد الطفيل حيث تكون االنسجة غشاءا حول اليرقة للحد من نشاطها و انتشارها  و من

.تكيسها



 Acute conditionالحالة الحادة . 3

و عند وجود ،وتشمل اللمف مسببة تضخم أوعيتها و غددها Filarial feverينتاب المريض حمى فالرية 

اعا و مسببة اوج« كل شهر»الدودة في أية منطقة تسبب لها االما و انتفاخا  في المنطقة و تكون االعراض دورية 

ثم تزول االعراض و Urticarial rashقلقا و صداعا وشرى جلدي ذو حكة بسبب جفاف الجلد و فقدان نعاسته 

.يقل االلم لالوعية  اللمفية 

Chronic conditionالحالة المزمنة . 4

الطراف و تشمل االتي الفيليبالنمط  في هذه الحالة يحصل تضخم  شديد جدا للمناطق و االعضاء المصابة مما يعرف 

في . و لمفية و شحوم Fibrousتكون االنسجة المتضخمة من مواد ليفية تو ،كيس الصفن و االثدية و غيرها

و تتغلف بداية تكون بثرات حرة و متباعدة و لكن بعد االصابة الجرثومية تتضخم المنطقة حول الدودةال

Encapsulated ، الذي هو رد فعل طبيعي للجسم ضد أي جسم غريب يدخل فيه و تقوم بافراز مواد حوله

التام تموت الدودة و تختفي يرقات المايكروفيالريا calcificationلتغلفه و بعد فترة يتكلس الغالف و بعد التكلس 

.من الدم

:التشخيص

التشخيص السريري. .االعضاء المصابة  و على تاريخ االصابةيعتمد على تضخم: 1

التشخيص المختبري. بغة و صبغها بصبغة الجمزا أو أي ص(  مسحة خفيفة أو ثخينة)و ذلك بعمل مسحة دم : 2

.  أخذ المسحة يتم اما  ليال  أو نهارا حسب الدورية-تستخدم للدم

استخدام اشعة . 3Xتخدم في في حاالت تكلس االعضاء المصابة لتحديد موقع التكلس في النسيج المصاب و هذه تس

.حاالت المتأخرة من االصابةال



 Intradermal testأختبار تحت الجلد . 4
تتكون على جوانب ،مستضد لهذه الدودة و عند زرقه في جلد الشخص المصاب( 1930)أستخدم تيليا فيردوهوفمان 

%.   100ملم و هذه تعطي نتيجة صحيحة 3منطقة الزرق حلقة بقطر 

 Haemagglutination testختبار التالزن الدموي ا. 5
 Flocculation testاالختبار المتلبد .6

.وغيرها من الفحوصات المصلية 

:العالج

التبريد الموضعي للمنطقة المصابة يقلل من . .نوبات االلتهابية الحادةال1

عقار . 2Diethyl Carbamazine Hetrazan214مرات يوميا و لمدة 3كلغم عن طريق الفم ⁄ ملغم

.يوما  كافية لقتل يرقات المايكروفالريا و االناث البالغة و تجعلها عقيمة غير ولودة

المضادات الحيوية تفيد في حالة التهاب االوعية الدموية اللمفاوية. 3.

أستعمال . 4Steroids مفيدة.

تداخل جراحي. ات  طبقالالتحام االوعية اللمفاوية في ، تصليح االرجل المتضخمة،ازالة كيس الصفن،5

.العميقة و السطحية

:الوقاية

السيطرة على البعوض في المناطق الموبوءة بالمرض و ذلك باستخدام المبيدات الحشرية الموصى ب. ها لدى 1

.أو ردم البرك و السواقي و أستخدام طرق السيطرة الحيوية،وزارة الصحة و البيئة

س الواقية  تغليف الدور و أماكن تواجد البشر بمانعات الحشرات مثل المشبكات السلكية أو الناموسيات أو المالب. 2

.أو تدهين المناطق المكشوفة من الجسم بمواد طاردة للحشرات



 Loa loaو الدودة لوا لوا  Brugia (Wachereria) Malayiالدودة 

تشبه النخرية البنكروفتية من حيت دورة الحياة مع بعض االختالفات النوعية 

Onchocerca volvulusالدودة المذنبة الملتحية  
  Onchocerciasisداء : المرض

ى النهر الذي يسبب الطفيل مرض عم. االيمن،فنزويال،غواتيماال،المكسيكجنوب،أفريقيا الوسطى:  االنتشار

لبهم الشمالي مع االفارقة الذين تم جاالرضية أنتشر المرض في نصف الكرة ،من السكان المحليين% 10يعمي 

.اليها عن طريق العمالة و تجارة العبيد

:  دورة الحياة
و ان المضائف الوسطية هي أنواع ، Wuchereria bancroftiتشبه دورة حياة النخرية البانكروفتية •  

الذي يتميز كمجموعة damnosumواكثرها نقال للمرض هو نوع   Simuliumمن جنس السيميوليوم

.  مناطق االخرىالمحبة لدماء البشر و مجموعة ال تحب دماء البشر و غيرها من االنواع في 

و ،لدماى و نادرا ما تهاجر اال،و غير الدورية الى االوعية اللمفاوية  للجلد( المغلفة)تهاجر المايكروفالريا الغشائية • 

التيعلى سوائل الجسم و الدم فأنها سوف تمتص هذه المايكروفالريا S. damnosumخالل تغذية الذبابة السوداء 

ني تقوم بدورها بالهجرة الى المعي الخلفي لهذه الذبابة ثم الى عضالت الصدر حيث تمر بالطور اليرقي القضبا

Rhabditoid larvae ، ثم الخيطيFilariform larvae، 6بعد انسالخين و قد تستغرق هذه الفترة مدة

. ايام( 7معدل )10-

و قد ،تهاجر اليرقات الخيطية الى خرطوم الحشرة و تصبح جاهزة  لالصابة اذا ما تغذت الحشرة على انسان جديد• 

سنوات في 5و فترة حياة الدودة البالغة نحو ،تستغرق فترة نضج اليرقات الى دودة بالغة فترة قد تصل الى السنة

.  سنة16االنسان و لكن قد تستمر لمدة 



:  التأثير المرضي و االعراض
حاط  توهي. تعيش البالغات في االنسجة تحت الجلد و حتى انها تغشى العظم،تتحدد شدة المرض بكثافة االصابة. 1

و اكثر ما تشيع العقيدات في الرأس و الرقبة و الجذع ، Nodulesمكونة عقيدات ،بنسيج ليفي ضام مضيفي  االصل

.و على الفخذ  Buttocksاما في افريقيا فتظهر هذه العقيدات على األليتين ،العلوي

ؤولة  عن تكون يرقات المايكروفالريا هي المس( نكروفتية و غيرهااالنخرية الب)على عكس الديدان الفالرية السابقة . 2

ودان تسبب ففي الس،تتجول المايكروفالريا في داخل العيون و تسبب العمى.  الحاالت المرضية  و ليس الديدان البالغة

تشير الدالئل على ان .  Elephentiasisو تسبب في الكونغو داء الفيل Sudan blindnessعمى السودان 

 Cornealعليها من تفاعل جسم المريض تسبب عتامة القرنية  مع مايترتب المنهكةالمايكروفالريا الميتة أو 
opacities.

ك أو وقد يصبح لون الجلد غامق أو داكن سمي،التفيرات الجلدية من حكة و غيرها أقل اهمية مع انها مقلقة للمريض. 3

و ، .و تعزى المظاهر الجلدية الى المايكروفالريا المتجولة Depigmented( اللون)مناطق رقيقة منزوعة الخضاب 

ة النخاميةدبسبب اليرقات التي تحطم الغ Dwarfismفي أوغندا يصاب المريض بالتقزم 

:  التشخيص
.من ظهور العقد و اصابة العين: سريريا.1

صغيرة من العقدة أو الورم و وضعها في محلول ملحي ثم توضع على Biopsyأخذ خزعة نسيجية : مختبريا. 2

.شريحة زجاجية للتحري عن يرقات الميكروفالريا

.تحت الجلد في المصابين و غيرها Onchocercaبأستخدام مستضدات : مصليا. 3

:  العالج
العالج النوعي . 1Suramine((Nuphuride sodium 1غم زرقا في العضلة يقتل البالغات.

.Hatrazan .اسابيع تقتل الميكروفالريا3-2كغم يوميا لمدة ⁄غم0.2-0.1أعلى جرعة : 2

.Diethyl 3carbamazine



. Dracunculus medinensisتنينة المدنية 

:المرض
 Dracunculosisأو  Dracunculiasisداء التنينة أو التينينات 

متلك ة عادة تصنف مع الديدان الفالرية اال انها ليست دودة فالرية حقيقية وذلك الن يرقاتها تينمع أن دودة المد

.الماءجهاز هضم كامل و ال توجد في الدم أو االنسجة بل تقذف مباشرة من قبل االنثى الى

:االنتشار
الهند و المرض ،اندونيسيا،مصر،فلسطين،العراق،ايران،الجزيرة العربية،تنتشر الدودة في افريقيا االستوائية

وهي دودة Fieryثعبان الشرس التعرف الدودة االنثوية بدودة غينيا او . معروف منذ زمن االغريق و الرومان

ة واحدة يصاب االنسان بدود. و هي التي اصابت اليهود عندما تاهوا في صحراء شبه جزيرة سيناء. معروفة منذ القدم

.    عادة أو اكثر

:  الشكل العام
.ملمx1.5سم 120-50: االنثى

.ملمx0.4سم 2.9-1.2: الذكر

للديدان البالغة رأس مدور ينتهي بغطاء كايتيني . 1936اال في عام هاتختفي الذكور بعد التزاوج ولم يتم التعرف علي

.  ثخين الذي يحوي الفم و الحليمات الفمية

.و القدم و الذراعان و االكتافغتتواجد الديدان البالغة في االنسجة تحت الجلدية خاصة الرس: الموطن



. Dracunculus medinensisة يندورة حياة دودة تنينة المد

سبب في تفرز الدودة مادة ما ت. خاصة تلك التي تالمس الماء،تهاجر االناث بعد التزاوج الى الطبقات السطحية للجلد

خيرا و تتكون قرحة تنفجر البثرة أ. تكوين بثرة لترتفع فوق نهايتها االمامية التي تنفذ فيها الطبقات السفلى من الجلد

و ،يةصغيرة و ضحلة و عندما تالمس الماء يقوم الرحم بطرح مئات اليرقات النشطة الى الماء بشكل سحابة حليب

و ( بانيةالقض)عندما يخرج المضيف من الماء تجف النهاية المعرضة للرحم و تتوقف عن اطالق اليرقات الرابديتية 

عدة ايام و اذا ما ابتلعت من قبل القشريات مثل ءيكفي الغذاء المخزون في هذه اليرقات من بقائها في الما

Cyclopsالطور فانها تخترق جدار المعي المتوسط لهذه القشرية و تذهب الى جوفها الدموي و تلتف و تنسلخ الى

،و يصاب االنسان اذا ما اخذ هذه القشريات مع ماء الشرب،أسابيع3الثالث في القشرية و تصبح يرقة معدية خالل 

لخ و تحمل حيث تنشط هذه اليرقات بتاثير العصارة المعدية و تقوم باختراق جدار المعي و تهاجر خالل االنسجة و تنس

يا و تقوم تنمو الدودة و تتطور ببطئ حيث قد تحتاج الى سنة لتنضج جنس. في االحشاء أو االنسجة تحت الجلدية

من بعدها تنسحب الدودة الى االنسجة و هي اما أن تمتص. االناث بعدها بالهجرة الى الجلد لطرح اليرقات كالسابق

.قبل الجسم أو تطرح

:  التاثير المرضي

.  تكوين قرح جلدية مع طفح و شرى يرافقه غثيان و تقيؤ و ربو و دوار و أغماء. 1

.و جودها في المساريق يسبب التهاب البريتون الكاذب. 2

.تفرز الدودة عند و صولها الى الجلد مواد سامة تؤدي الى التهابات على شكل بثرات مملؤة بنضح مصلي. 3

.  يحلطرح اليرقات فتتكون القرحة و تتق،قد يصاحب دخول البكتريا الى القرحة خالل خروج و رجوع مقدمة الدودة. 4

.قد تؤدي االصابات الشديدة الى بتر الجزء المصاب أو تسمم في الدم. 5

.عند عدم وجود اصابة بكتيرية يكون االلتئام سريعا بعد خروج جميع اليرقات من جسم االنثى. 6



:  التشخيص

ظهور تقرح في الجلد. 1  .

.فرط الحساسية. 2

.ظهور الجزء االمامي من الدودة عند مالمسة الجسم للماء. 3

من القرحة أو الورم ووضعها على شريحة زجاجية في قطرة من محلول ملح فسلجي Biopsyاخذ خزعة . 4

.حيث تخرج اليرقات سابحة

.الفحص بالمعيان الطبي عند اصابة العين. 5

.  ة تحت الجلديةجلتكلس بقايا الدودة في االنسX-rayأشعة . 6

:  العالج

حب كان العالج في القرون الماضية هو ازالة الدودة بلطف وذلك بلف الدودة حول قضيب صغير أو عود الثقاب و س. 1

وال زالت هذه الطريقة متبعة لحد االن ولكن،الدودة ببطئ خارج الجسم يوميا و بمرور الزمن يتم سحب الدودة كاملة

.  بحذر

.  أيام10-7كلغم عن طريق الفم ولمدة ⁄ملغمAmbilhar،25و يسمى ايضا  Niridazoleنايريدازول. 2

.أيام3-1كلغم عن طريق الفم لمدة ⁄ ملغمThiabendazole ،50-100ثايابندازول. 3

يفضل اعطاء ،ملغم150ملغم يوميا عن طريق الفم ثم التدرج الى Carbamizine،25ثنائي ايثايل كاربامايزين . 4

ملغم  200-100بواقع Suraminيتبع ذلك باعطاء المريض ،الستيرويد و مواد مضادة للهستامين لتجنب الحساسية

ديد و و نظرا لسمية هذا الدواء فقد تظهر بعض االعراض الجانبية كالتقيؤ الش. عن طريق الوريد للقضاء على الديدان

.  فقدان الوعي
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