
االسبوع االول : علم الطفٌلٌات ,الطفٌلٌات ,أنواع الطفٌلٌات بالنسبة لطرق معٌشتها ,نبذة عن 

  0المناعة ضد االصابة بالطفٌلٌات ,تؤثٌر التطفل على الطفٌلً والمضٌؾ والعاللة بٌنهما 

 

:هو العلم الذي ٌبحث فً االحٌاء التً تتخذ لها مسكنآ دائمٌآ او  Parasitologyعلم الطفٌلٌات 

ولتٌآ فً او على كائنات حٌة اخرى للحصول على الؽذاء وكذلن عاللة هذه االحٌاء مع 

  0مضائفها 

  0:هو أتحاد مإذي حٌث ٌعٌش فٌه الطفٌلً على حساب المضٌؾ   parasitismالتطفل 

الحً االضعؾ الذي ٌحصل على الؽذاء والمؤوى من الكائن :هو ذلن الكائن  parasiteالطفٌلً 

  0اآلخر وٌؤخذ جمٌع فوائد التوافك 

:هو الكائن الحً الذي ٌعٌش علٌه او بداخله الطفٌلً وٌحصل منه على الؽذاء  Hostالمضٌؾ 

  0والمسكن ولد التظهر علٌه تؤثٌرات ضارة او لد ٌعانً من اعتالل وظٌفً وعضوي مختلؾ 

  -فٌلٌات من حٌث مولع وجودها على المضٌؾ :أنواع الط

:تعٌش على سطح المضٌؾ وتسمى أصابة طفٌلٌة   Ectoparasitesطفٌلٌات خارجٌة -1

Infestation  0  

:تعٌش داخل جسم المضٌؾ وتسمى )أصابة او خمج  Endoparasitesطفٌلٌات داخلٌة 2

Infection   )0  

  -أنواع الطفٌلٌات بالنسبة لطرق معٌشتها :

: هً التً لها المابلٌة على البماء بصورة حرة او  .Facultative parالطفٌلٌات االختٌارٌة -1

  0طفٌلٌة 

  0:هً التً الٌمكن ان تعٌش اال متطفلة  .Obligate parالطفٌلٌات المجبرة -2

:هً حرة المعٌشة خالل جزء من حٌاتها وتمصد  .Temborary parالطفٌلٌات الولتٌة -3

  0لتناوب للحصول على الؽذاء المضٌؾ با

: تبمى فً جسم المضٌؾ او علٌه من فترة حٌاته  .Permanent parالطفٌلٌات الدائمٌة -4

  0المبكرة الى مرحلة النضج 



:تسبب أذى للمضٌؾ بفعالٌاتها المٌكانٌكٌة او  .Pathogenic parالطفٌلٌات الممرضة -5

  0السمٌة 

  Host speciese -أنواع المضائؾ :

: هو الحٌوان الذي ٌوجد فٌه الطفٌلً بشكل شائع او هو   Prim hostالمضٌؾ الرئٌسً -1

  0الحٌوان الذي ٌكتشؾ فٌه الطفٌلً الول مرة 

: هو الحٌوان الذي تمر فٌه بعض مراحل النمو   Intermediate hostالمضٌؾ الوسطً -2

  0والتطور لالطوار الٌرلٌة فً دورات الحٌاة ؼٌر المباشرة 

:هو الحٌوان الذي االطوار الٌرلٌة بشكل عرضً عن   Transport hostالمضٌؾ النالل -3

طرٌك االكل او الشرب او باالتصال وال ٌحدث فً هذا النوع من المضائؾ اي نمو وتطرح 

  0االطوار الٌرلٌة فً اي ولت 

  90وغ :هو الحٌوان الذي ٌوجد فٌه الطفٌلً فً طور البل Final hostالمضٌؾ النهائً -4

:هو الحٌوان الذي ٌؤخذ االطوار الٌرلٌة بشكل   Paratenic hostالمضٌؾ الطارىء-5

عرضً بواسطة أكل المضٌؾ الوسطً وال ٌعد هذا  النوع من المضائؾ االساسٌة لتكملة دورة 

الحٌاة وال تكتمل دورة الحٌاة مالم ٌإكل هذا المضٌؾ الحاوي على الٌرلات المحاطة بؤنسجته 

  0لمضٌؾ النهائً من لبل ا

  -أنواع العاللات بٌن الكائنات الحٌة :

: هو أتحاد دائمً  بٌن كائنٌن حٌٌن حٌث الٌستطٌعان البماء دون   Symbiosisالتعاٌش -1

  0اعتماد احدهما على اآلخر 

  0:ٌحصل فٌها الكائنان الحٌٌان على منفعة   Mutualismالمنفعة المتبادلة -2

  0:ٌحصل أحد الكائنٌن على منفعة بٌنما الٌتؤثر الكائن اآلخر   Commensalismتالمإاكلة -3

  -تؤثٌر الطفٌلٌات على مضائفها :

------------------------------  

  -ومن اهمها :



 B12لد تتنافس الطفٌلٌات مع المضٌؾ للحصول على الؽذاء مثال ذلن المنافسة على فٌتامٌن -1

والمضٌؾ فتظهر أعراض فمر الدم على المضائؾ   latum  Diphyllobothriumبٌن طفٌلً 

  0الخمجة أضافة الى فمدان الشهٌة 

تسبب بعض الطفٌلٌات النزؾ بفعل لابلٌتها على أمتصاص الدم كما بالنسبة لدٌدان -2

الهٌمونكس والدٌدان الشصٌة وبعض الحشرات والمراد ولد تحدث الوفاة بفعل النزؾ الشدٌد 

  0الناجم عن أمتصاص الدم 

تحطم االنسجة ولد  تكون نتٌجة لحركة الٌرلات داخل االنسجة او نمو الٌرلات داخل  -3

  0االنسجة 

  0تسبب بعض الطفٌلٌات أنسداد االمعاء واالوعٌة الدموٌة كما هو الحال مع دٌدان االسكارس -4

  0ان أإصابة المضٌؾ بالطفٌلً ٌنجم عنه مضاعفات -5

 

كٌفٌة أنتمال االصابة ,دورة حٌاة الطفٌلٌات ,كٌفٌة تسمٌة الطفٌلٌات والتصنٌؾ          -وع الثانً :االسب

  0العام 

  Parasitic diseases-االمراض الطفٌلٌة :

----------------  

  -أنتمال االمراض الطفٌلٌة ٌشمل ثالث عوامل :

  0لالصابة وجود المضٌؾ المابل -3طرق االنتمال -2مصدر االصابة -1

وبتؤثٌر أتحاد هذه العوامل ٌحدد أنتشار ووجود الطفٌلً فً اي زمان ومكان واالمراض الطفٌلٌة 

او بدون أعراض فٌكون الفرد المضاب  تمٌل الى المرور بفترة مزمنة مصحوبة بؤعراض للٌلة

  0حامآل للمرض من دون ان ٌظهر ادلة سرٌرٌة لالصابة وٌعمل مصدر نشط الصابة اآلخرٌن 

اما طرق وصول الطفٌلً الى المضٌؾ فهً مختلفة حٌث تحتاج بعض الطفٌلٌات الى تماس مباشر وبعض الطفٌلٌات التً 

 تكون دورة حٌاتها معمدة فٌجب ان تمر خالل اطوار تطور مختلفة اما على أشكال حرة المعٌشة او فً المضائؾ السطٌة 



لبل ان تصبح لادرة على االصابة او عن طرٌك الؽذاء او الماء او التربة والنوالل المفصلٌة 

ونادرآ من االم الى اوالدها اما ماٌشجع على االصابة باالمراض الطفٌلٌة هً الظروؾ البٌئٌة 

  0المالئمة لبماء الطفٌلً خارج الجسم كذلن فمدان النظافة 

  -دورات حٌاة الطفٌلٌات :

  -: Direct life cycleرة الحٌاة المباشرة دو-1

ٌستعمل هذا المطلح فً وصؾ دورة الحٌاة التً تشمل مضٌؾ واحد فمط وتعٌش اطوار مالبل 

  0التطفل على االرض 

  -:  Indirect life cycleدورة الحٌاة ؼٌر المباشرة -2

او مضٌؾ واطوار  فً هذا النوع من دورات الحٌاة تستعمل ٌرلات مرحلة لبل التطفل حٌوان

البلوغ او طور التطفل فً حٌوان آخر وهذا النوع من دورات الحٌاة ٌالحظ فً الدٌدان 

  0االسطوانٌة وجمٌع الدٌدان الشرٌطٌة والمثمبٌات 

   Scientific designation  :التسمٌة العلمٌة 

صه والنظام ان الؽاٌة من التصنٌؾ أٌجاد نظام ٌتم بواسطته التعرؾ على الحٌوان او تشخٌ

  Generaالمتبع عالمٌآ ٌستعمل التسمٌة الثنائٌة الالتٌنٌة االسماء االسم االول وهو أسم الجنس )

(وٌبدأ بحرؾ صؽٌر وٌوضع خط تحت  Specieseوٌبدأ بحرؾ كبٌر واالسم الثانً أسم النوع )

  0كلٌهما 

  -مثال على التصنٌؾ :

Phylum:Nemathelminthes                                                                 

Class:Nematoda                                                                                   

Order:strongylids                                                                                

Sub order:strongylina                                                                        

Supper family:Trichostrongyloidea                                                 

Family:Trichostrongylidas                                                                                    

                                                                       Haemonichus Genus: 



                                                                             contortsSpeciese: 

                                                               ntortsco     Haemonichus  

 

 االسبوع الثالث: شعبة الدٌدان المسطحة الصفات والتصنٌؾ العام 

Phylum : platyhelminthes                                                       

Class:Trematoda                                                                      

هذه الدٌدان شكلها ٌشبه ورق االشجار لناتها الهضمٌة مؽلمة ولها محاجم تستعمل لاللتصاق 

بالمضائؾ ,الدٌدان البالؽة مفلطحة ومن بٌنها مجموعة واحدة لها أهمٌة فً الطب البشري 

ه الدٌدان فً االحشاء الداخلٌة ,تتطفل هذ Digeneticوالبٌطري هً مجموعة ثنائٌة المضٌؾ 

للمضائؾ كالصفراء والمناة الهضمٌة واالوعٌة الدموٌة وتطرح بٌوضها خارج المضٌؾ بطرق 

داخل وسائط ناللة ولعدد للٌل من  مختلفة منها البراز واالدرار تنمو ٌرلات هذه الدٌدان داخل

لوسائط عادة ما تكون من انواع هذه الدٌدان تحتاج ٌرلاتها ان تمر بؤكثر من وسٌط وهذه ا

  0الموالع 

                                                                                             FasciolaGenus:  

                                                                        hepatica  FasciolaSpeciese: 

 المضٌؾ الوسطً: الموالع المائٌة 

 المضٌؾ النهائً :االنسان ,المجترات   

 مولع التطفل : الكبد ,المنوات الصفراوٌة 

   Life cycleدورة الحٌاة : 

------------  

وتستؽرق هذه  miracidiaتطرح بٌوض دٌدان الكبد مع البراز تنمو وتفمس عن ٌرلات تسمى 

 10ترة أطول فً درجات الحرارة الواطئة وٌتولؾ النمو تحت ٌوم وتستؽرق ف 26-22العملٌة 



درجة مئوٌة عمر المهدبات المتحررة لصٌر وٌجب ان تخترق الموالع خالل ثالث ساعات وفً 

 الموالع تمر باالطوار التالٌة :_ 

  0المذنبات المتكٌسة  –المذنبات  –الرٌدٌا  –كٌس االبواغ 

ب والنباتات المائٌة وتتكٌس لتولد الطور الخمجً وان وتنطلك المذنبات لتلتصك على االعشا

  0متكٌسة  600أصابة لولع بمهدبة واحدة ٌمكنه ان ٌنتج 

عندما تإكل المكٌسات من لبل المجترات وتصل الى االمعاء الدلٌمة فؤنها تفمد كٌسها ومنها 

تهاجر عبر جدار االمعاء لتصل الى محفظة الكبد وتفتح طرٌمآ وتصل بعد ذلن الى تفرعات لناة 

الصفراء وتصل دور البلوغ وخالل هذه الفترة تزحؾ الدٌدان الى الفروع الرئٌسٌة لمناة 

  0واحٌانآ تدخل كٌس الصفراء  الصفراء

  -الوبائٌة :

-------  

  -أن حدوث المرض ٌتولؾ على ثالثة عوامل أساسٌة :

  0توفر بٌئة صالحة لتكاثر الموالع -1

م ضرورٌة لتكاثر الموالع التً تعمل وسط نالل  101حٌث ان درجة حرارة  -درجة الحرارة :-2

  0ٌوض أضافة الى ان هذه الدرجة أساسٌة لفمس الب

حٌث ان الرطوبة مناسبة لتكاثر الموالع فعندما تكون التربة مشبعة بالماء تكون  -الرطوبة :-3

  0مناسبة لنمو البٌوض وتحرر المهدبات وانتشار المذنبات بعد تحررها من الموالع 

   -تؤثٌر الطفٌلً على المضٌؾ :

--------------------------  

  -المضٌؾ ٌكون ؼلى مرحلتٌن : ان تؤثٌر دٌدان الفاشٌوال على

فترة تجول الدٌدان ؼٌر البالؽة فً نسٌج الكبد مما ٌإدي الى تلفه باالضافة الى ذلن  -االولى :

فااللتهاب المصاحب للخمج ٌإدي الى التلٌؾ الواسع للكبد ونزؾ دموي وزٌادة فً أفراز 

  0أنزٌمات الكبد 



ه الدٌدان من الطفٌلٌات التً تمتص الدم فوجود تتم فً لناة الصفراء وفروعها وهذ -الثانٌة :

  0أعداد كبٌرة منها ٌإدي الى فمر دم شدٌد أضافة الى ماتسببه من تلٌٌؾ لمنوات الصفراء 

 

  Immunity -المناعة :

-------  

بالرؼم من وجود االجسام المضادة فً االؼنام المصابة ؼٌر ان هذا الٌعطً الدلٌل الماطع على 

ٌمتلن مناعة ضد دٌدان الكبد حٌث ٌالحظ ان االؼنام تبمى حساسة للخمج اللالحك كون الحٌوان 

وعلى العكس تتولد فً االبمار مماومة للخمج الالحك خٌث وجد ان االبمار التتؤثر بالخمج بهذه 

  0الدٌدان مثل االؼنام 

  -دٌدان الكبد فً االنسان :

----------------------  

المكٌسات الموجودة على الخضروات خاصة تلن التً تزرع حول  ٌحدث الخمج بسبب التهام

حواؾ السوالً ,طرٌمة هجرة الٌرلات داخل الجسم تشبه هجرتها داخل جسم الحٌوان وأعراض 

الخمج بهذه الدٌدان تظهر بشكل ألم فً الجزء العلوي من البطن وفمر دم وأرتفاع فً عدد 

 الخالٌا الحامضٌة 

 

 عائلة هٌتٌروفٌدي ,بارامفستوماتٌدي,شستوسوماتٌدي  -االسبوع الرابع:

Family:Heterophyidae                                                                             

                                                                               Heterophyes Genus: 
                                                   heterophyes  HeterophyesSpeciese: 

 المضٌؾ الوسطً : نوع من الموالع المائٌة ,نوع من االسمان 
 المضٌؾ النهائً : االنسان 

 مولع التطفل: االمعاء الدلٌمة 
 دٌدان صؽٌرة كمثرٌة الشكل  االوصاؾ: 

  -دورة الحٌاة :
---------------  



تعٌش هذه الدٌدان فً االمعاء الدلٌمة لالنسان وٌخرج بٌضها مع براز المصاب وتفمس عن 

مهدبات فؤذا صادفت المولع المناسب له فؤنه ٌتطور بداخله الى كٌس جرثومً ثم الى رٌدٌا ثم 

حٌث تتكٌس  الى المذنبة ثم تترن جسم المولع وتسبح فً الماء الى ان تجد سمكة من نوع مناسب

  0بداخلها وهكذا تنتمل العدوى عندما ٌؤكل االنسان مثل هذه االسمان المصابة بدون طبخ جٌد 

  -التؤثٌر المرضً :

-------------  

  0تسبب هذه الدٌدان أسهال واوجاع فً البطن 

  0وٌتم التشخٌص بمشاهدة البٌوض فً براز المصاب 

Family:Paramphistomatidae                                                        

                                                             ParamphistomumGenus: 

                                                                         cervi  P. Speciese: 

  0المضٌؾ الوسطً :الموالع المائٌة 

  0ضٌؾ النهائً: المجترات الم

  0مولع التطفل: الكرش,المعدة الثانٌة 

  -االوصاؾ :

  0دٌدان صؽٌرة مخروطٌة الشكل  -----------

  Life cycle -دورة الحٌاة :

-----------  

فً مسار نموها بعد ان تبتلع المكٌسات مع االعشاب تتم  Fasciolaمشابهة لدورة حٌاة دٌدان ال

عها داخل المناة الهضمٌة وبعد ان تتحرر الٌرلات من كبسولتها فً االمعاء عملٌة النمو جمٌ

  0الدلٌمة تلتصك فً جدار االمعاء وتتؽذى ولبل البلوغ تؽادر الى الكرش حٌث تستمر هنان 

  -تؤثٌر الطفٌلً على المضٌؾ :

------------------------  

لحٌوان الخمج وان كانت بؤعداد كبٌرة ؼٌر ان الدٌدان البالؽة الموجودة فً الكرش التإثر على ا

ان الدٌدان ؼٌر البالؽة الموجودة فً االمعاء الدلٌمة هً التً تسبب التؤثٌرات المرضٌة وأهمها 

  0االسهال 

 :SchistosomaGenus                                                                   جنس البلهارزٌا 

                                                                         bovis  oma SchistosSpeciese: 



                                                                          

  0المضٌؾ الوسطً : الموالع المائٌة 

  0المضٌؾ النهائً:االبمار واالؼنام 

  0مولع التطفل:االوردة المسارٌمٌة 

  -االوصاؾ:

------------  

الجنسان منفصالن وتكون الذكور عرٌضة ومسطحة وشكلها مموس للداخل االناث خٌطٌة 

  0الشكل وهذه االوصاؾ كافٌة لتشخٌص الطفٌلً أضافة الى مولعه فً االوعٌة الدموٌة 

  0ئٌة ولٌس لها ؼطاء البٌوض طوٌلة ذات شكل مؽزلً تحتوي على شوكة نها

 

  -دورة الحٌاة:

-----------  

تضع االناث البٌوض فً االوعٌة الدموٌة وبواسطة االشوان الموجودة تخترق االوعٌة الدموٌة 

ومن ثم الؽشاء المخاطً لالمعاء وبعد ان تدخل تجوٌؾ االمعاء تطرح مع البراز تفمس البٌوض 

ناللة لتكملة دورة حٌاتها تتحرر المذنبات والتمر بمرحلة فً الماء وتدخل المهدبات الى الموالع ال

المكٌسات وتتم االصابة بعد ان تخترق المذنبات الجلد او بطرٌك ماء الشرب وتصل الدٌدان 

  0االوردة المسارٌمٌة او بطرٌك الرئة اوجهاز الدوران او الكبد 

  Epidemiology -الوبائٌة :

-----  

على الماء أعتمادآ كلٌآ فً دورة حٌاتها وتشكل أعلى نسب  Schistosomaتعتمد دٌدان ال 

االصابة بهذه الدٌدان فً دلتا االنهار والبحٌرات ومناطك السمً وؼٌرها من أماكن نمو الموالع 

0  

   The effect on the  host-تؤثٌر الطفٌلً على المضٌؾ :

-------------------------  

رٌش الذي تسببه بٌوض هذه الدٌدان اذ ان التهاب االمعاء ان التؤثٌر المرضً ٌعود الى التخ

المزمن ٌسبب تحطٌم خالٌا الؽشاء المخاطً من ابرز االعراض اضافة الى ما لد تسببه 

البٌوض من تخرٌب بعض مناطك الكبد نتٌجة خروج البٌوض من االوعٌة الدموٌة وتمركزها 

 ٌوض فً الكبد مسببة اورامآ حبٌبٌة مزمنة كبٌرة حول الب



 

  0الدٌدان الشرٌطٌة ,الصفات والتصنٌؾ  -االسبوع  الخامس:

                Phylum:Platyhelminthesشعبة الدٌدان المسطحة   

                             Class: Cestodaصنؾ الدٌدان الشرٌطٌة  

ء المضٌؾ ٌتركب الدٌدان الشرٌطٌة مجموعة من الدٌدان جمٌعها خنثٌة وطفٌلٌة وتعٌش فً امعا

  -جسمها من :

  Scolexالروٌس -1

----------  

وأحٌانآ  Suckerبواسطته تثبت الدودة نفسها بجدار االمعاء ٌساعدها بذلن وجود المحاجم 

الروٌس    Rostellumوالتً ان وجدت تمع على نتوء فً لمة الروٌس  Hooks  الكاللٌب

  0موجود فً طوري الٌرلة والبالؽة 

  segment  0وٌتكون من عدد من المطع  Strobilaجسم الدودة -2

   excretory systemجهاز االبراز -3

  0عبارة عن أنبوبٌن واحد على كل جانب 

 

  -البٌضة :

-------  

والتً عندما تخرج مع براز المصاب تكون لد جرت علٌها  ovumتتكون من البوٌضة 

أنمسامات واصبحت عبارة عن كتلة من الخالٌا وتحتوي على ستة كاللٌب صؽٌرة وٌدعى 

ٌحٌط البٌضة من الخارج لشرة  Hexacanth Embryo phoreالجنٌن ذو الكاللٌب الستة 

Shell  المح بٌن المشرة وؼالؾ الجنٌن توجد مادة البومٌنٌة تدعىYolk  

لد تكون البٌضة شفافة او صفراء اوبنٌة اللون حسب نوع الدودة المشرة عادة رلٌمة سرعان ما 

تتلؾ فً كثٌر من أنواع الدٌدان وهً التزال داخل االمعاء لذا ففً مثل تلن االنواع ٌصبح 

ؼالؾ الجنٌن سمٌكآ ومخططآ شعاعٌآ لٌكون مناسب لحماٌة الجنٌن الموجود بداخله من 

  0لمإثرات الخارجٌة ا

 

  0االسبوع السادس :عائلة التنٌدي      

Family:Taenidae                                                                                       



                                                                                           TaeniaGenus: 

                                                                        saginata  TaeniaSpecies: 

 المضٌؾ الوسطً :عضالت االبمار

 المضٌؾ النهائً :االنسان 

 مولع التطفل :االمعاء الدلٌمة 

  -االوصاؾ:

------  

 Cysticerousٌب الطور الٌرلً ٌسمى متر الحتوي الرأس على الكالل 20طولها فً االنسان 

bovis   وهو مملوء بالسائل والرأس ٌكون واضح والٌحتوي على الكاللٌب وان معظم

العضالت مناسبة لنمو الٌرلات ؼٌر ان المكان المفضل عضلة الملب وعضالت الفن وعضالت 

  0اللسان والعضالت الصدرٌة 

   Life cycle -:دورة الحٌاة 

-----------  

 250000االنسان المصاب بهذه الدٌدان ٌطرح مالٌٌن البٌوض ٌومٌآ تحتوي كل لطعة على 

بٌضة تحتفظ هذه البٌوض بحٌوٌتها عدة أسابٌع فً المراعً بعد ان تبتلع هذه البٌوض من لبل 

االبمار ٌهاجر الجنٌن بواسطة الدم الى العضالت المخططة )الهٌكلٌة(وتالحظ بعد أسبوعٌن 

اسبوع فً 8ملم وتبمى ؼٌر خمجٌة لمدة 1دة بشكل ندبة شاحبة شبه شفافة لطرها بالعٌن المجر

سم وفً هذه المرحلة ٌكون محاط بكبسولة 1هذا الولت تكون لد بلؽت حجمها االعتٌادي البالػ 

لٌفٌة وبالرؼم من ذلن فؤنه باالمكان مشاهدة رأس الٌرلة ٌستطٌع الكٌس العٌش لفترة تتراوح من 

ى عدة سنٌن وعندما ٌهلن تحل محل أجزائه مادة جبنٌة متهشمة وتشاهد االكٌاس عدة أسابٌع ال

  0الحٌة والمٌتة معآ فً لحوم الذبائح 

  0ٌصاب االنسان نتٌجة اكله اللحم الخمج النًءاو ؼٌر المطبوخ جٌدآ 

  ؤثٌر الخمج على المضٌؾ الوسطً :ت



ر ان الخمج التجرٌبً ٌإدي الى التظهر أعراض مرضٌة على الحٌوان الخمج خمجآ طبٌعٌآ ؼٌ

  0حدوث ألتهاب وهبوط فً الملب 

  -تؤثبر الخمج على المضٌؾ النهائً :

-------------------------------  

  0ٌسبب صداع ونحول وفمر دم 

  -طرٌمة معاملة الذبٌحة الخمجة :

------------------------------  

  0أٌام  10ولمدة  10C-أفضل طرٌمة هً تعرٌض الجثة الى درجة حرارة 

                                                                       EchinococcusGenus: 

                                           granulosus   EchuinococcusSpeciese: 

  0,الخنازٌر ,المجتراتاالنسان -المضٌؾ الوسطً :

  مولع التطفل

 الكبد والرئتٌن ( (

 المضٌؾ النهائً :الكالب 

 مولع التطفل:االمعاء الدلٌمة 

  -االوصاؾ:

--------------  

ملم وتتكون من رأس  6هً من الدٌدان الشرٌطٌة الصؽٌرة ٌبلػ أكبر طول مسجل لهذه الدٌدان 

 وثالثة او أربع لطع 

  -: The life cycle -دورة الحٌاة :

--------   



أن هذه الدٌدان الصؽٌرة تطرح لطعة واحدة ممتلئة ٌومٌآ وتتحرر البٌوض نتٌجة لتحطم جدار 

المطعة وبعد ان تلتهم من لبل المضٌؾ الوسطً ٌحمل الجنٌن بواسطة الدم الى العضو الذي 

موها وٌمكنها ان تنمو ٌستؤنؾ نموه فٌه ونكون هذه الدٌدان من الطفٌلٌات التً التختار مولع ن

 \فً اي عضو ٌنتهً فٌه الجنٌن ونعمل الشعٌرات الدموٌة عوائك لهذه الٌرلاتاخاصة فً الكبد

والرئتٌةن وفً بعض االجنة ٌمكنها أن  تجتاز مصائد الشعٌرات الدموٌة لتستمر فٌفً العظام 

نتج الرإوس  وفً الطوٌلة والكلى وبمٌة االعضاء تنمو االكٌاي ببطء وتستؽرق خمسة شهور لت

االنسجة الناعمة تألخذ شكآل كروبؤ ٌطل الرأس من سطح النسٌج بشكل ممٌز ٌصاب المضٌؾ 

النهائً بؤكله االحشاء الحاوٌة على الرإوس وٌحدث الخمج بشكل واسع فً الكالب التً تتؽذى 

  0على أحشاء االؼنام الخمجة 

  -تؤثٌر الخمج على المضائؾ :

--------------------------  

االكٌاس المائٌة فً الحٌوانات االلٌفة التظهر أي أعراض سرٌرٌة أما فً االنسان فؤن الخمج 

  0ٌكون خطٌر ولاتل خاصة عندما ٌشمل كلتا الرئتٌن 

  -المكافحة :

-------  

  0ٌجب عدم أطعام الكالب مخلفات الحٌوانات الخمجة -1

  0أبادة الكالب السائبة -2

  0المداخلة الجراحٌة الزالة االكٌاس الكبٌرة -3

  

  0الدٌدان الخٌطٌة ,الصفات,التصنٌؾ-االسبوع السابع:

Phylum:Nemathelminthes                                                                           

Class:Nematoda                                                                                             

  -تضم الشعبة أنواع عدٌدة من الدٌدان التً تتصؾ بما ٌلً :



منها ماٌعٌش حر بالطبٌعة ومنها ما ٌتطفل على االنسان والحٌوان والنبات والدٌدان الطفٌلٌة -1

  0ٌة تعٌش فً االمعاء البشر

  0منها ما هو صؽٌر الٌرى بالعٌن المجردة ومنها ما هو كبٌر بطول المسطرة العادٌة -2

  0الجنسان منفصالن 3-0

  0جسمها أسطوانً طوٌل مستدق الطرفٌن -4

الٌكون جسمها ممطع ؼٌر ان البشرة مزودة بحلمات دائرٌة التكون ظاهرة الوضوح بالعٌن -5

  0المجردة 

  -ٌتكون جدار الدٌدان المدورة من ثالث طبمات :-6

  0الطبمة الخارجٌة وهً شبه شفافة تدعى الجلٌد -أ

  0الطبمة الطالئٌة وهً تمع تحت الجلٌد وهً التً تفرز الجلٌد -ب

  0الطبمة العضلٌة مكونة من طبمة واحدة من الخالٌا العضلٌة وهً الطبمة الداخلٌة -ج

  -ة التالٌة :ٌحتوي جسمها على االجهز-7

  Digestive systemجهاز الهضم -1

  Excretory systemجهاز االبراز -2

   Nervouse systemالجهاز العصبً -3

   Genital systemالجهاز التناسلً -4

  -دورة حٌاة الدٌدان االسطوانٌة :

-------------------------  

وضة وأهم ماٌمٌز دورة حٌاتها كون الجنس فً الدٌدان االسطوانٌة منفصل وأؼلب االناث بٌ

الخمج الٌنتمل مباشرة من حٌوان الى آخر حٌث ٌجب ان تمر دورة الحٌاة بسلم النمو الذي 

ٌحدث فً التربة وأحٌانآ ٌحدث فً حٌوانات أخرى مختلفة )المضٌؾ الوسطً (لبل أن تتم 



دورة الحٌاة تكون  االصابة وأثناء عملٌة النمو تنسلخ لشرة الطفٌلً عدة مرات وعند أكمال

  0الدودة لد أكملت أربعة أنسالخات 

وفً دورة الحٌاة المباشرة تنسلخ الٌرلات بعد الفمس مرتٌن وٌتم ذلن فً التربة وتحدث االصابة 

بالطور الٌرلً الثالث وفً دورة الحٌاة ؼٌر المباشرة ٌحدث أنسالخان داخل المضٌؾ الوسطً 

وبعد االصابة ٌحدث أنسالخان آخران وعندها تكون وٌتم الخمج بؤلتهام المضٌؾ الوسطً 

الدٌدان فً الطور الٌرلً الخامس وفً داخل المضٌؾ ٌحدث النمو فً المناة الهضمٌة وبعدها 

  0تهاجر الٌرلات وتتجول داخل الجسم وتستمر بعد ذلن فً النسٌج المناسب 

 البٌضة                             

   

 ( 1ٌرلة )                            

 أطوار                       أنسالخ أول     

 ( 2ؼٌر متطفلة                ٌرلة )

 أنسالخ ثانً                                  

 (  3ٌرلة )                           

--------------------------------------------------------------------- 

 أنسالخ ثالث                                 

 (4أطوار                ٌرلة )     

 متطفلة                      أنسالخ رابع    

 ( 5ٌرلة )                          

 

 ان االسطوانٌة ()دورة حٌاة الدٌد         

 



 

 هٌتٌراكٌدي ,أوكسٌورٌدي  -االسبوع الثامن :

Family:Heterakidae                                                                           

                                                                                HeterakisGenus: 

                                                      gallinarum   Heterakise:Species 

  0المضائؾ :الدجاج ,الطاووس ,الدٌن الرومً ,البط,االوز

  0مولع التطفل:االعور 

   Life cycle -دورة الحٌاة:

---------  

تطرح البٌوض فً الهواء الطلك مع براز الطٌر حٌث تبلػ الطور الٌرلً الثالث وعند أبتالع 

المضٌؾ لهذه البٌوض تفمس فً االمعاء عن ٌرلة بعد ساعة او ساعتٌن وتكون مالصمة للؽشاء 

  0المخاطً لالمعاء ثم تنسلخ الى الطور الرابع ثم الخامس حٌث تنمو فً تجوٌؾ االعور 

  Pathogenic effectsلمرضٌة :التؤثٌرات ا

--------------  

  0تسمن الؽشاء المخاطً -1

  0ألتهاب االعور المتعمد الذي ٌإدي الى االسهال والهزال ثم الموت -2

  Diagnosis-التشخٌص :

-------  

  0مشاهدة البٌوض مع براز الطٌر 

  Treatmentالعالج :

----  



 Phenothiazine 0أستعمال الفٌنوثٌازٌن 

Family:Oxyurideae                                                                         

                                                                                OxyurisGenus: 

                                                                 equi   OxyurisSpeciese:     

 المضائؾ:الفصٌلة الخٌلٌة 

 مولع التطفل:المولون 

  The life cycleدورة الحٌاة :

--------  

تهاجر الدٌدان الناضجة الى فتحة الشرج حٌث تضع بٌوضها على الحافة وعلى شكل كتل 

تالع هذه اٌام الى المرحلة المادرة على احداث االصابة وعند أب 5-4وتصل البٌوض خالل 

البٌوض فؤنها تفمس وتتحرر ٌرلات الطور الثالث التً تدخل الؽشاء المخاطً للمولون وتعود 

الى تجوٌؾ المولون بعد بلوؼها الطور الٌرلً الرابع وتكمل دورة حٌاتها فً هذا الجزء من 

  0االمعاء 

   Effect on the host -تؤثٌر الطفٌلً على المضٌؾ :

-----------------------  

تعتبر هذه الدٌدان ؼٌر مرضٌة حٌث تتؽذى الدٌدان البالؽة على محتوٌات االمعاء أما البٌوض 

الموجودة على حافة الشرج فتسبب الحكة التً هً أحدى العالمات الممٌزة الصابة الخٌول بهذه 

  0الدٌدان 

  0ن تتؽذى ٌرلات الطور الرابع على الؽشاء المخاطً للمولو

 

 

 



 

  0سترونجلٌدي ,أنجلستوماتٌدي -االسبوع التاسع:

Family:Strongylidae                                                                    

                                                                        StrongylusGenus: 

                                                    risVulga  StrongylusSpeciese: 

 المضائؾ:الفصٌلة الخٌلٌة 

  0مولع التطفل:المولون واالعور

  The life cycle-دورة الحٌاة :

--------------  

 تحدث االطوار ؼٌر المتطفلة فً المراعً من البٌضة الى الطور الٌرلً الثالث 

أخذ الٌرلات عند الرعً وهذه الٌرلات الخمجٌة تفمد ؼشائها الخمجً وٌحدث الخمج بطرٌك 

وتخترق الؽشاء المخاطً لالمعاء الدلٌمة والؽلٌظة ومنه الى تحت الؽشاء المخاطً وفً هذا 

المولع ٌحدث أنسالخ جدٌد وتدخل الٌرلات الشراٌٌن الصؽٌرة وتتحرن بواسطة هذه الشراٌٌن 

الٌرلات فً هذا المكان بعد ذلن تنسلخ الٌرلات لتصل الى الشرٌان المسارٌمً االمامً وتبمى 

 0الى الطور الٌرلً الخامس وتعود الى جدار االمعاء 

 تؤثٌر الطفٌلً على المضٌؾ :

- --------------------------  

  -أ_االطوار الٌرلٌة :

   ----------------  

الشراٌٌن أضافة الى تولد خثرة  أهم التؽٌرات التً تالزم هجرة الٌرلات داخل الخٌول هو التهاب

  0دموٌة تإدي الى تلٌٌؾ ةتثخن االوعٌة الدموٌة 

 



 

 الطور البالػ :_ -ب

-------------  

تتؽذى على الطبمة المخاطٌة لالمعاء أضافة الى ذلن فؤن االوعٌة الدموٌة فً البمع المتؤثرة من 

دٌدة ونتٌجة لذلن لرح معوٌة االمعاء تتحطم وتإدي الى حدوث فمر دم خاصة فً الحاالت الش

 تلتئم بعد مدةٌاركة ندبآ 

Family:Angylostomatidae                                                                                 

                                                                                           AngylostomaGenus: 

                                                                 duodenale  AngylostomaSpeciese: 

 المضٌؾ النهائً: االنسان 

 مولع التطفل: االمعاءالدلٌمة 

  The life cycleدورة الحٌاة : 

-----------  

مباشرة وتتم اما بطرٌك الجلد واما بطرٌك الفم ففً الحالة االولى تنتمل بواسطة الدم الى الرئة 

ثم الى االمعاء الدلٌمة وتصل طور البلوغ اما فً الحالة الثانٌة تهاجر الٌرلات بواسطة الدم 

  0وتعود الى االمعاء الدلٌمة 

   Effecte on  host -تؤثٌر الطفٌلً على المضٌؾ :

--------------------------  

لابلٌة على مص الدم لذلن ٌكون تؤثٌرها واضحآ على صحة   Angylostomaان لدٌدان ال 

  0المضٌؾ اذ تسبب فمر دم شدٌد ٌصاحبه نزؾ فً االمعاء مع أسهال دموي 

 

 



 

  0االسبوع العاشر : دٌدان االمعاء ,الرئة فً االؼنام واالبمار 

Family:Trichostrongylidae                                                               

                                                                   Trichstrongylus Genus: 

                                                     axei   TrichstrongylusSpeciese: 

 المضائؾ :االبمار واالؼنام والخٌول 

 مولع التطفل :  المنفحة       المعدة 

  -دورة الحٌاة :

-------------  

ان دورة الحٌاة مباشرة اذ تضع االناث بٌوضها وتطرح مع البراز وٌتم الفمس وتصل الٌرلات 

المضائؾ ٌحدث أنسالخان اٌام وبعد عملٌة ألتهام الٌرلات من لبل  5الطور الثالث الخمجً فً 

للٌرلات وتتم عملٌة االنسالخ فً موالع لرٌبة من الؽدد المعوٌة وبعد االنسالخ تترن موالعها 

  0لتتحرن بحرٌة على سطح الؽشاء المخاطً لالمعاء 

  -تؤثٌر الدٌدان على المضائؾ :

------------------------------  

م تضمر وتإدي الى تولؾ  عملٌة االمتصاص فً تتؤثر الزؼابات المعوٌة حٌث تندمج ومن ث

  0االمعاء 

  Lung warms -دٌدان الرئة :

----------  

                                                                                     Dictyocaulus Genus: 

                                                                                viviparus    D.Speciese:  



 فً االبمار 

                                                                                  Filaria  D.Speciese:  

 فً االؼنام 

  مولع التطفل المصبة الهوائٌة والشعب الهوائٌة وخاصة فً الفصوص المجاورة للحجاب الحاجز

  0أسم المرض : التهاب المصبات الدٌدانً 

   Life cycle -دورة الحٌاة :

ولودة )اي تضع بٌضآٌحوي على  –ان دورة حٌاة هذه الدٌدان مباشرة ومعمدة فاالناث بٌوضة 

ٌرلات كاملة النمو تفمس حال الوضع (وبعد الفمس تتسلك ٌرلات الطور االول الى المصبة 

الهوائٌة ومنها تبتلع وتطرح مع البراز وتصل الٌرلات الى الطور الثالث بعد خمسة أٌام فً 

راز الى االعشاب الظروؾ االعتٌادٌة المناسبة )درجة حرارة ورطوبة (وتترن الٌرلات الب

وعندما تلتهم هذه الٌرلات من لبل المضائؾ المناسبة تخترق الؽشاء المخاطً الى الؽدد 

المسارٌمٌة وهنا ٌحدث االنسالخ لتصل الٌرلات لتصل الٌرلات الى الطور الرابع وبواسطة الدم 

وٌتم ذلن تنتمل الى الرئتٌن وتشك طرٌمها بعد ان تخترق الشعٌرات الدموٌة الى الحوٌصالت 

بعد عدة أٌام بعد أسبوع واحد من الخمج وٌحدث االنسالخ االخٌر فً الشعٌبات  الهوائٌة 

  0ٌات البالؽة الى المصبتٌن الهوائٌتٌن حٌث تنضج جنسٌآ هنان \وتتحرن الدي

   Effecee on the hostتؤثٌر الطفٌلً على المضٌؾ : 

ٌؤتً التؤثٌر المرضً للدٌدان من مصدرٌٌن االوالالطوار الٌرلٌة والثانً الطور البالػ وكال 

المصدرٌٌن ٌسبب سائآل التهابٌآ فً المصٌبات الهوائٌة والمصبتٌن( على التوالً باالضافه الى 

ي الى \ذلن فؤن بٌوض االناث وٌرلات الطور االول لد تنتشر الى الحوٌصالت الهوائٌة وتإد

  Foreigon body giant cell pneumoniaن نوع  التهاب رئوي   م

 السٌطرة على دٌدان الرئة  : 

---------------------  

أستعمال لماح ضد دٌدان الرئة وفً العراق تنتج مدٌرٌة المختبرات والبحوث البٌطرٌة لماح -1

 ضافة الى أرتفاع تكالٌفه فعال ضد دٌدان الرئة لكن هنان صعوبات فنٌة وتطبٌمٌة فً أستعماله أ



العناٌة بالحمالن ومنع خمجها بدٌدان المعدة واالمعاء والتً تساهم فً جعل الحٌوانات حساسة 2

  0لالصابة بدٌدان الرئة 

  0التؽذٌة الجٌدة -3

 .منع االؼنام من الرعً فً المراعً الرطبة -4

                   

  0االسبوع الحادي عشر:االبتدائٌات , اللشمانٌا , الترٌبانوسوما 

Phylum : Protozoa                                                                            

  -: االبتدائٌات او االوالً

--------------------  

مدرة على تركٌب ؼذائها من المواد كائنات وحٌدة  الخلٌة بعضها لها صفات النبات اي لها ال

ؼٌر العضوٌة باالستعانة بالطالة الشمسٌة اال ان االنواع التً لها أهمٌة فً الطب البشري 

والبٌطري لها صفات الحٌوان اي ان مصدر ؼذائها ٌستخلص من مواد معٌنة وتحصل على 

  -الؽذاء بطرٌمتٌن :

  Osmotrophyاالولى : التؽذٌة التنافذٌة   

  phagotrophy التهام المواد الصلبة الدلٌمة -نٌة :الثا

  -مكوناتها:

--------  

لها نفس مكونات الخلٌة الحٌوانٌة أضافة الى أحتوائها على تراكٌب محورة تسمى العضٌوات 

التً تناظر االعضاء المتخصصة فً عدٌدة الخالٌا حٌث تتولى هذه التراكٌب عملٌات الحركة 

  -ومن هذه التراكٌب :وجمع الؽذاء والتكاثر 

  Periplast   :البتهٌة المحٌطٌة -1

  0ٌشكل هذا التركٌب الطبمة الخارجٌة حٌث ٌموم بدعم وتحدٌد الؽشاء الخلوي للخلٌة 



  Microtubules -النبٌبات الدلٌمة :-2

  0شعٌرات متحركة توجد فً بعض أنواع المثمبٌات والمهدبات 

  Basal bodyالجسم الماعدي: -3

  0تركٌب أنبوبً لصٌر ٌمع عند منشؤ السوط 

  Axostyleاالبرة المحورٌة : -4

تركٌب أنبوبً ٌمتد محورٌآ من الجسم الماعدي الى نهاٌة الجزء الخلفً للخلٌة ٌشاهد هذا فً 

  Trichomonasالمشعرات 

  Cytostom الفم الخلوي-5

فتحة فً الباهٌة المحٌطٌة تمع فً لعر التجوٌؾ حول الفم حٌث ان دلائك الؽذاء التً تدخل 

والمشعرات الجنٌنٌة  coli  Blantidiumالخلٌة تإخذ بواسطة هذا التجوٌؾ كما فً 

faetus  Trichomonas 0  

  Pseudopoda -االلدام الكاذبة :-6

لؽذائٌة كما فً صنؾ جذرٌة االلدام هً عبارة عن أمتدادات تدخل بواسطتها المواد ا

Rhizopoda  وتستعمل اٌضآ فً حركة الطفٌلً كما فً االمٌباAmoeba 0  

  Flagellaاالسواط :_ -7

أمتدادات دلٌمة تنشؤ من لاعدة الجسم الماعدي وتمتد الى ممدمة الطفٌلً ولد ٌكون فً بعض 

  0أجزائه حر وفً حالة ألتصاله ٌكون حدود الؽشاء المتموج 

  Cilliaاالهداب -8

وسائل للحركة وجمع الؽذاء فً الهدبٌات واالهداب لصٌرة ودلٌمة كما انها توجد بؤعداد كثٌرة 

  0وتتحرن بؤنتظام 

   Kinetoplastr -البانٌة الحركٌة :-9

 DNA 0ٌمع هذا التركٌب بجواو الجسم الماعدي وٌحتوي على الحامض النووي 



  Macro &micro nucleuseالنواة الكبٌرة والصؽٌرة -10

ٌوجد فً الهدبٌات نواتان الصؽٌرة تتولى الفعالٌات الخضرٌة والكبٌرة تتولى جانب التكاثر 

  0والشفرة الوراثٌة للخلٌة

   Classification -التصنٌؾ :

------  

  -أن شعبة االوالً تحتوي على أربعة أصناؾ مهمة :

  Mastigophora -صنؾ السوطٌات :

  -تتمٌز هذه المجموعة بؤن لها سوطآ واحدآ او أكثر مثالها :

                                         meleagrides  HistomonasSpeciese: 

                                                                 TrypanosomaGenus: 

                                                                 TrichomonasGenus: 

  Sorozoaصنؾ البوؼٌات : -2

  0التمتلن وسائل للحركة وتتكاثر بالتكاثر االنفاللً 

  Rhizopoda -صنؾ جذرٌة االلدام :-3

  Pseudopoda 0تتؽذى وتتحرن بواسطة االلدام الكاذبة 

  Cilliata -صنؾ الهدبٌات :-4

  0تتحرن بواسطة االهداب 

 

 

 



  Reproductionالتكاثر : 

-------  

( بؤنها الشكل الخضري لالوالً الذي ٌتؽذى وٌنمو وٌتكاثر اما  Trophozoiteتعرؾ الناشطة )

( حٌث تنمسم النواة الى عدة نوى  Schizogonyتكاثرآ الجنسٌآ وٌدعى بالتكاثر االنفاللً )

  0وٌتجمع جزء من الساٌتوبالزم حول كا منها ومن ثم تتولد عدة خالٌا جدٌدة من الطفٌلً 

او ٌتكاثر تكاثرآ جنسٌآ بؤتحاد االمشاج التً تكون ؼٌر متشابهة فً الشكل والحجم فهنان 

مشٌجٌن تتكون البٌضة المخصبة االمشاج الصؽٌرة )الذكرٌة ( والكبٌرة )االنثوٌة( وبعد أتحاد ال

Zygote   التً تنمسم وتكون البوٌؽاتsporozoite  وبعض االوالً لها خاصٌة التكٌس مما

  0ٌجعلها تعٌش خارج جسم المضٌؾ 

ولد ٌتخلل الطور الجنسً طور الجنسً حٌث تكتمل دورة الحٌاة فً مضٌفٌن كما فً طفٌلً 

لبعوضة واالجنسً فً جسم االنسان او ٌتم الطور المالرٌا حٌث ٌتم التكاثر الجنس فً جسم ا

 Coccidia 0الجنسً واالجنسً فً مضٌؾ واحد كما فً طفٌلً ال 

                                                                                           LeishmaniaGenus: 

                                                                   donovani   LeishmaniaSpeciese: 

 المضٌؾ الخازن : الكالب, الثعالب , الموارض 

   sand flyالمضٌؾ الوسطً : ذبابة الرمل 

 المضٌؾ النهائً : االنسان 

  0مولع التطفل :  الخالٌا البلعمٌة 

  0أسم المرض : الحمى السوداء ,الكاالآزار , لشمانٌا االحشاء 

  -الحٌاة : دورة

------------  



تدخل طفٌلٌات اللشمانٌا فً الطور ؼٌر المسوط الى جسم االنسان او الحٌوان بواسطة لسعة 

بداخلها كل طفٌلً م الحشرة الناللة التً هً ذبابة الرمل وٌدخل الطفٌلً الى خالٌا البلعم وٌنمس

ل كل طفٌلً الى خلٌة جدٌدة باالنشطار البسٌط الى ات تمتلىء الخلٌة ثم تنفتح الخلٌة وٌدخ

وتنتمل الطفٌلٌات عن طرٌك الدورة الدموٌة الى كافة أنحاء الجسم فؤذا لسعت الحشرة الناللة 

أنسان او حٌوان مصاب بهذه الطفٌلٌات فؤنها تتحول بداخل الجهاز الهضمً للحشرة الى الطور 

هكذا تصبح الحشرة ناللة لهذا المسوط وتتكاثر فٌه باالنشطار البسٌط وتصل أخٌرآ الى البلعوم و

  0الطفٌلً اذ لد تنتمل الطفٌلٌات الى ـؤنسان آخر عندما تلسعه بمصد التؽذي على دمه 

هنان حٌوانات تصاب بهذه الطفٌلٌات فً نفس الطور الذي ٌصاب به االنسان اي الطور ؼٌر 

  0المسوط وتعمل كمستودع للمرض مثل الكالب والثعالب والموارض 

  -رض الرئٌسٌة :أعراض الم

-----------------------  

  0الحمى وتكون ؼٌر منتظمة وؼٌر مصحوبة بوهن او فمدان شهٌة واضحٌن -1

  0تضخم تدرٌجً ومستمر بالكبد والطحال -2

  0شحوب-3

  0هزال -4

وهذه االعراض تبدأ بصورة تدرٌجٌة ؼٌر ملفتة للنظر وٌموت المصاب بؤحد االختالطات 

  -التالٌة :

  0االلتهابات الرئوٌة -1

 االسهال -2

                                                                   tropica   LeishmaniaSpeciese: 

  0المضٌؾ الوسطً:ذبابة الرمل 

 المضٌؾ النهائً :االنسان 

  0مولع التطفل : الخالٌا البلعمٌة 



  0ٌة أسم المرض : حبة بؽذاد او الحبة الشرل

  0أعراض المرض:ٌظهر بشكل حبة تتمرح ثم تشفى ذاتٌآ تاركة مكانها ندبة صؽٌرة 

                                                                           TrypanosomaGenus: 

                                                  gambiense   TrypanosomaSpeciese: 

   Tse – Tse flyلمضٌؾ الوسطً :ا

 المضٌؾ النهائً : االنسان 

  0مولع التطفل : الدم 

  0أسم المرض: مرض النوم لوسط أفرٌمٌا 

 عالمات المرض : ألتهاب مإلت فً مولع اللسعة ,حمى ؼٌر منتظمة , صداع ,ألم فً المفاصل 

                                                         cruzi   TrypanosomaSpeciese: 

 المضٌؾ الوسطً : نوع خاص من البك 

  0المضٌؾ  النهائً : االنسان 

وهو ألتهاب عضلة الملب او داء المثمبٌات  Chagas,diseaseأسم المرض: تسبب داء شاكاس 

  0االمرٌكً 

  -دورة الحٌاة :

-----------  

ٌنتمل   Binary fissionلٌة االنشطار البسٌط ٌتم التكاثر فً الدم او فً السوائل النسٌجٌة بعم

الطفٌلً بواسطة المفصلٌات الماصة للدم وفً داخل النالل تحدث سلسلة من التؽٌرات والتً 

  -ٌنتج عنها الطور امامً السوط وفولً السوط ومدار النمو على الشكل التالً :

تكاثر المثمبٌات وبعدها ٌستمر ٌهضم الدم الخمج داخل الجهاز المعوي للذبابة وفً هذا المولع ت

  -النمو بؤحدى الطرٌمتٌن :



فً هذا النموذج تهاجر   Salivaria groupالنمو فً المولع االمامً )المجموعة اللعابٌة (-أ

المثمبٌات من المعً االوسط الى الخرطوم والؽدة اللعابٌة وفً هذه الحالة ٌكون الطفٌلً جاهز 

  0تموم الحشرة بالتؽذي على دم المضٌؾ  لنمله الى المضٌؾ النهائً عندما

النمو فً المولع الخلفً تهاجر الطفٌلٌات الى الخلؾ لتصل الى النهاٌة الخلفٌة للمعً حٌث -ب

ٌتكون الدور الخمجً لٌطرح مع البراز على جلد الفمرٌات وتصل الى النسٌج عند جرح اوخدش 

  0الجلد 

 

  Laboratory diagnosisالتشخٌص المختبري : 

-------------------  

الفحص المباشر للمادة المسحوبة من العظم او الكبد بعد صبؽها بصبؽة لشمان -1

  0وتثبٌتها ثم صبؽها بصبؽة كمزا 

لمدة التمل عن خمسة أٌام    25cوفً درجة حرارة   N.N.N.medium  الزرع على وسط-2

  0سوط حٌث ٌتكاثر الطفٌلً وٌمكن الكشؾ عنه بسهولة فً الطور الم

  -لكن هاتٌن الطرٌمتٌن فً التشخٌص ؼٌر عملٌتٌن وذلن بسبب :

  0صعوبة عملٌة البزل للمرٌض والطبٌب حٌث تتطلب جهود خاصة -1

  0صعوبة زرع الطفٌلً واذا تلوث الوسط الزرعً فؤن الطفٌلٌات الٌمكن عزلها ورإٌتها -2

ود االجسام المضادة والكشؾ عن وج Serologyتستعمل اآلآن طرٌمة الفحص المصلً 

Antibodies  فً دم المصاب بطرٌمة االختبار المناعً المشع ؼٌر المباشرIndirect 

ImmunoFlurescent Antibody Test  (IFAT )0  

   Pentosamتستعمل مركبات االنتٌمون الخماسٌة التكافإ مثل  -العالج :

------   

 



  -المكافحة والولاٌة :

-----------------  

  0كافحة الحشرة الناللة اي ذبابة الرمل برش المبٌدات ذات المفعول طوٌل االمد م-1

  0المضاء على الحٌوان الذي ٌعمل كخازن للمرض -2

الكشؾ عن حالة مشتبه بؤصابنها وتشخٌصها ومعالجتها النماذ أكبر عدد من المصابٌن وهذا -3

  0(  IFATماٌجري باالختبار المناعً )

 

  0البابٌزٌا,الثالٌرٌا,البالسمودٌوم -عشر :االسبوع الثانً 

Phylum: Protozoa                                                                                          

Class: Sporozoa                                                                                         

  -البوؼٌات :صنؾ 

  -ٌشمل هذا الصنؾ مجموعتٌن :

  0بوؼٌات المناة الهضمٌة -أ

 Theileridaeو Babesidaeتشمل العائلتٌن  Haemosporidia  البوؼٌات الدموٌة-ب

وتتطفل داخل الكرٌات الحمراء خالل بعض مراحل نموها وتنتمل جمٌعها بواسطة المراد 

  0الصلب 

sia                                                                                             BabeGenus: 

                                                                      bigemina  BabesiaSpeciese: 

 المضٌؾ الوسطً : المراد 

 المضٌؾ النهائً : االبمار 

                                                                               ovis   besiaBaSpeciese : 



 المضٌؾ الوسطً : المراد 

  0المضٌؾ النهائً : الماعز 

 أسم المرض: داء البابٌزٌا او داء المثرٌات او الماء االحمر 

  -دورة الحٌاة:

------------ 

أنواع منه تنمل الطفٌلً وٌتم االنتمال من مرحلة الى مرحلة المراد هو النالل وهنان عدة 

(Transtadial   حٌث ٌنتمل من الٌرلة المصابة الى الحورٌة والتً تمم بنمل الطفٌلً الى )

المضٌؾ او لد ٌنتمل من الحورٌة الى المراد البالػ الذي ٌموم بنمل الطفٌلً الى المضٌؾ او 

ه الطرٌمة تدخل الطفٌلٌات الى بٌض المراد ومنه الى ( بهذ Transovarianبطرٌك المبٌض )

  0الٌرلات والحورٌات والمراد البالػ

  -العالج والسٌطرة على طفٌلٌات البابٌزٌا :

------------------------------------  

عندما ٌشخص المرض بؤولات مبكرة وٌعالج تكون النتائج جٌدة وٌكون الدواء مثالٌآ عندما 

  0ٌم أعداد كافٌة من الطفٌلٌات وٌزٌل االعراض السرٌرٌة ٌستطٌع  تحط

  -االدوٌة الفعالة فً العالج :

----------------------  

Diamprom )  10.5( وبجرعة ممدارها mg   0وٌعطى تحت الجلد او فً العضلة  

  -الولاٌة :

--------  

  0السٌطرة الكافٌة على المراد -1

  التلمٌح ضد داء البابٌزي-2

  



                                                                                     TheileriaGenus: 

                                                                                 parva  T.Speciese: 

 المضٌؾ الوسطً : انواع من المراد 

  0المضٌؾ النهائً :االبمار والجاموس االفرٌمً 

                                                                                  ovis   T.Speciese:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


