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 ذقدين الكراب

أجسامها مسطحة من الجهتٌن هً الدٌدان التً تكون  ، العرٌضات أو الدٌدان المسطحة

البطنٌة والظهرٌة، وتكون ثنائٌة التناظر )متناظرة من الجانبٌن(، وهً دودة خنثٌة لدٌها 

واحد(، الغشاء الخارجً  حٌوان فً واألنثى الذكر) األعضاء التناسلٌة األنثوٌة والذكرٌة

وأجهزتها  ،قناة هضمٌة أو جوف عام ، لٌس لها(tegument) الطبٌعً ٌكون صلب

 بسٌطة.  العصبٌة

أو أكثر، ومعظمها  مضٌفٌن دورة حٌاتها تكون عادة معقدة وتكون ذات

  Fasciola hepatica الكبدٌة الدودةو البلهارسٌا دٌدان الممرضة مثل الطفٌلٌات من

 .المستورقات كائنات حرة المعٌشة مثل ، ومنها(Fasciolopsis) المتوارقةالمعروفة ب

المٌتة، وكذلك تعٌش  األشجار أو على واألنهار والبرك المستنقعات وتعٌش هذه الدٌدان فً

ملم  1وتختلف أطوالها من  .على الصخور وفً الماء المالح أو متطفلة على مخلوقات أخرى

 . إلى عدة أمتار

 -الدٌدان المفلطحة اهم انواع كتاب بالتعرف علً ومن هنا جاء االهتمام فً هذا ال

 واستراتٌجٌات التعامل معها 

الدٌدان و قد حاولنا فى الكتاب أن نسرد بطرٌقة مبسطة دراسة سلوكٌات كل نوع من 

وتلخٌص أحدث المعلومات عن حٌاتها وبٌئتها وتوزٌعها الجغرافً وعوائلها   المفلطحة

تصادٌة، كما ٌتٌح هذا الكتاب أحدث ما توصل الٌه العلم فً والضرر الذي تسببه وأهمٌتها االق

 برامج المكافحة المتكاملة لهذه اآلفات.

فً  اآلفات الحٌوانٌة الزراعٌةٌعد هذا الكتاب مرجع أساسً لألشخاص المهتمٌن بمجال 

 جمٌع أنحاء الوطن العربً.

 د سلٌمان دسوقًا.د/ عبدالعلٌم سع                                           
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47  1-  )الدودج الكثديح( Fasciola  gigantica  

99  2-  ديداى الثلهارسياSchistosoma spp.  

163  3- (الديداى الشزيطيح Tapeworms  ( 

 املركاهلح ملكافحح اآلفاخاساسياخ االدارج   194
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 هقدهح: 

المعروفة أيًضا  Flatworms تُعبّر الديدان الُمفلطحة أو المسّطحة

 شعبة المفلطحات من بالديدان العريضة أو العريضات

Platyhelminthes ؛ كهي الشعبة أك المجموعة التي تحتوم

 .الرخوة التي عادةن ما تكوف ميسطٌحةعلى البلفقاريات 

ختلف سلوكياتها عن بعضها البعض حيث يعيش بعض ت -

أنواعها بشكلو حرو أما البعض اآلخر منها فيكوف طيفيلٌي قد 

يكوف ضارنا؛ بحيث يعيش على كائن حي آخر ييسمٌى الميضيف 

أك فيه كيحصل على التغذية منه. قد تيوجد هذق الديداف في 

المياق النقيٌة كلكنٌها ال تنتمي لرخويات البحر، كتيعٌد مياق البحر ك

الدكدة الشريطيٌة من أكثر األنواع شهرةن بين الديداف 

قبيلة اك  التعرؼ عليبكمن هنا جاء االهتماـ .المفلطحة

 العريضة( كاهم انواعها -)المسطحة الديداف المفلطحة شعبة

 كاستراتيجيات التعامل معها 

        ............................................ 
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 Conceptsهفاهين 

أم كائن حي ضار باإلنساف أك الحيواف أك النبات أك   Pest يقصد باآلفة 

 البيئة أك يمكن أف يسبب إزعاجًا لئلنساف أك الحيواف 

 كتشمل 

  القمل  -الصراصير -الذباب–البعوض       الحشرات… ....، 

 ناكبكالع اتاالكاركس      العناكب 

 القواقع       الرخويات 

  الخ… الخفافيش -الفئراف ك الطيور      الفقاريات 

         الفطريات  –الكائنات الدقيقة البكتريا البلفقاريات– 

 الديداف -الميكوببلزما –الفيركسات  –النيماتودا 

 حشائش 

 غير ذلك  

.................................................... 
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 االيكىلىجي للحيىاًاخ الرصٌيف 

 

 كاف اساس التصنيف تبعًا لظركؼ البيئة التى تعيش فيها الكائنات .

 ال يقوـ على اساس عبلقة قرابة اك صفات تركيبية اك تشريحية  - 

 يستفاد منه فى الدراسات التطبيقية كتصنيف الحيوانات بيئيًا. - 

 التصنيف االيكولوجي للحيوانات

 مكاف المعيشةطبقا ل -1

 متطفلة(كائنات  –حرق ائنات ك)

 طبيعة الغذاءطبقا ل -2

Herbivorous  حيوانات تتغذم علي مواد نباتية)حشرات ك  بعض

  العصافير  (

Omnivorous             حيوانات تتغذم علي مواد مختلطه امثله

 القوارض(      -)الغراب
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  Carnivorous  حيوانات تتغذل على مواد حيوانية )المفترسات ك

    قر(الص

 لتوزيع الجغرافى                                                                         طبقا ل -3         

 مناطق باردة , حارة , معتدلة( كائنات ال) 

............................................ 

 املزاذة الرقسيويح 

  بينهاالقادرة على التزاكج فيما  الكائنات الحيةالنوع: مجموعة من 

 خصب نسلكإنتاج 

  الجنس: مجموعة من االنواع المتشابهة ذات الصلة الوثيقة مع

 بعضها             

 - العائلة اك الفصيلةFamily بهة : مجموعة من االجناس المتشا

          البعضالوثيقة مع بعضها  ذات الصلة 

 - الرتبةOrder                  .مجموعة من العائبلت المتشابهة : 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%84
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 -  الطائفةClass              مجموعة من الرتب ذات الصفات :

 المشتركة .

 - القبيلة اك الشعبةPhylum   مجموعة من الطوائف ذات:

 اـ.الصفات المشتركة كالتركيب الع

  المملكةKingdom           مجموعة من القبائل الحيوانية . اك :

 الشعب ذات الصفات المشتركة كالتركيب العاـ.
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كمع التقدـ العلمي كاالكتشافات الحديثة في علم الوراثة، ظهرت 

الحاجة إلى تنظيمات أكثر دقة. كقد أمكن تحقيق ذلك عن طريق 

السابق اإلشارة  ألساسية السبع إدخاؿ مرتبات إضافية، بين المرتبات ا

” أك ” تحت رتب ” ك   Superorder”فوؽ رتب“إليها. كبذلك يكوف هناؾ 

تحت طوائف ” ك Superclass ” فوؽ طوائف” ك   Suborder“ ريتيٍبػات

بين    Tribe“ قبيلة ” كما استيخدـ لفظ .Subclass ” طويٍئفيات” أك ” 

علوـ الكيمياء الحيوية  كمع التقدـ المذهل في .الجنس كالفصيلة

كالبيولوجيا الجزيئية ظهرت الحاجة الملحة إلى مزيد من التقسيمات 

 :كعمومًا فالمرتبات المعترؼ بها حاليًا، هي .الفرعية

عالم، عوٍيلم، شيعبة، شيعيٍبة، فوؽ طائىفة، طائىفة، طويٍئفة، فيلق، فوؽ 

صيلة، قبيلة، رتبة، رتبة، رتيبة، فوؽ فصيلة، فصيلة، تحت فصيلة أك في

 .جنس، جينيٍس، فوؽ نوع، نوع، نيويٍع
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، طبٌق العالم “النظاـ الطبيعي ” كفي الطبعة العاشرة من كتاب 

لينيوس نظاـ التسمية ذات االسمين، للمرة األكلى، بكيفية ثابتة على 

 الجنس الحيوانات. كطبقًا لهذا النظاـ أصبح الحيواف يعرؼ باسم 

Genusكاسم النوع ، Species ن، األسد كالنمر كهما من فصيلة ، فمثبل

، Panthera ، كجنس كاحد يطلق عليه جنسFamily Felidae كاحدة

 Panthera  ، بينما يسمى النمرPanthera  leo كلكن األسد يسمى

tigris. 

 :كقد قسم علماء التصنيف المملكة الحيوانية إلى قسمين رئيسيين، هما

، كيضم Subkingdom Protozoa عويلم بركتوزكا أك األكليات

 .الحيوانات ذات الخلية الواحدة
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 .Subkingdom Metazoaعويلم ميتازكا أك الحيوانات متعددة الخبليا

 Phylum كهذا العويلم يضم عدة شعب، أهمها: شعبة الحبليات 

Chordataكتمتاز الحبليات بثبلث خصائص مشتركة هي، : 

لعومية تظهر في امتبلكها لحبل ظهرم، كحبل عصبي ، ك شقوؽ ب

 .مراحل نموها

نوع من الحبليات في مجموعات اصغر تشترؾ  42500كصنف العلماء 

حيوانات كل مجموعة في خصائص معينة تشير الي انها تنحدر من 

أكبر مجموعات الحبليات  –كمنها اإلنساف -اصل كاحد، كتعد الفقاريات 

ؿ عز كجل في كتتنوع اشكاؿ مجموعاتها كما تتنوع بيئاتها كفي ذلك قا

 : محكم تنزيله

كهللا خلق كل دآبة من ماء فمنهم من يمشي علي بطنه كمنهم من  -"

يمشي علي رجلين كمنهم من يمشي علي أربع يخلق هللا مايشاء اف 

 "هللا على كل شيء قدير
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كهي من أكبر شعب المملكة الحيوانية كأهمها، كتشمل بدكرها أربع  

، التي Subphylum Vertebrata شعيبات، أهمها شعيبة الفقاريات

تتميز أجسادها بوجود حبل شوكي، يمتد لؤلماـ حتى منتصف المخ 

 فقط. 

............................................... 

 

 ذقسين املولكح احليىاًيح 

 :  اسس تقسيم المملكة الحيوانية

  كائنات خلوية اك ال خلوية 

 كجود نسيج بالمعني الصحيح 

  الميزكديرـ   كجود طبقة 

 ذات سليوـ اك عديمة السيلوـ. 
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 Kingdom: Animaliaالمملكة: الحيوانية 

 تنقسم الي:

       Sub kingdom: protozoaشعبة االكليات         -1               

                                                                                                                                                                    ببلذموديوـ المبلريا(    -البرامسيوـ -اليوجليينا–) ااالميبيا  مثاؿ             

              Sub kingdom: Metazoaشعبة كائنات عديدة الخبليا    -2

 االسفنج( مثاؿ: حيواف)كجود نسيج غير حقيقي                            

           كجود نسيج حقيقي  

 الهيدرا(مثاؿ : حيواف: )          Parazoa الطبقات ثنائيةكائنات 

  السيلوـ ةعديم الطبقاتثبلثية كائنات 

         شعبة الديداف المفلطحة Phylum Platyhelminthes  

 (الدكدة الكبدية كالشريطية كالبلهارسيامثاؿ:  )         

  شعبة الديداف االسطوانيةPhylum Nematyhelmenthes 
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 (مثاؿ: الديداف الدبوسية ، االسكارس، االنكلستوما ، ديداف الفبلريا )    

  ذات سيلوـكائنات ثبلثبة الطبقات 

  شعبة الحبلياتPhylum: Chordata                                                    

 (رتبة الخفافيش –القوارض  ات )رتبةيطائفة الثدي-

  طائفة الطيور         -   

  شعبة الرخوياتPhylum: Mollusca    

 )قواقع كبزاقات(                    

 شعبةمفصليات االرجل  Phylum: Arthropoda                                                                                            

 اكاركسات( –) حشرات    

…………………………………….. 
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 أًىاع الطفيلياخ 

العلم الذم يقوـ بدراسة الطفيليات يسمي علم الطفيليات  

Parasitology  كيشمل من كجهة النظر العامة دراسة البكتريا كالفطر

 Spirochetesكالبركتوزكا كالديداف كمفصليات األرجل كاألسبيرككيت 

لنظر المتخصصة فيشمل علي دراسة كالفيركسات. أما من كجهة ا

 الطفيليات ذات األصل الحيواني.

تعني طفيل كيطلق علي أم كائن حي يعيش خبلؿ  Parasiteككلمة 

كل أك خبلؿ جزء من دكرة حياته علي كائن حي آخر من نوع آخر 

يحصل منه علي غذائه كمن أمثلة ذلك أنواع البعوض كالبراغيث كطفيل 

 دية.المبلريا كالديداف الكب
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فتعرؼ بأنها نوع من الحياق فيها يعيش كائن علي  parasitismأما الػ 

 parasiteحساب كائن آخر دكف أف يقتله كيسمي الكائن األكؿ طفيل 

كهناؾ درجات من التطفل تظهرها  hostكالكائن اآلخر يسمي عائل 

الكائنات المتطفلة. مثاؿ ذلك حشرة نغف معدة الخيل كالتي تعيش 

معدة الخيوؿ كهي في الطور اليرقي فقط بينما البراغيث متطفلة في 

أما الديداف الشريطية  adultتكوف متطفلة في طور الحشرة الكاملة 

 فتعيش طواؿ حياتها متطفلة ماعدا في المرحلة الجنينية.

 كالطفيليات إما أف تكوف :

: كهي تعيش حرة كلكنها قد تعيش خبلؿ فترة  Accidentalعرضية 

 ياتها متطفلة علي عائل معين.معينة من ح

: كهي كائنات رميه أم تعيش عادة علي مواد أك Facultativeاختيارية 

أنسجة عضوية متحللة كلكن إذا ما توفرت لها ظركؼ التطفل فإنها 

 تعيش متطفلة.
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كفيها من الضركرم أف يعيش الكائن كل دكرة  Obligatoryإجبارية 

ن علي كائن حي آخر يحصل منه علي  حياته أك خبلؿ جزء منها متطفبل

 غذائه كاحتياجاته الضركرية.

 كتقسم الطفيليات حسب مكاف تواجد الطفيل علي العائل إلي:

: كفيها تعيش الطفيليات خارج جسم  Ectoparasitesطفيليات خارجية 

 العائل مثل أنواع القمل كالقراد.

 : كفيها تعيش الطفيليات داخل Endoparasitesطفيليات داخلية 

 أنسجة كأعضاء الحيواف مثل نغف معدة الخيل كطفيليات الدـ.

 هي: hostsكهناؾ ثبلثة أنواع من العوائل 

كهو الذم يتواجد به الطفيل في مراحله  Definitiveعائل نهائي 

الجنسية مثل البعوض الذم يعتبر عائل نهائي للمبلريا حيث يتواجد في 

 المبلريا. البعوض الجاميطات المذكرة كالمؤنثة لطفيل
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كهو الذم يتواجد به االطوار البلجنسية  Intermediateعائل كسيط 

للطفيل كمثاؿ ذلك اإلنساف الذم يعتبر عائل كسيط لطفيل المبلريا 

 حيث يتواجد به األطوار البلجنسية.

كهي التي تعمل كمخازف للعدكم تنتقل  : Reservioirعائل خازف 

أنسة مثل بعض أنواع القركد منها الطفيليات إلي الحيوانات المست

 كالحيوانات البرية األخرم.

ككمثاؿ : يوضح الثبلثة أنواع من العوائل بلهارسيا المجارم البولية 

يعمل اإلنساف كعائل نهائي )حيث يتواجد به الديداف المذكرة كالمؤنثة 

كعائل  Bulinusكيتم التزاكج ككضع البيض( كتعمل القواقع من جنس 

األطوار البلجنينية( كتعمل بعض الحيوانات البرية  كسيط )تتواجد به

 كالقركد كعوائل خازنة للمرض .

................................. 

 الديداى املفلطحت )املسطحت( قبيلت

Phylum Platyhelminthes 
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عتبر الديداف المفلطحة أكثر الشعب بدائية ت ما هي الديداف المفلطحة؟

خرل التي تشمل المملكة الحيوانية، كتتميز مقارنة بجميع الديداف األ

بظهور طبقات عضلية متخصصة كذلك في أمٌ منطقة من النسيج 

ن من قصرها على طبقتي اإلكتوديرـ كالتماثل  الحشوم الميزانشيم بدال

الجانبي أكثر مبلئمة للحركة النشطة إذا قورف بالتماثل الشعاعي، كما 

افزًا لنشوء أعضاء حسية أف الحركة النشطة أك السباحة تكوف ح

كوف الديداف المفلطحة حرة ت.أفضل، كتحكم كتآزر عصبي أقول

المعيشة أك متطفلة، إذ إف التطفل من األمور الشائعة في المفلطحات، 

ن لفقد بعض التراكيب التي توجد في الحيونات الحرة  كيصاحب ذلك ميبل

ئم حياة الطفيلي لتبلئم حياة التطفل، كما ارتفعت القدرة التكاثرية لتبل

كتضمن استمراريته، كتأقلم الكثير من الطفيليات المعيشة في أكثر من 

 .عائل
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 مميصاث الديداى املفلطحت 

  تكوف الجسم من ثبلثة طبقات إكتوديرـ خارجي، إندكديرـ

داخلي كبينهما طبقة ميزكدرمية خلوية، كلكن ال يوجد تجويف 

 .اتجسمي مثل السيلوميات الكذبة كالسيلوميس

  طبقة الميزكديرـ عبارة عن برانشيما حشوية  تتكوف منها اعضاء

 التكاثر كاالخراج  

  الجسم مفلطح من البطن كالظهر يأخذ الشكل الورقى اك

 الشريطى 

 الجسم مبطط من أعلى ألسفل كمن ذلك اشتق اسمها. 
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  كمنها كحيد الجنس.” خنثى ” ثنائية الجنس 

 تطفلة  .منها ما هى  حرة المعيشة كمنها م 

 .) اليوجد فراغ سيلومى ) عديمة السيلوـ 

  القناة الهضمية تتميز بفتحة فم يؤدل الى بلعوـ عضلى ثم مرئ

يتفرع منتشرًا فى اجزاء الجسم  لتمدق بالغذاء ) ال توجد فتحة 

ذات تماثل جانبي، مع كجود نهاية أمامية كأخرل خلفية  اخراج ( .

 كسطح ظهرم كآخر بطني.

 عويض ما يفقد من الجسم من اجزاءالتجدد :هو ت 

  الحركة : منها ما يتحرؾ باالهداب كمنها ماهو عديم الحركة كيثبت

 نفسه فى العائل بممصات

  الجهاز الهضمي بدائي له فتحة كاحدة للخارج هي فتحة الفم كال

 .(توجد فتحة أست )فتحة الشرج
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 ن ما ن لجهاز العضلي جيد التكوين كهو عبارة عن غبلؼ ينشأ أصبل

طبقة الميزكدرـ كيكوف طبقات عضلية دائرية كطولية تحت طبقة 

البشرة إضافة إلى األلياؼ الميزانشيمية العضلية، كيسمح ترتيب 

العضبلت للديداف المفلطحة أف تغير شكلها باللتواء أك التفلطح 

 .ثم تعكس ذلك بدرجة ال يمكن أف تقوـ بها البلسعات

 قد العصبية األمامية تكوف الجهاز العصبي من زكج من الع

كاألحباؿ العصبية الطولية المتصلة بعضها ببعض بأعصاب عرضية 

 توجد في النسيج الحشوم.

  يتركب الجهاز اإلخراجي من قناتين جانبتين مع مجموعة غريزة

 من األفرع التي تنتهي بالخبليا اللهبية

 .ال يوجد جهاز هيكلي أك تنفسي أك دكرم 

 د بقع عينية في بعضها، أما في أعضاء الحس بسيطة، كقد توج

 .األنواع المتطفلة فتختزؿ أعضاء الحس

 الرتكيب العام للديداى املفلطحت 
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يختلف تركيب جدار الجسم في كل من الديداف  جدار الجسم: -1

المفلطحة حرة المعيشة كالمتطفلة، ففي ديداف الببلناريا الحرة 

يليها  المعيشة تتكوف البشرة من طبقة كاحدة من خبليا مكعبة

غشاء قاعدم كتكوف خبليا البشرة على السطح البطني مهدبة 

كتحتوم على أجساـ شبيهة بالقضباف، كيطلق عليها العصى 

رابيدكس، كالتي عند انطبلقها في الماء تنتفح كتكوف غبلفًا 

جيبلتينيًا كاقيًا حوؿ الجسم، إضافة إلى ذلك توجد خبليا مخاطية 

تها كتفتح للخارج، كيلي البشرة طبقة بين خبليا البشرة، أك توجد تح

من األلياؼ العضلية مرتبة في ثبلث طبقات دائرية كمائلة كطولية، 

كتمؤل الفجوات حوؿ األعضاء المختلفة شبكة من خبليا برانشيمية، 

أما في األنواع المتطفلة مثل الفاشيوال كالتينيا، فيتميز جدار 

 .سميكةالجسم بخلوق من األهداب ككجود طبقة أهداب 

كتوضح الدراسة بالمجهر بأف الجيليد يتركب من مادة بركتوببلزمية 

حية على هيئة مدمج خلوم تحتوم على حبيبات إفرازية 

كميتوكوندريا كالتي تمثل امتدادًا لطبقات أكثر عمقًا من خبليا ذات 

 أنوية كهي خبليا التي يفرزها الجيليد كالدكدة الكبدية تكوف طبقة
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ية ملساء كمزكدة بشوكيات صغيرة حادة تتجه الجيليد الخارج

للخلف كتعمل على تثبيت الدكدة في األنسجة داخل العائل، أما 

الديداف الشريطية كالتينيا فتحتوم الطبقة الخارجية على حميبلت 

دقيقة تعمل على زيادة سطح االمتصاص كيحتوم الجيليد على 

الداخلية أكياس ارتشاؼ كشبكة سيتوببلزمية، أما في الطبقة 

فتوجد المايتوكوندريا كيرتكز الجيليد على غشاء قاعدم تليه طبقة 

العضبلت الدائرية ثم الطولية كقد تكوف هناؾ طبقة من العضبلت 

المائلة كتوجد في الطبقة المتوسطة عضبلت ظهرية بطنية تصل 

السطح الظهرم بالبطني؛ كذلك لتساعد في بقاء شكل جسم 

قع الخبليا الميزنشيمية تحت الطبقة الدكدة المبطط ثابتًا كت

العضلية كتتركب من خبليا كبيرة متفرعة بها شبكة من األلياؼ، 

كبها فجوات مملوءة بالسوائل، كيمؤل النسيج الحشوم الفراغات 

بين األعضاء المختلفة كجدار الجسم كيعمل النسيج الميزنشيمي 

كهيكل هيدركستياكي ال يمكن تغير شكله بسهولة مقارنة 

 .بالسوائل التي تمؤل الفجوات

 الجهاز الهضمي:   -2
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يتركب الجهاز الهضمي في الديداف المفلطحة الحرة كالدكجيزيا، من 

فم يؤدم إلى بلعوـ قد يكوف عضليًا كيمكن قلبة للخارج، كيعمل 

كأمعاء أمامية كيؤدم البلعوـ إلى مرمء قصير يتصل باألمعاء التي قد 

أعورية، كيتركب كل أعور من عدد كبير  يكوف لها فرعاف أك ثبلثة فركع

من الجيوب األعورية لزيادة سطح الهضم كاالمتصاص كيبطن جدار 

األمعاء أك التجويف المعدم خبليا إندكدرمية عمادية كبيرة تنتشر بها 

 .الخبليا غدية كتحيط بها طبقة رقيقة من العضبلت

يئة الحركة تتغذل على المخلوقات الميتة أك البطالديداف الحرة:   -

كيدخل طعامها عبر البلعوـ عضو عضلي يمتد خارج الفم الذم يهضمه 

كيرسله إلى القناة الهضمية الستكماؿ الهضم كإخراج الفضبلت عبر 

 فتحة الفم.

لبعضها ممصات أك خطاطيف لبللتصاؽ بالعائل الديداف المتطفلة: 

دـ  كليس لها جهاز هضمي )علل( ألنها تحصل على غذائها مباشرة من

 العائل كأنسجته.
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الجهاز العصبي في الديداف المفلطحة الطفيلية فقد الجهاز العصبي: -3

اضمحلت األعضاء الحسية أك أختفت تماما حييث؛ إنها تعيش في الطور 

اليافع على كجه الخصوص في بيئه ثابته كمحمية من المؤثرات 

عضاء الخارجية، أما األطوار التي تعيش معيشة حرة فهي مجهزة بأ

 .حسية

ال توجد أعضاء متحصصة للتنفس، إذ يتم التنفس كتبادؿ  التنفس:  -4

الغازات التنفسية من خبلؿ سطح الجسم إلى الماء المحيط كيتم ذلك 

في ديداف الببلناريا حرة المعيشة، كمٌما يساعد على االنتشار هو جدار 

يا فإنها الجسم رقيق، أما في الديداف المتطفلة كالفاشيوال كالبلهارس

تمتص األكسجين من الدـ كاألنسجة المجاكرة، كتعيش دكدة الفاشيوال 

تحت ظركؼ الهوائية نسبيًا حيث ال يكوف األكسجين في الكبد عالي 

التركيز، كفي هذق الحالة تتم عملية التنفس ال هوائي حيث يمر 

الجليكوجين بعملية تحلل يتبعها أكسدة الهوائية كيتكوف حمض 

تتم إزالة الكربوف من حمض البيركفيك ليكوف ثاني أكسيد البيركفيك. 

الكربونومجموعة أستيلية، كتتحد األخيرة مع مساعد اإلنزايم ليكوف 

األستيل مساعد اإلنزيم، الذم يتكثف كيكوف أحماضًا دهنية كبذلك يكوف 
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نتيجة التنفس ثاني أكسيد الكربوف كاألحماض الدهنية التي يتم 

ن من حامض اللبنيك؛ كتكُّوف الناتج إخراجها؛ حيث إنها ت ذكب كأقل تفاعبل

 .النهائي الذم يقوـ جهاز اإلخراج بالتخلٌص منه
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إف عملية التجدد من أهم العمليات الحيوية في  التجديد: -5 

الكائنات الحيوية في الكائنات الحية، كالتي تكوف من مميزات 

لية التجديد الحيوانات الدنيا، أما في الحيوانات الراقية فعم

محدكدة؛ لذلك فأف لدراسة هذق الظاهرة يلجأ العلماء الستخداـ 

الحيوانات لفهم ميكانيكية هذق العملية، كلقد سجل العلماء قدرة 

الترببلريا مثل دكدة دكجيزيا على التجديد فأمٌ جزء من الحيوانات 

يمكنه أف يجدد األجزاء المفقودة كينمو إلى حيواف كامل كقد 

في الحياة الطبيعية، إذ إف حبلؿ حركة الدكدة قد  يحدث ذلك

تقطع أجزاء منها إذا قابلها عائق، كتكوف النتيجة أف جزء مقطوع 

كما يمكن دفع الدكجيزيا للتجديد تجريبيًا .يجدد الجزء الذم فقدق

فإذا شق الحيواف إلى اثنين في الجزء األمامي كيترؾ ليختفي 

ين بنفس الطريقة يمكن فتكوف النتيجة تكوين حيواف ذم رأس

 3رؤكس إذ شق جزؤها األمامي إلى  3الحصوؿ على دكدة ذات 

أجزاء كقد كجد أف القدرة على التجديد تغزل إلى خبليا معينة 

في البرانشيمية تيسٌمى النيوببلستات كالتي تحتفظ بقدرتها 

الجنينية، كيمكن أف تتكاثر لتعوض األجزاء المفقودة كلقد كجد 
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دكدة الدكجيزيا إلى أجزاء تهاجر خبليا النيويببلست  أنه إذا قطعت

إلى الجزء المقطوع لتكوف ما يعرؼ بالببلستيما التي تنمو بدال 

من الجزء المفقود كإذ تم تدمير خبليا النيوببلست باستحداـ 

األشعة السينية تفقد الدكدة قدرتها غلى التجدد، كمن الميرجٌح أف 

جزء المقطوع بفعل مادة كيمائية خبليا النيوببلست تنجذب إلى ال

كالتي ال يتم تكوينها بعد تكوين الببلستيما. كلقد استحدـ العالم 

تشايلد التجديد في الببلناريا ليثبت نظرية التدرج المحورم كطبقا 

لهذق النظرية يوجد تدرج أمامي خلفي ذات طبيعة فسيولوجية؛ 

مامي حيث تكوف عمليات األيض أعلى ما يمكن عند الطرؼ األ

ثم تقل ناحية النهاية الخلفية ففي أٌم جزء مقطوع تتكوف الرأس 

عادة في الجزء األمامي ذات المعدؿ األيضي العالي، أما مؤخرة 

الحيواف فتتكوف في الجزء الخلفي ذات المعدؿ األيض 

المنخفض كمن الطريف كجد أنه إذا قطع جزء ضيق من إحدل 

فتتكوف دكدة ذات رأسين ديداف الببلناريا بعد الرأس مباشرة 

 على كل سطح حيث إف لهما نفس معدؿ
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................................................................ 

 طىائف شعبت الديداى املفلطحت )املسطحت(

 

نوع مقسمة إلى  20.000تضم شعبة الديداف المفلطحة أكثر من 

 أربعة طوائف، كهي

 ك:
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 طائفة التر ببليا مثل )الببلناريا(-أ -1

 

 

 -حرة المعيشة تعيش في الماء العذب كالمالح كالتربة الرطبة 
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 -تمتلك بقعة عينية كهي عبارة عن تجمع للخبليا الحسية 

 تحميها من األعداء تساعد على تحديد شدة االضاءة التي قد 

 -تمتلك مستقببلت كيمائية على جانبي الرأس تساعدها على 

 تحديد مكاف الغذاء.

 

  أغلب أنواعها يعيش طليقة في المياق العذبة كالبرؾ كالعيوف

 .كالبحيرات كاألنهار
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  كتتحرؾ هذق الديداف بفضل عضبلتها كحركة األهداب الكثيرة

ناحية الظهرية من مقدمة المنتشػرة على بشػرتها. كتوجد في ال

 .الجسم عيناف حساستاف للضوء

  كمن أهم األجناس المعركفة "الببلناريا" التي تستخدـ بكثرة في

التجارب العلمية كالدراسات المختبرية، كذلك لسهولة تربيتها 

 .كلفترات طويلة

  كهي تشتهر بقدرتها الفائقة على تجديد أجسامها من قطع

 صغيرة منها
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 (طائفة أحادية العائل )المونوجينيا  -2

  معظم هذق الديداف يتطفل على األسطح الخارجية لؤلسماؾ

 .كخياشيمها في المياق العذبة كالمالحة
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 جزء كتتميز هذق الديداف بوجود أعضاء معقدة للتشبث في ال

دكرة  الخلفي منها. كال تحتاج هذق الديداف إلى عائل ثانوم إلتماـ

كلهذق الديداف أهمية اقتصادية، حيث إنها تتفشى في  .الحياة

 .أحواض استزراع األسماؾ مسببة خسائر فادحة

 (طائفة ثنائية العائل أك المثقوبات )التريماتوما  -3

 قة النباتية تتميز أجساـ هذق الديداف بشكلها الذم يشبه الور

ككجود ممصين في العادة: أحدهما يحيط بفتحة الفم كاآلخر 

 .على الناحية البطنية من الجسم

  جميع أنواع هذق الطائفة طفيليات داخلية أك خارجية. دكرة حياة

هذق الديداف تتطلب عائبل ال فقاريا، كهو عادة أنواع خاصة من 

 .لدكدةالقواقع تنمو في داخلها بعض المراحل اليرقية ل

  كمن أشهر أنواع هذق الطائفة الديداف الكبدية )الفاشيوال( التي

تعيش أطوارها البالغة متطفلة في القنوات الصفراكية داخل كبد 

 .األغناـ كاألبقار كالماعز كالجواميس كالقركد كاإلنساف
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 (دكرة حياة دكدة الغنم الكبدية )فاشيوال               

 الديداف البالغة )المرسومةفي الدائرة( تعيش في كبد الخراؼ. 

 البويضات تخرج مع براز الحيوانات، كتصل إلى الماء. 

  تسمى الواحدة:  –تخرج من البيض يرقات تسسبح بأهدابها

 .ميراسيديوـ
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 لمهدبة جسم القوقع المناسب، كتمضػي في تخترؽ اليرقات ا

 .العدد كثيرا  جسمه بضعة أطوار يرقية، فتزداد في

  ، تنتهي األطوار في القوقع بإنتاج يرقة مذنبة )أم ذات ذيل

 .تسمى: سركاريا( تسبح في الماء

  تستقر اليرقات المذنبة على أكراؽ النباتات كتتحوصل. كتبقى

ديه كتصل إلى كبدق، حيث تكبر هكذا حتى يأكلها حيواف جديد فتع

 .إلى طورها البالغ

كالمثاؿ اآلخر ديداف الشستوسوما التي تعيش أطوارها البالغة  

متطفلة في األكعية الدموية حوؿ األمعاء كالمثانة البولية في 

 .البلهارسيا اإلنساف مسببة مرض

تعيش متطفلة على دـ  مثل دكدة الشستوما المسببة لمرض البلهارسيا

تحتاج هذق الدكدة إلى عائلتين لتكمل دكرة  ئل كأعضاء جسمهالعا

 حياتها
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 .كهناؾ أنواع أخرل كثيرة تصيب اإلنساف كالحيوانات المستأنسة كالبرية

ككثيرا ما يجرم العرؼ على ضم الديداف المفلطحة أحادية العائل 

كثنائية العائل في مجموعة كاحدة تسمى مجموعة الوشائع أك ذكات 

 (الممصات )التريماتودا الفتح أك
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 (طائفة الشريطيات )السستودا - 4

 .جميع أنواعها بدكف استثناء طفيليات داخلية 
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o  :تميز أشكالها الخارجية الشػريطية بوجود ثبلثة مناطق

الرأس، كهي منطقة االلتصاؽ بأنسجة الحيواف العائل، 

كمنطقة العنق كهي منشأ القطع الجسمية، عن طريق 

  .عم البلجنسػيالتبر

  كمنطقة الجسم مكونة من القطع الجسمية، حيث تحتوم كل

قطعة على أعضاء تناسلية ذكرية كأنثوية. تحتاج هذق الديداف إلى 

 .عائلين في دكرة الحياة

 

  كمن أشهر نماذج هذق الديداف، الديداف الوحيدة )التينيا( التي

 .تعيش داخل أمعاء اإلنساف كالحيواف

 هذق الديداف عند تناكؿ لحوـ غير مطبوخة بصورة تحدث اإلصابة ب

 .جيدة حاكية على الطور اليرقي المعركؼ بالديداف المثانية
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  كيصيب اإلنساف منها نوعاف: دكدة لحم البقر، كدكدة لحم

 .الخنزير

 

  كدكدة لحم الخنزير أخطر كثيرا، إذ إف اإلنساف قد يصاب أيضا

ر في الجسم، كبخاصة في بيرقاتها )ديدانها المثانية( التي تنتشػ

عضبلت األطراؼ كاللساف كالعنق كاألضبلع، كأحيانا في الكبد 

 .كالرئتين كالعين، أك في النخاع الشوكي كالدماغ

  كالمثاؿ اآلخر على هذق الديداف، ديداف اإلكينوكوكوس أك

األكياس المائية حيث يصاب اإلنساف بطور الديداف المثانية لهذا 

ء ملوث ببيض هذق الديداف التي تتطفل النوع عند تناكؿ غذا

 .أطوارها البالغة عادة في أمعاء الكبلب كالذئاب

  كهناؾ أنواع أخرل كثيرة تصيب اإلنساف كالحيوانات البرية

 .كالمستأنسة
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دكرة حياة دكدة لحم البقر الشريطية كدكدة لحم الخنزير  

 .الشريطية
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 .الدكدة الشريطية البالغة في اإلنساف -أ

دكدة المثانية، من لحم الخنازير. كيعدل اإلنساف يأكل  اكاليرقة  -ب

 .ق اللحوـ غير جيدة اإلنضاج، فتنمو في أمعائه الدكدة البالغةهذ

تنفرد دكرة دكدة لحم الخنزير بأف اإلنساف يمكن أف يعدل أيضا  -ج

بالبيض، فتنمو في جسمه الديداف المثانية، التي قد تكوف قاتلة. كهذا 

 .ال يحدث في دكرة دكدة لحم البقر

 ينقطعة ناضجة محملة بالبيض من كل من الدكدت. 

 البيضة. 

 (الدكدة المثانية )اليرقة 

  رأس الدكدة المتكونة من اليرقة. كهي في دكدة لحم الخنزير

 .تحمل على قمتها أشواكا
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 أهن اًىاع الديداى املفلطحت 

 

  طائفة الديداف الورقيهClass:Trematoda 

تعيش انواع التريماتودا جميعها كطفيليات داخل جسم االنساف اك 

 الحيواف 

 كدة الكبدية كديداف البلهارسيا ك ديداف الهيتيركفس  ( ) الد

  

 طائفة الديداف الشريطيهClass:Cestoda   

جميعها كطفيليات داخل جسم االنساف اك  سستوداتعيش انواع ال

 (ة)الديداف الشريطي الحيواف

..................................... 
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 Fasciola  gigantica ( ت)الدودة الكبدي -1

اهم االمراض المشتركه التى تصيب الحيواف اساسا )الماشيه من 

كاالغناـ كالماعز( كتنتقل منه لتصيب االنساف عن طريق اكل 

الخضركات اكاالعشاب الملوثه بالطور المعدل للطفيل.تعيش هذق 

الديداف في القنوات الصفراكية للكبد لذلك تسمى الديداف 

معنا كتكمن خطورق هذا الكبدية.تؤثرعلى االنتاج القومى فى مجت

المرض فى عدـ ظهور اعراض اكلينيكيه كاضحه تمكن من التشخيص 

 السريع

كلعل اهم مضاعفاتها هى ضعف القدرق االنتاجيه فى االنساف ككذلك 

 الحيواف المصاب بها كلذلك يطلق عليها االمراض التى تؤثر على االنتاج.

( تنتشر فى معظم بلداف كلما كانت االصابه بالفاشيوال )الدكدق الكبديه 

العالم حيث اعلنت منظمه الصحه العالميه فى تقريرها لشهر ابريل عاـ 

دكله فى العالم كيصيب حوالى 61باف هذا المرض منتشرفى 1998

مليوف مواطن معرضوف لبلصابه 180مليوف نسمه كيوجد حوالى   2.4

 به على مستول العالم
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لحيوانيه نتيجه لفقداف اللحم كتسبب خسائراقتصاديه كبيرق فى الثركق ا

كاللبن كالصوؼ الناتج منها كلم تعد هذق الخسائر قاصرق على الماشيه 

المصابه بالدكدق الكبديه فقط بل امتدت الى االنساف كاصبحت تهدد 

 صحته.
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مرض معد، يصيب اإلنساف fasciolosis باإلنجليزية داء المتورقات

 كالحيوانات بما فيهما الماشية كالغنم

 تعيش الدكدة الكبدية فى كبد الماشية كاالغناـ كقد تصيب االنساف.

دكف هذا القوقع    Limnaea cailliaudiالعائل الوسيط لها قوقع 

 بالتحديد ال تتم دكرة الحياة .

 الطور المعدل هو الميتا سركاريا  كتبقى قادرة للعدكل لمدة عاـ

 

Phylum : Platyhelmenthis 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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         Class:Trematoda 

               Subclass: Digenea 

                     Order: Echinostomida 

                             Family: Fasciolidae                    
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 المسبب المرضي :

هي إحدم الديداف المفلطحة شعبة المفلطحات طائفة التريماتودا رتبة 

سم  3ثنائية العائل كهي مثل كرؽ الشجر مخنثة كيتراكح طولها 

 سم ، 1.5   – 0.8سم )جيجانتيكا( كعرضها حوالي 6)هيباتيكا( الي 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Q31j5M9c0KI/XorXr5-NyOI/AAAAAAAACww/GRO3tECXw_QlWhLpbIVBKRv-Nr6uJPgywCLcBGAsYHQ/s1600/1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Q31j5M9c0KI/XorXr5-NyOI/AAAAAAAACww/GRO3tECXw_QlWhLpbIVBKRv-Nr6uJPgywCLcBGAsYHQ/s1600/1.jpg
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كتثبت نفسه نفسها بممص امامي يحيط بفتحة الفم في القنوات 

 المرارية في الحيوانات آكلة العشب كاالغناـ ك الماشيه

كاالرانب كالخيل كالحمير بصفتها مستودع كيصاب االنساف مصادفه 

   كعائل نهائي

 داف الكبدية هما:يوجد نوعاف من الدي

    Fasciola hepatica فاشيوال هيباتكا

 Fasciola gigantica فاشيوال جايجانتكا  

النوعاف متشابهاف الى حد كبير ك لكنهما يختلفاف في بعض الصفات 

 المورفولوجية ك التشريحية الدقيقة

  في اجزاء كثيرة من افريقيا ك آسيا، بينما  فاشيوال جايجانتكاتشيع

 يداف فاشيوال هيباتكا في اكربا ك استراليا.تنتشر د

 :تسبب خسارة اقتصادية كبيرة في الماشية ك االغناـ تتمثل في 

 .انخفاض قيمة الحيوانات المصابة كمصدر للحوـ ك اللبن 

 .انخفاض خصوبة هذق الحيوانات 
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 .قلة قدرتها على العمل 

 .موتها في حاالت االصابة الشديدة 

 الشكل الخارجي

o 15-10مم ك عرضها  75-25ة الحجم نسبيا، طولها ديداف كبير 

 مم.

o :الجسم كرقي الشكل مفلطح 

o .اكثر سمكا في كسط الدكدة عنه على الحواؼ الخارجية 

o  ينتهي الطرؼ االمامي بجزء مخركطي يسمى المخركط

 .head cone الرأسي

o  كتفين”يتسع عرض الجسم خلف المخركط الرأسي ليكوف.“ 

o النهاية الخلفية مستديرة 
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o  توجد فتحة الفم عند الطرؼ االمامي للجسم ك يحيط بها عضو

 عضلي كبير هو الممص الفمي.

o .خلف الممص الفمي يوجد الممص البطني 

o  يقع الدهليز التناسلي بين الممصين الفمي ك البطني على الخط

 الوسطي للجسم.

o يوجد الثقب االخراجي في نهاية الطرؼ الخلفي للدكدة 

https://1.bp.blogspot.com/-Z5bbf5haMk4/XoraAOKKDLI/AAAAAAAACxM/6kmfeiS91gcnAIwQx2qKJiKz5T1CuyiJQCLcBGAsYHQ/s1600/4.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Z5bbf5haMk4/XoraAOKKDLI/AAAAAAAACxM/6kmfeiS91gcnAIwQx2qKJiKz5T1CuyiJQCLcBGAsYHQ/s1600/4.jpg
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 البنياف الخلوم

تتكوف طبقة الجسم الخارجية من طبقة سيتوببلزمية من مدمج خلوم 

 يسمى اإلهاب:

تتكوف هذق الطبقة اساسا من امتدادات سيتوببلزمية لخبليا مكونة 

اإلهاب الغائرة بين الخبليا البرنشيمية. توجد باإلهاب حويصبلت رشف. 

لتي تنتظم في صفوؼ الجزء الداخلي من اإلهاب غني بالميتوكوندريا ا

 متعامدة على السطح

https://1.bp.blogspot.com/-oQrAFLR0T6M/XoramZhh2uI/AAAAAAAACxU/C8Ca2oTy6AETrkHDMZakTfHF6aZukQcggCLcBGAsYHQ/s1600/5.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-oQrAFLR0T6M/XoramZhh2uI/AAAAAAAACxU/C8Ca2oTy6AETrkHDMZakTfHF6aZukQcggCLcBGAsYHQ/s1600/5.jpg
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 يبرز من طبقة اإلهاب عدد من الشويكات الصغيرة الحادة.

 يرتكز اإلهاب على غشاء قاعدم يفصله عن طبقة العضبلت الدائرية.

توجد تحت اإلهاب ثبلث طبقات من العضبلت الدائرية ك الطولية ك 

 الرأسية.المائلة ك 

    يمتلئ الحيز بين جدار الجسم ك االعضاء الداخلية بنسيج البرنشيم

 

 الجهاز الهضمي :

 تؤدم فتحة الفم الى بلعوـ عضلي يشبه القاركرة.

https://1.bp.blogspot.com/-OSaA0QCRQpA/XorbL8-3M3I/AAAAAAAACxc/5wOIzGjofXgpvPRqtB-AcIbN4w5URCZsgCLcBGAsYHQ/s1600/6.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-OSaA0QCRQpA/XorbL8-3M3I/AAAAAAAACxc/5wOIzGjofXgpvPRqtB-AcIbN4w5URCZsgCLcBGAsYHQ/s1600/6.jpg
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يفتح البلعوـ في مرئ قصير، يتفرع الى ردبين معويين يمتداف الى 

 الخلف على جانبي الجسم.

ة تتفرع جميعها الى تنشأ من كل ردب فركع جانبية ك فركع كسطي

 فركع اصغر.

االسطح الداخلية للردكب المعوية تبطنها خبليا طبلئية تقوـ بدكر 

 افرازم في احدل المراحل ك دكر امتصاصي في مرحلة تالية.

 

 التغذيه

 تبتلع الدكدة خبليا الكبد ك الدـ عن طريق الفم.

https://1.bp.blogspot.com/-hR-uNVEJpmY/XorcW2uRU8I/AAAAAAAACxs/toxgMoG3is4fMX60ahEkW12ywfDvqyXWACLcBGAsYHQ/s1600/8.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-hR-uNVEJpmY/XorcW2uRU8I/AAAAAAAACxs/toxgMoG3is4fMX60ahEkW12ywfDvqyXWACLcBGAsYHQ/s1600/8.jpg
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 الردكب المعوية )هضم خارج الخبليا(.تهضم هذق المواد في 

تمتص نواتج الهضم ك توزع على اجزاء الجسم االخرل بواسطة الخبليا 

 البرنشيمية ك ربما الجهاز اللمفاكم ايضا.

كذلك يمكن للدكدة اف تحصل على السكريات البسيطة ك االحماض 

االمينية من ببلزما دـ العائل مباشرة على هيئة حويصبلت رشف خبلؿ 

 بقة اإلهاب.ط

 

 الجهاز االخراجي

للديداف الكبدية جهاز متخصص الزالة المخافات النيتركجينية الذائبة ك 

 الماء الزائد.

يتكوف هذا الجهاز من شبكة دقيقة من االنيبيبات االخراجية المنتشرة 

 .flame cells في البرنشيم ك تنتهي في الخبليا اللهبية

في قناة اخراجية رئيسية تفتح بالثقب في النهاية تجمع المواد ك الماء 

 .االخراجي الى الخارج
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تدفع حركة اسواط الخبليا اللهبية الماء ك المواد االخراجية الى قنوات 

 اخراجية اكلية

تتصل تفرعات العصبين الجانبيين بشبكة عصبية تمتد في جميع اجزاء 

 الجسم.

لهذق  ال توجد اعضاء حسية خاصة، ربما بسبب المعيشة الطفيلية

 الديداف.

 التنفس

 ال توجد بالدكدة اعضاء تنفسية خاصة.

تتنفس ال هوائيا باستخبلص الطاقة من بعض المواد العضوية بعدة 

 تفاعبلت كيميائية بمساعدة انزيمات خاصة

 الجهاز التناسلي

 للديداف الكبدية جهاز تناسلي خنثي يشغل حيزا كبيرا من الجسم:

 الجهاز التناسلي الذكرم:

 ل خصيتينيشم
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 متفرعتين تقع احدهما اماـ االخرل في الثلث االكسط من الجسم 

كعائين ناقلين يتحداف ليكونا كعاء ناقل مشترؾ يقع في مستول 

 الممص البطني.

يتصل الوعاء الناقل بالحويصلة المنوية التي تخزف فيها الحيوانات 

 المنوية.

 اك القضيب: يخرج منها كعاء دافق ينتهي في تركيب يسمى الذؤابة

 يفتح القضيب في الدهليز التناسلي بالفتحة التناسلية الذكرية

 بالقرب من الثقب التناسلي الخارجي

 يشمل مبيض كاحد متفرع اماـ الخصيتين على الجانب االيمن.

قناة بيض تخرج من المبيض لتفتح في مكاف اعداد البيض الذم تحيط 

 طي.به غدة مهليس كيفتح به المجرل المحي الوس
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 التكاثر ك دكرة الحياة

تعيش الديداف البالغة في القنوات المرارية في كبد االنساف ,كآكبلت 

العشب كيخرج البيض مع البراز )بمعدؿ بسيط كقد تخرج البيض في 

االصابات المزمنة كشيخوخة الدكدة( في مياق الترع كالمصارؼ ، 

في الظركؼ  كيحتاج البيض اسبوعين ليخرج الميراسيديوـ في الماء

درجة مئوية كرطوبة باحثا عنقوقع ليمنا  22المبلئمة من درجة الحرارة 

ساعة فانه  24، كاذا لم يجد الميراسيديوـ القوقع المناسب خبلؿ 

يموت ، كيخترؽ الميراسيديوـ انسجة القوقع ثم يكتمل نمو السركاريا 

ا غير مشقوقة الذيل كتحاكي القلب في الشكل كذيل بسيط كتظهر به

بدايات معظم اعضاء الدكدة البالغة مثل الممصاف كالبلعوـ كاالمعاء 

المتفرعة كازكاج من الخبليا اللهبية كالقنوات االخراجية كاهم جزء 

الخبليا المولدة للكيس حيث تقوـ ببناء الحوصلة التي تحميها مدة قد 

يوما  30تصل الي بضع سنوات كتخرج السركاريا من القوقع بعد مركر 

بح في الماء كتتحوصل علي النباتات لتكوف السركاريا المتحوصلة كتس

)كهي الطور المعدم لبلنساف كالحيواف( تحدث االصابه للحيواف السليم 

 باكل اكراؽ كنباتات مائية
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مصابة بالسركاريا المتحوصلة، كتصل السركاريا المتحوصلة الي المعدة 

كتتجه السركاريا  كتخرج السركاريا من الحوصلة بفعل عصارة المعدة

 الي االثني عشر ثم الي القنوات المرارية في الكبد

 اسابيع كهذا بثبلث طرؽ: 8-4خبلؿ 

تبحث عن كريد بابي كتنتقل الي الوريد البابي بالكبد ثم تهاجر الي  -1 

 القناة المرارية

تخترؽ جدار األمعاء الي الغشاء البريتوني الي كبسولة الكبد   -2

 كبد متجهة الي القنوات المراريةكتخترؽ خبليا ال

تنتقل خبلؿ القناة المرارية البنكرياسية الكبدية المشتركة الي  -3

اسابيع داخل القنوات  8القنوات المرارية بالكبد )كتحتاج السركاريا الي 

كتتراكح المدة  –المرارية لتتحوؿ الي دكدة بالغة لتعيد دكرة حياتها( 

 شهور. 4-3لدكدة المكتملة النمو من ابتبلع الطور المعدم الي ا
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السركار
 يا 
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 قوقع ليمينا : العائل الوسيط

 

 

 

 

 قوفع ليمنا كايودم
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الريد
 يا 
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 الشكل العاـ للدكدة الكبدية 
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 دكرة حياة الدكدة الكبدية

 



 دسوقيا. د عبدالعليم سعد سليمان                        أهم انواع الديدان المفلطحة لالنسان والحيوان                                                                                  

 71الصفحة 

 

التلقيح ذاتي اال انه يمكن اف يحدث تلقيح خلطي الذم يعتقد انه يحدث 

 ن:باحدل طريقتي

 دخوؿ ذؤابة الدكدة االكلى في الفتحة التناسلية االنثوية للدكدة الثانية.

 دخوؿ ذؤابة الدكدة االكلى في قناة الكرر للدكدة الثانية.

تخرج الخبليا البيضية من المبيض على فترات لتصل الى مكاف اعداد 

 البيض ك منه الى الكيس المنوم

 

 تفرز غدة مهليس هرموف يقوـ بتنظيم خطوات عملية التكاثر.

يتحرؾ البيض في الرحم ليترؾ الجسم عن طريق الثقب التناسلي 

 االنثوم.

https://1.bp.blogspot.com/-lCv0claPwuk/XordSQ8cl1I/AAAAAAAACx0/npp_Jhn3yM4XLEBNlmHdY05OJ-KsKrjlgCLcBGAsYHQ/s1600/10.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-lCv0claPwuk/XordSQ8cl1I/AAAAAAAACx0/npp_Jhn3yM4XLEBNlmHdY05OJ-KsKrjlgCLcBGAsYHQ/s1600/10.jpg
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 11-8بيضة باليوـ ك قد تستمر بذلك لمدة  3000تضع الدكدة حوالي 

 عاـ.

تنتقل البويضات مع العصارة الصفراكية الى امعاء العائل لتخرج مع 

 الخارج. البراز الى

مم(، بيضاكية، القشرة مزكدة بغطاء 0.08× 0.15البيضة كبيرة الحجم )

 مفلطح، ك يحتوم على جنين عند خركجها.

اذا كانت الظركؼ مناسبة، يكتمل نمو الجنين خبلؿ اسبوعين، حيث 

 تفقس البيضة باف ينفتح الغطاء ك ينطلق منها طور الميراسيديوـ

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Oy70-QfXUZU/XordogPVKiI/AAAAAAAACyA/BOoTu8e9nMQmSgTbtT_GfVFssk2pDT7VQCLcBGAsYHQ/s1600/11.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Oy70-QfXUZU/XordogPVKiI/AAAAAAAACyA/BOoTu8e9nMQmSgTbtT_GfVFssk2pDT7VQCLcBGAsYHQ/s1600/11.jpg
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 الميراسيديوـ

مهدب ليسبح بالماء, جسمه مخركطي, يعيش في الماء لفترة ال  

 ساعة باحثا عن القواقع )العائل المتوسط(. 48تتجاكز 

 العائل المتوسط لفاشيوال جيجانتكا في مصر هو قوقع ليمنيا كايودم.

ـ القوقع يخترقه بمساعدة الغدد القمية ك عندما يجد الميراسيديو

دقيقة ليتحوؿ داخله الى الكيس  15الثاقبة ك حركة االهداب خبلؿ 

 البوغي.

بعد بضعة اياـ يهاجر الكيس البوغي الى الغدة الهضمية للقوقع لتتكاثر 

 الخبليا المنبتة فيه ال جنسيا لتكوف كل خلية منها طور الريديا.

https://1.bp.blogspot.com/-hpL8k-ENMjs/Xordycr48OI/AAAAAAAACyE/LBER8hDcuYYbL3xlgthR5FGNiRjMUwX5wCLcBGAsYHQ/s1600/12.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-hpL8k-ENMjs/Xordycr48OI/AAAAAAAACyE/LBER8hDcuYYbL3xlgthR5FGNiRjMUwX5wCLcBGAsYHQ/s1600/12.jpg
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 يات تقريبا.ريد 8يكوف كل كيس بوغي 

تتكاثر الخبليا المنبتة داخل الريديا ال جنسيا مكونة الريديات البنوية التي 

 تترؾ جسم االـ خبلؿ ثقب الوالدة.

بعد فترة تكوف الخبليا المنبتة في الريديا االـ ك الريديات البنوية بالتكاثر 

 البلجنسي طور السركاريا.

تكوينها من خبلؿ ثقب تترؾ السركاريا من جسم الريديا عند اكتماؿ 

 الوالدة.

اسابيع  6-5تخرج السركاريا من جسم القوقع الى الماء الخارجي بعد 

 من اختراؽ الميراسيديوـ النسجة القوقع.

 سركاريا. 600ينتج الميراسيديوـ حوالي 

تسبح السركاريا بالماء حتى تبلمس النباتات المائية حيث تفقد ذيلها ك 

كيس كيتيني يغلف جسمها فتعرؼ السركاريا  تفرز الخبليا مولدة الكيس

 المتكيسة باسم الميتاسركاريا.

ميتاسركاريا هي الطور المعدم للدكدة الكبدية، حيث تبقى السركاريا 

 داخل الكيس حية لعدة شهور.
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تحدث العدكل بالدكدة الكبدية عند اغتذاء الحيوانات بنباتات مائية حاملة 

 للميتاسركاريا.

ئي تفقد الميتاسركاريا اكياسها في االثنيعشر، ك تنطلق في العائل النها

 كديداف صغيرة.

تخترؽ الديداف الصغيرة جدار االمعاء الى التجويف البريتوني، ثم 

لتخترؽ انسجة الكبد حتى تصل الى القنوات الصفراكية حيث تستقر ك 

 اسابيع 10تنمو الى ديداف بالغة خبلؿ 
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تتمثل ظاهرة تعاقب االجياؿ في دكرة حياة فاشيوال، فهي تشتمل 

 على:
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 اجياؿ ال جنسية هي الكيس البوغي، الريديا ك الريديا البنوية. 3

 جيل جنسي هو الطور البالغ

 تعتبر الميراسيديوـ ك السركاريا اطوار يرقية
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 لمقاكمةدكر الجهاز المناعى فى ا

الجهاز المناعى هو جهاز داخل جسم الكائنات الحية كيتكوف من 

مجموعة من الخبليا التى يتم التنسيق كالعمل بينها بشفرات خاصة ينتج 

عنها إنتاج أجساـ مناعية تستطيع اف تقلل اك تمنع اإلصابة بهذق الديداف. 

لى كلكن تفاعل هذا الجهاز ضد الديداف الكبدية يختلف من حيواف ا

 حيواف فمثبل:

 األغناـ

يكوف التفاعل حاد كسريع مما ينتج من ذلك تضخم كاضح فى الكبد 

 كخصوصا فى الفص األيمن دكف حدكث تليفات كاضحة

كقد يؤدل هذا التفاعل الى القضاء على الحيواف )أل موت الحيواف( 

ألف هذا التفاعل يكوف مصاحب بكمية كبيرة من المواد المماثلة 

تؤدل إلى إحداث نوع من فرط التحسس الحاد )النوع للهستامين ف

األكؿ( كهو غالبًا ما يؤدل الى إحداث نزيف داخلى مع تجمع كميات من 

 الدـ فى تجويف البطن كيكوف مميت للحيواف.
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 األبقار 

يكوف التفاعل تدريجيًا عن طريق تكوين نوع من األجساـ  

من ناحية ك من الناحية التى تتحدد مع انتيجينات الطفيل IgG المناعية

األخرل مع الخبليا المناعية التى تستطيع بدكرها أف تلتهم الطور النامى 

للطفيل كلذلك يكوف الشكل العاـ للكبد هو تضخم طفيف فى بعض 

أجزاء الكبد مع إحداث تليفات طفيفة نوعًا ما مقارنة بما يحدث فى 

 الجاموس.

 

 الجاموس

يج ليفى فى الجزء المصاب مما يكوف التفاعل عن طريق تكوين نس 

 ينتج عنه تليف كاضح فى النسيج الكبدل كخاصةن حوؿ القنوات المرارية

 األعراض

 اعراض االصابة الحادة : -أ
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 تحدث االصابة الحادة بالديداف الكبدية عادة فى االغناـ

 كهى عبارة عن نفوؽ مفاجىء دكف سابق أعراض منذرة

ور أعراض فقر الدـ ك فقداف كفى بعض الحاالت يسبق النفوؽ ظه

 ۰الشهية مع كسل كاضح

كينتج هذا الشكل المرضى من ابتبلع اعداد كبيرة من الميتاسركاريا 

المتكيسة )اكثر من خمسمائة( مرة كاحدة كمايتبعها من هجرة اعداد 

 كبيرة من الديداف الصغيرة فى انسجة الكبد

يبلحظ فى هذق فيؤدل الى تهتكها مع نزيف داخلى ك نفوؽ سريع كقد 

 الحالة اآلـ فى منطقة البطن

 اعراض االصابة المزمنة: -ب

 

تحدث االصابة المزمنة بالديداف الكبدية فى االغناـ، االبقار، الجاموس، 

 الخيوؿ، االبل ك ايضااالنساف.
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تظهر عبلمات اليرقاف على الحيوانوهى ظهور اللوف األصفر على  -١

 األغشية المخاطية

سهاؿ مائى بدكف رائحة بالتبادؿ مع إمساؾ فى بعض يكوف هناؾ إ -٢

 الحيوانات.

 تغير فى شهية الحيواف غالبًاتكوف بالنقصاف مع هزاؿ كاضح. -۳

 سقوط كميات من الصوؼ أك الشعر بسهولة. -٤

ظهور كرـ أسفل الذقن فى بعض الحيوانات كتعرؼ هذق الحالة  -۵

 بالفك القنيني.
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 االمراض 

 فى الماشية    Liver rotالكبدل اك تعفن الكبد  تسبب االنحبلؿ -1

 من اهم االعراض سقوط الصوؼ اك الشعر الذل يغطى الجلد -2

 فقد الشهية كنقص فى كزف الحيواف . -3

 . تنشأ من تجمع الماء بين انسجة الجسم” حدكث اكراـ استسقائية  -4
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 ك الطفيلي العبلقة بين العائل

 :تأثير الطفيلي على العائل المتوسط 

 .قلة عمر القواقع المصابة مقارنة بعمر القواقع السليمة 

 .انخفاض قدرة القواقع المصابة على التكاثر 

 

 :تأثير الطفيلي على العائل النهائي 

  النزيف الموضعي نتيجة تمزؽ االنسجة خبلؿ هجرة الديداف

 الصغيرة من االمعاء الى الكبد.

  ،تفاعبلت نسيجية مرضية نتيجة كجود الديداف ك بيضها في الكبد

 تؤدم الى تليف انسجة الكبد بالتدريج.

  انسداد القنوات الصفراكية نتيجة كجود اعداد كبيرة من الديداف، ك

 ذلك يسبب مرض اليرقاف اك الصفراء.



 دسوقيا. د عبدالعليم سعد سليمان                        أهم انواع الديدان المفلطحة لالنسان والحيوان                                                                                  

 87الصفحة 

 

  ظهور اعراض فقر الدـ على الحيواف المصاب نتيجة تأثير المواد

السامة على مراكز انتاج كريات الدـ الحمراء في جسم  االخراجية

 العائل
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 التشخيص

 هناؾ بعض الفحوص المعملية لتأكيد كجود المرض مثل :

ػ فحص سائل 3ػ فحص البراز . 2ػ صورة الدـ كسرعة الترسيب . 1

ػ 6ػ الموجات فوؽ الصوتية . 5ػ االختبارات المصلية . 4األثنى عشر . 

 ػ األشعة المقطعية .7أشعة بالصبغة للقنوات المرارية . 

 يبػ صورة الدـ كسرعة الترس1
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فى  30ك000فى معظم الحاالت الحادة نجد زيادة كبيرة قد تصل الى 

خبليا الدـ البيضاء كيكوف معظم تلك الخبليا من الخبليا الحمضية 

% كالعدد الطبيعى لخبليا 60كقد تصل نسبتها الى أكثر من   ايزينوفيل

خلية فى كل مليمتر مكعب. كيقل عدد  500األيزينوفيل بالدـ أقل من 

ا تدريجيا بعد العبلج كذلك فى الحاالت المزمنة , كتظهر صورة الخبلي

الدـ فى مرض الدكدة الكبديه فقر دـ متوسط اك بسيط كزيادة فى 

 سرعة الترسيب .

االختبارات المصلية هدفها البحث عن األجساـ المضادة للدكدة  -2

الكبديه كتكوف ايجابيه قبل ظهر البويضات بالبراز . كمنها عدة طرؽ 

كتصبح أيجابيه بعد أسبوعين   ا كالتلزف الدمول الغير مباشرل االليزمث

 ألربعة أسابيع بعد اإلصابة .

قد يكوف اكؿ ما يدؿ على   الفحص بالموجات فوؽ الصوتية: -3

اإلصابة بالدكدة الكبدية حيث يمكن مشاهدة الدكدة تتحرؾ داخل 

بالقنوات كقد تشاهد بؤر متعددة بالكبد اك  –الحويصلة المرارية 

 المرارية ككذلك زيادة حجم الكبد.
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تشخيص الديداف الكبدية بفحص البراز: يكوف الفحص سلبيا حتى  -4

يكتمل نمو الدكدة ك تعتبر طريقة المصافي المتعاقبة من أدؽ ك أسرع 

 الطرؽ المستخدمة فى هذا المجاؿ

    According to Welch et. al. (1878)             Fluke finder 

Mosque”" 

سعة لتر بعد تمرير عينة   غير أنة يمكن تشخيصها باستخداـ مخبار

البراز من أدؽ مصفى مناسبة مع تكرار هذا على أف يتم التخلص من 

عمود الماء الزائد كل خمس دقائق ثم يتم فحص الراسب بعد إضافة 

صبغة المثيلين األزرؽ إلية حيث تظهر بويضات الفشيوال لها الوف 

 لبلمع.الذهبي ا
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 130-150تحليل البراز ككجود البويضات التي شكلها بيضاكل ابعادها 

كتحتوم علي   ميكركف عرضا كلها غطاء صفراء ذهبية 60-90طوال ك

خلية بيضية تقع في الوسط كمحاطة بخبليا محية كقشرة البويضة 

كيمكن كجود عدكم كاذبة من اكل كبد به دكدة كلذلك يفضل  -شفافة

فحص بعد اسبوع مع امتناع المريض عن تناكؿ بعد التشخيص اعادة ال

الكبد كقد توجد عدكم كاذبة ايضا من تلوث البراز بحشرة القراض اللين 

 التي تضع عديد من البويضات التي تشبه بويضات الفاشيوال الشفافة ،

 

 بواسطةفحص أنسجةالكبد للحيواف النافق:

لمدة ساعتين  يتم تقطيع الكبد الى رقائق ثم يتم غمسها فى ماء دافى

. الماء الدافى يجمع ك يتم عمل ترسيب تركيزل بالطرد المركزل ك يتم 

 فحص الراسب للتأكد من كجود الديداف الكبدية الغير كاملة.
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 الحيواف النافق اك المذبوح :

 استسقاء -

 تليف ك صغر حجم الكبد -

 انتفاخ القنوات المرارية -

 قنوات المراريةكجود الديداف الورقية فى الكبد ك ال -

 

 على مستول الحيوانات  مكافحة المرض

فحص دكرل شامل للحيوانات باستخداـ الطرؽ الحديثة          .1       

 كالسريعة.
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منع نقل الحيوانات خارج بؤر العدكل إال بعد فحصها          .2       

 كاثبات خلوها من المرض .

القضاء على بعض العوائل الثانوية مثل جرذاف الحقل          .3       

 كاألرانب البرية .

 توفير مياق أمنه لشراب الحيوانات الحقلية .         .4       

مرات سنويا أك مرتين على 3العبلج الدكرل للحيوانات          .5       

 ل كمنها .االقل فى شهرل مايو ك اغسطس تبعا للعقار المستعم

ػ كاربوف تتراكلوريد ػ فاسكوؿ سوبر ػ هكسا كلورفػين ػ بيثػونػػوؿ ػ 

ػ هتوؿ ػ البينػػدازكؿ ػ اككسيلوزانيد ػ 4ػ بيلفوف   هكسا كلوراثياف

 نيكلػػوفوالف

أسابيع كتوجد أدكية  10كتؤثر هذق األدكية على الدكدة البالغة عمر 

 أحدث مثل

ػ 3أسابيع ( 8يل )تؤثر على الدكدة عمر ػ نيترككسان2      ػ كليوكسانيد1

 بركتيانيد
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ػ الفاسينكس ) 5أسابيع (  6ػ رافوكسانيد ) تؤثر على الدكدة عمر 4

تريكبلبندازكؿ (. كيؤثر على الدكدة البالغة كجميع األطوار غير البالغة 

 كهذا العقار هو أحدثها كأكثرها تأثيرا .

 ” فى االنساف ” االمراض

 ب االصابة مغص كبدل شديد يصاحبه سعاؿ .االنساف تسبفى  -1

 حمى متقطعة كاسهاؿ مستمر مما يؤدل الى انيميا . -2

قد تصل الميتا سركاريا  من خبلؿ الدكرة الدموية الى القلب اك الرئة   -3

 اك المخ مسببة اضرار بالغة كشديدة للمصاب .

 

 كقاية اإلنساف من اإلصابة بالمرض :

للشرب كعدـ االعتماد على األنهار كالترع لشرب ػ توفير المياق النقية 1

 اإلنساف .

 ػ معالجة مياق الشرب بالطرؽ المناسبة .2
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ػ إعطاء المعلومات البلزمة للوقاية مثل طرؽ العدكل كأنسب الطرؽ 3 

لتظيف الخضراكات ك تنقية مياق الشرب كاالمتناع عن تناكؿ الخضراكات 

 اك المياق الملوثة بأجهزة األعبلـ .

 ػ غسل الخضراكات جيدا كخصوصا التى تؤكل طازجة.4

ػ يمكن نقع الخضراكات التى يصعب تنظيفها فى ماء مضاؼ اليه خل 5

كوب ماء( حيث يعمل الوسط 5فنجاف خل   1, 5دقائق 5لمدة 

 الحمضى على إذابة الطبقة الصمغية البلصقة.

يكفى ينصح باستعماؿ برمنجنات البوتاسيوـ مع ماء النقع بتركيز   ػ7

دقيقه كهذا يكفى لقتل  15ػ  10لجعل الماء بنفسيجيا لمدة 

 الحويصبلت الملتصقة بالخضراكات .

ػ يبلحظ أف عدكل اإلنساف ال تحدث من تناكؿ كبد الحيواف المصاب 8

  كال تنتقل العدكل من إنساف الى آخر

 العامة الوقايه

 مكافحة  القواقع في الترع   -1

 عزؿ الماشية المصابة . -2
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التخلص من ركث تلك المواشى المصابة كعدـ القائه فى اماكن  -3

 رطبه 

 قبل شربه   معدكـ المصدرماء الغلي  -4

 طهى الكبد جيدا قبل اكله . -5

  الغسيل كالطهى الجيد للخضركات -6

 عبلج الماشية بالكربوف ثبلثي الكلوريد   -7

 العبلج بمركب الديكلوركفينوؿ -8

 

................................................................ 
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  .Schistosoma sppديدان البلهارسيا   -2

 Bilharziasis داءي البًلهارسًيَّات

 مرض البلهارسيا مشكلة بيولوجية مصحوب بالبوؿ الدموم

هو عدكل ناجمة عن بعض  schistosomiasis داءي الًبلهارسًيَّات

 لمىثقوبىة(، حيث تيسمَّى البلهارسيَّاتالديداف المسطَّحة )الدِّيداف ا

schistosomes. 

 

االستحماـ في صاب البشري بداء البلهارسيات عن طريق السباحة أك ت

 .المياق العذبة الملوٌثة بالديداف

 علماء ساهموا في اكتشاؼ البلهارسيا

 

 تيودكر بلهارس
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اكؿ من تعرؼ على ديداف البلهارسيا حيث عثر على ديداف صغيرة 

ش فى الدكرة البابية )األكعية الدموية التي تحمل الدـ للكبد(. ككجد تعي

 منها ذكور كإناث عكس الديداف المفلطحة )خنثي(

 اكتشف نوعين من بويضات البلهارسيا 

( طفيل ذك فمين ياستوما هيماتوبيوـتعرؼ على نوع كاحد سماق )

 )ممصين( يعيش فى الدـ

 

 

Phylum : Platyhelmenthis 
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         Class:Trematoda 

                Subclass: Digenea 

                       Order: Strigeiformes 

                               Family: Schistosomidae       
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Phylum : Platyhelmenthis 

         Class:Trematoda 

                Subclass: Digenea 

                       Order: Strigeiformes 

                               Family: Schistosomidae       

            

شعبة المفلطحات  Schistosoma sppتتبع ديداف البلهارسيا 

Platyhelmenthis :التى تتميز باالتى 

الجسم مفلطح من البطن كالظهر يأخذ الشكل الورقى اك الشريطى  -1

. 

 كمنها كحيد الجنس.” خنثى ” ثنائية الجنس  -2

 منها ما هى حرة المعيشة كمنها متطفلة  . -3
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ارة عن برانشيما حشوية  تتكوف منها اعضاء طبقة الميزكديرـ عب -4

 التكاثر كاالخراج . 

 اليوجد فراغ سيلومى ) عديمة السيلوـ (. -5

القناة الهضمية تتميز بفتحة فم يؤدل الى بلعوـ عضلى ثم مرئ  -6

يتفرع منتشرًا فى اجزاء الجسم  لتمدق بالغذاء ) ال توجد فتحة اخراج ( 

. 

ك هو تعويض ما يفقد من الجسم من  لديها القدرة على التجدد -7

 اجزاء.

الحركة يوجد منها ما يتحرؾ باالهداب . كمنها ماهو عديم الحركة  -8

 كيثبت نفسه فى العائل بممصات.

الجهاز االخراجى بسيط يتكوف من قنوات اخراجية فى نهايتها خبليا  -9

 لهبية توجد فى نهاية الجسم فتحة اخراجية.

د فى منطقة تحت الجلد كيتكوف من عقدة الجهاز العصبى يوج -10

مخية فى المقدمه يخرج منها احباؿ عصبية طويلة ) ليس لها اعضاء 

 حس ( .
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 ليس لها جهاز دكرل اك تنفسى . -11

 

كهى ديداف تعيش داخل الشعيرات الدموية المكونة للشبكة الوريدية 

لبابية .ك للمثانة البولية ك المستقيم . كما توجد فى االكعية الدموية ا

تتغذل على الدـ .تختلف عن الدكدة الكبدية فى انها تتميز الى ذكر 

 كانثى .

بيض البلهارسيا البولية  ذك شوكة طرفية  اما بلهارسيا المستقيم فله 

 شوكة جانبية.

ك يصيب طفيل البلهارسيا بعض الحيوانات الفقارية كما يصيب اإلنساف. 

ض مرضية تعرؼ بمرض كعندما يصاب اإلنساف تظهر عليه أعرا

كهو من األمراض   Schistosomiasis  or  Bilharziasis البلهارسيا

في   عمومًا كلكن يزداد انتشارق  الطفيلية الهامة في المناطق الحارة

في أفريقيا كآسيا كأمريكا   المناطق االستوائية كشبه االستوائية

 .الجنوبية
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مكونة للشبكة الوريدية كهى ديداف تعيش داخل الشعيرات الدموية ال

 للمثانة البولية ك المستقيم .

 كما توجد فى االكعية الدموية البابية . 

 تتغذل على الدـ  

 تختلف عن الدكدة الكبدية فى انها تتميز الى ذكر كانثى .

بيض البلهارسيا البولية  ذك شوكة طرفية  اما بلهارسيا المستقيم فله 

 شوكة جانبية

 انثى البلهارسياالشكل العاـ لذكر ك

 

 الشكل العاـ:
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الذكر أقصر كأعرض من األنثى. كفي الذكر ينثنى جانبا الجسم تجاق 

الناحية البطنية خلف الممص البطنى ليكونا قناة االحتضاف التى يحمل 

فيها الذكر أنثاق أثناء فترة التزاكج ككضع البيض كهذق ميزة بارزة فى 

ناها ذات الجسم المشقوؽ. هذق الديداف كلذا سميت شيستوسوما كمع

يوجد بكل من الذكر كاألنثى ممصاف فمى كبطنى كهذق الممصات 

 أقول فى الذكر من األنثى .

كما تظهر ثبلثة فتحات كاضحة على جسم الدكدة ذكرًا كانت أـ أنثى 

هى: فتحة الفم كتوجد عند الطرؼ األمامى للدكدة كالفتحة التناسلية 

رة كالثقب االخراجى الذل يقع عند كتوجد خلف الممص البطنى مباش

 النهاية الخلفية للجسم.
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 االنثى

ممصات 
 الذكر
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 دسوقيا. د عبدالعليم سعد سليمان                        أهم انواع الديدان المفلطحة لالنسان والحيوان                                                                                  

 119الصفحة 

 

 

 البيض:

بيض البلهارسيا البد له من ماء عذب ليفقس فيه فبل تفقس البويضات 

% كلهذا السبب ال 0.04فى مياق درجة تركيز االمبلح بها تزيد عن 

ك الف البويضات تفقس البويضات فى البوؿ اك المياق المالحة كذل 

 تفقس بالضغط االسموزل !! 

 

 انواع البلهارسيا :
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 كتعرؼ نوعاف من البلهارسيا تصيب اإلنساف هي:

 Schistosoma mansoniبلهارسيا المستقيم )مانسونى(  -1

 

 Schistosoma haematobiumبلهارسيا المجارل البولية   - 2

 

 Schistosoma mansoniاكال : بلهارسيا المستقيم )مانسونى(  

 

ك توجد فى مصر فى تنتشر في أفريقيا كغرب آسيا كأمريكا الجنوبية  -

 Biomphalariaالوسيط لتلك الدكدة هو قوقع ك العائل الدلتا فقط.
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 ك تتميز بيضة تلك الدكدة اف لها )شوكة جانبية(

 

 كتتميز تلك الدكدة بانها:

 تصيب المستقيم لدل االنساف



 دسوقيا. د عبدالعليم سعد سليمان                        أهم انواع الديدان المفلطحة لالنسان والحيوان                                                                                  

 112الصفحة 

 

 لجسميوجد ثأليل خشنة على ا

االناث اصغر حجم ك اطوؿ من الذكر .كلكنها اصغر حجما من انثى 

 .Schistosoma haematobiumبلهارسيا المجارل البولية 

 ازكاج من غدد االختراؽ. 6لها 

 المكاف النهائى لتلك الدكدة باالكردة الدقيقة بمساريقا االمعاء.

 

 

 

 Schistosoma haematobiumثانيا : بلهارسيا المجارل البولية   
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تنتشر في أفريقيا كغرب آسيا كأمريكا الجنوبية ك العائل الوسيط لهذق  -

 .Bulinusالدكدة هو قوقع 

 

 ك تتميز بيضة تلك الدكدة اف لها )شوكة طرفية(
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 كتتميز تلك الدكدة بانها:

 تصيب المجارل البولية لدل االنساف.-1

 يوجد ثأليل دقيقة على الجسم.-2

اصغر من حجم الذكر ك لكنها اطوؿ .ك هى اكبر من حجم االنثى -3

 .Schistosoma mansoniانثى المستقيم

 ازكاج من غدد االختراؽ . 5لها -4

المكاف النهائى لتلك الدكدة االكردة الدقيقة بمنطقة الحوض ك -5

 المثانة.
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 الطور المعدل عامة هو )السركاريا(

 

 الف سركاريا 250ك المراسيديوـ الواحد يعطى 
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قد تسبِّب هذق العدكل طفحنا حاكًّا، ثم حمَّى كقشعريرة كآالمنا في 

العضبلت كتعبنا كغثياننا كألىمنا في البىطن بعدى عدة أسابيع؛ كفي كقت 

 .الحق، تحدث أعراضه أخرل اعتمادنا على العضو الذم ييصاب بالعدكل

بييوض كيؤكِّد األطباءي التَّشخيصى بداء البلهارسيات عن طريق كشف ال

 .في عىيِّنىة من البراز أك البوؿ

 .praziquantel تيعىالىج العدكل بدكاء برازيكوانتيل

هي ديداف ميسطَّحة طُّفىيليَّة.هناؾ عدَّةي أنواع  flukes الدِّيدافي المىثقوبىة

من الدكدىة المىثقوبىة.تميل األنواعي المختلفة إلى إصابة أجزاء مختلفة من 

الديداف  بعدكل الجسم بالعدكل.داءي الًبلهارسًيَّات هو النوعي االكثر شيييوعنا

مليوف شخص في المناطق  221كهو ييصيب أكثر من .المثقوبة

 .االستوائية كشبه االستوائية، في أمريكا الجنوبية كأفريقيا كآسيا

إلى ديداف مثقوبة  Schistosoma البًلهارسًيَّة تتطوَّر خمسة أنواع من

 :شكِّل معظمى حاالت داء البلهارسياتبالغة عندى البشر، كهي تي
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المىسالكى  Schistosoma hematobium البًلهارسيَّة الدَّمىوًيَّة تصيب

البولية )بما في ذلك المثانة(؛ينتشر هذا النوعي على نطاؽ كاسع في 

القارة األفريقية، كيحدث في بعض أجزاء الشرؽ األكسط كتركيا 

 .كالهند

كالًبلهارسًيَّةي  كالبًلهارسًيَّةي اليابانًيَّة المىنسوًنيَّة الًبلهارسًيَّةي بينما تصيب

البًلهارًسيَّةي  األمعاء كالكبد.كنتشر كالًبلهارًسيَّةي الميقحىمىة الميكيونغًيَّة

على نطاؽ كاسع في أفريقيا، كهي الًبلهارسيَّة الوحيدىة في  المىنسونًيَّة

ة نصف الكرة الغربي )في أجزاء من أمريكا الجنوبي

في آسيا  كالبًلهارسًيَّةي الميكيونغًيَّة الًبلهارسًيَّةي اليابانًيَّة كالكاريبي(.كتوجد

 Schistosoma البًلٍهاٍرسًيَّةي الميقٍحىمىة كجنوب شرقيي آسيا.توجد

intercalatum في كسط كغربي أفريقيا. 
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ال يسبِّبي أٌم من هذق األنواع الخمسة من 

لبلهارسيات في األشخاص الذين داءى ا Schistosoma البلهارسية

يعيشوف في كندا أك الواليات المتحدة، بما في ذلك بيورتو ريكو، حيث 

 .يكوف داء البًلهارسيَّات متوطِّننا

ينجم داءي الًبلهارسًيَّات عن طريق السباحة أك الخوض أك االستحماـ في 

 .المياق العذبة الملوَّثة بمرحلة السباحة الحرَّة للطفيلي
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لمصابي بالعدكل بتمرير بيوض البلهارسية في البراز أك البوؿ.في يقوـ ا

، (miracidia الماء، تيطًلق البيوضي يرقات غير ناضجة )تيسمَّى الطفيبلت

كهي تدخل أنواعنا معيَّنة من القواقع التي تعيش في الماء، كتتكاثر 

، التي يمكنها cercariae كتنضج إلى شكل ييسمَّى الذَّكاًنب

يجرم إطبلؽي الذَّكانًب للسباحة بحرٌية في الماء.كعندما السباحة.

تصادؼ جلدى شخصو ما، فإنها تحفر فيه كتتحرَّؾ من خبلؿ مجرل الدَّـ 

إلى الكبد، حيث تنضج إلى ديداف مثقوبة بالغة.تسير الديدافي البالغة إلى 

موضعها أك مقرِّها النهائي في األكردة الصغيرة في المثانة أك األمعاء 

سنوات.كتضع الديدافي  10إلى  3عتمادنا على النوع(، حيث تعيش )ا

المثقوبة البالغة أعدادنا كبيرة من البييوض في جدراف األمعاء أك 

المثانة.تسبِّب البييوض تضىرُّرى األنسجة الموضعيَّة كااللتهاب، ممَّا قد يؤدِّم 

براز أك إلى قرحات كنزؼ كتشكُّل ندبات.كما تمرُّ بعضي البييوض إلى ال

البوؿ.إذا كصلى البوؿي أك البراز لدل الشخص المصاب إلى المياق العذبة، 

تفقس البيوض، كتطلق يرقات غير ناضجة، تدخل القواقع لبدء الدكرة 

 .مرٌة أخرل
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  Schistosomaدكرة حيىاة البًلهارسًيَّة

( اإلنسافتتكوف دكرة حياتها من مرحلتين، مرحلة في العائل األساسي )

 كمرحلة في العائل الوسيط )القوقع(:

l-  تبدأ المرحلة األكلى في دكرة الحياة عادة بالتزاكج، حيث تعيش

أسابيع حتى  8 - 5الديداف الصغيرة في األكردة الكبدية لفترة تقدر بػ 

تنضج الذكور جنسيا. يحمل الذكر انثاق في قناة اإلحتضاف التي من 

التناسلية كتضمن  دكرها تهيئة األنثى لنضج أعضائها

تقوـ بوضع البيض كهي مستقرة بداخله. تقوـ ككذلك  التزاكج حدكث

احدا تلو اآلخر. حتى تمتلئ ك األكعية الدموية األنثى بوضع البويضات في

تحتوم البويضات على شوكة أمامية في حالة بلهارسيا المجارم 

كجانبية في حالة بلهارسيا المستقيم، تساعد هذق الشوكة على  البولية

القشرة على  عند انقباضها, كتعمل األكعية الدموية اختراؽ جدراف

إفراز بعض المواد التي لها القدرة على إذابة األنسجة 

لتصل إلى  المستقيم أك المثانة على اختراؽ جدار ةويضالب فتساعد

 تجويفهما كمنهما إلى خارج جسم اإلنساف.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85
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بعد أف تنتقل البويضات إلى الماء العذب, تأتي المرحلة الثانية من  -2

بخاصية االنتشار الغشائي  دكرة الحياة كهي أف تمتص البويضات الماء

كاملة التكوين تسمى  يرقات كتنفجر قشرتها ثم يخرج من البويضات

 الميراسيديوـ، 

الميراسيدكـ عن العائل الوسيط )القوقع( المناسب له في  يبحث

 ساعة كاف لم يجدق فانه يهلك. 30غضوف 

l له حيث يتحوؿ يخترؽ الميراسيديوـ األنسجة الداخلية للقوقع المناسب

خبلياق باإلنقساـ ال  إلى كيس جرثومي يسمى الػاسبركسيست ,لتبدأ

جنسيا حيث ينشأ جيل ثاني من االسبركسيست ليترؾ الكيس الجرثومي 

السركاريا )الطور المعدم( الذم بدكرق  بعد تحولها إلى يرقات تسمى

 يخترؽ طبقة الجلد لئلنساف.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA
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 العدكل:

يق الجلد بتعرض ال جزء من الجسم الى مياق ملوثة تحدث عن طر

بالسركاريا اك بشرب المياق  فتخترؽ السركاريا اغشية الفم كتسير  

 تيار الدـ . مع 

فى حاؿ كصوؿ السركاريا الى المعدة فأنها تموت النها ال تتحمل  

 العصارة المعدية . حموضة 

 اعراض االصابة:

ارسيا البولية كمع البراز فى حالة خركج دـ مع البوؿ فى حاؿ البله -1

 بلهارسيا المستقيم.

 يصاحب خركج الدـ االـ شديدة. -2

 ضعف النمو الجسمى خاصة االطفاؿ . -3
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 نقص قدرة المريض على العمل . -4

 –السرطاف  –تكوف الحصوات ” التعرض لمضاعفات خطرة : مثل 

 تضخم الطحاؿ"  .  –تليف الكبد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل العام المجاري البولٌة)قوقع بولٌنس( 
 لبٌض بلهارسٌا

 المجاري البولٌة)الشوكة طرفٌة( 

 الشكل العام لبٌض بلهارسٌا

 المستقٌم )الشوكة جانبٌة(
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بيض البلهارسيا البد له من ماء عذب ليفقس فيه فبل تفقس البويضات 

% كلهذا السبب ال 0.04مياق درجة تركيز االمبلح بها تزيد عن  فى 

تفقس البويضات فى البوؿ اك المياق المالحة .,,,,, كذلك الف   

 البويضات تفقس بالضغط االسموزل !!  

كيوجد فى   Bulinusية قوقع  العائل الوسيط لبلهارسيا المجارل البول 

 جميع انحاء مصر 
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كيوجد فى   Biomphalariaالعائل الوسيط لبلهارسيا المستقيم قوقع   

 الدلتا فقط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العائل الوسٌط لبلهارسٌا

 العائل الوسٌط لبلهارسٌا

 (فالرٌاالمستقٌم )قوقع بٌمو
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S. mansoni S. haematobium كجه المقارنة 

 المرض بلهارسيا المجارل البولية بلهارسيا المستقيم

يوجد ثأليل خشنة علي 

 الجسم

 الذكور ثأليل دقيقة علي الجسميوجد 

 االناث حجم االنثى كبير حجم االنثي صغير
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  الطور المعدل هو السركاريا  كالميراسيديم الواحد يعطى

 الف سركاريا250

*  طور الريديا الذل يتكوف فى الدكدة الكبدية ليس له كجود فى 

 ديداف البلهارسيا

االكردة الدقيقة بمسار 

 األمعاء

االكردة الدقيقة بمنطقة الحوض 

 كالمثانة

المكاف النهائى 

 للديداف

 البيضة الشوكة طرفية الشوكة جانبية

ازكاج من غدد  6لها 

 االختراؽ

 ركارياالس ازكاج من غدد االختراؽ 5لها 

 العائل الوسيط قوقع بولينس قوقع بيموفبلريا

منطقة الدلتا شماؿ 

 القاهرة

 االنتشار كل مناطق كادل النيل
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دكل تحدث عن طريق الجلد بتعرض ال جزء من الجسم الع  •

بالسركاريا اك بشرب المياق  فتخترؽ السركاريا  الى مياق ملوثة 

 تيار الدـ . اغشية الفم كتسير مع 

فى حاؿ كصوؿ السركاريا الى المعدة فأنها تموت النها ال   •

 العصارة المعدية . تتحمل حموضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطور المعدي لبلهارسٌا

 المجاري البولٌة والمستقٌم )السركارٌا( 
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 دكرة حياةالبلهارسيا

 Life cycleدكرة الحياة 

تنتقل البلهارسيا لبلنساف عن طريق قواقع الماء العذب كلكل نوع من 

أنواع البلهارسيا القوقع الخاص به. فى دكرة حياة طفيل البلهارسيا 

يكوف  االنساف العائل النهائى الذل تصل فيه الديداف الى طور البلوغ 

لبوؿ على حسب نوع كمن ثم كضع البيض الذل يخرج مع البراز أك ا

الطفيل )بلهارسيا المستقيم كالمجارل البولية( كيصل الى البيئة 

 Miracidiumالمشتركة كهى الماء حيث يفقس ليعطى الطور المهدب 

الذل يسبح فى الماء ليصيب القوقع العائل الوسيط للطفيل كفيه ينمو 
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ى كيسبح فى الماء ال  Cercariaالطفيل كيتحوؿ الى الطور المعدل 

أف يأتى االنساف كعند اتصاله بالماء الملوث بالسركاريا تخترؽ جلدق 

كتصل عن طريق الدكرة الدموية الى الكبد كاألكردة البابية حيث يتم 

النضوج كاالخصاب كيحمل الذكر أنثاق الى حيث مكاف كضع  البيض 

 على حسب نوع الطفيل كبذلك تستمر دكرة الحياة .

!خطأ
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 في البشر، تيفرىغ بييوضي الًبلهارسيَّة في البراز أك البوؿ نحو الماء. 

  كفي الماء، تفقس البييوض كتيطًلق يرقات البًلهارسيَّة غير

 .(miracidia ى الطيفىيبلىتالناضجة )تسم

 تسبح الطيفىيبلىت كتدخل الحلزكف. 

 ىبوىاغ  كداخل الحلزكف، تتطوَّر الطيفىيبلىت إلى كًيسىات األ

sporocystsيسٌمى الذَّكانًب( ثم إلى شكل ، cercaria)  لديه ذيل

متشعِّب، كيمكنه أف يسبح في الماء.تيطلىق الذَّكانًبي من الحلزكف 

 .جلدى األشخاص الذين يدخلوف الماء نحوى الماء، كتخترؽ

  عندما تخترؽ الذَّكاًنب الجلد، فإنها تفقد ذيلها كتصبح طىبلئعى

؛ثم تسير طىبلئع البًلهارسيَّة هذق إلى schistosomula الًبلهارسًيَّة

 الكبد، حيث تنضج إلى ديداف بالغة
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 تترافق الديدافي الذكور كالديداف اإلناث معنا كتتزاكج، كتهاجر إلى 

األكردة في األمعاء أك المثانة )اعتمادنا على نوعها(.كهناؾ، حيث 

 .تبقى، تبدأ اإلناث في كضع البيوض
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 ، ي البشرف

كالبًلهارسًيَّةي  Schistosoma mansoni تنحشر البًلهارسًيَّةي المىنسونًيَّة

في األكردة الصغيرة لؤلمعاء  Schistosoma japonicum اليابانًيَّة

عادة.كتتحرَّؾ بعضي البييوض من هناؾ عبرى مجرل الدَّـ إلى 

كزيادة الضغط الكبد.كيمكن أف يؤدم التهابي الكبد الناتج الى التندُّب 

 portal في الوريد الذم ينقل الدَّـ بينى األمعاء ك الكبد )الوريد البابي

vein).ارتفاع الضغط ) كقد يسبِّب ارتفاعي ضغط الدَّـ في الوريد البابي

تضخُّمى الطحاؿ كالنزؼ من األكردة  ( portal hypertensionالبابي

 .في المىرمء

في  Schistosoma hematobium تنحشر بيوضي البًلهارسًيَّة الدَّمىوًيَّة

ا أحياننا.تزيد المثانة عادة، ممَّا يسبِّب قرحات كنزفنا في البوؿ كتنُّدبن

من خطر  Schistosoma hematobium البًلهارسًيَّة الدَّمىوًيَّة عدكل

 .بسرطاف المثانة اإلصابة

https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B3%D9%8E%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8F%D9%84%D9%8E%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%A9
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يمكن أف تصيبى جميعي أنواع البًلهارسيَّة أعضاء أخرل )مثل الرئتين 

أف تؤدِّم البيوضي التي تصل إلى  كالحبل الشوكي كالدماغ(؛يمكن

ارتفاع ) الرئتين إلى التهاب كزيادة في ضغط الدَّـ في شرايين الرئتين

، الذم قد يؤدِّم إلى نوع من فشل القلب (ضغط الدَّـ الرئوم

 .القلب الرِّئوم ييسمَّى

سنوات في المتوسط، كلكن في  10إلى  3تعيش البلهارسيات البالغة 

بعض األحياف تبقى مدٌة أطوؿ.يبلغ طوؿ اإلناث حوالى ريبٍع إلى ثبلثة 

 ..كتكوف الذكور أصغر قليبلن أرباع البوصة

 Swimmer's itch حًكَّة السبَّاح

https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8F-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%A6%D9%88%D9%8A-pulmonary-hypertension/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8F-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%A6%D9%88%D9%8A-pulmonary-hypertension/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8F-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%A6%D9%88%D9%8A-pulmonary-hypertension/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B9%D9%90%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A-cor-pulmonale
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B9%D9%90%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A-cor-pulmonale
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الطيورى كالثدييات عادة،  Schistosoma البًلهارسيَّة تصيب بعضي أنواع

كليس البشر.كلكن، في بعض األحياف، تخترؽ ذَّكانًبي هذق األنواع جلدى 

ة، اإلنساف.كبما أفَّ هذق البًلهارسيَّات ال تقطن كتتخلَّق في البشر عاد

لذلك ال يمكن أف تنتقل من الجلد إلى أعضاء أخرل كتنضج في 

المثقوبة البالغة.كبهذا، فإنَّها تصيب الجلدى فقط، ممَّا يتسبَّب في حكة 

شىديدة )تيسمَّى حكة السبَّاحين أحياننا(.توجد بعض هذق األنواع 

، على عكس األنواع الخمسة التي Schistosoma البًلهارسًيَّة من

 .ء البلهارسيات، في الواليات المتحدة ككنداتسبٌب دا

 األعراض

ال تظهر أيٌة أعراض لدل معظم المرضى المصابين بداء 

البًلهارسًيَّات.كلكن عندما تخترؽ البلهارسيات الجلد ألكؿ مرىة، فقد 

 .يحدث طفح جلدم مثير للحكٌة في موقع االختراؽ
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تبدأ المثقوبات البالغة  أسبوعنا، )عندما 12أسابيع، كربما  4-2كبعدى نىحو 

بوضع البيوض(، ييصاب بعضي المىرضىى بالحمَّى كالقشعريرة كالسُّعاؿ 

كآالـ العضبلت كالتعب الواالنًزعىاج الغامض )التوعُّك( كالغثياف كألىم 

البىطن.كما قد تتضخَّم العيقىدي اللِّمفًية مؤقَّتنا، ثم تعود إلى 

 عراض حمَّى كاتاياماطبيعتها.كتيسمَّى هذق المجموعةي من األ

Katayama fever. 

إذا استمرَّت العدكل مدٌة طويلة )يسمى داء البلهارسيات المزمن(، 

فإفَّ الجسم يبدم استجابةن التهابية للبيوض، ممَّا يسبِّب أعراضنا أخرل 

ىعرىاضي على األعضاء المصابة  :كتندُّبنا.تعتمد األ

الدموية لؤلمعاء: االنزعاج  إذا حدثت إصابةي مزمنة بالعدكل في األكعية

البطني كاأللم، كالنزؼ )يهشاهىد في البراز( الذم قد يؤدم إلى فقر 

 الدـ

يتضخَّم الكبد  :ارتفاع الضغط في الوريد البابيعندى إصابة الكبد ك

 كالطحاؿ

https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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إذا كانت اإلصابة المزمنة في المثانة: يحدث تبوُّؿ مؤلم كمتكرِّر كيظهر 

 بسرطاف المثانة دـ في البوؿ، مع زيادة خطر اإلصابة

ذا أيصيبت المسالكي البولية بعدكل مزمنة: يحدث التهاب كتندُّب في إ

نهاية المطاؼ، يمكن أف يسدَّ األنبوب الممتدٌ من الكلى إلى المثانة 

)الحالب(، ممَّا يىتسبَّب في بعض األحياف بعودة أك ارتجاع البوؿ 

 كتضرُّر الكلى

الت نادرة(: عندى إصابة الدماغ أك الحبل الشوكي إصابة مزمنة )في حا

 تحدث االختًبلجىاتي أك ضعف العضبلت أك الشلل

يمكن أف تؤدِّم البيوضي التي تصل إلى الرئتين إلى التهاب كزيادة في 

ضغط الدَّـ في شرايين الرئتين )ارتفاع ضغط الدَّـ الرئوم(، الذم قد 

 .القلب الرِّئوم يؤدِّم إلى نوع من فشل القلب ييسمَّى

 في حاؿ إصابة األعضاء التناسلية )في الرجاؿ كالنساء(: يحدث العيقم

 التشخيص

https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B3%D9%8E%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8F%D9%84%D9%8E%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B3%D9%8E%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8F%D9%84%D9%8E%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B9%D9%90%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A-cor-pulmonale
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B9%D9%90%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A-cor-pulmonale
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ة من األمعاء أك المثانة فحص عيِّنات من البراز، أك البوؿ، أك األنسج

 في بعض األحياف

 اختبارات للدـ أحيىاننا

يشتبه الطبيبي في داء البًلهارسيَّات إذا اشتكى المسافركف 

كالمهاجركف، من المناطق التي يشيع فيها المرض، من أعراضه 

 .المعركفة، ككانوا قد سبحوا أك خاضوا في المياق العذبة

داء البلهارسيَّات من خبلؿ فحص كيمكن للطبيب أف يؤكِّدى تشخيص 

عيِّنات من البراز أك البوؿ بحثنا عن البيوض.كلكن، تكوف هناؾ حاجة 

إلى عدَّة عيِّنات عادة.إذا لم يىجرً العثور على البييوض في البراز أك 

البوؿ، لكنٌ األعراضى كالظركؼ يوحياف بداء البلهارسيٌات، يأخذ 

ن أنسجة األمعاء أك المثانة لفحصها الطبيبي في بعض األحياف عىيِّنىةن م

تحت المجهر بحثنا عن البيوض.ال يمكن ميشاهدةي البييوض في البراز أك 

البوؿ في كقت مبكِّر من العدكل ػػ كذلك بعدى كقت قصير من اختراؽ 

 (الطفيليَّات للجلد أك في أثناء داء البلهارسيات الحادٌ )حمَّى كاتاياما
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بارات للدَّـ لتحديد ما إذا كاف الشخصي قد كلذلك، يمكن أف إجراءي اخت

أك نوع آخر؛  Schistosoma mansoni بالبًلهارسًيَّة المىنسونًيَّة أصيب

كلكن االختبارات ال تشير إلى شدة اإلصابة، أك منذ متى بدأت، أك ما إذا 

كانت الديداف البالغة الحيَّة موجودة.بالنسبة إلى األشخاص غير 

الموبوءة، ينبغي إجراء اختبارات الدَّـ خبلؿ المقيمين في المناطق 

أسابيع بعد آخر تعرُّض للمياق العذبة في  8إلى  6مدٌةو تتراكح بين 

المناطق التي يحدث فيها داء البلهارسيات.في حمَّى كاتاياما تحدث 

 .زيادةه في عدد الحىمًضات )نوع من خبليا الدَّـ البيض( في الدَّـ غالبنا

عادة لتقييم شدَّة داء  الموجات فوؽ الصوتيةب كييستخدـ التصويري

ن من ذلك، يمكن أف  البًلهارسيَّات في المسالك البولية أك الكبد.كبدال

 .التصوير بالرنين المغناطيسي أك التصويري المقطعي المحوسب لييجرى

 الوقاية

 :أفضل ما تكوف الوقايةي من داء البًلهارسيَّات من خبلؿ

https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%8F-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A#v12804701_ar
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%8F-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A#v12804714_ar
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%8F-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A#v12804714_ar
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%8F-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A#v12804721_ar
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%8F-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A#v12804721_ar
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تجنُّب السباحة، أك االستحماـ، أك الخوض في المياق العذبة في 

 بلهارسيَّاتالمناطق المعركفة باحتوائها على ال

 استخداـ المىراحيض أك الحمَّامات للتبوُّؿ كالتغوط

 استخداـ مواد كيميائية تقتل القواقع )ميبيدات الرخويات

molluscicides)  في المياق العذبة المعركفة باحتوائها على

 البلهارسيات

يجب غليي المياق العذبة المستخدىمة لبلستحماـ لمدة دقيقة كاحدة 

تيبرَّد قبلى االستحماـ.كلكن، ينبغي أف يكوفى الماء الذم  على األقلٌ، ثم

بقيى في خزاف التخزين ما ال يقلٌ عن يوـ إلى يومين آمننا من دكف 

 .غلي

كبالنسبة لؤلشخاص الذين يتعرَّضوف عن طريق الخطأ لميىاق ربما 

تكوف ملوَّثة )على سبيل المثاؿ، عن طريق الوقوع في نهر(، يجب أف 

سىهم جيِّدنا بمنشفة لمحاكلة إزالة أم طفيليَّات قبل أف يجفِّفوا أنف

 .تخترؽى الجلد
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يمكن أف يكوفى استخداـ مبيدات الرخويات في المياق العذبة المحتوية 

على البلهارسيات فعَّاالن في الوقاية من داء البلهارسيات، كلكن ذلك قد 

عالىجىةي الجماعية يكوف صعبنا كمكلفنا، كيثير المخاكؼى البيئية.تيستخدىـ المي

دكاء ) praziquantel المستندة إلى المجتمع أك المدرسة ببرازيكوانتيل

ميضادٌ للطفيليات( كالبرامج التثقيفيَّة للسيطرة على داء البلهارسيات في 

 .المناطق الموبوءة

 المعالجة

 دكاء مضادٌ للطفيليات Praziquantel برازيكوانتيل

جرعات من برازيكوانتيل  3خذ جيرعىتاف أك لعبلج داء البًلهارسًيَّات، تؤ

المسبٌبة  البلهارسية عن طريق الفم خبلؿ يوـ كاحد، كذلك حسب نوع

للعدكل.إذا احتول البرازي أك البوؿ على بيوضو حية في البداية، قد يقوـ 

األطباء بفحص العينات مرة أخرل في غضوف شهر إلى شهرين 

بيوضي الحية ال تزاؿ موجودة، لتحديد مدل نجاح المعالجة.إذا كانت ال

 .ييكرَّر العبلج بالبرازيكوانتيل
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يقتل برازيكوانتيل بشكل فعاؿ البلهارسيات البالغة، كلكن ال يقتل 

األشكاؿ غير الناضجة الموجودة في مرحلة مبكٌرة من 

العدكل.كهكذا، بالنسبة للمسافرين، يتأخر العبلج بالبرازيكوانتيل لمدة 

أسابيع بعدى آخر مرة تعرَّض فيها المرضى إلى  8إلى  6تتراكح بين 

 .إلعطاء األشكاؿ غير الناضجة كقتنا لتصبح بالغة -الطفيلي 

إذا كانت أعراضي داء البهارسيٌات )حمَّى كاتاياما( شىديدة، قد تفيد 

الستيركيدات القشرية )أدكية الكورتيزكف(.بعدى زكاؿ أعراض داء 

أياـ عادةن، يىجرًم أخذ دكاء  5حو البلهارسيات الحاد، الذم يستغرؽ نى

أسابيع  6-4برازيكوانتيل للقضاء على البلهارسيات البالغة، كييكرٌر بعد 

 .بعد أف تصبح األشكاؿ غير الناضجة المتبقية من البلهارسيات بالغة

ال يحتاج المىرضىى الذين يعانوف من حكَّة السبَّاح إلى تناكؿ األدكيىة 

ذا لزـ األمر، يمكن أف تستخدـ الكماداتي لقتل البلهارسيات.كلكن، إ

الباردة أك الكريمات أك المراهم الكورتيكوستيركيديَّة للمساعدة على 

 .تخفيف الحكَّة الشديدة
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شعبة  Trematodaتنتمى ديداف البلهارسيا الى طائفة تريماتودا 

كهى تصيب االنساف كالحيواف  Platehelminthesالديداف المفلطحة 

أك ما يعرؼ أيضًا بداء  Schistosomiasisالبلهارسيا كتسسبب مرض 

 المنشقات. . 

الى  200* تقدر هيئة الصحة العالمية عدد المصابين فى العالم بنحو 

بلدًا فى أفريقيا كآسيا كأمريكا  70مليوف شخص فى أكئر من  300

الجنوبية كتعدق من أهم األمراض الطفيلية التى تؤثر فى الصحة العامة 

 كيقع الثانى بعد المبلريا من حيث األهمية كاالنتشار. لبلنساف
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توجد ديداف البلهارسيا فى األكردة البابية كتضع االناث بيضها فى * 

االكعية الدموية المنتشرة فى المستقيم كما فى حالة بلهارسيا 

أك المثانة البولية كما فى حالة  Schistosoma mansoniالمستقيم 

. يخترؽ  Schistosoma haematobiumية بلهارسيا المجارل البول

البيض جدر هذق األعضاء بواسطة شوكته الجانبية أك الطرفية ليصل 

الى تجاكيفها كمن ثم يخرج مع البراز أك البوؿ لتستمر دكرة حياة 

الطفيل كخبلؿ اختراقه لهذق األعضاء يسبب تهتك جدرها كحدكث نزيف 

خركج دـ مع البراز  دمول كلذلك عادة ما يصاحب حاالت االصابة 

كالبوؿ كهذا يحدث بوجه الخصوص فى حالة بلهارسيا المجارل البولية 

Schistosoma haematobium  كلكن ليس هذا هو الضرر الرئيسى

للطفيل كلكن االضرار الرئيسية تظهر فى الكبد حيث يحمل الدـ بعض 

البيض الى الكبد حيث يترسب هنالك كقد تؤدل اإلصابات الحادة 

مرض الى تضخم كتليف الكبد كالطحاؿ كحدكث االستسقاء بال

Ascites   كقد تقود هذق الحالة الى كفاة المصاب. كما كيمكن أف
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يؤدل ترسب البيض كتصلبه فى المثانة الى تعطلها كأحيانًا حدكث أكراـ 

 سرطانية.

 

 

 أنواع البلهارسيا 

 

ب االنساف * توجد عمومًا ثبلثة أنواع هامة من طفيل البلهارسيا تصي

 ( :1كهى على الترتيب حسب اكتشافها)

1. Bilharz, 1853) )Schistosoma haematobium : 

كتنتشر فى افريقيا كبعض مناطق غرب أسيا كتنتقل لبلنساف عن  

كمن أنواعها الهامة فى أفريقيا  Bulinusطريق قواقع من جنس 

Bulinus truncatus   كBulinus Africnus  كBulinus globosus 

عرفت  Bulinus truncatusكفى مناطق غرب آسيا باالضافة لقواقع 

 Bulinus wrightiأنواع أخرل مثل 
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. كتشتهر بلهارسيا المجارل البولية بتنوع القواقع  Bulinus beccarii ك  

 الناقلة لها كاختبلفها من منطقة الى أخرل خاصة فى افريقيا.

 

2.   , 1904) ,Schistosoma japonicum (Katsurada: 

كتنتشر فى مناطق جنوب كشرؽ آسيا كتنتقل لبلنساف عن طريق 

 Oncomelaniaكأهم أنواعها   Oncomelaniaقواقع من جنس 

hupensis  . 

3 .Sambon, 1907) )Schistosoma mansoni  : 

كتنتشر فى افريقيا كبعض مناطق غرب آسيا كتنتقل لبلنساف عن 

واعهاالمشهورة فى كمن أن Biomphalariaطريق قواقع من جنس 

 Biomphalaria alexandrinaك Biomphalaria pfeifferiافريقيا 

 .Biomphalaria arabicaكفى مناطق غرب آسيا 

 . كباالضافة لهذق االنواع هنالك أنواع أخرل تصيب االنساف مثل: 4
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 Schistosoma intercalatum (Fisher, 1934) _  كتوجد فى

 مناطق 

ى ديداف معوية تنتقل عن طريق قواقع من محدكدة من افريقيا كه

 Bulinusجنس 

 _Schistosoma mekongi  (Voge et al., 1978)  التى توجد فى

 بعض مناطق شرؽ آسيا .

 _Schistosoma malyshensis (Greer et al., 1980)  التى

 أكتشفت مؤخرًا فى مناطق شرؽ آسيا.

 Schistosoma bovis. كما توجد أنواع كثيرة تصيب الحيواف أشهرها 5

التى تصيب الحيوانات الثديية كتوجد فى  Schistosoma matheiiك 

 بعض مناطق افريقيا.

تصيب الكثير من أنواع   Schistosoma japonicum* كيجدر بالذكر أف 

الحيوانات الفقارية مثل األغناـ كالخنازير كالكبلب كعرؼ أيضًا اف 

Schistosoma mekongi  كبلب.يمكن أف تصيب ال 
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 انتشار طفيل البلهارسيا

 

* تعتبر جميع مصادر المياق العذبة الطبيعية مثل البحيرات كاألنهار 

كمستنقعات األمطار كغيرها من مصادر المياق التى قاـ بصنعها 

االنساف مثل الخزانات كقنوات الرل  بيئات مناسبة النتشار مرض 

 البلهارسيا اذا توفرت ظركؼ انتشار المرض كهى:

جود القواقع الناقلة للمرض كتوفر الظركؼ المناخية المناسبة ك  .1

لتكاثرها. كأهم العوامل المناخية التى كجد لها تأثير مباشر على 

 (.2تكاثر كانتشار القواقع هى درجة الحرارة كهطوؿ األمطار )

كجود مصدر االصابة أل كجود اشخاص مصابين بالمرض. كال   .2

تى تعتبر عوائل خازنة لطفيل ننسى هنا دكر بعض الفقاريات ال

البلهارسيا مثل األبقار كالفئراف كغيرها خاصة فى حالة 

Schistosoma japonicum . 

اتصاؿ السكاف بالماء كعادة ما يحدث ذلك فى المناطق الريفية   .3

حيث يعتمد السكاف على مصادر المياق المكشوفة للشرب أك الزراعة 

 ذق المصادر ببيض الطفيل.أك غيرها من األنشطة مما يسهل تلوث ه
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* كاذا كضعنا ظركؼ انتشار المرض اآلنفة الذكر فى الحسباف نجد أف 

مصادر المياق المختلفة تتفاكت فى أهميتها كبيئات النتشار المرض 

 كيتضح ذلك فيما يلى:

 )أ(البحيرات كاألنهار:

 ال تكوف بيئات مناسبة لتكاثر القواقع لبلسباب التالية:

 ات كاألنهار التى تنبع منها فى العادة عميقة.. تكوف البحير1

.المياق فيها سريعة الجرياف خاصة فى موسم األمطار ألنها تتعرض 2

للجرؼ لسرعة تدفق المياق كاالحتكاؾ بما تحمله مياق األمطار معها 

 من مواد كأجساـ مختلفة كهذا يؤدل الى قتل أعداد كبيرة منها.

نهار بيئة مبلئمة لتكاثر القواقع فى كلكن يمكن أف توفر البحيرات كاأل 

أطرافها المترامية حيث تتكوف جيوب تكوف فيها المياق ساكنة كمغطاة 

 بالحشائش المائية التى تعطى القواقع الحماية كالغذاء.

كهذق البيئات موجودة فى بعض المناطق التى عرؼ فيها انتشار  

النيل فى  المرض منذ زمن بعيد كما فى المناطق على امتداد نهر

( كعلى شواطىء بحيرة فولتا فى غانا اآلهلة 3السوداف كمصر )
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(. كهذق بيئات موسمية تسمح فيها الظركؼ بانتقاؿ  4بالسكاف )

 كانتشار المرض فى أكقات محددة من السنة.

 )ب( مستنقعات مياق األمطار:

كهذق بيئات موسمية أيضًا كعادة تتكوف بعد موسم األمطار كقد 

اؼ أك يقل مستول الماء فيها خبلؿ فترة الجفاؼ كلذلك تتعرض للجف

 تقل كثافة القواقع قيها فى فصل الجفاؼ كذلك لسببين:

 Overcrowding. قلة المياق حيث يزيد التنافس على الغذاء 1

 . زيادة ملوحة الماء كالتى تجعل البيئة غير مناسبة لوجود القواقع.2

البيئات  كجد أف القواقع كمن الدراسات التى أجريت فى مثل هذق  

تستطيع أف تقاكـ ظركؼ الجفاؼ هذق حيث أف بعضًا منها يدفن نفسه 

  سنتيمترًا  50فى التربة المبتلة ألعماؽ قد تصل الى أكثر من 

Aestivation (توجد 5لتعود للتكاثر من جديد خبلؿ موسم األمطار .)

بها مثل هذق البيئات فى مناطق غرب السوداف كانتشار المرض ف

موسمى يتم فى الصيف كخاصة الفترة التى تعقب فصل الخريف 

 (. 3كتنتشر بلهارسيا المجارل البولية فى هذق المناطق)
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 .قنوات الرل:3

كهذق تمثل أهم البيئات النتشار مرض البلهارسيا بل اف ازدياد انتشار 

المرض فى مناطق كثيرة من العالم كاف نتيجة النشاء المشاريع 

كبرل التى تعتمد على استغبلؿ المياق فى الزراعة كالكهرباء التنموية ال

كغيرها من األهداؼ التنموية دكف دراسات كاحتياطات كافية فى أغلب 

(. كتشمل هذق 6،  1األحواؿ لآلثار الصحية التى يمكن أف تنجم عنها)

المنشآت بناء الخزانات على البحيرات كاألنهار كهذق تؤدل الى غمر 

ت شاسعة من األرض كما هو الحاؿ فى بحيرة فولتا المياق لمساحا

فى غانا كغيرها من مناطق افريقيا ككذلك شق قنوات الرل للزراعة 

 كما هو الحاؿ فى:

. منطقة الدلتا كمناطق أخرل شملها استصبلح األرض كشق القنوات 1

 للزراعة بمصر.

 .مشركع الجزيرة بالسوداف كجميع مشاريع الزراعة التى تعتمد على2

 الرل المستديم كالتى ائشئت الحقًا.
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 كقنوات الرل تمثل عموما أهم البيئات ألنها:

تكوف مصادر مياق دائمة ألنها تركل المنطقة المزركعة فى كل   .1

 فصوؿ السنة كبذلك قلما تتعرض القواقع للجفاؼ.

تكوف المياق فيها ساكنة أك ضعيفة التيار كخاصة القنوات الصغرل   .2

لمياق لرل الحقوؿ مما يساعد فى نمو الحشائش التى تخزف فيها ا

 المائية كمن ثم توفر بيئة جيدة لتكاثر القواقع.

تكوف عادة قريبة لسكن المزارعين كالعماؿ الذين يعملوف فى   .3

هذق المشاريع فيتم اتصاؿ االنساف بالماء كباتصاؿ االنساف بالماء 

هيأ ظركؼ ككجود القواقع الناقلة كالظركؼ المناخية المناسبة تت

 انتشار المرض.

 مشركع الجزيرة كنموذج للمشاريع المركية بالقنوات: 

بعد انشاء خزاف سنار على النيل  1925* بدأ هذا المشركع العمل عاـ 

األزرؽ كالذل يركل منه هذا المشركع. يقع مشركع الجزيرة جنوب 

شرؽ الخرطوـ بين النيلين األزرؽ كاألبيض كيغطى  مساحة قدرها 

 ا فداف ال حوالى المليوف كثمانمائة ألف هكتار من األراضى.مليون
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* يركل المشركع عن طريق الرل االنسيابى اذ تمتد قناتاف رئيسيتاف 

من خزاف سنار كتتفرع الى قنوات كبيرة كصغيرة كأخرل أصغر لرل 

 الحقوؿ.

* كاف انتشار البلهارسيا محدكدًا جدًا فى هذق المنطقة ال يتعدل بعض 

الفليلة التى سجلت فى القرل على ضفاؼ النيل ككانت  الحاالت

 بلهارسيا المجارل لبولية عى النوع المعركؼ . 

* كمنذ انشاء المشركع بدات مشكلة البلهارسيا فى التزايد كظهرت 

بلهارسيا المستقيم جنبًا الى جنب مع بلهارسيا المجارل البولية حتى 

لظاهرة أيضًا فى غدت السائدة فى قرل المشركع. كسجلت هذق ا

 منطقة الدلتا بمصر. 

*أجريت عدة دراسات كأبحاث عن مرض البلهارسيا كما كفامت العديد 

من مشاريع المكافحة كمن هذق الدراسات دراسة أجريت فى منطقة 

المناقل عن االصابة بالبلهارسيا كسط السكاف كطرؽ انتقاله كانتشارق 

 نتائج هذق الدراسة توضح اآلتى:

الصابة بين السكاف فى األعمار المختلفة كتصل ألعبل مستوًا . نسبة ا1

ن بمياق القنوات. 20 – 10لها فى الفئة العمرية   عامًا كهى األكثر اتصاال



 دسوقيا. د عبدالعليم سعد سليمان                        أهم انواع الديدان المفلطحة لالنسان والحيوان                                                                                  

 155الصفحة 

 

. موسمية االصابة بالمرض كما تظهر دراسة انتشار ككثافة القواقع 2

 الناقلة للمرض خبلؿ فصوؿ السنة المختلفة.

أجريت قبيل برنامج كاسع تم تنفيذق * يجدر بالذكر أف هذق الدراسة 

لمكافحة البلهارسيا فى هذق المنطقة ككاف الهدؼ منها تحديد مناسيب 

 االصابة بين السكاف كدراسة نمط انتشار كانتقاؿ المرض.

 خبلصة:
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 عراض االصابة :أ •

خركج دـ مع البوؿ فى حاؿ البلهارسيا البولية كمع البراز فى  -1

 هارسيا المستقيمحالة بل

 يصاحب خركج الدـ االـ شديدة -2

 ضعف النمو الجسمى خاصة االطفاؿ  -3

 نقص قدرة المريض على العمل  -4

 –تكوف الحصوات ” التعرض لمضاعفات خطرة : مثل  -5

   تضخم الطحاؿ  –تليف الكبد  –السرطاف 
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 مكافحة المرض : •

جميع انحاء عبلج المرضى بحمبلت دكرية مستمرة تشمل  -1

 الببلد 

 التوعية الصحية بعدـ التبوؿ كالتبرز فى مياق الترع  -2

 تجنب االستحماـ فى البرؾ كالترع  -3

 48غلى المياق قبل شربها اك استعمالها  اك تخزينها لمدة  -4

 ساعة كهى اقصى مدة ال يمكن اف تعيشها السركاريا 

 مكافحة العائل الوسيط )القواقع( -5
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 خبلصة:

فيل البلهارسيا من الديداف الهامة التى تصيب اإلنساف كالحيواف . ط1

كيسبب مرض البلهارسيا أك ما يعرؼ أيضاي بداء المنشقات 

Schistosomiasis كقد تؤدل اإلصابات الحادة بالمرض الى تليف .

 الكبد كتعطل كظائفه كمن ثم كفاة المصاب.

العالم كينتقل  . ينتشر المرض في المناطق الحارة كشبه الحارة من2

لئلنساف عن طريق قواقع الماء العذب التى تلعب دكر العائل الوسيط  

 في دكرة حياة الطفيل.

. أنواع البلهارسيا الهامة التى تصيب اإلنساف هى بلهارسيا المستقيم 3

  Schistosoma mansoniبنوعيها شيستوسوما مانسونى  

بلهارسيا ك Schistosoma japonicumكشيستوسوما جابونيكم 

كتختلف األنواع   Schistosoma haematobiumالمجارل البولية 

الثبلثة من حيث أماكن انتشارها كعوائلها الوسيطة  من القواقع 

 كمضاعفات المرض التى تسببها كلكن تتشابه دكرات حياتها.
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. تعتبر مصادر المياق العذبة بوجه عاـ بيئة مناسبة النتقاؿ 4

اقع الناقلة للطفيل من جهة كلكونها المرض كذلك لوجود القو

جاذبة للسكن كالعمل بالقرب منها كتشمل األنهار كالبحيرات ، 

مستنقعات مياق األمطار كقنوات الرل فى المشاريع الزراعية.  

كقنوات الرل بوجه الخصوص توفر بيئات دائمة كمناسبة لتكاثر 

 القواقع الناقلة كبالتالى كتعتبر أهم هذق البيئات

 

..................................................... 
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 )  Tapeworms الديدان الشريطيت) -3

   Cestodaاؿطائفة  تتبع 

تتميز الديداف الشريطية برأس صغير فى الحجم كرأس الدبوس  •

هى منطقة النمو للدكدة كعدد من القطع ” كعنق رفيع 

 متر 18المفلطحة التى تسمى اسبلت قد تصل الى 

ليست لها فتحة فم اك قناة هضمية فهى تعيش داخل االمعاء   •

 كسط الغذاء المهضوـ الذل تمتصه عن طريق جدارالجسم 

لها جهاز  –لها قناتين اخراجيتين افرعهما تنتهى بخبليا لهبية   •

 تناسلى خنثى 

لهذق الديداف عائبلف  هما : االنساف كعائل اساسى  كاالبقار اك   •

توسط  للتينيا ساجيناتا بينما يكوف الخنزير هو االغناـ كعائل م

 العائل الوسيط فى التينيا سوليم .

الطور المعدل هو الدكدة المثانية كهى عبارة عن الزيجوت   •

 داخل حوصلة 
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  .Taenia sppك اهم انواعها 

 ك يوجد منها نوعين يعيشاف على االنساف:

  اًىاع الديداى الشسيطيت

  شريطية البقرbeef tapeworm):  كالتي تدعى باسم )

 الشريطية العزالء.

)العائل الوسيط البقر( ك  Taenia saginata دكدة البقر الشريطيه   

 اكثر انتشارًا فى مصرالعائل النهائي لها االنساف ،

   شريطية الخنزير (Pork tapeworm):  كالتي تدعى بالشريطية

 الوحيدة.

لعائل الوسيط الخنزير( ك )ا Taenia soliumدكدة الخنزير الشريطيه 

 اكثر انتشارًا فى اكركبا  العائل النهائي لها االنساف، 

الطور المعدل هو الدكدة المثانية كهى عبارة عن الزيجوت  •

 داخل حوصلة 
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  الشريطية القزمةdwarf tapeworm).)  .شريطية السمك 

،  الشريطية القزـ نوع آخر من الديداف الشريطية يسمى الدكدة

عدكاها  لها حوالي بوصة كاحدة ، كهذق يمكن أف تنتقلألف طو

من شخص آلخر عند تداكؿ البراز بشكل أك بآخر ك انتقاؿ 

 . البويضات إلى الفم

  يسمى ايكينوكوكس جرانيولوزسنوع اخر 

Echinococcus Granulosus أكثر األنواع  هو من

خطورة ك تنتقل عدكاق من الكلب إلى اإلنساف إذا ابتلع 

تلك الدكدة ، إذ تتحوؿ في جسمه إلى  بويضات اإلنساف

 الطور اليرقي المسمى الكيس المائي الذم يمكن أف

يصيب الكبد اك المخ اك العين مسببًا اضطرابات خطيرة ال 

 . كبيرة نسبيًا سيما إذا كصل إلى أحجاـ
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  دودة البقر الشرٌطٌةصور توضحية ل -
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 دكدة الخنزير الشريطية صور توضحية ؿ -
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 Taenia saginataاحدهما اكثر انتشارًا فى مصر كيعرؼ بػ 

........................ 

 

الديداف الشريطية أك الشريطيات اك السستودا ، هي ديداف شريطية 

قدما ن ، ك تنتقل عدكاها  30أطوؿ أنواعها إلى  الشكل قد يصل طوؿ

ي لم يتم طهوها أك األسماؾ الت عن طريق تناكؿ لحم الخنزير أك البقر

 . جيدًا

الشريطية في أمعاء  تعيش أجناس ك أنواع مختلفة من الديداف

 الحيوانات ك البشر كهي تتعلق بخطاطيفها أك ممصاتها من بطانة
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األمعاء ، ك يتكوف كل منها من عدة قطع ك تتفاكت أنواعها في في 

 . درجة خطورتها

يوـ يمكن اف يسبب ابتبلع بويضات دكدة الخنزير الشريطية تينيا سول

المخ ك العين بالطور اليرقي للدكدة الشريطية ) على شكل  إصابة

 . تشنجية ك صداع ك اضطرابات بصرية أكياس ( كهي حالة نوبات

 

 أعراض الديداف الشريطية تكوف طفيفة عادة ، لكنها قد تشمل

اإلسهاؿ ك األلم البطني ، كيتم انفصاؿ قطع من الديداف االكبر حجمًا 

 . البراز اك تخرج عن طريق الشرج انًا معاحي

على البويضات  كقد يشخص الطبيب حالة التدكيد عن طريق التعرؼ

بأشكالها المميزة أك بقطع الديداف في البراز ، غير اف خطورة بعض 

الديداف تتركز أكثر في كجود أطوارها اليرقية داخل جسم  انواع

 . اإلنساف
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للديداف ك بوسائل عبلجية أخرل في  بالعقاقير الطاردة كيتم العبلج

 . بعض الحاالت

 

بالشريطيات يمكن تبلفيه بتجنب تناكؿ لحم الخنزير ك بتخزين  ك التدكيد

بشكل سليم ، كبتطبيق الشركط الصحية ) في  اللحم ك السمك ك طهوق

  . الشخصية الجيدة اإلنساف ك الحيواف ( ك مراعاة النظافة
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 الوضع التقسيمي

 

Phylum : Platyhelmenthis 

         Class:Cestoda 

                Subclass: Eucestoda 

                       Order: Cyclophyllidae 

                               Family: Taeniidae                    

 

•  

نواع أأهم من  أك ما يعرؼ بالدكدة الوحيدة :الدكدة الشريطيةتعتبر 

الديداف المعوية كالمعركفة أيضا باسم الديداف الطفيلية،  بطنديداف ال

هي كاحدة من األنواع الرئيسية من الطفيليات المعوية التى تصيب 

 األمعاء، كيمكن أف يسبب إهماؿ عبلجها تدهور صحة الشخص

https://www.webteb.com/articles/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%A9_18461
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ليست لها أعراض كلكنها تظهر على شكل حويصبلت في  المصاب.

 تحليل البراز

-  

•  

(عبارة عن طفيليات معوية تشبه  (Tapewormالدكدة الشريطية  •

 شريط القياس.

ال تستطيع الدكدة الشريطية العيش بمفردها، أم أنها بحاجة إلى  •

العيش داخل الحيواف بما فيه اإلنساف كي تتمكن من البقاء على 

 قيد الحياة. 

عادة ما يدخل بيض الدكدة الشريطية إلى جسم اإلنساف عن  •

الطعاـ كباألخص النيء أك اللحوـ  طريق الحيواف أم من خبلؿ

 غير المطهوة جيدًا.

باإلمكاف أف يصاب اإلنساف أيضًا بالدكدة الشريطية من خبلؿ  •

 التواصل مع براز الحيواف أك الماء الملوث.
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كمنها ما  Cestoda تنتمي هذق الديداف إلى صف الديداف الشريطية 

الشريطية.  يكوف عائلها المتوسط الخنزير، كتسمى دكدة الخنزير

شكل جسم الدكدة التي تصيب اإلنساف شكل شريط، كقد  كيأخذ

مترًا أك أكثر. تمتلك هذق الدكدة  20يصل طوؿ الدكدة البالغة إلى 

درجة عالية من التطور؛  جهازًا عصبيًا كإخراجيًا، كجهازًا تناسليًا على

الدكدة فمًا كال جهازًا هضميًا، ألنها  الحظ الشكل كال تمتلك هذق

المهضوـ من خبلؿ  تعيش متطفلة في األمعاء، كتمتص الغذاء

كالذم  scolex البالغ من جزء يشبه الرأس كيتكوف الطور جلدها

كالتي يلتصق من  suckers ممصات ك hooks يحمل خطافات

العائل, كعنق,  خبللها الديداف بالغشاء المخاطي المبطن ألمعاء

 .ة الذكرية كاألنثويةكجسم به مقاطع تحتوم على الغدد التناسلي

 segmented . الديداف الشريطية هي ديداف طويلة, بها مقاطع

 :اهمهاك لتنضج داخله,   host كهي تحتاج إلى عائل
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1- Taenia saginata    دكدة البقر الشريطيه )العائل الوسيط

 اكثر انتشارًا فى مصر، البقر( ك العائل النهائي لها االنساف

2- Taenia solium دة الخنزير الشريطيه )العائل الوسيط دك

 اكثر انتشارًا فى اكركبا  ، الخنزير( ك العائل النهائي لها االنساف

الطور المعدل هو الدكدة المثانية كهى عبارة عن الزيجوت  •

 داخل حوصلة 

 

 

............................. 

تتميز الديداف الشريطية برأس صغير فى الحجم كرأس الدبوس  •

هى منطقة النمو للدكدة كعدد من القطع ” رفيع كعنق 

 كأكثر متر 18المفلطحة التى تسمى اسبلت قد تصل الى 

ليست لها فتحة فم اك قناة هضمية فهى تعيش داخل االمعاء   •

 كسط الغذاء المهضوـ الذل تمتصه عن طريق جدارالجسم 

لها جهاز  –لها قناتين اخراجيتين افرعهما تنتهى بخبليا لهبية   •

 ناسلى خنثى ت
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لهذق الديداف عائبلف  هما : االنساف كعائل اساسى  كاالبقار اك   •

االغناـ كعائل متوسط  للتينيا ساجيناتا بينما يكوف الخنزير هو 

 العائل الوسيط فى التينيا سوليم .

الطور المعدل هو الدكدة المثانية كهى عبارة عن الزيجوت   •

 داخل حوصلة 

 

 

 الشكل العاـ 
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 القطعة الناضجة في الدكدة الشريطية تركيب

 

 

هل تعلم اف اطوؿ دكدة شريطية كانت موجودة فى  

 متر؟ 33جسم انساف كاف طولها 
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 أسباب اإلصابة بالديداف المعوية فى البطن -1

  

هي تناكؿ اللحوـ غير المطبوخة  الديداف المعويةإحدل طرؽ اإلصابة ب

من حيواف مصاب، مثل بقرة أك خنزير أك أسماؾ، كتشمل األسباب 

 ألمعاء ما يلي:المحتملة األخرل التي تؤدل إلى عدكل دكدة ا

  

 شرب مياق ملوثة      ·

 التواجد فى بيئة يوجد بها صرؼ صحي سيء      ·

 سوء النظافة كالتواجد بتربة ملوثة      ·

  

فعند شرب مياق ملوثة يبدأ الطفيل فى التواجد باألمعاء الخاص 

ثم التكاثر كالنمو في األمعاء، كبمجرد أف تتكاثر كتصبح  بالشخص، 

 الحجم ، قد تظهر األعراض على الشخص. أكبر من حيث

كبشكل خاص يكوف األطفاؿ أكثر عرضة للديداف المعوية، كذلك ألنهم 

قد يلعبوف في بيئات ذات تربة ملوثة، مثل صناديق الرمل كمبلعب 

http://www.youm7.com/story/2017/2/1/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82/3083014
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في خطر   المدارس، باإلضافة أيضا إلى كبار السن الذين يكونوف

 متزايد بسبب ضعف أجهزة المناعة لديهم.

 

 الحياة: دكرة

 

تبدأ دكرق الحياق عند ما تنفصل القطع المحمله بالبيض كتخرج مع براز 

االنساف المصاب كتتحلل هذق القطع كيبقى البيض المحتول على 

 4االجنه كيستطيع اف يعيش إذا كانت الظركؼ البيئيه مناسبه لمدق 

شهور كعند تأكل الماشيه كاالبل خاصه البقر ) العائل الوسيط ( هذق 

لبويضات مع العشب تصل البويضات الى االمعاء الدقيقه لهذق ا

الحيوانات حيث تذكب القشرق كيتحرر الجنين ليخترؽ بأشواكه 

الشعيرات الدمويه لبلمعاء كمنه الى الدكرق الدمويه حيث يتكيس 

الجنين فى عضبلت هذق الحيوانات كتظهر هذق الكلسيات اك 

 مم  8 -5من الحويصبلت على شكل بذكر بيضاء قطرها 

كهذا هوالطور المعدل فى حياق الدكدق الشريطيه كيصاب االنساف 

بأكل لحوـ غير مطهيه جيدا حيث يصل الجنين الى االمعاء الدقيقه 
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لبلنساف كينضج كيصبح دكدة كامله حيث تضع بيضها لتعيد دكرق الحياق 

. 

•  

 دكرة الحياة
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 بقر الشريطيةدكرة حياة دكدة ال •

 

 دكرة حياة دكدة الخنزير الشريطية •
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 االعساض العاهت لإلصابت بالدودة الشسيطيت •

 الشعور بالجوع الدائم بسبب سلب الدكدة لغذاء عائلها  -1

 الضعف كالهزاؿ كعدـ المقدرة على العمل  -2

 اكل كميات كبيرة من الغذاء دكف شبع  -3

 تفرز الدكدة فى جسم عائلها مواد سامة تضعفه  -4

 لم في البطن.أ -5

 اإلسهاؿ، كالغثياف، أك القيء. -6

 الغازات كاالنتفاخات. -7

 إعياء شديد بالجسم -8

 فقداف الوزف بصورة غير مبررة. -9

 البراز يكوف محتوم على الدـ كالمخاط. -10

 اإلحساس باإلرهاؽ كالتعب -11
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 عالهاث تساهن يف الكشف عي االصابت بالدودة الشسيطيت

 

من الطفيليات التي تعيش في أمعاء اإلنساف،  الدكدة الشريطية

 كتشبه شريط القياس، كعادة ما يصاب بها المرء إذا تناكؿ لحوما

 مصابة أك غير مطهوة جيدا.

كمن المهم أف يدرؾ اإلنساف األعراض التي تتسبب بها الدكدة  •

الشريطية، ليتمكن من معالجتها كالتخلص منها، كونها ال تختفي 

 كحدها، كإنما تبقى داخل األمعاء كتتكاثر عن طريق البيض.

في حاؿ شعر اإلنساف بتغير في الشهية، أك إذا كاف يأكل كميات  •

ة من الطعاـ بينما ينخفض كزنه، فإنه قد يكوف مصابا كبير

 بالدكدة.

كما أف بعض أنواع الدكدة الشريطية تسبب أعراضا شبيهة بتلك  •

"، كهو 12، ألنها تتغذل على فيتامين "ب قر الدـفالناتجة عن 

أمر خطير ألف الجسم يحتاج إلى هذا الفيتامين لتكوين خبليا الدـ 

 الحمراء.

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%A9&contentId=1305425
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%A9&contentId=1305425
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D9%82%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85&contentId=1305425
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كفي حاؿ كاجه المرء صعوبة في المشي، أك بػ"تيبس" أك صبلبة  •

الجسم، فهذق من عبلمات فقر الدـ، لكنها قد تكوف أيضا مؤشرا 

 على اإلصابة بدكدة شريطية. 

يشار إلى أف بيض الدكدة الشريطية يشبه حبات األرز الصغيرة أك  •

البذكر، كإذا فقس، فيمكن لليرقات في بعض األحياف الزحف 

لعيش هناؾ، مما يسبب أعراضا شبيهة بتلك التي كا األمعاءإلى 

 تسببها نزالت البرد، مثل السعاؿ.

كيمكن للمرء في بعض األحياف، مبلحظة قطع بيضاء صغيرة  •

في البراز، مما قد يعني اإلصابة بالدكدة، كفق ما ذكر موقع 

 "فوكس نيوز" األميركي.

من  كمع أنه يمكن مبلحظة هذق األعراض بسهولة، فإنه في كثير •

الحاالت ال يعرؼ الشخص أف لديه دكدة شريطية، لعدـ كجود 

 أعراض كاضحة.

كللتأكد من إصابة المرء بالدكدة الشريطية من عدمه، فإنه ال بد  •

كمن المهم جدا أخذ العبلج المناسب  من الخضوع الختبار البراز.

 .للتخلص من الدكدة، ألنها تنمو كتتكاثر داخل الجسم

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1&contentId=1305425
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قدما داخل  25الشريطية لتصل إلى طوؿ كتنمو بعض الديداف  •

الجسم المضيف، سواء اإلنساف أك الحيواف، كتنتقل اليرقات إلى 

أجزاء أخرل من الجسم كتصيب أجزاء من األنسجة، في المخ 

 كفي مناطق أخرل.

 عبلمات تؤكد اإلصابة بالدكدة الشريطية

ألم البطن الحاد، الذم يمتد لفترات طويلة يعد عبلمة على  •

ابة بعدكم طفيلية، كيمكن لطبيبك استبعادق عن طريق اإلص

 إجراء اختبار بسيط للدـ أك البراز.

ظهور الديداف في البراز أحد أكثر األعراض فظاعة التي يمكن - •

 أف تحدث، حيث تنتشر اإلصابة بالفعل بالديداف الشريطية.

إعياء، يفيد بعض األشخاص الذين يعانوف من الدكدة الشريطية - •

انوف من التعب غير العادم ، كالذم يمكن أف يكوف سببه أنهم يع

فقداف العناصر الغذائية كالمعركة التي يخوضها جسمك ضد 

 العدكل الطفيلية.

نقص فيتامين، فإذا كاف لديك دكدة شريطية فستقوـ بسحق - •

بعض المواد الغذائية الخاصة بك. لذلك قد يكوف االختبار الذم 
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أكؿ إشارة  12ص فيتامين ب يكشف عن نقص فقر الدـ أك نق

 على إصابتك بالعدكل.

النوبات، فيمكن لبعض أنواع الدكدة الشريطية الخركج خارج - •

الجهاز الهضمي كينتهي بها األمر إلى إحداث الفوضى على أجهزة 

 الجسم األخرل، كالعيوف كالدماغ.

ارتفاع عدد خبليا الدـ البيضاء، يمكن أف يوفر اختبار الدـ أحد  •

فقد تكوف  دلة التي يعتبرها طفيلينا يقع عليه اللوـ، أهم األ

الحمضيات مرتفعة، كهذق هي خبليا الدـ البيضاء التي تهاجم 

 الطفيليات.

الرغبة في تناكؿ األكساخ أك الملح، غريب كلكنه حقيقي، - •

فاإلصابة بالدكدة الشريطية يمكن أف تجعلك ترغب في تناكؿ 

 اخ أك األمبلح.أشياء غير صالحة لؤلكل، مثل األكس

إلى مئات الديداف الشريطية فقداف الوزف، فيمكن أف تنمو - •

 األقداـ بطولها، كيمكن أف تحرـ جسمك من العناصر الغذائية

أثناء نموها، كلذلك إذا كنت تفقد كزنك دكف محاكلة منك ، فقد 

 حاف الوقت لرؤية الطبيب.

https://www.youm7.com/story/2016/11/20/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%A9/2973985
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ف الغثياف كفقداف الشهية، يحذر الدكتور تسينماف من أف الديدا- •

الشريطية قد تسبب لك الشعور بالمرض كتفقد شهيتك بسبب 

تهيج األمعاء. كفي بعض الحاالت ، يمكن للطفيليات أف تحدث 

 القيء أك اإلسهاؿ لدل المرضى.

تلف الكبد، يقوؿ الدكتور سونباؿ إف يرقات الدكدة الشريطية - •

إذا استمرت  يمكنها الهركب إلى الكبد كتتطور إلى أكياس، 

ت في النمو، فيمكنها تقليل تدفق الدـ إلى األجزاء الطفيليا

 السليمة من الكبد كإعاقة كظائف الكبد بشكل عاـ.

 

 طرؽ الوقاية : •

 لما كانت العدكل تحدث من اكل لحوـ غير مطهوة جيدًا فيجب 

  اكل اللحوـ الغير مطهوة جيدًاتجنب 

  عدـ شراء لحوـ غير مختومة فى المذابح الحكومية 

 المصابة  اعداـ اللحوـ 

  عبلج المرضى مع عدـ تبرزهم فى اماكن تربية المواشى 

 طرؽ عبلج ديداف البطن
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 هناؾ عدة طرؽ لعبلج ديداف البطن، تعرؼ عليها:

 عبلج ديداف البطن باألدكية ---

، كقد تحتاج يات المعويةللطفيل اف عبلج ديداف البطن يكوف بأخذ مضاد

الى جرعة كاحدة، أك قد تضطر إلى أخذ الدكاء لعدة أسابيع، كعليك 

 .الحرص على أخذ الدكاء كما يصفه الطبيب تماما

 عبلج ديداف البطن باالعشاب ---

 يتمثل عبلج ديداف البطن باألعشاب فيما يلي:

 البصل

يستخدـ منقوع عدد من شرائح البصل الطازج في قليل من الماء لمدة 

ساعة ثم يصفى كيشرب بعد تحليته بعسل النحل في الصباح  12

 كيستمر يوميا عليه حتى يتم طرد الديداف من األمعاء.

 الثوـ

اؿ معركؼ بأنه قاتل للجراثيم كالبكتيريا لذلك يفضل أكله نيا، أما األطف

 فيغلى الثوـ بالحليب كيشرب الحليب باردًا.

https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84_279
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84_279
https://www.webteb.com/articles/%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%89%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%84_10192
https://www.webteb.com/articles/%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%89%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%84_10192
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 الليموف

كيحتوم على مضاد حيوم طبيعي لذلك  لؤلمعاء له خواص مطهرة

 يساعد الليموف في التخلص من الديداف.

 الزنجبيل

داف كقتلها حيث يتم غلى تحتوم جذكرق على زيت له خاصية طرد الدي

 الجذكر بالماء لمدة ثبلث دقائق كبعد أف يبرد يؤخذ ثبلث مرات باليوـ.

 

 

................................................................. 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.webteb.com/small-intestine
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 اساسياخ االدارج املركاهلح ملكافحح اآلفاخ 

Principles of Integrated Pest Management (IPM) 

اسة مكونات االنظمة الزراعية االيكولوجية ك ما تحوية من در -1

طاقة  –بيئة كيماكية كطبيعية  –كائنات حية  -تربة -محاصيل نباتية

 االنساف .. كغير ذلك -شمسية

 دراسة العبلقات المختلفة بين االنواع الموجودة في البيئة -2

دراسة حدكد االنظمة الزراعية االيكولوجية حيث يجب اف تكوف  -3

مسافة المراد استخداـ المكافحة المتكاملة فيها كافية لكي ال

 تقوـ المكونات الحيوية بنشاطاتها الرئيسية

دراسة انواع اآلفات الموجودة حيث انه ليس من الضركرم اف  -4

تقسم تعتبر جميع الحشرات التي تعيش علي زراعة ما افات. 

ما إذا  اآلفات إلى أربعة مجاميع تبعا للكثافة العددية لعشائرها

 كانت اقل أك أعلى من كضع االتزاف العاـ

 Non-pestsالمجموعة األكلى: اآلفات الغير ضارة 
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كثير من أنواع الحشرات تتغذل على المحاصيل كلكنها ال تصل أبدا 

إلى كثافات عددية عالية لتسبب ضررا اقتصاديا مثل هذق الحشرات 

يتطلب األمر ابد كال   Non-pestsيطبق عليها بالحشرات الغير ضارة 

 معاملتها مثل حشرة أبى دقيق الخبازل على محصوؿ فوؿ الصويا

 

 Occasional pestsالمجموعة الثانية: اآلفات المؤقتة اك العرضية  

هي الحشرة التي ال تسبب ضررا اقتصاديا كلكن اف لم يكن  -

يراعي التخطيط العلمي الكامل في مكافحة االفة الرئيسية 

لكامنة قد تتحوؿ ببساطة الي افه رئيسية فاف هذق الحشرة ا

 اخرم )العنكبوت االحمر (

االفه الرئيسية أك   Severe pestsالمجموعة الثالثة: اآلفات الخطيرة   

(Key pest) 

هذق المجموعة من أنواع الحشرات يطلق عليها اآلفات الخطيرة حيث 

ادم فوؽ الحد االقتص EPأف هذق األنواع الحشرية ذات حالة اتزاف 

الحرج ك مستول الضرر االقتصادم كدائما ما يتطلب األمر إلى تدخل 
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المكافحة لمنع الفقد االقتصادم للمنتج كمن األمثلة على ذلك حشرة 

في مصانع األلباف كحشرة دكدة   Musca domasticaالذبابة المنزلية 

 Heliothis zeaاللوز األمريكية على الذرة السكرية 

 

 (( Migratory pestالفه المهاجرة ا المجموعة الرابعة -

هي الحشرة التي ال تعتبر دائمة في النظاـ الزراعي االيكولوجي  -

 الطيور المهاجرة( -كلكنها تزكرق علي فترات كلمدة قصيرة )الجراد

البيولوجيا العامة لآلفات الرئيسية كسلوكها كتعاقب أجيالها  -5

 كتوزعها الجغرافي.

تي يمكن تحملها دكف خسائر مستويات كثافة أعداد اآلفات ال -6

 ملموسة .

العوامل الرئيسية التي تسبب الموت الطبيعي كاآلفات التي تنظم  -7

 تكاثر ديناميكية أعدادها.
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نلخص العوامل الطبيعية المسببة للموت في المجتمعات الحشرية 

أك نقص أعداد األفراد أك طوؿ فترة الحياة أك طوؿ فترة الجيل أك 

 إلى : النقص في عدد األجياؿ

عوامل غير حيوية: كتسمى أحيانًا العوامل الفيزيائية كهي 

ضغط  –رطوبة  –تتضمن بصورة رئيسية العوامل الجوية )حرارة 

 أمطار( كعوامل التربة. –رياح  –جوم 

العوامل الحيوية: هذق العوامل تسبب الموت أك إنقاص التكاثر 

النظاـ البيئي  كاالنتشار كهي ناتجة عن العوامل الحية الموجودة في

التي تؤدم إلى إنقاص التكاثر في النهاية كهي تشكل الكائنات 

 المنافسة كاألعداء الحيوية.

األكقات كاألماكن التي توجد فيها اآلفات كمدل أهمية الدكر الذم  -8

تقوـ به األعداء الحيوية الرئيسية من الطفيليات كالمفترسات 

 كمسببات األمراض.

لى اآلفات كعلى العوامل التي تسبب أثر إجراءات المكافحة ع -9

 الموت الطبيعي كعلى النظاـ البيتي بصورة عامة.
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كهكذا فإف الوقاية المتكاملة للمزركعات تعتمد على األسس 

 التالية:

 - رصد المزركعات كتحديد مجموعات اآلفات الضارة كاألعداء

الحيوية كيتطلب ذلك رصد كامل لمختلف اآلفات الهامة في 

تقدير أعدادها كانتشارها كالتغيرات التي تحصل منطقة ما ك

في هذا المجاؿ كذلك اعتمادًا على معطيات محطات األرصاد 

كاإلنذار الزراعي كتقدير مدل الضرر الذم يمكن أف تحدثه في 

كل مرحلة من هذق المراحل كفي الوقت نفسه مراقبة كافة 

داد العوامل )حيوية كغير حيوية( كتحليل مدل تأثيرها على أع

اآلفات كبالتالي إسهامها في دكرة األخطار المتوقعة كالبد من 

أف يتم ذلك على مستول المزرعة الواحدة في الوقت الذم 

يتم على مستول المنطقة كقد ساعد التقدـ الذم حصل في 

مجاؿ طرؽ ككسائل دراسة كحصر الحشرات ككذلك كسائل 

لجنسية تحديد ظهورها كالمصائد المختلفة كخاصة المصائد ا

كالغذائية ككذلك طرؽ تحليل العوامل المناخية كل ذلك ساعد 

 في ضبط تحركات اآلفات كما يحيط بها من عوامل مختلفة.
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  تطبيق مفهوـ العتبة االقتصادية أك الحد االقتصادم الحرج

كهو يدؿ على مستول أضرار اآلفة الذم يصبح عندق التدخل 

لتي تهددق . كهنا يجب ضركريًا لوقاية النبات من خطر اآلفات ا

أف نميز بين مرحلة الخطر المحتمل كالذم يسمح بتوقع 

محتمل مسبق لوقع الخطر كبالتالي القياـ ببعض اإلجراءات 

 الوقائية لدرء الخطر قبل كقوعه.

  

 طرؽ المكافحة المتكاملة التي يمكن تلخيصها بالتالي:

 تنقسم الي قسمين

 .................................اكال: الطرؽ الوقائية

 كهي استخداـ كافة الطرؽ كالعمليات للوقاية من االصابة بأالفه

 كتندرج تحتها الطرؽ االتية:.................. – ثانيا: الطرؽ العبلجية

 الطرؽ التشريعية: -1

المكافحة التشريعية هو سن بعض القوانين كالقرارات من قبل 

الزراعية، كذلك لوقاية  الجهات المسؤكلة بالدكلة لحماية الثركة

المزركعات من اإلصابة باآلفات كمنع انتشارها داخل حدكد 
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الدكلة أك لمنع دخوؿ آفات غير مسجلة بالدكلة من الدكؿ 

 األخرل.

كتساعد جهود الحجر الزراعي سواء في المطارات أك الموانئ أك 

المنافذ الحدكدية البرية على منع دخوؿ اآلفات كاألمراض الجديدة 

لغير معركفة بالمنطقة، ك االستعداد لمكافحتها إذا تسربت، كهذا كا

ما يعرؼ بالحجر الزراعي الخارجي. كفي مجاؿ مكافحة اآلفات يتم 

الفحص من الجهة المستوردة كرفض المصاب منها كإعدامها في 

الموانئ كالمطارات من قبل موظفي الحجر الزراعي المؤهلين 

 لمختلفة.علميًا في التعرؼ على اآلفات ا

 

كجدير بالذكر أنه ال يمكن منع دخوؿ اآلفات منعًا باتًا، كذلك بسبب 

زيادة حجم التبادؿ التجارم بين الدكؿ، كاستعماؿ الطائرات في 

نقل المواد كالشحنات الزراعية كأيضًا حرية حركة األفراد بالسيارات 

بين الدكؿ الحدكدية كسهولة انتقاؿ اآلفات خاصة الحشرية بهذق 

 طريقة.ال
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إف التقدـ المتزايد فى االقتصاد العالمى كالتطوير المتبلحق فى 

سبل ككسائل النقل كحركة التجارة العالمية الحديثة أديا إلى تدفق 

دكلى لشحنات النباتات كالمنتجات النباتية مع ما يمكن أف تحمله من 

أفات نباتية قد تنقلها عبر الحدكد الدكلية من منطقة مصابة إلى 

ة خالية من هذق اآلفات كمن هنا كانت فكرة تطبيق نظاـ منطق

 الحجر الزراعي لتفادل أخطار اآلفات

يعتبر الحجر الزراعي هو الجهاز الوحيد الموكل اليه مهمة حماية 

كياف الدكلة من الناحية الزراعية )حماية مزركعات ك حاصبلت 

كخط  زراعية( حيث يجنب الدكلة اإلضرار بثركاتها الزراعية كيعمل

 الدفاع االكؿ ضد اآلفات.

من هنا ظهرت اهمية تواجد حجر زراعي قوم ال يعرؼ االستثناءات 

ليكوف صامدا علي جميع الثغور كالمنافذ ليجابه ام مصدر لتسرب 

افة للببلد , ككذلك ليطبق تشريعات الدكؿ االخرم لتطبيقها علي 

تعهدات الحاصبلت الزراعية المصدرة للخارج تنفيذا للمواثيق كال

 القانونية الدكلية كاالتفاقيات المالية كاالقتصادية.
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 Quarantineتعريف الحجر الزراعي 

يمكن تعريفه على أنه التشريعات كالنظم التي تتحكم في حركة 

 نقل المواد

الزراعية من أجل منع أك تأخير دخوؿ اآلفات كاألمراض إلى مناطق 

 مازالت

ها الحجر الزراعي تتوقف على خالية منها. كاألهداؼ التي يستهدف

 الظركؼ

 المحيطة كتنقسم إلى قسمين رئيسيين:

 منع كإعاقة دخوؿ آفة أك مرض يصيب النباتات. -أ

المعاكنة في استئصاؿ أك مكافحة أك تأخير انتشار أم من هذق  -ب

 اآلفات كاألمراض التي تم دخولها فعبل.

 

 انواع الحجر الزراعي

 

يهدؼ الحجر الزراعي إلى السيطرة الحجر الزراعي الخارجي  -1

 على اآلفات ك منعها من االنتقاؿ إلي داخل الجمهورية



 دسوقيا. د عبدالعليم سعد سليمان                        أهم انواع الديدان المفلطحة لالنسان والحيوان                                                                                  

 213الصفحة 

 

الحجر الزراعي الداخلي ككذلك منع انتقاؿ اآلفات من منطقة إلى -2

 أخرل داخل الجمهورية

 

 من مهاـ الحجر الزراعى

 

اإلرساليات النباتية كالمنتجات النباتية الواردة  Inspectionفحص -1

 رة كالعابرة كالقادمة بصحبة الركاب ككذا طركد البريدكالصاد

االعبلف عن اآلفات الحجرية كاآلفات الغير حجريه الخاضعة   -2

 للوائح

منع دخوؿ اآلفات الحجرية من خارج الببلد من خبلؿ تنظيم   -3

 استيراد النباتات اك منتجاتها كالمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية

لنباتات كمنتجاتها كالمواد الخاضعة للوائح الصحة تنظيم تصدير ا -4

 النباتية إلستيفاء متطلبات الدكؿ المستوردة كفق االتفاقيات الدكلية

 تحديد المناطق التي تستخدـ كمناطق حجريه -5

 تطبيق اجراءات حجر مابعد الدخوؿ حسب ما تقتضيه الحاجه -6

 دالقياـ بعمليات المراقبة لآلفات الموجود بالببل -7
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التنسيق كالتعاكف مع المنظمات الدكلية كاإلقليمية كاالجهزة  -8

كالمعاهد العلمية المتخصصة المحلية كالخارجية لبلطبلع علي 

 المستجدات في مجاؿ الصحة النباتية

 الطرؽ الزراعية -2

مثل استخداـ األصناؼ المقاكمة من البذكر الزراعية كاألشجار المثمرة، 

يا المحاصيل كنواتج التقليم، فبلحة التربة، التخلص من الحشائش ك بقا

مواعيد الزراعة، التقليم كالتخفيف ، التسميد ، النظافة العامة مثل جمع 

الثمار المصابة كإتبلفها ، إدارة المياق مثل كمية كموعد الرم ، زراعة 

 محاصيل متعددة )دكرة زراعية(.

 الطرؽ الميكانيكية -3

 .الخ.استخداـ المصائد .إزالة الحشائش, 

 الطرؽ الفيزيائية -4

 مثل الحرارة، البركدة، الرطوبة، الضوء ، الصوت،.

 الطرؽ الحيوية: -5
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كالتي تشمل تنشيط ككقاية األعداء الحيوية المحلية، االستيراد كالتربية 

الكثيفة كنشر الطفيليات كالمفترسات، تحضير كاستخداـ بكتيريا ، 

 فيركس ، فطور ، بركتوزا، نيماتودا.

 راثيةالطرؽ الو -6

كتسمى بأسلوب المكافحة الذاتية أك الوراثية كتشمل تربية كإطبلؽ 

الذكور العقيمة ذات الشركط الوراثية الخاصة أك تلك غير القادرة على 

التوافق الوراثي بأشكاؿ مختلفة ، أم إكثار العوامل المميتة التي تنتج 

 عن تزاكج فردين من نفس النوع.:

 بدائل المبيدات  -7

بات، الطاردات، مانعات النمو )الهرمونات(. المستخلصات كتشمل الجاذ

النباتية: منها منقوع الثمار أك األكراؽ أك االستخبلص بالمذيبات 

 العضوية.

 إستخداـ المبيدات  الطرؽ الكيميائية:  -8
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 كيف تضع برنامج مكافحة متكاملة لمكافحة االفه ؟

ليات الزراعية، استخداـ المعلومات الحقلية عن تاريخ االفة ، العم -1

 الظركؼ البيئية لكي تتوقع ام مشاكل

اجراء عملية التتبع المستمر في الحقوؿ للبحث عن دليل كجود  -2

 ضرر للنبات ك عن االفة المسئولة عن الضرر ام معرفة االتي:

 ما هو نوع االفة -

 دكرة حياة االفة ك معرفة مواسم ظهورها ك االطوار الضعيفة -

 ل ككيفية توزيعهامدم انتشار االفة في الحق -

 تحديد الحد االقتصادم الحرج لآلفة التخاذ القرار -

 استخداـ الطرؽ الوقائية -3

 استخداـ بعض العمليات الزراعية ك الميكانيكية للحد من االفه -4

 استخداـ بعض االعداء الحيوية اف امكن كالعمل علي اكثارها -5

 استخداـ المبيدات كوسيلة اخيرة ضد االفه كيراعي االتي -6

 لة بؤر اإلصابة فقط اك حواؼ الحقلمعام -

 استخداـ مبيدات صديقة للبيئة -

 قراءة كفهم كل ما هو مكتوب علي المبيد -
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تقويم نتائج برنامج المكافحة بحيث تعرؼ االجابة علي التساؤالت  -

 االتية

 هل انخفض تعداد االفة بشكل كاؼ - أ

 هل كاف البرنامج ذا تكاليف منخفضة نسبيا - ب

 غير مرغوب فيها هل ظهرت ام اثار جانبية - ت

 ماذا سيتم عملة في المرحلة القادمة - ث

  

............................................... 
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 املزاجـــــــــــــــــــــــــــــغ

كتاب )علم الحيواف ( 2020)دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف -

 (  المكتبة الزراعية الشاملةكاآلفات الحيوانية الزراعية

https://www.agro-lib.site/2020/08/blog-post_50.html?m 

كتاب "اآلفات الحشرية ( 2020)دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف -

 كالغير حشرية ذات األهمية الطبية كالبيطرية" مكتبة الكتب" 

https://books-library.net/free-1180952957-download 

اآلفات كتاب ( 2022)دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف -

 ذات االهمية الطبية ك البيطرية ك طرؽ مكافحتها

https://www.agro-lib.site/2022/04/blogpost_397.html? 

(: المرشد فى مكافحة آفات  2007عبد الحميد، زيداف هندل )  -

 المنازؿ كالصحة العامة. الطبعة الثانية، كانزا جركب.

لجنة مبيدات اآلفات  الزراعية, كزارة الزراعة، جمهورية مصر  -

 زراعية.ال  اآلفات لمكافحة المعتمدة التوصيات العربية

 الكتركنية مقاالت

https://www.agro-lib.site/2020/08/blog-post_50.html?m
https://www.agro-lib.site/2020/08/blog-post_50.html?m
https://books-library.net/free-1180952957-download
https://books-library.net/free-1180952957-download
https://www.agro-lib.site/2022/04/blogpost_397.html
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  HTTPS://AR.WIKIPEDIA.ORG مسطحة ديداف -

 /http://drsuudad.blogspot.comالفاشيوال -الدكدة الكبدية -

  www.msdmanuals.com Schistosomiasis داءي البًلهارسًيَّات -

  https://e3arabi.com/?p=396952 شعبة الديداف المفلطحة :-

  https://www.aspdkw.com الديداف المفلطحة-عن-تعريفية-نبذة -

 https://mawdoo3.com عن الديداف المفلطحة بحث -

............................................................................... 

 

 

 

 

 

 

https://e3arabi.com/?p=396952
https://www.aspdkw.com-/
https://mawdoo3.comبحث/
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 "وقل اػولىا فسريا اهلل ػولكن ورسىله واملؤهٌىى

 صدق اهلل الؼظين

احلود هلل له الشكز وله احلود وله السٌاء احلسي، لقد وفقٌا اهلل إىل هذا 

املىضىع، وإًٌي قد ػزضد رأيي فقط، وأرجىا أى يكىى وفقٌي اهلل يف هذا 

 ػز وجل أى أكىى ػٌد سسي نٌكن تئنى اهلل ذؼاىل، األهز، داػني اهلل

 .والسالم ػليكن ورمحح اله وتزكاذه
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 إهـــــــــــــــداء
 
 إيل

 
 الفاضل الدكتىز / خليفه حسني عبد اجلىاد  إيل زوح أستاذي

 ’’اهلل زمحه ’’"شهيد العلن"

 ...
َ
 زوح والدي

 ...كل أفساد أسستي 

 إبٌي حمود 

 أساترتي األجالء 

 ئي وأصدقائي األعصاءشهال 

 كل هي يٌشد العلن واملعسفت 

 كل التقديس واإلعصاش والعسفاى باجلويل 
ً
 إليهن مجيعا
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 الكاذة يف سطىر
 االسزبر انذكزٕر/ عجذ انعهٛى سعذ سهًٛبٌ دسٕقٙ املُطبٔ٘

 جبيعخ سْٕبج  -كهٛخ انزراعخ  -اسزبر احلٕٛاٌ انزراعٙ ثقسى ٔقبٚخ انُجبد انذرجخ انعهًٛخ:
 انزخصص انعبو: ٔقبٚخ انُجبد

 انزخصص انذقٛق: احلٕٛاٌ انزراعٙ

abdelalem2011@gmail.com 

 املؤْالد انعهًیخ ٔ انزذرج انعهًٙ : ثبَٛب:
 2002جبيعخ اسٕٛط     -كهٛخ انزراعخ  -ثكبنٕرٕٚس يف انعهٕو انزراعٛخ ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -1
 2007جبيعخ اسٕٛط      -كهٛخ انزراعخ  -يبجسزري يف انعهٕو انزراعٛخ ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -2
 2011جبيعخ اسٕٛط    -كهٛخ انزراعخ  -دكزٕراِ يف انعهٕو انزراعٛخ ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -3

 ثبنثب: انزذرج انٕظٛفٙ :
 (2002جبيعخ اسٕٛط  -كهٛخ انزراعخ  -يعٛذ ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -1
 (2007جبيعخ اسٕٛط  ) -كهٛخ انزراعخ  -يسبعذ ثقسى ٔقبٚخ َجبد  يذرس -2
 (28/12/2011جبيعخ اسٕٛط  ) -كهٛخ انزراعخ  -يذرس ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -3
 (1/10/2012جبيعخ سْٕبج  ) -كهٛخ انزراعخ  -يذرس ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -4
 23/1/2017جبيعخ سْٕبج   -اعخ كهٛخ انزر -اسزبر عهى احلٕٛاٌ انزراعٙ املسبعذ ثقسى ٔقبٚخ َجبد -5
 31/1/2022جبيعخ سْٕبج   -كهٛخ انزراعخ  -اسزبر احلٕٛاٌ انزراعٙ ثقسى ٔقبٚخ َجبد -6

 ضٕ يف اجلًعٛبد االرٛخ:

 عضٕ يف اجلًعٛخ املصرٚخ نهحطراد. -1
 عضٕ يف اجلًعٛخ املصرٚخ االملبَٛخ نعهى احلٕٛاٌ. -2

 عضٕ يف اجلًعٛخ انعرثٛخ نٕقبٚخ انُجبد. -3

4- Member of "Asian Council of Science Editors 

 اهلُذ –عضٕ انهجُّ االسزطبرٚخ نهًؤمتراد انذٔنٛخ ثَٕٛٛذهلٙ  -5

 (ISDSعضٕا يف اجلًعٛخ انذٔنٛخ نهزًُٛخ ٔاالسزذايخ ) -6

 جمهخ دٔنٛخ 100حمكى دٔيل ألكثر يٍ  -7

 خبيسب: انٕظبئف انقٛبدٚخ أ اإلضرافٛخ

ٔ حزٙ االٌ. ٔ يذرة يعزًذ نذ٘  2015 /11/ 7خ ٔانجٛئخ مبحبفظخ سْٕبج ثذاٚخ يٍيذٚر فرع االحتبد انعرثٙ نهزًُٛخ املسزذاي -1
 االحتبد انعرثٙ نهزًُٛخ املسزذايخ ٔانجٛئخ

 املطرف انعهًٙ ملكبفحخ االفبد جببيعخ سْٕبج . -2

 جبيعخ سْٕبج -يذٚر ٔحذح يكبفحخ اٜفبد ثكهٛخ انزراعخ -3

 سبدسب: اجلٕائز

 2015/2016يف انعهٕو انزراعٛخ ٔانطت انجٛطر٘ نهعبو اجلبيعٙ  حبصم عهٙ جبئزح اجلبيعخ انزطجٛعٛخ -
 حبضر سٛبدرّ فٗ انعذٚذ يٍ انُذٔاد ٔٔرش انعًم ٔاملؤمتراد عهٗ املسزٕٖ انقٕيٗ ٔانذٔىل -
 َبقص سٛبدرّ انعذٚذ يٍ رسبئم املبجسزري ٔانذكزٕراِ عهٗ املسزٕٖ انقٕيٗ -
 ًٛخ انذٔنٛخسٛبدرّ عضٕ حترٚر ٔحمكى فٗ انعذٚذ يٍ اجملالد انعه -
 حبث دٔيل يف جمبل انزخصص مت َطرْب فٗ جمالد دٔنٛخ  ٔ عبملٛخ ، يُٓب راد يعبيم ربثري عبىل 100نسٛبدرّ أكثر يٍ  -
-قطر -انكٕٚذ –نسٛبدرّ انعذٚذ يٍ املقبالد ٔ انكزت انعهًٛخ فٗ انعذٚذ يٍ انذٔل انعرثٛخ يثم املًهكخ انعرثٛخ انسعٕدٚخ  -

 فهسطني – االردٌ – سٕرٚب -انسٕداٌ

 
.......................................................................... 

 

 ." اللهم انفعني بما علمتني ، كعلمني ما ينفعني ، كزدني علما ، كالحمد لله على كل حاؿ "

 االمنشاويالعلٌم  بدعد .ا            
abdelalem2011@gmail.com 
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