
1 
 

الدكتور نجم عبد الواحد عبد الخضر األستاذ محاضرة   

 / قسم علوم الحٌاة/ كلٌة العلوممادة الطفٌلٌاتأستاذ 

 

 المحاضرة األولى

Parasitology  علم الطفٌلٌات 

أحد العلوم األساسٌة فً علوم الحٌاة والذي ٌهتم بدراسة العالقة بٌن نوعٌن من الكائنات الحٌة أحدهما 

ـ ـــً المستفٌد بـــــى الكائن الحـــق علـــــأو أضرار وٌطل األخر مسبباً له أذىٌعٌش على حساب 

كما ٌهتم علم (   host) م المضٌؾـــــً المتضرر اســـــى الكائن الحـــــ( وعلparasite)الطفٌلً 

ت لفعالٌاتها الطفٌلٌات بدراسة المظاهر الخارجٌة والتشرٌح الداخلً ودورات الحٌاة وكٌفٌة أداء الطفٌلٌا

 الحٌوٌة وطرق معالجتها والحد من أضرارها .

 أهمٌة علم الطفٌلٌات :

لدراسة علم الطفٌلٌات أهمٌة كبٌرة فً السٌطرة على األضرار التً تنتج منها من خالل دراسة سلوك 

عملٌات المكافحة والقضاء  إجراءحتى نستطٌع هذه الطفٌلٌات  حٌاة وطرق تؽذٌة وأماكن تواجد ودورات

.علٌها   

 

 

 :Parasitism التطفل 

ه أضرار ـــــــهً العالقة بٌن نوعٌن من الكائنات الحٌة أحدهما ٌعٌش على حساب األخر وٌسبب ل

 ( host) وٌسمى الطرؾ المتضرر بالمضٌؾ (parasite)ًـــد بالطفٌلــرؾ المستفٌــــى الطـــــوٌسم

 وٌشترط فً هذه العالقة ما ٌلً :

ٌكون الطفٌلً حٌوان ال فقري .-1  
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ٌكون الطفٌلً أصؽر حجماً من المضٌؾ .-2  

ٌحافظ الطفٌلً على مضٌفه على قٌد الحٌاة .-3  

عضو الذي ٌصٌبه داخل جسم المضٌؾ ٌمتاز الطفٌلً بظاهرة التخصص للمضٌؾ ولل-4  

 

Parasitism التطفل 

 

 

 ؼـــــــذاء ومـــأوى                                                      

 

                  parasiteالطفٌلً                           مقـــــاومة host                  المضٌؾ

 

 أضـــــرار / مقاومـــة

 

 

 

 

 

 

 نبذة تارٌخٌة
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والحٌوانات ذات  اإلنسانالتً تصٌب  باألمراضعرفت الطفٌلٌات منذ العصور القدٌمة وذلك لعالقتها 

والدودة  اإلسكارسالعالقة به وتدل الوثائق المكتشفة على معرفة بعض الدٌدان المعوٌة مثل دودة 

فصلٌات معٌنة من الم أنواعوالبابلٌٌن مرض الجرب الذي تسببه  األشورٌٌنالشرٌطٌة كما عرؾ 

        (mites)والمتمثلة بالحلم

فً حضارة وادي النٌل فً  أماالتً ٌسببها الذباب  والبعوض والبراؼٌث والقمل  األضرارعلى  وتعرفوا 

مصر فقد جاء ذكر مرض البلهارزٌا والذي تسببه دٌدان تصٌب المجاري البولٌة وقد جاء فً الواح 

فٌعد العالم  اإلؼرٌقٌةفً الحضارة  أمالذباب والبعوض البردي وصؾ لطرد البراؼٌث والوقاٌة من ا

قراط  احد العظماء والذي عرفت فً عهده الدٌدان الخٌطٌة والدٌدان الشرٌطٌة وفً عهد ابو أرسطو

 اإلؼرٌقالمائٌة كما عرؾ  األكٌاسالعدرٌة الذي تسبه دودة  األكٌاسالطب فقد وصفت  أبوالملقب 

تعرؾ العلماء العرب فً عصر الجاهلٌة على الحمى  اإلسالموفً حضارة العرب قبل  مرض المالرٌا

 اإلنسانمن الحٌوان الى  األمراضتجة من مرض المالرٌا ومرض الجرب والحظوا انتقال عدد من االن

بتؽطٌة  اإلسالم أوصىالوقاٌة من الطفٌلٌات فقد  أهمٌةالعرب المسلمون  أدرك  اإلسالموفً عهد 

التً تشرب منها الكالب وحرم  األوانًبؽسل  أمرتصاب بالداء كما  المحتوٌة على الطعام كً ال ةاألوعٌ

والكالب وقد وصؾ ابن سٌنا  اإلنسانت المٌتة ومنع التالمس المباشر بٌن ااكل لحوم الخنازٌر والحٌوان

ة داء الفٌل كما وصؾ الرازي دود والدودة الدبوسٌة اإلسكارسالدودة الشرٌطٌة العزالء ودودة 

وقد ساهم العلماء العرب مساهمة فعالة فً الحفاظ على الحضارة الؽربٌة بترجمة الكثٌر من  والمالرٌا

.ثم تطور علم الطفٌلٌات الى ان نشا علم الكتب الٌونانٌة والرومانٌة إلى العربٌة واالستفادة منها

سات المكبرة فقد استعمل العالم الطفٌلٌات التجرٌبً فً عصر النهضة الحدٌثة حٌث تم اكتشاؾ العد

مرة حٌث فحص عٌنات من الؽائط واللعاب وهو الذي اكتشؾ بعض  ألوللٌفنهوك المجهر البسٌط 

ا الفم بٌبا الزحار وامٌاردٌا االمعاء ثم وصؾ العلماء امالطفٌلٌات االبتدائٌة مثل القربٌة القولونٌة وجٌ

فً الكرٌات الحمراء فً اإلنسان كما قام العالم رود لوفً بتصنٌؾ الدٌدان الى خمسة  وطفٌلٌات المالرٌا

أصناؾ وهً الدٌدان الشرٌطٌة والدٌدان الخٌطٌة والدٌدان المشوكة الرأس والدٌدان الكٌسٌة والدٌدان 

الطفٌلٌات   االسطوانٌة ثم توالت االكتشافات العلمٌة مع تطور األجهزة والمعدات المختبرٌة وارتبط علم

 . األخرىوالحٌوانات  اإلنسانبصحة 
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 أنواع الطفٌلٌات 

Parasite  ًالطفٌل 

حٌوان ال فقري ٌعٌش على حساب كائن حً أخر من أجل الحصول على الؽذاء والمأوى مسبباً أذى 

وتقسم الطفٌلٌات حسب المكان الى نوعٌن :لمضٌفه   

على السطح الخارجً لجسم المضٌؾ مثل :هً التً تتواجد ectoparasiteطفٌلٌات خارجٌة -1

 القمل والبراؼٌث .

:هً التً تعٌش داخل أجسام كائنات حٌة أخرى وتتخصص هذه endoparasiteطفٌلٌات داخلٌة  -2

الطفٌلٌات إلصابة أو التواجد فً أعضاء معٌنة من جسم المضٌؾ فقد تعٌش باألمعاء أو الدم ، األنسجة 

 ، السائل الجوفً .

 

 وتنقسم الطفٌلٌات حسب المعٌشة الى :

: هً الطفٌلٌات التً ال تستطٌع ان تستمر على قٌد الحٌاة   obligate parasiteطفٌلٌات إجبارٌة-1

 اال بطرٌقة التطفل أي تموت بدون وجود المضٌؾ .

هً الطفٌلٌات التً تستطٌع ان تعٌش بصورة حرة : facultative parasiteطفٌلٌات اختٌارٌة  -2

 ند ؼٌاب المضٌؾ ع

 ٌوجد قسم أخر للطفٌلٌات حسب زمن التطفل :

 : هً التً ال تستطٌع ان تترك المضٌؾ .  parmenent parasiteطفٌلٌات دائمٌة-1

 : هً التً تتصل بمظائفها أثناء التؽذٌة فقط .  temporary parasiteطفٌلٌات مؤقتة -2

 

 :  hostsائؾالمض
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المضٌؾ : عبارة عن كائنات حٌة قد تكون ال فقرٌة مثل القواقع ـ القشرٌات ـ الحشرات أو قد تكون 

فقرٌة مثل األبقار ـ الخنازٌر ـ األسماك ـ االنسان  ٌقضى فٌه الطفٌلً أطواره البالؽة أو الٌرقٌة ومن 

 المضائؾ ما ٌأتً :

مضٌؾ الذي ٌقضً فٌه الطفٌلً أطواره : هو ال final or definitive host   المضٌؾ النهائً-1

 البالؽة وٌصل الى طور البلوغ الجنسً أي الطفٌلً ٌستطٌع ان ٌتكاثر جنسٌاً .

: هو المضٌؾ الذي ٌقضً فٌه الطفٌلً أطواره   inter mediate hostالمضٌؾ الوسطً -2

 الٌرقٌة وقد ٌحصل فٌه التكاثر الالجنسً .

نمو : هو المضٌؾ الذي تتجمع فٌه الٌرقات المعدٌة دون حصول carrier hostالمضٌؾ الحامل  -3

 ) حامل لمسبب المرض ( وال تظهر علٌه أعراض المرض .

: هو الحٌوان أو المضٌؾ المسؤول عن نقل الطفٌلً من مضٌؾ   vector hostالمضٌؾ الناقل -4

 نهائً الى مضٌؾ نهائً أخر دون حصول نمو لهذا الطفٌلً فً هذا النوع .

: هو مضٌؾ نهائً ٌعمل كمستودع أو مصدر لإلصابة   reservoir hostالمضائؾ الخازنة -5

ً( من المضائؾ الخازنة المتمثلة ستسً ببعض الطفٌلٌات كما فً )الترٌبانوسوما ( الذي تنقله ذبابة )ت

الى  اإلنسانبالكالب . وفً نفس الوقت قد ٌعتبر االنسان مضٌؾ خازن فً حالة انتقال الطفٌلً من 

 الكالب . 
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/ مادة الطفٌلٌات/ قسم رمحاضرة األستاذ الدكتور نجم عبد الواحد عبد الخض

 المحاضرة الثانٌة   /  علوم الحٌاة/ كلٌة العلوم

parasitic adaptation    التكٌفٌات الطفٌلٌة 

على الطفٌلً أن ٌتالءم مع البٌئة التً ٌعٌش فٌها سواء كان هذا الطفٌلً خارجً أو داخلً لكً   

-ٌستمر على قٌد الحٌاة واهم هذه التكٌفٌات ما ٌلً :  

اختزال حجم الطفٌلً حٌث ٌفقد الحٌوان الطفٌلً بعض األعضاء التً ٌستؽنً عنها فً المعٌشة -1

أعضاء الحس وأحٌانا الجهاز الهضمً .الطفٌلٌة مثل أعضاء الحركة وبعض   

 والمخالب والكالكٌب امتالك الطفٌلٌات لوسائل التثبت وااللتصاق بجسم المضٌؾ مثل المحاجم -2

  سنان  واال

 لؽرض الدخول الى جسم المضٌؾ و الثقب كاالشواك تراق اخوسائل اال امتالك الطفٌلً-3

ائل حماٌة من العصارات الهاضمة ٌجسم المضٌؾ مثل تمتلك العدٌد من الطفٌلٌات خاصة المعوٌة وس -4

كبٌرة من المخاط كما تفرز بعض الطفٌلٌات مواد  كمٌات وإفرازوجود البشرة المحاطة بالكٌوتكل المدبػ 

 كٌمٌاوٌة تحمٌها من مناعة المضٌؾ .

اعداد كبٌرة  أنتاجكبٌرة من البٌوض او  أعداد إلنتاجتطور الجهاز التناسلً فً الطفٌلٌات والتكٌؾ  -5

 من االجٌال خالل الدورة التكاثرٌة .         

المٌل الى حالة التخنث وسبب ذلك لحدوث اإلخصاب عند ؼٌاب الجنس األخر حٌث ٌتواجد احٌانا فرد -6

 التتسع تلك البٌئة للشرٌك االخر فقدواحد من الدٌدان فً البٌئة الداخلٌة للطفٌلً 

 ائؾ لؽرض االنجذاب الٌها ضحساسٌة الفرازات بعض الم تمتلكقٌة بعض الطفٌلٌات او اطوارها الٌر-7

وسطٌة او ناقلة  أثناء انتقالها من مضٌؾ الى أخر كما مضائؾ تكٌفت بعض الطفٌلٌات للمعٌشة فً  -8

 تكٌفت بعض الطفٌلٌات الى التكٌس عند مؽادرتها جسم المضٌؾ تالفٌا لظروؾ البٌئة الخارجٌة القاسٌة
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 -: فٌلٌات الى المضٌؾطرق انتقال الط

 -تدخل االطوار المعدٌة  الى جسم المضٌؾ وتحدث االصابة بعدة طرق منها :

عن طرٌق الفم : وتعد هذه الطرٌقة من اهم الطرق التً تحدث من خاللها االصابة بالطفٌلٌات مثل  -1

 . الؽذاء الملوثٌن بهذه االطوار مع الماء او تاالبتدائٌابٌوض الدٌدان واالطوار المكٌسة لبعض 

تحدث العدوى لبعض االطوار المعدٌة باختراق الجلد من خالل المناطق الرخوة او  : عن طرٌق الجلد-2

 الجروح كما فً دٌدان البلهارزٌا وطفٌلً المالرٌا والدٌدان الشصٌة

الى جنٌنها كما هو  عن طرٌق المشٌمة او عملٌات نقل الدم تحدث عملٌة اصابة من خالل دم االم -3

اثناء عملٌة نقل الدم كما هو الحال فً بعض  الحال فً المقوسات الكوندٌة او تحدث عملٌات االصابة

 المثقبٌات 

عن طرٌق االتصال الجنسً تحدث االصابة ببعض الطفٌلٌات اثناء ممارسة العملٌة الجنسٌة من  -4

 المشعرات المهبلٌة المصابٌن الى االصحاء كما هو الحال االصابة بطفٌلً 
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 التطفل فً المملكة الحٌوانٌة : 

 تضم المملكة الحٌوانٌة مجامٌع كبٌرة من الحٌوانات التً تكٌفت للمعٌشة الطفٌلٌة

 -تشمل ماٌلً :

 

   

 

 



9 
 

Parasitic Protozoa  الطفٌلٌات االبتدائٌة 

   Genus :Entameba  جنس االمٌبا -1

 Entamoebaاألمٌبا التً تصٌب اإلنسان هً االمٌبا الحالة للنسٌج هناك  ثالثة أنواع من 

histolytica   اما امٌبا القولون  وتعتبر ممرض لإلنسان E.coli  وامٌبا اللثةE.gingivalis   

   فكالهما ؼٌر ممرض

 Entamoeba histolytica)أ( األمٌبة المحللة لألنسجة  

والحررارة ؼٌررر أنرره ٌكثررر  (Tropics)تنتشررر األمٌبررة المحللررة لألنسررجة  فررً المنرراطق االسررتوائٌة   

ة مع سوء الحالة الصحٌة. تعٌش األمٌبة المحللة لألنسجة كطفٌرل فرً الجرزء ئانتشارها فً المناطق الداف

اء وٌنرتج لإلنسران وتتؽرذى علرى أنسرجة جردار األمعر (Large intestine)العلوي من األمعاء الؽلٌظرة

. ٌمكررن لألمٌبررة المحللررة لألنسررجة  أن تنتشررر إلررى الكبررد والرررئتٌن (Ulcers)عررن ذلررك تقرحررات شرردٌدة 

والمخ. تصٌب األمٌبة المحللة لألنسجة أنواعرا أخررى مرن الثردٌٌات مثرل الؽرورٌال والشرامبانزي والقررود 

 والكالب والقطط والخنازٌر والفئران. 

 

 الحالة للنسٌج ) طور الناشطة و الطور المكٌس (   ( االمٌبا1شكل )
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 ( دورة حٌاة طفٌلً االمٌبا الحالة للنسٌج 2شكل )

هذا الطفٌلً بأربعة أشكال متمٌزة  وهً الطور المؽتذى  (Life Cycle)تمر دورة الحٌاة 

(Trophozoite)   و الطور قبل المتكٌس(Precyst)  و الطور المتكٌس(Mature cyst)  و

. تبدأ دورة الحٌاة بأن ٌهاجم الطور المؽتذى النسٌج المبطن (Metacyst)أخٌراً الطور بعد المتكٌس 

لألمعاء وٌتؽذى علٌه وعلى كرات الدم مسبباً قرحة  ثم ٌتكاثر باالنقسام الثنائً البسٌط لٌنتج األطوار 
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 Chromatoid)اتٌدٌٌن قبل المتكسٌة والتً ٌقوم كل منها بتكوٌن فجوة جلٌكوجٌن وجسمٌن كروم

bodies)   وتحٌط نفسها بجدار الكٌس وٌسمى الطفٌلً فً هذه الحالة الطور المتكٌس وحٌد النواة. ثم

 Mature)ٌلً ذلك انقسام النواة مرتٌن متتالٌتٌن لٌتكون فً النهاٌة الطور المتكٌس ذو األربعة أنوٌه 

cyst) ى الخارج وٌصاب اإلنسان عندما ٌتناول طعاماً وهوا لطور المعدي. ٌمر هذا الطور مع الؽائط إل

أو شراباً ملوثاً بالطور المعدي فٌصل هذا الطور إلى الجزء األسفل من األمعاء الدقٌقة حٌث ٌخرج 

)رباعً   Metacystالكائن من الحوصلة )الكٌس( وفً هذه الحالة ٌسمى الطور بعد المتكٌس 

الطور بعد المتكٌس ثمانً األنوٌة الذي ٌكون ثمانٌة أفراد األنوٌة(. تنقسم األنوٌة مرة واحدة وٌتكون 

 جدٌدة تتؽذى على محتوٌات الؽذاء باألمعاء وتنمو إلى الطور المؽتذى.

% من الحاالت 90تعتبر األمٌبة المحللة لألنسجة  طفٌل شدٌد اإلمراض ومع ذلك فانه فى حوالً 

تضر و ال تصٌب األنسجة أما فى نسبة ال (Lumen forms)تعٌش األطوار المؽتذٌه كأشكال معوٌة 

مسببه  (Tissue forms)% األخرى فإن هذه األطوار تعٌش كأشكال نسٌجٌة )داخل النسٌج( 10

أضراراً كبٌره و ٌساعد نقص الفٌتامٌنات و سوء التؽذٌة أو إتالؾ الطبقة المخاطٌة بواسطة التهابات 

شكل النسٌجً.  تسبب األمٌبة المحللة لألنسجة  بكتٌرٌة سابقة على التحول من الشكل المعوي إلى ال

و ٌمكن أن تنتشر عن طرٌق مجرى الدم عن طرٌق الورٌد   (Dysentery)الدوسنتارٌا األمٌبٌة 

 Pulmonary)ومنه إلى  الرئتٌن   (Liver abscesses)البابى إلى الكبد مسببه خراج بالكبد 

abscesses)  و إلى الدماغ(Cerebral abscesses) ى حاالت نادرة. ٌستطٌع الطور ف

المؽتذى مهاجمة الطبقة المخاطٌة لألمعاء بواسطة أنزٌماته المحللة وٌسبب قرحة كأسٌه أو دورقٌه. 

وٌمتد التقرح فً اإلصابات المزمنة إلى الطبقات العمٌقة كالطبقة تحت المخاطٌة وٌؤدى ذلك إلى حدوث 

ة. ٌصاحب الدوسنتارٌا األمٌبٌة )الزحار( بعض األعراض التهاب باألمعاء وكذلك التهاب بالزائدة الدودٌ
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مثل ألم بالبطن ونزول دم ومخاط مع الؽائط وإسهال شدٌد ونقص فً الوزن. ٌتم التشخٌص من خالل 

فحص عٌنة من البراز باستخدام المجهر الضوئً ومشاهدة األطوار المختلفة مثل الطور المؽتذى وقبل 

 المتكٌس و المتكٌس.

 

 اإلصابات الثانوٌة لالمٌبا الحالة للنسٌج (3شكل )

 Entamoeba coliب( أمٌبة القولون  )

تعٌش بتجوٌؾ األمعاء الؽلٌظة لإلنسان وتوجد عالمٌاً فً كثٌر من الناس. ال ٌسبب هذا الطفٌلً 

أضراراً لإلنسان وٌتؽذى على البكتٌرٌا وبقاٌا الطعام ؼٌر المهضوم ولكنه ال ٌتؽذى أبداً على األنسجة أو 

إلى إكتوبالزم وإندوبالزم. مٌكرون وال ٌتمٌز السٌتوبالزم  40ـ20الدم. ٌتراوح حجم الطور المؽتذى من 

تحتوى الفجوات الؽذائٌة للطور المؽتذى على بكتٌرٌا وبقاٌا طعام أما النواة فإنها كبٌرة نسبٌاً وتحتوى 
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على كروماتٌن وإندوسوم طرفً. ٌمثل الطور المتحوصل ) المتكٌس ( المحتوى على ثمانٌة أنوٌه 

تنعدم به األجسام الكروماتٌدٌه وإن وجدت فهً مبكرون و 30ـ20الطور المعدي وٌتراوح حجمه ما بٌن 

 رفٌعة وإبرٌة الشكل.

دورة الحٌاة تشبه مثٌلتها األمٌبة المحللة لألنسجة  ؼٌر أن الطفٌلً ال ٌخترق نسٌج العائل. 

وتنتقل العدوى عندما ٌأكل اإلنسان طعاماً أو ٌشرب شراباً ملوثاً بالطور المعدي وٌتم التشخٌص عن 

 من الؽائط ومشاهدة األطوار المؽتدٌة والمتكٌسة )ذات الثمانً أنوٌه(.طرٌق فحص عٌنة 

 Entamoeba gingivalis)ج( أمٌبة اللثة     

ٌعٌش هذا الطفٌلً على اللثة فً فم اإلنسان وخصوصاً بٌن قواعد األسنان و اللثة المصابة 

(Infected gums) لسٌتوبالزم إلى اكتو مٌكرون وٌتمٌز ا 20ـ10. ٌتراوح حجم الطور المؽتذى من

بالزم وإندوبالزم أما النواة فإنها تحتوى على كروماتٌن وإندوسوم مركزي . تحتوى الفجوات الؽذائٌة 

للطور المؽتذى على بكتٌرٌا وبقاٌا طعام .ال ٌوجد طور متكٌس وبالتالً فان العدوى تنتقل عن طرٌق 

ن فم لفم أو عند استخدام أدوات المرٌض .ال الطور المؽتذى مع رذاذ الشخص المتكلم أو عند التقبٌل م

ٌسبب هذا الطفٌلً أثارا مرضٌة لإلنسان وٌمكن تشخٌصه بعمل مسحه للثة وفحصها مجهرٌاً للتأكد من 

 وجود الطور المؽتذى.

 

 

 



14 
 

 محاضرة األستاذ الدكتور نجم عبد الواحد عبد الخضر 

 أستاذ مادة الطفٌلٌات/ قسم علوم الحٌاة/ كلٌة العلوم

 

 المحاضرة الثالثة 

 Genus : Giardia تجنس الجيارديا -2

  (Phylum: Sarcomastigophora)شعبة المحميات المسوطةجيارديات إلى جنس ال ينتمي

. راتع  شَ الم   و الميشمانيا و  الِمثَقبياتمثل  (Subphylum: Mastigophora)سوطياتتحت شعبة ال

 .الثديياتيضم ىذا الجنس أنواعًا تتطفل في أمعاء 

 Giardia Lamblia ومي  المبِ  اياردي  جِ 

في األمعاء  عيشيصيب األطفال بكثرة وتحيث  في مختمف أنحاء العالم  ومي  المبِ ا ياردي  جِ ال نتشرت

لبطانة األمعاء  ممتصقا بالخاليا الطالئية (Trophozoite)الدقيقة لإلنسان. يعيش الطور المغتذى 

ويتكاثر عادة باالنقسام الثنائي البسيط حيث تنقسم النواة أواًل ثم يمييا األسواط وقرص االلتصاق ثم 

أخيرًا السيتوبالزم وبيذه الطريقة يتكون عدد كبير من الطفيمي حتى أنو في بعض الحاالت يصل عدد 
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مغتذى إلى القولون وىنا يبدأ في تكوين بميون في التبرز الواحد. يتحرك الطور ال 41الطفيميات إلى 

يحتوى الكيس الناضج عمى أربعة أنويو وأربعة أجسام وسطية وميزابان  (Cyst)كيس حول نفسو 

بطنيان باإلضافة إلى الحوصمة التي تحيط بو. تخرج األكياس الناضجة مع الغائط وتتم العدوى عندما 

ب المموثين. تفقس ىذه األكياس في أمعاء يبتمع شخص آخر ىذه األكياس مع الطعام وماء الشر 

  المصاب ويخرج من كل كيس فردان من الطور المغتذى لتبدأ حياتيا من جديد.
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 المرضية األعراض 

ومن الممكن أن تشمل  موزن.ل اً فقدان وباألمعاء  اً ومغص اً آالم بدم و اً مصحوب إسياالً  تشمل

وذلك ألن الطفيمي يمتصق بالغشاء المخاطي المبطن لألمعاء بواسطة ممصات  صابة ظيور الصفراءاإل

امتصاص الدىون  خصوصاً خاصة و بذلك يعوق عمل العصارة المعوية و اليضم وكذلك االمتصاص و 

فحص عينة من الغائط ومشاىدة الطور المغتذى والمتحوصل عمى  التشخيصيعتمد . و الفيتامينات

و غسل  مكافحة الذبابو  نظافة الطعام والماء االعتناء بالصحة العامة خصوصاً  تشتمل عمى .الوقاية

 .جيدًا وكذلك غسل األيدي عند تناول الطعام تالخضروا
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 محاضرة األستاذ الدكتور نجم عبد الواحد عبد الخضر 

 أستاذ مادة الطفٌلٌات/ قسم علوم الحٌاة/ كلٌة العلوم

 

 المحاضرة الرابعة 

 

 Genus: Trichomonas    راتع  شَ جنس الم  

  (Phylum: Sarcomastigophora)شعبة المحميات المسوطةإلى  راتع  شَ جنس الم   ينتمي

تتخذ أنواع و الميشمانيا.   الِمثَقبياتمثل  (Subphylum: Mastigophora)سوطياتتحت شعبة ال

األمامي وسوط خامس يمتد  الجسم مزود بأربعة أسواط تمتد من الطرف وىذا الجنس أشكااًل بيضاوية 

غشاء يسمى الغشاء المتموج. في بعض األنواع قد يصل عدد األسواط األمامية  امتدادإلى الخمف عمى 

يمتد طوليًا في وسط الجسم وغالبا ما يبرز  (Axostyle)إلى خمسة وأحيانًا ثالثة. يوجد قمم محوري 

ال يوجد بيذا  لمطفيمي.ما تقع في الطرف األمامي  من النياية الخمفية لمطفيمي. يوجد نواه واحدة غالباً 

الجنس الطور المتكيس ويعتقد أن اإلصابة تتم عن طريق الطور المغتذى. ىناك ثالثة أنواع من 

ٌَّةالم َشع ررات تصيب اإلنسان ىي ع  شَ الم    .T)   أو المعوٌة الَبَشري ةة الم َشع رو  (T. tenax)  ة الَفَمو

hominis) ٌَّةالم َشع رو ٌَّةالم َشع رويعتبر  (T. vaginalis) ة الَمهبِل من بين األنواع  الوحيدة ة الَمهبِل

 الثالث السابقة الذي يسبب أعراضًا مرضية لإلنسان.
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ٌَّةالم َشع ر  Trichomonas vaginalis  ة الَمهبِل

اإلنسان  ففي الذكر يصيب  فىيعيش ىذا الطفيمي في القنوات البولية التناسمية لكل من الذكر واألنثى 

ىذا الطفيمي حوض الكمية والحالب والمثانة البولية وغده البروستاتا والحوصمة المنوية واالحميل أما في 

اسع االنتشار في العالم وتتراوح األنثى فيصيب الميبل والرحم وقناة مجــرى البول والمثانة. الطفيمي و 

يتكاثر الطفيمي الجنسيًا باالنشطار الثنائي   %.41-1% وفي الذكور 12-02نسبو االصابو في اإلناث 

وال يوجد دليل  عمى تكون الطور المتكيس. تنتقل االصابو من شخص ألخر عن طريق الجماع عاده إال 

طفيمي قد ثبت أيضًا حيث أنو قد تم تشخيص حاالت  أن احتمال االصابو عن طريق المالبس المموثة بال

صابو  في عدد من الرضع واألطفال واإلناث غير المتزوجات. إضافة إلى ذلك يعتقد أن إصابة الرضع ٳ

 قد تحدث أثناء الوالدة في حالة ما إذا كانت األم مصابة بالطفيمي.

عة أيام من اإلصابة يمي ذلك األعراض بظيور التياب في الميبل وذلك بعد بض األنثى تبدأفي 

تظير إفرازات ميبمية ال تمبث أن تزداد ويصبح لونيا  لو.احتقان في جدار الميبل وتحمل الغشاء المبطن 

في الذكر  من بين و أبيض أو مائاًل لالخضرار ويصاحب ذلك أالم في النسيج الطالئى المبطن لمميبل. 

أالم في غدة البروستاتا  و ازات صفراء المون مع البولنزول إفر  و األعراض الشعور باأللم عند التبول
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فحص عينة من البول أو اإلفرازات لممرأة والبحث فييا عن الطور عمى التشخيص  يعتمد  واالحميل.

فحص عينة من إفرازات البروستاتا في الذكر والبحث فييا عن الطور المغتذى . الوقاية  والمغتذى 

العالج  و تناول العامةالحيطة والحذر عند استخدام دورات المياه ة و الشخصيالعناية بالنظافة  تشمل

 فى حالو ثبوت العدوى.الكيماوي 

 

 


