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تايليفطلا ملع يف ةمدقم

: تايليفطلا ملع فيرعت
تايوضعل ةكرتشم عالةق كانه نوكت ،ذإ لفطتلا ةرهاظ موهفمب متهيو ، ةايحلا ملع عورف دحأ وه

(Parasites) تايليفطلا اآلرخب عونلا تانئاك اهتايح ءانثأ يف لغتست يتلا تانئاكلا ىعدتو ، عونلا ب فلتخت
تابلطتمو اهئاذغ تايليفطلا كلتل نمؤت يتلا ةفيضملا تانئاكلا ىلع (Host) ءايوث األ مسا قلطي امنيب ،

: ةيلا تلا تاعوضوملا يف تايليفطلا ملع ثحبيو . اهتايح
.(.. ةينبلا ، نوللا ، لكشلا ، مجحلا ) يليفطلل ةيئايلكشلا تافصلا -1

. يليفطلا عضومتو ةيئايلكشلا تافصلا ىلع كلذ دمتعيو : يليفطلا فينصت -2
. يليفطلل ( تايويح ) ةيويحلا تافصلا -3

. ةطيحملا ةيئيبلا لماوعلا ريثأتو يليفطلا و يوثلا نيب 4-علاالةق
( كلذ لكل ةئيهملا لماوعلا و هتايح ةرود هلا، قتنإ ، هعدوتسم ) يليفطلا ةيارسو تايئيبولا -5

. ندبلا يف هلا عفأ ةيلآو يليفطلا ضارمإ -6
. يليفطلا لا عفأ ىلع ًايطلخو يوثلا مسج لعف دودر -7

. ًايربخمو ،( ًايكينيلكإ ) ًايريرس : هلعف نع جتانلا ضرملا و يليفطلا صيخشت قئارط -8
.( ةجلا وعملا ءاقت (اإل تايليفطلا ةحفاكم تايساسأو قئارط -9

: يوثلا و يليفطلا نيب لدابتملا ريثأتلا لا كشأ
ةلدابتملا ةدئافلا فدهب كلذو ، يوثلا و يليفطلا نيب ةكرتشم ةشيعم :Symbiosis( ةشياعملا ) شياعتلا -1

شرك يف شيعت يتلا واألويلا ميثارجلل ةبسنلا لاب حلا وه امك باآلرخ، امهنم لك دوجو طبتريو ، امهنيب
. تارتجملا

عفن تاذ يوثلا و يليفطلا نيب ةكرتشم ةشيعم :Mutualismus( ةعفنملا ب لدابتلا – ةعفانملا ) ةلكاؤملا -2
نأ نكمي امهنم ،ألنكالً ةيتايح ةرورض ًاعم نآ يف دوجولا اذه نوكي ،بالنأ نيكيرشلا كلال ةدئافو

باآلرخ. هتايح طابترا نود نم شيعي
طقف يليفطلل ةعفنملا اهيف دوعت يوثلا و يليفطلا نيب ةكرتشم ةشيعم :Commensalismus معاطتلا -3
يف لا حلا وه امك ، ضئافلا نم ءاذغلا و يتايحلا طسولا هكيرشل نمؤي يذلا ، يوثلل ررض وأ عفن نود نم

. ناسن دنعاإل ظيلغلا يعملا يف ةينولوقلا ةلوحتملا لفطت
تقؤم لكشب يليفطلا ميقي ثيح ، ًايميمص ًايفيظو ًاطابترا لكشلا اذه لثميو :Parasitismus لفطتلا -4
داوملا وأ ةيحلا الاي خلا ىلع ىذغتيو هباسح ىلع شيعيو ، هحطس ىلع وأ يوثلا مسج يف مئاد وأ
ةيذأ ثدحيو الةيب قتس اال هنوؤش يف يوثلا ىلع يليفطلا دمتعي كلذبو ، يوثلا دنع ةزهاجلا ةيئاذغلا

. ًايفيظو وأ ًايئايلكش اهيف رثؤت ةيوضعلا يف ًارارضإو
:Parasite يليفطلا

وه ريبكلا عونلا نم نوكيام رخآ،غًابلا يح نئاك ىلع وأ يف مئاد وأ تقؤم لكشب ميقي يح نئاك وهو
. ًاضارمإو ًةيذأ هل ببسيو يلك، وأ يئزج لكشب كلذو ،(host) يوثلا

: لفطتلا لا كشأ بسحب ةديدع عاونأ ىلإ ُتاّيليفطلا ُمسقتو
: يوثلل ةبسنلا ب اهعضوت ناكم بسحب -1

ب ىذغتتو ةحوتفملا هكلا سم وأ يوثلا مسج حطس ىلع شيعت يهو :Ectoparasites ةيجراخ تايليفط -1
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.( ثوغربلا - لمقلا ) لثم يجراخلا طسولا عم ًةطبترم نوكتو الةيل، خلا لئاوسلا و مدلا
الايوأ خلا لخاد وأ ةيلخادلا ءاضع يفاأل ) ندبلا لخاد شيعت يهو :Endoparasites ةيلخاد تايليفط -2

.( -األويلا ةيطيرشلا ناديدلا ) لثم ( مسجلا فاوجأ يف وأ دلجلا تحت وأ اهنيب
: لفطتلا موزلو اهتايح تابلطتم بسحب -2

فعض ) ةبسانم طورش نم ديفتست تايليفط يهو :Opportunistiveparasites ةيزاهتنإ تايليفط -1
. ةنيعم ًارارضأ ببستو ، ةدشب هيف رثاكتتو ، ًانيعم ًايوث وزغت يك ،(ً ثمال يعانملا زجاحلا

ةلفطتم وأ ةرح ةشيعم شيعت تايليفط يهو :Facultativeparasites( ةريخم ) ةيرايتخإ تايليفط -2
. اهوزغت يتلا جسنلا يف

يف ىرخأ ةيوضعب ةطبترم شيعت تايليفط يهو :Obligateparasites( ةربجم ) ةيرابجإ تايليفط -3
، اهتايح لك يف وأ اهتايح نم ةددحم ةرتف

: ىلإ يوثلا لاب اإلصت ةدم بسح تايليفطلا هذه ميسقت نكميو
هيلع ددرتت ،ذإ ءاذغلا لوانتل آلرخ تقو نم يوثلا نع ثحبت يهو :(temporary) ةيتقو تايليفط أ-

. ةايحلا ماود تابلطتم بسح
. يوثلا مسج ىلع وأ يف رارمتساب ميقت تايليفط يهو :(stationaer) ةميقم تايليفط ب—

: ىلإ لحارملا بسح اهميسقت نكمي امك
، هتايح خالل يوثلا كرت ىلع رداق ريغ طمنلا اذه نم يليفطلا نوكيو :(Permanent) ةمئاد تايليفط أ-

. يوثلا ىلع وأ يف روطتلا لحارم عيمج يليفطلا يضقي كلذبو
يفو ، ةايحلا ةرود نم ًايرهوج ًاءزج يضقي ألن يليفطلا رارطضا وهو :(Periodic) ةيرود تايليفط ب-

. لهاك يليفط ،وأ يقري ٍروطك هيلع وأ يوثلا يف ةددحم ةلحرم
يسيئرلا اهيوث ريغ يف ًةفدص دجوت تايليفط يهو :(Incidental)- ةيثداح ) ةضراع تايليفط ج-

.( ناسن دنعاإل ةيبلكلا ةهوفلا ةيئانث دوجو )
اهناكم ريغ يف عضوتتل يوثلا مسج يف اهقيرط لضت تايليفط يهو :(Erratic- ةغئاز ) ضةلا تايليفط دـ-

.( ةناثملا دبالًنم ةئرلا ةيعوأ يف ةقشنملا عضوت ) لضفملا
: يوثلا ب صصختلا و ةيعونلا بسحب -3

. ةريثك ةفيضم ءايوثأ ىلع ةلوهكلا روط يف ىوثتت يهو : يواثملا ةعساو تايليفط -1
وأثال نييوث ىلع وأ دحاو يوث ىلع اهتلوهك روط يف ىوثتت يهو : يواثملا ( ةدودحم ) ةقيض تايليفط -2

. ءايوثأ ةث
. ةايحلا ةرود خالل يوثلا لدبت ال يهو : يواثملا ةهباشتم تايليفط -3

ريغ روطتلا نأ (يأ اهتايح ةرود خالل يرابجإ لكشب يوثلا لدبت يتلا يهو : يواثملا ةرياغتم تايليفط -4
.( رثكأ وأ طسوتم يوث دوجول ةجاح كانه يلا ،بوتلا رشابم

:Hostي اوثل
لأل ةددعتم ًاعاونأ كانهو همسج حطس ىلع وأ هيف يليفطلا دجوي يذلا يحلا نئاكلا هنأب يوثلا فّرعُي

يه: ءايوث
ًاراوطأ هيف شيعت دق ،وأ يليفطلل ًايسنج ةجضانلا راوط األ فيضتسي يذلا يوثلا وهو : يئاهنلا يوثلا -1

. هدرفمب هيلع ةلفطتم تناك اذإ ةيقري
ةرثكب تايليفطلا نم عون هيف دجوي يذلا يئاهنلا يوثلا وهو : يسيئرلا يوثلا -2

.( ًاردان ) نايح األ ضعب يف تايليفطلا نم عون هدنع لفطتي يئاهن يوث وهو : يوناثلا يوثلا -3
موقي لثم،وال األ لكشلا ب هيف روطتي ،وال ةليوط ةرتفل تايليفطلا نم عون هيف ميقي ال يوث : ئراطلا يوثلا -4

.( ناسن دنعاإل ستميإ الاير يفوريدل ةيومدلا لحارملا (ك يئيبو رودب
ةيسنج ال راوطأ هيف دجوتو ، ةايحلا ةرود نم مهم ءزج يرابجإ لكشب هيف متي يوث : طسوتملا يوثلا -5
يوثلا اذه نوكي نأ نكميو ، دحاو طسوتم يوث نم رثكأ ةرودلا هذه بّلطتت دقو ،(ً ثمال تاقري )

.( اهريغو .... لمق ، ثوغرب ، نوزلح ) ًايراقف )وأال اهريغو ... بنارأ ،...مجلا... راقبأ ، مانغأ ) ًايراقف
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. هيف روطتت ال يهو ، يليفطلل ةيقريلا راوط لأل يوث وهو : عيمجتلا وأ نزخلا وأ لقنلا يوث -6
. ًايئاهن ًايوث وأ لقن يوث وأ ًاطسوتم يوثلا اذه نوكي دقو ، ضرملا تاببسمل لقان يوث : لقانلا يوثلا -7

تايليفطلا ضارمإ ةيلآ
ةيجولويسيفلا تابارطض واال تاريغتلا يلا بوتلا األعفلا لمجمب تايليفطلل ةيضارم اإل تاريثأتلا ُطبترت

ةرشابم ريغ وأ ةرشابم تاريغتلا كلت نوكتو ، هحطس ىلع وأ مسجلا لخاد يف اهدوجو نع ةمجانلا ةيضرملا
، ةطيحملا فورظلا ىلإ ةفاضإ ، جمخلا ةعرجو ، هتيرذو ، يليفطلا عونو ، يوثلا ةيدادعتسا ىدمب كلذ قلعتيو ،

. ءايوث دنعاأل يعانملا ىوتسملا ،و ةمواقملا ،و رمعلا و
: يلي امب تايليفطلا اهثدحت يتلا واألعفلا تاريثأتلا لا مجإ نكميو

: ةيلا تلا لا يفاألكش تاريثأتلا هذه رهظتو : اآلةيل تاريثأتلا -1
، جسنلا يف ًايباهتلا ًاساكترا ةببسم ةيبصعلا تاياهنلا و جسنلل ًاشيرخت تاّيليفطلا ببست ثيح : ةيشيرخت -1

ةيؤرلا بارطضاك ةيساوح ،وأ ةيفن األ ةكحلا ك ةيسح ،وأ نانس األ كصك ةيكرح لا عفأب ًايبصع سكعنت دقو
. ماهو كاأل ةيسفن وأ

. ًاباهتلإو ًارخنو ةيمس تاريثأت ببستو ، اهتيمتو اهيف اهرثاكت ءانثأ يف يوثلا خالاي األويلا بّرخت و
ام اذهو ، ةيرعش تافوزن عم قفارتت دقو ، جيسنلا يف حورج وأ لكآت وأ تاجحس لكشب رهظتو : ةيضر -2
اإل دنع مدلا نادقفو الاي، وخلا جسنلا بيرخت ظح .يوال ةيوناثلا ةيموثرجلا جامخ األ مامأ قيرطلا حتفي
، ةيومدلا ةيعو األ ردج يف ةعئاشلا ةينوطس األ تاقري ةرجه ،وأ ةيوعملا ةراهظلا يف ةيرمي اآل عاونأب ةباص

تاقريل ةبسنلا ب جسنلا يف لوجتلا ،وأ زخولا و ضعلا لعفب لجر األ تايلصفم مف ءاضعأب جيسنلا بيرختو
. اهعاونأ ضعب

يذلا صاصتم اال ءوسك وضعلل ةيوضعلا ةفيظولا يف ًاضافخناو ًافعض ببست ةيضرلا تاريثأتلا هذه نإ
. اهتيذوفن دايدزاو ءاعم األ ردج يف ثدحي

نأ ،مك ءاضع باأل لجر األ تايلصفم مف ءازجأو ، ناديدلا قاصتلا نع ًاجتان ًايلآ ًاررض ثدحي ًامومعو
. ًايومد ًافيزنو ًايجيسن ًابيرخت ببست ةزرفملا تاميظن واإل تايليفطلا لحارمل لعافلا لا وجتلا

ةقروتملا ناديدب ةيوارفصلا ةانقلا ةعمل ،وأ ةيوعملا ناديدلا ب ءاعم األ ةعمل دادسنإب كلذ ىلجتيو : ةيدادسنإ -3
لتكب ةئرلا ،وأ ةيتفوركنبلا ةيرخفلا ةدودب ةيوافمللا ةيعو ،وأاأل ةقشنملا ضويبب ةيومدلا ةيعو ،وأاأل

.( وضعلا لزعو لصف ) ءاضع يفاأل ًايفيظو الً لخو ًابارطضا كلذ ببسيو ، ةيوئرلا ناديدلا
لا حلا وه امك باصع ،وأاأل ةيومدلا ةيعو ،وأاأل وضعلا ىلع يليفطلا طغض ببسب كلذ ثدحيو : ةطغاض -4

. ةيومدلا ةرودلا يف ًابارطضا يلا بوتلا ًاقيضت ببسيام اذهو ، ةيرادعلا تاسيكلا ب ةباص دنعاإل
: ةيوذغتلا رارض واأل ةيس اإلتخال تاريثأتلا -2

نادقفلا و مدلل رشابملا نادقفلا نيب قيرفتلا نم الدب انهو ، ءايوث دنعاأل مدلا الك هتساب تايليفطلا موقت
هل. رشابم لاال

: يلي امب تايليفطلل ةيس األمعلااإلتخال ىلجتت ماع لكشبو
B نيماتيف صقن ) ًاينيماتيف ًازوع ببسي امم ، تانيماتيفلا ك هنم ًاءزج وأ يوثلا ماعط لوانتو الس تخا -1
واأل نيتوربلا و ءاملا ةيذوفنو ، ءاعم واأل ةدعملا ةيطاخم بارطضا ّدعيو ،( ءاسوعلا ةيطيرشلا ب ةباص دنعاإل

. قايسلا اذه يف ًامهمو ًايويح ًارمأ لا زهو فافجتو لا هسإ نم كلذ نع مجنيامو ةيندعملا مالح
لوانتت ثيح ، ةيجيسنلا الاي )،وخلا ءارمح تايرك ) مدلا تايوتحمك ةمهملا ندبلا رصانع ىلع يذغتلا -2

اذه ، هتراسخو هزوع ةببسم مدلا ثوغربلا و دوبللا ك لجر األ تايلصفم وأ تاوقلملا ك مدلل ةصاملا ناديدلا
. تاغدللا نع ةمجانلا حورجلا نم مدلا جورخل ةفاضإ

يف ًاريثك مهسي ال يوثلا نم اهسفنل اهجاتحت يتلا ةيئاذغلا داوملل تايليفطلا لوانت نإ انه لوقلا نم والدب
. كلذ يف مهم رودب موقي رشابم لاال ريثأتلا نإف اذكهو ، يوثلا ررض

: ةيّمسلا تاريثأتلا -3
: يلي امب ةلا ّعف داوم حرطب ًامومع تايليفطلا عاون أل ةيمسلا تاريثأتلا نمكتو

ةرخنملا : اهنم واألعفلا لا األكش ةددعتم تاميظنإ نم تايليفطلا هزرفت 1-ام
مدلل ةلا حلا )وأ جسنلل ةلا حلا ةلوحتملا ) جسنلل ةلا حلا )وأ ةيدنقلا ةسوقملا )
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. ًاباهتلا و ًايعضوم ًافيزن ببست يتلا ( دوبللا و ةوقلملا ) رثختلا تاداضم )وأ ةيجفعلا ةوقلملا )
ةينيتورب داومك دعت مومسل اهزارفإ وأ اهتوم نع جتني امو ةلا، عف الةيب قتسا داوم نم تايليفطلا هحرطت 2-ام

. ةيقأت وأ ةيسّسحت ضارعأ روهظب اههاجت يوثلا مسج لعافتيو ، مسجلا نع ةبيرغ
ةدصافلا ،و ثوغربلا ،و ليفون ،واأل ءافلذلا ةبابذلا و تايضوعبلا و دوبللا ك لجر األ تايلصفم نم ديدعلا زرفت ذإ

. ةيستكيرو ، ةيومحو ، ةيموثرج ةيضرم تاببسم لقن يف مهم رودب موقت اهنأ امك ، ةرثؤم ًامومس
: ةيباهتل اال تاريثأتلا -4

ررض عم ةيعانم طورشب ًاطبترم ًايوناث ًاباهتلإ كلذ دعبو ، ًايلوأ ًاباهتلا ببسي يليفطلل رشابملا ريثأتلا نإ
. ةجسن الايواأل خلا يف بطعو

تايليفطلا ب جمخلا قرط
اهتعيبطو ، اهعاونأو اهلا، كشأ فلتخت ةجماخ راوطأ ةطاسوب تايليفطلا ب ناسن واإل ناويحلا جمخ متي

،( طسوتم يوثل جاتحت (ال ةرشابم ةايحلا ةرود نوكت دقف ، ةصاخلا اهتايح ةرودو ، تايليفطلا عاونأ بسحب
يف جماخلا روطلا دجوي اذكهو ،( رثكأ وأ دحاو طسوتم يوثل جاتحت ) ةرشابم ريغ ةرودلا كلت نوكت دقو

. هتايح ةرودو يليفطلا عونب كلذ طبتريو ، لقانلا يوثلا وأ طسوتملا يوثلا نمض وأ ءارعلا
: ةيجراخلا تايليفطلا ب جمخلا قرط -1

ديلا وملا جمخت ،ذإ رشابم لاال سامتلا وأ رشابملا سامتلا قيرط نع دلجلا تايليفطب جمخلا لا قتنا متي
ب جمخلا ثودح نكمي امك ، ةعاضرلا تاقوأ اميس وال اهعم رشابملا اهسامت خالل نم اهتاهمأ نم ةثيدحلا

. رئاظحلا يف ةمدختسملا تاود ،واأل ةيطغ ،واأل ةمزح ،واأل فيظنتلا تاودأ ةطاسوب ةيجراخلا تايليفطلا
: يلي امب كلذ متيو : ةيلخادلا تايليفطلا ب جمخلا قرط -2

ةياعر ،وأ ةجماخلا راوط باأل ةثولملا ءاملا األعالفوأ لوانت قيرط نع كلذ متيو : مفلا قيرط 1-نع
لوانت قيرط نع تايليفطلا ب تاناويحلا جمخت نأ نكمي امك ، راوط األ كلتب ةءوبوم يعارم يف تاناويحلا

. جماخلا روطلا ىلع ةيوتحم تناك اذإ اهسفن ةطسوتملا ءايوث األ لوانت ،وأ ةطسوتملا ءايوث األ موحل
ب هتباصإو ، ةطمقملا ةمئاقلا ىلع ةيوتحملا كامس األ موحلل ناسن اإل لوانت : كلذ ىلع ةلثم األ نمو
ب هتباصإو ةيرقبلا ةبنذملا ةسيكلا ىلع ةيوتحملا لوجعلا موحلل هلوانت ،وأ ةضيرعلا ءاسوعلا ةيطيرشلا

. تاينوطس باأل اهتباصإو ، ةدمغم ثةثلا تاقريل تايليخلا و تارتجملا لوانت الء،وأ زعلا ةيطيرشلا
خالل نم ةجماخلا ةيقريلا راوط األ ذوفنب كلذ رسفيو : ةيطاخملا ةيشغ وأاأل دلجلا قارتخإ قيرط نع -2

. تاقشنملا وأ تاوقلملا عاونأب جمخلا دنع لا حلا وه امك هقارتخا قيرط نع دلجلا حطس
ةرود مدلل ةصاملا تارشحلا عاونأ نم لقان يوث طسوت قيرط نع كلذ متيو : تارشحلا غدل قيرط نع -3
لقن دنع لا حلا وه امك ضعلا وأ زخولا ب ةجماخلا هراوطأب وأ يليفطلا ب جمخلا لقنب موقي ،ذإ ةايحلا

. كلذ ريغو نساوللا ب تايبقثملا و ليفون باأل تاروصتملا و ةدصافلا ةبابذلا ب ةينامشيللا
ةينمز ةرتفل بيلحلا و أبللا عم حرطتل ، عرضلا ىلإ ةحيرتسملا ةنماكلا تاقريلا لقتنت :ذإ بيلحلا قيرط نع -4
ةوقلملا ب ءارجلا و لوجعلا ةيمهسب لوجعلا جمخ لثم ةثيدحلا ديلا وملا ىلإ لقتنتو ولاالةد، بقع ةنيعم

. ةيبلكلا
. تايليخلا دنع لجبلا ،و ةيرقبلا تارعشملا ب ثدحي يذلا جمخلا :ك عامجلا قيرط نع -5

لصتو ةنج، لأل محرلا لخاد وأ ولاالةد لبق جمخلا ب كلذ نع رّبعيو واليد): لبق جمخ ) ةميشملا قيرط نع -6
. مدلا يف اهلوجت قيرط نع يئاهنلا اهرارقتسا ناكم ىلإ راوط األ

الت ضع يف يويح نومك ةجضانلا لبق راوط وأاأل تاقريلل لصحي نأ عاون األ ضعب دنع نكميو
. ةيبلكلا ةيمهسلا ب ءارجلا جمخو ةيدنقلا ةسوقملا ب جمخلا : ةهملا ةلثم األ نمو ، دلجلا تحت وأ نينجلا

. ةيعيبطلا مسجلا تاحتف وأ نيعلا وأ األفن قيرط نع -7
: نيب زّيمي يوثلا مسج هقارتخإو ( جماخلا روطلا ) يليفطلا ذوفن ةيلآ لوحو

، دوبللا و بابذلا و تارشحلا ك لجر األ تايلصفم قيرط نع : ذوفنلل (activ- طشنلا لا، عفلا ) لعافلا لكشلا آ-
كلذ: نوكي دقو

وأ لقانلا يوثلا يف اهرثاكتو اهروطت لحارملا عباتت ثيح : ًايرود قنالً
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. لقانلا يوثلا يف لحارملا رثاكتت وال روطتت ال ثيح : ًايرود ًال قنال
اهلوانت متي امدنع ثدحيامك ، يوثلا مسج ةجماخلا لحارملا ذفنت هيفو : ذوفنلل (passiv) لعفنملا لكشلا ب-
تاقريو تايطيرشلا ضويبو الت وحتملا و ةيدرايجلا و ةيرمي اآل ضيب تاسيك ) لثم واألعالف ءاملا عم

.( تادوسمملا

تايليفطلا صيخشت

: ًايربخمو ًايريرس اهضارمأو تايليفطلا صيخشت متي
:( يكينيلك (اإل يريرسلا صيخشتلا -1

ةيجذومنلا و ةيطمنلا اميس وال يوثلا ىلع رهظت يتلا ةيضرملا تارهاظتلا و ضارع األ ةساردب كلذ متيو
.( اهريغو .... سفنتلا قيضو ، دلجلا تحت ءاقستسإ ، ةيومد تافوزن عم لا هسإو لا هسإ ) اهنم

: يربخملا صيخشتلا -2
: ًارشابم ريغ ،وأ ًارشابم ًامومع يربخملا صيخشتلا نوكيو

: يلي ام قفو كلذو ةيلسانتلا اهتاجتنم وأ اهسفن تايليفطلا ىلع ناهربلا ب كلذ متيو : رشابملا صيخشتلا أ-
ثم رفصلا ناديد وأ ةيطيرشلا ناديدلا عطق ىلع روثعلا نكمي كلذبو :( ةدرجملا نيعلا (ب ينايعلا صحفلا -1

.ً ال
وأ تاقريلا وأ ضيبلا تاسيك وأ ضويبلا دوجو صيخشتلا نم عونلا اذه تبثيو : يرهجملا صحفلا -2

. ةيجراخلا تايليفطلا و ناديدلا
.( تاتبنتسملا ) عرازملا يف ًايربخم اهراثكإ دعب تايليفطلا ىلع ناهربلا نكمي :ذإ يعرزلا صيخشتلا -3

. اهفشك مث عدافضلا و نارئفلا ك ةبرجتلا تاناويح يف تايليفطلا راثكإ كلذ ينعيو : يحيقلتلا صيخشتلا -4
هجمخ متي نأ دعب لقانلا يحلا نئاكلا يف ببسملا يليفطلا فشك ىلع كلذ دمتعيو : يئاوثلا صيخشتلا -5

. ًايبيرجت
يليفطلا دوجو نع ةجتانلا ةفلتخملا الت عافتلا و تاريغتلا ةساردب كلذ متيو : رشابملا ريغ صيخشتلا ب-

: ةيطلخلا وأ ةيجيسنلا اميس وال يوثلا يف هلعفو
.( امهريغو تاحرقت وأ ماروأ ) ةنيعم ةيجيسن تاريغت ةدهاشم : يجيسنلا صيخشتلا -1

نكميو ، مسجلا لئاوسو خأالط يف ثدحت يتلا الت دبتلا ديكأت ىلع دنتسي وهو : يطلخلا صيخشتلا -2
: ىلإ اهميسقت

ءارمحلا تايركلا صقن ،وأ ضيبلا تايركلا ةدايزك مدلل ةيوركلا ةغيصلا يف تاريغت : ةيولخ تاريغت -1
. اهريغو

. يحطسلا رتوتلا الف تخاك : ةيئايزيف تاريغت -2
. يعاخنلا لئاسلا يف ةنيعم ( دراوش ) عافتراك : ةيئايميك تاريغت -3

تارابتخ اال مدختستو ، ممتملل ةتّبثم وأ حةّلا وأ ةبّسرم وأ ةّصار دادضأ لكشتب كلذو : ةيعانم تاريغت -4
.(IFAT,ELISA) تارابتخ اال هذه نمو ، ناديدلا و األويلا صيخشت يف ةيعانملا ةيلوصملا

تايليفطلا ةيمست
األ ةملكلا ) اإلمساأللو نوكي ثيحب يئانث ةيمست ماظن ىلإ تايليفطلا نم نيعم عون ةيمست عضخت
:( عونلا ددحت )Species عونلا ب صاخ ( ةيناثلا ةملكلا ) يناثلا )و سنجلا ينعت )Genus سنجلل اهنم ( ىلو
نم ًاءزج كلذ هيف مت يذلا ماعلا و ةرم أللو االمس ىطعأ يذلا ثحابلا مسا نوكي امك

Trichostrongylusvitrinusloos,1905: لثم ةيمستلا
. ةريغص عونلا و سنجلل فرح األ ةيقب نوكتو ريبك، فرحب سنجلا نم األلو فرحلا بتكي ثيح

مسا فاضي ،مث سوق نمض ماعلا و األلو صخشلا مسا بتكيف رخآ ثحاب لبق نم سنجلا مسا لدبت اذإ -
يلي: امك كلذ دعب ماعلا اآلرخو ثحابلا

Haemonchuscontortus(Rudolphi,1803);cobb,1898.
-األ سنجلا مسا )Strongylus: لثم سنجلا المس فاضي يذلا )(-IDEA عطقملا ب ةلئاعلا مسا يهتني -
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ب ةلئاعلا تحت يهتنت امنيب ،( تاينوطس األ ةلئاع - ةليصفلا وأ ةلئاعلا مسا )Strongylidaeو(- ةينوطسأ
.( تاينوطس األ ةلئاع تحت )Strongylinae: لثم INAE عطقملا

:(A– (EAوأ فصلا مسإو )(-IDA عطقملا ب ةبترلا مسا يهتني -
Ordo:Pseudophyllida: تاصمملا ةبذاك ةبتر

Cestoda:( تايديلقلا ) تايطيرشلا فص
: لثم )(OSIS عطقملا ب يليفطلا ضرملا امس يهتني -

. اهريغو Strongylosis،Leishmaniosis،Toxocarosis

ةيليفطلا األويلا
Parasiticprotozoa

فئاظولا لكب مايقلا ىلع ةرداقو ، ةيلخلا ةديحو ةيناويح ةيح تانئاك نع ةرابع ، ةيليفطلا األويلا
تايستكيرلا و ايرتكبلا نع فلتختو . جارخ ،واإل رثاكتلا و ةيذغتلا و ةكرحلا لثم اهتايح ظفحل لاالةمز ةيويحلا

اآلرخ اهضعب شيعي نيح ىلع ، تايراقف وألاال تايراقفلا ىلعةلفطتمامإ دجوت . ةيقيقح ةاون ىلع اهئاوتحاب
. ةحلا ملا وأ ةبذعلا هايملا يف ةرح

نيعلا ب اهضعب ىري دقو ، ًانوركيم (150-1) اهلوط حوارتي ةيرهجم ، ةريغص ةيليفطلا واألويلا
. تارتمتنس ةدع ىلإ اهلوط لصي ثيح سوماجلا الت ضع يف Sarcocyst ةيمحللا تاسيكلا لثم ةدرجملا

و تاييدثلا دنع مسجلا فيواجتو ، يبصعلا ،و يومدلا ،و يسفنتلا ،و يمضهلا زاهجلا يف لفطتت
شيعي امنيب ،Theileria ةيريلياثلا لثم اهيلع ةلفطتملا الاي خلا لخاد شيعتو . فحاوزلا و كامس واأل رويطلا

.Trypanosoma تايبقثملا لثم الاي خلا نيب اآلرخ اهضعب

تايطوسلا
FlagellateS

ةفلتخملا مسجلا ةزهجأ خالاي جراخ ةعومجملا هذه عاونأ مظعم لفطتت
عاونأ شيعت امنيب ، كامس واأل رويطلا و تاييدثلا دنع ( يومدلا زاهجلا ، يلسانتلا زاهجلا ، يمضهلا زاهجلا )

.T.cruzi ةيزوركلا ةيبقثملا Leishmania،و ةينامشيللا لثم الاي خلا لخاد ىرخأ
ةلواطتم امإ رهظتف ، ةفلتخمو ةتباث اهلا كشأو ، رثكأ وأ دحاو طوس ةطاسوب ةداع تايطوسلا كرحتت

ةتباث ريغ اهلا كشأ اآلرخ اهضعب امنيب . نيبناجلا رظانتم ريغ اهمسج نوكي دقو ، لكشلا ةيرثمك وأ ةيورك وأ
أشنتو .Histomonasmeleagridis سديرغايلم سانوموتسه لثم ةبذاك لجرأو طاوسأ ةطاسوب كرحتتو
هطيخ لكشي دقو ، يليفطلا روطت لحارمو عونلا بسح هعقوم فلتخي يذلا و ةكرحلا أشنم نم طاوس األ
دعاست امك تيبثتلا و هيجوتلا و مسجلا كيرحت يف طاوس األ مدختستو . ًاجومتم ًءاشغ مسجلا عم يروحملا

، نيتنثا وأ ةدحاو ةيروحم ةربإ دوجو لثم زاكترا وأ ةمئاد رصانع دوجو ىلإ ةفاضإ ، ءاذغلا هيجوت يف
نم ةيلخادلا ىلويهلا زيمت نكمي ال هنأ امك .. تايعلضلا و تافييللا لثم ىرخأ تايضع دوجو ىلإ ةفاضإ

لكشلا ةيضيب وأ ةريدتسم ةيلصيوح ةاون ىلعو ، ةضباق وأ ةيئاذغ تاوجف ىلع يوتحت دقو ، ةيجراخلا
ةيئاذغلا داوملا صاصتما قيرط نع ىذغتتو .( ةيديراجلا ) نيتاون ىلع يوتحي اآلرخ اهضعبو ،( تايبقثملا )

. ةيئاذغ تاوجف لكشتبو ، يرايتخ اال ذافنلا ةيصاخب اهعتمتل يجراخلا اهحطس خالل نم ةبئاذلا
راوط األ لوانتب جمخلا متيو ، ةرشابم اهتايح ةرودو Monoxemous ىوثملا ةديحو تايليفط يهو

األاقبرب ةباصإ لثم رشابملا سامتلا قيرط نع ،وأ ةيديرايجلا تاسيك لوانت لثم مفلا قيرط نع ةجماخلا
Heteroxemous ىوثملا ةفلتخم نوكت .وأ عامجلا قيرط نع Trichomonusfoetus ةينينجلا ةرعشملا
لقن متي اهيفو طسوتملا وأ لقانلا يوثلا رودب مدلل ةصاملا لجر األ تايلصفم موقتو رشابم ريغ اهتايح ةرودو
رثاكتو روطت متي هيفو ًايويح لا،وأ مجلا ةيبقثم لثم يليفطلل رثاكت وأ روطت ثودح نود ًايلآ ةباص اإل

. ةينامشيللا لثم يليفطلا
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: فينصتلا
Phylum Sarcomastigophora ةيمحللا طئاوسلا ةبعش -

Subpylum Mastigophora طئاوسلا ةبيعش -I
ClassZoomastigophorea ةيناويحلا طئاوسلا فنص -

OrderKinetoplastida ( ةكرحلا تايناب ) ةكرحلا أشنم ةديحو ةبتر -1
FamilyTrypanosomatidae تايبقثملا ةلئاع -

OrderDiplomonadida ةفعاضملا وأ ةجودزملا تارعشملا ةبتر -2
FamilyHexamitidae طاوس األ ةيسادس ةلئاع -

OrderTrichomonadida تارعشملا ةبتر -3
FamilyTrichomonadidae تارعشملا ةلئاع -

FamilyMonocercomonadidae ليذلا ةديحو تارعشملا ةلئاع -
ةيبيم اآل تارعشملا ))

Subhylum Sarcodina ( رذاوجلا ) تايمحللا ةبيعش -II
ClassLobosea ايسوبول فنص -
OrderAmoebida تابيم األ ةبتر -

FamilyEndamoebidae(Entamoebidae) الت وحتملا ةلئاع -

Zoomastigophorea ةيناويحلا طئاوسلا فنص :ً وأال
Kinetoplastide( ةكرحلا تايناب ) ةبتر

Trypanosomatidae تايبقثملا ةلئاع -1
. يراقف ال يوث يف رخآ ًاءزجو يراقف يوث يف اهتايح ةرود نم ًاءزج يضمت ىوثملا ةفلتخم تايليفط

هطسو يف ةاون ىلع وتحمو ، ًاريدتسم وأ غًابلا لكشلا يلزغم لواطتم مسجب تايبقثملا فصتتو
يدعاقلا ميسجلا نع ردصي يمامأ طوس دوجوبو ، ًابيرقت

يدعاقلا ميسجلا فلخ عقي ةكرحلل أشنمو ، جومتم ءاشغو ، فلخلا يف (Kinetosome يكرحلا مسجلا (وأ
ام اهسانجأ نم ركذنو تايراقفلا دنع جسنلا يف اهضعبو مدلا يف ةلئاعلا هذه عاونأ مظعم لفطتتو . ةرشابم

: يلي
G.Trypanosoma. ةيبقثمل ا سنج -

G.Leishmania ةينامشيللا سنج -
: تايبقثملل ةماعلا ةايحلا رود

: ةيلا تلا روطتلا لا كشأ نيب تايبقثملا ةايح ةرود يف قرفي
: يبقثملا طئاسلا ( لكش ) روط -١

زيمتيو . هبرقب وأ مسجلا طسو يف ةاونلا عضوتتو الً واطتم مسجلا نوكيو انيكلا رجش قاروأ لكش هبشي
ةفاح طوسلا لكشيو ، مسجلل يفلخلا فرطلا نم برقلا ب ةكرحلا أشنمو يدعاقلا ميسجلا دوجوب لكشلا اذه

. يراقفلا ناويحلا مد يف لكشلا اذه فداصيو جومتملا ءاشغلا
: ةورعشلا ( لكشلا ) روط -٢

. ةاونلا مامأ ةرشابم ةكرحلا أشنمو طوسلا أشنم دجويو ًابيرقت طسولا يف ةاونلا و لواطتم مسجلا
يفو يراقف لاال يوثلا يف لكشلا اذه فداصيو . يفاألمام ًارح حبصيو ًاريصق طوسلل جومتملا ءاشغلا نوكيو

. تبانملا
:( قوشمملا لكشلا ) طوسلا يمامأ ( لكشلا ) روط -٣

ذإ مسجلا ةمدقم يف ةكرحلا أشنمو طوسلا أشنم دجويو ًابيرقت طسولا يف ةاونلا ، لواطتم مسجلا
لاال يوثلا يف لكش اذه فداصيو . جومتم ءاشغ بال وهو ، يمام األ فرطلا يف ًارح حبصيل طوسلا ردصي
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. تبانملا يفو يراقفا

يطوس )لاال لكشلا ) روطلا -٤
ظح يال دقو ، ةكرحلا أشنم ىلعو طسولا يف ةاون ىلع يوتحيو لكشلا يواضيب وأ ًارودم همسج نوكي
يوثلا جسن يف لكشلا اذه فداصيو . يليفطلل ةيمام األ ةياهنلا زواجتي ال يذلا ، طوسلل يروحملا طيخلا

يراقفلا
. ةينامشللا سنج يف عبارلا و ثلا وثلا ةيبقثملا سنج يف يناثلا و األلو لكشلا ظح يوال

تايبقثملا روطت لا كشأ (1) مقر لكشل ا

ةيببقثملا ةايحةرود
يتلا تايبقثملا لصت ثيح ءامدلا لصم عم باصملا لئاعلا نم يبقثملا طئاسلا لكشلا تارشحلا ذخأت

وأ موطرخلا و يعملا وأ ةرشحلا موطرخ يف عون لك بسح روطتلا متيو تارشحلا يعم ىلإ ًايجولويب لقتنت
ىلإ ةلوحتم يهو يدعملا روطلا ريتعت ةينيب ةيبقثم لا كشأ عيباسأ خالل٣-٤ لكشتي . ةيباعللا ددغلا و يعملا
اهباعل ةطساوب ىودعلا هل لقنت اهنإف ًاديدج ئاعالً يدعملا لكشلل ةلماحلا ةرشحلا غدل ،دنع ةرورعشلا لكش

. ةيبقثملا عون بسح اهزارب وأ
يأ ةيبقثملا ىلع أرطي فال ًايكيناكيم لقتنت يتلا تايبقثملا دنعامأ

. ةلقانلا ةرشحلا يف رثاكت وأ رييغت
: تايبقثملا عاونأ

: يلي ام درون ةيبقثملا سنج عاونأ نمو
:T.vivax ةطيشنلا ةيبقثملا -1

ًانوركم (6-3) ةرحلا طوسلا ةياهن غلبتو ،ً وطال ًانوركم (22-18) سيقتو مدلا يف لكشلا ةديحو
ةياهنلا برقب ًايئاهن عضوتيو ًاريبك ةكرحلا أشنم نوكيو ، حوضولا ليلق ًاقيقر جومتملا ءاشغلا نوكيو ،ً وطال

. ةريدتسملا و ةضيرعلا لكشلا ةيرثمك ةيفلخلا
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ةيئاهنلا ءايوث األ
اهريغو لويخلا و لا مجلا و زعاملا و مانغ واأل األراقب

قطانملا يف تايرعنلا اهلقنتو ، اهموطرخ يف رثاكتتو ًايرود قنالً نساوللا اهلقنت : طسوتملا يوثلا
. ًايرود ًال قنال نساوللا نم ةيلا خلا

:T.congolense ةيلوغنوكلا ةيبقثملا -2
، ًاضرع ًانوركم (3) ىتحو وطالً ًانوركم (18-9) سيقت ذإ ةريغصو مدلا يف لكشلا ةديحو

نوكت دقو ، حضاو ريغو ًاقيقر جومتملا ءاشغلا نوكيو ، ةيفلخلا ةياهنلا برقب ًايفرط ةكرحلا أشنم عضوتيو
. ةريصق وأ ةدوجوم ريغ ةرحلا هطوس ةياهن

: ءايوث األ
. ريزانخو كوالب لويخو لا مجو زعامو مانغأو راقبأ

. اهموطرخ يف مث اهيعم يف رثاكتتو ًايرود قنالً اهلقنت ثيح طسوتملا يوثلا رود نساوللا بعلتو
: ةيضارم واال ضرملا

يفنأو ينيع ناقتحاو يسالن عم ءاقستساو مد رقفب فصتي يذلا اناغانلا ضرم ةقباسلا عاون األ ببست
. توملا غًابلاب ضرملا يهتنيو للشلا ب باصيو ناويحلا فعضي ،مث ةرارح عم

: صيخشتلا
رشابملا ناهربلا ىلعو ، ةيريرسلا ضارع األ كلذكو عيطقلل ( ضرملا خيرات ) راكد اال ىلع زكتري

. مدلا يف تايليفطلل
:T.equiperdum ةيليخلا ةيسنجلا ةيبقثملا

( نيرودلا Dourine) عامجلا ضرم ببستو ، لويخلا اهل يئاهنلا يوثلا
نع جمخلا لا قتنا نع ًاضيأ ربخأو ، سكعلا وأب اإلثان ىلإ روكذلا نم عامجلا ةطاسوب سامتلا ب جمخلا لقتنيو
،مث ةيادبلا يف يلسانتلا يطاخملا ءاشغلا باطعأ يف ًايعضوم تايبقثملا رثاكتتو ، ًانايحأ بيلحلا قيرط
رهظت ثيح ، نمزملا هريسب ضرملا اذه فصتيو ، يزكرملا يبصعلا زاهجلا يف ذفنتو مدلا يف اهدعب رهظت

، اهلوطب ًاعوبسأ (12-2) مودت ةناضح ةرتف دعب ةيادبلا يف نفصلا سيكو بيضقلا ةفلقو لبهملا يف تامذو
ءاضع األ هذهل ةيقطنملا ةيفمللا ددغلا نم اهريغو ةيبر األ ةيفمللا ددغلا جابتناو يطاخم يسالن ظح يوال
ىرش روهظب ( ماعلا ضرملا ةلحرم ) ةيناثلا ةلحرملا فصتتو ، جرفلا يف نوللا ةميدع عقب روهظو ، ةيلسانتلا

و فتكلا و ةبقرلا ىلع ةريبك مس) 5-3) نوكت ةيقلح وأ ةرودم ةيدلج تاعافدنا لكش ىلع ترلا) (عقب يطمن
هذه ىقبتو اهل، نوللا و رعشلا نادقف اهعبتيو سململا ةدراب ةمذوتم ةيورشلا عقبلا هذهو ، نطبلا تحتو لفكلا

ةدمل عقبلا
للشلا اهيلع لديف ةريخ األ ةلحرملا ،امأ اهلوطب رهشأ خالل يفو ًاددجم لكشتت ام غًابلا اهنكلو ، مايأ (3-4)
يلدت ، هريفصو موعلبلا للشو ، ةقدحلا عسوت : لثم ) ةددحم باصعأ فئاظو طوقس ىلإ يدؤي يذلا ، يكرحلا

. ددعتملا يطيحملا باصع األ باهتلا كلذكو ( اهريغو مئاوقلا لزخو ، لوحلا ،و نفجلا

: صيخشتلا
ةيدلجلا تاريغتلا ىوتحمو ةيلسانتلا ءاضع األ تازارفإ يف تايبقثملا ىلع ناهربلا ب صيخشتلا دكؤي

. ةيطمنلا ضارع واأل راكد اال ساسأ ىلع ةنيبملا ةثيدحلا
-: تايبقثملا عالج

. نازوميتنأ ، نيماروسلا ، لينربلا
:G.Leishmania ةينامشيللا سنج

بال ةرودم وأ ةيواضيب ةييدثلا تاناويحلا نم ءايوث يفاأل ةينامشيللا نوكتو ، تايبقثملا ةلئاع عبتي
. حوضوب ةنولملا تارضحملا يف لكشلا يوصع ةكرحلا أشنمو ةاونلا رهظتو طاوسأ

كلاالب دنع ةلفطتملا عاون األ نيب قيرفتلا نكمي وال ًانوركم (1.2-2×2.5-5) تاينامشيللا سيقتو
ضرملا ةروص سكعب تاينامشيللا ءاد ىعدت ةهباشتم ضرم ةروص اهدنع ببستو ، ًايلوصم وأ ًايئايلكش
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: ةيناميشللا عاونأ نمو دصاوفلا ةلئاع نم عاونأ اهلقنيو ، ناسن دنعاإل ةفلتخملا
:L.donovani ةينافونود ةينامشيل أ-

ةيناميشللا ،ءاد دوس األ ءادلا KalaAzarوأ كاالراز ىمسملا و ناسن اإل دنع ةينامشيللا ءاد ببستو
. يوشحلا

عيمج ىلإ يليفطلا لخدي ثيح غدللا قيرط نع ىودعلا متتو ملا علا ءاحنأ عيمج يف ضرملا رشتني
و دبكلا يفو ةيمغلبلا ددغلا و ةيومدلا ةيعو لأل يراهظلا جيسنلا خالاي ةصاخ ةروصب لضفيو مسجلا ءاحنأ

. ةيلكلا و ةئرلا و مظعلا يقنو لا حطلا
. ةنس ىلإ مايأ نم٠١ ةناضحلا ةرتف حوارتت ثيح ىودعلا ثودح دعب ءطبب ضرملا مدقتي

مد. رقفو زهلا اهعبتي كعوتو ةمظتنم ريغ ةرارحب ضرملا ضارعأ أدبت
. دبكلا و لا حطلا مجح ربك ببسب األمام ىلإ زربتو نطبلا مخضت مث

و ههبجلا دلج ةصاخو دلجلا رارمسا ىلإ يدؤي رظكلا ةرشق لمع يف روصق ثدحي ةلا حلا مدقت عمو
جلا. عت مل اذإ توملا ةلاب حلا يتهنت .( دوس األ ءادلا ب هتيمست تأشن انه (نم ينطبلا طخلا و نيديلا

: ةايحلا ةرود
راطشن الايباال خلا لخاد رثاكتتو يناطبلا يكبشلا زاهجلا خالاي يف ةيطوس لاال راوط باأل ةينامشللا لفطتت

يراقفلا لئاعلا لخاد يئانثلا
يتلا ،( رطقلا يف ةيتنجرسلا و ةليبولا و ةيساتابابلا ةدصافلا : لقان يوث ) دصاوفلا ةلئاع نم عاون أ هيلإاهلقنت و
اهيعم يف لوحتتو ، ًاصوصخ تاديحولا يف ةدوجوم نوكتو مدلا صاصتما دنع ةيطوس لاال راوط األ لوانتت

صاصتما دنع ديدج يوث يف اهنقحتو يرملا غلبتو هيف رثاكتتو ( طوسلا يمامأ روطلا ) ةطوسملا لا األكش ىلإ
. مدلا

:L.tropica ةيرادم ةينامشيل ج-
. قرشلا ةبح ،وأ دادغب ةبح ،وأ بلح ةبح ًاضيأ ىمسملا يدلجلا ةينامشيللا ءاد ببستو

. ضراوقلا و بلكلا و ناسن :اإل ءايوث األ
امه: ةيرادملا ةينامشيللا نم ناتيرذ دجويو

ةباص اإل زيمتتو ، يدلجلا تاينامشيللا ءادل ينيدملا وأ فاجلا لكشلا اهنع مجنيو : ةيرادملا ةينامشيللا -1
ةرتف حوارتتو ةينامشيللا نم ةريبك دادعأ ىلع اهئاوتحابو ، رخآتملا اهحرقتب ،وأ اهحرقت مدعو ، اهرغصب

. ًارهش (12) ةناضحلا
اإل زيمتتو ، يدلجلا تاينامشيللا ءادل يفيرلا وأ بطرلا لكشلا اهنع مجنيو : ىربكلا ةيرادملا ةينامشيللا –2
1) ةناضحلا ةرتف حوارتتو الً يوط مودت .وال ةينامشيللا نم ليلق ددع ييوحتو ركابلا اهحرقتو اهربكب ةباص

. عيباسأ (8-
:(Vianniab. فدارم )L.braziliensis ةيليزارب ةينامشيل د-

.(Espundia ايدنوبسأ وأ يطاخملا – يدلجلا ) يطاخملا تاينامشيللا ءاد ببستو
: ءايوث األ

تاحرقت ببستو ، ةيبونجلا و ىطسولا ةكيرمأ يف ةباص اإل رشتنتو ، ةيرب تاييدثو بلكلا و ناسن اإل
نأ نكمي ذإ اهل ميسج تاوالف بيرخت ىلإ يدؤتو لوألفن مفلل ةيطاخملا ةيشغ األ ىلإ ةباص اإل رشتنتو ةيدلج

. ناسن دنعاإل ثمالً هلماكب األفن يفتخي
نم ةطشك ذخأ وأ ةبحلا ةفاح نم ةرطق صحفب ، ةيليزاربلا و ةيدلجلا تاينامشيللا صيخشت متي : صيخشتلا
تبنم ىلع ةنيعلا عرز .وأ نيزويإ نيلسكوتاميهلا وأ اسميغ ةغبصب اهنيولتو ةحيرش ىلع اهتيبثتو ةحرقلا

، رشابملا ريغ يومدلا صارتلا رابتخا لثم ةيلصملا تارابتخ (N.N.N)Nicolle–Novy–Neal.وأاال
. يعانملا قلأتلا رابتخا

صيخشت دنع تيار وأ اسميغ ةغيصب ةغوبصمو ةيوافمللا دقعلا و لا حطلا نم ةتبثم تارضحم صحفت امنيب
. ةينافونودلا ةينامشيللا
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: ةجلا اعمل
. نيديمول ىطعيوأ يتوز اآل لئاسلا ب درابلا يكلا ب

طاوس األ ةيسادس ةلئاع
FamilyHexamitidae

:G.Hexamita طاوس األ ةيسادس سنج أ-
ناتاون مسجلل يمام األ ءزجلا يف عضوتي ، نيبناجلا ةرظانتم ، لكشلا ةيرثمك – ةيضيب طئاوس مضت

لك مامأ دجويو ، ةاونلا رطق 2/3 هرطق حوارتي مجحلا ريبك ريدتسم يوون ميسج ىلع يوتحت ناتريدتسم
طاوس األ ئشانم فلخو ، يبناج يمامأ طوسو نايمامأ ناطوس امهنم لك نم أشني ، ريبك طوس أشنم ةاون

. نيتاون ىلع يوتحت يتلا و تاسيكلا اهدنع لكشتيو . بناج لك يف رحلا يفلخلا طوسلل أشنم دجوي هذه
:G.Giardia ةيديرايجلا سنج -

نيلكشب رهظتو ، ةظيلغلا و ةقيقدلا ءاعم لأل ةيراهظلا الاي خلل يجراخلا حطسلا ىلع ةقصتلم دجوت
: يهو اهتايح راودأ بسح كلذو

ةيفلخلا ،و ةضيرع ةرودم ةيمام األ اهتياهن ، نيبناجلا ةرظانتم ،( ةرثمك فصن ) لكشلا ةيرثمك : ةفورت األ
. ًانوركيم (11-5×20-9) نم اهمجح حوارتي ، رعقم ينطبلا ،و بدحم يرهظلا اهحطسو ، ةقيض ةقدتسم

يتيضيب نيتاون ىلع يوتحيو ينطبلا حطسلا ىلع مسجلا طسو قوف ةرفح لكش ىلع يصمم صرق دجوي
األ ئشانم نع ردصت جاوزأ ةعبرأ يف ةعزوم طاوسأ ةينامث كلمتو ، حضاو يوون ميسج امهنم لكلو ، لكشلا

نيتربإ طاوس نماأل يفلخلا جوزلا لكشيو ، نيتيعابر نيتعومجم لكشب ىونلا فلخو مامأ ةرشتنملا طاوس
نم ناجوز دجوي امك رح، لكشب ناجرخت مث ةيفلخلا ةياهنلا ىتحو مجحملا نم نادتمت نيتيروحم

.(5) لكش ةطسوتملا تاميسجلا

ةسيك -2 ةفورتأ -1 ةيليبمللا ةيديرايجلا :(5) لكش
: تاسيكلا

ىلويه لخاد ةيونأ (4-2) اهيف دهاشيو ، ًانوركيم (11-6×14-5) اهمجح حوارتي ، لكشلا ةيضيب
. قيقر ءاشغب ةسيكلا طاحتو ، اهئشانمو طاوس األ اياقب ىلع يوتحتو ، ةفافش

يف ًانايحأو ، جفعلا ةيطاخم جوتر يف ناذرجلا و ناسن دنعاإل لفطتت :G.Lamblia ةيليبمللا ةيديرايجلا -1
×14-8) تاسيكلا ،و ًانوركيم (11-5×20-9) تافورت األ مجح حوارتي ، ةيسايركنبلا و ةيرارملا ةيعو األ

ًانوركيم (6-10
: ةايحلا ةرود

جفعلا ةقطنم يف ناتفورتأ اهنم ررحتت .ذإ تاسيكلا ب نيثولملا ءاملا و ماعطلا لوانتب ناسن اإل جمخ متي
ماسقن اال قيرط نع ةريبك ةروصب رثاكتتو ةعرسب ومنت ،مث ينطبلا مجحملا ةطاسوب هتيطاخمب ناتبثتتو ،

اهنأ ًاملع ، زاربلا كسامت املك تاسيكلا لكشتب أدبت امنيب . نيللا زاربلا يف كلذ دعب دجوتل طيسبلا يئانثلا
. سيكتلا ةلحرم ءانثأ يف تا فورتأ ىلإ ًايسنج ال مسقنت

: ةيضرملا ضارع واأل ةيضارم اال
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باإل اهتيذغتو ، ينطبلا مجحملا ةطاسوب جفعلل يطاخملا ءاشغلا ىلع اهسفنل فيرات األ تيبثتل ًارظن
ًاباهتلا و اهيف ًاشرخت ثدحت اهنإف ، ةجسن لأل حايتجا نود ةيراهظلا الاي خلا نم هصتمت امبو ةيطاخملا تازارف

ةيتارديهوبركلا و ةينهدلا تابكرملا صاصتما ءوسو ، ءاعم لأل ةيوحلا ةكرحلا يف ةدايز هنع جتني ًافيفخ ًايلزن
.A نيماتيف ةصاخو نوهدلا يف ةلحنملا تانيماتيفلا و

ةريبك تايمك ىلع هئاوتح ال رفصأ يطاخم لا هسإو ءايقإو نايثغ لكش ىلع ةيضرملا ضارع األ رهظتو
ءوس ببسب . نيجومخملا األفطلا دنع ومنلا رخأتو فعض رهظي امك ، ىمدم ريغ نوكي ةداعو ، نوهدلا نم

اإلهسلا. ءانثأ يف تانيتوربلا نادقفلو ، تارديهوبركلا ،و تانيماتيفلا ،و ةينهدلا تابكرملا صاصتما
. ةيديرايجلا ءاد ةجلا عمل Metronidazole تابكرم لمعتستو

كلاالب. دنع ةقيقدلا ءاعم يفاأل لفطتت :G.Canis ةيبلكلا ةيديرايجلا -2
ططقلا دنع ةظيلغلا و ةقيقدلا ءاعم يفاأل لفطتت :G.felis ةيطقلا ةيديرايجلا -3

G. زعاملا G.ovis،و مانغ G.bovis،واأل األراقب دنع جفعلا يف دجوت : تارتجملا دنع ةيديرايجلا -4
تاناويحلا دنع ةرهاظ ريغ ةباص اإل نوكت امنيب ، ةريغصلا تاناويحلا دنع هسإاالً ببست دقو ،caprae

. ةريبكلا
، ةيهشلا يف ةلق ببست دق . ةيليخلا ةليصفلا دنع جفعلا يف لفطتت :G.equi ةيليخلا ةيديرايجلا -5

. صغم ضارعأو
: ةجلا عملا و صيخشتلا

اهغبص دعب ،وأ زاربلا نم ةرشابم تاخطل صحف قيرط نع تاسيكلا و فيرات األ دوجو نع ناهربلا ب
. ةجلا عملا يف لوزارتميد تابكرم لمعتستو . يميوعتلا زيكرتلا ة قيرطب Eosin،وأ نيزوي وأاأل دويلا لولحمب

تارعشملا ةبتر :
OrderTrichomonadida

ةمدقم يف عقت و لكشلا ةيلصيوح ةاون ىلع اهئاوتحابو ، يضيبلا وأ يرثمكلا اهلكشب اهعاونأ فصتت
يوتحت اهنأ امك . جومتم ءاشغب مسجلا ب لصتيو يفلخ طوس امهدحأ نوكي طاوسأ ةتس ىلإ ةعبرأو ، مسجلا

. تاسيكلا اهدنع لكشتي ،وال ةبذاكلا لجر واأل طاوس األ ةطاسوب وأ طاوس باأل كرحتتو ، ةيروحم ةربإ ىلع
جمخلا لقتنيو ةرشابم اهتايح ةرودو . رويطلا و تاييدثلا دنع يلسانتلا و يمضهلا زاهجلا يف لفطتت

ريغو رشابملا سامتلا ،وأب ةيمضهلا عاون األ دنع فيرات باأل نيثولملا ءاملا األعالفو لوانتب مفلا قيرط نع
: ةيلا التتلا ئاعلا نم كالً ةبترلا هذه مضتو . ةيسنجلا عاون دنعاأل رشابملا

تارعّشم لا ةلئاع -1
FamilyTrichomonadidae

: مضتو نيبناجلا لثامتم ريغ اهمسجو ، طاوس األ ةطاسوب كرحتت اهنأ ،إال ةبترلا تافص اهعاونأ لمحت
:G.Trichomonas ةرعشملا سنج -

. ًانوركيم (14-5×23-6) اهمجح حوارتي ، نيبناجلا لثامتم ريغ اهمسجو ، لكشلا ةيرثمك – ةيضيب
، ةيمامأ طاوسأ (5-3) هنع ردصي ةكرحلا أشنم اهمامأ عقيو ، مسجلا نم يمام األ ءزجلا يف ةاونلا عقتو

ةكرحلا أشنم نم أشني امك ، عاون األ ضعب دنع ًارح حبصي جومتم ءاشغب مسجلا ب لصتي يفلخ دحاو طوسو
زاهجلا يف اهعاونأ لفطتتو . ةريغص ةكيوش لكشب هتياهن نم جرختل مسجلا زكرم يف رمت ةيروحم ةربإ

. رويطلا و تاييدثلا دنع يلسانتلا و يمضهلا
T.feotus ةينينجلا ةرعشملا -1

:(Tritrichomonasfeotus ةينينجلا ثلاالةيث ةرعشملا )
ةانقلا ،و بيضقلا ةفلغ فيوجت يف دجوتف ناريثلا يف امأ ، األراقب دنع محرلا و لبهملا يف لفطتت
زعاملا و مانغ األ بيصت دقو . نينجلا ةدعم ىوتحمو ةينينجلا لئاوسلا يف دجوت ةلماحلا اإلثان دنعو . ةيلوبلا
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طوسو ، ةيمامأ طاوسأ ثالةث ىلع اهئاوتحاب فصتت . اهدنع ةيضرم تاريثات ثدحت ال اهنأ ،إال لويخلا و
. ةيمام األ طاوس األ لوط نم ربكأ ةرحلا هتياهنو ، مسجلا جراخ زربي ليوط يفلخ

قيرط نع ،وأ سكعلا وأ ةميلس راقبأو تايليفطلل ةلماح ناريث نيب عامجلا ةطاسوب جمخلا متي
دنع (-95)ْم دنع ةيح ءاقبلا اهنكمي ذإ تارعشملا ب ثولم يونم لئاس مادختسا دنع ، يعانطص اال حيقلتلا

. لألراقب ةيلسانتلا تاصوحفلا ءانثأ يف وأ ةيامحلا داوم دوجو عم اهديمجت
: ةيضرملا ضارع األ

ءاشغلا جابتناو رارمحا لكش ىلع ةطيسب ةيلبهم تاباهتلا ثودح يف لبهملا ب تارعشملا رثاكت يدؤي
اهدعب لصت ، ةيلبهم تازارفإب ةبوحصم ةديدش ةيلبهم تاباهتلا ةروص ىلع رهظت ،وأ لبهملل يطاخملا
دخسلا يفو ـه قنعو محرلا ةيطاخم يف تاباهتلا ثودح يف ببستو ، ةلماحلا األراقب محر ىلإ تارعشملا

ب يهتنيو لمحلا نم عبارلا رهشلا ىتحو األلو رهشلا خالل ةنج لأل ركبم تومو ، اهرادج يف لا صفنا اهنع جتني
مث نمو نينجلا للحت ثدحي دقو غًابلا، يحيق يطاخم يلبهم يسالن نينجلا حرط لبق دهاشي .و ضاهج اإل

ببست ال امنيب . قبشلا تارتف يف ةصاخ محرلا نم تازارفإ ظح يال اهدنعو ،Pyometra محرلا حيقت
ىقبت ،و مئادلا مقعلا ببست اهنكلو ، عامجلا ةيلمع يف تابارطضا وأ ةرهاظ ضارعأ ناريثلا دنع تارعشملا

. ةايحلا ىدم تارعشملل ةلماح
: صيخشتلا

ىوتحم نم ،وأ محرلا يف ةدوجوملا ةيحيقلا داوملا وأ ةيلبهملا تازارف نماإل ةرشابم تاخطل ريضحتب
متيف ناريثلا دنع .امأ اسميغ ةغبصب اهنيولت دعب وأ ًايرهجم اهصحفو ، ةينينجلا لئاوسلا و ةيشغ ،وأاأل ةدعملا

تاتبنتسم ىلع تارعشملا راثكإ .وأ بسارلا صحفو يجولويزيف لولحمب بيضقلا ةفلغل ليسغ ءارجإب
(Beefextractglucosepeptonserum )BGPS ةمصاخ

T.gallinae: مامحلا ةرعشم
. يسيئر لكشب مامحلا ،دنع ةدعملا ىتح ةلصوحلا و يرملا و موعلبلا يف لفطتت

طاوسأ عبرأ ،اهل لواطتملا يرثمكلا وأ يضيبلا اهلكشب اهنع فلتختو ةينبلا ثيح نم ىرخ األ تارعشملا هبشت
. ةيفلخلا مسجلا ةياهن ىلإ لصي ال جومتم ءاشغ وذ يفلخ طوسو ةيمامأ

مامحلا ةرعشم :(6) لكش
يف ةدوجوملا ةينبللا ددغلا نم اهئاذغ ىلع اهلوصح خالل نم اهراغص ىلإ تاهم نماأل جمخلا متي

باال رثاكتتو . ةباصملا رويطلا زاربب نيثولملا ءاملا وأ ءاذغلا لوانت خالل نم مفلا قيرط نع ،وأ ةلصوحلا
. اهلفطت نكامأ يف يئانثلا راطشن
: ةيضرملا ضارع واأل ةيضارم اال

ةدامب ةاطغم نوكت ، ةلصوحلا و موعلبلا و مفلا يف تاحرقتو تاباهتلا ليلا غزلا دنع تارعشملا ببست
يف ةلقو ، ةيمضه تابارطضا ةباصملا رويطلا ىلع رهظي امك . ءارفص رازأ لكش ىلع رهظتف . ءارفص ةنبجتم
ىلع ضارعأ رهظت ال امنيب ،%80 ىلإ هتبسن لصت ًاموي (20-10) رمعب رويطلا يف قوفنو ، ناريطلا شلا

.(7) لكش . اهراغص ىلإ ةباص اإل لقنب موقتو يليفطلل ةلماح نوكت اهنكل ، ةريبكلا رويطلا
: صيخشتلا
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بول ةطاسوب ، ةلصوحلا وأ موعلبلل نطبملا يطاخملا ءاشغلا نم ةرشابم ةخطل صحف قيرط نع
تاخطل ريضحت نكميو ، ًايرهجم اهصحفو ، يجولويزيف لولحمب ةللبم ةريغص ةينطق ةعطق هفرطب تبثم

.A نيماتيف صقنو ، رويطلا يردج ضرم نع اهقيرفت بجيو . اسميغ ةغبصب غبصتو تبثت مث ةقيقر

: ةجلا عملا
لوزاديرتميد تابكرم Metranidazole.وأ لوزادينورتيم تابكرم مدختست

ةرعشم هبشتو . يمورلا و جاجدلا دنع دبكلا و نيروع لأل يطاخملا ءاشغلا ىلع لفطتت ؛ جاجدلا ةرعشم
يف ًارح حبصيو ، مسجلا لماك ىلع جومتم ءاشغ وذ يفلخ طوس ىلع اهئاوتحاب اهنع فلتختو ، مامحلا

.(8) لكش . ًانوركيم (9-3×15-7) اهمجح حوارتي ،و يفلخلا

جاجدلا ةرعشم :(8) لكش
عم اهجورخ دعب ةرشابم فيرات باأل نيثولملا ءاملا األعالفو لوانت قيرط نع يليفطلا ب رويطلا باصت
دبكلا يفو يرخنتلا – يريتفيدلا ءاعم األ باهتلا ثودح يف ةباص اإل ببستو . يجراخلا طسولا ىلإ زاربلا
رويطلا ىلع رهظي .و دبكلل طيحملا جيسنلا نع ةعفترمو ةجرعتم فاوح تاوذ تاحرقت نوكتت امك . ًاضيأ
. ةباصملا رويطلا قوفن ىلإ ةباص اإل يدؤت دقو ، فعضلا ،و ةيهشلا يف ةلقو ، ةداعرفصأ لا هسإ ةباصملا

: ةجلا عملا و صيخشتلا
، ًايرهجم اهصحفو ، دبكلا تاحرقت ،وأ نيروع لأل نطبملا يطاخملا ءاشغلا نم ةرشابم تاخطل ريضحت
. ةباصملا رويطلا ةجلا عم يف لوزاديرتميد ،وأ لوزادينوارتم تابكرم مدختستو . اسميغ ةغبصب اهنيولت نكميو

( ةيبيم اآل تارعشملا ) ليذلا ةديحو تارعشملا ةلئاع -2
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FamilyMonocercomonadidae
يف لفطتتو . نيلكشب رهظتو . ةبذاكلا مادق واأل طاوس األ ةطاسوب كرحتت اهنأ ،إال ةبترلا تافص لمحت

تاسيكلا اهدنع لكشتي ال امك ، فيرات األ لوانت قيرط نع جمخلا متيو ، رويطلا و تاييدثلا دنع يمضهلا زاهجلا
: مضتو

:G.Histomonas سانوموتسه سنج -
دنع دبكلا و نيروع األ يف ، ةجسن خالاياأل جراخ لفطتي :H.meleagridis سديرغايليم سانوموتسه -

. ةباص لإل ةيلباق لقأ نوكتف ىرخ األ ةيربلا رويطلا و جاجدلا لثم رويطلا ةيقب ،امأ يمورلا ةصاخ رويطلا
ةطاسوب كرحتيو . ضرملا ةلا حو ةباص اإل ناكم بسح كلذو ، اهرهظم يف لا األكش ةددعتم تايليفط يهو

امه: نيلكش ىلع رهظيو ، ةبذاكلا مادق واأل طاوس األ
: يجيسنلا لكشلا -1

،و ةبذاكلا مادق األ ةطاسوب كرحتيو لكشلا يلوحتم ، دبكلا و نيروع األ رادج ةجسنأ نيب دجوي
يوتحتو ، ةببحم ةيلخاد ىلويهو ، ةيفاص ةيجراخ ىلويه دوجوب زيمتيو ، ًانوركيم (17-8) هرطق حوارتي

طوس هل سيلو . ميثارجلا نم خةيلا اهنكلو ، يليفطلا ب ةطيحملا ةجسن نماأل خالاي ىلع ةيئاذغلا اهتاوجف
(9) لكش تاسيكلا روط هدنع لكشتي ال امك ، ةيلصيوحلا ةاونلا نم برقلا ب ةيدعاق ةبيبح ىلع يوتحي هنكلو

.

H.meleagridis:(9) لكش
: يطوسلا لكشلا -2

(30-5) هرطقب هنع فلتخيو يجيسنلا لكشلا هبشي . تبانملا يفو نيروع األ فيوجت يف دجوي
ًانايحأو ماعطلا تائيزجو ميثارجلا ىلع ةيئاذغلا هتاوجف يوتحتو ، طاوسأ (4-1) ىلع هئاوتحابو ، ًانوركيم

. ءارمحلا تايركلا ىلع
: ةايحلا ةرود

ألن ًارظنو . ةيطوسلا وأ ةيجيسنلا فيرات باأل نيثولملا ءاملا و ءاذغلا لوانتب مفلا قيرط نع جمخلا متي
ةريبك نوكت ةباص اإل ةصرف نإف ، يجراخلا طسولا يف تاعاس عضب خوالل ةعرسب برختت راوط األ هذه
يمحت يتلا Heterakisgallinarum،و مورانيللا غ سكارته ناديد ضويب يف يليفطلا دوجول ةجيتن
ناديد ثانإ لوانت قيرط نع ضويبلا هذه ىلإ يليفطلا لصيو . ماعلا ىلإ لصت ةليوط ددمل يليفطلا

اإل ضيبم ىلإ يليفطلا لصي اهدعب ، اهئاذغ ءانثأ يف سانوموتسه يليفطل نيروع يفاأل ةلفطتملا سكارتهلا
ثدحي لكشلا اذهبو ، ةيحملا الاي خلا نيب عضوتي ةداعو ، يجراخلا طسولا ىلإ ضويبلا عم حرطي هنمو ثان

ضر األ ناديد لوانت ،وأ يليفطلا ىلع ةيواحلا ةقباسلا ناديدلا ضويب لوانتب جمخلا
، ضعبلا اهضعب رويطلا سارتفا ةيلمع ءانثأ يف ىتحو ، سكارتهلا ضويب تلوانت نأ قبس ( ةنزاخ ءايوثأ )
باال نيروع يفاأل ةيادبلا يف رثاكتي ثيح اهتاقري وأ ةلوانتملا روع األ ناديد ضويب نم يليفطلا ررحتي ثيح

. ةيبابلا ةيعو األ قيرط نعدبكلا ىلإ لصي اهدعبو ، اهيف رثاكتي و اهرادج قرتخي مث نمو ، يئانثلا راطشن
: ةيضرملا ضارع واأل ةيضارم اال

ثودح ىلإ يدؤت اهيف اهرثاكتو اهرادجل اهقارتخاو ، نيروع األ ىلإ ةجماخلا راوط األ لوصو دعب
يدؤي امم ، اهرادج ةناخث يف ةدايزو ، نوللا ءارفص ةيرخنت رؤب اهيف رهظت ،مث يطاخملا اهئاشغ يف تاباهتلا



17

ةرودلا قيرط نع دبكلا ىلإ يليفطلا لصي اهدعب واألمالح. ءاملل نيروع األ صاصتما ةيلمع يف بارطضا ىلإ
. يدبكلا يوشحلا جيسنلا قمع يف ةددحم لكشلا ةيرئاد ، نوللا ءارفص ةيرخنت رؤب روهظ ىلإ يدؤيو ، ةيبابلا
لومخ لكش ىلعرمعلا نم ىلو األ رهش األ يف يمورلا راغص يف سانوموتسهلا ءاد ضارعأ رهظت

،امأ يمورلا راغص دنع %100-50 ىلإ هتبسن لصت ةداحلا حلااالت يف قوفنو ، نوللا رفصأ يطاخم لا هسإو
يال دقو هل، ةلماح نوكتو يليفطلل ةمواقم رثكأ نوكتف ىرخ، األ رويطلا عاونأو يمورلا نم ةريبكلا رامع األ
قرز األ نوللا ىلإ ناتيلا ودلا فرعلا دلج نول يف ريغت ةباصملا رويطلا ىلع رهظيف ، ةنمزم ضارعأ اهيلع ظح

. دوس األ سأرلا ءادب ضرملا يمس ،اذل دبكلا تاباص إل بحاصملا نمزملا يديرولا ناقتح اال ببسب دوس –األ
ءاشغلا يف ةيضرم تاريغت دوجو ،وأ ةيريمي باإل ةباص A،وأاإل نيماتيف صقن لثم ةئيهملا لماوعلا رفوت دنعو

. ضرملا ثدحي سكارتهلا ناديد تاقريب ةباص نعاإل ةجتانلا يطاخملا
: صيخشتلا

ا ىوتحم نم ،وأ ةيحلا رويطلا زارب نم ةرشابم تاخطل ريضحت قيرط نع يليفطلا ىلع ناهربلا ب متي
قيرط نع .وأ ةيحيرشتلا ةفصلا ءارجإ دعب دبكلا يف ةيرخنلا رؤبلا نم وأ يطاخملا هئاشغ وأ نيروع أل

. اسميغ ةغبصب ةغوبصمو ةتبثم ةفاج تاخطل ريضحت

. لوزاديرتميد - نوديلوزارويف مادختسا علاالج:
( تايمحللا ) رذاوجلا

Sarcodina
الت وحتملا ةلئاع

FamilyEndamoebidae
ةيناغبص تابيبح لخادلا نم هنطبت قيقر يوون ءاشغ تاذ ةيلصيوح ةاون ىلع اهعاونأ يوتحت
طاحي دقو ، هنم برقلا وأب اهزكرم يف عضوتي ريبك وأ ريغص يوون ميسج اهلخاد يفو ،Chromatine
راطشن باال رثاكتتو ، ومنتو ، كرحتتو ، ىذغتت اهنإف ملاالةمئ ةطيحملا فورظلا رفوت دنعو . هلوح تابيبحب ًانايحأ
طاحتو روكتت اهنإف اهتايحل بسانم ريغ طسو يف دجوت امدنع نكلو ، فيرات باأل ىمستو طيسبلا يئانثلا

اذه خوالل ، يليفطلا عون بسح كلذو ىون (8-2) ىلع ةيوتحم Cysts تاسيك ىلإ ةلوحتم فيثك ءاشغب
Chromatoid ةيناغبص ماسجأو ،Glycogen ركسلا دلوم ىلع يوتحت تاسيكلا ةعيلط ةلحرمب رمت لوحتلا

ةددعتم ةيلخ اهنم ررحتت ، يوثلا مسج يف مالًامئ ًاطسو تاسيكلا دجت امدنعو bodies
. ةجضان فيراتأ ىلإ ومنتو ، ةيسيك خالفئ ةيطعم ىونلا ددعل واسم ددع ىلإ ىلويهلا ماسقنا اهيلي ، ىونلا

: ةيلا تلا سانج األ ةلئاعلا هذه ىلإ يمتنيو
:G.Entamoeba ةصاخلا الت وحتملا سنج أ-

،وأ رويطلا و تايدثلا دنع ةظيلغلا ءاعم يفاأل هعاونأ لفطتتو الت، وحتملا ةلئاع سانجأ مهأ نم َدعي
التاهل وحتملا نم ددع ىلع لمتشي اهنم لك تاعومجم عبرأ يف هعاونأ تمسقو . لحنلا دنع ةيلوبلا تاونقلا

.(1) لودج . ةبراقتم ةيلكش تافص
ءاضعأو دبكلا يف ًانايحأو ، ةظيلغلا ءاعم يفاأل لفطتت ، ةضرمم :E.histolytica جسنلل ةلا حلا ةلوحتملا -1

لكش ) ريغصو ريبك كشالن: ،واهل ناذرجلا و ططقلا كلاالبو دنع ًاردانو ، ىرخأ تاسيئرو ناسن دنعاإل ىرخأ
.(1

: ةايحلا ةرود
خالفئ اهنم ررحتت ،ذإ نيثولملا ءاملا وأ ماعطلا عم ةجضانلا تاسيكلا لوانتب مفلا قيرط نع جمخلا متي

يطعتل ، تايون نامث ىلإ مسقنت يتلا ،و تايون عبرأ ىلع يوتحت يتلا ،و ةقيقدلا ءاعم األ ةياهن يف تاسيكلا
يئانثلا راطشن اال قيرط نع ةظيلغلا ءاعم يفاأل رثاكتلا ب اهدعب أدبت ، ةيسيك خالفئ ةينامث اهدعب

اآلرخ مسقلا عيطتسي امنيب ، يجراخلا طسولا ىلإ زاربلا عم حرطت تاسيك ىلإ اهنم مسق لوحتي ،و طيسبلا
ةريمخو ، تانيتوربلل ةللحملا رئامخلل اهزارفإ قيرط نع ةظيلغلا ءاعم لأل يطاخملا ءاشغلا قارتخا

نع دبكلا اميس ال ىرخ األ مسجلا ءاضعأ ىلإ اهدعب لصت دقو ، ةيراحزلا تاحرقتلا ةببسم Hyaluronidase
. ةيومدلا ةيعو األ قيرط



18

جسنلل ةلا حلا ةلو حتملا -:(1) لكش
: ةيضرملا ضارع واأل ةيضارم اال

، ةضرمملا ةريبكلا لا األكش ىلإ ةريغصلا لا األكش لوحتت امدنع الت وحتملل يضارم اال ريثأتلا رهظي
، ةيتارديهوبركلا تابكرملا نم ةدئاز تايمك لوانت ةصاخو ةيذغتلا ءوس اهنم ةدع لماوع كلذ يف ًارود يدؤيو

ةيطاخملا ةقبطلا الت وحتملا قرتخت اهدنع . يموثرجلا جمخلا دنع ،وأ ةينيتوربلا تابكرملا نم ةليلق تايمكو
ىلع ةيوتحم ةيلصيوح ئباخم ةنوكم ةيطاخملا تحت ةقبطلا ىلإ لصت اهدعب ، ًاريغص ًارخنت ةثدحم ءاعم لأل
كاسم اإل بوانتي دقو ، يطاخم لا هسإو ، ةينطب آالم لكش ىلع ضارع األ رهاظت الت. وحتمو ةرخنتم ةجسنأ
فتكلا ىلإ غًابلا رشتنيو دبكلا ةقطنم يف .آوالم مدلا وأ طاخملا ب ًاطلتخم زاربلا رهظيو ، ريحزو عماإلهسلا،

. ةيدبكلا الت وحتملا ءاد يف نمي األ
: ةجلا عملا

،(Flagyl)metronidazol لوزادينورتيم تابكرم مدختست

غئاوبلا
Sporozoa
ةبكرملا ةمقلا تاوذ ةبعش -I

Phylum Apicomplexa
واأل رويطلا و تايدثلا دنع ةفلتخملا مسجلا ةزهجأ خالاي لخاد اهعاونأ مظعم لفطتي ، ةيغوب تايليفط
Eimeria ةيرمي (اإل اهنم ءزج وأ اهتايح ةرود خالل كلذو يمضهلا زاهجلل ةيراهظلا الاي خلا يف اميس ،ال كامس
تاذ تايرك األ اهيلع قلطيو ءاعم األ جراخ يسنج لاال روطتلا ىلع ةردقلا هيدل وأ بلطتي اآلرخ اهضعبو ،(
ةتباث اهلا كشأو .(..،Neospora،Toxoplasma،Besnoitia،Sarcocyst) يجيسنلا يولخلا لكشلا

. زناالةيق ةكرح كرحتت اهنأ ،إال ةرهاظ ةيجراخ ةكرح ءاضعأ ىلع يوتحت ال اهنأ امك ،
ةفلتخم نوكت ،وأ ةيرمي اإل لثم ةرشابم اهتايح ةرودو Monoxene ىوثملا ةديحو تايليفط يهو
ةيدنقلا ةسوقملا لثم . يوثلل ًايرابجإ الً يدبت زجنت ،ذإ ةرشابم ريغ اهتايح ةرودو Hrteroxene ىوثملا

دنع لقانلا يوثلا يف لكشتي يذلا ،و جماخلا روطلا Sporozoites غاوب األ لثمتو .Toxoplasma
،وأ ةيريمي اإل دنع يجراخلا طسولا يف ةيضيبلا تاسيكلا يف Babesia،وأ ةيسيبابلا لثم مدلا تايليفط

.Sarcocyst ةيمحللا تاسيكلا دنع يوثلا لخاد
ثالث: لحارمب ةايحلا ةرود رمتو

نماأل ةريثك وأ ةليلق دادعأ اهنع جتنيو : يسنج لاال رثاكتلا Schizogonyوأ تامسقتملا نيوكت ةلحرم -1
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. تامسقتملا نم لا يجأ ةدع ةلحرملا هذه يف ثدحي دقو ،Mirozoites تاموسقأ
لأل لكشت اهنع جتني ، ىلو األ ةلحرملا بقعتو : يسنجلا رثاكتلا Gametogonyوأ سارع األ نيوكت ةلحرم -2

نوكت يتلا Zygot،و توجيازلا لكشتو باصخ اإل ةيلمعب ةلحرملا هذه يهتنتو ، ةيربكلا و ةيرغصلا سارع
. ةيضيبلا تاسيكلا لكشتبو ، ةكرحتم ريغ وأ ةكرحتم

غاوب األ ةدلومل ةيضيبلا ةسيكلا يف ماسقنا اهيف متي : غوبتلا Sporogonyوأ غاوب األ نيوكت ةلحرم -3
َدعتو ،Sporozoites غاوب نماأل ددع ىلع ةيوتحملا ةغوبتملا ةيضيبلا ةسيكلا لكشت اهنع جتني ،Sporont

. جماخلا روطلا
يوثلا لخاد ةبعشلا هذه دارفأ ضعب دنع ثلاالث لحارملا متت دقو

، يوثلا لخاد ىرخأ عاونأ دنع ةيناثلا و ىلو األ ناتلحرملا متت امنيب ،( ةيفخلا تايغوبلا ، ةيمحللا تاسيكلا )
ـي جراخلا طسولا يف ةريخ األ ةلحرملا متت نيح ىلع

.( ةيريمي (اإل
ةداح ةقيض ةيمام األ ةياهنلا ، يلجنم – يرثمك لكشب ودبتف لكشلا يف تاموسق واأل غاوب األ هباشتتو
تازيمم نمو . طاوس باأل ةيرغصلا سارع األ كرحتت امنيب باالزنالق، كرحتتو ، ةريدتسم ةضيرع ةيفلخلا ،و
ةدحاو ةيبطق ةقلح نم فلأتي يذلا ،و ةمقلا دقعم دوجول ًارظن يوثلا ةيلخل اهقارتخا ىلع اهتردق راوط األ هذه

نم ًاضيأو ، ةيبطقلا ةقلحلا يف ًاينوزلح ةفتلم طويخ نم فلؤملا Conoid يناطورخملا نمو ، رثكأ وأ
نم ددع ىلإ ةفاضإ ، مسجلا نم يمام األ فصنلا يف ًايلوط ةدتمملا Micronemes ةقيقدلا تايطييخلا
نم ددعو ، ةخفتنم ةياهن كلمت يتلا و فلخلا ىلإ يناطورخملا نم ةدتمملا Rhoptries ةجودزملا تايضعلا

رهجملا ب اهتيؤر نكمي يتلا Microporesو ةريغص ماسمو ،Subpelliculartubull ةديلجلا تحت تابيبينأ
(1) لكش . ينورتكل اإل

: فينصتلا
.Phylum Apicomplexa ةبكرملا ةمقلا تاوذ ةبعش -I

.ClassSporozoa غئاوبلا فنص -
.SubclassCoccidia تايرك األ فنص تحت -
.OrderEcoccidiida ةيقيقحلا تايرك األ ةبتر -
.SuborderEimeriina تايريمي اال ةبتر تحت -1
.SuborderAdeleina انيليدوأ ةبتر تحت -2

.SuborderHaemosporina ةيومدلا غئاوبلا ةبتر تحت -3
.OrderPiroplasmida تايرثمكلا ةبتر -4
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:(1) لكش
ناويحلل ةقيقدلا ةينبلا
. يغوبلا

يلجـ ـة.2- يبطق ةقلح -1
ةد.

.4-ـن يجلوغ زاهج -3
ةاو.

تابيبنأ -6. يطورخم -5
تايضع ـةد.7- يلجلا تحت

. ةجودزم
-9. ةريغص ماسم -8

. تاردقتم
. ةيفلخ ةقلح -10

تايريمي اإل ةبتر تحت :ً وأال
SuborderEimeriina

راطشن (اال يسنج ولاال يسنجلا رثاكتلا اهعاونأ دنع ثدحيو . يوثملا ةفلتخم وأ ةديحو تايليفط يه
أرطي يتلا و ةيضيبلا تاسيكلا ،مث ةكرحتملا ريغ توجيازلا لكشتب يهتنتو ،( يلخادلا معربتلا ، ددعتملا

. جماخلا روطلا َدعتو ةيضيبلا تاسيكلا لخاد غاوبأ (8-4) لكشتب يهتنتل غوبتلا اهيلع
ةيضيبلا اهتاسيك لكشو ، اهغوبت ناكمو ، اهاوثم ىلع دامتع باال ةدع تاعومجم ىلإ اهعاونأ تمسق دقو

: تايليفط ىلإ اهروطت ةيلآو ، ةغوبتملا
ثدحي امنيب ، يوثلا يف ( ددعتملا راطشن (باال يسنج ولاال يسنجلا رثاكتلا متي : ىوثملا ةديحو -1

يف: غوبتلا
لك يف ةيغوب تاسيك عبرأ ىلع ةيوتحملا ةغوبتملا ةيضيبلا تاسيكلا لكشتب يهتنيو : يجراخلا طسولا أ-
لثم ، ةيغوب تاناويح ةعبرأ امهنم لك يف نييغوب نيسيك ىلع .وأ ةيريمي اإل لثم نيغوب نيناويح امهنم

.Isospora غاوب األ ةلثامتم
. طقف غاوبأ ةعبرأ ىلع ةغوبتملا ةيضيبلا تاسيكلا يوتحتو : يوثلا ب-

يسنج ولاال يسنجلا رثاكتلا متي : ةربجم وأ ةريخم ىوثملا ةيئانث -2
،و طسوتملا يوثلا يف يسنج لاال رثاكتلا ،و يئاهنلا يوثلا يف ( يلخادلا معربتلا ، ددعتملا راطشن (اال
لثم ةيغوب تاناويح (4) امهنم لك يف نييغوب نيسيك لكشتب يهتنيو ، يجراخلا طسولا يف غوبتلا

. ةيدنقلا ةسوقملا
: ةربجم ىوثملا ةيئانث -3

معربتلا ) يسنج لاال رثاكتلا ،و يئاهنلا يوثلا يف ( ددعتملا راطشن (اال يسنج ولاال يسنجلا رثاكتلا متي أ-
لك يف نيغوب نيسيك لكشتب يهتنيو ، يجراخلا طسولا يف غوبتلا ،و طسوتملا يوثلا يف ( يلخادلا

.Besnoita ةيتيئونزبلا Hammondiaو ةيدينوماهلا لثم ةيغوب تاناويح ةعبرأ امهنم
تاناويح ةعبرأ امهنم لك يف نايغوب ناسيك لكشتيو يئاهنلا يوثلا يف غوبتلا و يسنجلا رثاكتلا متي ب-

راطشن (اال يسنج لاال رثاكتلا متي امنيب ةيغوب
. ةيمحللا تاسيكلا لثم .. طسوتملا يوثلا يف ( يلخادلا معربتلا ، ددعتملا

ةيريمي اإل ةلئاع -1
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FamilyEimeriidae
يسنج ولاال يسنجلا رثاكتلا متي ،و ىوثملا ةديحو تايليفط نع ةرابع

ةغوبتملا ةيضيبلا تاسيكلا يوتحتو ، يجراخلا طسولا يف غوبتلا ثدحيو ، يوثلا يف ( ددعتملا راطشن (اال
امهنم لك يف نييغوب نيسيك ىلعوأ ،( ةيريمي (اإل غاوب نماأل جوز امهنم لك يف ةيغوب تاسيك عبرأ ىلع

غاوبأ ةعبرأ
.( غاوب األ ةلثامتم ، ةيريمي :(اإل ةيلا تلا سانج األ مضتو .( غاوب األ ةلثامتم )

:G.Eimeria ةيريمي اال سنج أ-
تاييدثلا ءاعم أل ةيراهظلا الاي خلا لخاد اهعاونأ بلغأ لفطتي

لفطتت يتلا ،E.stiedae يديتس ةيريميإ ءانثتساب ، كامس واأل رويطلا )و ناسن ،واإل ططقلا كلاالب،و ادع )
اتاكنورت ةيريميإو ، بنار دبكاأل يف

دنعاأل ةحابسلا سايكأو ةرارملا ةيعو واأل ءاعم يفاأل E.cheissini ةيريميإو اإلزو، ىلك يف E.truncata
يفاأل E.carpelli ةيريمياو ، كامس األ ءاعمأو لا حطو ىلكو دبك يف E.metchikovi ةيريميإو ، كامس

مسقنت ام ًاردانو ، ةداع ةيلخلا ىلويه يف شيعتو . كامس األ دنع ةحابسلا سايكأو ءاعم لأل ةيطاخملا ةيشغ
لا كشأ اهلو . ةيلخلا و وضعلا و يوثلل ةيعون تايليفط يهو . دنعاألراقب E.alabamensis لثم ةاونلا لخاد

: يهو اهروطت لحارم بسح كلذو ، ةفلتخم
: يجراخلا طسولا يف ـأ

:Oocyst ةيضيبلا ةسيكلا -1
، ةيريمي اإل عون بسح اهمجح فلتخي ، لكشلا ةلواطتم وأ ةيورك هبش وأ ةيورك وأ ةيضيب تاسيك

نيتقبط نم فلأتي يجراخ غبالف طاحت . مجحلا ةريبك وأ ةريغص نوكت دقف ، فيضملا ناويحلا عونو
غ يف ءاطغلا و ريقنلا دوجو ،وأ باطق األ دحأ يف ريقنلا دوجو عاون األ ضعب دنع ظح .يوال ةيجراخو ةيلخاد

.Sporont غاوب األ ةدلومب ىمست ةدحاو ةيلخ ىلع يوتحتو الاهف،
:Sporocyst ةغوبتملا ةيضيبلا ةسيكلا -2

امهنم لك يف ، ةيغوب تاسيك عبرأ ىلع تاسيكلا هذه يوتحتو ، جماخلا روطلا يهو
. نايغوب ناناويح

مجحلا لثم ، ةغوبتملا ةيضيبلا ةسيكلا و ةيضيبلا ةسيكلل ةيئايلكشلا تافصلا اهعاونأ ديدحتل مدختستو
ةيضيبلا ةسيكلا يف ةيقبتملا ةيلا مثلا تاميسجلا ، ريقنلا وأ ءاطغلا ءافتخا وأ دوجوو ، نوللا و لكشلا و

ـة، يغوبلا تاسيكلا يف وأ ةغوبتملا
ءوضلل ةرساك ةداع نوكتو اهددعو ةفافشلا تاميسجلا ،( اديتس ميسج ) يدعاقلا ميسجلا ، يبطقلا ميسجلا

.(2) لكش اهيف ءاذغلا نوزخم َدعيو ، نيجوكيلغلا ب ةئلتممو

ةغوبتم ةيضيب ةسيك :(2) لكش
ميسج -٧ يلخاد ٦-غالف يجراخ ٥-غالف ةيضيبلا ةسيكلا يف يلا مث ميسج -٤ ةيغوبلا ةسيكلا يف يلا مث ميسج -٣ ريقن -٢ ءاطغ -١
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يبطق ميسج -١١ فافش ميسج -١٠ ةيغوب ةسيك -٩ يغوب ناويح -٨ اديبس

: يوثلا يف ب-
ةريدتسم ةضيرع ةيفلخلا ،و ةقيض ةيمام األ ةياهنلا ، لكشلا لواطتم ودبي :Sporozoite يغوبلا ناويحلا -1

. ةفافشلا تاميسجلا ب ىعدت نازيم ناميسج اهفلخو اهمامأ عضوتي ثيح ، ةيزكرم ةاونلا ،و
ةيلخلا لخاد دجوتو ، ةاون اهطسو يف عضوتت ، لكشلا ةيضيب وأ ةريدتسم :Trophozoite ةفورت 2-األ

. ةيراهظلا
ةيرهجم يهو . ىونلل ددعتم راطشنا دعب نوكتتو . ةيراهظلا الاي خلا لخاد عضوتت :Schizont ةمسقتملا -3

مامت دنع يوتحتو .( ًانوركيم 50 نم ربكأ الةق( معوأ ، ةريبك ،وأ ةريغص نوكت دقو ، لكشلا ةيورك
ددع ىلع اهجضن

لكشلا ةيلزغملا ةريغصلا ( رخآ ىلإ عون نم فلتخي ) تاموسق نماأل نيعم
. تامسقتملا نم لا يجأ ةدع دجوتو اذه . اهضعب بناجب ةصارتملا ،و ًانوركيم (2-4)

ةيراهظلا ةيلخلا غارف متأل لكشلا ةيورك – ةيضيب ، مجحلا ةريبك Gametocytes:خالاي تايسرعلا -4
: ىلإ زيامتتو

ةمق ادعام ءاقرزلا ليتساب تابيبح اهفاوح ىلع رهظي :Macrogametocyte( ةثنؤم ) بكـةير ةيسرع -
اهل لصحيو ، عضوتلا ةيزكرم ةريبك اهتاونو ، تابيبحلا هذه اهيف يفتخت ،ذإ ءاعم األ غارفل ةهجاوملا ةيلخلا

. ةيراهظلا الاي خلا يف عضوتت ةدحاو ةيربك ًاسورع ةياهنلا يف يطعتف يلا زتخا ماسقنا
يتلا ،و ىونلا نم ريبك ددع ىلإ ًايلا زتخا اهتاون مسقنت :Microgametocyte( ةركذم ) ةيرغص ةيسرع -
ةليحن ، لكشلا ةيلزغم يهو . ةيرغصلا سارع نماأل ةريبك ًادادعأ يطعتف روطتت ،مث ةيسرعلا يف عزوتت

ةزهجمو
. ةيراهظلا الاي خلا مطحت دعب سارع األ جرختو ، ةقيضلا الاه ويهو اهطسو يف ةاونلا ىلإ ةفاضإ ، نيطوسب

سارع األ حيقلت ةجيتن لكشتتو ، ةيربكلا ةيسرعلا مجح لثامت ، مجحلا ةريبك :Zygote توجيازلا -5
. ةيراهظلا الاي خلا لخاد ةيربكلا سورعلل ةيرغصلا

: ةايحلا ةرود
، ةيريمي اال عاونأ عيمج يف ةهباشتم نوكت اهنأ امك ، طسوتم يوث ىلإ جاتحت وال ةرشابم نوكت
يوث ىلإ جاتحت و ةرشابم ريغ نوكت ،وأ ةفلتخملا راوط األ هقرغتست يذلا تقولا يف اهنيب اميف فلتختو

.( ةيرحبلا كامس (األ طسوتم
ءاعم األ تاميظنأ ريثأت تحتو ، ةغوبتملا ةيضيبلا تاسيكلا ب نيثولملا فلعلا و ءاملل يوثلا لوانتب أدبت
ىلع ءارفصلا لمعت ،ذإ ةيضيبلا تاسيكلا نم جورخلا ب غاوب األ أدبت ،CO2 رفوتو ( ءارفصلا و نيسبرتلا )

و ةيضيبلا ةسيكلا رادج يف تاريغت نيسبرتلا ثدحي امنيب ، ةيغوبلا تاسيكلا لخاد غاوب األ ةكرح طيشنت
فيوجت يف ةرح حبصتل اهنم غاوب األ ررحتةياهنلا يفو ، ةيغوبلا ةسيكلا

تامسقتم ىلإ روطتتو ومنت يتلا ،و فيراتأ ىلإ ةلوحتم ةيراهظلا الاي خلا قرتخت مث اهيفروكتتو ، ءاعم األ
نماأل نيعم ددع ىلع اهجوضن دعب ةمسقتم لك يوتحت .ذإ رشابملا ددعتملا راطشن اال قيرط نع األلو ليجلا
E. دنع ةموسقأ (900) ىلإ لصي .ذإ ةيريمي اال عونب اهمجحو اهددع قلعتيو Merozoites تاموسق

اهدنع ، جمخلا نم مايأ خاللثالةث اهجوضن لمتكيو .E.bovis دنع ةموسقأ 100.000 ىلإو tenella
يف أدبتو ةميلس ةيراهظ خالاي ًاددجم وزغتل اهتاموسقأ ررحتتو ةيراهظلا الاي خلا راجفنا ىلإ يدؤي امم رجفنت
نم مايأ ةسمخ دعب لمتكيل األلو، ليجلا تامسقتم لكشت قيرط سفنب تامسقتملا نم يناثلا ليجلا نيوكت
ةدعل اذه يسنج لاال رثاكتلا رمتسي دقو األلو. ليجلا تامسقتم نم رغصأ وأ ربكأ ًانايحأ نوكت يتلا ،و جمخلا
.(3) لكش .( تامسقتملا نيوكت ةلحرم ) يوثلا دنع يعانملا عضولا و ةيريمي اإل عون ةداع هددحيو لا، يجأ
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. ةيريمي اإل ةايح ةرود :(3) لكش

تايسرع ىلإ ةيراهظلا الاي خلا لخاد يناثلا ليجلا تاموسقأ نم ريبك ددع زيامتو لوحت كلذ دعب أدبي
ةريبك اهتاونو ، ءاقرزلا رتساب تابيبح اهفاوح ىلع رهظت لكشلا ةيرئاد Macrogametocytes ةيربك
ددع لوحتي امنيب . ةدحاو ةيربك ًاسورع ةياهنلا يف يطعتل يلا زتخا ماسقنا اهل لصحيو ، عضوتلا ةيزكرم
ثودح دعب ةيرغصلا سارع األ لكشتتو ،Microgametocytes ةيرغص تايسرع ىلإ تاموسق نماأل ليلق

، يبايسن اال اهلكشب فصتت يتلا و ةيرغصلا سارع نماأل ًاريبك ًاددع يطعتل ةيرغصلا تايسرعلل يلا زتخا ماسقنا
يمام األ اهفرطو

نع ةثحاب ءاعم األ فيوجت ىلإ اهجورخ دعب ةكرحلا ىلع اهنادعاسي نيريغص نيطوس ىلع اهئاوتحابو ، ببدملا
اهدعب ، ةيراهظلا الاي خلا لخاد كلذ متيو توجيازلا لكشتت اهباصخإ يف تحجن ام اذإف . ةيربكلا سورعلا
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اهدعب . ةيضيبلا ةسيكلا ب ذئدنع ىعدتو توجيازلل ًاتباث ًارادج ةنوكم محتلتو ءاقرزلا رتساب تابيبح ددمتت
طسولا ىلإ ثورلا عم غلبتو ، ءاعم األ فيوجت يف ةرح ةيضيبلا تاسيكلا حبصتل ةباصملا الاي خلا رجفنت
ةيضيبلا اهتاسيك حرطتو ، ءاعم األ جراخ ةروطتملا ىرخ األ عاون األ روطتت اهسفن ةقباسلا ةقيرطلا .وب يجراخلا
رثاكتلا (E.truncata).و دنع لوبلا عم (E.stiedal)،وأ ءاعم األ ىلإ ءارفصلا ربع يجراخلا طسولا ىلإ

، ديحو جمخ دعب يوثلا ةيضيبلا اهتاسيك رداغتو ، ةيريمي نماإل عون لكل ةداع ًاددحمو ًاتباث نوكي يوثلا يف
ةطاسوب ًانمزم ضرملا ريس نوكي ،لب نمزم تايركإ ءاد دجوي ال يلا ام.بوتلا دح ىلإ يتاذ فيظنت لصحيو

.( سارع األ نيوكت ةلحرم ) جمخلا راركت
غاوب األ ةدلوم ىلع ةيوتحم يهو ، يجراخلا طسولا ىلإ ثورلا عم ةغوبتملا ريغ ةيضيبلا تاسيكلا لصت
عبرأ ىلإ ةاونلا ماسقنا أدبي ، نيجسكوأو ةبوطرو ةرارح نم ةيجراخلا ةيئيبلا فورظلا رفوت دنعو ،Sporont

، ةيضيبلا ةسيكلا لخاد يلا مث ميسج ةلحرملا هذه خالل ىقبت . ةلصفنم Sporoplast ةيغوب تامورأ
نأ نكمي امك ، ةيغوب ةسيك لك يف نييغوب نيناويح لكشت قيرط نع ةيغوب تاسيك عبرأ ىلإ اهدعب لوحتت

ةيضيب تاسيك ىلإ لوحتت ةيغوبلا تاناويحلا ومن لا متكا دنعو . ةيغوبلا ةسيكلا لخاد يلا مث ميسج ىقبتي
ثادحإ ىلع ةرداق ةغوبتم

طسولا لماوعب طبترت يهو ، ًاموي (16-2) نم ةداع يجراخلا طسولا يف غوبتلا ةرتف قرغتست و جمخلا
.( غئاوبلا نيوكت ةلحرم ) ًاضيأ ةيريمي اال عونب ،و نيجسكو األ رفوتو ةبوطرو ةرارح نم يجراخلا

: ةيضارم اإل
تاريغتلا ثادحإ نع ةسيئرلا ةلوؤسملا يه ( تامسقتملا نيوكت ) يسنج لاال رثاكتلا ةلحرم َدعت
ةيراهظلا الاي خلا بيرختو فلت ثودح يف رركتملا يسنج لاال رثاكتلا يدؤيو . ةباصملا ةجسن يفاأل ةيضرملا

األ ببست امنيب . تامسقتملا لا يجأ ددعو ، رثاكتلا ىلع اهتردقو ، ةيريمي اال ةعوفو عونب كلذ طبتريو ، ةباصملا
ةفاضإ . ةيراهظلا الاي خلا يف ةلفطتملا عاون نماأل ربكأ ًارارضأ ةيراهظلا تحت ةقبطلا يف روطتت يتلا عاون
ةلوانتملا ةغوبتملا ةيضيبلا تاسيكلا ددع لثم ةيضارم اال ثادحإ يف رودب موقت ىرخأ لماوع كانهف كلذ ىلإ

لبق نم
. ىرخ األ ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا ب مسجلا وزغو ، ةعانملا ،و ةيحصلا هتلا حو ، ةباص اإل تقو هرمعو ، يوثلا

ليجلا تامسقتم لكشت مدعل ًارظن . ةرهاظلا لبق ةرتفلا ترصق املك ةفيعض نوكت ةيضارم نأاإل دجو دقو
. تايسرع ىلإ األلو ليجلا تاموسقأ لوحتو ، ةعانملا نع ةلوؤسملا يناثلا

عقب روهظ ،وه ةباص نعاإل ةجتانلا ةيضرملا تاريغتلا مهأو
ةيرعشلا ةيومدلا ةيعو األ تاياهن راجفنا نع جتانلا و ءاعم لأل يطاخملا ءاشغلا يف يفزن يوعم باهتلا ،و ةيفزن

األيجلا وزغو ، يمسلا ريثأتلل ،وأ ةيومدلا ةيعو باأل ةطيحملا ةباصملا الاي خلا فلت ةجيتن ءاعم األ رادجل
اال هذه بقعي بـE.zurni،E.bovis،E.tenella،و ةباص دنعاإل ءاعم لأل ةصوصخملا ةقبطلل ةفلتخملا

ةيولخلا تاحاشتر اال ةدايز ةجيتن ، ءاعم األ رادجل ةيطاخملا ةقبطلا ةكامس يف ةدايزو ، تاحرقت روهظ تاباهتل
، هفيلتو هتناخث ىلإ يدؤي امم ةيراهظلا الاي خلا يف Hyperplasia جسنت طرف ثودحو ، ةباصملا ةقطنملا يف

. ةخلسنملا ةراهظلا خالاي ضيوعتل كلذو

: تايريمي اال عاونأ
: جاجدلا -1

(1) لودج ةفلتخملا ءاعم األ ءازجأ يف اهعيمج لفطتتو ، ةيريمي نماال عاونأ ةعستب جاجدلا باصي
. جاجدلا دنع ةيريمي اال عاون أل ةيجولويبلا و ةيئايلكشلا تافصلا :(1) لودج

ناكمعونلا
تايسرعلاتامسقتملالفطتلا

اسيكلا
ت
يضيبلا

ة

مجحلا
/
وركيم

ن

ةرتفلا
لبق
ةرهاظلا

ةرتف
غوبتلا

E.acervu
lina

، جفعلا
ىلإ دتمتو

ناكم يف ةريغص لا يجأ (4)
لفطتلالفطتلا 20×ةيضيبناكمب

1442 -4 4 8 اس ةع
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ءاعم األ ةياهن
دنع ةقيقدلا

جمخلا
ديدشلا

E.mitisجفعلا
ةراهظ يف لا يجأ (4)

تاباغزلا
روطتت نأ نكمي

نم
م3/م4

هبش
16×ةيورك

144

E.mivati
ًاقح وال جفعلا

ىتح
ميقتسملا

يف لا،م1،م2 يجأ (4)
يف ،م3،م4 جفعلا ةراهظ

اهلماكب ءاعم األ
ءاعم األ لماك ةيضيبيف

ةضيرع
×16
134

E.
haganiةيضيبجفعلاجفعلاجفعلا

ةضيرع
×19
176

E.
praecox21×ةيضيبجفعلاجفعلاجفعلا

174

E.
necatrix

، مئاصلا
األ لماكو

ةقيقدلا ءاعم
جامخ األ دنع

ةديدشلا

اإل يفو ، مئاصلا يجالنب
م2 لقتنت ةديدشلا ةباص
ىلإ ةراهظلا نم ةريبكلا

ةصوصخملا ةحيفصلا

األ ةراهظ يف
و نيروع

ميقتسملا

ةيضيب
ةضيرع

×20
176

E.
maxima

، مئاصلا
لماك ًانايحأو

ءاعم األ
ةقيقدلا

خالاي يف لا يجأ (3)
ةراهظلا

الاي خلا حازنت
ةيواحلا ةباصملا
ةقبطلا ىلإ اهيلع
ةيراهظلا تحت
ةيلضعلا وأ

ةيطاخملا

29×ةيضيب
235

E.
brunetti

مئاصلا نم
ىتحو
ميقتسملا

يف لا،م1،م2 يجأ (3)
يف ريبك ،م3 مئاصلا ةراهظ

ءازج األ ةيقب

يف اهمظعم
26×ةيضيبميقتسملا

225

E.
tenellaنيروع األ

يف م1 . لا يجأ (3-4)
. ةصوصخملا ددغلا ةراهظ

لصفنت ةراهظلا يف م2
ةراهظ تحت ىلإ لقتنتو

تاباغزلا

م2 نم ةيضيبزيامتت
ةضيرع

×23
196

: ةيضرملا ضارع واأل ةيضارم اإل
، هتعانمو رئاطلا رمعو ، ةباص اإل ةدشو ، ةيريمي اال عون ىلع ةباصملا ةجسن يفاأل ريغتلا ةجرد دمتعت

سأرلا لخادتيو ، اهشير شفتني ،و ةكرحلا فعضو ، لومخلا ةباصملا رويطلا ىلع ظح .يال ةيحصلا هتلا حو
و ومنلا رخأتي امك ،(E.tenella) ىمدم لا هسإ روهظ ىلإ ةفاضإ األعالف، لوانت نع عنتمتو ، مسجلا يف

. ضايبلا جاجدلا دنع ضيبلا جاتنإ ضفخنيو ، غولبلا
: راقب -األ

لودج ،(4) لكش . نولوقلا و روع واأل يفئافللا يف روطتت يتلا ،و ًاعون (21) األراقب دنع فصو
.(2)
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راقب دنعاأل ةيريمي اإل عاونأ :(4) لكش
راقب دنعاأل ةيريمي اآل عاون أل ةيجولويبلا و ةيئايلكشلا تافصلا :(2) لودج

ةيريمي اآل

جحلا
م/
وركيم

ن

لكشلا
يقنلا

ر

ةرتفلا
لبق
رهاظلا

ة
/ موي /

ةرتف
غوبتلا

/ موي /

يسج
م
يتس
اد

سجلا
مي
بطقلا

ي

Subspheri
a

×11
10

هبش
, ةيورك
, ةفافش

ةقيقر
رادجلا

-18-75-4+-
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Zurni
×16
18

هبش
, ةيورك
, ةفافش

ةقيقر
رادجلا

-173-2+-

Ellipsoidal
is

×17
13

- ةيضيب
ةفافش

-10-83-2+-

Alabamen
sis

×13
19

- ةيضيب
ةيرثمك

-8-68-5+-

Cylindrica
×23
14

- ةيضيب
ةلواطتم

-102--

Bovis
×20
28

-+2-183-21+ةيضيب

Canadens
is

×33
23

- ةيضيب
ةميدع
نوللا

+12-84-3++

Pellita
×40
28

- ةيضيب
ةكيمس
رادجلا
ةينب
ةحتاف
نوللا

+11-7
-10
14

+-

Bukidnon
ensis

×44
32

- ةيضيب
ةكيمس

, رادجلا
ةينب
ةحتاف
نوللا

+1017+-

: ةايحلا ةرود -
، ةماعلا ةايحلا ةرود اهروطت هبشتو ، نولوقلا و روع واأل يفئافللا يف دنعاألراقب ةيريمي اال عاونأ لفطتت
الاي خلا ةاون يف (E.zuernii)،وأ يفئافلل ةصوصخملا ةحيفصلا يف األلو تامسقتملا ليج لكشتي ذإ
يف ةيزكرملا فمللا تاريعشل ةيراهظلا الاي خلا يف (E.alabamensis)،وأ ةقيقدلا ءاعم لأل ةيراهظلا
روع لأل ةيراهظلا الاي خلا األلو ليجلا تاموسقأ مجاهت اهدعب (E.bovis ةصاخو عاون األ ةيقب دنع ) يفئافللا

اإل اهدعبو ذإ ةيرغصلا و ةيربكلا سارع مثاأل نمو ، تايسرعلا و يناثلا ليجلا تامسقتم ةلكشم نولوقلا و
.(5) لكش . ةيضيبلا تاسيكلا ليكشتو ، باصخ
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. مانغ األ ةيريمي ال ةيجولويبلا و ةيئايلكشلا تافصلا مهأ :(3) لودج

E. ةيريمي نوركيماال / تايسرعلاتامسقتملاداصولاريقنلامجحلا

ةرتفلا
لبق
ةرهاظلا

/ موي /

ةرتف
غوبتلا

/ مويلا /

Bakuensis15-24×23-36++

ةحيفصلا يف ةريبك م1
خلالاي ةصوصخملا

ل ةيزكرملا فمللا ةناطب
. ءاعم أل

خالاي يف ةريغص م2
ةقيقدلا ءاعم األ راهظ

الاي خلا يف
لأل ةيراهظلا

ةقيقدلا ءاعم
192-4

Ovinoidalis13-20×17-25--

الاي خلا يف ةريبك م1
ءاعم األ ددغل ةيراهظلا
ةريغص ،م2 ةقيقدلا
ةيراهظلا الاي خلا يف

و روع واأل يفئافللا يف
نولوقلا

ةراهظ يف
واأل يفئافللا

نولوقلا و روع
10-151-3

Parva11-13×13-22--
ةريبكو ريغص م1،م2

الاي خلا يف مجحلا
ءاعم لأل ةيراهظلا

الاي خلا يف
لأل ةيراهظلا

نولوقلا و روع
11-153-5
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ةقيقدلا
Faurei19-24×22-33+----1-3

Intricata30-40×40-56++
األ ةراهظ يف م1،م2

ةقيقدلا ءاعم
روع األ

20-273-7

Crandallis17-22×17-23--
ةحيفصلا يف م1

ءاعم لأل ةصوصخملا
ةقيقدلا

ىون يف
مئاصلا ةراهظ

واأل يفئافللا و
روع

13-201-3

Ahsata19-30×30-29++--18-202-3

. مانغ دنعاأل ةيريمي اإل عاونأ :(6) لكش

: ةباص اال صيخشت
ةيضرملا ضارع األ ىلع دامتع ١-باال

ةقيرطب ليخلا ةيريمياو ميوعتلا ةقيرطب ةيضيبلا تاسيكلا دوجو ىلع ناهربلا و قرزلا و ثورلا صحف -٢
. بيسرتلا

وا تامسقتملا وأ ةيضيبلا تاسيكلا دوجو ىلع ناهربلا و ءاعم لأل يطاخملا ءاشغات نم تاحسمريضحت -٣
. تايسرعلا

. اهريغو نارويفورتن - افلسلا تابكرم علاالج:
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تايرثمكلا ةبتر : ًايناث
OrderPiroplasmida

و تارتجملا دنع ةيفمللا دقعلا و لا حطلا و ءارمحلا تايركلا يف لفطتت ةربجم ىوثملا ةيئانث عاونأ مضت
)و ددعتملا ، معربتلا ، يئانثلا ) ماسقن اال ةقيرطب يسنج لاال رثاكتلا اهيف متيو اهريغ محاوللا و ةيليخلا ةليصفلا

ةكرحتملا توجيازلا مث باصخ واال سارع األ نيوكتو يسنجلا رثاكتلا متي هيفو دوبل )لا يئاهنلا ) لقانلا يوثلا
عم تاناويحلا ىلإ لصتو دوبللا باعل عم جرخت يتلا و جماخلا روطلا ربتعتو غاوب األ لكشتت ةياهنلا يفو

. مدلا صاصتما

ةيسيبابلا ةلئاع -1
FamilyBabesiidae

:G.babesia ةيسيبابلا سنج -
حوارتيو ، محاوللا ،و ةيليخلا ةليصفلا ،و تارتجملا دنع ءارمحلا تايركلا لخاد لفطتت ، ةيومد غئاوب

، ةيوصع ، ةيلوحتم ، ةيمتاخ اهروطت ةلحرم بسحب ءارمحلا تايركلا يف رهظتو . ًانوركيم (7-1.5) اهمجح
دوجوو ، ةريبكلا هتاونب يليفطلا فصتيو . اهل ةزيممو ةجودزم ةيرثمكلا لا األكش نوكتو ، لكشلا ةيرثمك

ًايسنج ال ًاماسقنا طقف ءارمحلا تايركلا لخاد مسقنتو ، ةمعان ىلويه
الاي خلا يف تامسقتملا وأالً نّوكت B.microti،B.equi لثم عاون األ ضعبو ، رثكأ وأ تاموسق لاـ(2-4)أ

ةميلسلا تاناويحلا ىلإ جمخلا لقتنيو . ءارمحلا تايركلا كلذ دعب مجاهت ،مث ةيفمللا دقعلا و لا حطلا ب ةيفمللا
غاو. األـب لكشتو يسنجلا رثاكتلا هيف متيو ،( دوبللا ) لقانلا يوثلا ةطاسوب

: عاو األـن
األ نيب ةروصحملا ةيوازلا ،و ءارمحلا تايركلا لخاد اهددعو ، اهمجح ىلع دامتع باال عاون األ ميسقت مت

مجحلا ةطسوتمو ،B.bovis لثم ًانوركيم (2.5-1) مجحلا ةريغص عاونأ ىلإ اهعقومو ، ةجودزملا تاموسق
لثم ًانوركيم (5-2.5)

،(23) لكش .B.canis لثم ًانوركيم (7) ىتح مجحلا ةريبكو ،B.caballi

salis(H).Rhipicephalus(R).Boophilus(B).Dermacentor(D).Hyalomma(Hy)
: ةايحلا ةرود

األ رودب تاييدثلا ،و يئاهنلا يوثلا رودب دوبللا موقي ،و ةربجم يوثلا ةيئانث تايليفط
. ةطسوتملا ءايوث

دوبللا أ–يف
ةجومخملا ءارمحلا تايركلا علتبت اهنإف همد. ىلع ىذغتتل ةيسيبابلا ب ًاباصم ًايوث دوبللا ىثنأ غدلت امدنع أدبت

ىلإ دوبللا ةدعم يف ةيربكلا ةيسرعلا روطتتف . تايسرعلا ادع كلهت ةيومدلا لا األكش عيمج نإف ، يليفطلا ب
ةيطعم كلذ دعب لصفنت مث ةيعاعش تازورب ةيرغصلا ةيسرعلل رهظي امنيب ، لكشلا ةيرئاد ةدحاو ةيربك سورع

دعب ةيربكلا و ةيرغصلا سارع األ ومن لمتكي .و ةيرغص ًاسارعأ
ةيادبلا يف لكشلا ةيورك يهو ، باصخ اإل دعب توجيازلا نوكتت .و مدلل دوبللا صاصتما نم مايأ (4-2)

فرعت ةكرحتم يبايسنا لكش ىلإ كلذ دعب لوحتت
رشابملا ماسقن اال ةقيرطب اهيف ـر ثاكتتو ، ةدعملل ةيراهظلا الاي خلا يف ذفنت ،ookinete ةكرحتملا توجيازلا ب

خالاي راجفنا ىلإ يدؤت Sporokinetes،ف ةكرحتملا غاوب نماأل ةريبك دادعأ نيوكتب يهتنت ،ل ددعتملا
اهيف رثاكتتل ضيبملا اهنمو ةفلتخملا مسجلا ءاضعأو Haemolymph مدلا فمل ىلإ اهدعب لصتل ، ةدعملا
ةقريلا ةجسنأ ومن ءانثأ ةنماك ىقبتو ، ضويبلل اإلثان عضو ءانثأ يف ضويبلا عم كلذ دعب جرختو ، ةيناث ةرم

ةضيبلا لخاد
.( ضيبملا ربع يدومع لا قتنا )
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ةجسنأ لخاد ددعتملا ماسقن واال طاشنلا يف ةكرحتملا غاوب األ أدبت ضويبلا نم تاقريلا سقف دعب
أدبي تقولا اذه يفو ، عيرسلا ومنلا يف ةيباعللا اهتدغ أدبت ناويحلا دلجب تاقريلا قاصتلا دعبو ، ةقريلا
غاوب األ ةنوكم ةعرسب اهيف مسقنتل ، ةيباعللا ةدغلا خالاي ىلإ ةكرحتملا غاوب األ نم ٍمسق لوصو

Sporozoites
B. ةباصملا مداألراقب Boophilus ةقري صاصتما نم مايأ (5-4) دعب باعللا عم جرختل ،( جماخلا روطلا )

ةجسنأ يف ةدوجوملا ةكرحتملا غاوب نماأل رخآ ءزج لصي ات واروح ىلإ تاقريلا الخ سنا دعبو ،bovis
عم جمخلا لقتني اهسفن ةقيرطلا ،وب تاواروحلا باعل عم غاوب األ جرختو مسقنتل ، ةيباعللا ةدغلا ىلإ تاقريلا

. ةغلا بلا راوط األ باعل
.(24) لكش .

ةيسيبابلا ةايح ةرود :(24) لكش

: ناو ـ يحلا يف ب-
قارتخا يف أدبتل ةميلسلا تاناويحلا مدل هصاصتما ءانثأ يف جومخملا دوبللا باعل عم غئاوبلا لصت

وأ ةيرئاد تافورتأ ىلإ اهيف لوحتتو ، ءارمحلا تايركلا
ةيطعم معربتت وأ ًايئانث ًاماسقنا اهتاون مسقنتو اهدعب ومنت دحة، او ةاون اهل مجحلا ةريغص ، لكشلا ـة يضيب

كلذ نع جتنيو ، ةريغص ةاون لكب ىلويهلا نم ءزج كلذ دعب طيحي Trophoblasts،و ةيذاغ تامورأ
يمام األ اهفرط نم ةطبترم ىقبتو ، لكشلا ةيرثمك ،وأ ةيرئاد ،وأ ةيضيب . رثكأ وأ تاموسقأ عبرأ وأ نيموسقأ

ةمسقتملا ب فرعتو تاموسق األ نيب ةيواز لكشتو ، ةفورت األ رادج اياقبب
تا يركلا راجفنا هبقعي ،و اهضعب نع لصفنت ءارمحلا تايركلا لخاد تاموسق األ ومن لا متكا دعب

ةلحرملا هذه يهتنتو ، اهسفن ةقباسلا ةقيرطلا ب ةميلس ءارمح تايرك قارتخاب تاموسق األ موقت مثةباصملا
،وأ ةيسيبابلا نم ةريطخ عاونأب هتباصإ دعب ناويحلا توم ،وأ باصملا ناويحلا ةجلا عم دنع يليفطلا تومب

ةبحاصم ةعانم ناويحلا بستكي اهدنع و يتاذلا ءافشلا ب وأ ، ةنمزم ىلإ ةداحلا ةلا حلا لوحتت
ًاريبك ًايرئاد وأ ًايضيب يليفطلا لكش حبصي ءارمحلا تايركلا لخاد ةرركتم تاماسقنا دعبو .Preimunation

. ةيربكو ةريغص تايسرع ىلإ زيامت ،وي مجحلا يف



32

: ةيضارم اال
. هتعانمو ، هرمعو سوالهتل، ، هسنجو ، ةيحصلا ناويحلا ،وحةلا ةيسيبابلا عون لثم ةدع لماوعب ةطبترم نوكت
دنع مدلا رقف ىلإ يدؤي يذلا و ءارمحلا تايركلا لخاد يليفطلا دجاوت ةجيتن هذه ةيضرملا تاريغتلا ثدحتو

. ءارمحلا تايركلا برخت ىلإ اذه ىزعيو ناويحلا
.

: ةيضرملا ضارع األ
، ةيسيبابلا عون الف تخاب اهتدش فلتختو ، عيباسأ (3-1) ةناضح ةرتف دعب ةيضرملا ضارع األ رهظت
(41-42)ْم، ةرارحلا ةجرد يف عافترا رهظيف ، ًاموي (12-4) ةدمل ةداع رمتست و عيرس داح لكش ب رهظت دقو

ةيمضه تابارطضا رهظت امك ، لوبلا عم باضخلا جورخ ةجيتن ًانكاد ًاينب لوبلا حبصيو ، مدلا رقف ضارعأو
، فعضو ، ةيهشلا ضافخناو ، شركلا ةكرح فعضو ، رركتم كاسمإو ، نوللا دوسأ يئام لا هسإ لكش ىلع

B.ـة باصملا ـرا األقب ىلع رهظي امك . مدلا ـة لويسو ، ثان اإل ضاهجإو ، بيلحلا راردإ يف ضافخناو
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ةدعلر متست نمزملا لكشلا ىلإ لوحتت .وأ قوفنلا ةبسن عافتراو خملا باهتلا ،و ةكرحلا و نزاوتلا نادقف bovis
ىلع اميس وال مسجلا ةجسنأ ىلع ناقريلا ضارعأو ، ةرارحلا تاجردب عطقتم عافترا اهدنع ظح يال عيباسأ
ةداع ضارع األ هذه يهتنتو . مدلا رقف ضارعأ ىلإ ةفاضإ ، اهتفيظو يف بارطضا ىلإ يدؤي امم ةثلل او نيعلا

ةبحاصم ةعانم ليكشتل ةصرف مسجلا يطعي امم ، ةليلق دادعأب ةيسيبابلا دوجو رارمتسا ،عم ناويحلا ءافشب
. تاونس ةدعل مودت

: صيخشتلا
و ةيمضهلا تابارطض ،واال ناقريلا ،و يومدلا لوبلا ،و ىمحلا : اهمهأو ةيضرملا ضارع األ ىلع دامتع 1-باال

. ةيبصعلا
. اسميغ ةغبصب ةغوبصم ةفاجو ةقيقر ةيومد تاخطل صحف -2

يف ةيسيبابلل ةيعونلا دادض نعاأل فشكلل ةيلصملا تارابتخ اال ىلع دامتع :باال رشابملا ريغ صيخشتل 3-ا
رابتخاو ،IFAT رشابملا ريغ قلأتلا رابتخاو ،CFT ةممتملا تيبثت رابتخا لثم ةباصملا تاناويحلا لصم

.ELISA
: ةحف اكملا

تاناويحلا ىلع دوجوملا : دوبللا ى لعءاضقلا -
ةجلا عم يف حاجنب لمعتست يتلا و ةيئاودلا تارضحتسملا نم ديدعلا دجوت : ةضيرملا تاناويحلا ةجلا عم

: اهنم ةيسيبابلا ب ةضيرملا تاناويحلا
:%12Imidocarb-Berenil-Acaprin-

ةيومدلا غئاوبلا ةبتر تحت
SuborderHaemosporina

هيف متيو ، يئاهنلا يوثلا رودب مدلل ةصاملا تارشحلا موقت . ةربجم ىوثملا ةيئانث تايليفط اهعاونأ
يف يسنج لاال رثاكتلا اهيف متيو ، ةطسوتملا ءايوث األ رودب رويطلا و تاييدثلا موقت امنيب . يسنجلا رثاكتلا

. مدلا تايرك لخادو ةفلتخملا مسجلا ةجسنأ
تاروصتملا ةلئاع

FamilyPlasmodoidae
:G.Plasmodium ةروصتملا سنج -1

بونجو طسوو ايسآ بونجو طسو األ قرشلا ،و ةراحلا قطانملا يف راشتن اال ةعساو ًاعاونأ مضي
نوللا ةينب تابيبح لكشتب فصتتو . ءادربلا ءاد ببست ألاهن ًارظن ناسن اإل دنع ةريبك ةيمهأ تاذو . اكيرمأ
مامت إل جاتحتو ةباصملا ءارمحلا تايركلا باضخل يليفطلا مضه نع جتان Haemozoin طاقر باأل ىمست

: نييوث ىلإ اهتايح ةرود
اإل ىثنأ لقنتو ، غوبتلا و ةيضيبلا تاسيكلا لكشتو يسنجلا رثاكتلا اهيف متي ،و تايضوعبلا : يئاهنلا يوثلا

لقنب Aedes ةجعازلا ،Culex ةضوعبلا ىثنأ موقت امنيب ، تاييدثلا تاروصتم عاونأ Anopheles ليفن
. رويطلا تاروصتم عاونأ

، فحاوزلا و رويطلا و تاييدثلا خالاي يف يسنج لاال رثاكتلا اهيف متيو ، رويطلا و تاييدثلا : ةطسوتملا ءايوث األ
، ءارمحلا تايركلا و دلجلا ب ةيمعلبلا الاي ،وخلا ةفلتخملا مسجلا ةجسنأ خالاي يف يسنج لاال رثاكتلا اهيف متيو

. ءارمحلا تايركلا يف تايسرعلا لكشت عم
ةايحلا ةرود

: طسوتملا يوثلا يف -
عم نقحت اهنإف ، دلجلا يف اهموطرخ ةباصملا تاضوعبلا ىثنأ جلوت امدنع طسوتملا يوثلا جمخ متي

عضومب ةطيحملا ةقطنملل Macrophagecells ةيمعلبلا الاي خلا لخاد ذفنت ثيح ، ةيغوبلا تاناويحلا اهباعل
الاي خلا ىدحإ حاتجتل دبكلا ىلإ لصتو مدلا ىرجم ىلإ رمت ،وأ رويطلا تاروصتم دنع مدلا صاصتما
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ةيفخ تاناويح ىلإ لوحتت اهلخاد روكتت ةقباسلا الاي خلا ىلإ اهلوصو دعبو . ناسن اإل تاروصتم دنع ةيوشحلا
تامسقتم ىلإ ةلوحتم ميساق نماأل ريبك ددع ىلإ اهلويهو اهتاون مسقنتو ومنت يتلا Cryptozoites،و

، يميسقتلا رثاكتلا ديعتل ةميلس خالاي مجاهتل تاموسق األ اهنم جرختو ةفيضملا ةيلخلا رجفنت اهدعب ، ةجضان
أدبتل مدلا ىرجم ةيفاخلا تاموسق األ لخدت ةياهنلا يفو ، ةدع تارم تاموسق األ نوكت رركتيو

. يجيسنلا روطلا ب ةلحرملا هذه ىعدتو . ةيناثلا ةلحرملا
ىلإ لوحتتو اهلخدتو ءارمحلا ةيركلا ب ةموسق األ قصتلتف ، مدلا تاموسق األ لوخدب يومدلا روطلا أدبي
ةطشان ىلإ لوحتتو ربكتو ومنتف مدلا باضخ صاصتما ىلع ىذغتت يتلا Ringform،و ةيمتاخ ةطشان

Haemozoin طاقر باأل ىعدت نوللا ةمتاق تابيبح يليفطلا لخاد روهظلا ب أدبي Amoeboid،مث ةيلوحتم
حبصتو ماسقأ ةدع ىلإ ماسقن باال ةطشانلا ةاون أدبت مث Globin نيبولغلا ىلع يليفطلا ةيذغت نع ةجتان

ا جرختو ءارمحلا ةيركلا رجفنت اهدعب ، اهطسو يف عمجتت طاقر األ نإف اهجوضنو اهومن لمك ،ومىت ةمسقتم
نم ريبك ددع برختيو ، ديدج يومد روط أدبي اذكهو ، ةميلس ءارمح تايرك حاتجتو مدلا ىلإ تاموسق أل
،لب ةطشانلا روط يف ةوجفلا رهظت ،فال تايسرعلا روهظب ةيسنجلا ةرودلا أدبت ةرتف دعبو ، ءارمحلا تايركلا
ىقبتو . ةيربكو ةريغص تايسرع ىلإ زيمتت اهنكلو اهتاون مسقنت وال ءارمحلا ةيركلا متأل نأ ىلإ ربكتو ومنت

.(26) لكش مدلا عم تايضوعبلا اهلوانتت نأ ىلإ ريغت نودب مدلا يف اذكه

. تاروصتملا ةايح ةرود :(26) لكش
ناسن ةاإل روصتم حةلا يف دبكلا لثم ةلخادلا ءاشح خالاياأل قرتختل دوعت تاموسق نماأل ىرخأ دادعأ نأ ريغ
ةدع نوكتيو ، رويطلا تاروصتم حةلا يف ةيومدلا ةيعو لأل ةيراهظلا الاي وخلا خملا و لا حطلا و دبكلا خوالاي ،
ةرم ءارمحلا تايركلا تاموسق األ هذه قرتخت دقو . يومدلا جراخ روطلا اذه ىعديو ، تامسقتملا نم لا يجأ
راشتنا ةردن تاقوأ يف ءادربلا ضارعأ ظح ،توال ةيجراخلا ضرملا ضارعأ ءافتخا نم ةرتف دعب ىرخأ
عاون حةلااأل يفو يليفطلا عون بسح ىلعةقباسلا تارتفلا نم ةرتف لك لوط فلتخت ةداعو . تايضوعبلا
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. مايأ نم(3-2) ةرتف لك قرغتستف ناسن اإل بيصت يتلا
: يئاهنلا يوثلا يف -

مدلا تايرك علتبت اهنإف ، همد ىلع ىذغتتل تاروصتملا ب ًاباصم ًايوث تايضوعبلا ىثنأ غدلت امدنع أدبت
ةيسرعلا روطتت ثيح ، تايسرعلا ادع كلهت ةيومدلا لا األكش عيمج نإف ، يليفطلا ب ةجومخملا ءارمحلا

، ةليحن ةيرغص سارعأ (8-4) ةيرغصلا ةيسرعلا يطعت امنيب ، ةدحاو ةيربك سورع ىلإ ةدعملا يف ةيرغصلا
رادج قرتخت ثيح Ookinete ةكرحتملا توجيازلا ىعدتو لواطتت يتلا ، توجيازلا لكشتت باصخ اإل دعبو
مث ومنلا يف أدبتو ،Oocyst ةيضيبلا ةسيكلا ب ىعدتو سيكتتو روكتت اهدعب ، يجراخلا اهحطس ىلإ ةدعملا
ةريبك دادعأ ىلع ةيواح Sporoocyst ةغوبتم ةيضيب ةسيك نوكتتو اهتاون يف ةرركتم تاماسقنا لصحي
ىتح ةرشحلا فوج يف غئاوبلا تعمو اهراجفنا دعبو (10000) يلا وح ىلإ ًانايحأ لصت ةيغوبلا تاناويحلا نم

نم(10- ةرتفلا هذه قرغتستو ، ًاميلس ًايوث غدلت امدنع اهباعل عم جرختو عمجتت ثيح ةيباعللا ةدغلا ىلإ لصت
ةلماح تايضوعبلا ىثنأ ىقبت ةداعو ، ةبوطرلا ،و ةرارحلا ةجردو ، يليفطلا عونب اذه طبتريو ، ًاموي (30

. اهتايح لا وط يليفطلل
: ةيضارم اإل

راوط نأاأل نيح يف ، ةيضرملا ضارع األ روهظ نع األلو لوؤسملا يميسقتلا يومدلا روطلا ربتعي
مدلا ىرجم يف ةبيرغ داوم ءاقلإ نع ضارع األ جتنتو . ضارعأ ةيأ ببست ال تايسرعلا نيوكت روطو ةيفخلا
يفو . ءادربلا ةبون نع ةلوؤسم نوكت يتلا ،و يليفطلا تابلقتسمو ءارمحلا تايركلا الء شأو مدلا باضخ نم
تايرك جاتن إل مدلل ةدلوملا ءاضع األ ضيرحت هنع أشني ، ءارمحلا تايركلا نم ريبك ددع فلتي ةبون لك ةياهن
ثدحيف ةنمزملا حلااالت يف راهنت ةفيظولا هذهب مايقلا ىلع ةردقلا هذه نكل ، نمزلا نم ةرتفل ةيومد
نقتحي امك ، تاديحولا ةصاخو ءاضيبلا تايركلا ددع دايدزا ةيئادربلا تابونلا ءانثأ ظح يال امك . مدلا رقف

. نامخضتيو دبكلا و لا حطلا
، نيبولغو ميه ىلإ باضخلا لوحتي ، طاقر واأل باضخلا ءاقلإ ءارمحلا تايركلا رسكت نع مجني
ءوني دقو ، هناقتحاو دبكلا ةيلا عف نم نيتوقايلا ديزي ثيح ، ديدحو Bilirubin نيتوقاي ىلإ ميهلا لوحتيف
ديزيو ةيناطبلا ةيكبشلا ةلمجلا خالاي يف بسرتيف ديدحلا ،امأ مسجلا ىلع ناقريلا رهظيف نيتوقايلا حرطب

و رظكلا و لا حطلا ةصاخو ةيناطبلا ةيكبشلا ةلمجلا يف مكارتتف طاقر ،امأاأل اهلمع برضي نأ ىلإ اهطاشن نم
. نايذهلا و تابسلا لثم ةماع تابارطضا جتنيو ، خملا

: عاو األـن
ةطيشنلا ةروصتملا : يهو عاونأ ةعبرأب ناسن اإل باصي : ناسن دنعاإل -
ةيلا بولا ةروصتملا P.ovale،و ةيوضيبلا ةروصتملا P.vivax،و

دنعا ءادربلا ءاد ببست . ليفن األ ىثنأ اهلقنب موقيو .P.faleiperum ةيلجنملا ةروصتملا P.malariae،و
ناسن إل

: اهعاونأ نمو . ةجعازلا و ةضوعبلا سنج نم تايضوعب اهلقنت ـرو: يطلا دنع -
. ىرخأ ةيرب رويطو جاجدلا بيصي :P.gallinaceum -1

. مامحلا و شبحلا و جاجدلا بيصي :P.juxtanucleare-2
. ىرخأ رويطو مامحلا بيصي :P.relictum -3

دبكلا مخضتو ماع، فعضو مد، رقفب زيمتيو ، رويطلا مالاير ضرم تاروصتملا ب رويطلا ةباصإ ببست
تاريعشلا لخاد يليفطلا رثاكت ةجيتن للش حاالت وأ ةيبصع ضارعأ ًانايحأو ، ةددرتم ىمح لا،و حطلا و

. رويطلا نم %80 قوفن ىلإ ةباص اإل يدؤت دقو ، خملا ب ةيومدلا
: صيخشتلا

يهو ةمخضتملا ةباصملا دبكلا خالاي يف يليفطلا ىلع ناهربلا و رويطلا دبكل ةيجيسن عطاقم صحف أ–
ةيدبكلا ةيلخلا ةاون ودبت امك ، ىلويهلا ب ةطاحم ةاون نم بكرتت يتلا ،و ةيفاخلا تاموسقأ ىلع ةيواح

. سكنتلا داللئ اهيلعو بناوجلا دحأ ىلإ ةحازم ةباصملا
لخاد يليفطلا روطت لحارم ىلع فشكلل . اسميغ ةغبصب ةغوبصمو ةقيقرو ةفاج ةيومد تاخطل صحف ب-
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وأ ًايبناج اهتاون حيزت ،و ةباصملا ءارمحلا ةيركلا لكش تايسرعلا و تامسقتملا ريغت دقو ، ءارمحلا تايركلا
. باطق األ دحأ هاجت اب

. جاجدلا ةروصتم روطت لحارم :(27) لكش
. ةجضان ةمسقتم -3. ةجضان ريغ ةمسقتم -2. ةيمتاخ ةطشان -1

. ةيرغص ةيسرع -5. ةيربك ةيسرع -4
: ةحفاكملا

ىلع ةيندعملا تويزلا شرب حصني امك ، تاعقنتسملا و كربلا فيفجت قيرط نع تايضوعبلا ىلع ءاضقلا
ةمدختسملا ةيود نماأل ديدعلا دجويو . ةيرشحلا تاديبملا مادختساو ، تارداخلا و تاقريلا لتقل ءاملا حطس

.Primaquine،Chloroquine لثم ءادربلا ةجلا عم يف

Helminthology ناديدلا ملع
تاناويحلا نم ةفلتخم عاونأ ىلع لفطتت يتلا الاي خلا ةديدع تاناويحلا نم ةريبك ةعومجم ناديدلا مضت

ةيطيرشلا ناديدلا )و تابوقثملا ) ةطسبنملا ناديدلا ىلإ ناديدلا يمتنتو اذه . ناسن اإل ىلعو

Metazoa يلا وتلا
ةعطق نم فلؤم مسجلا نوكي دقو اذه ةحطستو اهمسج طاسبناو يبناجلا اهرظانتب ةطسبنملا ناديدلا زاتمت
جيسن نمض ةدودلل ةيلخادلا ءاضع األ عضوتتو مسجلل ماع فوج دجوي ،ال عطق ةدع ىلإ مسقم وأ ةدحاو

. يوشح
تابوقثملا فص
تابوقثملا

Trematoda
ةزهجمو ، ةمسقم ريغو ةحطلفمو ةطسبنم ًاناديد Trematoda تابوقثملا ّدعت : فيرعتو ةمدقم

. ةلفطتم شيعتو ، مسجلا تاقشنمك اهعاونأ ضعب ءانثتساب ىثنخ يهو ، مجاحمب
بعلتو ، نينثإ نيطسوتم نييوث وأ ًادحاو ًاطسوتم ًايوث بّلطتت اهنأب ماع ٍلكشب اهتايح ةرود زيمتتو

. كلذك اهريغو كامس األ كراشت دقو ، نايح األ رثكأ يف رودلا اذه تانوزلحلا عاونأ
، بناذلا ةفيلخو بناذلا و ةيديرلا و ةيغوبلا ةسيكلا و ليفطلا و ضويبلا روطب روطتلا لحارم ّرمتو
وهو ، جماخلا روطلا الً كشم يناثلا طسوتملا يوثلا يف وأ شئاشحلا و باشع األ ىلع ريخ اذهاأل لصوحتيو

. لصوحتملا بناذلا ةفيلخ
، رويط ، محاول ، تايليخ ، تارتجم ) تاناويحلا عاونأ فلتخم ةيليفطلا عاون األ هذه بيصتو

.( ناسن ...و...واإل كامسأ
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ةقروتملا ةلئاع -
Fam .Fasciolidae

: ةيئايلكشلا تافصلا و فيرعتلا
دبكلل ةيوارفصلا تاونقلا يف اهعاونأ لفطتت ، لكشلا ةيقرو مجحلا ةريبك ىلإ ةطسوتم تابوقثم يهو

. يئاهن يوثلل ًةفاضإ نوزلحلا وه ًاطسوتم ًايوث اهروطت بّلطتيو . ةيربلا و ةيله األ تاييدثلا دنع يعملا يف وأ
األ مسجلا ءزجلا يف نامجحم دوجوب زيمتتو ، فشارحو تاكيوشب مسجلل يجراخلا حطسلا نم دّوزت
، يعملا اعرف بّعشتيام ًابلا ،غو ينطبلا مجحملا مامأ فصانلا طخلا يف يلسانتلا مسملا عضوتيو . مسجلل يمام

اهضعب فلخ عقتو بعشتم يصخلا جوز نوكيو . مسجلل ةيفلخلا ةياهنلا ناغلبيو نيقلغم نيروعأ نانوكي دقو
ديج. ٍلكشب ًاروطتم ( عامجلا وضع وأ بيضقلا سيك ) ةبادهلا سيك نوكيو ، ضعبلا

يبناج ىلع ةروطتملا ةيحملا ددغلا ّدتمتو ، ةليلق محرلا تافلو ، ًاصصفم وأ ًاعرفتم ضيبملا نوكي امك
. هلماكب مسجلا لوط

: يلي ام داريا نكمي ةلئاعلا هذه عاونأ ّمهأ نمو
Fasciolahepatica: ةيدبكلا ةقروتملا

ةيله األ تارتجملا اميس وال ةفاك بشاوعلا دنع دبكلل ةيوارفصلا تاونقلا يف لفطتت ةبوقثم ةدود يهو
دنع ًانايحأو ، ليفلا و رومحيلا و واألةلي ءابظلا ك ةيربلا )و اهريغو لا مجلا و سوماجلا و واألراقب زعاملا و مانغ كاأل

األ دجاوتتو ، ناسن اإل ًاردانو وكلاالب ططقلا و ريزانخلا و ةيربلا و ةيله األ بنار )واأل تايليخلا ) رفاحلا تاوذ
. دبكلا ينتملا جيسنلا يف ةيمانلا راوط

– يدامر اهنول لكشلا ةيقرو نوكتو ، ًاضرع مم) ًو(13-4 وطال مم) 50 (20-30وأ ةدودلا سيقتو
. فلخلا نم ضرعأ يفاألمام نوكتو ينب،

ضرع دادزي ،ذإ فاتك كاأل دتميو ، لكشلا يطورخم يسأر زورب وأ ءوتن مسجلا ةمدقم يف دجويو
يفلخلا فرطلا ةلكشم هفاوح يقتلتل مسجلل يمام األ ثلثلا نم ًاءدب ًايجيردت صقانتي مث اهفلخ مسجلا

.(1: لكشلا )(V) فرح لكش ىلع ببدملا
محر -٤ يعم -٣ ينطب مجحم -٢ يمامأ مجحم -١

. ضيبم -٨ حملا ةانق -٧ ىصخ -٦ حملا ددغ -٥

ةيدبكلا ةقروتملا لثمي :(1) مقر لكشلا
. ًاينطب هثلثو ًايرهظ هفصتنم ىتح ًافلخ ةهجتملا تاكيوشلا نم ةمظتنم فوفصب مسجلا حطس دوزيو
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5-3) دعب ىلع ًابيرقت فاتك األ ىوتسمب عضوتيو هنم ربكأ ينطبلا مجحملا و يئاهن يومفلا مجحملا نوكيو
لا جم يف يعملا عرفتيو ، هنم لوطأ يرم مث يلضع موعلب ىلإ مفلا يدؤيو . يومفلا مجحملا فلخ مم)

. مسجلل يفلخلا فرطلا ناغلبيو ، تابعشت هاعرف لكشي و يسأرلا طورخملا
نوكتو . ةبادهلا سيك امهنيب عضوتيو ، ينطبلا مجحملا مامأو يعملا عرفت فلخ يلسانتلا بيجلا عقيو
بناج ىلع عضوتملا و بعشتملا ضيبملا عم ةديدعلا محرلا تافل لغشت نيح ىلع ، ةرازغب ةعرفتم يصخلا

يصخلا نيب ريغصلا سيليم ميسج عقيو ، ينطبلا مجحملا و يصخلا نيب يمام األ طسوتملا لقحلا دحاو
مسجلل ةيبناجلا لوقحلا متأل ةريغص تابيرج يهف ةيحملا ددغلا ،امأ محرلا تافلو

تاقروتملل ةيقري راوطأو ضويب :(2) مقر لكشلا
لصوحتملا بناذلا ةفيلخ ، بناذ ، ةيدير ، ةيغوب ةسيك ، ليفط ، ةضيب

رفصأ نولب ةنولملا ةقيقرلا اهترشقب ،و ًانوركم (90-63×150-130) اهسايق ربكب ةدودلا هذه ضويب زيمتتو
ىلع يوتحتو هل، لباقملا بطقلا يف ةناخثو داصوب دوزت اهنأ امك ،( ءارفصلا لئاس نول ) فيفخ ينب ىلإ يبهذ

.(2: لكشلا ) ةيحم خوالاي ةمسقتملا ريغو نوللا ةحتاف ةضيبلا ةيلخ
Lifecycle: ةايحلا ةرود

دق اهنإ ،إال فافجلل ةمواقملا ةليلق ضويبلا كلت ّدعتو ، ضويبلا نم ةريبك ًادادعأ ًايموي ثان اإل عضت
، ًانايحأ ةنكمم ءارعلا يف ةيتشتلا ىلع اهتردق نوكتو ، ةايحلا ىلع ةرداق ةدع رهش أل بطرلا ثورلا يف ىقبت

مْ). نع(10 الّلقت ةرارح تاجرد دنع ضويبلا يف Miracidium ليفطلا اهنم روطتي و
( عقاوقلا ) تانوزلحلا عاونأ دحأ وهو ، طسوتملا يوثلا ىلإ لصتو ، ضويبلا نم الت يفطلا سقفتو
األ هايمو ، هايملا فيرصت تاونقو ، لوادجلا و عيبانيلا هايم عقاوم يف دجوي يذلا ،( اتاكنرت اينميل لثم ) ةيئاملا

:2و3). نيلكشلا ) راهن
حطس ىطغيو . اهيف ةريبك دادعأب تابناذلا روطتل ةيناكم اإل كلذب رفوتتو ، عقاوقلا جمخب الت يفطلا موقتو
ددغو ةينيع عقب هلو ، يمام األ هفرط ةمدقم يف ( قارتخا ةكيوش ) يميلح زورب دجويو ، بادهأب ليفطلا مسج

. كلذ ريغو ، ةيسأر
يف الت يفطلا لوحتتو . مدقلا و ةئرلا وأ ءادرلا فوج ربع طسوتملا يوثلا يف ةلا التعف يفطلا ذفنتو
لكشلا ةيصيصف دئاوز دوجوب تايديرلا فصتتو ، تايديرلا ف ةيغوبلا ةسيكلا ىلإ اهبادهأ نادقف دعب عقوقلا

ىتح جمخلا نم ًاءدب نوزلحلا يف روطتلا قرغتسيو ، ةبناذ (35-15) ةيدير لك يف روطتيو ،( ةيبقع لجرأ )
ىتحو ةليلق قئاقد خوالل تانوزلحلل اهترداغم دعب تابناذلا غلبتو رهش. (2-1) يلا وح هل تابناذلا ةرداغم
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اهددغ زرفتو ، اهليذ دقفتو ، ةرشابم هايملا حطس تحت ةرفوتملا ةيئاملا تاتابنلا وأ باشع األ قاروأ نيتعاسلا
ةقروتملل جماخلا روطلا يهو ، ةلصوحتملا ةبناذلا ةفيلخ ىلإ ةلوحتم اهلوح ةلصيوح وأ ةسيك لكشي غالاف

و ةرارحلا ةجرد بسحب كلذو يجراخلا طسولا يف ( ةيتشتلا ) ايقبلا تابناذلا خلالفئ نكميو . ةيدبكلا
. ةبوطرلا

هذه ررحتتو ، برشلا ءام عم وأ باشع عماأل تابناذلا خالفئ لوانتب ةيئاهنلا ءايوث األ جمخ ّمتيو
رادج قرتختو اهيف، ةفلتخملا ةمضاهلا تاراصعلا ريثأتب اهتسيك غالف مضه دعب جفعلا يف ةيمانلا ناديدلا

خالل دبكلا ةظفحم ةيمانلا ناديدلا هذه قرتخت ،مث ناويحلا نطب فوج ىلإ دحاو موي خالل لصتل يعملا
تاونقلا ىلإ لقتنتو هيف، لا وجتلا ءانثأ اهربك دادزيو ومنتو ، دبكلا نتم يف لوجتو ، جمخلا دعب مايأ (6-4)

:2و3). نيلكشلا ) اهيف يسنجلا جضنلا غلبتل ةيوارفصلا

( راوط واأل لحارملا ظح (ال ةيدبكلا ةقروتملا ةايح ةرود :(3) مقر لكشلا
: ضارع واأل ضرملا و ضارم اإل ةيلآ

قارتخا ببسي ،ذإ يوثلا مسج يف ةيدبكلا ةقروتملا روطت لحارمب ةيضارم اإل تاريثأتلا قلعتت
أشنت دبكلا يف ذوفنلا دنعو .( تاقاصتلا و ةيلصملا ىلع نيفيللا عضوت ) ًارارضأ يعملا رادجل ةيمانلا تاقروتملا
ةيدبكلا تاقروتملا لا وجت ببسب يحضرلا دبكلا باهتل ال ًةفاضإ ، ةينيفيل تاعضوتو قارتخا تاونقو حورج

الاي خلا اياقب اهفلخ كرتتو ، ةريغصلا ةيعو واأل دبكلا خالاي برخت ةلا وجلا تاقروتملا ،ألن هنتم يف ةيمانلا
قن ودبتو ، اهميمرت دنع ةبرختملا دبكلا جسن بدنت لصحيو ، قارتخ اال تاونق يف مدلا و ةمدهتملا و ةبرختملا

ةمتاق ءارمح ىلإ ةحتاف ءارمح ، ةمظتنم ريغ ةطرشأ لكش ىلع هنتم يف وأ دبكلا ةظفحم تحت قارتخ اال تاو
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أدبتو ، نوللا ةرفصم ءاضيبو ةمظتنم ريغ تابلصت لكش يف تملانةبد قارتخ اال تاونق رهظت نيح يف ، نوللا
ةيوارفصلا تاونقلا ةراهظ جسنت ثدحيو ، ةيوارفصلا تاونقلا ىلإ تاقروتملا ذوفن عم نمزملا فيلتلا ةلحرم

. ةيوارفصلا ةينق يفاأل مدلا تايوتحم جورخو ، دبكلا نتم يف لوجتلا ةلحرم ءانثأ يف ىتح
. اهعسوتو اهردج ةناخث دايدزا ةيوارفصلا تاونقلا جسنت قفاريو

نماألعالف. ةللقملا ةدافتس واال ةيهشلا ةلق ببسب نزولا صقن حلااالتعم قفارتتو
و نيمستلا تاناويح دنع نزولا ةدايز ةلق و ةيجاتن اإل ضافخناب تاناويحلا دنع ًامومع ضارع األ رهظتو

ًانايحأو تامذولا لكشتو ، حضاو مد رقفو ، لومخو ، ةيهاش صقنو ، فوصلا و بيلحلل للقم جاتنإو ، ةيبرتلا
دنعاأل ًاحوضو رثكأ مدلا تاريغت نوكتو ، قوفنلا و ضاهج اإل ثدحي دقو ، يفيل قافص باهتلا ،و نبحو ، ناقري

. دنعاألراقب اهنم مانغ

ىلع: ةباص اإل صيخشت دمتعيو : صيخشتلا
. مدلا يف تاميظن اإل ضعب ىوتسم عافتارو ةيمنيموبل األ صقنو مد رقف ىلع ناهربلا و ضرملا ريسب نهكتلا
ضويبلا حرط مدعني ةباص،ذإ حةلااإل ريدقت عم بيسرتلا ةقيرط مادختساب ضويبلا فشكل ثورلا صحف -2

. داحلا تاقروتملا ءاد يف ًايلك
. يلمع ريغ يلقحلا اهمادختسا ّنأ مغر (ELISA,IHAT): لثم ةيلوصملا قئارطلا -3

: ةحفاكملا
يلا: تلا قفو كلذ ّمتيو ، ةايحلا ةرود عطق ىلع يسيئر ٍلكشب ةحفاكملا تايلآ زكترت

.( طسوتملا يوثلا ) نوزلحلا دوجو نطاوم يف يعرلا بنجت
. تابناذلا خالفئ لوانت نم دحلا

. ًايئاود يئاهنلا يوثلا يف ناديدلا نم صلختلا
ءاد لا صئتسا ّمث نمو ًاعم، ثولتلا و جمخلا ءاقتا و رارض األ ليلقتل ةحفاكملا فدهت ًامومعو

. تاقروتملا

: طسوتملا يوثلا ةحفاكم
: جمخلا ءاقتا

، مامته باال ًاريدج ًاعوضوم لا زام يعارملا يف تابناذلا خلالفئ ةيئاهنلا ءايوث األ لوانت بنجت 1.ّنإ
مدعو ةعفترم ةنكمأ يف براشملا عضوو ، ةيوناثلا نطاوملل تقؤملا جييستلا : يليامب نماألذخ الّدب كلذلو
لمع وأ تاتابنلا و باشع األ فيفجت ،و ةءوبوملا قطانملا يف ةيعيبطلا هايملا نم برشلا ب تاناويحلل حامسلا
اهنزخو اهفيفجت دعب إال لبطس يفاإل جمخلا نم دحلل تاناويحلل ءارضخ عأالف ميدقت مدعو ، اهنم يسالج

. ةيفاك ةرتفل
يف يعيبط دامسك ىلع ةجومخملا تاناويحلا ثور مادختسا مدعو ، ثولتلا ءاقتا جمارب ّدعتو .2

لا. جملا اذه يف ًايويح ًارمأ عقاوقلا نطاوم
: يئاودلا علاالج

: يليام ركذ نكمي ماع ٍلكشب تاقروتملا عالج يف ةمدختسملا ةيئاودلا تابكرملا ّمهأ نمو
: اهنمو :Salicylanilide تابكرم -1

.(Bilevon,Niclofolan,Rafoxanid,Oxyclozanid,Closantel)
(Triclabendazol,Netobimin,Albendazol):Probenzimidazole تابكرم -2

.(Dovenix,Trodax=Nitroxynil):Nitrophenole تابكرم -3
(Diamfenetid=Diamphenetid):Diphenyloxialkylether تابكرم -4

.(Bromphenophos):Organophosphat تابكرم -5
.(Clorsulon):Benzdisulfonamid تابكرم -6
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نوكيو ، ةيوارفصلا تاونقلا يف ةلهاكلا ةيدبكلا تاقروتملا ىلع عفلا ريثأت ةيئاودلا تابكرملا هذهلو
دض عفاالً Triclabendazol لوزادنب ال كيارت بكرم ّدعي هنأ ،إال ةيمانلا راوط األ ىلع ًايبسن ريثأتلا اذه

. ةيمانلا راوط األ هذه
يديموتسيفماراب – شركلا ناديد ةلئاع -

Fam.Paramphistomidae
: يئايلكِلا فيصوتلا و فيرعتلا

ةيواره وأ ةيطورخم ةنيخث نوكتو مس)، 1.5 ىتح ) سايقلا ةطسوتم ىلإ ةريغص تابوقثم يهو
دنع اهعاونأ لفطتتو ، ةينطبلا ةيحانلا نم ًارعقمو ةيرهظلا ةيحانلا نم ًابدحم ًاسلمأ ًاحطس اهلو ، لكشلا

ريزانخلا و تارتجملا دنع ظيلغلا يعملا يف اهضعبو ، كامس واأل تايئامربلا و فحاوزلا و رويطلا و تاييدثلا
. ناسن واإل رفاحلا تاوذو

ريثكب ربكأ نوكيو ، مسجلل ةيفلخلا ةياهنلا يف عضوتي يذلا يفلخلا ينطبلا مجحملا دوجوب فصتتو
فرطلا ةياهن ناغلبي نايروعأ يعم اعرفو يرم موعلبلا وأ يومفلا مجحملا عبتيو . ريغصلا يومفلا مجحملا نم

.(5: لكشلا ) يفلخلا
ىلع ةيحملا ددغلا عضوتتو . طسو األ مسجلا ثلث يف عضوتتو ، ضيبملا مامأ ةصصفم يصخلا نوكتو
بيجلا عقيو ، ةيرهظلا ةيحانلا نم يعملا يعرف نيب محرلا تافل دجوتو ، روطتلا ةديج يهو نيبناجلا

. ينطبلا حطسلا نم يمام األ ثلثلا يف يلسانتلا
: عاون األ مهأ يلياميف نيبنو

Paramphistomum cervi: يفرس موموتسيفماراب
وأ ةيرثمكو نوللا ةرمحم ةيمحل ةنيخث يهو ، ًاضرع مم) ًو(5-2 وطال مم) 5-13) سيقت ةبوقثم

ًاضيرعو يفاألمام ًاقيض هنأب اهمسج زيمتيو ، لكشلا ةيطورخم
موعلبلا نوكيو .(5: لكشلا ) ًارعقم ينطبلا حطسلا و ًابدحم يرهظلا حطسلا نوكيو ، فلخلا يف ةناخث لقأو

و ًاريغص يومفلا مجحملا نوكيو . مسجلل ةيفلخلا ةياهنلا برق ناغلبي يعم اعرفو يرم هعبتيو لكشتلا ديج
. يفلخلا مجحملا ًاضيأ ىمسيو مسجلا نم يفلخلا فرطلا ةياهن يف عضوتيو ًاريبك ينطبلا

طسو يف ضعبلا اهضعب فلخ عضوتيو ،( صوصف 3-5) ةصصفمو لكشلا ةيضيب ةرودم يهف يصخلا امأ
دجويو . مسجلا يبناج ىلع ةيفلخلا ةياهنلا ىتحو موعلبلا نم ةيحملا ددغلا دتمتو ، ضيبملا مامأو مسجلا

. ينطبلا حطسلا ىلعو يعملا عرفت برقب يمام األ مسجلا ثلث يف يلسانتلا بيجلا
ضعب ًاقيض داصوب دوزملا اهبطق نوكيو ، ًانوركم (73-100×114-176) سيقت اهنأب ضويبلا زيمتتو

. ةنولم ريغ ةقيقرلا اهترشقو نوللا ةيدامر اهنأ إال ةيدبكلا ةقروتملا ضويب هبشت يهو ، ءيشلا
P.microbothium : مويرثوبوركيم موموتسيفماراب

تارتجملا لا)و مجو سوماجو زعامو مانغأو راقبأ ) ةيله األ تارتجملا دنع شركلا يف لفطتت يهو
. ةيربلا

يرهظلا اهحطس و نوللا ةيدامر ةيمحل ةنيخث نوكتو ، ًاضرع مم) ً،و(3.7 وطال مم) 8-13) سيقتو
.ً يلقال ًارعقم ينطبلا و ًابدحم

Cotylophoroncotylophorum : مروفوليتوك نروفوليتوك -
واألراقب، زعاملا و مانغ دنعاأل ةيكبشلا و شركلا يف لفطتي عون وهو

. يلسانتلا بيجلا لوح يلسانت مجحم لكشتب موموتسيفماراب سنج نع فلتخيو
Calicophoroncalicophorum : موروفوكيلا ك نوروفوكيلا 4-ك

واألاقبر مانغ دنعاأل ةيكبشلا و شركلا يف لفطتي وهو
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ًايريوصت شرك ناديد نيبي :(5) مقر لكشلا

: شركلا ناديدل ةماعلا ةايحلا ةرود
يف بسانم طسوتم يوث ىلإ جاتحت يهو ، ةيدبكلا ةقروتملا ك ىوثملا ةرياغتم ةبوقثم ناديد يهو

، سبرون ،بال اينميل ، سونيلوب : اهمهأ سانجأ نم ةيئاملا تانوزلحلا عاونأ دحأ وه يوثلا اذهو ، ةايحلا ةرود
.(7: لكشلا ) اهريغو ، سينامغيب ، ارتبويليك

تابدهم اهنم جرختو ضويبلا سقفتو ،( ةبوطرو ةرارح ) ةبسانملا سقطلا ٍفورظ يف ضويبلا روطتت .
نوزلحلا يف اهذوفن دعب اهبادهأ الت يفطلا دقفتو هيف ذفنتل ( نوزلحلا ) بسانم طسوتم يوث نع ثحبتو

، تابناذلا نم ةدع تائم لكشتت ةنبا،مث ت ايدير ًانايحأو تايدير اهيف روطتت ةيغوب تاسيك ىلإ ةلوحتم
تاتابنلا ءازجأ ةلضفم ةفيثك تارمعتسم لكش ىلع قصتلتو ، طسوتملا يوثلا نم تابناذلا هذه ررحتتو

هباش امو ةراجحلا وأ تاتابنلا و باشع األ هذه ىلع كلذ دعب سيكتتو ،( يفرس موموتسيفماراب ) دنع ةرفصملا
يليفطلل جماخلا روطلا لكشت يتلا تابناذلا خالفئ ىلإ ةلوحتم ءاملا يف

ررحتتو ، مفلا قيرط نع ءارضخلا عماألعالف تابناذلا خالفئ لوانت قيرط نع ةيئاهنلا ءايوث األ جمخ ّمتيو
األ يضقت ثيح هيف، ذفنت وأ جفعلل يطاخملا ءاشغلا ىلع قصتلتو قيقدلا يعملا يف اهتاسيك نم تابناذلا

غلبتل هيف روطتتو ، شركلا ىلإ ةدئاع لوجتت ،مث يراقفلا يوثلا يف اهروطت نم األلو ءزجلا ةيمانلا راوط
. يسنجلا جضنلا

: ضرملا و ضارم اإل
ًاريخأو ةحفنملا نم باوبلا ةقطنم يفو جفعلا يف ةيمدتو ًاجابتناو ًارارمحا ةيمانلا راوط األ ببست

. ًانايحأ رخنلا و يفزنلا و يحشرلا ةحفنملا و جفعلا باهتلا
ثورو ديدش ٍلا هسإب واألراقب مانغ األ دنع ىلجتتو ، ةريبك ٍدادعأب ةيوعملا ةباص اإل دنع ضارع األ رهظتو
لصحت دقو ، مظتنم ريغ رارتجاو فلعلا لوانت ةلقو ةيهش ةلقو ةفيفخ ىمحو ، لومخو ، ةهيرك ةحئار وذ

. ضارعأ نودو ةرهاظ ريغ ةلهاكلا ناديدلا ب شركلا ةباصإ ىقبت ام ةداعو ، قوفن ثداوح
: ةحفاكملا

: ًايئاقتا يليام مادختسا نكمي ،إالهنأ شركلا ناديد ىلع ريثأتلا ةديج ةيئاود تابكرم دجوي ال هنأ مغر
.Resorantelو،Oxyclosanidو،Rafoxanid،Niclosamid

لا. جملا اذه يف ديمازولكينلا مدختسي امك
تانوزلحلا دوجو نطاومو ةدوجوملا هايملا تاعمجت نع ةيله األ تارتجملا داعبإ بجي كلذ ىلإ ًةفاضإ

. ضرملل ةداحلا حلااالت يف يعارملا ىلإ اهجورخ عنمو تاناويحلا برزو لألراقب ةعفترم براشم ريفوتو ،
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ش ركلا ناديد ةايح ةرود :(7) مقر لكشلا

مسجلا تاقشنم ةلئاع -
Fam.Schistosomatidae

. ناسن واإل رويطلا و تاييدثلا دنع يديرولا زاهجلا يف لفطتت ، سنجلا ةلصفنم ةلواطتم تابوقثم يهو
دقو ، مسجلا نم يمام األ فرطلا ىلع ضعب برق اهضعب عضوتيو ، لكشتلا ةفيعض مجاحملا نوكتو

. ًاضيأ يفتخت
عرف يف مسجلا نم ريخ األ ثلثلا يف نايقتلي نيعرف عرفتي يذلا ئرملا مث مفلا بأدبي مضهلا زاهج
ةيقرو ةطسبنم روكذلا نوكتو مسجلا ةياهن يف ةدحاو ةبوبنأ يف يهتنيل ةرم نم رثكأ عرفتلل دوعي مث دحاو
اهحطس نوكيو ،( ىثن األ ةلماح ةانق ) ناضتح اال ةانق ىعدت ، ةبازيم لكشتل ًاينطب اهمسج اتفاح ينثنت لكشلا
ًادوجوم ةبادهلا سيك نوكيو ، يعملا يعرف نيب عضوتتو رثكأ وأ ةعبرأ يصخلا ددع غلبيو . تاكيوشب ًادوزم

، روكذلا نم عفرأو لوطأ نوكتف ،امأاإلثان ةرشابم ينطبلا مجحملا فلخ يلسانتلا مسملا عقيو ، ًايفتخم وأ
ثلث يف يعملا يعرف داحتا ةقطنم مامأ عضوتيو ، ًازنتكم ًو ال واطتم ضيبملا نوكيو ، لكشلا ةيناوطسأو
فرطلا ىتح ضيبملا نم ةيحملا ددغلا دتمتو يعملا يعرف نيب محرلا تافل دجوتو ، غًابلا طسو األ مسجلا

.(10: لكشلا ) مسجلل يفلخلا
وأ ةيبطق ةكيوشب ةدوزم اهنكلو ، داصوب ةدوزملا ريغو ةقيقرلا اهترشقب مسجلا تاقشنم ضويب زيمتتو

جسنلا قرتختو ةناثملا وأ يعملا رادجل ةريغصلا ةيومدلا ةيعو األ يف اإلثان اهعضتو ، رثكأ امبرو ةيبناج
.(10: لكشلا ) يجراخلا طسولا ىلإ لوبلا وأ ثورلا عم جرختل

تايديرلا ةلحرم دجوت ذإال ةيغوبلا تاسيكلا يف روطتتو ، موعلب اهل سيلو ، ليذلا ةقوقشم نوكت : ةبناذلا
. دلجلا قيرط نع يئاهنلا يوثلا جمختو ، يجراخلا طسولا يف ًاضيأ سيكتت وال طسوتملا يوثلا يف
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: اهعاونأ ّمهأ نمو
:Schistosomabovis ةيرقبلا مسجلا ةقشنم -١

ةيربلا تارتجملا و لمجلا دنعو ًانايحأ ريزانخلا و لويخلا دنع امبرو زعاملا و مانغ واأل دنعاألراقب لفطتت يهو
، اهتايح ةرود يف طسوتملا يوثلا رودب اتاكنورت سونيلوب اميس وال ةيئاملا تانوزلحلا موقتو ، ًاضيأ ضراوقلا و

. ليفط ىلع يوتحتو ةدحاو ةيبطق ةكيوشب ةدوزمو غًابلا لكشلا ةيلزغم اهنأب اهضويب زيمتتو
Sch.Matheei: ةيتاملا مسجلا ةقشنم -2

و ةيبابلا ةدرو يفاأل لفطتتو ربكأ، نوكي اهيدل يومفلا مجحملا ،إالّنأ ةيرقبلا مسجلا ةقشنم هبشتو
مانغ، لأل ةضرمم اهنأ امك األراقب، اميس وال تارتجملا دنع يلسانتلا و يلوبلا زاهجلا ةدروأ يف كلذكو ةيقيراسملا

. طسوتملا يوثلا رودب ةيئاملا تانوزلحلا موقتو ، ناسن اإل بيصت دقو

Sch.Curassoni: ةينوساروكلا مسجلا ةقشنم -3

ةرود يف طسوتملا يوثلا نوكيو ، ناسن اإل دنع كلذكو اهريغو واألراقب زعاملا و مانغ األ دنع لفطتت

. ةناثملا و يعملا و دبكلا يف لكشلا ةيبيبح تاريغت ببست يهو ، ةيئام تانوزلح اهروطت

Sch.japonicum : ةينابايلا مسجلا ةقشنم -4
تاناويحلا و ناسن اإل دنع ةيقيراسملا و ةيبابلا ةدرو األ يف لفطتي ،و ةيرقبلا مسجلا ةقشنم هبشي عون وهو

بعلتو ، دبكلا و يعملا ةباصإ ببستو ،( ضراوقلا و ططقلا وكلاالبو ريزانخلا و تايليخلا و تارتجملا )

نوكتو ، ًابيرقت ًانوركم (60×85) اهضويب سيقتو ، اهتايح ةرود يف طسوتملا يوثلا رود ةيئامربلا تانوزلحلا

. ةريغص ةيبناج ةكيوشب ةدوزم

Sch.Spindale:يلا دنبس مسجلا ةقشنم -5

.( اهريغو زعاملا و مانغ واأل واألراقب سوماجلا ) تارتجملا دنع لفطتت يهو

Sch.Nasale: ةيفن األ مسجلا ةقشنم -6

. لويخلا و تارتجملا دنع األفن ةيطاخم ةدروأ يف لفطتت

Sch.Haematobium : ةيومدلا مسجلا ةقشنم -7

. ةناثملا يف ضراوقلا و ريزانخلا و ناسن دنعاإل لفطتت

Sch.Mansoni: ةينوسناملا مسجلا ةقشنم -8

. دبكلا و يعملا ةيسرهلب ببستو ، ناسن دنعاإل لفطتت ةقشنم يهو

Ornithobilharziaturkestanicum : ةيناتسكرت ةيسرهلبوثينروأ -9

واأل سوماجلا و لمجلا و زعاملا و مانغ (األ تارتجملا دنع ةيقيراسملا ةيعو يفاأل لفطتت ةبوقثم يهو

. ططقلا )و لغبلا و رامحلا و ناصحلا (و رفاحلا تاوذو ( راقب

Bilharziellapolonica: اكينولوب ايزراهلب -10

. يربلا و يله األ طبلا دنع ةيبابلا و ةيقيراسملا ةيعو يفاأل لفطتت ةبوقثم يهو
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. رويطلا دنع مسجلا تاقشنم نم ًاضعب (11) مقر لكشلا نيبيو

. اهضويبو مسجلا تاقشنم :(10) مقر لكشلا

رويطلا دنع مسج تاقشنم :(11) مقر لكشلا

Trichobilharziaszidati: ةيتاديس ةيرعش ةيسرهلب -11

. طبلا ًاصوصخو ةيئاملا رويطلا اهنمو رويطلا دنع ةيبابلا و ةيقيراسملا ةيعو يفاأل ةبوقثملا هذه لفطتتو

:Trichobilharziaocellata-12

. ةيقرذملا و ةيويلكلا و ةيبابلا و ةيقيراسملا ةيعو يفاأل ةيئاملا رويطلا دنع لفطتي عون وهو

Lifecycle: ةماعلا ةايحلا ةرود

و دبكلا ك ىرخأ ءاضعأ و نطبلا فوج ةدروأ يف ًاعم شيعت جاوزأ لكش ىلع مسجلا تاقشنم عاونأ دجاوتت
. ةئرلا

ةباصإ دنع لوبلا وأ ثورلا عم جرختل هتعمل ىلإ يعملا رادج قرتختو ، تاديرولا يف اهضويب اإلثان عضتو
ضويبلا يف ةدوجوملا الت يفطلا زرفتو ، ةكيوش اهلو روطتلا ةمات الت يفط ىلع ةيوتحم نوكتو ، ةناثملا
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. باصملا وضعلا ىلإ ةريغصلا ةدرو نماأل ضيبلا قيرط قش يف دعاست نيتوربلل حةلا تاميظنإ
يفطلا اهنم ررحتتو سقفت ةبذع هايم ىلإ لوبلا وأ زاربلا وأ ثورلا عم ةحورطملا ضويبلا لوصو دنعو
اهيف روطتتو ، عونلا بسح ةيئامربلا وأ ةيئاملا تانوزلحلا نم بسانم طسوتم يوث يف ذفنتو ، ةعرسب الت
ةقشنم دنع عيباسأ (3) يف ةقوقشم تابناذ ىلإ لوحتتو (األمواألةنب)، ةيغوبلا تاسيكلا نم نيليج ربع

تانوزلحلا يف روطتلا نأ ملعلا ،عم ةينابايلا مسجلا ةقشنم دنع رهشأ (4) يفو ، ةيثاملا و ةيرقبلا مسجلا
ةقوقشم تابناذلا رداغتو ، يليفطلا عونو طسوتملا يوثلا عونو ةنسلا لوصف و ةرارحلا ةجردب طبتري ةيئاملا

. هايملا يف ًايرود تانوزلحلا ليذلا
لوح تاناويحلا فوقو ءانثأ ) يئاهنلا يوثلا دلج عفلا ٍلكشب تابناذلا هذه قارتخاب جمخلا ّمتيو
قيرط نع )،وأ ةراحلا تاقو واأل ةريهظلا تقو يف اهفاوحو ةلحضلا تاريحبلا وأ وأاألراهن هايملا تاعمجت

.(12: لكشلا ) تابناذلا اهيفو ةجومخم تانوزلح ىلع يوتحي يذلا ، برشلا ءام عم مفلا
( اهريغو ءوضلا و ةرارحلا قورفو ، ةيضر األ ةيبذاجلا ) ةبناذلا عونب ةطبترم تاهبنمو لماوع ئيهتو

لصت ىتح ، دلجلا قارتخاو مسجلا حطس جسن يف لوجتلا و قاصتل واال يئاهنلا يوثلا ىلع روثعلل ًازفاح
. دلجلا تحت ةقبط يف تاديرولا

ربعاأل ةيمانلا تاقشنملا هذه لوجتتو ، ةريغصلا مسجلا تاقشنم ىلإ لوحتتو اهليذ تابناذلا دقفت و
أل ةدعل ةئرلا ىلإ اهلوصو رمتسيو ، مايأ عبرأ ىلإ نيموي خالل ةئرلا ىلإ مث بلقلا ىلإ ةيفمللا ةيومدلا ةيعو

. ىرخأ ماي

مسجلا تاقشنم ناديد روطت ةرود :(12) مقر لكشلا
نم لوجتت دق ،وأ ةيقيراسملا و ةيبابلا ةدرو األ ىلإ ىربكلا ةيومدلا ةرودلا ربع مدلا رايت عم لقتنتو
مويلا نم ًاءدب غلبتو ًاعم، نيقيرطلا نيذه كلست ،ودق دبكلا ف نطبلا فوج ىلإ زجاحلا باجحلا ربع ةئرلا

. تارتجملا دنع يعملل ةيقيراسملا ةيعو واأل دبكلل ةيبابلا ةيعو األ نماثلا
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: ضرملا و ةيضارم اإل اآلةيل
يلي: امب اهمهأ زاجيا نكمي ةيضرملا تاريغتلا نم ديدعلا مسجلا تاقشنمب ةباص اإل ببست

. دلجلا ربع تابناذلا ذوفن عقاوم يف كلذو : دلجلا باهتلا
. ءاضع األ ردجل اهقارتخاو ةيعو نماأل ضويبلا جورخ دنع كلذ رهظيو : مدلا نادقف -2

لكشتو ةيفزنلا يعملا تاباهتلا ًةصاخو ، ةباصملا ءاضع األ يف ةيجيسن تاريغت
. صاصتم اال تابارطضاو ، ضويبلا نم تاموبيبحلا

نم كلذ نع جتنيامو فيلتلا ،و جسنلا يف ةروصحملا ضويبلا لوح موبيبحلا لكشتب دبكلا باطعأ
. ةيبابلا ةدرو يفاأل ةيفيظو تابارطضا

ببست يهو ، ىرخأ ءاضعأو ةئرلا و دبكلا يفو ، يعملا يف ةتيملا ضويبلا لوح تاموبيبحلا رهظت و
ةدرو األ ىلإ ناديدلا لصت ماع,دق مد رقفو .(Dystrophy)الت ضعلا لثحو نبحو روماتلل هومو رخن

. ةيومدلا ةليبلا ىلإ يدؤتو ةيلوبلا ةناثملل ةيومدلا
: صيخشتلا

مسجلا تاقشنم ءادب ةباص اإل ىلإ ةمهم تارشؤم مدقت يتلا ةيكينيلك اإل ضارع 1-األ
.(Schistosomosis)

نكمي كلذكو . ميقتسملا نم ةعزخب ،وأ بيسرتلا ةقيرطب ثيدح ثور صحفب ضويبلا فشك -2
الت. يفطلا سقف دعب ميدقلا ثورلا يف ةلوهسب ًاثيدح ةسقافلا الت يفطلا ةفرعم

: ةحفاكملا
يه ( ةياقولا ) ءاقت اال تاءارجإ مهأو تاباص لإل ةديج ةيلعاف وذ داضمك ليتناوكيستاربلا مدختسي
عضو ىلإ ًةفاضإ ، ةجومخم ٍتانوزلح لع ةيوتحملا و ةءوبوملا ةيعيبطلا هايملا تاعمجت نع تارتجملا داعبإ

. تابناذلا نم ةيلا خو ةيقن هايم اهيف تاناويحلل براشم

مفلا تاكوشم ةلئاع -
Fam.Echinostomatidae

: ّمفلا تاكوشم عاونأ ّمهأ
Echinostomarevolutum : متويلوفير مفلا ةكوشم -1

ةيئام رويطو واإلزو طبلا دنع ( ميقتسملا و روع واأل يفئافللا ) يعملا يف لفطتت ةبوقثم ةدود يهو
عاونأ موقتو ،( هريغو ناسن (اإل تاييدثلا دنع امبرو ، يمورلا و جاجدلا و مامحلا رويطلا دنع ًانايحأو ، ىرخأ

هذه بعلت امك األلو، طسوتملا يوثلا رودب ( امهريغو اينميلو سبرون :بال ةبذعلا هايملا عقاوق ) تانوزلحلا
. يناثلا طسوتملا يوثلا رود فادص واأل فوغرشلا وأ اهريغو تانوزلحلا

األ ةقطنملا يف ةريغص تاكيوشب اهمسج حطس ىطغيو اهنول يف ةرمحمو اهلكش يف ةلواطتم ةدود يهو
، لكشلا ةلواطتم ةيضيب يصخلا نوكتو ، ًابيرقت ًاضرع مم) وطالًو(2 مم) 10-22) سيقت ،و ةيمام

ضيبملا دجويو ، ينطبلا مجحملا و يعملا عرفت نيب ةبادهلا سيك عقيو ، مسجلا طسو يف عضوتتو ، ةصصفمو
داصوب ةدّوزت اهنأ امك ةقيقرلا اهترشقب اهضويب زيمتتو ، ضيبملا مامأ محرلا تافل عضوتتو ، يصخلا مامأ

.(13: لكشلا )
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مف تاكوشم عاونأ ضعب لثمي :(13) مقر لكشلا
ىصخلا H، ضيبمل sbا، محرلا u، ينطب مجحم B، يعمل Dا، هبادهلا سيك z، سأرلا ،stةبق يمامأ مجحم M

(Echinoparyphium)E.paraulum : مولواراب مفلا ةكوشم -2
. ناسن اإل دنع ًانايحأو مامحلا دنعو طبلا اميس وال ةيئاملا رويطلا دنع يعملا يف ةدودلا هذه لفطتتو

ةيفلخلا ةياهنلا يف تاكيوش اهتديلج لمحتو ، ًاضرع مم) ًو(1.5 وطال مم) 6-10) ةكوشملا هذه سيقتو
. مسجلا نم ثلا ثلا عبرلا يف يصخلا عضوتتو ،

Hypoderaum conoideum: موديونوك مواريدوبيه -3
و مامحلا و جاجدلا دنع ًاردانو واإلزو طبلا دنع جفعلا يف ًاصوصخو قيقدلا يعملا يف لفطتت يهو

. ناسن واإل بلكلا دنع دجوت دقو ، يمورلا
E.robustum : موتسبور مفلا ةكوشم -4

. مامحلا واإلزوو طبلا دنع يعملا يف لفطتت
: مفلا تاكوشمل ةماعلا ةايحلا ةرود

ىلإ اهقرزو اهزارب عم ةباصملا ءايوث األ اهحرطتو ، ضويبلا ( ةلهاكلا ) ًايسنج ةجضانلا ةبوقثملا ناديدلا عضت
. يجراخلا طسولا

)خالل ةرارحلا و ةبوطرلا ) ةبسانم ةيخانم فورظو طورش رفوت دنع ضويبلا يف تايليفطلا روطتتو
وأب ازياف ، انيميل ) يئام ( عقوق ) نوزلح يف ذفنتو ، ءاملا يف ضويبلا نم تايليفطلا سقفتو ، عيباسأ (2-4)
نم نيليج وأ ليجو ةيغوبلا تاسيكلا راوطأ ربع اهيف روطتتو ،( لوأ طسوتم يوثك اهريغو سبرون ال
يف ذفنتل ءاملا ىلإ عقاوقلا تابناذلا هذه رداغتو ، عيباسأ خالل(2-3) تابناذلا ىلإ األمواألةنب تايديرلا

وأ...، فادص وأاأل فيغارشلا نوكت دقو ، اهريغ وأ ركذلا ةقباسلا عقاوقلا هذه دحأ وهو ، يناثلا طسوتملا يوثلا
يناثلا طسوتملا يوثلا ماهتلا ب ةيئاهنلا ءايوث األ جمخ ّمتيو ، تابناذلا خالفئ ىلإ ةلوحتم اهيف سيكتتو

خ يسنجلا جضنلا ةلحرم غلبتو ةيمانلا تابوقثملا هذه ومنت ،ذإ مفلا قيرط نع تابناذلا خالفئ ىلع يوتحملا
. عونلا بسحب نيعوبسأ وأ عوبسأ الل

: ضارع واأل ضرملا و ضارم اإل ةيلآ
قاصتل نعاال كلذ جتنيو ، يطاخملا ءاشغلا يف ًارارضأ ببسي رويطلا دنع عاون األ هذهب ةباص ّاإل نإ

نع مجانلا اآليل ريثأتلا ،و ةيطاخملا ىلع مسجلا حطس تاكيوشو سأرلا ةبق كاوشأو ةدودلا مجاحمل يوقلا
. مدلا لوانتو جسنلا نع ةلصفنملا و ةبرختملا الاي خلا لوانتب ًايلمع ةبوقثملا ىذغتتو كلذ،

يفزنلا و يحشرلا باهتل اال يلا .بوتلا ةيمدتلا و جسنلا رخنو يطاخملا ءاشغلا رومض ىلإ تايل اآل كلت دوقتو
. نزولا ضافخناو يئاملا واإلهسلا ماعلا لومخلا ضارعأ ةجيتنلا ب رهظيو ، يعملل

: ةحفاكملا و صيخشتلا
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صحف دنع ضويبلا فشكو ثثجلا حيرشت دنع مفلا تاكوشم تابثإب تاباص اإل هذه صيخشت زجني -
. بيسرتلا ةقيرطب قرزلا

هايملا نعرويطلا داعبإ ًةصاخو رابتع اإل نيعب ءاقت اإل لئاسو ذخأ نم فالّدب ةحفاكملا ب قلعتي اميف امأ -
.( تيسنورد ) ليتناوكيستاربلا و لوزادنبولف تابكرم مدختست ةجلا عمللو . ةءوبوملا

ةنافيخلا ةلئاع -
Fam.Heterophyidae

: ةلئاعلا هذه عاونأ ّمهأ يلي ام اميف درونو
Heterophyesheterophyes: ءافيخلا ةنافيخلا -

مم)، 0.7-0.3×1.7-1) اهسايق غلبي ،و ةمدقملا نم ضرعأ يفلخلا اهفرط لكشلا ةيرثمك ةبوقثم يهو
يوثلا رودب اكينوك ال ينيريب تانوزلحلا موقتو ، بلعثلا و طقلا و بلكلا و ناسن دنعاإل قيقدلا يعملا يف لفطتتو

. يناثلا طسوتملا يوثلا روب يطلبلا و يروبلا ك ةبذعلا هايملا كامسأو األلو طسوتملا
مسجلا فصتنم مامأ ةرشابم عضوتي يذلا ينطبلا مجحملا نم رغصأ يومفلا مجحملا نوكيو
ةيضيب يصخلا نوكتو ، ةرشابم ينطبلا مجحملا نم بناجلا ىلإو فلخ يلسانتلا مجحملا عقيو .(15: لكشلا )
ددغلا و مسجلا نم يئاهنلا فصنلا يف محرلا تافل عضوتتو ، ضيبملا امأماه عقيو ، ًايقفأ ةرواجتمو لكشلا

. نيبناجلا ىلع يفلخلا ثلثلا يف ةيحملا
، داصوب ةدوزملا ،و ينب اهنول و ةكيمسلا اهترشقب ًانوركم (17-15×30-26) سيقت يتلا ضويبلا زيمتتو

. ليفط ىلع اهئاوتحاو

ءافيخلا ةنافيخلل يطيطخت لكش :(15) مقر لكشلا
ةيونم ةلصوح -6 محر -5 يلسانت مجحم -4 ينطب مجحم -3 يعملا -2 يومف مجحم -1
ةناثم -12 ةيصخ -11 يونم لصيوح -10 ضيبم -9 ضيبلا عباط -8 ةيحم ددغ -7

و ةريصق تارتفل ةحلمملا وأ جضنلا ةمات ريغ وأ ةئينلا كامس األ لوانت ربع ةيئاهنلا ءايوث األ جمخ ّمتيو
خالل ةيمانلا تابوقثملا هذه حبصتو ، تابناذلا خالفئ ىلع ةيوتحم نوكت يتلا ،و لماك ريغ ٍلكشب ةرضحملا

. ًايسنج ةجضان ًاناديد األرثك ىلع نيعوبسأ



50

: ضرملا و ضارم اإل ةيلآ
،توال ةيئاهنلا ءايوث دنعاأل يطاخملا ءاشغلل ًارومضو ًافسوت قيقدلا يعملا يف ةديدشلا تاباص اإل ببست

. نايح األ ضعب يف فوزنو لا، هسإ : ةيلا تلا ضارع األ اهدنع ظح
: صيخشتلا

. زاربلا صحف دنع ضويبلا فشكب ةباص اإل صيخشت ّمتي
ظفح عم ديج ريغ ٍلكشب ةحلمملا وأ خبطلا دنع جضنلا ةمات ريغ وأ ةئينلا كامس األ لوانت مدع : ةحفاكملا

. حلملا ب اهتجلا عم دنع مايأ نع(10) الّلقت ةرتفل كامس األ موحل
... ديمازولكن علاالج:

( ةيطيرشلا ناديدلا ) تايديلقلا
Cestoda

واأل محاوللا و تايليخلا و تارتجملا اميس وال تاناويحلا دنع ةيقيقحلا ( ةيديلقلا ) ةيطيرشلا ناديدل ا لفطتت
. ناسن اإل كلذكو جاجدلا و كامس

: ةيئايلكشلا تافصلا
ناديدلا لا وطأ فلتختو ، ةديلجلا ب ىطغت يتلا ةلسلسلا عطقو سيؤر نم تايطيرشلا مسج فلأتي

.( ٌابيرقت ٌارتم 25 ىلإ ىتحو تارتميلليم ةعضب (نم ةيطيرشلا
فلتخيو ، ٌايضيب - ًايورك الًوأ واطتم نوكيو ، ةيطيرشلا ةدودلا مسج ةمدقم يف سيؤرلا عقي و

وأ تاصمملا ةبذاك عاونأ دنع ةيصمملا رفحلا نم جوز ) تيبثتلل ءاضعأب دّوزي وهو ، عونلا بسحب هسايق
: لكشلا ) تاصمملا ةيرئاد عاونأ دنع يلضع موزيح )و كاوش (األ فئاقعلا نم رثكأ وأ فصو مجاحم ةعبرأ

.(1
. ًايعون كلذ ّدعيو ، فئاقعلا ب ًاحلسم ريغ الً زعأ سيؤرلا نوكي دقو

ةغلا وأب ةجضان مث سيؤرلا ب ةلصتملا ) ةيمان نوكتو ، ةرشابم سيؤرلا فلخ عقتف Strobila عطقلا ةلسلس امأ
.(2: لكشلا )( ةلماحلا عطقلا ًاريخأو

: عطقلا يف ءاضع واأل ةينبلا
.(2: لكشلا ) ًاجودزم وأ ًادرفم ًايوثنخ يلسانتلا زاهجلا نوكي -1

ةبادهلا سيك رهس،و األ ىعدت فاطنلل ةلقان ةانقو يصخلا نم: يركذلا يلسانتلا زاهجلا نوكتيو
، ضيبملا نم : نوكتيف يوثن األ يلسانتلا زاهجلا ،امأ ةبادهلا ىعدي يذلا و عامجلا وضع ىلع يوتحي يذلا

صاخ مسم هل )وأ ًايروعأ ) مسم نودب محرلا نوكيو ، محرلا ،و ةيحملا ددغلا ،و لبهملا ،و ضيبلا عباطو
ةعطق (يف ًايريغ )وأ اهسفن ةعطقلا يف ) ًايتاذ عطقلا ةلسلس يف باصخ اإل نوكي دقو . جراخلا يف بصي

.( ىرخأ
يبناج ىلع غارف لإل ةيلوطلا ةيعو يفاأل بصت تاونقو ةيلوأ ةيويلك خالاي نم يحارط اإل زاهجلا فلأتيو -2

. ةلسلسلا
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./ ضويب – عطق – سيؤر / ةيقيقحلا ةيطيرشلا ناديدلا :(1) مقر لكشلا
حاشترا ةقطنم -3. مجاحم -2. فئاقعلا عم موزيح -1: سيؤرلا -B طورخملا -A

. رهس األ ةانق -6. يصخلا -5. يجراخ زارفإ ةانق -4: ًايسنج ةجضان عطق -C
-13. ةكوشم ةرك -12: ةضيب -E. ضويب يوتحي محر -11: ةلماح عطق -D محر -10. ضيبم -9. ضيبملا عباط -8. لبهملا -7

. ةضيبلا رادج

يلي: امب هنايب نكمي زارف واإل سفنتلا و صاصتم -امأاال
ةديلجلا ةطاسوب اهئاذغ ىلع لصحت يهو ،( ةيمضه ةانق اهل سيل ) ءاعمأ تايطيرشلا كلمت -ال

واإل سفنتلا و صاصتم باال قلعتت ةمهم فئاظو تاريعشلا هذهلو ، ةيوعملا تاباغزلا هبشت تاريعشب ةدوزملا
. زارف

بحاالً اهنع ردصت ، سيؤرلا يف ةيبصع دقع نم ناديدلا نم عاون األ هذهل يبصعلا زاهجلا نّوكتيو -4
. مسجلا ءازجأ ةفاك ىلإ عرفتت ةيبصع

: ةيقيقحلا تايطيرشلل ةماعلا ةايحلا ةرود
ًاطسوتم ًايوثو ًايئاهن ًايوث تاصمملا ةيرئادو تاصمملا ةبذاك ةيطيرشلا ناديدلا ةايح ةرود بلطتت

حاالت يف ةدودلا عون بسح ) نيطسوتم نييوث ًانايحأو
قرطلا ٌاردانو ( قيقدلا يعملا ةصاخ ) ءاعم األ يف ٌايسنج ةجضانلا ناديدلا دجوتو ،( رشابملا ريغ روطتلا

: عاون األ بسحب كلذ حاضيإ نكميو ، ةطسوتملا ءايوث يفاأل دجوتف ةيقريلا راوط ،امأاأل ةيوارفصلا
: تاصمملا ةبذاك عاونأ دنع -1

، نيطسوتم نييوث وأ دحاو طسوتم يوث ىلإ يئاهنلا يوثلل ةفاضإ تايطيرشلا هذه ةايح ةرود جاتحت

يتلا (Coracidium) ءابغزلا روط يئاهنلا يوثلا نم اهحرط دعب يجراخلا طسولا يف ةضيبلا نمض روطتيو

يف ،امأ ةبنذملا ةفيلس هيف لكشتيو ( فداجلا :ً (ثمال األلو طسوتملا يوثلا اهلوانتي ،و ءاملا يف سقفت

يوثلا جمخ متيو ، ةطمقملا ةبئاقلا ىعدت ةجماخ ةقري لكشتيف ( كامسأ :ً (ثمال يناثلا طسوتملا يوثلا

. جماخلا يقريلا روطلا ىلع يوتحملا يناثلا طسوتملا يوثلا لوانتب يئاهنلا
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٠.( عطقلا ظح )(ال ةيديلق ) ةيطيرش ةدودل يطيطخت لكش : ىلعأ :(2) مقر لكشلا
واأل يركذلا ) يوثنخلا يلسانتلا زاهجلا نيبي تاصمملا ةيرئاد تايطيرشلل عطقل يطيطخت لكش : لفسأ

( يوثن

ةهوفلا ةجودزم ةلئاع -

Fam.Dipylidiidae
: ةماعلا ةيئايلكشلا تافصلا و فيرعت

امب ةيئايلكشلا ةيحانلا نم زيمتتو ، امهريغو ططقلا ككلاالبو محاوللا دنع اهعاونأ لفطتت تايطيرش
: يلي

.( كاوش (األ فئاقعلا نم رثكأ ًانايحأو نينثا وأ قوط هل موزيحب سيؤرلا دوزي -1
، لكشلا يسيك محرلا نوكيو ، ةجودزم وأ ةدرفم ىثنخ ةيلسانتلا ءاضع األ نوكت -2

يصخلا :7)،امأ لكشلا ) رثكأ وأ ةضيب اهيف ةيضيب ظفاحم ىلع يوتحيو
. رثكأ وأ فص يف ةعزوم ةديدع رثكأ /4/وأ يهف

يه: سانج نماأل ديدعلا ةلئاعلا هذه تحت فنصي : عاون واأل سانج األ
G.Dipilidium : ةهوفلا ةيئانث سنج

:D.caninum ةيبلكلا ةهوفلا ةيئانث سنجلا اذه يف ةماهلا عاون األ نمو
دقو ، محاوللا نم اهريغو ططقلا و بلكلا دنع قيقدلا يعملا يف لفطتت ةيطيرش ةدود نع ةرابع وهو

. كلذك ناسن دنعاإل عونلا اذه دجوي
: ةيئايلكشلا تافصلا

مس. (80) ىتح ًانايحأو مس (15-45) ةيطيرشلا هذه سيقت -1
. ةريغصلا و ةريبكلا فئاقعلا نم فوفص بـ(3-4) مّعدملا موزيحلا و مجاحم عبرأب سيؤرلا دوزي -2

، اهضرع نم ربكأ اهلوطو ةبحاش ةرمحم يهو ، رايخلا روذب وأ عرقلا روذبل ةهباشم ةلماحلا عطقلا نوكت -3
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.(7: لكشلا ) اهضعب عم ةلصتمو
، ًابيرقت اهفصتنم فلخو عطقلا يبناج ىلع نايلسانت نابيج دجويو ، ةجودزم ىثنخ ةيلسانتلا ءاضع 4-األ

.(7: لكشلا ) يدوقنعلا لكشلا امهنم لك ذخأيو
ةيضيبلا ةظفحملا سيقتو ، ةضيب (5-30) اهنم لك يف ةيضيب ظفاحم ىلع يوتحي لكشلا يكبش محرلا -5

اهيفو ةكوشملا ةركلا لمحتو ، ةيورك ةضيبلا نوكت امك ، نوللا ةينب ءارفص يهو ، ًانوركم (120-200)
اوشك. األ يسادس نينجلا

.

ةيبلكلا ةهوفلا ةيئانث ةيطيرشلا ةدودلل ضيب ةظفحم : ٌانيمي :(7) مقر لكشلا
. ةيبلكلا ةهوفلا ةيئانث ةيطيرشلا ةدودلل ةلماح ةعطق : ٌاراسي

: تاصمملا ةي رئاد
عاونأ ءانثتساب يئاهنلا يوثلا ىلإ ةفاضإ ، طقف ًادحاو ًاطسوتم ًايوث ناديدلا هذه ةايح ةرود بلطتت

.Mesocestoidida يديديئوتسيسوزيم ةلئاع
ثور وأ زارب عم ةحورطملا و ةكوشملا ةركلا ىلع ةيوتحملا ضويبلل هلوانت دعبو طسوتملا يوثلا يفو

ىعدي ًاجماخ ًايقري ًاروط لكشتي يئاهنلا يوثلا
ءازجأ التوأ ضع وأ وضع يف روطلا اذه نّوكتي ثيح ،Metacestoda( ةيطيرشلا ةفيلس وأ ةفيلخ )

. ًايراقف وأال ًابشاع ًاناويح نوكي دق يذلا ، طسوتملا يوثلا مسج نم ةنيعم
ةيرئاد تايطيرشلا عاون أل ةجماخلا ةيقريلا راوط (األ ةيطيرشلا ةفيلس وأ ةفيلخ عاونأ يلي اميف ركذنو

: ةطسوتملا ءايوث دنعاأل دجوت يتلا )و تاصمملا
Cysticercoid: ةبنذملا ةيناسيكلا -1

Cysticercus: ةبنذملا ةسيكلا -2
Coenurus: ةسأرملا -3

: ةيخنسلا ةكوشملا و ةيرادعلا ةسيكلا -4
HydatidcystandEchinococcusalveolaris

Strobilocercus: ةبنذملا ةلسلسلا -1
قردلا ةيعابر -2

. راوط األ هذهل االً كشأ (3) لكشلا نيبيو
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ةيقريلا راوط األ نيبي :(3) مقر لكشلا

ةيطيرشلا ةلئاع
Fam.Taeniidae

: فيرعت
يهو ،( ناسن واإل محاوللا ) ًاصوصخو تايدثلا دنع ةقيقدلا ءاعم األ يف اهعاونأ لفطتت ةلئاع يهو
دقو ،(.. نارئف ، بنارأ ) ضراوقلا و وأاألراقب زعاملا مانغ،و كاأل تايدثلا نم دحاو طسوتم يوث ىلإ جاتحت

. عاون األ ضعبل ةبسنلا ب رودلا اذهب ناسن اإل موقي دق امك ، ريزنخلا و تايليخلا نوكت
ةيطيرشلا ةفيلخ وأ ةيطيرشلا ةفيلس وهو جماخلا يقريلا روطلا طسوتملا يوثلا نمض لكشتيو

ةقريلا هذه عضوتتو وأ.....)، ةيرادع ةسيك وأ ةيخم ةسأرم ، ةبنذم ةيناسيك ، ةبنذم ةسيك )Metacestoda
:3و12). نيلكشلا ). طسوتملا يوثلا ءاضعأ يف ( اهعون بسحب )

: ةيطيرشلا ةلئاع نم ناديدلا عاون أل ةماعلا ةيئايلكشلا تافصلا
ًادج ةريصق نوكت يتلا ةيبيبحلا ةكوشملا ةيطيرشلا ءانثتساب (2.5)م، ًايطسو اهلوط غلبي ةليوط ناديد -1

مم. (3.7-1.2) نكاسملا ةددعتم ةكوشملا مم،و (3-5)
نم نيفصب طاحم موزيحو ، ةحضاو مجاحم /4/ دوجوب ةلئاعلا هذه نم ناديدلا عاونأ سيؤر زيمتي -2
هفئاقع نوكت يجراخ رخآو ، ةريبك هفئاقع نوكت يلخاد فص يهو بلا، خملا هبشت يتلا ( كاوش (األ فئاقعلا

الء. زعلا ةيطيرشلا ةدودلا دنع ( موزيحلا و كاوش (األ تانّوكملا هذه يفتختو ، ةريغص
دعب، اميف ةجضان ّمث نمو ، ةمدقملا يف ةيمان عطق نم ( سيؤرلا بقع عطقلا ) مسجلا ةلسلس فلأتت -3

.( عطقلا ةليلق يهف ةيبيبحلا ةكوشملا (امأ ةيفلخلا ةيحانلا يف ةلماحلا عطقلا ًاريخأو
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،امأ عطقلا نم طسوتملا لقحلا يف يصخلا عضوتتو ، ًادرفم ًايوثنخ ناديدلا هذهل يلسانتلا زاهجلا نوكي -4
ةيحملا ةدغلا نوكتو بلغ، األ ىلع صوصفلا يئانث وهو ، ةعطقلل يفلخلا ءزجلا طسو يف عضوتيق ضيبملا
فلتخي ةديدع تاعرفت محرلا عذج نم دتميو ، ًايبوبنأ ًايروعأ محرلا نوكيو ، ضيبلا عباط امهنيبو هفلخ،

.( لكشلا يسيك ةكوشملا يف محرلا ) ةيطيرشلا ةدودلا عون بسحب اهددع
هتحتف نوكتف لبهملا ،امأ ماظتنا بال ةلسلسلا عطق يبناج ىلع ةدرفملا ةيلسانتلا بويجلا بوانتت امك

. لسانتلا بيج يف ةبادهلا مسم فلخ

ةيطيرشلا ةلئاع نم تايطيرشلل ةماعلا ةايحلا ةرود نيبي يطيطخت لكش :(12) مقر لكشلا

ةرشقلا هذه نوكتو ، حتاف ينب اهنول ةنيخث ةرشق تاذ لكشلا ةيضيب وأ ةيورك يهو : ضويبلا فصو -5
األ يسادس نينجلا ىعدت فئاقع تسب ةدوزم ةكوشم ةرك ىلع اهلخاد يف يوتحتو ، ًايعاعش ةططخم

. كاوش
: عاون واأل سانج األ

G.Taenia: ةيطيرشلا سنج أ-
: ةيرطيبلا ةيبطلا و ةيبطلا ةيمه األ تاذ عاون األ يلي اميف نيبن

T.saginata:الء زعلا ةيطيرشلا -1
:: ةيئايلكشلا تافصلا و فيرعتلا

ةنس، (40-30) ةدمل ةلفطتم ىقبت نأ نكميو ، ناسن اإل دنع قيقدلا يعملا يف لفطتت ةيطيرش ةدود
ىعدي يذلا جماخلا يقريلا روطلا لكشتيو ، ةطسوتم ًءايوثأ ولاالام سوماجلا ًانايحأو ًةصاخ األراقب ّدعتو

ب ةيورتلا ةديدش ةططخملا الت ضعلا يف طسوتملا يوثلا دنع Cysticercusbovis ةيرقبلا ةبنذملا ةسيكلا
،و ةئرلا ،و دبكلا ًانايحأو ناسللا ،و ةغضاملا الت ضعلا ،و ذخفلا ،و فتكلا الت ضعو ، زجاحلا باجحلا و بلقلا ك مدلا

:3و13). نيلكشلا ظح ،(ال ةينهدلا ةجسن ،واأل ةيفكنلا ةدغلا ،و ةيلكلا
يلي: امب ًايئايلكش ةيطيرشلا هذه زيمتتو

مس. (1) يلا وح اهضرعو (3-15)م اهلوط غلبي -1
طقف لكشلا ةيضيب مجاحم ةعبرأب مم (2-1.5) رطقلا وذ سيؤرلا دوزي -2

.( فئاقعلا و موزيحلا يفتخي )
ةلماح ًاريخأو ، هيواست وأ اهلوط نم ربكأ اهضرع ةجضان مث ةيمان ) ةعطق (2000) يلا وح عطقلا ددع غلبي -3

.(14: لكشلا )( تارم بـ3-2 اهضرع نم ربكأ اهلوط
يف ناعضوتي نيصف نم فلؤم ضيبملا ،و رثكأف ةيصخ (400-300) ةجضانلا عطقلا يف يصخلا ددع غلبي -4

. ةيلضع ةرصمب لبهملا دوزي امك ، ةيحملا ةدغلا و ضيبلا عباط هفلخو ، ةعطقلل يفلخلا فرطلا طسو
ةلماحلا عطقلا يف محرلا عذج نع ةرداصلا ةيبناجلا عورفلا ددع غلبي -5

.(14: لكشلا ) ماظتنا بال ةلسلسلا يبناج ىلع ةدرفملا ةيلسانتلا بويجلا بوانتتو ، ًاجوز (18-25)
ةركلا يف كاوش األ يسادس نينجلا اهلخادو يعاعش لكشب ةططخمو ةقماغ ةينب اهترشق : ضويبلا فصو -6

:13و14). نيلكشلا ) ًانوركم (40-30) سيقتو ، ةكوشملا
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Lifecycle: ةايحلا ةرود
(ا يئاهنلا يوثلا زارب عم ةريصق ساللس لكش ىلع الء زعلا ةيطيرشلا ةدودلل ةلماحلا عطقلا حارطإ ّمتي

ضويبللو ، يعملا يف ثدحي ام ًاردان اهللحتو عطقلا قزمت يلقالًألن اهحرط نوكيف ضويبلا امأ ،( ناسن إل
.(13: لكشلا ) رثكأ وأ رهش ةدمل ءارعلا يف ( ةيتشتلا ) ايقبلا ىلع ةردقلا

ةديحولا ةيطيرشلا الءو زعلا ةيطيرشلا ةايح ةرود نيبي :(13) مقر لكشلا
جماخلا روطلا ،و طسوتملا يوثلا ،و ةلماحلا عطقلا ،و سيؤرلا يف: : تاقورفلا ظح ال

هايم قيرط نع لثم:-1- ،( ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ) ةديدع قئارطب األراقب ىلإ جمخلا لا قتنا ثدحي
ٍفاك ريغ لكشب ةلماعملا يراجملا و يحصلا فرصلا

نيباصملا نم مهريغو حاوسلا و رقابملا لا معك صاخش األ قيرط نع -2
لبطس وأاإل ىعرملا يف زربتلا ب نوموقي الء،ذإ زعلا ةيطيرشلا ةدودلا ب

.( األراقب دجاوت نكامأ )
ةماعلا ةفاظنلا لئاسو ىوتسم ضافخناو ةماعلا ةحصلا قفارمب مامته اال مدع -3

آلرخ. ناكم نم تارشحلا و رويطلا ب ضويبلا لقن ،وأ صاخش لأل
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لفس يفاأل / ةديحولا ةيطيرشلا ىلع،و يفاأل الء/ زعلا ةيطيرشلا :(14) مقر لكشلا
. سيؤرلا و ضويبلا و ةجضانلا و ةلماحلا عطقلا ظح: ال

،وأ ةيطيرشلا هذه ضويبب ثولملا ءاملا وأ باشع األعالفواأل لوانتب مفلا قيرط نع راقب األ جمخ متيو
ءاعم األ يف ةمضاهلا تاراصعلا ريثأت تحت اهب طيحملا رادجلا نم ةكوشملا ةركلا ررحتتو ، ةلماح عطقب
ناكم ىلإ يومدلا رايتلا قيرط نعو ةيومدلا ةيعو األ ىلإ كلذ دعب لصتل ، يعملا رادج يف ذفنتو ، ةقيقدلا

الت ضعك مدلا ب ةيورتلا ةديدش الت ضعلا اميس ،وال مسجلا ءاحنأ ةفاك يف ةططخملا الت ضعلا وهو ، اهعضومت
الت ضعو ةغضاملا الت ضعلا )،و ىرخ األ ءاضع نماأل عرسأ هيف رّوطتلا نوكي ،ذإ لوجعلا دنع ةصاخ ) بلقلا

لصت نأ نكمي اهنأ امك األضالع، نيبو ، ةبقرلا ،و ذخفلا ،و فتكلا الت ضعو ، موعلبلا ،و زجاحلا باجحلا ،و ناسللا
ةسيكلا اهيف لكشتيو الت ضعلا كلت يف روطتلا ثدحيو . ينهدلا جيسنلا ،و ةيفكنلا ةدغلا ،و ةيلكلا ،و دبكلا ىلإ

ةرتف ةسيكلا هذه لكشت قرغتسيو ، جماخلا يقريلا روطلا يهو C.inermis,C.bovis ةيرقبلا ةبنذملا
يف عيباسأ (10)

.(13: لكشلا )
ضويب تلوانت دق تناك ةجومخم راقبأ نم لوجعلا دنع ولااليد لبق جمخلا ثودح نكمي امك

نإف ةيحيرشتلا ةينبلا و لكشلا ثيح نمو . نينجلا الت ضع يف ةيرقبلا ةبنذملا ةسيكلا تدجو ،ذإ ةيطيرشلا
يوتحت يهو ، لئاسب ئلتمتو الء، زابلا ةبح مجحب لكشلا ةيضيب ةلصيوح نع ةرابع ةيرقبلا ةبنذملا ةسيكلا
ةبنذملا تاسيكلا نوكتو ، ةلصيوحلل قيقرلا رادجلا ربع هتيؤر نكميو سوبدلا مجحب فلغني يلوأ سيؤر ىلع
تاسيكلا ،امأ ةبوعصب ةيئرم ةرمحم وأ حوضوب يئرم العم سيؤر اهلخادبو ، بيلحلا نولب هركع ءاضيب ةيحلا

. ةيؤرلا ةبعص ةسلكتم وأ ةببحتم نوكتف ةتيملا
ةمات ريغ ديج،وأ ريغ لكشب ةيهطم وأ ةئين موحل لوانت قيرط نع يئاهن يوثك ناسن اإل جمخ متي
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ةدودلا ىلإ روطتتو ومنتو ، يعملا يف ةسيكلا هذه ررحتت ،ذإ ةيرقبلا ةبنذملا ةسيكلا ب ةباصم راقبأ نم مرفلا
. عيباسأ بـ(10-8) ةرهاظلا لبق ةرتفلا ردقتو ، ًايسنج ةجضانلا ةلهاكلا ةيطيرشلا

: ةيضرملا ضارع واأل ةيضارم اال اآلةيل
مهيدل نمم صاخش األ دنع رهظي ،إالّهنأ ةنيعم ةيضرم رهاوظ نودب ًامومع ناسن اإل دنع ةباص اإل نوكت 1-
ًانايحأ (و ةيهشلا يف ًاضافخنا ، ماعلا يعولا يف ًافعض ، سأرلا يف :أالًام ةيلا تلا ضارع األ ةنيعم ةيساسح
يولعلا ءزجلا يف صغمو ، كاسم ءايق،واإلهسلا،واإل ،وأاإل نايثغلا ك ةيمضه تابارطضا ،( عوجلا ب ًاروعش

. صاصتم اال ءوسو نطبلل
. ًانايحأ يلضعلا نافجرلا لا، عسلا ، ىمحلا : راقب األ ىلع ضارعأ نم ظح يامال مهأ -٢

: صيخشتلا
يف ةحوبذملا تاناويحلا صحف ءانثأ يف ةيرقبلا ةبنذملا تاسيكلا ب األراقب ةباصإ صيخشت متي
حطس ىلع ةدوجوملا تاسيكلا ةدهاشمب وأ ةسلكتملا وأ ةنبجتملا ةتيملا تاسيكلا فشكب كلذو خلا، سملا
قوف ءوضلا ) ةيجسفنبلا قوف ةعش األ مادختساب جزاطلا محللا يف رمحأ قارب العم لكشب دهاشت ،ذإ موحللا

.( يجسفنبلا
و ضويبلا فشكو زاربلا صحف ىلإ ةفاضإ ، ةيلخادلا ةسبل األ يف عطقلا دهاشتف ناسن اإل دنع دنع امأ

هيف. دادض األ ضعب ىوتسم عافترا ةظح موال ّمدلا صحفو عطقلا

Control: ةحفاكملا
عابتاب ( ناسن (اإل ةيطيرشلا ةدودلا ةايح ةرود عطق ءاقت اال ئدابم لمشتو

ا زاربب قلعتي امب يحصلا يعولا ىوتسم عفرو ةفاظنلا و ةماعلا ةحصلا و ححصتلا و داشر واإل ةيعوتلا لئاسو
فرصلا هايمب مامته ،واال يعارملا يف زربتلا مدعو ، ةماعلا ضيحارملا فيظنت ) األراقب موحل وأ ناسن إل

ب نيباصملا ةجلا ،وعم ةماعلا ةحصلا لا جم يف ةيرورضلا نيناوقلا قيبطت ،و اهتيقنتو ( يراجملا ) يحصلا
األراقب موحل لوانت مدع ،و امهريغو ديمازولكينلا و ليتناوكيستاربلا تابكرم مادختسإب ةيطيرشلا ةدودلا

هبتشملا موحللا ديمجتب ..)،و كيتس ، بابك ) لكش ىلع ديج ريغ لكشب ةيهطملا ،وأ ةمورفملا ،و ةئينلا
دعب ( مايأ 8 ةدمل (وأ األلق ىلع ةعاس (144) ةدمل 10ْم) -) ةجردب ةفيفخ تاباصإ ةباصملا وأ اهب

. ةيوئم (2-) ةجردب ةعاس نع(24) لقت ال ةدمل ديربتلا
T.solium : ةديحولا ةيطيرشلا ةدودلا -2

: ةيئايلكشلا تافصلا فيرعت
ريزنخلا موقي امنيب ، يئاهنلا يوثلا رودب موقي يذلا ناسن اإل دنع قيقدلا يعملا يف لفطتت ةيطيرش

وأ ةيريزنخلا ةبنذملا ةسيكلا وهو ، جماخلا يقريلا روطلا هدنع لكشتي ،ذإ طسوتملا يوثلا رودب يسيئر لكشب
نكميو ، ىرخأ ءاضعأو ، غامدلا ،و بلقلا الت،و ضعلا يف عضوتت يتلا (Cysticercuscellulosa) ةيولخلا

. تاناويحلا نم هريغ امبرو ًادج ردان لكشبو ًاطسوتم ًايوث ناسن اإل نوكي نأ
: يليامب ًايئايلكش الء زعلا ةيطيرشلا نع ةيطيرشلا ةدودلا هذه فلتختو

(3-4)م. يلا وح اهلوط غلبي -1
.( كاوش (األ فئاقعلا نم نيقوطو موزيحو مجاحم ةعبرأب سيؤرلا دوزي -2

، ةيصخ (200-150) ةجضانلا عطقلا يف يصخلا ددع غلبيو ، ةعطق (1000) ىتح عطقلا ددع لصي -3
يف ةيبناجلا عورفلا نم ًاجوز (12-7) هنع عرفتيف محرلا عذج ،امأ صوصف (3) نم ضيبملا نوكتيو

:13و14). نيلكشلا )، ةلماحلا عطقلا
Lifecycle: ةايحلا ةرود

نأ نابسحلا الءعماألذخب زعلا ةيطيرشلل ةبسنلا ب اهتليثمل ةهباشم ةيطيرشلا هذه ةايح ةرود نوكتو
ريزنخلا دنع لكشتيو ، رودلا اذه لثم ناسن اإل بعلي امك ، ةدودلا هذهل طسوتملا يوثلا رودب موقي ريزنخلا

ال ضعلا يف ًاموي (90-70) ةرتف -Cysticercuscellulosa)خالل ةيريزنخلا – ةيولخلا ةبنذملا ةسيكلا )
.(13: لكشلا )( غامدلا ) يزكرملا يبصعلا زاهجلا ت،و
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متي ،ذإ ةيطيرشلا هذه ةايح ةرود يف طسوتم يوثك رودب موقي نأ نكمي ناسن اإل نإف ًافنآ هركذ مت امكو -
: نييلا تلا نيقيرطلا ىدحإب هجمخ

)وأ رخآ صخش نم وأ هسفن ناسن نماإل يجراخ يتاذ جمخ ) ضويبلا ب ثولم ماعط لوانتب امإ -1
. ةديحولا ةيطيرشلا ةدودلا ب باصملا ناسن دنعاإل سكاعملا جعمتلا ب يلخاد يتاذ جمخ -2

يف دجوت نأ نكميو ، ةيدلجلا تحت ةجسن يفاأل ناسن دنعاإل ةبنذملا ةسيكلا روطتتو
( خملا حطس ىلع وأ هتانيطب (يف غامدلا يف وأ ىمعلا ًةببسم (Cysticercusocularis) ىمستو نيعلا

.(Cysticercusracemosus) ةيدوقنعلا ةبنذملا ةسيكلا ىعدتو
: ةحفاكملا و صيخشتلا و ةيضرملا ضارع واأل ةيضارم اال اآلةيل

اإل ةباصإب قلعتي اميف الء،امأ زعلا ةيطيرشلا عوضوم يف اهيلإ ةراش ّمتاإل يتلا ضارع واأل تايل اآل هباشت
امبرو سأرلا يف آوالًام ًانايثغو غامدلا ىلع ًاطغض ببست اهنإف غامدلا يف ةيدوقنعلا ةبنذملا ةسيكلا ب ناسن
دلجلا تحت عضومتلا ،امأ ىمعلا و رظنلا بارطضا ىلإ ةيكبشلا )و يجاجزلا مسجلا ) نيعلا ةباصإ دوقتو ، توملا

. تاديقع لكشتو اهتيئامو الت ضعلا فعض ببسي وهف
وال خلسملا يف اهتبقارم ءانثأ يف حئابذلا ثثج يف ةبنذملا تاسيكلا صحفب ريزانخلا دنع صيخشتلا ّمتيو -

تاسيكلا صيخشتو ، زيمملا اهلكشب ضويبلا فشكو زاربلا صحفب كلذ متيف ناسن اإل دنع .،امأ ناسللا اميس
.(Elisa رابتخإ ) يعانملا يلصملا صحفلا لا جملا اذه يف مدختسي نأ نكميو ، يعاعشلا ريوصتلا ب غامدلا يف

:T.hydatigena انيجيتاديه ةيطيرشلا -3
: ةايحلا ةرودو فيرعت

بائذلا كلاالبو دنع ةقيقدلا ءاعم يفاأل لفطتت ةيطيرش ةدود
بشاوعلا عاونأو ، ةسيئر ةجردب زعاملا و مانغ األ دعتو ، اهريغو بلا وعثلا

يوثلا دنع لكشتيو ، ًاطسوتم ًايوث ةيناث ٍةجردب ضراوقلا كلذكو لويخلا و ريزانخلا و كاألراقب ىرخ األ
ةبقرلا ةقيقد ةبنذملا ةسيكلا ىعدي ًاجماخ ًايقري ًاروط طسوتملا

. امهريغو اقيراسملا و برثلل ةيلصملا تحت جسنلا يف كلذو ،(15: لكشلا )(Cysticercustenuicollis)
هذه جرخت نأ نكمي امك ، زاربلا عم ةلماحلا عطقلا انيجيتاديه ةيطيرشلا ب ةباصملا كلاالب حرطت -

يفا ضويبلا ررحتت نأ نكمي امك ، ًانايحأ ةدرفنم وأ ةلسلس لكش ىلع غًابلا عطقلا رهظتو ، طوغت نودب عطقلا
. ةرشابملا سمشلا ةعشأ ادع ةيجراخلا لماوعلا ضويبلا لمحتتو ، ةقيقدلا ءاعم أل

ءاملا عماألعالف،و ضويبلا ،وأ ناديدلا عطق امهريغو ، زعاملا مانغ،و كاأل ةطسوتملا ءايوث األ لوانتت
تاركلا سقفت ءاعم يفاأل ( ءارفصلا و نيسبرتلا ) ةمضاهلا تاراصعلا نم ريثاتبو ، يعارملا يف مفلا قيرط نع

باأل مدلا رايت ربع لقتنيو ، يعملا رادج يف ذفنيو ، كاوش األ سدسملا نينجلا ررحتيو ، ضويبلا نم ةكوشملا
يف نطوتستو ، ًاموي خالل(30) ينتملا هجيسن يف ةيمانلا ةيطيرشلا ةفيلس لوجتتو ، دبكلا ىلإ ةيبابلا ةيعو
وهو جماخلا يقريلا روطلا غلبتل اهيف روطتتو ، دبكلا حطسو اقيراسملا و برثلا يف ةيلصملا تحت جسنلا

(16: لكشلا ) جمخلا موي نم ًءادتبا عيباسأ خالل(8-6) ةبقرلا ةقيقد ةبنذملا ةسيكلا
رادج تاذ ةفافش ةوخر لكشلا ةيلصيوح ةقري اهنأب ةبقرلا ةقيقد ةبنذملا ةسيكلا فيصوت نكمي و
مجح نيبام اهمجح حوارتيو ، ةليوط ةبقر هل حوضوب يئرم فلغنم سيؤر ىلع يوتحتو ، لئاسب ئلتمي قيقر

. ةضيبلا مجحو ةزركلا
. ىرخأ ءاضعأ يف ًانايحأو دبكلا حطس ىلعو ( اقيراسملا و برثلا ) نطبلا فوجل ةيلصملا جسنلا يف عضوتتو

ررحتي ،ذإ ًايومف ةبنذملا تاسيكلا هذه ىلع ةيوتحملا ءاضع األ لوانتب (كلاالب) ةيئاهنلا ءايوث األ جمخت و
ةجضان ةيطيرش ةدود ) ةلهاكلا راوط األ ىلإ روطتيل قيقدلا يعملل يطاخملا ءاشغلا ىلع تبثتيو ، سيؤرلا

.(16: لكشلا )( ةرهاظلا لبق ةرتفلا ) ًاموي )خالل(52-66) ًايسنج
: ةيضرملا ضارع واأل ضارم اإل ةيلآ

دنع ضويبلا نم ةريبك دادعأ لوانت بقعو ، ةديدشلا حلااالت يف : دبكلا نتم يف ةكوشملا ةركلا لا وجت -1
هلخادو دبكلا حطس ىلع مدلا ةراسخ ) ًايئزج ًاتيممو ًاديدش ًايحرج ًايدبك ًاباهتلا جتني ةعنمم ريغ تاناويح

، ءارمح ةيومد تافوزن عم ةمظتنم ريغ ةيوتلم قارتخا تاونق لكشتت )،ذإ ينوتيربلا ءاشغلا و نطبلا فيوجتو
و نطبلا فوج يف وأ دبكلا حطس ىلع ةبنذملا ةسيكلا عضومتت دقو ، متاع مد ىلع تاونقلا هذه يوتحتو



60

. قارتخ اال تاونق بدنت لصحيو ةيفيل تاعضوتب طاحت

(C.tenuicollis ةبقرلا ةقيقد ةبنذملا ةسيكلل يريوصت لكش :(15) مقر لكشلا

T.hydatigena انيجيتاديه ةيطيرشلا ةدودلا ةايح ةرود :(16) مقر لكشلا

عم ( يحرجلا ) يحضرلا دبكلا باهتلا ثدحي ،ذإ هخافتناو هباهتلا دبكلا يف تاسيكلا لا وجت ببسيو
. ًانايحأ ناويحلا قوفنو ، قافصلا يف تاباهتلإ

تاّيثطملا ب ًاجامخأ ثدحت امك ، ةسلكتم ( ةيزركنت ) ةيرخن ًارؤب دبكلا يف ةتيملا ةبنذملا تاسيكلا ببست -2
.( مويديرتسولك )

يدبكلا لا وجتلا ةلحرم خالل فارخلا دنع رهظت يتلا ةّيكينيلك اإل ضارع األ مهأب ةلا حلا ىلجتتو
سادكم ميق ضافخنا ) لثم هب قلعتت ةنيعم ةّيومد تارّيغتو مد رقفو ، ةيهاشلا ضافخنا بـ: ةيمانلا تاسيكلل
ةماعلا ةلا حلا بارطضا ، ناقري ، مدلا لصم يف دبكلا تاميظنإ ميق عافترا كلذكو ( مدلا باضخو مدلا

ةحضاو ضارعأ نودب حلااالت ضعب ريستو ، جنشت ، نطبلا دلج باهتلإ ، ناويحلل
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:T.ovis ةيمنغلا ةيطيرشلا -4
: ةايحلا ةرود و فيرعت

ا دعتو ، ىرخأ ةيرب ةمح ال تاناويحو بلا، كلاالب،وعثلا دنع ةقيقدلا ءاعم يفاأل لفطتت ةيطيرش ةدود
ةيمنغلا ةبنذملا ةسيكلا وهو جماخلا يقريلا روطلا اهدنع لكشتي اهل،ذإ ًاطسوتم ًايوث زعاملا و مانغ أل
ةيملعلا رداصملا تراشأ دقو ، زجاحلا باجحلا و بلقلا اميس وال ةططخملا الت ضعلا يف (Cysticercusovis)

اهب. ناسن اإل ةباصإ ةيناكمإ ىلإ
روطلا الف تخا عم كلذو ، انيجيتاديه ةيطيرشلل ةبسنلا لاب حلا وه امل ةلثامم ةايحلا ةرود نوكتو

. هلكشو هعضومتو جماخلا

T.pisiformis: الةيئ زابلا ةيطيرشلا -5
: ةيئايلكشلا تافصلا و فيرعت

امهريغو بلا، البوعثلا كلا دنع قيقدلا يعملا يف لفطتت ةيطيرش ةدود
ةيله األ بنار األ موقتو ،( ةيئاهن ءايوثأ ) ططقلا ًاردانو ةيربلا محاوللا نم

ةسيكلا ىعدي يذلا جماخلا يقريلا روطلا هدنع لكشتي يذلا ، طسوتملا يوثلا رودب ىرخأ ضراوقو ةيربلا و
لكشلا ةيصمحلا الةيئ زابلا ةبنذملا

ةموك لكش ىلع دبكلا ،و اقيراسملا ،و برثلل ةيلصملا تحت ةجسن األ يف pisiformisCysticercus
.(17: لكشلا ) لكشلا ةيدوقنع

نم نيقوطو ، موزيحو ، مجاحم ةعبرأ سيؤرلا لمحيو (0.3-2)م، ةيطيرشلا ةدودلا هذه لوط غلبيو
. ةيبناجلا عورفلا نم ًاجوز (14-8) محرلا عذج يطعيو ، فئاقعلا

.( يطيطخت لكش ) الةيئ زابلا ةيطيرشلا ةايح ةرود :(17) مقر لكشلا

: ةحفاكملا و صيخشتلا و ةيضرملا ضارع واأل ضارم اإل ةيلآ
الّدب انهو هيف، ةماع تابارطضاو تاريغت عم دبكلل ينتملا جيسنلا يف ةيمدتو قارتخا تاونق ثدحت
دنعو ، دبكلا بيصت يتلا بنار األ دنع ياديتس ةيرمي نعاآل يقيرفتلا صيخشتلا رابتع اإل نيعب نماألذخ

. زيمملا اهلكشب الةيئ زابلا ةبنذملا ةسيكلا دهاشت حبذلا دعب ( بنر (األ ناويحلا ةثج حيرشت
:T.crassiceps سبسيّسارك ةيطيرشلا -6

ًاردانو بلا عثلا دنع ةقيقدلا ءاعم يفاأل لفطتتو ، رثكأ امبرو مس (20-12) اهلوط غلبي ةيطيرش ةدود : فيرعت
يقريلا روطلا اهدنع لكشتي ،ذإ ةطسوتم ءايوث األ رودب بنار األ كلذكو نارئفلا ك ضراوقلا موقتو كلاالب، دنع
فاوجأو ينطبلا فيوجتلا يف Cysticercus longicollis سيلوكيغنول ةبنذملا ةسيكلا وهو جماخلا
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دقو ، ناسن دنعاإل نيعلا يف تدجو اهنأ امك ، يزكرملا يبصعلا زاهجلا يف ًايئزجو دلجلا تحتو ىرخ، األ مسجلا
الب. كلل ةيلضعلا ةماضلا ةجسن األ نمضو دلجلا تحت تصخش

T.taeniaeformis=Hydatigerataeniaeformis: لكشلا ةيطيرش ةيطيرشلا -7
ىرخ األ تايرونسلا ضعب ىلإ ةفاضإ كلذو اهل يئاهنلا يوثلا لثمت يتلا ططقلا ب هيعون ةيطيرش ةدود : فيرعت
لكشتي ةطسوتم ءايوثأ ىرخأ ضراوقو ةريغصلا نارئفلا و ناذرجلا دعتو بلا، عثلا كلاالبوأ دنع هردنب ،و

يف روطتت يتلا (Strobilocercusfasciolaris) ةيقيرولا ةبنذملا ةلسلسلا وه ًاجماخ ًايقري ًاروط اهدنع
.(18: لكشلا ) دبكلا

(Strobilocercusfasciolaris) ةيقيرولا ةبنذملا ةلسلسلا حضوي يطيطخت :(18) مقر لكشلا
. يناثم خافتنا -3. ةلسلس -2. سيؤر -1

حوضوب ًازراب اهسيؤر نوكي ثيح مس، (30) ىتح ةيطيرشلا ةدودلا هبشت يتلا ةلسلسلا هذه لوط لصيو
مت دقو ، ًابيرقت الء زابلا مجحب لكشلا يناثم ،وأ يلصيوح عاستا ،وأ خافتناب يهتنتو يطيرش اهمسجو

(3و18). نيلكشلا ظح ،ال دبكلا و نيعلا يف ناسن دنعاإل اهليجستو اهصيخشت

T.multiceps=multicepsmulticeps: ءاسأرلا ةيطيرشلا -8
: فيرعت

مانغ األ نوكتو ، محاوللا نم اهريغو طويقلا و بلا البوعثلا كلا دنع ةقيقدلا ءاعم يفاأل لفطتت ةيطيرش ةدود
ناسن اإل ًاردانو (.. ريزانخلا و لويخ لعو، مجلا، ، زعام ) ىرخأ باشعأ كآالت ًانايحأو ىلو األ ةجردلا ب راقب واأل

ةيخملا ةسأرملا ىعدي ًاجماخ ًايقري ًاروط اهدنع لكشتي ،ذإ ةطسوتم ءايوثأ محاوللا وأ
ةسأرملا هذه تدجو دقو ، يكوشلا عاخنلا ًانايحأو ، غامدلا يف روطتت يتلا )(Coenuruscerebralis

.( ناسن ،اإل بلكلا ) دنع ةئراط حاالت يفو ًانايحأ
(6-5) يلا وح اهرطق غلبيو ، جاجدلا ةضيب مجحب و ةلصوح لكش ىلع نوكت اهنأب ةيخملا ةسأرملا فصتتو

ريغ تاعومجم لكش ىلع عزوت ةريثك ةيلوأ تاسيؤر ىلع يوتحتو ، فافش ٍفاص لئاسب ئلتمتو مس،
كلاالب جمخ متيو :3و19). نيلكشلا ) قيقرلا ةلصوحلا رادج ربع حوضوب جراخلا نم ىرت اهنأ امك ، ةمظتنم
خ يسنجلا جضنلا غلبتل يعملا يف اهروطت عباتت يتلا ،و ةيخملا ةسأرملا ىلع يوتحملا خملا لوانت قيرط نع

.(19: لكشلا )، عيباسأ (6-5) اهردق ةرهاظ لبق ةرتف الل
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.(T.multiceps) ءاسأرلا ةيطيرشلا ةايح ةرود :(19) مقر لكشلا

: صيخشتلا و ةيضرملا ضارع واأل ضارم اإل ةيلآ
لصتل روطتت اهنإف . خملا غلبت يتلا كلت ادع ةفلتخملا مسجلا ءاضع أل لصت يتلا ةكوشملا تاركلا تومت

ب ةئيلم قارتخا تاونق ثودح ببست اهنإف غامدلا يف ةيمانلا تاسأرملا لا وجت خوالل ، ةيخملا ةسأرملا ىلإ
اذه ، ًايعضوم ًايرخن ًايحيق ًايئاحس ًايغامد ًاباهتلا ثدحيو ، تاضمحلا التو دعلا و ةمدهتملا الاي وخلا مدلا

الةق. معلا الاي وخلا تايوافمللا و تاجسنملا نم تاعمجتب ةقفارتملا رؤبلا ىلإ ةفاضإ
ىلإ دوقي امم يزكرملا يبصعلا زاهجلا ىلع ةحاز باإل ًاطغض اهروطتو اهومن ةرتف خالل ةسأرملا ببستو

. ةيفيظو تابارطضا
، ئجافم قوفنو ، مسجلل يجولويسيفل ميظنتلا بارطضاو نارودلا ضرمب ةداحلا ةلا حلا زيمت ًايكينيلكإ
، ىمحلا ةماعلا اهضارعأ نمو ، ةيمانلا تاقريلل لا وجتلا ةلحرم يه ةلا حلا هذه نوكتو ، تاناويحلا ىفشت دقو

. يعولا نادقفو ، نافجرلا ماع،و لومخو ، ةكرحلا و فلعلا لوانت بارطضاو
. ىمعلا ،و ناويحلا حنرتو ، تامذو رهظتو ، ًايجيردت تاناويحلا فعضت ةنمزملا حلااالت يفو

ةمجمجلا ماظع حتف نم الّدب ،ألهن ةبوعصلا ةياغ يف طسوتملا يوثلا دنع ةباص حاالتاإل صيخشت ّدعيو
. ًايرهجم اهصيخشتو تاسيؤرلا فشرو ةسأرملا لزب نكمي امك ، ةيعضوملا ةيضرملا تاريغتلا و ةسأرملا ةيؤرو

فشكب ةيلصم تارابتخاب كلذكو ، ضويبلا و عطقلا فشكب كلاالب دنع ةلا حلا صيخشت نكميو
. يئاهنلا يوثلا زارب ريصع قلعم يف تادضتسملا

:T.serialis سيلا يرس ةيطيرشلا -9
بئذلا و طقلا و بلكلا دنع كلذكو ةسيئر ةجردب بلعثلا دنع قيقدلا يعملا يف لفطتت ةيطيرش ةدود : فيرعت

دعتو ، ةيبناجلا عورفلا نم ًاجوز (18-10) محرلا عذجلو (0.7)م، يلا وح اهلوط غلبيو ، ىرخأ ةيرب محاولو
التواأل ضعلا نيب ةّماضلا اهجسن يف لكشتي ،ذإ ةطسوتم ءايوثأ ضراوقلا ضعبو ةيربلا و ةيله األ بنار األ
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( سيلا يرس ةسأرملا ) وهو جماخلا يقريلا روطلا نطبلا رادجو ، يلكلا ةيلصم تحتو ةيدلجلا تحت ةجسنأ
ةئرلا ،و دبكلا يفو الت، ضعلا نيبو ، ردصلا ،و نطبلا فوجو ، طقلا خم يف كلذك تصخش يتلا .(20: لكشلا )

، زعاملا و ليخلا دنع اهفشك ىلإ ةفاضإ اذه ، ناسن اإل دنع الت ضعلا و يبصعلا زاهجلا يف كلذكو ، بلكلا دنع
. عيباسأ (6-5) ةرهاظلا لبق ةرتفلا نوكتو

سيلا يرس ةسأرملا نيبي :(20) مقر لكشلا
:T.gaigeri ةيرجياجلا ةيطيرشلا -10

،ذإ ةطسوتملا اهئايوثأ زعاملا و مانغ األ نوكتو الب، كلا دنع قيقدلا يعملا يف لفطتت ةيطيرش ةدود : فيرعت
. يزكرملا يبصعلا زاهجلا و ةيلضعلا نيب ةماضلا جسنلا يف ةيرجياجلا ةسأرملا اهيف لكشتت

:T.cervi يفرس ةيطيرشلا -11
:T.hyaenae عبضلا ةيطيرش -12

:T.krabbei يابارك ةيطيرشلا -13
:T.polyacantha اثناكايلوب ةيطيرشلا -14

:G.Echinococcus ةكوشملا سنج ب-
: سنجلا اذه عاونأ ّمهأ يلي اميف نيبنو

:E.granulosus ةيبيبحلا ةكوشملا -1
، بئذلا ،و بلعثلا كلذكو ، بلكلا اميس وال تايبلكلا عاونأ دنع قيقدلا يعملا يف لفطتت ةيطيرش ةدود : فيرعت

شيعتو ،(21: لكشلا ) تايطيرشلا عاونأ رغصأ يهو ، اهريغو وغنيدلا ،و رمنلا ،واألدس،و عبضلا ،و طويقلا و
بشاوعلا عاونأ موقتو . نيتنس ىتح ىقبي نأ نكمي اهنم ليلقو ، رهشأ (6) يلا وح كلاالب يعم يف ةدودلا

يوثلا رودب ناسن اإل اهيف امب تايدثلا نم ديدعلا و ريزنخلا كلذكو ( لا مجلا ، لويخ ، راقبأ ، زعام ، مانغأ )
(Hydatidcyst,Echinococcus ةيرادعلا ةسيكلا ىعدي ًاجماخ ًايقري ًاروط اهدنع لكشتي ،ذإ طسوتملا

عضوتتو ،(Hydatiddisease,Hydatidosis) ةيرادعلا تاسيكلا ءاد ضرملا ىمسيو ،cysticus)
التو ضعلا يف ًاردانو ، بلقلا ،و ةيلكلا ،و غامدلا لا،و حطلا يف كلذكو ، ةئرلا ،و دبكلا يف ةيرادعلا ةسيكلا

. ماظعلا
: ةيزييمتلا ةيئايلكشلا تافصلا

مم (6-3) اهلوط غلبي ،ذإ تايطيرشلا عاونأ رغصأ ةيطيرشلا هذه دعت -1
و ةريبكلا ( فئاقعلا ) كاوش نماأل نيقوطو موزيحو مجاحم (4) ةدودلا سيؤر لمحي 21)،و لكشلا )

ةيواسم ةلماحلا ةعطقلا نوكتو ، عطق (7-2) ليلق ددع نم مسجلا عطق ةلسلس نوكتت امك ، ةريغصلا
يف يصخلا ددع غلبي ،و ةيبناج تاعرفتو ًاجوتر اهيف محرلا عذج لكشيو ، ًابيرقت ةدودلا لوط فصنل

ةيحملا ددغلا و ةيلكلا لكشب ضيبملا نوكي و األمام يف عضوتتو ، ةيصخ (52-32) ةجضانلا ةعطقلا
وأ ًابيرقت ةعطقلا فصتنم يف عضوتيو ، عطقلا فاوح ىلع ماظتنا بال يلسانتلا بيجلا بوانتيو ، ةصصفم

. هفلخ
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. ةيبيبحلا ةكوشملا ةيطيرشلا ةدودلا حضوي لكش :(21) مقر لكشلا
ةيمان ةعطق -7 ةدلوم ةلتك -6 قنعلا -5 سيؤر -4 مجحم -3 فئاقع -2 موزيح -1

-17 محر -16 ضويب -15 ةيحم ددغ -14 محر ةانق -13 ضيبم -12( لقان ءاعو ) رهسأ -11 ةجضان ةعطق -10 محر -9 يصخ -8
لبهم -23 ضيب عباط -22 يونم جيرهص -21 يلسانت مسم -20 ةباده -19 ةباده سيك -18 ةلماح ةعطق

:Lifecycle ةايحلا ةرود
فصتتو ، زاربلا عم ةلماحلا اهعطق وأ ناديدلا ضويب ( اهريغو كلاالب ) ةيئاهنلا ءايوث األ حرطت

دقفت يهف ، ةعفترملا ةرارحلا و فافجلا اميس وال ةئيبلا و خانملا و سقطلا لماوعل ةديدشلا ةيساسحلا ب ضويبلا
ىلع دعاست ةضفخنملا ةرارحلا تاجردو ةبوطرلا و هايملا إالنأ ًاموي (2-1) ةرتف خالل ًاعيرس اهتيويح

.(22: لكشلا ظح (ال رهشأ وأ عيباسأ ىتح ضويبلا ةيويح ةيرارمتسا
لوانت قيرط نع ( ناسن ....واإل لويخ ، راقبأ ، زعام ، مانغأ : بشاوعلا ) طسوتملا يوثلا جمخ متي
ةضيبلا غالف نم ةكوشملا ةركلا ررحتت ءاعم األ يفو ، ءاملا وأ ءاذغلا عماألعالفوأ ةلماحلا عطقلا وأ ضويبلا
ةيمانلا تاقريلا رصحت ،ذإ دبكلا ىلإ فمللا و مدلا رايت عم لقتنت يوعملا رادجلا يفو ، ينينجلا غالاهف نم مث

ةئرلا ىلإ يومدلا رايتلا عم دبكلا اهروبعو اهرورم دعب تاقريلا نم ءزج لقتنيو ، هنتم يف روطتتو هيف،
ةرودلا عم لقتنتو ، ةيوئرلا مدلا تاريعش زاتجت نأ تاقريلا ضعب عيطتست دقو ، اهيف رخآ ًاءزج نطوتسيل
ماظعلا الت،و ضعلا ىلإ ًاردانو ، بلقلا ،و نيعلا ،و ةيلكلا لا،و حطلا ك مسجلا نم ىرخأ ءاضعأ ىلإ ىربكلا ةيومدلا

. يزكرملا يبصعلا زاهجلا ،و
ةيرادعلا ةسيكلا ىلإ اهيف نطوتستو اهيلإ لصت يتلا ءاضع األ كلت يف ةكوشملا تاركلا روطتت

يتلا ةيلسنلا ظفاحملا يف ةديدع تاسيؤر معربتب ةيرادعلا ةسيكلا هذه باصخإ متيو ،(Hydatidcyst)



66

ةيلسنلا ظفاحملا يف ةجضانلا تاسيؤرلا لكشتتو ، ةيلخادلا ةيولخلا ةشتنملا ةدلوملا ةقبطلا نم أشنت
دنعاألراقب، ةئرلا يف تاسيكلا هذه نطوتست ،ذإ جمخلا نم ًابيرقت نيماع دعب مانغ دنعاأل ةيرادعلا تاسيكلل

. يسيئر لكشب مانغ دنعاأل ةئرلا ،مث دبكلا يفو
مولعملا نمو ، ةددعتم وأ ةدرفم امهريغو لا حطلا ،و ةئرلا ًانايحأو ، دبكلا يف ةيرادعلا تاسيكلا نوكتو

. نيموي خالل لقأف (18-) ةرارحلا تاجرد دنع ديمجتلا ب تومت تاسيؤرلا نأ
ةبصخم ةيرادع تاسيك ىلع ةيوتحملا (.. ةئر دبك، ) ءاضع األ لوانتب ككلاالب ةيئاهنلا ءايوث األ جمخت
ةلهاكلا ةدودلا ةلحرم ىلإ لصتل هيلع تبثتت نأ دعب روطتتو ، يعملا يف تاسيؤرلا ررحتو ، مفلا قيرط نع

:22و23). نيلكشلا )( ةيبيبحلا ةكوشملا )

ةيبيبحلا ةكوشملا ةايح ةرود :(22) مقر لكشلا

نكاسملا ةددعتم ةكوشملا ةايح ةرودو ةيبيبحلا ةكوشملا ةايح ةرود :(23) مقر لكشلا
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: ةيرادعلا ةسيكلا بيكرتو ةينب
دبكلا يف دجوت يهو ، ةيبيبحلا ةكوشملا ةيطيرشلا ةدودلل جماخلا يقريلا روطلا يه ةيرادعلا ةسيكلا

ظح (ال ًانايحأ الت ضعلا و ماظعلا يفو ، ةيناثلا ةجردلا ب خملا و بلقلا و لا حطلا و يلكلا يفو ًاساسأ ةئرلا و
:3و22). نيلكشلا

ىلإ - زركلا ةبح مجح ) رثكأ وأ مس (6-2) اهرطق غلبي ،ذإ اهمجح فلتخي ةلصيوح نع ةرابع يهو
اهرادج نوكتيو ،(24: لكشلا ) رفصم فاص لئاسب ئلتمتو ،( ريغصلا لفطلا سأر وأ ةلا قتربلا وأ ةضيبلا مجح

نم:
. ةدلوملا ةقبطلا ىعدت ةشتنم – ةاونم ةدلوم خالاي نم ةقيقر ةيلخاد ةقبط -1

ةسيكلا طاحتو ، ةيديلجلا ةيحئافصلا ةقبطلا ىعدت ةشتنم ريغ – ةيولخ ال ةيحئافص ةنيخث ةيجراخ ةقبط -2
ةظفحملا هذه طبترتو ، ةيرادعلا ةسيكلا نيبو هجسن نيب لصفت يوثلا اهلكشي ةماض ةظفحمب جراخلا نم
تاريجح وأ تاغارفب اهنع لصفنتو ، ةيحلا تاسيكلا يف ةيجراخلا ةيديلجلا ةيحئافصلا ةقبطلا ب ةماضلا

. ةرجحلا ةديحو ةسيكلا هذه نوكتو ، ةتّيملا تاسيكلا يف لئاسب ةئلتمم
ًايلوأ ًاسيؤر (30-10) اهنم لك لخاد روطتي ةيلسن ظفاحم معربتلا ب أشنت ةيلخادلا ةقبطلا نمو

.(Protoscolex)

(Hydatidcyst) ةيرادعلا ةسيكلا بيكرتو ةينب :(24) مقر لكشلا
. ةدلوملا ةيلخادلا ةقبطلا -3. ةيحئافصلا ةيجراخلا ةقبطلا -2. ةسيكلا لوح ماضلا ءاشغلا -1

. ةيلخاد هنبا ةيرادع تاسيكو هيلسن ظفاحم -5. يرادعلا لئاسلا -4

، معربتلا ثداوحب كلذو ةددعتم وأ ةدرفم هنبا ةيرادع تاسيك ةيرادعلا ةسيكلا نمض أشني دقو
ةسيكلا ب ةطبترم ةيجراخ ةنبا ةيرادع تاسيك لكشتت دق امك ، ةيلخادلا االةنب ةيرادعلا تاسيكلا كلت ىمستو

. دعب اميف اهنع لصفتت نأ نكمي يتلا األم،و ةيرادعلا
ةيحلا تاسيكلل يرادعلا لئاسلا نوكيو ، يرادعلا لئاسلا وهف ةيرادعلا ةسيكلا ىوتحمب قلعتي اميف امأ
تاسيؤر اهيف ةيلسن ظفاحم ىلع ةبصخملا ةيرادعلا تاسيكلا يف يوتحي وهو ، ًاجزل لصملا ك ًايفاص ًايئام
ظفاحملا ك ةيسلك تاميسج ىلع لئاسلا اذه يوتحي امك ، اهتقيوس قزمتت امدنع ةلصفنم تاسيؤر وأ ةيلوأ

.(Hydatidsand يرادعلا لمرلا ب داوملا هذه ىعدتو ، تاسيؤرلا و ةيلسنلا
كلذكو ، ةيوضع ضومحو ، ةيندعم الح مأو ةفلتخم تادضتسم ىلع يرادعلا لئاسلا يوتحيو
جاتنإ لقي ةدلوملا ةقبطلا توم بقعو ،(6.7) هيف ب.ـه ةجرد يواست ،و نيموبلأو تاميظنإو نيجوكيلغ

. ةسيكلا نمض هالةيم ةنبجتم ةلتك اهلخادب حبصيو ، شمكنتو ةسيكلا رادج صمخنيو ، يرادعلا لئاسلا
، ناويحلا رمع : اهمهأ نم لماوعب ( تاسيؤر ىلع ةيوتحملا ) ةبصخملا ةيرادعلا تاسيكلا لكشت رثأتيو

تاسيك ًانايحأ لكشتت دقو ، طسوتملا يوثلا عونو ةيرذلا و ناويحلا دنع يعانملا ىوتسملا ، ةسيكلا عضومت
.( تاسيؤرو ةيلسن ظفاحم (بال ةميقع ةيرادع

: ةيضرملا ضارع واأل ضارم اال ةيلآ
واإل تاناويحلا دنع ةيرادعلا تاسيكلا ب ةباص نعاإل مجنت يتلا ةيضرملا ةيجولويزيفلا تاريغتلا قلعتت
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( ةيوارفص ةانق ، ةيومد ةيعوأ ) اهعم الت عافتلا و ةجسن واأل وضعلا ىلع زكترت ، ةددعتم ةيضرم تايلآب ناسنإ
: تايل اآل كلت ّمهأو ، اهومن ةعرسو ، اهمجحو ، اهددعو
: ةماع ةيضارمإ تايلآ و طاغضن باال جسنلا حايزنا -1

،(.. غامد لا، حط ةئر، دبك، ) اهيلع عضوتت يتلا جسنلا ىلع ًاطغض ةيرادعلا تاسيكلا ببست ثيح
كلذ، ريغو ًارخن وأ ًارومضو ،( اهعضوت بسحب ) ءاضع األ كلتل ةيوضعلا ةفيظولا يف ًابارطضا كلذب ببستو
لا، عسو ، يسفنت بارطضا حبواالت ، دبكلا ةفيظو بارطضاو ناقريب يدبكلا عضوتلا دنع حلااالت قفارتت دقو

للخو ، غامدلا يف تدجو اذإ ةيبصعو ةيعرص تابونو ةيغامد ،آوالم ةئرلا يف تعضوت ،اذإ ةيردص آوالم
و ةيهشلا ضافخناو لومخلا كلذ نع أشنيو ، ةيلكلا يف ةيرادعلا ةسيكلا دوجو دنع ةيومد ةليبو يولك يفيظو

. اهريغو صغملا و نبحلا
: ةيرادعلا ةسيكلا ب ةطيحملا جسنلا يف تاباهتلا -2

، تاضمحو الهق، معو ةيناطب خالاي اهعم لكشتي يتلا ،و ةماضلا ةيفيللا ةظفحملا ببسب كلذ ثدحيو
ثدحتو ، تاضمحلا و ةاونلا ةديحولا ءاضيبلا تايركلا حشترتو ، ةيفيل جسنو ، ةيومد ةيعوأو ةيفيل تامورأ مث

، ةيفيللا ةظفحملا لكشتت مث نمو ، ةيوضعلا هتفيظو روصقو ، دبكلا خالاي تاومو رخن ببست ةيباهتلا الت عافت
. ةيعانملا لماوعلا كلذ يف مهسيو

: ةيرادعلا ةسيكلا تاط ال تخإ -4
: ببست نأ نكمي ةرواجملا ءاضع األ ىلع طغضلا ىلإ ةفاضإ

، ةينطب ،آوالم ةيمضه تابارطضاو ، ىمحو ، يورش حفطو ، ةيسسحت رهاظم كلذ ببسي دق : ةسيكلا قزمت أ-
. ًائجافم ًاتومو ( ةيفادهتسا ) ةيقأت ةمدص ببسب ةيومدلا ةيعو األ لئاسلا لخد اذإو ، سفنت قيضو

. ةسيكلا ىلإ ميثارج لوخد ثدح اذإ جاّرخلا ب كلذ رهاظتي :و ةسيكلا حيقت ب-
األم. ةسيكلا نع لصفنت وأ رجفنت دق يتلا االةنب ةيوناثلا تاسيكلا ج-

،و اقيراسملا ،و برثلا ،و ةيلخادلا ءاشح ،واأل زجاحلا باجحلا ،و نيتئرلا ،و دبكلا يف تاقاصتلا ثدحت د-دق
. نوتيربلا
: صيخشتلا

: اهضويب وأ ةيبيبحلا ةكوشملا ةدودلا صيخشت الب): (كلا يئاهنلا يوثلا دنع أ-
قص. لاال طيرشلا مادختسا نكميو ، هزارب يف وأ بلكلا جرش ةحتف لوح ناديدلا عطق نع ثحبلا -1
مادختسا ،وأ هليسغ نم تاعاس (3-2) دعب زاربلا صحفو : ناديدلل ةدراطلا نيلوكير األ تاقتشم مادختسا -2

. يزيكرتلا ميوعتلا رابتخا
، ةدودلا ألن ًارظن كلذو ، ةيطاخملا نم تاحسم زاجنإو ، قيقدلا يعملا حتفو ( بلكلا ) ناويحلا حيرشت -3

بجي انهو ، ًايرهجم تاحسملا كلت صحفت كلذلو ، حوضوب ةدرجملا نيعلا ب ىرت ،ال اهمجح رغص ببسبو
. كلذ نع مجنت دق يتلا رطاخملا ببسب ةيرورضلا رذحلا تاءارجإ ذاختا

:( ناسن واإل بشاوعلا ) طسوتملا يوثلا دنع ب-
. تاناويحلا حبذ دعب لا...) حط ةئر، (دبك، ءاضع يفاأل ةيرادعلا تاسيكلا ةدهاشم -1

باإل ةطبترملا ةيعانملا ةسياقملا ) ازيلإ ، ةممتملا تيبثت : ةيعانم تارابتخا ىلع دمتعت يتلا ةيلصملا قئارطلا -2
. اهريغو ينوزاك لعافت ،( ميظن

.( ةيتوصلا قوف جاوم (األ ريوصتلا ب ةباص اإل صيخشت -3
دنع صيخشتلا عوضوم يف ًاقح ال اهنيبن يتلا قئارطلا نم اهريغو . ناديدلل دراطك نيلوكير األ مادختسا -4

محاوللا
Echinococcusmultilocularis: نكاسملا ةددعتم ةكوشملا -2

ءارمحلا بلا عثلا دنع قيقدلا يعملا يف لفطتت ةيطيرش ةدود : ةايحلا ةرودو ةيئايلكشلا تافصلا و فيرعت
تايدثلا ) ناذرجلا و نارئفلا موقتو ، ىرخأ ةيرب محاولو بائذلا و ططقلا كلاالبو كلذكو يسيئر لكشب

كلاالب ىتحو ناصحلا يله،و واأل يربلا ريزنخلا ك ةفلتخم تاناويح ًانايحأو ناسن اإل كلذكو اهريغو ( ةريغصلا
Echinococcus ةيخنسلا ةكوشملا ىعدي ًاجماخ ًايقري ًاروط اهدبك يف لكشتي ،ذإ طسوتملا يوثلا رودب
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.(23: لكشلا ) نكاسملا ةددعتم ةكوشملل ةيطيرشلا ةفيلس -alveolaris
. ًاعطق رثكأ اهنأ ،إال اهتقباس نم مم) 3.7-1.2 يلا ً(وح وطال رصقأ اهنأب ةيطيرشلا هذه زيمتتو

اهرطق ةينايع ةيرهجم الت صيوح نع ةرابع ةيخنسلا ةكوشملا نوكتو غًابلا، ةيرب ةايحلا ةرود نوكتو
تادادتما ومنت اهل ةيلخادلا ةاونملا ةدلوملا ةقبطلا نمو مم، (15) ىتح ناسن اإل دنع غلبتو مم (3-5)

اال تادادتم اال هذه لمعتو ، طسوتملا يوثلا جيسن يف لكشلا ( يحاشترا (ومن ةيبيبن ةزنتكم ةيحاشترا
اذهلو ، ةثيبخلا مارو األ كلذ يف هبشت يهو ، ةرواجملا ءاشح واأل ءاضع يفاأل الت يقن ليكشت ىلع ةيحاشتر

. توملا و نزولا نادقفو ناقريو ةينطب آالًام ببستو ، ناسن اإل ىلع ًادج ةرطخ يهف

: تايطيرشلا ب ةباصملا محاوللا دنع ضرملا و ضارم اإل ةيلآ
نما امهريغو ططقلا كلاالبو دنع ةيضرملا ةيجولويزيفلا تاريغتلا يلا بوتلا ةيضارم اال تايل اآل مجنت
هذه تبثت نإ ،ذإ سيؤرلا ىلع ةدوجوملا ( فئاقعلا ) كاوش واأل موزيحلا و مجاحملا لعف نع ةيئاهنلا ءايوث أل
نم تاحاشترا أشني امك ، ةيوعملا ةيراهظلا الاي خلل ًارخنو ًافسوت ببسي قيقدلا يعملا ةيطاخم ىلع ناديدلا

ةناخثو دايدزاب كلذ مهسيو . ةصوصخملا ةيلضعلا ةقبطلا يف ةيفيل تامورأو ، تاجسنملا ،و تاروصملا
. ةيوناث ةيموثرج ًاجامخأ ثدحت نأ نكمي امك ، ةيوعملا ةانقلا نم طاخملا زارفإ دادزيو ، تاباغزلا و ةيطاخملا

يه: محاوللا دنع ( ةرهاظ ريغ نوكتام غًابلا يتلا ) ةيضرملا تارهاظتلا مهأو
نوكي دق يتلا ضارع نماأل اهريغو نطب آوالم صغمو لا، هسإو ، فافجتو ، فعضو ، ةيهاشلا ةلق

واأل ناردجلا ب اهكحو اهترخؤم ىلع كلاالب فحز ىلإ ةفاض باإل اذه ، ةيومحلا و ةيموثرجلا جامخ األ اهؤشنم
. كلذ ريغو باشخ

: محاوللا دنع ةيطيرشلا ناديدلا صيخشت
ىلع: ناديدلا نم عاون األ هذه صيخشت دمتعي

، حطسلا ىلع ناديدلا وفطت ثيحب ءاملا ب طلخلا عم كلذو كلاالب، زارب عم ةحورطملا ناديدلا عطق ةدهاشم -1
ةطرش األ مادختسا ةيناكمإ ،عم يجذومنلا اهلكشب ضويبلا صيخشتل يزيكرتلا ميوعتلا رابتخإ مادختساو

. هبنذل يلفسلا حطسلا و بلكلا ةرخؤم ىلع ةقص لاال
يئاهنلا يوثلا يعم حتفو ةثجلا حيرشت دعب ناديدلا فشك -2

يصيخشت فدهب (Arekolin) نيلوكير كاأل ناديدلا تادراط مادختسإ -3
نم زرفملا زاربلا يف تاّدضتسملا فشكل ( ازيلا ) ميظن باإل ةطبترملا ةيعانملا ةسياقملا رابتخإ مادختسإ -4

. ناويحلا مسج

: ةمح لاال تاناويحلا دنع ةيطيرشلا ناديدلا ةحفاكم
وعلاالجب ءاقت اال ىلع زكترت ةنيعم ئدابم ىلع محاوللا دنع تايطيرشلا ةحفاكم تايساسأ دمتعت
: يلي امب كلذ حيضوت نكميو كلذ يف ةرادصلا زكرم ءاقت اال لئاسوو ئدابم أوبتتو ، ةبسانملا ةيئاودلا تابكرملا

اهزاجنإ نم الدب ًاطاقن كلذ نمضتيو ، يليفطلا ةايح ةرود عطق أدبمب يساسأ لكشب ءاقت اال طبتريو : ءاقت أ-اال
: يهو ةماعلا ةحصلا ب قلعتت تاياغل

، زعام ، مانغأ ) ةطسوتم ءايوثأ دعت يتلا تاناويحلا فيجو خلا، سملا تافلخمو ، تاطقس لوصو بنجت -1
كلذ بلطتيو ، ةيئاهن ءايوثأ دعت يتلا محاوللا نم اهريغو كلاالب ىلإ (.. بنارأ ، ناذرج ، تايليخ ، راقبأ

. نأشلا اذهل همزاحو همراص نيناوق قيبطت
لااأل قتنا ةيلآ حاضيإو لا، جملا اذه يف نيلماعلا و نينطاوملل داشر واإل ةيعوتلا جماربو لئاسو معدل لمعلا -2



70

. ناسن اإل كلذكو ناذرجلا و بنار واأل بشاوعلا ىلإ تايليفطلا هذهب جامخأ
اهديمجت دعب إال ةاعرلا كوالب ةسارحلا ...)كلالب برث الت، ،ضع تائر ، دابكأ ) ةيلخاد ءاشحأ ميدقت مدع -3

ةضفخنم ةرارح تاجردب مايأ (3) ةدمل
ْم). 18-)

ةدروتسملا ةجلا عمو اهنم ةدراشلا ةحفاكمو كلاالب ليجستل سسأ قيبطت -4
اهيلإ ةباص اإل لقنل ًاعنم اهريغو فارخلا نيمست تآشنم نع كلاالب داعبإ -5

(وال نيتجلا عم لك نيب عيباسأ (8-6) هردق ينمز لصافبو سوردمو يحصو يملع لكشب الب كلا ةجلا 6-عم
ةصاخو ةمجانلا رطاخملا ببسب كلاالب لتقل ًانايحأ أجليو ،( عةيلا ناديدلا هذهل ديدجتلا ةءافك نأ اميس

. ةيبيبحلا ةكوشملا وأ نكاسملا ةددعتم ةيطيرشلا ب ةباصملا
ةريغص ةفرغ يف ةيئاودلا ةعرجلا ءاطعإ بجي : اهريغو ةاعرلا كوالب ةسارحلا كالب ةجلا عم وأللج
بلكلل يئام مامح لمع بجي ،و يمضهلا هزاهج ىوتحم غارفإ فدهب مايأ (3-2) ينمز لصافبو نيترم ةصاخ
ةمامك ) يفنأ ءاطغ عضوو ةيودي تازافق سبل ةرورضل ةراش ،عماإل ةيحص ةيملع ةقيرطب هزارب نم صّلختلا و

. لمعلا ب مئاقلل ةبسنلا )ب ةريغص
ىتحو ةيطيرشلا ناديدلا ىلع لا ّعفلا ريثأتلا كلمت يتلا ةيئاودلا تابكرملا نم ديدعلا كانه علاالج: ب-

قفو اهنايب نكميو ،(... ةيبلكلا ةيمهسلا ك تادوسمملا دض اهتليثم نع ةجلا عملا هذه لصفنت ،(ذإال تادوسمملا
: يليام

Cestodicida: ةيطيرشلا ناديدلا تاديبم آ-
ًايراجت ،(Praziquantil) ليتناوكيستارب -1

(Epsiparantel): ليتنارابيسبإ -2
( ديارولكورديه نيلوكيرأ -3

،(Niclosamid): ديمازولكين -4
-: فيطلا ةضيرع ناديدلا تادراط ب-

ل وزادنبولفلا و لوزادنبيملا ك هريغو لوزادنبنيفلا
سأرلا زعالء ةلئاع -

Fam.Anoplocephalidae
: ةماعلا ةيئايلكشلا تافصلا و لفطتلا ، فيرعت

، رويطلا و بنار واأل تايليخلا و تارتجملا دنع لفطتت ( ةيديلق ) ةيطيرش ًاناديد ةلئاعلا هذه مضت
هفيوجت يف لكشتي يذلا (Oribatid) يموطرخلا ملحلا وه ًاطسوتم ًايوث ناديدلا هذه ةايح ةرود بلطتتو

.(25: لكشلا )(Cysticercoid) ةبنذملا ةيناسيكلا ىعدي ًاجماخ ًايقري ًاروط

سأرلا زعالء ةلئاع نم ةيطيرشلا ناديدلا عاون أل ةماعلا ةايحلا ةرود :(25) مقر لكشلا
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: يلي امب ةلئاعلا هذه عاون أل ةماهلا ةيئايلكشلا تامسلا صخلتتو
زيمتت ،و عاون األ نيب اميف اهضرع نيابتي امك ، عونلا بسحب راتمأ ةدع ىلإ تارتمليم ةدع ةدودلا سيقت -1

. فاعضأ ةدعب اهلوط نم ربكأ نوكي يذلا اهضرعب ًامومع ناديدلا هذه عطق
.(26: لكشلا )( كاوشأ ) فئاقع وأ موزيح نودب طقف مجاحم ةعبرأ لمحي لزعأ يوق يلضع سيؤر 2-اهل

سأرلا زعالء عاونأ نم ةيطيرشلا ناديدلا سيؤر نيبي :(26) مقر لكشلا
.( لويخلا دنع انايلوفريب سأرلا زعالء ةيطيرشلا سأر )

، ةيحم ،لاال سأرلا زعالء بينج ، سأرلا ،زعالء سانجأ ) ةدرفم امإ يهو ، ىثنخ ةيلسانتلا ءاضع األ نوكت -3
، ةينيتوتيس ، ةيزينوملا : سانجأ ) ةجودزم وأ ( اريدنأ ، سديولا فيسولبونأ ، ةيزيناسيت ، ةيزيلياتس

دحوتم ًادرفم ةيلسانتلا ءاضع األ ةدرفملا عاون دنعاأل يلسانتلا بيجلا نوكيو ،( ايوفوكسوم ، اموزوناسيت
: ةيلا تلا سانج دنعاأل ةلسلسلا عطق يف بناجلا

دنعاأل ةلسلسلا عطق يف نيبناجلا ىلع ماظتنا بال ًابوانتم ،وأ سديولا فيسولبونأ ، اريدنأ ، سأرلا زعالء سنج
و يركذلا مسملا ) يلسانتلا بيجلا نوكيف ةيلسانتلا ءاضع األ ةجودزملا سانج األ دنع امأ ، ىرخ األ سانج
: يصخلا نوكتو ، بناج لك ىلع ٌايلسانت ٌابيج عضوتي ،ذإ ةعطق لك يف ًاجودزم كرتشملا ( يوثن األ مسملا

ةيحملا ددغلا و ضيبلا عباط هفلخو يلسانتلا بيجلا برقب عقيو ًابعشتم نوكيف ضيبملا امأ ،، ددعلا ةريثك
ًايبوبنأ محرلا نوكي ،و ةبادهو ةباده سيكو ةيونم ةلصيوح دجويو ، عاون األ ضعب دنع يفتخت وأ رمضت يتلا

ىلإ )وأ ةيحم لاال سنج ) دحاو يمحر راج وضع ىلإ سانج األ ضعب دنع لوحتيو ، ًايعشتم ًايكبش وأ ًايسيك
( ةيزيناسيت سنج ) دنع ةددعتم ةيضيب ظفاحم ىلإ )وأ ةيزيلياتس سنج ) ةيمحرلا راج ءاضع نماأل نينثا

.( اموزوناسيت سنج ) ةددعتم ةيمحر راج ءاضعأ ىلإو
ةيلخاد : تاقبط /3/ نم فلؤم نيخث اهرادجو ، اياوزلا ددعتم وأ يورك وأ يضيب اهلكش : ضويبلا فصو
ةيشغأب طاحت يتلا ةكوشملا ةركلا نم اهاوتحم نوكتي ،و ةينيتيك ةيجراخو ةينيتورب ةطسوتمو ةيئاشغ

الء زعو ةيزينوملا يسنج ضويب دنع ًايرثمك ًازاهج لكشتو ( كاوش األ سدسم نينج ) نينجلا ةلماح
.(27: لكشلا : ةبنذملا ةيناسيكلا و ضويبلا لكش ظح (ال سأرلا
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. سأرلا زعالء ةلئاع نم ةيطيرشلا ناديدلا ةضيب : ىلعأ :(27) مقر لكشلا
. ةيليذ ةدئاز -2. سيؤر -1: ةبنذملا ةيناسيكلل يطيطخت لكش : لفسأ

: تاناويحلا دنع ( تايديلقلا ) تايطيرشلا عاونأ
: ةرتجملا تاناويحلا و تايليخلا دنع عاون واأل سانج األ يلي اميف ضرعتسن

: تايليخلا دنع ةيطيرشلا ناديدلا -ً وأال
Anoplocephalaperfoliata: اتايلوفريب سأرلا 1-زعالء

غلبيو لا، وغبلا ريمحلا و لويخلا دنعا يروع –األ يقناقللا مامصلا و يفئافللا يف دجاوتت ةيطيرش ةدود
اهنم لك فلخ لكشلا ةيورك مجاحم ةعبرأب سيؤرلا دوزيو مس، (1.4-0.8) اهضرعو مس، (8-2.5) اهلوط
ظح .(ال ةيلوطلا ةيعو األ نيب عضوتت ،ذإ ةعطق لك يف (200) يلا وح يصخلا نوكتو ، ةيصيصف ةدئاز

:26و28). نيلكشلا
Anoplocephalamagna:( انغام ) ةريبكلا سأرلا 2-زعالء

اهضرعو مس (80) ىتح اهلوط لصي تايليخلا دنع قيقدلا يعملا يف لفطتت ةيطيرش ةدود يهو
(500-400) غلبيف ةعطقلا يف يصخلا ددع امأ ةيصيصف دئاوز يأ سيؤرلا لمحي مس،وال (2.5) ىتح

. ةيصخ
Paranoplocephalamamillana:الان يمام سأرلا زعالء بينج -3

مم، (5) يلا وح هضرعو مس (4-1) هلوط غلبي ،و لويخلا دنع قيقدلا يعملا يف لفطتي عون وهو
-60) ةجضان ةعطق لك يف يصخلا ددع غلبيو يلوط قش لكشب اهتحتفو لكشلا ةيضيب مجاحملا نوكتو

.(28: لكشلا ) يلسانتلا بيجلل ةلباقملا ةهجلا يف دجوت يهو ، ةيصخ (100
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ىلعأ / ةجضان ةعطق اتايلوفريب سأرلا زعالء ةيطيرشلا :(28) مقر لكشلا
. لفسأ / سيؤر ، ةلماح ةعطق الان: يمام سأرلا زعالء بينج

: تارتجملا دنع ةيطيرشلا ناديدلا - ًايناث
G.Moniezia: ةيزينوملا سنج -

(M.expansa): ازنابسكا ةيزينوملا -1
.( اهريغو لا مجو راقبأ ، زعام ، مانغأ ) تارتجملا دنع قيقدلا يعملا يف لفطتت ةيطيرش ةدود

مس، (1.6) ىتح اهضرعو (4-10)م اهلوط غلبي ،ذإ تارتجملا دنع ةيطيرشلا ناديدلا لوطأ يهو
نم ربكأ عطقلا ضرع نوكيو ، يلوط قش لكشب اهنم لك ةهوف ةيضيب ةرودم مجاحم (4) سيؤرلا لمحيو
نيب ددغ دوجوب عونلا اذهل عطقلا زيمتتو ، ةيوثنخلا ةيلسانتلا ءاضع نماأل جوز ةعطق لك يف دجويو ، اهلوط

.(29: لكشلا ) ةعطقلل ةيفلخلا ةفاحلا لماك ىلع ةعزوم نوكت ةدغ، (30-10) عطقلا
(M.benedeni): ةينيدنب ةيزينوملا -2

دنعاأل قيقدلا يعملا نطوتستو ، ًابيرقت مس (2.5) ىتح اهضرعو (4)م ىتح اهلوط غلبي ةدود يهو
مجاحم (4) اهسيؤر لمحي ،و تارتجملا نم اهريغو لا، مجلا ،و زعاملا مانغ،و األ دنع كلذكو ، ًاصوصخ راقب

. لكشلا ةرودم اهتهوف ةحتف لكشلا ةيناجنف
اهضعب ىلإ ةصارتم نوكت عطقلا نيب ددغلا نأب ازنابسكا ةيزينوملا نع ةيطيرشلا ةدودلا هذه زيمتتو

.(29: لكشلا ) ةعطقلل ةيفلخلا ةفاحلل طسوتملا لقحلا يف عضوتتو
، ةنيخث اهترشق ، ًانوركم (67-56) سيقت ،( اياوزلا ددعتم ) عبرم وأ ثلثم اهلكش ضويب : ةيزينوملا ضويب

.(29: لكشلا )( ةكوشملا ةركلا ) كاوش األ يسادس نينجلا ب طيحي ًايرثمك ًازاهج ىلع ضويبلا هذه يوتحتو
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. ازنابسكا ةيزينوملا ةيطيرشلل ةجضان ةعطق : ىلعأ :(29) مقر لكشلا
. ةينيدنب ةيزينوملا ةيطيرشلل ةجضان ةعطق : طسوأ

يرثمكلا زاهجلا ظح :ال ازنابسكا ةيزينوملا ةضيب : لفسأ

G.Avitellina:( حملا ةميدع ) ةيحم لاال سنج -
Avitellinacentripunctata: طيقنتلا ةيزكرم ةيحم لاال عون

دجويو ، ةفافش اهنأب ةدرجملا نيعلا ب زيمتتو مم، (4-1) اهضرعو (1-3)م اهلوط غلبي ةيطيرش ةدود
يف ةيحملا ددغلا ةدودلا هذه دنع يفتختو ، ةدودلا مسج يبناج برقب ناحتاف ناطخو ، طسولا يف متاع طخ

.(30: لكشلا ) سيليم ةدغ كلذكو ةجضانلا عطقلا

تارتجملا دنع تايطيرشلل ةجضان عطق :(30) مقر لكشلا
لفسأ / ةيزيلياتس ، طسو ال)/ يفوأ ) يدرايج ةيزيناسيت ، ىلعأ / طيقنتلا ةيزكرم ةيحم لاال
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G.Thysaniezia: ةيزيناسيت سنج -
سيقت ةيطيرش ةدود وهو ،(Thysanieziaovilla,giardi)( يدرايج يفال( وأ ةيزيناسيت عون هنمو

مجاحم (4) لمحيو ، لكشلا يوركو ًايبسن ًاريبك اهسيؤر نوكيو ، ًاضرع مس (1) ىتحو وطالً (4-2)م
(150-90) اهددع غلبيو ةيلوطلا غارف اإل ةيعوأ جراخ يصخلا عضوتتو . يلوط قش لكش ىلع اهتهوف ةحتفو

.(30: لكشلا ) ةدحاولا ةجضانلا ةعطقلا يف ةيصخ
G.Stilesia: ةيزيلياتس سنج -

: سنجلا اذه تحت فنصت يتلا ةمهملا عاون األ نمو
S.globipunctata: طيقنتلا ةيورك ةيزيلياتس -1

مم. (2.5) ىتح اهضرعو مس (60-45) اهلوط غلبي ةيطيرش ةدود
األ جوز امهو ، ةلسلسلا يبناج برقب اهيف ( نامتاع ) نانكاد ناطخ رهظيو ، ةفافش ةيطيرشلا هذه نوكت
،امأ ةضيب 30 يلا وح اهنم لك يف نييمحر راج نييوضع ىلإ محرلا لوحتي ثيح ) اهدنع ةيمحرلا راج ءاضع

.(30: لكشلا ) ةيبناجلا لوقحلا يف عضوتتو ةيصخ (14-8) وهف يصخلا ددع
Stilesiavittata: اتاتيف ةيزيلياتس -2

2مم يلا وح اهضرعو مس (23-18) اهلوط
Stilesiahepatica: ةيدبكلا ةيزيلياتس -3

دنعاأل ةيسايركنبلا و ةيوارفصلا تاونقلا يف لفطتت يهو مم، (3) ىتح اهضرعو مس (50-30) اهلوط
. ةيربلا تارتجملا ،واألراقب،و زعاملا مانغ،و

G.Thysanosoma: اموزوتاسيت سنج -
Thysanosomaactionoides: سديونيتكا اموزوناسيت عون

مانغ دنعاألراقب،واأل اميس وال قيقدلا يعملا و سايركنبلا و ءارفصلا ةانق يف لفطتت ةيطيرش ةدود يهو
راج ءاضعأ ىلإ محرلا لوحتي دقو ، ًاضرع مم (8) ىتحو وطالً مس (30-15) ةيطيرشلا هذه سيقتو ،

. ةيمحر
: بنار دنعاأل ةيطيرشلا ناديدلا ثًاثلا-

G.Anoplocephaloides: سديولا فيسولبونأ سنج
A.wimerosa: ازورمياف سديولا فيسولبونأ -1

ًادرفم يلسانتلا بيجلا نوكيو مم، (3) ىتح اهضرعو مس (1) يلا وح ةيطيرشلا هذه لوط غلبي
. بناجلا دحوتم

A.pseudowimerosa: ازورميافوديسب سديولا فيسولبونأ -2
. بناجلا دحوتم وهف درفملا يلسانتلا بيجلا ً،امأ وطال مم (3.5-3) سيقت

G.Andyra: اريدنأ سنج *
Andyracuniculi: يلوكينوك اريدنأ

. بناجلا دحوتم درفملا يلسانتلا بيجلا نوكيو مس، (100-30) ةيطيرشلا هذه لوط غلبي
G.Cittotaenia: ةينيتوتيس سنج *

C.denticulatea:الات وكتنيد ةينيتوتيس
. ةجودزم ىثنخ ةيلسانتلا ءاضع األ نوكتو مس، (1.5) ىتح اهضرعو مس (80-30) ةدودلا لوط غلبي

G.mosgovoyia(Cittotaenia) :( ةينيتوتيس ) ايوفوكسوم سنج *
M .(C.pectinata): اتانتكب ( ةينيتوتيس ) ايوفوكسوم -1

نوكتو مس، (1،5) اهضرعو مس (18-15) ةدودلا هذه لوط غلبيو ، بنار األ دنع عونلا اذه لفطتي
. ةجودزم ةيلسانتلا اهؤاضعأ

M .(C.ctenoides): سديونتكا ( ةينيتوتيس ) ايوفوكسوم -2
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مس. (1) اهضرعو مس (80-30) عونلا اذه لوط غلبي
: سأرلا زعالء ةلئاع نم ةيطيرشلا ناديدلل ةماعلا روطتلا ةرود

امك ، ةلسلس وأ درفنم لكشب ثورلا عم اهعطق ةلهاكلا و ًايسنج ةجضانلا ةيطيرشلا ناديدلا حرطت
( ةينيتوتيسو ، سأرلا الء زعو ، ةيزينوملا ) قيقدلا يعملا يف اهعطق للحتت يتلا عاون األ ضعب دنع حرطت

. ةيزيناسيت سنجل ةبسنلا لاب حلا وه امك ةيضيب ظفاحم ،وأ ًاضويب
ثور صحف دنع ةيضيبلا ظفاحملا ًانايحأو ، سأرلا الء زعو ةيزينوملا ضويب نع فشكلا نكميو
ضويبلا صيخشت نكمي ال امنيب ،(Flotation) يزيكرتلا ميوعتلا رابتخا مادختساب كلذو ، باصملا ناويحلا
ًانايحأو ، ةيزيلياتس ، ةيحم (لاال ةيمحر راج ءاضعأ ىلإ اهدنع محرلا لوحتي يتلا ةيطيرشلا ناديدلا عاونأ دنع

. ةيمحر راجلا ءاضع األ نمض ضويبلا دوجو ببسب كلذو ،( ةيزيناسيتلا
ًةعمتجم وأ ًةدرفنم باشع األ ىلع قصتلت يتلا ضويبلا ررحتتو ، يجراخلا طسولا يف عطقلا للحتت

( يعارملا ، ءارعلا ) يجراخلا طسولا يف ىقبت نأ ةيمحرلا راج ءاضع وأاأل ضويبلل نكميو ،( ةريغص لتك )
ايقبلا ىلع ةردقلا نوكتو ، جمخلا ىلع ةرداق يعارملا يف هيتشتلا ةرتف خالل ىقبت اهنأ ًاملع ، رهشأ ةدعل

،امأ ةيمحر راج ءاضعأ يف ةروصحم اهضويب نوكت يتلا و ةيزيلياتسلا و ةيحم لاال عاون أل ةبسنلا ب رثكأ ( ءاقبلا )
.(31: لكشلا ) ىرخ األ عاون عماأل ةنراقملا ب ةليلق يهف فافجلا لمحت ىلع ةيزينوملا ضويب ةردق

ةبطرلا ضر واأل ةيخانملا قطانملا يف شيعت يهو ، طسوتملا يوثلا رودب يموطرخلا ملحلا عاونأ موقت
، ةرشابملا سمشلا ةعشأو ءوضلا بنجتتو ،( ةفاج ةيلمر ، ةبطر ةينيط ) اهعاونأ الف تخا ىلع ةبصخلا
األ فاوح ىلع دجوت امك بلا، حطلا و ةيئاملا تاتابنلا و ةيبشعلا جورملا و ةبطرلا نكام األ يف ًاراهن ئبتختو
،و تاتابنلا ك ةيوضعلا داوملا ىلع ملحلا اذه عاونأ ىذغتتو ، قئادحلا و اهعاونأ فلتخمب يضار واأل ةجيس

. تاناويحلا ثورو ، روطفلا
هذه ضويب تايلمقلا عاونأ ضعب ًانايحأو (Orbatid- يموطرخلا ملحلا ) طسوتملا يوثلا لوانتي
يف Oncosphera- ةكوشملا ةركلا – كاوش األ يسادس نينجلا ررحتي ،ذإ يعارملا يف ةيطيرشلا ناديدلا

ةيناسيكلا وهو جماخلا يقريلا روطلا ىلإ هيف روطتيف ، ينطبلا فيوجتلا هاجتاب يعملا رادج قرتخيو ، ةيعم
ًاتقو قرغتست دقو ، ًابيرقت عيباسأ (4) يلا وحب ردقت ةينمز ةرتف خالل كلذو ،(Cysticercoid) ةبنذملا
عونب كلذ طبتريو ، يموطرخلا ملحلا يف اهنم ةدحاو نم رثكأ دجوي نأ نكميو . رهشأ (3-2) كلذ نم لوطأ
نمض ةبنذملا ةيناسيكلا ىقبت نأ نكمي ًامومعو ، طيحملا طسولا لماوعو ، ةيطيرشلا عونو ، طسوتملا يوثلا

. ةليوط ةرتفل يموطرخلا ملحلا
ةيناسيكلا ىلع يوتحملا ( يموطرخلا ملحلا ) طسوتملا يوثلا لوانتب يئاهنلا يوثلا جمخ ثدحيو

، جفعلا يف كلذ دعب ةبنذملا ةيناسيكلا ررحتتو ، مفلا قيرط نع يعارملا يف باشع عماألعالفواأل ةبنذملا
ًاموي خالل(52-30) ًايسنج ةجضان ةيطيرش ناديد ىلإ هيف روطتت ذإ ، يعملا ةيطاخم يف اهسيؤر تبثتو

. ةرتجملا تاناويحلا دنع ةرهاظلا لبق ةرتفلا يهو
: ةيضرملا ضارع واأل ضارم اإل ةيلآ

اال نع ةيطيرشلا ناديدلا هذهب ةباصملا اهريغو ةرتجملا تاناويحلا دنع ةيضرملا تايل اآل أشنت
نم هبحسو ءاذغلا نادقفو قيقدلا يعملا ةيطاخم يف تاسيؤرلا تبثت نع ةمجانلا ةيعضوملا تابارطض

. ناديدلل ةيمسلا الةيب قتس اال تاجتنملل ًةفاضإ سوميكلا
و قيقدلا يعملا يف يحطس رخن اهمهأ ةددعتم ةيضرم ةيجولويسيف ٍتابارطضا ىلإ كلذ يدؤيو

هاجت ب.هـ(pH)باال ةجرد يف ضافخناو ةيطاخملا يف ةيوافمل تاحاشتراو رياب حئافص يف جسنت طرف
الت، مخلا ةناطب برختو يحشر يوعم باهتلا ثودحو يموثرجلا تيبنلا ةعيبط يف تاريغت ،و يضماحلا

تايركلا لدعم عافتراو ، مدلا باضخو ، ءارمحلا ةيومدلا تايركلا نم مدلا ىوتحم ضافخناو
. ءاضيبلا ةيومدلا
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. تارتجملا دنع ةيزينوملا ةيطيرشلا ةدودلا ةايح ةرود نيبي :(31) مقر لكشلا

تام عال حوضوب تّلجت ول اميف ةيزينوملا ب ةباصملا تاّرتجملا ىلع رهظت ةيكينيلك اإل ةيحانلا نمو
حنرتلا ،و كاسم واإل اإلهسلا بوانت عم صغمو ، فوصلا طقاستو ، مدلا رقفو ، فعضلا ،و ماعلا قاهر ،واإل لومخلا

. يوناثلا يموثرجلا جمخلا لعفب ةديدشلا حلااالت يف قوفنلا و ةكرحلا بارطضا عم تاجنشتلا و نافجرلا و
لا، هسإو صغمو ، يمضه بارطضاو ةيهشلا ةلق ةديدشلا حلااالت يف اميس وال دهاشيف تايليخلا دنع امأ

جيسنب طاحت تاحرقت عم يعملا رادج قزمتو ، ةيطاخملا ةناخثو ، يفزنو يلزن يوعم باهتلا رهظي نأ نكميو
–األ يفئافللا مامصلل ًادادسنا ثدحي دقو ، يروع األ يفئافللا مامصلا يهو سيؤرلا تيبثت عضاوم يف يبيبح
حلااالت قفارتتو روع، واأل يفئافللا الق غناو قافصلا باهتلا ،عم حرقتلا ةنكمأ يف روع األ رادجل بقثو يروع
يف تاضمحلا و ،وبلاالمع، تاجسنملا نم يولخ حشرو ةمذوو ، ددغلا االت حتساو يريتفيد فيلت عم

. اهتحتو ةيطاخملا
:Diagnosis صيخشتلا -

فشك ىلع دمتعي امهريغو تايليخلا و تارتجملا دنع ناديدلا نم عاون األ هذهب ةباص اإل صيخشت ّنإ
: يليام قفو ناديدلا عطق وأ ضويبلا

مدختستو ، ضويبلا فشكو ،( وفطلا ) يزيكرتلا ميوعتلا ةقيرط مادختساب تاناويحلا ثورل تاصوحف -1
. ٌةصاخ لويخلا دنع ( بيسرت + ميوعت ) ةبكرملا ةقيرطلا

. تاناويحلا ثور يف ةدرجملا نيعلا ب ناديدلا عطق ةدهاشم -2
. ناديدلا ةدهاشمو ، هاوتحم ةظح ،موال يعملا حتفو ، ةثجلا حيرشت -3

. ًانايحأ (Elisa) ميظن باإل ةطبترملا ةيعانملا ةسياقملا رابتخإ مادختسا نكمي -4
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:Control ةحفاكملا
: يليام ىلع امهريغو تايليخلا و ةرتجملا تاناويحلا دنع ةيطيرشلا ناديدلا ةحفاكم جمارب دمتعت

: ءاقت 1-اال
تاناويحلا عالج ةلواحمو ، عيباسأ (6-4) ةرتفب ىعرملل اهجورخ دعب ةثيدحلا ديلا وملل يئاقت علاالجاال -1

. ةطلا خملا ةيربلا
ثولتل ٌابنجت ، ةيئاودلا تابكرملا اهئاطعإ دعب مايأ (3-2) ةدمل رئاظحلا يف اهعيمجتو تاناويحلا برز -2

.( يموطرخلا ملحلا ) طسوتملا يوثلا جمخ نم دحلا ،و ناديدلا عطقو ضويبب يعارملا
. رفح يف هعضو ،وأ هقرحو ، رئاظحلا يف ةجلا عملا تاناويحلا ثور عمج -3

. جمخلا االت متحا نم ّدحلل لويخلا و تارتجملا نيب ًايونس ىعرملا ليدبت -4
: ًايومف ةيلا تلا ةيئاودلا تابكرملا مدختست 2-علاالج:

ديمازولكين - لوزادنفسكأ - نيميبوتين - لوزادنبيم - لوزادنبنيف - ليتنابيف – لوزادنبلا - ليتناوكيستارب
. اهريغو

ةياهنلا


