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وبائيات،،الطفيليصفات)دراسة.التطفلهذاونواتجاإلنسانعلىالمتطفلةالدقيقةاألحياء

.(وقايةمعالجة،التشخيص،البدن،فعلرد،إمراضية

Medicalعلم الطفيليات الطبية  Parasitology

Parasitismالتطفّل 

العادةفييكونذيالالشريكينأحديستفيدمختلفين،نوعينمنكائنينبينإجباريةخاصةعالقة

(hostالثويأوالعائل)اآلخرحسابعلىيعيشحيث(parasiteالطفيلي)حجما ًأصغر

ويحدث.ينا ًمعضررا ًلهمسببا ًوالمأوىالغذاءعلىالحصولفيكليا ًاعتمادا ًعليهفيعتمد

.كبيرةبدرجةالطفيلعددتزايدإذاوخاصةعرضيا ًالضرر
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.آخرحيكائنعلىاالعتمادحياتهدواميتطلبحيكائن:Parasiteالطفيلي

.خمجا ًآخرحيكائنيستضيفالذيالحيالكائنهو:Hostالمضيفأوالثوي

(مهمعدوىمصدر)أعراضعليهتظهرأندونممرضطفيلييحملكائن:Carrierالحامل

مرضيةأعراضوإحداثهافيهوتكاثرهاممرضةدقيقةبأحياءالبدنغزو:infectionالخمج

.بهاخاصة

يفمضمنالممرضالطفيليلنقلضروريلكنهذاتهبحدالمرضاليسببعامل:Vectorالناقل

.الليشمانيةداءتنقلوالفواصدالمالرياينقلالبعوضمثل.آخرإلى

.المرضإلحداثالمحركةاآللياتهي:Pathogenesisاإلمراضية

وانتشارالخمجحدوثعلىالمساعدةالبيئيةالعواملدراسة:Epidemiologyالوبائيات

.الممرضةالدقيقةاألحياء
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يةأقسام الطفيليات الطب

الفطور األوالي الديدان
مفصليات 

األرجل
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ي علم النقاط األساسية التي يجب التعرف إليها ف

الطفيليات الطبية

الطفيلوتركيبوشكلنوع-1

والعالميالمحليالمستوىعلىالطفيلانتشارمدى-2

بالطفيلياتاإلصابةوطرقمصادر-3

.التطفلومكانالطفيلحياةدورة-4

التشخيصوطرقاإلمراضية-5

.والعالجالسيطرةأوالتحكم-6
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العالقة بين المضيف والطفيلي

الحياة الطفيلية
الحياة المتكافلة أو 

المتعايشة
الحياة الّرمية
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الزحاريالمتحّولًبعضًالطفيلياتًقادرةًعلىًتغييرًنمطًحياتهاًمثلً

فيالموجودةكالمواد)المتفككةالنباتيةأوالعضويةالموادعلىالحيالكائنيتغذى:الرميةالحياة

.بالمضيفاألذىتلحقأندون(كاألسمدةالخارجيالوسطأواألمعاءأوالفمويالتجويف

وتوازناتللمجترالمعويةكالفلورة)الطرفينلمنفعةتعاون:المتعايشةأوالمتكافلةالحياة

.(...المهبليةالفلورةاإلنسان،عندالمعويةالفلورة

مغذيةربعناصالطفيلييزّودالثوي،أوالمضيفهوآخركائنحسابعلى:الطفيليةالحياة

.حياتهالستمرارضروري
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أفعال الطفيلي على المضيف

التبدالت
النسيجية

المنعكسات
التهيجية

األفعال 
الميكانيكية

الفعل 
الخافض 
للمناعة

الفعل 
الّسمي

الفعل الرضي 
أو الجرثومي

الفعل 
االختالسي
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العوساءديدانً العفجيةالملقوات

:االختالسيالفعل

.ملحوظغيروأثربالبسيطا ًيكونقدغذائها،علىللحصولالطفيلياتجميعبهتقوم

اإلصابةيفالدمفقركحدوث)كبيرالطفيلياتعدديكونعندمابشدةملحوظيكونوقد

.(B12مينفيتاتختلسالتيالعوساءبديداناإلصابةأوالعفجيةبالملقواتالشديدة
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داء التنينات أو دودة غينيا

:الجرثوميأوالرضيالفعل

باإلصابةالحالهوكماللجراثيممدخال ًتكونقرحيةآفاتالطفيلييسبب

.المدينيةبالتنينةأوباألميبيات

المدينيةالتنينة 
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:الّسميالفعل

اإلصابةمثلعصبيةاضطراباتالجسمفيسامةموادإفراز

.والقرادياتالمعويةالحبليةبالديدان

:للمناعةالخافضالفعل

الصفركداء(Allergic)أرجيةأفعالإلىالطفيلياتمفرزاتبعضتؤدي

(Anaphylaxis)تأقيةأفعالأوالملتويةالذنبكالبيةداءأوالخراطيني

داءأوالبرداءكداءالمناعيالدفاعفيانخفاضأوالمشوكاتكداء

.البلهارسيات
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:الميكانيكيةاألفعال
كونتأوالدمويةالمتصوراتبواسطةالحمراءالكرياتكانفجاراتمجهريةتأثيرات

أويالخراطينالصفرديدانمنحزمةبواسطةالمعويكاالنسدادللعيانجدا ًواضحة

.العداريةكاألكياسالمحيطةاألنسجةعلىالطفيليضغطبواسطة

:التهيجيةالمنعكسات
.الخراطينيالصفربداءاإلصابةحالفيالمعويةكالتشنجات

:النسيجيةالتبدالت

المنشقاتبداءالكبديةكاإلصابةالحقا ًتتليفملتهبةحبيبةأورامحدوث

.ليةالبوبالمنشقاتاإلصابةفيورميةمضاعفاتحدوثأوالمانسونية
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ردود فعل المضيف على الطفيلي

ردود الفعل 
المناعية

ة التأثيرات الخلوي
أو النسيجية
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الفطورأواألواليبعضبلعمة:(للعضويةدفاعيجهازأول)البالعةالخاليا

.كالمنشقاتبالديداناإلصابةتجاههامدور:Mastocytesالبدينةوالخالياالحمضات

يفالمضأنسجةعنالطفيليعزللألنسجةمهيجةتأثيرات

.اريةالعدواألكياسالمانسونيةالمنشقاتلداءالكبديةالتظاهرات:مثال

:النسيجيةأوالخلويةالتأثيرات
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فقر .الحمراءالكرياتومحتوىعددتبدّل:الدم-أ

:مايليالدمفقرحدوثآلياتتتضمن

انحاللهاأوةالطبيعيالحمراءللكرياتالطفيليحلًّبواسطةإماانحالليدمفقر-1

.الذاتيةاألضدادبواسطة

.الطحالفيالحمراءالكرياتحجزعنناتجدمفقر-2

.الطفيليسببهدموينزيفحدوثبعددمفقر-3

.(Megaloblastic)الضخمةاألروماتنمطمندمفقر-4

:النسيجيةأوالخلويةالتأثيرات

:الدمفقرعنالمسؤولةالطفيليةاألمراضأهم

العوساءداء-العفجيةالملقواتداء-الحشويالليشمانياداء-البرداءدا
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:الحمضاتارتفاع-ب

.والفطوراألواليعنالناتجةاألمراضبفعلضعيفارتفاع-

اتكالخيطيفيهاهجرتهااواألنسجةفيالديدانتوضعبفعلهامارتفاع-

.العميقالنغفوداءالعفجيةوالملقواتالصفروديدانوالمنشقات

:النسيجيةأوالخلويةالتأثيرات
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الحمضاتمعّدل 

الوقت

مرحلةًالكمونً

Latene

مرحلةًالثبات

يةالحالةًالطبيع

(مع الزمنالحمضاتتطور ارتفاع )Lavierالفيهالمخطط البياني للباحث 

بارتفاعقةالمترافاألمراضفيخاصةالتشخيصفيهاما ًعنصرا ًالحمضاتارتفاعيعتبر

مبكركلبشالعظمىالقيمةإلىيصل.الكبديةبالمتوارقةاإلصابةمثل3مم/ألف12-10يتجاوز

.اإلصابةتشخيصقبل
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:الطحالتضّخم-ت

ةطحاليتوضعات-البلهارسياتداء-الحشويالليشمانيةداء-البرداءداء

.العداريةوالكيسةكالمتحوالت

:النسيجيةأوالخلويةالتأثيرات
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األشخاصعنداألضدادظهورعلىمفرزاتهاأوالطفيلياتتحّرض

(نوعيةاألضداد).بهاالمصابين

دانالديمنلمجموعةمتشابهةمستضداتعنالناتجةاألضدادتتشابهقد.

أمراض)ليوالطفيالمضيفبينوضيقكافياحتكاكاألضدادتشكليتطلب

.(األنسجةداخلالطفيلياتعنناتجة

يمرضفعلتمارسأو(المقوساتداء)تاليإنتانضدلألضدادواقيدور

.(المنشقاتداء،البرداءداء)المناعيةالمعقداتبتشكلالعضويةعلى

العميقةالطفيليةلألمراضالرئيسيةالتشخيصعناصرمن.

:المناعيةالفعلردود
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الوبائيات

:الطفيليحياةلدورةشكلين

السليماإلنسانإلىالمصاباإلنسانمن:بسيطة-

.ناقلةعواملأووسطيةأثوياءتدّخلتتطلّب:معقدة-

:متنوعةأساليبطريقعنمعقدةحياةدورةلهاالتيالطفيلياتبقاءيستمر

(السنةفيبيضةمليون150)العزالءالشريطيةمثال:للطفيليجدا  العاليةالخصوبة-

.المثقوباتأوالعداريةالكيسةمثال:األجنّةتعدد-

فيحيةسنواتعدة)الصفربيوضمثل:الخارجيالوسطلظروفللبيوضالعاليةالمقاومة-

.(التربة

فينواتالسعشرات)الوباليةالمتصوراتمثل:طويلةلفترةالمضيففيالطفيليبقاء-

.(لإلنسانالكبديةالخاليا

.والبلهارسياتالمثقبياتمثل:للطفيليوالمناعياالستقالبيالتكيف-
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عناصر دورة حياة الطفيلي

الخازن الناقل الثوي الطفيلي
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الجنسيةكاثرالتدورةفيهويتم.للطفيليالبالغالشكليستضيف:النهائيالثوي

.للطفيلي

الطفيليينقلثحيفعّالإما:للطفيليالناضجغيرالشكليستضيف:الوسيطالثوي

التكاثرورةدفيهويتم.بداخلهالطفيليبإيواءيقومحيثفعّالغيرأومضيفهإلى

.للطفيليالالجنسية

(األرجلمفصلياتأوالفطورأوالديدانأواألوالي):الطفيلي.

إلىويقسمالطفيلييستضيف:الثوي:
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الطاعون، الحمى الصفراء، حمى التيفوس 

السلمونيالت، داء E. coliاإلسهال بفعل 

لييمافيهونميز،أثويائهابينالطفيلياتينقلاألرجلمفصلي:الناقل:

ألرجلامفصليات:مثلالطفيليحياةلدورةضرورية:حيويةنواقل-

.للدمالماصة

ينقللذياالذباب:مثلالطفيلينضجإلتمامضروريةغير:آليةنواقل-

.لإلنسانالمتحوالتأكياس

Dr. Roba MOHAMAD
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طويلةلفتراتحيا ًالطفيليفيهيبقىالذيالوسط:الخازن.

:يةالتالبالشروطالوبائيالمستوىعلىالطفيليخازنفعاليةتحدّد

.ومضيفهالطفيليبيننسبيتوازنوجود-

.للطفيليالخازنتحّمل-

.للخوازنكافيةغزارة-

العاملكالطفيليحياةدورةإلتمامالضروريةالعناصرمعاالتصالسهولة-

.الحياةدورةنمطحسبالوسيطوالثويالمستقبلالثويالناقل،
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:أنماطثالثةالخازنطبيعةحسبونميز

:البشريالطفيليخازن-

اإلصاباتفيللطفيليخازنليس.البشريةاإلصاباتحالةفيللطفيليالوحيدالخازناإلنسان

.زونيةالحلالشعريناتوداءالعداريةبالكيسةكاإلصابة.والحيواناإلنسانبينالمشتركة

:الحيوانيالطفيليخازن-

والحيواننساناإلبينالمشتركةاألمراضأغلبفيوبائيمستوىعلىللطفيلياترئيسيخازن

.الوحشيةأواألهليةكالحيوانات

:األرضيالطفيليخازن-

.الجلديةالفطوروبعضوالفطروماتالنوسجاتكداءالفطريةاألمراضلبعضللطفيليخازن
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طرق دخول الطفيلي إلى العضوية

والشريطياتكاألميباتهضمية.

البرازيةاالسطوانياتوداءوالجربالفطريةكاألمراضجلدية.

للدمماصناقلعاملبواسطةدموية.

الفطريةاألمراضكبعضرئوية.
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.لتشخيصهالطفيليتحويالتيالعينةبتحديدتسمح-1

.الجماعيةالوقايةطرقتحديدفيتساهم-2

لها فائدة ثنائية: طرق خروج الطفيلي من العضوية

طرق خروج الطفيلي من العضوية

(البرازمع)الهضميالطريق.

(البوليةالبلهارسيات)البوليالطريق

الطفيلياتلبعضالرئويالطريق.

المدينيةالتنينةأوالفطريةكاألمراضالجلديالطريق

للدمماصناقلعاملبوساطةالدمويالطريق.

المهاجرة،تاليرقاداءمثل:منهالخروجوالتستطيعالجسمفيمسدودطريقفيتقعطفيلياتيوجد

.الحلزونيةالشعرينات،العداريةاألكياس
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:الجماعيةالوقاية

وإبادةعيةالجماواللقاحاتبالعالجاتذلكيتمالطفيلي،حياةدورةعناصرعلىالقضاء

.الناقلةوعواملهالطفيليخوازن

الوقاية

:الفرديةالوقاية

.خولهدلحظةعليهالقضاءأوالطفيليدخولبمنعالسليماإلنسانإصابةتجنّب

:بـذلكيتم

.المتناولةاألغذيةبصحةاالعتناء-

.البعوضلدغمنالواقيةالناموسياتوضع-

.كيميائيةوقائيةأدويةتناول-

.المناسبةاللقاحاتأخذ-


