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Glossinaاللواسنذبابة 

Tseتسيتسيذبابةباسمعالميا ًتعرف Tse.

:الشكليةالصفات

.سم2-1منتقيسالمنزلية،الذبابةالحشرةهذهتشبه

يوقرناألمام،نحوأفقيبشكلممتدفمويخرطوميحمل:الرأس

علىثةالثالالقطعةتحملقطع،ثالثمنمؤلفينقصيريناستشعار

.Aristaاألريستاوتسمىالريشةشكلهافيتشبهطويلةشعرةوجهها

حددوتالراحة،حالةفيالمقصكأشفارمطويينطويالنالجناحان

.البلطةشكلعلىخليةالجناحتعصيبات

.نواعاألحسبشكلهيختلفالتكاثريبالجهازالذكربطنوينتهي

Dr. Roba MOHAMAD
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:الوبائياتالجغرافي و التوزع

.فقطتوجدًفيًإفريقياً

لالمسةًاكالالسنةتعيشًبعضًأنواعهاًفيًاألماكنًالرطبةًوًالغاباتًالمحاطةًبالمياهً

Glossina palpalisهولًوالبعضًاآلخرًيفضلًالمناطقًالجافة،ًحيثًيعيشًفيًالس

.G. morsitansالعاضةكالالسنةكثيرةًالعشبً

.فيًالظروفًالبيئيةًغيرًالمناسبةتبقىًفيًمكانًتوالدها،ًبعضهاًيهاجر

يًالنهارًبعضهاًيلدغًف.للدمعلىًدمًالحيواناتًالمختلفة،ًوكالًالجنسينًماصًتتغذى

.األنواعوبعضهاًاآلخرًيلدغًبعدًغيابًالشمسًحسبً

.ًتنجذبًلألشياءًالمتحركةًواأللوانًالغامقة
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:الحياةدورة 

عهاًداخلًرحمهاًلتتطورًإلىًيرقةًوتضبهاتلقحًاألنثىًبيضةًواحدةًوتحتفظً

Adenotrophicالغديّةبطريقة الوالدة التكاثرية  vivparity.

ىًاألمًتفرزهاًمنًغددًداخلية،ًالًتتغذحليبيةتغذيًاألمًاليرقةًداخلًالرحمًبمادةً

وإنماًتكونًتغذيتهاًمنًوجبتهاًالدمويةً .قةالسابخاللًفترةًتطورًاليرقةًأبداً 

مم،ًبالقربًمن10ً-8تضعًاألنثىًالملقحةًيرقةًضخمةًبيضاءًاللون،ًتقيسًمنً

.الحراثةقاعدةًشجرةًأوًفيًالترابًبملجأًعنًالشمسًوفيًاألرضًسهلةً
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ربةالتفيبسرعةاليرقاتتغوص

عنبعيدةسم2-1عمقعلىوتستقر

لوتتحوالحشريةوالمبيداتالشمس

بيضويةخدراءإلىساعاتعدةخالل

دةعخاللتفقساللونبنيةالشكل،

تلد.ةالبالغالحشرةمنهالتخرجأسابيع

.قطفيرقةعشرينحياتهاخاللاألنثى
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:اللواسنلذبابةالممرضالدور

بياتالمثقمنمختلفةأنواعوالحيواناتاإلنسانإلىوتنقلاأللمخفيفةلدغتها

Trypanosomaالغامبيةكالمثقبيات gambiense،والبروسيةT. brucei

.Tوالروديسية rodesiense.

اإلفريقيالمثقبياتداء 

أو داء النوم
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:والمكافحةالوقاية

.التربةطحستحتاليرقاتتوضعبسببوذلكفعّاال ًليسالحشريةالمبيداتاستخدام•

األكماموالفاتحةاأللوانذاتوالمالبسالناموسياتاستخدامعلىالفرديةالمكافحةتعتمد•

.الطويلة

.الذبابمصائداستخدام•

عنتولدالمللغبارتنجذبالذبابةألنالمفتوحةوالشاحناتالجيبسياراتركوبتجنب•

.المتوحشةوالحيواناتالسيارات

.الموبوءةالمناطقإلىالذهابتجنب•

.الذبابةليرقاتمخزنهيالتياألشجارقطع•
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Sterileتقنية الحشرات العقيمة insect technique (STE):

نمهائلةكمياتإكثارالتقنيةتتضمن•

قيموتعالمختبر،فيالمستهدفةالحشرات

نمبسيطةلجرعاتتعريضهاعبرذكورها

.اإلشعاعات

ناثاإلمعتتالقححيثالموبوءةالمناطقفوقجوا ًالعقيمةالحشراتتنطلق•

.بسرعةالبريالذبابأسرابالنقراضممايؤديالبرية

.األقلعلى1:10الخصبةإلىالعقيمةالحشراتنسبة•
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والبقياتالفسافس

البقياتعائلةً
Cimicidae

جنسًبقًالفراشً
Cimex 

lectularius

الفسافسعائلةً
Triatomidae

الفسفسجنسً
Triatoma

Dr. Roba MOHAMAD
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:الشكليةالصفات

(3-1)طولها،(أحمروأسودوأصفر)الفاقعةبألوانهاالحشراتهذهتتميز

.سم

نطوييطويال ًفمويا ًخرطوما ًالرأسيحويإذالالدغالنمطمنالفمويةأجزاؤها

.البطنيةالناحيةإلىالراحةحالةفي

بهرتطيالثانيالزوجأماوظيفيغيراألولاألجنحة،منزوجينالصدريحمل

.(األجنحةنصفيات)الحشرة

الفسفس

:والوبائياتالجغرافيالتوزع

شقوقوفياألشجار،وفياألكواخجدرانشقوقفيوتعيشأمريكا،جنوبفيالفسافسنواعأتنتشر

.مضيفهامنالقريبةالصخور
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:الحياةدورة

يوم30-20عدبالبيضةتفقس.كتلةشكلعلىبعضهامعملتصقةأومنفردةبيوضهااألنثىتضع

خاالنسالوبعددموية،وجبةكلبعداليرقةوتنسلخخروجها،منذللدمماصةيرقةمنهاوتخرج

.احدةوسنةمنألكثرتعيشأنللحشرةويمكن.جنسيا ًناضجةبالغةحشرةإلىتتحولالخامس
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:للفسافسالممرضالدور

Trypanosomaالكروزيةالمثقبياتلإلنسانوتنقلاأللم،عديمةأوخفيفةاللدغة• cruziالمسببة

الوجهفيرومانا–شاغازوذمةوتسببخاصةالوجهالحشراتهذهتلدغحيثchagasشاغازلداء

.شاغازلمرضالميزةالعالمةوهي

ثمدرجة180تدورالدمويةالوجبةمناالنتهاءبعد•

يفهامضعلىالسائلةالهضميةمفرغاتهامباشرةتطرح

كانتذاإالمضيفإلىالمثقبياتوتدخلاللدغةمكانفي

منأوالمخاطيةاألغشيةطريقعنمصابةالحشرة

.اللدغمكان

.Tالرانجوليةالمثقبياتتنقل• rangeliللحيوانات.
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:Xenodiagnosticالثوائيالتشخيصفيالفسفساستخدام

.الطيورمندمويةوجبةوإعطائهاالمختبرفيالفسافستربيةيمكن•

إصابتهبالمشكوكالمريضعلىالطفيلياتمنوالسليمةالبالغةغيرالفسفسحشراتتوضع•

.لكروزيةابالمثقبيات

بغزارةكاثرتتفإنهاالكروزيةالمثقبياتمنجدا ًضئيلةكمياتعلىيحويالمريضهذادمكانفإذا•

.برازهابفحصأيامبعدكشفهاويمكنالحشرةأمعاءفي



15Dr. Roba MOHAMAD

بق الفراش

:الشكليةالصفات

.مم5-3منتقيسمحمّر،بنيإلىأصفرلونهامسطحة،الشكلعدسية

الصدرلواليحمكبيرتين،والعينانالراحة،حالةفيالبطنيةالجهةإلىمنطويةالفمويةاألجزاء

.الطفيليةالحياةمعالحشرةلتالؤموذلكوظيفيةأجنحة

عدةمنومؤلفعريضالبطن.كالقبةبالرأسوتحيطجانبكلعلىممتدةللصدراألماميةالحلقة

.الثالثةالقائمةفيموجودةغددمنخاصةروائحالحشراتهذهتفرز.حلقات
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:الحشرةوسلوكالجغرافيالتوزع

الحشرةألنسّرة،واألوالستائرالفراشوثنياتوالنوافذالصغيرةالشقوقفيالنهارأثناءفيتختبئ•

.ليال ًنشاطهاويكونبيوضهاتضعوهناكالسماكة،رقيقة

الجوعملويتحالبرازمنسوداءبقعووجوديفرزهاالتيالخاصةروائحهبسببالبقوجوديعرف•

.الزمنمنطويلةلفترة

.التغذيةعدبمخابئهإلىويعودوالذراعين،والرقبةكالوجهالمكشوفةاألماكنمناإلنسانبدميتغذى•
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:الحياةدورة

حياتهاخاللبيضة500-200الملقحةاألنثىتضع

شاحبةقةيرمنهافتخرجأسبوعبعدوتفقسمفردبشكل

تصبحكيانسالخاتألربعةتحتاجالبالغةتشبهاللون،

.شهر110-3خاللذلكويتمجنسيا ،ناضجةحشرة

:الفراشلبقالممرضالدور

الممرضةالعواملمننوعأليناقلأنهاآلنحتىيعرفلم•

.الطفيليلةأوالجرثوميةأوالفيروسية

ةالدمويالوجبةانتهاءمندقائقبضعخاللحكةتسببلدغتها•

الضطراباتامنكثيرعنهينجمليليا ًأرقا ًعندهوتحدثالنائموتوقظ

.العصبيوالتهيجالنفسية
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:والمكافحةالوقاية

بحرالوخاصةموبوءةمنطقةمنقادمسائححقائب)مثلللبقحاملةتكونقدالتياألشياءعزل•

علىيحويقمغلوعاءفيالزمنمنلفترة(بينهاينزلقالتيكالكتبالقديمةالمشترياتالمتوسط،

.غازيحشريمبيد

.السامالغازيتسربالكيالنوافذجميعوإغالقالحشرية،بالمبيداترشهبعدالسجادتغيير•

.مكافحتهبعدعوديأنويمكنآلخرمنزلمنينتقلالبقألنجدا ،صعبةللبقالمنزليةالمكافحةتبقى•
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:الفواصد

ذكر أنثى

.الرملذبابةأو(Phlebotomusالوريدخازعة)الفواصد

:الشكليةالصفات
.الصدرمحورمع°45زاويةالرأسيشكلاللون،صفراءمم،4-2أبعادها

.الجنسينكالفيوأشواكأشعاروعليهاقطعة16:االستشعارقرون

منيالفموالخرطوميتألف.قطعخمسمنومؤلفةمتطورة:الفكيةاللوامس

.الالذعةالقطعبداخلهتجويفعلىتحويلحميةسفلىشفة

الشكلورقيةاألجنحةمنزوجا ًيحملقصيرة،بأشعارمغطى:الصدر

.متوازيةوتعصيباتهابأشعارمزودةالنهاية،ومؤنفة

.اشةكالفرالحشرةتبدوالراحةحالةفيالصدرعلىمنتصبةاألجنحة

.الطويلةالقوائممنأزواجثالثةالصدريحمل

احاإللقبجهازالذكرعندوينتهيبأشعارمغطىالبطن

فينتهياألنثىعندأما.األنواعتصنيففيالمستخدمالمميز

.البيضلوضعبزائدتينالبطن
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ستشعار،االقرونمنزوجا ًوتحملقاسيةكيتينيةرأسيةمحفظةعلىتحويالشكل،دوديةاليرقات

تطاولتينمزائدتيناألخيرةتحملقطعةعشرةاثنيإلىمقّسمالجسم.الطاحنالنمطمنفمويةوأجزاءا ً

.مميزةطويلةبأشعارتنتهيان

قشرةيةالخلفنهايتهافينالحظ:حوراءإلىاليرقةتتطور

.كامال ًمنهاتتحررلموالتييرقيةمرحلةآخرانسالخ
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:الفواصدوبيولوجياطباع

حراويةالصوحتىالرطبةالمناطقفيالمتوسط،البحرحوضفيالحارةالمناخاتفيتتواجد.

وفيناتالحيواوجحورالمساكنفيالمظلمةالزوايافيتختبئفإنهاالنهارخالل)ليلينشاطها

.(الرطبةوالتربةالقديمةالجدرانشقوق

الجدرانعلىمتوضعةتشاهدإذللنورمساءً تنجذب

ةبعيدمسافاتتقطعأنللحشرةيمكن.بالرياحكثيرا ًويتأثرالصوتعديمطيرانها.

الفقارياتدمعلىتتغذىالملقحةاإلناثوفقطالسكرية،النباتيةالعصاراتعلىالفواصدتتغذى

.ونضجهاالبيوضلتطورالضروري
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:الحياةدورة

Dr. Roba MOHAMAD

(بيضة20حوالي)الملقحةاألنثىتضعالدمويةالوجبةبعد•

.الحيواناتجحورفيأوالتربة،في

ويوجددّ،مسوبنيلونهامتطاولةالشكل،بيضوية:البيوض•

صنيفتفيتستخدممضلعةأوشبكيةتزييناتسطحهاعلى

.األنواع

طولنمتتحولالشكلدوديةيرقةلتعطيالبيضةتفقس•

عدةبعدوتعطيالعضويةبالموادالغنيةالتربةعمقفيآلخر

.مصفربنيلونهاحوراءانسالخات

.البالغةالحشرةلتعطيالحوراءتنسلخ•

.شهرينحواليالدورةهذهتستغرق•
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:للفواصدالممرضالدور

خالياالتمزقالفاصدةألنالنائم،توقظأنهالدرجةبالعضإحساسا ًوتعطيجدا ًمؤلمة:اللدغة•

.الدمتمصلكيالفمويةأجزائهابوساطةالجلدية

إلىويحةاللتتحول،(القريص)الحريقنباتمعالتماسبعدتحصلكالتيحمراء،لويحةظهور

.أيامعدةتبقىصغيرةعقيدة

بترفعتتجلىتحسسيةظاهرةإلىالمتعددةاللدغاتتؤدي

.فلسطينحرارةتسمىجلديوطفححروري
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الجلديالليشمانياداء 

:الفواصدتنقلهاالتيالممرضةالعوامل

والحشويةيةالجلدالليشمانيةألمراضالمسببةكالليشمانياتطفيلياتوالحيوانلإلنسانتنقل.

البرتونيالتعصياتجراثيمتنقلBartonella bacilliformisأوالبرتونيالتلداءالمسببة

.carionكاريونمرض

الفواصدحمىأوأيامالثالثةحمىاإلنسانعندتسببالتيالفيروساتكذلكتنقل.
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:والوقايةالفواصدمكافحة

ائلالوسباستعمالوذلكاإلنسانإلىالفواصدوصولمنع•

األبوابوذالنوافعلىالمثبتوالشبككالناموسياتالميكانيكية

.مم1منأقلالثقوبذي

اخلدالحشريةالمبيداتورشالكهربائيةالمصائداستخدام•

.المنازل

وأمراهمشكلعلىللحشراتالطاردةالموادتطبيقيفيد•

.الفرديةللوقايةرذاذ

Dr. Roba MOHAMAD


