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علم الحشرات الطبية

الحشراتالقراديات

األرجلمفصلياتتنتميArthropodsمجموعتينإلى:

AcariansالقرادياتInsectsالحشرات 

جسمهداخلأواإلنسانجلدعلىإمامتطفلةاألمراض،نقلفيهامدور.

رادياتكالقأشهرعدةالبعوض،فيدقائقبضع:آلخرجنسمنتختلفالدمويةالوجبةمدة.
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اللحميالنغفداء 
داء الجرب

ومنرآلخمفصليكائنمنالجلديةتظاهراتهافيتختلفموضعية،آفاتلدغتهاتسبب

.مناعتهحسبآلخرشخص

(روساتالفيالجراثيم،،األواليالديدان،)اإلنسانإلىاألمراضمنلعددالناقلالعاملدورتؤدي.

كالجربالجلدفيتبقىإما:اإلنسانعلىتتطفلالتيالكائناتScabies

.Hypodermosisاللحميالنغفكداءالجسمأعماقإلىتصلأو
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الدور الطبي لمفصليات األرجل

:اللدغة

.الجلديةالطبقاتفيالفمويةقطعهابإدخالتلدغ-

.مويةالفالقطعشكلمعشدتهاتتناسباللدغةتحدثهاالتيالرضوض-

:أمثلة

فللمضيالدمويةالشعريةاألوعيةضمنالحادخرطومهيدخل:البعوض

.دمهوتمتص

.الدممنهايمصثمدمويةخراجةتشكيلعلىيحّرض:الفاصدة

ثماللدغاءأثنتفرزهالذياللعاببفضلالجلديةاألنسجةتهضم:القراديات

لطبقاتاضمنقناةأحيانا ًمشكلةاألنسجةانحاللعنالناتجةالموادتمتص

.النسيجيةالقناةتدعىالجلدية



5

الدور الناقل لألمراض

Dr. Roba MOHAMAD

أثناءفياتوالطفيليوالجراثيمكالفيروساتالممرضةالعواملبعضاألرجلمفصلياتتنقل-

:إماوذلكللمضيفلدغها

الجلدإلىالتعقيمسيئةإبرةرأسإدخاليشبه:آليبشكل•

أو

الشكللىإويتحولفيهيتكاثرالممرضللعاملوسيطمضيفاألرجلمفصلي:حيويبشكل•

.الحيوانأواإلنسانإلىليُنقلالخمج
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الحشرات ذات األهمية الطبية

البعوضيات

اللواسنذبابة 

والبقياتالفسافس 

الفواصد

النعريات

الذلفاء

القمل والقُّمل

داء النغف

البعوضانيات البراغيث
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الحشرات ذات األهمية الطبية

البعوضيات

اللواسنذبابة 

والبقياتالفسافس 

الفواصد

النعريات

الذلفاء

القمل والقُّمل

داء النغف

البعوضانيات البراغيث
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Mosquitoالبعوضيات

.الهوائيفسالتنذاتالمائيةواليرقاتبالحراشف،والمغطاةالمتطاولةبأجنحتهالبعوضيتميز-

:وهيطبيا ًهامةأجناسثالثةتضم-

البرداءداء 

تيهالبنكروفالخيطيات(المالريا) الحمى الصفراء

حمى الضنك

لألمراضناقلة

Culexالبعوض  Aedesالزاعجة Anophelesاألنُفيل
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:للبعوضياتالعامةالشكليةالصفات

.اإللقاحبجهازالذكرعندتنتهيحلقاتتسعمنالبطنيتألف-

.البيضوضعبعضوبطنهافينتهياألنثىأما

توازيةمتعصيباتولهمامتطاولينجناحينالصدريحمل-

ةالطويلالقوائممنأزواجثالثةولهابحراشف،ومغطاة

.والنحيلة

.استشعاروقرونمركبتينعينينالرأسويحملسم،1حواليالبالغالكائنيقيس-

ديتبالإذجرداءلهايقالاستشعارقرونلهااإلناث-

نقروفتملكالذكورأماالقصيرة،األشعاربعضإال

.وكثيفةطويلةبأشعارمجّهزةاستشعار

ويوجداألمام،نحوويمتدطويل،الفمويالخرطوم-

حسبطولهايختلفالفكية،اللوامسجانبيهعلى

.األجناس
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:نمطينإلىالبعوضأنواعتقسم

سرب،اللهذااختراقهابعداألنثىإلقاحويتمالمياهفوقأسراببشكلذكورهاتطير:األول

.وفيزيولوجيتهابيولوجيتهالدراسةالمختبرفيتربيتهايمكنال

.المختبراتفيتربيتهايمكنوبالتاليمحصورجوفياألنثىإلقاحيتم:الثاني

:البعوضياتحياةدورة
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اليرقات

فيًالرأسًأجزاءًفمويةًطاحنةًتتغذىًعلىًالجزيئات
النباتيةًوالحيوانيةًالعالقةًفيًالماء

مم،ًدوديةًالشكل،ًعديمةًالقوائم،ًتسع1ًطولهاً
(فيًالثامنةًفوهاتًتنفسيةًمنًالهواءًالطلق)حلقاتً

وتفقس بعد يومين بوجود الحرارة المناسبةالبيوضتطفو 

(ماءًمناسبًلحياتهاًلوضعًالبيض)البيضًوضعً

(وجبة دموية لألنثى الملقحة من مضيف)التغذية 
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البالغة

ويًشكلًالفاصلة،ًتح:الحوراء

الكتلةًالرأسيةًالضخمةًعلى

رأسًوصدرًالبالغة

األول اليرقيالطور 

الثاني

الثالث

الرابع 

(سم1)

أسابيع4ً-2تستغرقًدورةًالحياةً

طحًتتوقفًعنًالحركةًوتطفوًعلىًس.الجوحسبًحرارةً

الماءًمعّرضةًظهرهاًللهواءًفيحدث

رةًفيهاًشقًطوليًتتحررًمنهًالحش

البالغةًبالتدريج
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خاللة،الحارالبالدفيالسنةفصولجميعفياألرضية،الكرةسطحعلىالبعوضينتشر

.المعتدلةأوالباردةالبالدفيالدافئةالفصول

:التاليةاألنماطاإلنسانمعالبالغالبعوضعالقةحسبنميز

البعوض Domesticالمنزلي-أ Mosquitoأوالبشريةالمنازلضمنالنمطهذايعيش

.لألمراضلنقلهخطيرا ًويعدمنهابالقرب

البعوض Sub-domesticالمنزليقرب-ب Mosquitoدممنيتغذىلكييدخلالذيوهو

.الخارجيمسكنهإلىيعودثماإلنسان

البعوض Sauvageالبريأوالوحشي-ت Mosquito:الرطبةاألخشابضمنيعيشالذي

.مطلقا ًالمنازليدخلوالالقديمة،

البالغةالبعوضياتطباع
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بواسطةنقلي ًقدبعيدة،لمسافاتالرياحتحملهقدالشمس،غروبعندالبعوضبالغاتتنشط

.المصريةالزواعجمثل.الطائراتأوالبواخر

مهمة)البعوضيقطعهاالتيالمسافةمعرفة:مشعّةأومضيئةبموادالبعوضجسموسم

.(واألوبئةاألمراضانتشارمدىلمعرفة

.والرطوبةالحرارةحسبأشهرأربعةإلىتصل:البعوضحياةمدة

فيزنهايختدهنيةخالياإلىويحولهادمويةوجبةآخرالباردالفصلحلولعندالبعوضيأخذ

.عليهاليتغذىجسمه

ويصحالربيعفي،الشتاءفصلخاللمظلمةهادئةزوايافيHipernationالتشتية

.الربيعقدوممعالمفاجئالبعوضدازديايفسرمما،ثانيةوينشط
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تغذية البعوض البالغ

.األزهارورحيقالنباتيةالعصارات:البعوضذكور•

.ونضجهاالبيوضتكّونإلتمامالفقارياتدم:البعوضإناث•

بمعرفةفيدت:الدمترسيبطريقةخطرا ،أكثر:اإلنسانتلدغوالتيالمنازلضمنتعيشالتياألنواع)

.(البعوضةقبلمنالممتصالدممصدر

oعينمئة)عينيهابوساطةالليلفيمضيفهاعلىتتعرفالشمس،غروبعنداإلناثتنشط

هوظيفتالحمراءتحتاألشعةنظاممثليعملحراريجهازعلىالعيونهذهتحوي،(مركبة

.رؤيتهمنللتمكنبنفسجيلونإلىالظلمةفيالبشريالجلدلونعكس

oعديدةعواملاللدغعمليةويحّرض.متر60مسافةمناإلنسانروائحشماألنثىتستطيع

.(CO2نسبةارتفاعالرطوبة،المضيف،حرارة:مثل)
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للساقينالخلفيكالوجهسطحيةأوعيةعلىالحاويةالرقيقةالجلدمناطقالبعوضةتختار

.للساعديناألنسيوالوجه

سائال ،الدمقىليبللتخثرمانعةموادعلىيحويالذيلعابهامنقليال ًلدغتهاأثناءفيتلقي

منيستمرلذيالغذائهافتطمئناإلنسانبهايشعرفالاللدغةألمتخفيففيتفيدمخدّرةومواد

.بالدمالبعوضةبطنيمتلئحتىدقائق1-3

علىالعالقةأوعابهالفيتوجدالتيوالجراثيمالطفيلياتاللدغأثناءفيلإلنسانالبعوضةتنقل

.مختلفةأمراضا ًالموضعيةآفاتهاإلىباإلضافةلهفتسببالحادفمهاعناصر

:اإلنساندمعلىالبعوضأنثىتغذيةكيفية
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:Culexالبعوض العادي 

.دقيقةنهايةولهاالفموي،الخرطوممنأطولفكيةلوامس:الذكورفي

.الفمويالخرطوممنبكثيرأقصرالفكيةاللوامس:اإلناثفي

امواٍزلهبشكلالجدرانسطحعلىالراحةحالةفيالبالغاتتقف.

رقزوشكلعلىالماءسطحعلىوطافيةمجتمعةبيوضهااإلناثتضع

.دربالنشاوالغنيالملوثالماءفيالبعوضةيرقاتتتطور.صغير

أنثى البعوض العادي
البعوض العاديبيوض

:المميزةالصفات 
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:الممرضالعاديالبعوضدور

وينقلحاكة،وبثورجلديطفح

قياإفريفيهتيالبنكروفالخيطيات

يرقة البعوض العادي تحت المجهر الضوئي

Dr. Roba MOHAMAD

الماءسطحتحتمائللبشكوتتثبتللبطنالثامنةالحلقةعلىيتوضعطويلتنفسيأنبوباليرقةتملك

.والحركةالسباحةكثيرنشيطةبأنهاوتتصف.التنفسعندالهوائيأنبوبهابوساطة
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هواناإلنسإلىاألمراضنقلفيخطرا ًاألكثروالنوعالعالم،أنحاءكلفيالزواعجتنتشر

.Aالمصريةالزاعجة aegypti.الزاعجةنوعالسوريالساحلفيفينتشرسوريةفيأما

.Aالمزعجة vexans.

المصرية الزاعجة
المزعجة الزاعجة

Aedesالزاعجة
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:المميزةالصفات 

.العاديللبعوضمشابهةالبالغةالحشرةعندالفمويوالخرطومالفكيةاللوامس

بيضاءحراشفوالجسمالقوائممفاصلعلىويوجددقيقةالزاعجةأنثىلبطنالخلفيةالنهاية

.القيثارةلونتشبهللجنسمميزةتزييناتللحشرةتعطياللون
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وهينهاريونشاطهالهاموازًٍبشكلالجدرانسطحعلىالراحةحالةفيالبالغاتتقف

.خاصةتزييناتولهامنعزلةبيوضهااألنثىتضع.الطيرانضعيفة

تجمعاتفيتشاهدأنهاحتىمقدارها،قلمهماالصغيرةالمائيةالمجّمعاتفييرقاتهاتتطور

أوجرةشفيحفرةفيأوالفخاركساراتأواليابسةواألوراقاألرضعلىالقليلةاألمطارمياه

.الشاطئيةالصخورفيحفرعلى

أثناءفيالماءطحستحتمائلبشكلوتتوضعوعريض،قصيرا ًتنفسيا ًأنبوبا ًاليرقةتبدي

.تنفسها



22Dr. Roba MOHAMAD

:للزاعجةالممرضالدور

وحمىاأمريكوجنوبإفريقيامنالمداريةالمناطقفيالصفراءالحمىالمصريةالزاعجةتنقل

.دماغوالالسحايااللتهابالمسببةوالفيروساتوالكاريبي،المداريةالمناطقفيالضنك
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االنفيل الزاعجة

ةالسوريالمحافظاتفيمنهاعديدةأنواعشّخصتوقدالعالممنواسعةمناطقفييشاهد

.ودرعاالغابمنطقةفيخاصةوريفها،

Anophelesاألنُفيل
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مضربكلش)فقطالذكورعندنهايتهافيوتنتفخالفمويالخرطومطول=الفكيةاللوامسطول

.(التنس

يوضهاباإلناثوتضع.الجدرانسطحعلىمائلبشكلالراحةحالةفيالبالغةالحشرةتقف

.المشمسةالصافيةالنقيةالمياهسطحعلىمنعزلة

:المميزةالصفات 

التنفسيةوهاتالفتنفتحتنفسي،أنبوبلليرقةليس

طحستحتتتوضعلذلكالماء،سطحعلىمباشرة

الحركةةقليلوهي.التنفسعندلهموازًٍبشكلالماء

اخلهدوتغطسالماء،سطحعلىالسكونإلىوتميل

.راحتهايقلقبماتشعرعندما
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:لإلنفيلالممرضالدور

الفيروساتلينقأنواعهاوبعض.العالممنمختلفةأماكنفيالبرداءداءتنقلاإلنفيلأنواعجميع

.البنكروفتيهخيطياتالأووالدماغالسحايااللتهابالمسببة
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مم1,5منأقلثقوبذيالنوافذوشبكالناموسيات.

الحشريةبالمبيداتالمالبسمعالجةأوالحشراتمنفّراتPeripell-Solfac.

بيضالوضعمنالبعوضلمنعالماءعلىالحاويةاألوعيةوتغطيةالمائيةالتجمعاتإزالة

.مستمربشكلالعامةالمسابحمياهوتحريك

البالغةالحشرةعلىللقضاءالحشريةالمبيداترش.

قطرأفضلوتعدوجودهاأماكنفيووضعهالليرقاتالقانصالكامبوزيأسماكتربية

.الحيويةالمكافحة

منهوالوقايةالبعوضمكافحة


