
 الطبيةالحشرات 



Medical Entomology 

 .  Arthropodsمفصلية األرجل علم يبحث في الكائنات الحية •

 .Acarians القرادياتو Insects الحشراتمجموعتين هامتين طبيا •

 تنقل بعض األمراض وبعضها يتطفل على جلد اإلنسان أو داخل جسمه•

قصيرة بضعة )تختلف مدة الوجبة الدموية في الكائنات الماصة للدم •
 (.كالقرادياتدقائق كالبعوض أو أشهر 

تختلف تظاهراتها الجلدية من كائن آفات موضعية تسبب لدغتها •
 مفصلي آلخر ومن شخص آلخر حسب مناعته

 لديدان أو أوالي أو الجراثيم أو الفيروساتعامل ناقل تلعب دور •

 على جلد اإلنسان كالجربتتطفل خارجيا أو •

 كداء النغف اللحمي داخل جسم اإلنسان أو •

 



 مفصليات األرجل

Arthropods 



 مفصليات األرجل

Arthropods   

 كائنات منفصلة الجنس •

 ليس لها هيكل داخلي •

 قاسية  كيتينيةمحاطة بغالف خارجي مؤلف من عدة طبقات •

قاسية مفصولة عن بعضها  كيتينيةيتكون جسمها من عدة قطع ◄•
 القرادياتالبعض بشكل واضح عند الحشرات وغير واضح عند 

تتألف قوائمها من عدد من القطع القاسية تتصل ببعضها بوساطة •
 مفاصل طرية ودقيقة 

قاسية غير قابلة للتمدد كالعلبة ال تسمح له بالنمو  كيتينيةتحاط بطبقة •
أثناء دورة حياتها فتبدل شكلها  انسالخاتأو الكبر فتخضع لعدة 

 الجديدة قاسية  الكيتينيةوحجمها قبل أن تصبح الطبقة 

 (طائرة  حشرة←دودة)تكون هذه التبدالت واضحة في الحشرات •



 دورة الحياة

 :   كل مفصليات األرجل تمر بالمراحل التالية◄

 : األنثى تضع •

أو خادرة  Nymphحوراء ←  Larva يرقة← بيوض ملقحة •

Pupa ← بالغةAdult 

أما بقية المراحل في بعض األجناس البالغات دوما هوائي تنفس •

 يكون مائي



 الدور الطبي لمفصليات األرجل

 دخول القطع الفموية في الطبقات الجلدية : اللدغة•

يختلف عددها وشكلها حسب األجناس وبالتالي الرضوض التي تحدثها تختلف •
 في شدتها 

-  تدخل خرطومها الفموي الحاد ضمن األوعية الشعرية للمضيف وتمتص
 البعوض = دمه

-  الفاصدة = تحرض تشكيل خراجة دموية ثم يمص منها الدم 

-  تهضم األنسجة الجلدية بلعابها وتمتص المواد الناجمة عن انحالل األنسجة
  كالقراديات –مشكلة قناة نسيجية ضمن الطبقات الجلدية 

أثناء اللدغ تحقن لعابها الحاوي مواد بروتينية محسسة للجسم وقد تكون سامة •
ا كانت كميتها كبيرة وتختلف ردود فعل المضيف على هذا اللعاب من ذإ

 شخص آلخر



 الدور الناقل لألمراض

تنقل الفيروسات والجراثيم والطفيليات إما آليا أو حيويا •

 (يشكل مفصلي األرجل مضيف وسيط)



 الحشرات

Insects  

 القراديات

Acarians 

 جسمها مقسم لرأس وصدر وبطن  -

أزواج من األرجل فقط  3للبالغة  -
 وأجنحة للطيران 

اليرقة والحوراء تعيش في الماء  -
 غالبا 

الرأس يحمل خرطوم فموي مؤلف  -
   الفقيماتمن عدة قطع للتغذية أهمها 

   الفقيماتتسمى 

 جسمها بيضاوي غير مقسم ظاهريا  -

 أزواج من    4البالغة والحوراء لها  -

 األرجل  

 .  أزواج فقط 3واليرقة لها  -

 

عدة قطع للتغذية من : الحيزوم الفموي -
 بينها القرنيات

 القرنيات تسمى 

 



   القراديات 

 القراديات

   القوارم الخطماء   اللبوديات

تحت عائلة 

 البرام 

تحت عائلة 

 اللبود
جنس 

   الدويدية

جنس 

 القارمة   الخمطاء

 الجريبية

 البشرية



   اللبودياتعائلة 

 تحت عائلة البرام•
 الطرية  بالقرادياتتسمى •

الحيزوم الفموي للقراد موجود في الناحية •
 البطنية 

 

فرق شكلي واضح بين الذكر واألنثى ال يوجد •
 البالغين 

 على الوجه الظهري  كيتينيدرع ال يوجد •

 الطيرتضم جنس البرام وجنس الذع •

 

 

 

 

 

 تحت عائلة اللبود•
 القاسية  القرادياتتسمى •

في الناحية األمامية  يتوضعالحيزوم الفموي •
 للقراد ويكون مرئيا من الوجه الظهري 

 تختلف الذكور عن اإلناث شكليا •

قاسي  كيتينيالذكور تحوي على ظهرها درع •
متطور يغطي كامل الوجه الظهري في حين 

يكون صغيرا في اإلناث يغطي فقط الثلث 
 األمامي 

القشرة الخارجية لماعة بلون بني غامق أو •
 ألوان زاهية فاقعة 

 



   اللبودياتعائلة 

 تحت عائلة البرام

Argasides   

 الطرية  بالقرادياتتسمى •

 الحيزوم الفموي للقراد موجود في الناحية البطنية •

 فرق شكلي واضح بين الذكر واألنثى البالغين ال يوجد •

 على الوجه الظهري  كيتينيدرع ال يوجد •

 تضم جنس البرام وجنس الذع الطير •



 اللبودياتعائلة 

 تحت عائلة البرام

 جنس البرام•
 سم 1بطول •

الظهري        يوجد خط فاصل واضح بين الوجه •
 والبطني 

 

 تشاهد بكثرة في أماكن تربية الحمام وفي المنازل •

 يلدغ النائم ليال لتناول وجبته الدموية                   
 ويعود لجحره( دقائق إلى ساعات)

 ال يستطيع الرؤية بل ينجذب بروائح المنتجات التنفسية
Co2  

 لدغته حاكة مؤلمة•

 ال ينقل أمراض •
 

 

 

 سوريافي يوجد •
 

 

 جنس الذع الطير•
 سم1طولها أكثر من •

 ال يوجد حد فاصل بين الوجه البطني والظهري •

 محدب وقشرته الخارجية محببة بلون بني غامق شكله       

 

في جحور القوارض الوحشية وأماكن تربية يعيش •
 الخنازير

 

 

 

 مؤلمة لدغته •

ينقل لإلنسان العديد من العوامل الممرضة كجراثيم •
ويورث  القراديةالمسبب للحمى الراجعة  البورليات
 لألجيال القادمة  البورليات

 

 لم يالحظ في سوريا •
 



   اللبودياتعائلة 

 تحت عائلة البرام 

 Argasجنس البرام 

 سم 1بطول •

 يوجد خط فاصل واضح بين الوجه الظهري والبطني •

 تشاهد بكثرة في أماكن تربية الحمام وفي المنازل •

 يلدغ النائم ليال لتناول وجبته الدموية•

 ويعود لجحره( دقائق إلى ساعات)      

   Co2ال يستطيع الرؤية بل ينجذب بروائح المنتجات التنفسية •

 لدغته حاكة مؤلمة•

 ال ينقل أمراض •

 يوجد في سوريا•



   اللبودياتعائلة 

 تحت عائلة البرام 

 Ornithodoresجنس الذع الطير 
 سم1طولها أكثر من •

 ال يوجد حد فاصل بين الوجه البطني والظهري •

 شكله محدب وقشرته الخارجية محببة بلون بني غامق •

 يعيش في جحور القوارض الوحشية وأماكن تربية الخنازير•

 لدغته مؤلمة •

 البورلياتينقل لإلنسان العديد من العوامل الممرضة كجراثيم •
 لألجيال القادمة  البورلياتويورث  القراديةالمسبب للحمى الراجعة 

 لم يالحظ في سوريا •



 القراديات

   القوارم الخطماء   اللبوديات

تحت عائلة 

 البرام 

   القراديات 

تحت عائلة 

 اللبود
جنس 

   الدويدية

جنس 

 القارمة   الخمطاء

 الجريبية

 البشرية



   اللبودياتعائلة 

 تحت عائلة اللبود
 القاسية  القرادياتتسمى •

 في الناحية األمامية  يتوضعالحيزوم الفموي •

 للقراد ويكون مرئيا من الوجه الظهري      

 تختلف الذكور عن اإلناث شكليا •

قاسي متطور يغطي  كيتينيالذكور تحوي على ظهرها درع •
 كامل الوجه الظهري في حين 

 يكون صغيرا في اإلناث يغطي فقط 

 الثلث األمامي   

 القشرة الخارجية لماعة بلون بني •

 غامق أو ألوان زاهية فاقعة   



   اللبودياتعائلة 

 دورة الحياة -تحت عائلة اللبود
 تقضي فترة طويلة على مضيفها ألن وجبتها الدموية تحتاج عدة أيام •

 أمثال حجمه وهو صائم 4-3يكبر حجم القراد ليصل •

 يحدث اإللقاح على ظهر المضيف قبل الوجبة الدموية •

 وينتهي بعدها دور الذكر ويسقط على األرض ويموت   

 تسقط بعدها األنثى الممتلئة بالدم والملقحة على األرض•

 آالف بيضة ملتصقة ببعضها بشكل كتل كبيرة وتموت األنثى بعد اإلباضة  8-2وتضع    

 أزواج من القوائم  3ب يرقات تفقس البيوض وتخرج منها  أسايبع 7-2بعد •

أيام تتسلق اليرقات على األعشاب وحين مرور اإلنسان أو الحيوانات تعلق  5بعد •
أزواج من القوائم  4لها  لحوراءعليهم لتتغذى ثم تتركها وتسقط على األرض لتتحول 

 لكن أجهزتها التناسلية غير واضحة 

لبالغة تعلق الحوراء على مضيف جديد لتتغذى أليام ثم تسقط أرضا وتنسلخ لتتحول •
 تستضيف حيوانا فقاريا جديدا 

 تنقل األمراض بين اإلنسان والحيوان   –مضيفات على األقل  3تحتاج دورة الحياة •



 دورة الحياة



   اللبودياتعائلة 

 أهم األجناس -تحت عائلة اللبود

 مروحي الرأس +  الخروعياللبود •

 :  الخروعياللبود : أوال •

 يعيش في غابات المناطق المعتدلة والباردة •

(  ال تحدث حكة أو ألم –ملم 1صغيرة )تتطفل على اإلنسان  يرقاته•

 البالغات والحوراء بحالة تطفل على اإلنسان ماتشاهدونادرا 

 سم  1بعد الوجبة الدموية يصيح قطره •

 تدخل القرادة حيزومها الفموي ضمن جلد المضيف•

 وتفرز مواد مخدرة ومانعة للتخثر    



 اإلمراضية - الخروعياللبود 

 تفرز اإلناث مادة سامة لألعصاب تحرض شلال •

 متصاعدا يتطور ليبلغ الجهاز التنفسي مسببا الموت   

 يسبب حمامى مزمنة هاجرة من نقطة اللدغة •

 :ينقل مجموعة من العوامل الممرضة •

 إن كان حامال لها فيسبب :  البورلياتجراثيم  -1•

   اليمداء     

 المسببة لحمى الجبال الصخرية  الركتسية الركتسيا•

   Piroplasms – Babesiaالمتصورات الدموية كال •

   التوالريمياالمسببة لداء  التوالريمية البستوريالت•



   اللبودياتعائلة 

 أهم األجناس -تحت عائلة اللبود

 Rhipicephalus sanguineous: الرأس مروحي : ثانيا •

سداسية على الوجه الظهري تحت الحيزوم  كيتينيةيمتاز بقاعدة •

 الفموي مباشرة 

 ينتشر في أوروبا وشوهد في سوريا •

 يتغذى على الكالب ويلدغ اإلنسان استثنائيا •

 المسببة الكونورية الركتسياتينقل لإلنسان •

 في حوض البحر األبيض المتوسط  البرعميةللحمى     



 القاسية المثبتة على جلد اإلنسان  القرادياتنزع 

 أو الكلوروفورم االيترتخدير القراد بتطبيق 1)

 لوقت طويل ليتأثر به     

نزع القراد بسحبه بملقط باتجاه محوره مع الدوران لليسار كأننا 1)

نفك برغيا ونبقى باتجاه محور جسم القراد دوما ألن أي تغير في 

وضعيته يمكن أن يسبب تحطم الحيزوم الفموي من قاعدته وبقائه 

 في جلد اإلنسان مسببا التهابات خطيرة 

كلما كان نزعه أبكر كان خطورة إصابة اإلنسان  بالعوامل 2)

 الممرضة أقل 
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 الخطماءعائلة 

Trombidiforme   
 :  لها جنسان هامان طبيا•

 الخطماءوجنس  الدويديةجنس •

 Demodex: الدويديةأوال جنس •

  الدويديةتضم أنواع عدة ما يتطفل على اإلنسان هما نوع  -•
وتعيش في األجربة  Demodex folliculorum  الجريبية

 وتعيش في الغدد الزهمية  D. brevisالقصيرة  والدويديةالشعرية 

 تنتشر في أنحاء العالم •

 وتوجد في سوريا    



 شكل العامل الممرض

 ميكرون في المرحلة البالغة  400دودية الشكل •

 تتجمع األزواج األربعة من القوائم في الجزء األمامي منه •

 يغطي جسمه أشعار قصيرة  •

 في الجريبات الشعرية للوجه والذقن والقفا وفي  الدويديةتعيش •

 الغدد الزهمية لجناحي األنف والجبهة واألجفان وفي صيوان األذن   

 تتم كامل دورة حياتها في األجربة الشعرية•

 تخرج البالغة من فوهة الجريب الشعري لتتزاوج وتبقى لمدة•

 بيضة  24-20تضع بيوضها وساعة لتعود بعدها لألجربة الشعرية  12 

 في كل جريب     

 –عديمة القوائم  يرقاتتفقس البيوض لتخرج منها •
 أزواج  4لها  لحوراءتتحول  –أزواج من القوائم  3تنسلخ ليظهر لها   •

 قادرة على الخروج من الغدد الزهمية والجريبات لسطح الجلد     

 لقرادة بالغة تنسلخ بعدها مرتين  لتتحول      

 يوم  14دورة الحياة تستمر •

عندما ينام المصاب تبدأ حركتها زاحفة لفوهة  –حركتها خفيفة تزداد بالحرارة والظلمة •
 الجريب لتجد شريكها 



 عدوى الطفيلي 

 غالبا مصدرها بشري  –غير معروفة بدقة •

 على األرجح بالتماس مع شخص مصاب أو استخدام أدواته •

دون أعراض  القرادياتنسبة كبيرة من البشر يحملون هذه ◄

 سريرية ويساهمون بنقل المرض



 اإلمراضية
 :  له دور في مجموعة من التظاهرات الجلدية •

  النخالية الجرابية 

التهاب األجفان الحاد أو المزمن 

(ضخامة األنف)األنف  فيمة 

 العد الوردي الحبيبي المنعزل 

 وجدت بشكل غزير في حب الشباب الزهرية 

 داء الوردية الوجهية 

 المترافق مع االيدز  الدويديةداء 

أخماج انتهازية في األطفال المصابين 

 بابيضاض لمفاوي حاد      



 التشخيص والعالج

 : التشخيص•

 وتشفيفهاكشط الوسوف على سطح الوجه بشكل عقيم أو عصر البثرات 
 ٪وفحص المحتوى بالمجهر الضوئي 30بالبوتاس  

 إجراء خزعات جلدية 

 : العالج•

الموضعي  الميترونيدازول 

 تنظيف الوجه بمنظف غير صابوني مرتين يوميا 

 تجنب المنظفات الزيتية والمكياج الدهني 

 تمسيد للغدد الزهمية الوجهية بالماء الساخن للتخلص منها عند الحملة
 األصحاء

 كريمcrotamiton   و كريمpermethrin    وivermectin  فمويا 
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 Trombidiforme الخطماءعائلة 

 Trombicula الخطماءجنس 
 : نوعين هامين طبيا•

 األكاموشية والخطماءالخريفية  الخطماء•

 T.autumnalis: الخريفية الخطماء: أوال •
 Red bugsالحمراء  الخطماءتسمى •

 تعيش في حقول العنب حيث تتم كامل دورة حياتها•

 ملم وتتغذى البالغات والحوراء على مفصليات 2البالغة •

 األرجل المجهرية الموجودة بالتربة بالقنص       

 تتطفل على اإلنسان والفقاريات فقط اليرقات ◄•

 تتثبت بحيزومها الفموي على جلد اإلنسان وتفرز لعابا •

 يسبب انحالل النسيج الخلوي مشكال قناة نسيجية تمر عبرها    

 السوائل النسيجية وتتغذى اليرقة عليها بالرشف   

 

 ميكرون 800ميكرون وبعد امتالئها بالدم تقيس 200اليرقة الصائمة بيضوية تقيس  •

 -أيام تسقط بعدها على األرض وتنسلخ إلى حوراء 6-5تبقى بحالة تطفل •

 



 الخطماءعائلة 

 الخطماءجنس 

 
  تتمة:الخريفية الخطماء: أوال •

وتحرض طفحا خريفيا يظهر الداء األحمري لقاطفي العنب تسبب •

 في نهاية الصيف عند المزارعين وقاطفي العنب 

 تتثبت عادة في منطقة الخصر والجوارب•

 ال يستطيع  حكة شديدةوتبدأ بلدغه مسببة  

 اإلنسان النوم بسببها وقد تؤدي اللدغات لترفع حروري   

 الجلدية والمميزات الفصلية  التوضعاتأهم عناصر التشخيص •

 محاليل كحولية وبلسم بيرو : العالج•



 الخطماءعائلة 

 الخطماءجنس 

  .akamushiT :األكاموشية الخطماء: ثانيا•

 يوجد في الشرق األقصى •

يسمى حمى  التيفيةتسبب لدغاته ترفع حروري يشبه الحمى •

الشرقية  الركتسياتوتسببها  تستوغاموشينهر اليابان أو حمى 

   الخطماءالتي تنتقل بالوراثة عند 

تتطفل على اإلنسان وتتغذى ولمرة واحدة اليرقية فقط المرحلة •

 على دم األنسان لتنقل له األمراض 



   القراديات 

 القراديات

   القوارم الخطماء   اللبوديات

تحت عائلة 

 البرام 

تحت عائلة 

 اللبود
جنس 

   الدويدية

جنس 

 القارمة   الخمطاء

 الجريبية

 البشرية



 القوارمعائلة 

Sarcoptiformes 

البشرية  الجريبية القارمة: نوع واحد يتطفل على اإلنسان •
Sarcoptes scabiei hominis   

 Scabiesداء الجرب تسبب •



   Scabiesداء الجرب 

 من األمراض السارية والمعدية •

 يتظاهر بحكة شديدة •

 والنروجي  والرضيعيالعادي : أشكال سريرية 3له •



 شكل العامل الممرض

البالغة لها جسم بيضوي رمادي اللون وقشرة خارجية مجعدة •

أزواج من القوائم األماميان متجهان لألمام  4ومزودة ب

 والخلفيات للخلف 

 ميكرون  220كر ذميكرون وال330تقيس األنثى •

 بعض القوائم مزودة بمحاجم تسمى قناب تساعد بتمييز الجنس •

 2+1تتوضع المحاجم على الزوجين : عند اإلناث   

 4+2+1عند الذكور على األزواج   

 حيزومها الفموي قصير•



 دورة الحياة

 تسكن األنثى ضمن نفق تحفره في الجلد تقضي فيه•

 مدة حياتها التي تقدر بشهرين      

 بيضوية شفافة بغالف رقيق  بيوضتضع •

 أيام لتحرر يرقات تترك الثلم 4-3تفقس بعد   

 لتصل إلى سطح الجلد     

 نفقا جديدا في الجلد وغالبا في اليرقاتتحفر •

 قاعدة الجريبات الشعرية       

  بالغةثم  لحوراءتتحول  انسالخاتبعد عدة •

 تصل للمرحلة البالغة  الجريبية القوارمقليل من •

 يحدث توازن بين المضيف والطفيلي يحد بسرعة من عدد اإلناث•

 كر األنثى ثم يموت ذيلقح ال •

 وتطرح فضالتها داخل الثلم  الخالليةفي مختلف مراحل تطورها بالسوائل  القوارمتتغذى •

 

 



 الوبائيات والعدوى

 المرض منتشر في جميع العالم •

العدوى بانتقال األنثى أو بيوضها أو يرقاتها من إنسان آلخر إما •

بالتماس المباشر كمجالسة المصاب أو بالتماس الجنسي ومن األم 

 المرضعة لطفلها 

أو التماس غير المباشر بارتداء مالبسه واستعمال مناشفه وأغطية •

 السرير واألثاث 

 خارج الجلد سا 48األنثى يمكن أن تعيش •



 اإلمراضية

 الحويصالت اللؤلؤية و الجريبيةاألثالم : أهم ما يميز المرض •

تنجم عن األنفاق التي تحفرها األنثى بحيزومها الفموي على : األثالم•
   مالبيكيوطبقة  المتقرنةشكل قناة في الجلد بين الطبقة 

 تنشط بالعمل ليال وتقف نهارا •

 ملم ليصل طوله في نهاية  2-1تحفر كل ليلة  •

 ملم ويظهر بشكل خدوش متعرجة  30حياة األنثى 

 صغيرة بلون رمادي أو أسود بسبب تراكم

 واألوساخ في النفق القارمةمفرغات  

   

 يصعب كشف األثالم لدى المعتنين بنظافتهم  •



 اإلمراضية

 :  الحويصالت اللؤلؤية •

بسبب تشقق الخاليا الجلدية بتأثير الوذمة  مالبيكيتوجد في طبقة •
الناجمة توسع األوعية وارتشاح الكريات البيض المعتدلة  الخاللية

فتبدو  بشكل اندفاعات  القارمةوالحمضة الناتجة عن تخريش لعاب 
 كروية صغيرة أقل من حجم قاعدة الدبوس وأكبر عند الرضع 

 يحدث فرط تقرن في الطبقة السطحية: في الجرب النروجي •

   وأسفنجية صفيحيةللجلد مؤديا لتشكل طبقات قشرية    

   الجريبية بالقوارممملوءة     

العالمة الرئيسية للجرب وتنتج عن ظواهر تحسسية للعاب : الحكة •
 وليست عن التأثير الميكانيكي  ومفرغاتها القارمة

تبقى في الجلد بعد موتها حتى  القوارمتستمر فترة بعد المعالجة ألن •
 يقضي عليها الجهاز المناعي 



 األعراض السريرية
   Normal scabies:الشكل العادي•

 اسابيع لشخص لم يصب سابقا  6حضانة أسبوعين حتى •

 أيام لشخص أصيب سابقا  4-1قصيرة •

تختلف تظاهرات المرض شكال وتوضعا حسب سن المصاب وجنسه •
 ودرجة ارتكاسه التحسسية 

 الحكة تالحظ في أماكن األثالم وتزداد ليال وعند نزع الثياب للنوم•

 لمعصم اليد الوجه األنسي الزنديةالحافة  –بين أصابع اليدين •

 للساعد الناحية األمامية لإلبط تحت األثداء عند النساء     

 ومنطقة العانة والصفن والحشفة عند الرجال ومنطقة اإلليتين    

بسبب الحكة التي  أكزيميائيةيصعب رؤية األثالم إن كانت مغطاة بآفات •
 تخرش الجلد الذي يصاب بخمج ثانوي 

أفضل ما يؤكد التشخيص استخراج البيوض بواسطة إبرة رفيعة تدخل في •
 الثلم أو البحث عن البالغات في نهاية األثالم  



 األعراض السريرية
 scabies Infantil: الرضيعيداء الجرب •

 عن البالغين  التوضعاتتختلف •

 ال تشاهد األثالم على أصابع اليدين بل في •

 الوجه بسبب انتقال العدوى من ثدي األم     

 حويصالت لؤلؤية على الكعبين وأخمص القدمين •

 صابة الحافة األماميةإعند األطفال األكبر سنا نالحظ •

 لإلبط وحول السرة وعلى اإلليتين وبجانبي وتر أشيل  

 والراحات واألخمصين وفروة الرأس   

 تكون اآلفات الجلدية بشكل حطاطات وحويصالت•

 ثانوي وتقوبؤ أكزيميائيةبثرية وعقيدات وتحدث آفات  



 األعراض السريرية
 Norwegian scabies: داء الجرب النروجي•

 شكل خاص من داء الجرب •

 شوهد للنروج ألول مرة •

 يصيب ضعيفي المناعة كالمسنين والسكريين والمجذومين •

 والمعالجين بأدوية خافضة للمناعة كمرضى زرع الكلية   

 التغذية وعوز وسيئي بالستيروئيداتوزرع النقي والمعالجة   

 مرضى اللوكيميا وعوز المناعة المكتسب   Aفيتامين     

 . نادرا عند أسوياء المناعة المتخلفين عقليا كتناذر داون•

 يبدأ باحمرار جلدي يتلوه تشكل قشور سميكة بيضاء مصفرة•

 .  ملم 20-2 مابين ثخنهايتراوح  التقرنبشكل لويحات مفرطة     

 كفروة الرأس والعنق والوجه واألظافر في األماكن التي ال يصيبها الجرب العادي     

 . الجريبيةال تشاهد فيه األثالم •

يشاهد لدى المتماسين مع المريض طفح أو حطاطات حاكة بشكل رئيسي على األطراف  خاصة •
غير ناضجة أو تحسس  قوارمفوق خط القفاز أو تحت طرف الكم ربما بسبب تهيج جريبي من 

   القارمةلبراز 

 بغزارة  القوارمبفحص الطبقات القشرية حيث تشاهد فيه  –التشخيص سهل إثباته •

 .يلتبس التشخيص مع الصدف أو األكزيما أو احمرار الجلد•



  المعالجة

 غسل الجلد جيدا بالماء الساخن : فتح األنفاق •

 دقائق ثم ينشف الجلد ويوضع 10والصابون لمدة 

 مراهم قاتلة للطفيليات 

 يوضع على كامل الجسم  البنزيلبنزوات :  

 د 15عدا الرأس مرتين متتاليتين بفاصل زمني   

 ويفرك به الجسم    

 يطبق مرتين  الكروتاميتونيمكن استخدام مرهم •

   سا 24بفاصل     

بعد يوم كامل من تطبيق أحد الدواءين يستحم المريض من جديد ويبدل ثيابه •
 ويعقمها ويغليها 

 يجب تطهير اآلفات كي ال تصاب بإنتانات ثانوية•

  المتقرنةإزالة الطبقات القشرية الجلدية بحلها بمواد حالة للطبقة : الجرب النروجي•
 ٪ ثم تطبق المعالجات السابقة 10 السيالسيلأسيد يوضع الفازلين  سياليسيك

 Ivermectinو بالطريق العام   Sulfur, Permethrin: أدوية أخرى موضعية•



 الوقاية

غسلها ومنع العدوى والتغيير اليومي للمالبس والشراشف •

 بالغلي وتعريضها للشمس 

 عزل مريض الجرب النروجي حتى تكتمل معالجته •

 ارتداء قفازات عند التعامل مع المرضى •


