
 الديدان الحبلية  

   الممسودات



 مقدمة عامة

غير مجزأة غالبا ملساء أسطوانية خيطية الشكل ديدان حبلية متطاولة •
دوما واألنثى الجنس  مفترقةذات نهاية أمامية مستديرة وخلفية مستدقة 

 أطول من الذكر 

 :  طبقات  3يحاط جسمها بجدار مكون من •

تعيق ,  جليدية غير خلوية مرنة ومقاومة للخمائر الهضمية:  األولى1)
 نمو الدودة مما يضطرها لالنسالخ عدة مرات أثناء تكاملها 

 خاليا ظهارية : الثانية2)

 طبقة من الخاليا العضلية :  الثالثة3)

ضمنه أجهزة الدودة الهضمية  آحينيتحوي جوف عام يحوي سائل •
 والعصبية  اإلفراغيةوالتكاثرية وأجزاء من الجملتين 

يرقة تنسلخ عدة ←تفقس لتعطي ← تبدأ دورة حياتها من بيضة ملقحة•
 دودة بالغة ← لتعطي انسالخات



 : تقسم حسب مكان توضعها في الثوي النهائي 

 ديدانها البالغة في لمعة األمعاء: معوية  ممسودات•

ديدانها البالغة في لمعة األمعاء : نسيجية  –معوية  ممسودات•

 ويرقاتها في أنسجة الثوي نفسه

ديدانها البالغة في الجهاز اللمفي : وعائية –نسيجية  ممسودات•

 أو النسيج تحت الجلد



 (السرميات) األقصورةداء 



   السرمياتداء 

 : تسببه دودة حبلية في أمعاء اإلنسان تسمى •

 Enterobius الحرقصأو الدودة الدبوسية أو  الدويدية السرمية
vermicularis  -  (Pinworm) 

 تنتشر في كل أنحاء العالم •

 تصيب جميع األعمار وخاصة األطفال في المدارس وضمن األسرة •



 الدودة الدبوسية 

 الممرضالعامل شكل 

 صغيرة لونها أبيض تشبه الخيط القصير حبلية • 

 ملم  10ملم واألنثى  5الذكر •

 تساعدشفاه  3فم يحوي : النهاية األمامية •

 في تثبيت الدودة في مخاطية األمعاء      

 طوالنيتانيوجد في الدودة قنزعتان جانبيتان •

 تميزان المقطع العرضي للدودة      

 :  النهاية الخلفية •

 ملتوية بشكل يد العكاز إلى : الذكر•

 بشوكة تناسلية الجهة البطنية وتنتهي 

 مخروطية مستقيمة ومدببة: األنثى •

 



 بيضة الدبوسية 

بيضوية غير متناظرة محدبة بـأحد طرفيها ومستوية في اآلخر  •

 ليساعدها على االلتصاق على مخاطية الشرج 

 ميكرون  30X60تقيس  –•

وتحوي داخلها  آحينيةلها قشرة ملساء مضاعفة طبقتها السطحية  –•

 ينثني على نفسه  جنين كامل النمو متحرك

 



 دورة الحياة
 بأعداد كبيرة تتغذى من الفضالت نهاية اللفائفي وفي األعور الديدان الكهلة تتوضع في •

قد تطرح مع البراز . بعد اإللقاح تموت الذكور وتهاجر اإلناث عابرة الكولون من أوله إلى آخره •
 المخاطية الشرجية الثنياتإذ تجتاز المعصرة الشرجية ليال أثناء نوم المصاب وتتثبت على 

 بغرس نهايتها الدبوسية الخلفية وتضع بيوضها •

 بيضة أو على دفعات  1000دفعة واحدة     

 تلتصق البيوض في محيط الشرج ثم تموت •

 اإلناث بعدها وتسقط مع البراز     

 ال تحتاج لحضانة خارجية أو ثوي وسيط البيوض ◄•

 لنضجها      

 عندما تدخل األنبوب الهضمي تصل االثني عشر•

 وتنحل قشرتها بالعصارات الهاضمة المعدية وتخرج منها   

 يرقة تذهب لنهاية اللفائفي أو األعور لتنسلخ وتصبح   

 ديدان كهلة        

 أسابيع  3تستغرق هذه الدورة •



 العدوى
 تقاوم البيوض الوسط الخارجي •

 كون البيوض ناضجة فهي: العدوى الذاتية •

 تستطيع إحداث العدوى مباشرة إذا حك المريض  

 المنطقة الشرجية ثم وضع أصابعه في فمه  

 تصل البيوض للسبيل الهضمي وتتابع دورة حياتها – 

 (يفسر اإلصابة بعدد كبير من الديدان)  

 قد تسقط البيوض في مالبس : الطريق المباشر •

 المريض الداخلية أو على شراشف السرير أو أرض الغرفة 

 أو غبار البيت أو مقابض األبواب فتنتقل للفم مباشرة 

 (غالبا ما تصاب العائلة كاملة )وتنتشر لبقية أفراد األسرة 

 تناول الخضار والفواكه الملوثة :  غيرالمباشرالطريق •

 كسماد المخموجبالبيوض بسبب استعمال البراز البشري •



 األعراض السريرية

 يمكن أن يبقى المريض طيلة حياته مصابا بسبب العدوى الذاتية •

 بسبب تهييج النهايات الدبوسية لألنثى: الحكة الشرجية •

 حكة شرجية مسائية المثبتة على مخاطية الشرج فتسبب  

 تعد العالمة الرئيسية    

 أيام وتختفي لتعود بعد أسابيع  4-3تدوم 

 تهيج وأرق واضطرابات نوم يحدث عند األطفال خصوصا •

 قد تمتد عند الطفالت الصغيرات للفرج –بسبب الحكة    

 فقدان شهية وآالم مبهمة وخاصة في: االضطرابات الهضمية •

 قد تترافق بإسهال أو براز عجيني –الحفرة الحرقفية اليمنى     

 –بسبب التحسس لمفرغات الديدان أو مفرزاتها السامة اضطرابات عصبية •
 . تسبب الرعب الليلي وصك األسنان



 االختالطات

 أكزيما حول الشرج •

 ٪ من الزوائد المستأصلة60-30: دخولها للزائدة الدودية •

دخولها للمهبل وتصعد لطرق التناسلية إلى قناة فالوب وقد •

 تصل للصفاق حيث تتكيس 



 التشخيص 
 الحكة الشرجية المسائية –العالمات السريرية : الموجه•

 :المؤكد•

نادرا ما نشاهد  –رؤية الديدان اإلناث في المنطقة حول الشرج أو البراز  ◄
 الذكر 

 ال تشاهد البيوض بفحص البراز عادة إال اذا تمزقت الدودة األنثى في األمعاء 

 تطبيق قطعة من السلفان الالصق على    (: غراهام)الشريط الالصق اختبار ◄ 

 صباحا قبل التغوط أو االستحمام  وثنياتهفتحة الشرج      

 في المنطقة إن وجدت  المتوضعةتلتصق البيوض  –

تنزع قطعة السلفان وتلصق على شريحة زجاجية ويضغط عليها وتفحص تحت  –
 المجهر لرؤية البيوض 

 ٪لدى اإلعادة98٪ وتصل ل 80حساسيته  -



 المعالجة
 يلون البراز  –األكثر فعالية  :  البيرفينيوم باموات•

 باألحمر                             

 : البيرانتيل باموات•

 البيبرازين – لبندازولأ – مبيندازول – فلورومبيندازول•

يوم من األولى مهما كان عمر المريض أو  21يجب إعادة المعالجة مرة ثانية بعد  ◄ 
 الدواء المستخدم 

 :  الوقاية
 غسل الفواكه األرضية قبل تناولها •

 غسل اليدين بالصابون بعد خروج المرحاض وقبل تناول الطعام  •

 إلباس الطفل لباسا مغلقا وقص أظافره باستمرار •

 غلي الشراشف والثياب الداخلية للمريض خالل فترة المعالجة •

 معالجة أفراد األسرة جميعا في وقت واحد•

 تجنب استعمال السماد البشري في التسميد لألراضي الزراعية•



 المسلكاتداء 

Trichocephaliasis 



 المسلكاتداء 

 Trichurisالمسلكة شعرية الرأس تسببه دودة حبلية تسمى •
trichiura   

ترتبط باستخدام السماد البشري في , تنتشر في كل أنحاء العالم •

 تسميد األراضي الزراعية



 المسلكة شعرية الراس 

 الممرضالعامل شكل 

 :  قسمينلها شكل سوطي مؤلف من , ديدان حبلية بلون وردي   •

وقسم خلفي , من الدودة يحوي الفم والمري  5/3أمامي رفيع قسم •
 من الدودة يحوي األعضاء التناسلية 5/2عريض يشكل 

 نهايته الخلفية ملتفة . سم 4:  الذكر•

 حلزوني نحو الناحية الظهرية بشكل     

 سنبلة تناسلية واحدة وفيها     

 منحنيةنهايتها الخلفية . سم5األنثى •

 البطنية قليال للناحية    

 تتوضع الفتحة التناسلية عند التقاء •

 الرفيعة والعريضةالمنطقتين •

 



 بيضة المسلكة شعرية الرأس 

 :البيضة •

ميكرون لها قشرة ثخينة بنية وفي  50X25الليمونة تشبه -

 .شفافتين آحينيتينقطبيها سدادتين 

 لحظة اإلباضة خلية مضغية حبيبية واحدةتحوي -

 



 دورة الحياة
 نهاية اللفائفي أو األعور الديدان الكهلة تتوضع في •

 (الثوي النهائي)عند اإلنسان      

 ينغرس قسمها الرفيع في الطبقة تحت المخاطية•

 وتتثبت الديدان بشكل دائم       

 يحدث اإللقاح في المكان وتضع األنثى •

 بيوضها التي تخرج عن طريق البراز للوسط الخارجي  

        

 شهر  12-2تربة رطبة دافئة بعد بقائها في •

 حسب حرارة الجو تصبح البيضة معدية حاوية   

 .على جنين ناضج كامل       

 عند ابتالع البيوض الخامجة تصل للعفج وتنحل•

 قشرتها وتتحرر اليرقات التي تذهب للفائفي أو األعور   

 .  لتنمو وتصبح ديدان كهلة       

   شهرتستغرق هذه الدورة •



 طريقة العدوى واآللية اإلمراضية

بشرب الماء أو تناول األغذية أو الخضار والفواكه األرضية الملوثة •
 بالبيوض الناضجة 

 داء سليم عموما •

 الموجودة في األمعاء بعدد الديدان  إمراضيتهترتبط •

تحرض الديدان إفرازا مخاطيا كثيفا دون رد فعل التهابي في موقع •
 اختراق الدودة للغشاء المخاطي المعوي 

قد تسبب الديدان نزفا يسبب فقر دم ناقص الصباغ صغير الكريات •
في حاالت الخمج الشديد بسبب استهالك الديدان البالغة للدم 

 .والسوائل النسيجية



 األعراض السريرية

 فترة الحضانة صامتة ال عرضية ومدتها شهر•

ذا كان عدد الديدان كبيرا تشاهد األعراض على شكل اضطرابات إ•
الم بالحفرة الحرقفية آ+ معوية كالتهاب األمعاء وإسهال مائي أو عجيني 

 زحير + اليمنى 

 :  االختالطات•

بسبب دخول الديدان إليها أو بسبب حدوث خمج جرثومي : التهاب زائدة
وغالبا تكون اإلصابة سليمة وتكشف الديدان بعد العمل  –ثانوي 

 الجراحي 

دودة 800˂إذا كان عدد الديدان :  فقردم 

التغذية  سيئيعند األطفال : هبوط شرج 

 



 الوقاية -المعالجة  -التشخيص

 :التشخيص•

  بالحمضاتزيادة خفيفة + فقر الدم معتدل الشدة ناقص الصباغ: الموجه 

رؤية البيوض في البراز بالفحص المجهري : المؤكد 

قد تشاهد البيوض صدفة في سياق البحث عن  الالعرضيةفي اإلصابات •
 طفيلي آخر

   فلورومبيندازول – ديفتارسون – ميبيندازول – البندازول: المعالجة •

 :  الوقاية•

 غسل الخضراوات والفواكه األرضية جيدا وغسل اليدين بالصابون قبل
 الطعام وبعد الخروج من المرحاض 

تجنب استخدام السماد البشري في تسميد األراضي الزراعية  . 



 داء الصفر

Ascariasis   



 داء الصفر 

 :  تسمى حبيليةتسببه دودة •

 Ascaris lumbricoides الخراطينيالصفر    

 داء منتشر في كل أنحاء العالم خاصة المناطق الرطبة والحارة •

 يرتبط انتشاره باستخدام السماد البشري في التسميد •



 األسكاريس

 شكل العامل الممرض

دودة حبلية اسطوانية لونها أبيض وردي على جليدتها تحززات •

 عرضية 

 سم  35-20سم واألنثى 30-15: الذكر•

 هي أطول الديدان الحبلية •

شفاه يحوي  3للذكر واألنثى مستديرة فيها فم يحوي :  النهاية األمامية•

 الفم أسنانا دقيقة 

 منحنية للناحية الظهرية وفيها سنبلتان تناسليتان : للذكرالنهاية الخلفية •

 .مخروطية الشكل مستقيمة : لألنثى النهاية الخلفية •



 األسكاريسبيضة 

غالفها مؤلف من طبقتين , ميكرون 40X 60تقيس البيضة  •

نشوية وخارجية لونها أصفر ملساء مكونة من مادة داخلية 

 الشكل  حليمية آحينيةبني مكونة من مادة 

 تحوي البيضة لحظة اإلباضة خلية مضغية واحدة  •

 



 دورة الحياة

 



 دورة الحياة

وخاصة في ( الثوي النهائي)األمعاء الدقيقة لإلنسان الديدان الكهلة تتوضع في •
ال تتثبت على جدار األمعاء وتتغذى بالمواد نصف  حروتوجد بشكل الصائم 

 المهضومة عن طريق الفم 

ألف بيضة يوميا وتطرح خالل مدة  200األنثى الملقحة تضع بيوضها بمعدل •
 مليون بيضة 60حوالي ( اشهر  8-6)حياتها 

شهر  18-1دة لتنضج متحتاج  –تخرج البيوض للوسط الخارجي مع البراز   •
 حسب حرارة ورطوبة التربة 

تدخل البيوض عبر الفم حيث تنحل قشرتها في العفج بتأثير العصارات الهاضمة •
 ←(اإلنسان ثوي متوسط )األمعاء   تجتازمخاطيةالتي  ←وتتحرر اليرقات
الوريد األجوف  ←األوردة البابية الكبدية ثم  ←ثم المساريقيةاألوعية الدموية 

 10تقف في الرئة  –أيام  4-3تصل للرئة بعد   ←القلب األيمن ثم ←السفلي ثم 
 ←تدخل لمعة السنخ الرئوي وتصعد في ←ثم  انسالخينأيام تنسلخ خاللها 

المري  ←فالبلعوم لتبتلع ثانية إلى  ← فالرغامى ←فالقصبات  ←القصيبات 
 . أسابيع 6-5فاألمعاء الدقيقة حيث تتحول لديدان كهلة خالل  ←فالمعدة  ←

 من العدوى  شهرينال تظهر البيوض في البراز إال بعد حوالي •



 العدوى

تقاوم البيضة برودة الجو وتبقى معدية شتاءين متتاليين •

 ٪5وتقاوم الفورمول بنسبة 

تتم العدوى بتناول البيوض مع الخضراوات والفواكه •

 األرضية المسمدة بالسماد البشري أو بشرب الماء الملوث 



 اآللية اإلمراضية

مرور اليرقات في الرئة يسبب ارتشاح في النسيج الرئوي •

ارتشاح مؤقت يزول بعد حوالي (: لوفلرمتالزمة ) بالحمضات

 يوم 8-15

للدودة على مخاطية فعل مهيج تنتج األعراض السريرية عن •

سمي على الجهاز العصبي الودي وفعل وفعل انعكاسي األمعاء 

بسبب المواد السمية التي تفرزها الديدان و بسبب  تحسسي

لهذه الديدان في الزائدة والطرق الصفراوية الخاطئ  التوضع

 .  أوستاشونفير  والمعثكلة



 األعراض السريرية

 يصيب الداء جميع األعمار •

 (عدد الديدان الموجودة في الجسم)تتناسب شدة أعراضه مع كثافة الخمج •

 الخمج الخفيف ال عرضي•

 : الخمج الشديد•

 :في مرحلة هجرة اليرقة•
 التي تتظاهر لوفلرمتالزمة بعد أسبوع من العدوى تحدث   •

 بسعال مع قشع وضيق تنفس وزرقة: سريريا •

 بكثافة غير واضحة الحدود في الرئة وحيدة : وشعاعيا •

 أو متعددة غالبا وحيدة الجانب    

 وقد تصاب كامل الرئة عدا القمة  -    

 يوم دون عواقب 15-8بعد  لوفلرتختفي أعراض متالزمة  –



  :مرحلة توضع الديدان الكهلة في األمعاء 

واإلسهال  واإلقياءعدية معوية كاآلالم البطنية م: اضطرابات هضمية • 
 (قهم أو نهم)واضطرابات الشهية 

 :بسبب الفعل السمي لمفرزات الدودة : اضطرابات عصبية•

  كالهذيان واألوهام وفتور الذكاء :  االضطرابات النفسية 

 واألرق والخوف من الليل                               

كالصداع والحكة األنفية والشرجية :  اضطرابات حسية 

ومتالزمة سحائية ونوب صرعية   االختالجيةكالنوب :  اضطرابات حركية 

 وتشنج الجفن العلوي  رقصيةوحركات                             

 كالعمى والرؤية النصفية والخوف من النور وعسرة :  حواسيةاضطرابات
 .أو الصمم أوالبكمالتصويت  

   

 .  والشقيقة والشريكالربو اضطرابات تحسسية •



 االختالطات

 أو انثقابها انغالفهابسبب كتلة الديدان أو انسداد أمعاء حاد 

قد تخرج الدودة من ثقب جدار األمعاء وتمر إلى الصفاق 

 أو تتكيس فيه بشكل خراج التهاب صفاق حاد وتحدث      

 الزائدة الدودية وتسبب التهابها أو تدخل       

 اإلقياءوتخرج مع قد تصعد أعلى األنبوب الهضمي  

 أو تدخل مجل فاتر أو القناة الصفراوية الجامعة 

 أو تدخل     خراجا كبديا أو القناة الصفراوية الكبدية أو في إحدى فروعها مسببة      

   قولنجاتكاليرقان أو اضطرابات كبدية صفراوية الحويصل الصفراوي مسببة     

 .  مرارية حادة      

 التهاب جيوب أو  أوستاشبسبب دخول الدودة في نفير التهاب األذن الوسطى
نوبة محدثة  الرغامىحين دخولها للجيوب الوجهية وقد تسقط الدودة الكهلة في 

 ضيق نفس فجائي واختناق 



 التشخيص
 ٪ تشير 60-30في الدم  الحمضاتارتفاع : الموجه•

 لإلصابة بديدان ذات هجرة نسيجية                

 عن الطفيلي في البراز التحري المباشر : المؤكد•

 إما برؤية الديدان الكهلة أو برؤية البيوض    

 حيث يكون عدد الديدان وحيد الجنس في الخمج •

 إذا كان الخمج بذكور ◄: قليال يصبح التشخيص صعبا  

 فقط حيث ال يوجد بيوض في البراز    

 وإذا كان الخمج بديدان أنثى فقط تشاهد بيوضا  ◄   

 ميكرون  90X 50غير ملقحة تقيس    

يمكن كشف الديدان في األمعاء بإجراء تصوير بطن شعاعي بعد إعطاء مادة الباريوم •
ي ذعن طريق الفم فتظهر خطوط كثافة رفيعة تدل على األنبوب الهضمي للديدان ال

 امتألت بالمادة الظليلة 

 رؤية الدودة في القيئ أو خروجها من األنف بحاالت نادرة •

 بكشف األضداد في مصل المريضالتشخيص المناعي غير المباشر •



 المعالجة

 في مرحلة هجرة اليرقة نعطي معالجة عرضية •

  ليمونات: في مرحلة توضع الديدان الكهلة في األمعاء الدقيقة•
   البيبيرازين

 – ومبيندازولفلور  – البيرانتيل باموات – البيرفينيوم باموات•
 البيبرازين -البندازول -ميبيندازول

 :  الوقاية 

الخضراوات والفواكه األرضية جيدا وغسل اليدين بالصابون غسل •
 قبل الطعام وبعد الخروج من المرحاض 

 .الزراعيةتجنب استخدام السماد البشري في تسميد األراضي •



 السهمياتداء 

وبخاصة الكلبية  Toxocara السهمياتمن جنس يرقات ديدان حبلية ينتج عن وجود •
T.canis والهرية T.cati 

 .  ينتشر في جميع أنحاء العالم حيث توجد الكالب والقطط•

 .وتعيش البالغة في أمعاء الكالب والقطط ديدان الصفر تشبه الديدان السهمية  •

مع األغذية الملوثة ببراز الحيوانات المصابة صدفة العدوى بابتالع البيوض الناضجة •
 .  وخاصة لدى األطفال

إلى الدوران ← تفقس البيوض في العفج وتخرج اليرقات التي تجتاز جدار األمعاء •
وتنتشر في ← للقلب االيسر ← الرئتين ثم ← للقلب االيمن ثم ← الدموي لتذهب 

 .  أماكن مختلفة من الجسم

 اإلنسان ثوي )ال تتحول لديدان بالغة في أمعاء االنسان ألنه ليس ثويها المناسب◄   

 (وسيط فقط     

أعراض  -وهن –حمى : حسب شدة الخمج ومكان توضع اليرقات األعراض  تختلف•
   كالشريرئوية كالسعال وضيق النفس وأعراض جلدية تحسسية 

بإجراء تفاعالت الترسيب المناعي أو الرحالن الكهربائي المناعي : المؤكد التنشخيص•
   ELISAأو 

   ألبندازولأو  تيابندازول: العالج•



 داء الشعريات

 



 داء الشعريات

 Trichinellaالحلزونية  الشعرينةتسببه دودة حبلية تسمى •
spiralis 

 يرتبط انتشاره بالعادات الغذائية كتناول لحم الخنزير •

يشاهد في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وتناول لحم الدب •

 الفقمة في األسكيمو واألبيض 



 شكل العامل الممرض

 .  ملم 4-3ملم واألنثى  1.5يقيس الذكر •

لكليهما تحوي فم دون شفاه ومري يشغل نصف جسم النهاية األمامية •
 الدودة 

تحوي نتوءين مخروطيين   يتثبت بهما على : للذكرالنهاية الخلفية •
 األنثى عند اإللقاح

 عريضة نوعا ما :  لألنثىالنهاية الخلفية •

 الفتحة التناسلية تتوضع في الخمس •

 األمامي األنثى    

 ميكرون 100اليرقة تقيس •



 دورة الحياة

 



 دورة الحياة

ألن مرحلة اليرقة ثوي متوسط ونهائي الفقاريات المصابة بهذه الديدان تعتبر •
 تتوضع في األنسجة ومرحلة البالغة في األمعاء 

 وحيوانات أخرىفي أمعاء اإلنسان والخنزير تعيش الديدان الكهلة •

تلد يرقات حيث  ليبركونبين غدد  تحت الغشاء المخاطيتدخل األنثى الملقحة •
 .  يرقة طيلة حياة الدودة البالغة الولود 1500يصل عددها إلى 

وتصل للقلب األيمن  ← ثم للدوران الدموي ←تعبر اليرقات لألوعية اللمفاوية •
وتسير بالدوران العام  ←فاألبهر  ← فالقلب األيسر ←للرئتين  ← ثم

 وتقف في األوعية الشعرية فيها للعضالت المخططة 

تتوضع اليرقات خاصة في نسيج العضالت المخططة كثيرة الحركة كعضلة •
والرقبة والحلق واألطراف والعضلة  الوربيةالحجاب الحاجز والعضالت 

 الدالية و اللسان وعضالت البطن وفي عضلة القلب 

والمرارة والكلية  والمعثكلةوأحيانا نادرة تتوضع في العين والرئة والجنب •
 والعضالت الملساء



 دورة الحياة
من بداية يوم  18في العضالت بعد حوالي   بالتكيستبدأ اليرقة •

 الخلية الحاضنة الخمج وتنمو داخل الكيس المسمى 

 ملم  0.5ويقيس      

ملم فتلتف على نفسها بشكل  1يصل طول اليرقة بعد أسبوعين إلى •

 الحلزونية  بالشعرينةلك سميت ذحلزوني ول

 

 

 

يتحرر الكيس من النسيج العضلي في معدة الفقاريات ثم ينحل غالفه بالعفج •

وتخرج اليرقة التي تصل لألمعاء الدقيقة وتنمو وتنضج لتصبح دودة بالغة بعد 

 يومين من العدوى 



 العدوى

أو تناول لحم الخنزير النيئ أو غير المطبوخ جيدا تناول لحم •

 كسكان االسكيموالدب األبيض أو الفقمة 

أعوام وفي نسج اإلنسان  10تبقى اليرقة حية في لحم الخنزير •

 عام  30

 أشهر من بداية الخمج  6قد تتكلس بعض األكياس بعد •

دقائق  10ويموت بعد درجة  25-أيام بحرارة  3يقاوم الكيس ◄•

 درجة 50بحرارة  



 األعراض السريرية و التشريح المرضي اآللية اإلمراضية المرحلة 

مرحلة توضع 

الديدان البالغة 

 في األمعاء

 

يسبب التهاب الغشاء  تخريشي فعل

المخاطي المعوي  وحدوث تقرحات 

 .فيه نمشيةونزوف 

بسبب مفرزات الديدان سمي تحسسي فعل 

السامة مسببة دنف المريض بسبب التهاب 

 العضلة القلبية والدماغ والقصبات والرئة 

 

 واآلالم البطنية  اإلقياءكاإلسهال و التهاب أمعاء 

 ˚ 41وتصل لحواليوارتفاع درجة الحرارة مستمر 

 وهو المرض الدودي الوحيد الذي يسبب هذه الحرارة 

 وقد يحدث الموت في هذه المرحلة 

 

مرحلة هجرة 

 :اليرقات 

 

 :  تمر في القلب والدماغ و س د ش

والشريكالربو  تحسسية ظواهر 

 اللمفاويات بارتشاح العضلة القلبية

والعدالت مسببة استحالة  والحمضات

 دهنية وتنخر بألياف العضلة القلبية 

 الدماغ عقد حبيبية قد يحدث في

وارتشاح حول األوعية باللمفاويات 

 والخاليا المصورة 

 في السائل الدماغي الشوكي يحدث

 أعراض  مشابهة اللتهاب السحايا 

 تحت الجلد وخاصة في األجفان وذمة معممة

 (  تسمى بمرض الرؤوس الكبيرة)

 وحول وعسرة بلعآالم عضلية ومفصلية ونالحظ 

   ونكفيةوتشنج عضالت الوجه وضخامة عقد لمفاوية 

 الحمضاتوارتفاع نسبة تصنع في نقي العظام فرط 

 ٪90حتى 

 القلب بالخثرة أو التهاب العضلة القلبية قد يصاب 

 السمي حين مرور اليرقة بالقلب 

 قد يموت المريض في هذه المرحلة بصدمة

 تحسسية 

 

 اآللية اإلمراضية واألعراض السريرية 



 اآللية اإلمراضية واألعراض السريرية 

 
و التشريح  اآللية اإلمراضية المرحلة 

 المرضي
 األعراض السريرية

مرحلة استقرار 

 اليرقات العضالت

المصابة استحالة باأللياف العضلية 

وزوال تخطيطاتها وزيادة عدد النوى 

 وحجمها 

وانتفاخ ارتشاح خلوي التهابي حاد +

 في األلياف العضلية المجاورة 

ويحدث وتزداد اآلالم العضلية تخف الوذمات 

 قد يؤدي لموت المريض دنف

 

معظم  تتراجعمن العدوى أشهر  3 بعد:  مرحلة اإلزمان 

التي اآلالم العضلية األعراض السابقة وتبقى فقط 

تستمر لشهور أو لسنوات ويعود المريض ليتغذى 

بشكل طبيعي بسبب تناول مضادات االلتهاب 

 والمسكنات ويصبح اإلنذار المميت أقل احتماال

 



 التشخيص
 كالوذماتالضطرابات هضمية األعراض السريرية التالية : الموجه•

المستمر بعد تناول لحم خنزير غير مطبوخ جيدا والترفع الحروري 
 CPK وارتفاع ال ٪ 95-80 الحمضاتوارتفاع الكريات البيض السيما 

 :  مباشر: المؤكد•
خزعة من العضالت وإجراء التشريح المرضي 

 لرؤية الكيسات اليرقية          

 تصبح إيجابية اعتبارا من األسبوع الثالث من بداية◄      

 العدوى           

 نادرا كما تشاهد الديدان أو اليرقات في البراز 

 : غير المباشر •
تثبيت المتممة :  التفاعالت المصلية لكشف األضداد– 
   -الالمباشرالتراص الدموي  –الرحالن الكهربائي المناعي   

   ELISA –التألق المناعي    

 كشفDNA طريقة  للشعرينياتPCR   

 



 المعالجة

للتظاهرات التحسسية والمسكنات وخافضات : عرضية •

 الحرارة ومشتقات الكورتيزون والراحة في السرير

  -فلورومبيندازول -ألبيندازول – تيابندازول: الديدان البالغة •

 كاربامازين ايتيلدي 

 الوقاية 
 طبخ لحم الخنزير أو الحيوانات المشتبه بإصابتها قبل تناولها  •



 الملقواتداء 



 Ancylostomiasis الملقواتداء 
 : يسببه نوعان من الديدان •

العفجية الملقوة Ancylostoma duodenale 

  والفتاكة االمريكيةNecator americanus 

 ينتشر في المناطق الحارة التي تتوافر فيها الحرارة والرطوبة •

تنتشر في منطقة البحر المتوسط وأمريكا :  العفجية الملقوة

 الجنوبية وجنوب شرق آسيا واستراليا 

 توجد في أمريكا وأفريقيا االستوائية : الفتاكة االمريكية 



 شكل العامل الممرض 
 ديدان حبلية لونها أبيض وردي •

 سم  1.3-0.9نثى سم واال 1-0.5الذكر يقيس •

 في قاع  يتوضعتحوي فم :  للملقوةالنهاية األمامية •

 قاسية على فوهتها زوجان كيتينيةمحفظة فموية    

 , من الكالليب وبالقرب منهما غدد لعابية    

 يحوي قاع الفم سنين في الناحية الظهرية    

 تدعى  لحافينيةتنتهي باستطالة :  كرذللالنهاية الخلفية •

 وسنبلتان تناسليتان  11الجراب ويوجد فيها أضالع تقوية عددها 

 مخروطية ومستقيمة وتنتهي بشوكة:  لألنثىالنهاية الخلفية •

 قصيرة      

لكنها أقصر قليال وفي نهايتها األمامية  العفجية الملقوةالفتاكة األمريكية تشبه •
 يوجد صفيحتان حادتان بدل الكالليب وسن واحدة في الناحية الظهرية



 البيضة  –شكل العامل الممرض 

ميكرون بيضوية متناظرة لها  60X40:  العفجية الملقوةبيضة •

ملساء وتحوي لحظة اإلباضة على مضغة خلوية رقيقة قشرة 

 خاليا وتنفصل المضغة عن القشرة بفراغ نير  4-2مجزأة إلى 

 

 

 

ميكرون وتتألف المضغة  40X30: الفتاكة األمريكية بيضة •

 خاليا   8عند اإلباضة من 

 



 دورة الحياة 
 تطرح مع البراز , ألف بيضة يوميا 30-25تضع األنثى •

 درجة  30-23لكي تنضج يجب توافر درجة حرارة •

 ورطوبة وأكسجين وتفضل الظل أو العتمة     

 تفقس البيضة وتخرج منها  سا 48-24بعد •

  ربديةيرقة عصوية من الطور األول       

 و انتفاخينذميكرون لها مري  300تقيس    

 أيام 3ه اليرقة بعد ذتنسلخ ه, يفصلهما عنق صغير    

 يرقة عصوية من الطور الثاني اسطوانية لتتحول إلى    

 ميكرون لها مري بانتفاخ واحد تنسلخ 700-500تقيس   

 يرقة متحركة خيطية في اليوم الخامس لتتحول إلى   

 محاطة بغمد تعيش في الطبقات السطحية للتربة وقد تبقى 

 حية ألسابيع فقط إن لم تدخل الثوي النهائي    

وتدخل فتنحاز زاحفة نحوه ( الحرارة -ثاني أكسيد الفحم )تستجيب اليرقات لمنبه صادر عن الثوي •
وبعد اختراقها جلد اإلنسان الجلد عبر الجريبات الشعرية أو الثقوب الجلدية أو الجروح والشقوق 

لمعة السنخ ← والرئة حيث تنسلخ ثم تعبر إلى ← القلب األيمن  ←تصل للدوران الدموي إلى
والمعدة وتصل ← المري  ← لتبتلع عبر فالرغامى← والقصبات ← القصيبات ← الرئوي وتصعد 

 .أيام من اختراقها الجلد  ثم تنسلخ أخيرا لتصبح دودة بالغة  8للعفج بعد ← 

 . شهره الدورة ذتستغرق ه•



 العدوى

لجلده وتفقد غمدها باختراق اليرقة الخيطية يعدى اإلنسان •

دقائق  5وتنغرس في قاعدة األجربة الشعرية وتعبر البشرة خالل 

 .  اتيةذإلى الدوران وال توجد عدوى 



 اآللية اإلمراضية

العفج حيث تتثبت بمحفظتها الفموية على الغشاء الديدان البالغة في •
تفرز من غددها اللعابية موادا حالة لألنسجة : ى بالدم ذوتتغالمخاطي 

 ومانعة لتخثر الدم 

عند اختراق اليرقة تسبب تفاعالت تحسسية : فعل مخرش للجلد•
 والتهابية خفيفة

تسبب تفاعالت تحسسية وزيادة فعل مخرش للطرق التنفسية العلوية •
 وأحيانا نفث الدم  الحمضات

مسببة نزف يسبب فقر دم وقد يحدث إنتان فعل رضي لمخاطية العفج •
 جرثومي ثانوي في الغشاء المخاطي 

 5-4دودة وقد تظل حية في العفج  3000قد يصل عدد الديدان إلى •
 سنوات 



 األعراض السريرية
 يتناسب مع عدد الديدان المتطفلة •

   العرضية معظم اإلصابات•

 :  مرحلة دخول اليرقة •
 قد يظهر بقعة حمراء عليها حطاطة مترافقة بحكة  –غالبا تمر دون أن تالحظ •

 هناك متالزمة يرقات مهاجرة جلدية تنجم عن دخول اليرقة االسطوانية ◄•

 بسرعة تقدمها الملقوةإلى الجلد وتفرق عن اإلصابة بيرقة  البرازية    

 ذوبمكان توضعها حول الشرج أو اإللية أو البطن أو الفخ( سا/سم 6-3)تحت الجلد    

 :مرحلة هجرة اليرقة ومرورها بالطريق التنفسي •
عسرة بلع بحة ) حنجريةنزلة بلعومية +  لوفلرمتالزمة أعراض  –من العدوى  8اليوم حوالي  •

 الحمضاتتزداد في هذه المرحلة الكريات البيض وترتفع ( سعال جاف 

 :  مرحلة توضع الديدان في العفج•
 إسهال أصفر غير مدمى  شرسوفيةآالم  –أعراض التهاب العفج . أسايبع 4-2بعد •

 :مرحلة االضطرابات العامة واإلزمان•
 يتناسب في شدته مع شدة الخمج نحول وهن فقر دم : بسبب شدة الخمج وقدمه -في وقت متأخر •

ضيق نفس ضخامة )وذمة في األطراف السفلية واضطرابات قلبية حين يكون فقر الدم شديدا تظهر •
وتأخر في تطور الروحي والنمو الجسم  ( دوار وطنين )واضطرابات عصبية (اقباضيةقلب نفخة 

 عند األطفال 



 التشخيص

 :  الموجه•

 في مرحلة 60-40فتصل  الحمضاتزيادة البيض وارتفاع نسبة٪

 هجرة اليرقات 

 مليون ونقص حديد وبروتين الدم  1الحمر تنخفض وقد تصل ل 

 ومنواةفقر الدم من النوع ناقص الصباغ ونشاهد كريات حمر شبكية   

رؤية البيوض في البراز وقد تظهر اليرقات : المباشر ◄  :المؤكد•

 سا 48-24في البراز بعد تركه بحرارة المخبر 

التألق المناعي غير المباشر أو الرحالن : غير المباشر النوعي ◄ 

 الكهربائي  المناعي 

      يوجد تفاعالت متصالبة مع داء االسطوانيات 



 المعالجة 

   العفجية الملقوةفعال فقط على :  البفنيوم•

   االيتيلينرابع كلور •

 .  البيرانتيل باموات,  ميبندازول,  لوفاميزول•

 :الوقاية 

تجنب تماس الجلد مع التربة بعدم السير حافي القدمين وارتداء  •

أحذية طويلة وتجنب استخدام السماد البشري في تسميد األراضي 

 الزراعية 



 داء االسطوانيات 



 Strongyloidiasisداء االسطوانيات 

  البرازيةاالسطوانية تسببه دودة حبلية تسمى •
Strongyloides stercoralis   تتوضع في األمعاء 

 تنتشر جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الوسطى وأفريقيا •



 شكل العامل الممرض

 :  لها شكلين•

 :  الطفيلية البرازيةاألسطوانية •

تقيس األنثى  –وجود الذكر موضع نقاش  –إال األنثى ال يعرف منه •

ملم نهايتها األمامية ألرفع من الخلفية وتحوي فما بسيطا محاطا  2.5

الرحم . بشفتين صغيرتين ومري بانتفاخ واحد يشغل ربع الدودة 

 ميكرون60طول البيضة . بيوض  9-5مضاعف يحوي 

.  ملم 0.7ملم والذكر  1تقيس األنثى : الحرة  البرازيةاألسطوانية •

شفاه ومري ذو انتفاخين  3نهايتها األمامية تحوي فم بسيط محاطا ب 

تقيس . يحوي الرحم بيوض عديدة قشرتها رقيقة بداخلها جنين . 

70X45 ميكرون ونهاية الذكر الخلفية ملتفة وتحوي سنبلتين تناسليتين 



 دورة الحياة 

 ليبركونبين غدد جدار العفج وبداية الصائم تعيش األنثى الطفلية في •
والغدد تحت المخاطية وقد توجد في أي منطقة من األمعاء الدقيقة 

 وهي تتغذى بالدم  والمعثكلةفي الطرق الصفراوية ووالكولون 

جدار تفقس في , من بدء العدوى أسابيع  4بعد تضع األنثى بيوضها •
 الربديةاليرقات وتخرج منها يرقات من الطور األول تسمى األمعاء 

وتتحول إلى يرقات من الطور البراز إلى الوسط الخارجي وتطرح مع 
تخترق جلد اإلنسان بطرق تسمى اليرقات االسطوانية الثاني معدية 

← القلب األيمن ثم ← تذهب إلى الدوران الدموي مهاجرة إلى . عديدة 
← القصيبات ← تعبر إلى لمعة السنخ الرئوي وتصعد ← الرئة ثم 

العفج ← المري لتصل  ← ثم تبتلع إلى فالرغامى← فالقصبات 
 .  واألمعاء الدقيقة حيث تتثبت وتصبح ديدان بالغة



 دورة الحياة 

 



 دورة الحياة

 



 العدوى

عدوى )في األمعاء  الربديةتتحول يرقة الطور األول : العدوى الذاتية  -1•
إلى يرقة الطور الثاني ( عدوى خارجية)أو في المنطقة حول الشرج ( داخلية

تفسر . االسطوانية التي تدخل الدوران الدموي لتتابع دورة حياتها الطفيلية 
 .  عاما30هذه الطريقة استمرار الخمج عدة سنوات تصل 

 مباشرة أو غير مباشرة  :العدوى الخارجية -2•

 في التربة ويعدى اإلنسان   إسطوانيةإلى  الربديةتتحول اليرقة : المباشرة◄  

 باختراق هذه اليرقة لجلده فتصل الدوران الدموي وتتابع دورة حياتها     

 
 الربديةتحتاج لحرارة ورطوبة فتتحول اليرقة ( الحياة الحرة): غير المباشرة◄

إلى اسطوانية وتتحول بدورها إلى دودة ذكر أو أنثى ويتم اإللقاح في التربة 
تتحول إلى  ربديةوتضع اإلناث البيوض التي تفقس وتخرج منها يرقات 
 أسطوانية تخترق جلد اإلنسان وتعبر لدورانه الدموي  

    



 األعراض السريرية

 :مرحلة دخول اليرقة عبر الجلد•
هناك متالزمة يرقات مهاجرة جلدية حطاطة محاطة ببقعة حمراء ومترافقة بحكة  •

 الملقوةإلى الجلد وتفرق عن اإلصابة بيرقة  البرازيةتنجم عن دخول اليرقة االسطوانية 
وبمكان توضعها حول الشرج أو اإللية أو ( سا/سم 6-3)بسرعة تقدمها تحت الجلد 

 ذالبطن أو الفخ

 : مرحلة هجرة اليرقات ومرورها بالطريق التنفسي •
 لوفلرمتالزمة •

 : في األمعاء  التوضعمرحلة •
اليوم /مرات  7-5وإسهال سائل  وشرسوفيةآالم بطنية . يوم من العدوى  15-10بعد •

 دون زحير

 :لعامة واإلزمانامرحلة االضطرابات •
يصاب المريض بنحول ووهن بسبب اإلسهال المزمن الذي تتخلله نوب إسهال حاد •

 خفيف ناقص الصباغ  وفقردم

تؤدي في النهاية إلى سوء تغذية شديد خاصة عند األطفال ونالحظ إسهال دهني شديد •
 تناذر الطفل المتورم معممة ويسمى  ووذماتمع سوء امتصاص ونقص وزن 



 التشخيص

   الحمضاتارتفاع : الموجه•

 لرؤيةتكثيفه فحص البراز بعد :  المباشر: المؤكد•

   أو تنبيب العفج وتثفيل العينة المأخوذة الربديةاليرقات  

 وفحصها مجهريا لكشف اليرقات    

 :   بائرمانتستخلص اليرقات باستخدام جهاز •
 وضع كمية من البراز في قمع فيه قطعة شاشا )

 محموال على حامل ونصب على البراز قليال    

 من الماء الدافئ ونضع تحت القمع أنبوب   

 نثفل  سا 24تثفيل نستقبل فيه اليرقات وبعد    

 (األنبوب ونفحص الثفالة لكشف اليرقات    

 كشف أضداد الديدان: غير المباشر النوعي•

 باختبارات مصلية كالتألق المناعي غير المباشر والرحالن الكهربائي المناعي  

 خصوصا  العفجية الملقوةوتظهر فيها تفاعالت متصالبة مع 



 المعالجة

صعوبة وصول الدواء للدودة المنغرسة تحت الغشاء لصعبة •

 المخاطي لألمعاء 

   واأللبندازول وااليفرمكتانهو األفضل  التيابندازول•

 : الوقاية 

تجنب تماس الجلد مع التربة بعدم السير حافي القدمين وارتداء •

أحذية طويلة وتجنب استخدام السماد البشري في تسميد األراضي 

 الزراعية 

 

 



 الخيطيات



 مقدمة -الخيطيات 

-30ملم ويبلغ طولها  0.7دقيقة الجسم ال يزيد قطرها عم  ممسودات•
 ملم 500

الجملة الدورانية واللمفية أو العضالت أو النسيج الضام أو تتطفل على •
 األجواف المصلية للفقاريات 

نهايتها األمامية مستديرة تحوي فما ونهايتها الخلفية مستقيمة في األنثى •
 ومنحنية في الذكر مع شوكتين تناسليتين 

 أضعاف طول الذكر حسب األنواع 10-3طول األنثى •

تحوي اإلناث البالغة في رحمها بيوضا تفقس داخله معطية يرقات •
 تدعى الخيطية  تشاهد في اللمف أو الدم أو في النسج حسب األنواع

ثوي متوسط من الحشرات تحتاج الخيطيات إلتمام دورة حياتها إلى •
في غمد فم الحشرة  وتتوضعإلى شكلها الخمج  الخييطياتتتحول فيها 

 لتنقلها إلى اإلنسان السليم عند لدغه



   اللويةداء 
 Loa loa لوية اللواداء تسببه خيطية تسمى •

حشرة الذباب الالذع تسمى تنقلها  –ينتشر وسط وغرب أفر يقيا •
 .Chrysopsذهبية العيون 

 حديباتخيطية بيضاء على سطحها : شكل العامل الممرض•
 سم  3سم والذكر  6 اإلنثىصغيرة مميزة تقيس 

أنها محاطة بغمد  غيمزاميكرون وتظهر بتلوين  30اليرقات •
أطول منها بقليل وفي جسمها نوى كبيرة ملونة بشدة تصل لنهاية 

 ال يوجد في وسط جسمها جسيم مركزي  –الذنب 



 دورة الحياة
 الديدان البالغة في النسيج الخلويتتوضع •

 حيث تنتقل بشكل حر في الظهر تحت الجلد     

 .والصدر والفروة والعين عند اإلنسان     

 تلد األنثى الملقحة اليرقات في الجلد •

 ثم تذهب للدوران الدموي حيث تتجول   

 في األوعية الدموية السطحية  نهارااليرقات   

 مساء ويكون عددها  9صباحا و  9بين    

 ( دورية نهارية)في وقت الظهيرة  أعظميا   

 هبية ذوهو يتوافق مع النشاط األعظمي ل   

 العيون وتعود لألوعية الدموية العميقة ليال  

 تأخذ الحشرة اليرقات في أثناء لدغها •

 المريض وتتطور بداخلها لتصبح يرقات   

 خمجة    

 

تضع الحشرة اليرقات على جلد اإلنسان السليم في أثناء اللدغ لتصل النسيج الخلوي تحت الجلد •
من العدوى  ويمكن أن تبقى الديدان حية في جسم اإلنسان أسبوع  12-10بعد وتصبح ديدان بالغة 

 سنة  17



   العدوى

ذبابة ذهبية العيون لإلنسان السليم حيث تغادر كال جنسي لدغ •
تمتاز بنشاطها  –اليرقات الخرطوم الفموي وتخترق مكان الوخز 

 النهاري 



 األعراض السريرية
 مؤقتة وسليمة اإلنذار •

تصيب الطرف العلوي وتسمى عابرة مؤقتة سريعة الزوال  وذمات•
غير مؤلمة حاكة تدوم  –يصل حجمها لحجم بيضة الدجاج  – كاالبار

 تختفي لتظهر في مكان آخر سا 24-72

 سا/سم 1ينتقل بسرعة ظهور خيط مجسوس تحت الجلد •

 ويترافق مع حكة وألم وهو مكان توضع الدودة التي   

 تهاجر في النسيج الخلوي تحت الجلد      

 بسبب مرور الدودة تحت ملتحمة العين  :الدماع•

 حيث يمكن رؤيتها بشكل واضح وقد يرافقها التهاب   

 ملتحمة مع وذمة في الجفون    

تسبب مفرزاتها ظواهر تحسسية وسمية كالتهاب المفاصل  :االختالطات•
 أو الدماغ أو عضلة القلب أو إصابة كلوية



   التشخيص

في المناطق  الكاالبارورؤية أورام  الحمضاتارتفاع نسبة : الموجه•

 الموبوءة 

رؤية اليرقات مجهريا في الدم بفحص لطاخة أو : المباشر المؤكد•

( يفضل منتصف النهار)قطرة كثيفة مأخوذة من الدم المحيطي نهارا 

 أو استئصال الدودة لدى مرورها تحت الملتحمة 

 

 

 

أضداد الديدان باختبارات مصلية كالتألق كشف :المؤكد غير المباشر •

 المناعي غير المباشر والرحالن الكهربائي المناعي 



 المعالجة

 استئصال الديدان المهاجرة جراحيا : المفضلة•

   واإليفرمكتان كاربامازين ايتيلدي •

 : الوقاية 

مكافحة الحشرات الناقلة بالمبيدات الحشرية ومعالجة حاملي •

للمقيمين  كاربامازين ايتيلدي وقاية دوائية اليرقات وإعطاء 

 في المناطق الموبوءة لمدة مؤقتة 



 داء كالبية الذنب

  

 كالبية الذنب الملتوية تسببه خيطية تسمى •

 خطير بسبب اختالطاته العينية التي تسبب العمى •

يكثر في المناطق الريفية المجاورة لألنهار ذات الجريان السريع •

 عمى النهر لشدة انحدارها فيسمى 

 Simuliumذبابة الذلفاء تنقله أنواع من •

 ينتشر في أمريكا الجنوبية ووسط أفريقيا وغربها •



 شكل العامل الممرض

 ديدان خيطية •

 سم  3سم والذكر  50: األنثى •

 ميكرون  300: اليرقات •

ال يحيط بها غمد   مؤنفةنهايتها األمامية مستديرة والخلفية •

وفي جسمها نوى كبيرة ال تصل لنهاية ذنبها وال يوجد في 

 جسمها جسيم مركزي 



 دورة الحياة
 الديدان البالغة تتوضع تحت الجلد •

 سم 5-0.5قطرها  مجسوسةداخل عقيدات    

 اليرقات ضمن العقيدات األنثى الملقحة تلد   -

 وتتجول فيه تعبرللجلدالتي    

 وال تمر للمف أو الدم        

 تنتظر في الجلد لتؤخذ من قبل الثوي –

 الوسيط لتتابع دورة حياتها وإذا لم يحصل  

 خالل سنتين فسوف تموت في أنسجة اإلنسان

 مسببة أعراض تحسسية شديدة   

 حين تلدغ الذلفاء اإلنسان المريض •

تأخذ اليرقات الموجودة في الجلد وتتطور بداخلها لتصبح معدية فإذا لدغت الحشرة إنسانا   

سليما أدخلت اليرقات إلى جلده حيث تصبح ديدان بالغة ذكورا وإناثا في النسيج الخلوي تحت 

 سنة تحرر خاللها ماليين اليرقات  14الجلد حيث تعيش ألكثر من 

 شهر من العدوى 12-6وتستغرق هذه الدورة    •



 العدوى

لإلنسان السليم حيث تترك  المخموجةالذلفاء  أنثىلدغ •

اليرقات الخرطوم الفموي للحشرة وتدخل جلد اإلنسان مكان 

 الوخز



 األعراض السريرية
 (بخالف باقي الخيطيات)هي المسؤولة عن اآللية اإلمراضية  اليرقات•

 العقيدات الحاوية على الديدان: األعراض الجلدية •

 تظهر على جدار الصدر والوركين والساقين     

 ولوحي الكتف وتكون صلبة الملمس ومرنة     

 تنزلق تحت الجلد غير مؤلمة وال تتقيح      

 أعراض تحسسية تؤدي حركة اليرقات في الجلد إلى •

 تتظاهر بحكة منتشرة ومستمرة تسبب تسمك الجلد      

 وتحززه وظهور حطاطات عليه ونقص تصبغه   

 بالجرب الخيطيوتسمى  

 تسبب اليرقات في كرة العين: األعراض العينية •

 التهاب قرنية متكرر مؤدية لكثافة قرنية شديدة    

 تعيق الرؤية أو التهاب قزحية ومشيمية وشبكية 

 مما يسبب العمى التام      



 التشخيص

 ٪ عند مريض من مناطق موبوءة 20 الحمضاتارتفاع : الموجه•

عن طريق الفم حيث  DECملغ من 50إعطاء المريض ) مازوتياختبار •
ظهور تفاعالت تحسسية  سا 24تل اليرقات إن وجدت مسببا خالل يق

 (وزيادة الحكة

 خزعة من الجلد بقص قطعة : المباشر المؤكد•

 رقيقة منه تفتت وتوضع بالمصل الفيزيولوجي لتحري    

 لتحري اليرقات 

 أو خزعة لعقيدات لتحري الديدان البالغة ويرقاتها  

 يظهر فحص العين اليرقات المتحركة داخل جوفها •

 كشف أضداد الديدان باختبارات : المؤكد غير المباشر •

  ELISAو كالتألق المناعي غير المباشر والرحالن الكهربائي المناعي مصلية 



 المعالجة

 .استئصال العقيدات الجلدية الكبيرة •

بتدريج الجرعات مع مشاركته بمضادات  كارامازين ايتيلإعطاء دي •

 ومشتقات الكورتيزون للوقاية من التظاهرات التحسسية الهيستامين

 االيفرمكتانلعالج الديدان البالغة و  السورامينيمكن أيضا إعطاء •

 إلنقاص أعداد اليرقات 

 :  الوقاية

مكافحة الحشرة الناقلة بالمبيدات الحشرية ومعالجة المرضى والحملة •

 للمتواجدين مؤقتا في مناطق موبوءة  االيفرمكتانوإعطاء وقاية دوائية 



 البنكروفتيةداء الفخرية 

 

   البنكروفتيةالفخرية داء تسببه عدة أنواع من الخيطيات أهمها •

تنتشر في المناطق المدارية في آسيا وأمريكا الوسطى •

 والجنوبية وفي شمال ووسط أفريقيا 

 في المحيط  كالباسيفكيةيوجد ديدان أخرى •

 في  المالوية البروجيةالهادي والماليزية أو 

 والفلبين وأندونيسياالهند وماليزيا  

 أكثرها انتشارا  البنكروفتيةالفخرية •

 البعوضتنتقل بلدغ •



 شكل العامل الممرض

 ديدان خيطية بيضاء اللون •

 سم  4-3سم والذكر  10-7األنثى •

 النهاية الخلفية للذكر ملتوية تحمل•

 سنبلتين تناسليتين     

ميكرون ويحيط بجسمها غمد يتجاوز  300اليرقة تبلغ طولها •

نهايتيها بشكل واضح وتحوي نوى عديدة التصل لنهاية ذنب اليرقة 

أو الجسيم  مانسونويحوي جسمها في منتصفه كتلة تدعى جسم 

 المركزي 



 دورة الحياة

 



 دورة الحياة 

 ملتفة في األوعية الديدان البالغة تعيش •

 وأحيانا في العقد اللمفاوية   اللمفاوية   

 تلد األنثى الملقحة اليرقات التي•

 مع الدوران اللمفاوي← تذهب     

 فالدوران ← للقناة الصدرية ← ثم   

 ليال الدم المحيطي← الدموي لتصل    

 (صباحا 2مساء و  9دورة ليلية بين الساعة ) 

 حيث يتوافق مع النشاط االعظمي للعامل  

 ي ذالناقل وهو من بعض أنواع البعوض ال 

 ينشط ليال كالبعوض العادي  

 وتعود اليرقات لألوعية الدموية العميقة نهارا  •

 تأخذ الحشرة اليرقات أثناء لدغها للمصاب وتتطور بداخلها إلى يرقات خمجة •

تضع الحشرة اليرقات على جلد اإلنسان السليم عند لدغها له فتدخل األوعية اللمفاوية •
 ال سيما في الحوض والطرفين السفليين حيث تتطور لديدان بالغة 

 سنة  15وتبقى اإلصابة فعالة عام تقريبا تستغرق دورة الحياة •



 العدوى

  الزاعجةو األنفيلأنواع وبعض البعوض العادي تتم بلدغ أنثى •

لإلنسان السليم حيث ( وهي حشرات ذات نشاط ليلي) المخموجة

 تغادر اليرقات الخرطوم الفموي وتخترق مكان اللدغ 



 األعراض السريرية

 بالتالي يوجد حملة أصحاء  ← عرضيةالالناجمة عن أعداد قليلة للديدان  األخماج•

 شهر  12-6الحضانة •

تنتج عن سموم هذه الديدان مسببة التهاب أرجي وتتضمن أعراض عامة : باكرة •
كالحمى والصداع واألرق وأعراضا موضعية كالتهاب األوعية اللمفاوية  الذي 

متكررة حمراء اللون وخاصة في الطرفين السفليين والمنطقة  بوذماتيتظاهر 
 التناسلية وقد تحدث ضخامة عقد لمفاوية ويصاب الصفن والخصيتين 

تنتج عن انسداد األوعية اللمفاوية بالديدان الحية أو الميتة وحدوث : متأخرة •
 تفاعل التهابي حولها 

 يؤدي االنسداد المستمر في هذه األوعية إلى زيادة ضغط•

 اللمف فوق منطقة االنسداد ونزحه خارج األوعية مؤديا  

 لحدوث وذمة وتلف في األنسجة المجاورة كالطرفين  

 السفليين والخصية والبربخ مسببة ضخامتها بشكل كبير

 بسبب انفتاح اآلفة على الطرق البولية بيلة لمفاوية وقد يشاهد  بالفيلفتسمى اإلصابة  



 التشخيص

األعراض السريرية في المناطق +  الحمضاتارتفاع : الموجه•
 الموبوءة

 رؤية اليرقات مجهريا بفحص:  المباشرالمؤكد •

 الدم المحيطي بعد إجراء لطاخة أو قطرة كثيفة 

   بغيمزاوتلوينها      

 أعظمياليال حيث يكون عدد اليرقات  10يجب أخذ الدم حوال الساعة •
 DECملغ من دواء  25أو تؤخذ بعد ساعتين من إعطاء المريض 

 لتحريض مرور اليرقات للدم المحيطي 

 يمكن تحري اليرقات في البول أو سائل القيلة •

تحري األضداد المصلية باختبارات مناعية :  المؤكد غير المباشر•
 كالتألق المناعي وتثبيت المتمة والرحالن الكهربائي وهو األفضل 



 المعالجة

ونبدأ بمقدار بسيط يزاد  كاربامازين ايتيلدي : األعراض الباكرة •
 تدريجيا تالفيا لحدوث تفاعالت تحسسية قد تكون خطيرة 

   االيفرمكتانيمكن إعطاء •

 تعالج جراحيا : األعراض المتأخرة •

 : الوقاية 
 مكافحة الحشرات الناقلة بالمبيدات•

 معالجة حملة اليرقات والديدان •

وقاية دوائية فردية للمسافرين للمناطق الموبوءة طيلة فترة إقامتهم •
 (مرتين أسبوعيا  DECملغ من 50)

لكل سكان المناطق  DEC+ Albendazoleبإعطاء  WHOتنصح •
 سنوات للقضاء على الداء  6-5الموبوءة مرة واجدة في السنة لمدة 



 التنيناتداء 



  التنيناتداء 

 وتسمى دودة غينيا   المدينية التنينةداء تسببه دودة خيطية تسمى •

 ينتشر في أفريقيا وآسيا •

 



 شكل العامل الممرض

 ديدان رفيعة وطويلة •

 سم  4-2كر ذسم وال 120-70األنثى تقيس •

 النهاية األمامية تحوي فتحة فموية •

 الرحم يمأل القسم األعظم من جسم الدودة والجهاز الهضمي ضامر •

 النهاية الخلفية لألنثى تحوي كالبا يساعدها على التثبت في النسج •

 النهاية الخلفية للذكر ملتفة وتحوي سنبلتين تناسليتين •

 ميكرون غير مغمدة ونهايتها  600اليرقة تقيس •

 الخلفية مدببة    



 دورة الحياة 
 يموت الذكر بعد اإللقاح الذي يحدث في •

 في بطن اإلنسان  البريتوانالنسيج الخلوي خلف 

 للطرفين السفليين أو الصفن← تهاجر األنثى •

 في النسيج الخلوي وتقرب رأسها من لتتوضع 

 سطح الجلد محدثة حويصل يحوي سائل ال يلبث  

 أن ينفجر ليظهر رأس الدودة عندما يالمس الماء 

 رأس الدودة تخرج عروة رحمية من مكان قريب

 يحوي عدد كبير حليبيامن فم الدودة وتفرز سائال  

 من اليرقات ويتكرر األمر مع كل مالمسة للماء

 حتى تلد األنثى كل يرقاتها خالل أسابيع 

 ثم تموت وترتشف أو تتكلس أو تطرح خارجا  

 من رخويات الماء العذب الجادفثويها المتوسط وهو تسبح اليرقات في الماء لتبحث عن •

إلى أمعاء اإلنسان تتلف في  الجوادفإلى الشكل المعدي عندما تصل  الجادفتتحول اليرقات ضمن •

العفج وتخرج اليرقات التي تجتاز جدار األمعاء وتذهب إلى النسيج الخلوي خلف الصفاق حيث 

 تتحول إلى ديدان بالغة تتابع دورة حياتها و تستغرق الدورة من عدة أشهر إلى سنة 

 يمكن أن يصاب اإلنسان بأكثر من دودة •



 العدوى واألعراض السريرية 
 الجودافتتم العدوى بشرب الماء الحاوي على •

 :  األعراض السريرية•

ألن الدودة األنثى تموت وتتكلس وتكتشف  عرضيةالتكون معظم الحاالت •
 صدفة بالتصوير الشعاعي 

 في الحاالت العرضية نالحظ على جلد المريض•

 بقعة حمراء يظهر فيها تقرح في مركزه نقطة 

 بيضاء هي رأس الدودة وقد تكون مؤلمة وتشاهد 

 غالبا في النصف السفلي من الجسم وخاصة على الساق  

 يسبق ظهور التقرح  الجلدي حكة وأحيانا غثيان •

 وإسهال وهجمات ربوية  وإقياء    

 تختفي هذه األعراض عند ظهور التقرح وخروج –

 السائل الحويصل المتفجر وبجس المنطقة نشعر  

 بحبل قاسي تحت الجلد هو جسم الدودة     



 االختالطات

 إنتان جرثومي ثانوي يصيب القرحة ويمتد للقناة الحاوية على الدودة •

ظواهر التهابية عند انقطاع الدودة العفوي أو الرضي كاستخراج •

 الدودة من قبل شخص غير خبير 

التهاب مفصل ناتج عن مرور الدودة بجانبه أو دخولها فيه وحينها •

 نجد اليرقات في سائل المفصل 



 التشخيص

 ٪ 15 الحمضاتيادة ز: الموجه •

البالغة بشكل حبل قاسي تحت الجلد عند  التينيةكشف : المؤكد•

مريض في منطقة انتشار المرض وأحيانا تكشف اليرقات 

 عند فتحة خروجها من الدودة 



 المعالجة 
استئصال الدودة البالغة من تحت الجلد وذلك بمسك رأس الدودة •

سم يوميا ولفها على عود  2-1بملقط وسحبها ببطء شديد مقدار 
 .رفيع ووضع ضماد عقيم مكان خروجها

 

 تستغرق هذه العملية حوالي شهرين الستخراج •

 الدودة كاملة     

  ميترونيدازول – تيابندازول – نيريدازول: يمكن استعمال أدوية •
 ولكن لم تثبت فعاليتها

 :الوقاية 
   الجوادفغلي الماء أو تصفيته في المناطق الموبوءة للقضاء على  •


