
 الديدان المثقوبة 
Trematoda   



 المثقوبات

 (عدا المنشقات)خنثى ديدان •

 جسم ورقي غير مجزأ •

 يحمل محجمين أمامي وبطني •

أو األنبوب الهضمي أو الطرق الصفراوية :  تتوضعالمرحلة البالغة •
 األوعية الدموية أو  القصبات

 دورة حياتها تحتاج أكثر من ثوي متوسط ◄•

 تعدد األجنة يتضاعف عددها بظاهرة تدعى •

 معويةومثقوبات كبدية تقسم حسب توضعها في جسم اإلنسان إلى •
   دمويةو رئويةو



 داء المثقوبات الكبدية 

 ديدان تصيب الكبد والطرق الصفراوية لإلنسان والحيوان •

الكبدية  المتورقةFasciola hepatica 

العرطلة المتورقة Fasciola gigantica 

 السنانيةمتفرعة المعي Dicrocoelium dendriticum 

 متأخر الخصية الصينيClonorchis sinensis 



 الكبدية المتورقة: أوال 

 
تنتشر في أمريكا وروسيا والصين ودول حوض المتوسط وجنوب •

 أفريقيا وسوريا

 :  شكل العامل الممرض•

 سم لها جسم  3-1.5تقيس : الدودة البالغة 

 ورقي ولونها مائل إلى البني وهي خنثى   

 المحجم األمامي يحوي الفتحة الفموية    

 مسدود  ويفيد التثبيت والتغذية والبطني      

 للتثبيت فقط          

 140البيضةX70  ميكرون بيضوية لها غطاء في 

 عند اإلباضة غير ناضج أحد القطبين بداخلها جنين    



 دورة الحياة 

 



 دورة الحياة 

 منثنية( الثوي النهائي)األقنية الصفراوية لإلنسان تعيش البالغة في •
   البرازعلى نفسها تتغذى على الصفراء وتضع بيوضها لتطرح مع 

ينضج ← درجة مئوية  25-22ماء : من شروط نضج الجنين ◄ •
 ←الطفيل جنين مهدب متحرك يسمى  ←يوم وتفقس  15-9خالل 

يتحول داخله إلى  ←( الثوي المتوسط)الحلزون المبتور يسبح ليصل 
  800-300يتشكل فيها من   ريديةأسابيع إلى  3بعد  ←كيسة أبواغ 

← تخرج من الحلزون وتسبح في الماء لعدة دقائق ثم تتثبت على  ذانبة
 وهي الشكل المعدي خليفة ذانبة متكيسة وتتكيس لتصبح النباتات المائية 

 شهر أتبقى معدية في الوسط الرطب عدة •

عندما يتناولها  اإلنسان أو آكالت األعشاب ينحل غالفها بفعل العصارة •
الهضمية وتعبر اليرقة جدار األمعاء وتسير في جوف البطن باتجاه الكبد 

لتصل األقنية الصفراوية  غليسونيوم وتثقب محفظة  20-10خالل 
 من العدوىأشهر  3خالل وتصبح ديدان بالغة 

 سنة  12تصل مدة حياتها ل •



   العدوى

كالجرجير بتناول النباتات المائية نيئة يعدى اإلنسان أو الحيوان •

 الحاوي على خليفة الذانبة المتكيسة 

 عدد الديدان في اإلنسان قليل مقارنة بالحيوان•



 األعراض السريرية

 :  مرحلة الهجرة والسمية •

 يوم  15الحضانة •

وهن واضطرابات هضمية آالم بطنية في المراق األيمن و إسهال أو •
 إمساك أو تناوبهما 

   0درجة 40-39حرارة  •

 آالم مفصلية وعضلية والكبد متضخم •

 :  مرحلة التهاب األقنية الصفراوية •

تحسسية ويرقان انسدادي وأحيانا ال عرضي حسب  شرويةاندفاعات •
 عدد الديدان 

 التهاب الصفاق أو الورم الدموي تحت محفظة الكبد: حاالت جراحية •



 التشخيص

   الحمضاتزيادة الكريات البيض و : الموجه •

 أو في رشافة العفج   االبرازرؤية البيوض في : المباشر : المؤكد•

 التحري عن األضداد بالتألق المناعي و التراص  : غير المباشر             

 الدموي والرحالن الكهربائي المناعي             

 :العالج 

   والبيتيونول والبرازيكانتيل ديهيديروايمتين  •

 : الوقاية 
تجنب تناول النباتات المائية البرية ومعالجة الحيوانات المصابة لمنع •

انتشار البيوض وطبخ الخضراوات المروية بمياه ملوثة ومكافحة 
 الحلزون 



 داء الحلزون 

 نيئا الكبدية  المتورقةالمصاب أكل كبد الغنم ينتج عن •

الكبدية الحية في الكبد المأكول في بلعوم  المتورقةتتوقف •
احتقان ووذمة ← اإلنسان أو حنجرته أو في شراع الحنك 

وضيق نفس شديد وعسرة بلع وبحة تعالج باالستئصال 

   للمتورقةالجراحي 



 العرطلة المتورقة

Fasciola gigantica   

 تصيب الماشية ونادرا اإلنسان •

 أفريقيا والهند والصين •

 سم  6-4تقيس •

 الكبدية  المتورقةتشبه في دورة حياتها •

 قد تؤدي النسداد  ←إصابتها أشد •

 الطرق الصفراوية وقد تؤدي للموت 



 السنانيةمتفرعة المعي 

  
 (سوريا)تنتشر في أوروبا وبالد الشرق األوسط •

تصيب آكالت العشب كالخراف وال تصيب اإلنسان عادة بل يمكن •
مشاهدة بيوضها بشكل عابر في براز اإلنسان بسب أكل كبد حيوان 

 .  مصاب بها

 أنبوب هضمي يتفرع . سم 1تقيس •

 في  يتوضعألنبوبين بسيطين والرحم 

 القسم الخلفي ممتلئ بالبيوض سوداء اللون 

 

 ميكرون  30-45تقيس : البيضة •

 بيضوية بلون بني داكن لها غطاء  –

 جنين كامل النمو وقشرة سميكة وتحوي 



 دورة الحياة
الحيوانات )األقنية الصفراوية للثوي النهائي البالغة في تعيش الدودة •

 الطفيل← مع البراز تفقس مباشرة في الماء  البيوضتطرح ( العاشبة
  ←تعلق على النباتات  ذوانب← (الثوي المتوسط األول)الحلزون ← 

يوم  40داخله خالل تتطور ( الثوي المتوسط الثاني) القاتمالنمل 
 متكيسة لخليفة ذانبة 

 يعدى الحيوان أو اإلنسان •

 تتحرر النمل المصاب بابتالع   

 وتعبر جدار األمعاء الخالئف   

 إلىعبر وريد الباب لتذهب   

 الصفراوية  في الكبد األقنية   

 اضطرابات هضمية نادرا تسبب •

 



 التشخيص

بعد تطبيق حمية  ويعادرؤية البيوض في البراز : التشخيص•

أيام على األقل يمتنع فيها المريض عن تناول اللحوم  3ل 

 السيما الكبد للتأكد من أنها ليست عابرة 

 



 متأخر الخصية الصيني

Clonorchis sinensis 
 تنتشر خصوصا في بالد الشرق األقصى •

 تصيب اإلنسان والحيوانات آكلة السمك كالقطط والكالب والخنازير •

 ضخامة كبدية وتشمع –في الفص األيسر للكبد خاصة  تتوضع•

 سم 2-1صغيرة تقيس  متورقة•

 في الثلث المتوسط والخصيتان  يتوضعالرحم •

 في الخلف ومتشعبتان جدا       

 ميكرون بيضوية بلون بني  30X16=البيضة •

 مصفر لها غطاء منبسط مع بروز في مركزه  

 بشكل الزر و شوكة في نهايتها الخلفية  

 عند اإلباضة  جنين كامل النمووداخلها 



 دورة الحياة

 البالغة في األقنية  المتورقةتتوضع •

 (الثوي النهائي)الصفراوية لإلنسان     

 تنطرح البيوض عبر  ←أو الحيوان     

 تفقس في الماء ليخرج الطفيل ←البراز 

 (الثوي المتوسط األول )الحلزون  ←  

 ←الذوانب  ← ريدياتيتكاثر فيه بشكل 
 (الثوي المتوسط الثاني)أسماك المياه العذبة 

 خالئف الذوانب المتكيسة تتكيس في عضالتها بشكل  ←  

يعدى اإلنسان بتناول األسماك المصابة النيئة أو غير المطهية حيث •
في األمعاء وتهاجر لتستقر في األقنية الصفراوية في  المتورقةتخرج 
 يوم 26تتحول لدودة بالغة خالل  –الكبد 

 سنة  25تبقى حية •



 األعراض السريرية

 كي تظهر األعراض متورقة 500˂ يجب أن يكون عدد الديدان •

 تكشف اإلصابة صدفة بفحص البراز •

اضطرابات معدية معوية مع إسهال وألم في : في الشكل الحاد•

ضخامة مؤلمة مع )واضطرابات كبدية  شرويةالمراق األيمن ونوب 

 (كبدية ويرقان انسدادي أحيانا  قولنجات

 الخطورة تكمن بتكرار الخمج •

 وإسهال  شرويةتتظاهر بنوب أشكال مزمنة ← 

 ونوب ألم يقلد التهاب المرارة وضخامة كبدية قاسية

 وغالبا يتضخم الطحال  



 : التشخيص الحيوي •

األعراض السريرية في المناطق الموبوءة وارتفاع : الموجه•

 وبيليروبين الفوسفاتاز٪ وارتفاع 20-10بشكل معتدل  الحمضات

 الدم 

 برؤية البيوض في البراز المؤكد التشخيص •

 البرازيكانتيل :العالج •

 : الوقاية 

 تجنب تناول السمك نيئا أو غير مطهي جيدا 

 معالجة الحملة 

مكافحة الحلزون 



 المثقوبات المعوية 

 Fasciolopsis buski:  البوسكية المتوارقة•

 Heterophys heterophys: الخيفانة الخيفاء•



 البوسكية المتوارقة

 
 تنتشر في الشرق األقصى•

 في األمعاء الدقيقة لإلنسان والخنزير تتوضع•

 سم محجمها البطني كبير  2X7شكلها بيضوي •

بيضوية بلون أصفر مسمر  –ميكرون  130X80البيضة تقيس •

 غير ناضج مع غطاء داخلها جنين 

 



 دورة الحياة
 ( اإلنسان)للثوي النهائي تتوضع في األمعاء الدقيقة •

   ←تنطرح البيوض في البراز ← 

  ←يخرج منها الطفيل المهدب   

 (الثوي المتوسط)  بالنوربسحلزون يدخل 

 يتكاثر وتحرج منه الذوانب بعد شهر← 

 النباتات المائيةتسبح بالماء لتتكيس على  

 بشكل خالئف ذانبة متكيسة    

 يتناول اإلنسان أو الحيوان النباتات•

 تخرج خليفة الذانبة من الكيسة←المصابة  

 وتصبح دودة بالغة في األمعاء خالل شهر 

تتعلق بمحجمها البطني على جدار األمعاء وتتغذى بمحتواها وتطرح بيوضها في  
 البراز 

 تناول النباتات المائية الملوثة نيئة: العدوى•

 



 :  األعراض السريرية

 حسب عدد الديدان الخامجة • 

(   وإقياءآالم بطنية وإسهال قد يكون مدمى وغثيان : أعراض هضمية •
الديدان كوذمة في الوجه واالطراف  مستقلباتبسبب وأعراض تحسسية 

ووهن شديد ووذمة رئوية وقصور قلب وفاقة دموية شديدة بسبب 
 تخريش جدار األمعاء وحدوث تقرحات نازفة 

 :  التشخيص
 المتوارقةرؤية البيوض في البراز وأحيانا •

 :العالج
 والبرازيكانتيل روزرسينول الهكسيلأو  األيتيلينكلور  •

 :الوقاية 
 تجنب تناول النباتات المائية نيئة ومكافحة الحلزون  •



 الخيفانة الخيفاء

Heterophyes heterophyes 

تتوضع في األمعاء الدقيقة لإلنسان والقطط والكالب وآكالت • 
 األسماك 

 تنتشر في مصر وتونس وبالد الشرق االقصى كالصين وكوريا•

 الشكل  إجاصيةسم  7-1صغيرة  متورقة•

 بلون أحمر نهاية أمامية ضيقة وخلفية    

 محاجم أمامي وبطني  3عريضة و   

 وثالث يحيط بالفوهة التناسلية    

 ميكرون  30X17البيضة •

بيضوية بنية بقشرة ثخينة وغطاء ونتوء في النهاية الخلفية تحوي  •
 عند اإلباضةجنين كامل النمو 



 دورة الحياة
 على مخاطية  المتورقةتلتصق •

 (الثوي النهائي)لإلنسان األمعاء الدقيقة   

 وتنطرح البيوض في البراز للوسط  

 الخارجي حيث تفقس في الماء  

 يبتلعه حلزون من نوع← ويخرج الطفيل 

 الثوي المتوسط )المخروطية  الكمثريات  

 يتحول داخله لكيسة أبواغ ثم ( األول 

 ثم ذوانب تخرج منه لتسبح في  ريديات

 سمك البوري ويبتلعها ←الماء 

 فتتكيس داخل عضالتها بشكل خليفة ذانبة متكيسة ( الثوي المتوسط الثاني)

بعد هضم عضالت السمك المصابة  النيئة من قبل الثوي النهائي تخرج خليفة . 
 الذانبة المتكيسة وتصبح دودة بالغة تلتصق بجدار األمعاء وتطرح بيوضها بالبراز 



تناول السمك المصاب نيئا أو غير مطبوخ بشكل سمك : العدوى •

 مملح يسمى الفسيخ 

   البوسكيةتشبه األعراض السريرية •

رؤية البيوض أو الديدان البالغة بفحص : التشخيص الحيوي•

 البراز 

   البوسكيةكما : العالج •

تجنب تناول أسماك المياه العذبة نيئة أو غير مطبوخة : الوقاية •

 جيدا ومكافحة الحلزون



 المثقوبات الرئوية

 الوسترمانية المناسلجانبية • 

 تنتشر في الشرق األقصى وأفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية•

 دودة بيضوية الشكل حمراء اللون تشبه حبة القهوة •

ملم ويغطى جسمها بأشواك متراصة لها محجمان تتوضع  8-16•

 الفتحة التناسلية خلف المحجم البطني 

ميكرون بيضوية بلون بني محمر لها غطاء  50X85البيضة تقيس •

غير ناضج عند في جهة وتسمك في الجهة المقابلة وتحوي جنين 

 اإلباضة 



 دورة الحياة
 تتوضع ضمن أكياس في•

 بجوار القصبات  النسيج الرئوي 

 (الثوي النهائي)اإلنسان والحيوان عند 

 تتمزق محفظة الكيس وتخرج ← 

 البيوض عبر القصبات مع القشع 

 أو البراز إذا ابتلعت من قبل المريض 

 أسابيع 3إذا وصلت للماء تنضج خالل  – 

 يدخل إلى ←وتنفقس ليخرج الطفيل  

   (الثوي المتوسط األول)الحلزون القاتم  

 ثم ذوانب ريدياتيشكل كيسة أبواغ ثم  –

  ← تخرج وتسبح في الماء العذب لتدخل  

تتكيس داخله بشكل خليفة ذانبة  (الثوي المتوسط الثاني )قشريات الماء العذب كالسرطان المائي 
 . متكيسة 

عندما تصل خالئف الذوانب إلى أمعاء الثوي النهائي بتناوله للقشريات نيئة أو غير مطبوخة جيدا ينحل 
 البرانشيمغالفها وتخرج للعفج وتخترق جدار األمعاء نحو الصفاق وتعبر الحجاب الحاجز لتصل 

 الرئوي حيث تتكيس 

 سنوات  6أشهر من العدوى وتبقى حية في اإلنسان  3تستغرق الدورة عند اإلنسان  •

قد تبقى نادرا خالئف الذوانب في جوف البطن وتصبح ديدان بالغة أو تصل ألماكن أخرى كالكبد •
 والطحال والدماغ



نيئة أو غير ( السرطانات )تناول قشريات الماء العذب : العدوى•

 مطهية جيدا 

 : األعراض السريرية•

التهاب رئوي مزمن يتظاهر بسعال : وهواألشيعالرئوي  التوضع•

نوبي وقشع مدمى وآالم صدرية ويرافقها حمى وضخامة العقد 

 .  اإلبطيةاللمفاوية 

 آالم بطنية شديدة قد تتطلب عمل جراحي : البطني  التوضع•

 نوب صرع وشلل وعمى نصفي: الدماغي  التوضع•



 :  التشخيص المخبري•

عقد لمفاوية : التصوير الشعاعي يظهر مظهر مشابه للسل : الموجه•
   الحمضاتوكهوف وتليف وتكلس النسيج الرئوي وزيادة معتدلة في 

   :المؤكد•

 تحري البيوض بفحص القشع :المباشر 

 والبراز مجهريا              

تحري األضداد باالختبارات: غير المباشر 

 المصلية كتثبيت المتممة والرحالن الكهربائي  

 المناعي      

 والبيتونول البرازيكانتيل: العالج•

 تجنب تناول قشريات الماء العذب : الوقاية •

 .  نيئة أو غير مطبوخة جيدا               



 داء المثقوبات الدموية 

Schistosomiasis 

 من أهم المثقوبات البشرية •

 اليين الناس في العالم متصيب •

 بمنشقات الجسمتسببه ديدان منبسطة غير مجزأة تعرف •

 19اكتشفها تيودور بلهارس في مصر في القرن •

 (خالفا لبقية المثقوبات)منفصلة الجنس ديدان •



 شكل العامل الممرض
 منبسط الشكل تنثني حافتاه على الذكر•

 الوجه البطني لتشكل قناة يحمل بها األنثى 

 حاملة األنثى طوال حياته اسمها    

 خيطية الشكل أطول من الذكر  األنثى•

 األوعية الدموية البالغات تعيش في •

 بشوكة مميزة للنوع تمتاز بيوضها •

 لثوي وسيط واحد حياتها دورة إلتمام وتحتاج 

 الجلدالعدوى بها عبر وتتم 

 



 



 :  أنواعها 

 :  أنواع تصيب اإلنسان 4•

 تسبب داء المنشقات البولي: المنشقات الدموية 

 وتسبب داء المنشقات المعوي:  المنسونيةالمنشقات 

 تسبب داء المنشقات الصيني الياباني : المنشقات اليابانية 

 المستقيميتسبب داء المنشقات : االنتركاالتوممنشقات 

 التناسلي 



 داء المنشقات البولي: أوال

 تسببه المنشقة الدموية •

 أوردة المثانة تتوضع في •

مصر ليبيا )ينتشر في أفريقيا والبالد حول البحر األبيض المتوسط •

تونس الجزائر المغرب إسبانيا البرتغال اليونان سوريا وفلسطين 

 والهند واستراليا ( واليمن والعراق

 مشكلة هامة على صعيد الصحة العامة  WHOتعتبره •



 شكل العامل الممرض

سم منبسط يحمل األنثى وتحوي نهايته محجمين  1.5-1يقيس  الذكر•

وجليدته خشنة مزودة بأشواك وحليمات درنية صغيرة ويتألف 

 خصى 6-4جهازه التناسلي 

 3/2ليدتها ملساء رحمها طويل يشغل جسم  2تقيس : األنثى •

 بيضة  30-20األماميين ويحتوي 

 ميكرون بيضوية لها قشرة 140X60تقيس  البيضة•

 ذات شوكة قطبية مميزة وبداخلها جنين ناضج        



 دورة الحياة 
 الطفيلإذا وصلت للماء يخرج , وأحيانا مع البرازالبول يطرح المصاب البيوض الناضجة مع •

  سا 24وإن لم يجده يموت خالل  ( الثوي المتوسط)الحلزون المحار الملتوي  ← ليدخل    

 يتكاثر الطفيل داخل المحار إلى كيسة أبواغ معطية •

 أسابيع  6-4خالل  الذوانبأعداد كبيرة من       

 ميكرون لها ذنب مشقوق ومحجم بطني  500تقيس الذانبة •

 وبداية أنبوب هضمي وغدد رأسية حالة للنسج      

ساعة إن لم  48تسبح الذوانب في الماء منجذبة للضوء والحرارة وال تعيش أكثر من •
 ثويها النهائي وهو اإلنسان تدخل 

للدوران الدموي ثم  ← د  وتفقد ذنبها لتصل  15إذا صادفت اإلنسان تخترق جلده خالل •
للكبد حيث تتوضع في فروع وريد الباب  ←الرئة وتتابع هجرتها  ←القلب األيمن ثم  ← 

 .  وتصبح ديدان بالغة غير ناضجة

ثم تبدأ هجرتها الثانية بعد أن يحمل الذكر األنثى ويسير معاكسا التجاه الدوران الدموي •
 حيث يتم التلقيح السفلية  المساريقيةاألوردة  ←حتى يبلغا 

بعض اإلناث يذهب إلى أوردة المستقيم  الباسوريةلألوردة  ← تذهب األنثى الملقحة بعدها •
حيث القسم األعظم للضفائر الشعرية حول المثانة حيث تطرح بيوضها في البراز أو 

 البول تستقر فيها وتضع آالف البيوض يوميا في جدار المثانة  لتطرح مع 

 أسابيع  من بداية العدوى 6ه الدورة ذتستغرق ه•



 (منشقات الجسم)دورة الحياة 



 العدوى

 بدخول الذوانب عبر الجلد عند مالمسته الطين أو الماء الملوث •

 أكثر الناس عرضة األطفال والمزارعين •



 األعراض السريرية

 :البدئيةالتظاهرات السريرية •

 يمر اختراق الذوانب للجلد دون أعراض غالبا  •

 د حمامى جلدية حاكة30-15إذا كان عددها كبيرا فيالحظ بعد •

 أحيانا  وممنعةأو شري بسبب تحرر مواد طفيلية سامة ومحسسة  

 وتدوم عدة أيام   

 :  مرحلة الهجرة أو المرحلة السمية •

 غالبا دون أعراض•

 3-1فيالحظ بعد :  إذا كان عدد الذوانب الداخلة كبير وكانت اإلصابة للمرة األولى•
وتعرق وصداع وآالم  وعرواءاتتتظاهر بحمى غير منتظمة  خمجيةمتالزمة أسابيع 

وتغير بالحالة العامة وضخامة معتدلة بالكبد واضطرابات هضمية مفصلية وعضلية 
كسعال رئوية وذمة في الوجه واألطراف و كالشريوتظاهرات جلدية والطحال 

 أشهر  3تدوم هذه المرحلة حتى . تشنجي وضيق نفس ربوي 

يكون تفاعل األطفال والقادمون للمناطق الموبوءة شديدا على دخول الذوانب عبر •
الجلد وعلى مفرزات ومفرغات الطفيلي وبالعكس يكون تفاعل العضوية خفيفا أو 

 معدوما عند تكرار تعرضها للخمج 



 األعراض السريرية

 : النهائي التوضعمرحلة •

شهر وتحدث بسبب وضع اإلناث لعدد كبير من البيوض أ 8-3تبدأ بعد •
في جدار المثانة أو الحالب أو األعضاء التناسلية أو المستقيم وتحرر 
البيوض الحية مواد محسسة تسبب تشكل أورام حبيبية حولها تسمى 

   البلهارسيةاألورام 

 ا ماتت البيوض تتكلس وتتصلب ذإ•

(  المثانة أو المستقيم)يسبب مرور البيوض إلى لمعة العضو المصاب •
تنخرا وعائيا مؤديا لبيلة دموية التي تترافق بأعراض التهاب مثانة 

 (  بوال ألم فوق العانة حرقة عند التبول تزداد بالحركة)

وهو الغالب خاصة في نهاية  عيانيةقد تكون البيلة الدموية مجهرية أو •
وتثيرها التوابل واإلرهاق الفيزيائي  بخثراتالتبول وتترافق أحيانا 

 .سا 48-24والمشي وتدوم 



 االختالطات
يكثر حدوث التهاب المثانة الجرثومي                                                                                     : اإلصابة المثانية

 الذي يتظاهر باضطرابات بولية تترافق بنوب من 

 الترفع الحروري وفي رسابة البول يوجد كريات    

 قيحية      

 تسبب تصلب بجدار المثانة ونقص قدرتها على تخزين البول  البلهرسيةاالورام
 وتكلس بجدارها يشخص شعاعيا 

 ساركومايالحظ سرطان المثانة بشكل ورم حليمي غدي أو نادرا ورم 

 يسب تخريش الطفيلي لحدوث : الحالبيةاإلصابة 

 مع حدوث التنوسرالتهاب حالبي يتطور للتضيق ثم    

 يرافقها آالم في المنطقة القطنية عجانيةخراجات ونواسير  

   

 قد يتكلس جدار الحالب : الكلوية  الحالبيةاإلصابة 

 بسبب توضع البيوض مؤديا الستسقاء كلية      



 التشخيص

في  الحمضاتقصة تماس المريض مع مياه ملوثة وزيادة : الموجه•
 ٪ في المرحلة السمية وتترافق بزيادة البيض80-30الدم 

تحري البيوض برسابة البول الصباحي ويطلب : المباشر : المؤكد •
من المريض بذل جهد كصعود وهبوط الدرج قبل التبول أو بفحص 

 البراز بعد تكثيفه

يمكن تحري البيوض بإجراء خزعة مستقيم في أثناء تنظيره أو في •
لطاخة من مخاطية المهبل أو عنق الرحم أو في خزعة الكبد أو 

 ؟. الزائدة بعد استئصالها

تحري األضداد باالختبارات المناعية كتثبيت : غير المباشر •
 المتممة والرحالن الكهربائي المناعي والتألق المناعي غير المباشر 

 من المعالجة الفعالة سلبية بعد عد أشهر تصبح التفاعالت المصلية •



 المعالجة

في حال ) هيدروايميتينودي  والميتريفونات وبرازيكانتيل النيريدازول•

 (للنيريدازولكون المريض مصاب بقصور الكبد وهو مضاد استطباب 

أو كلوية ومعالجتها  حالبيةصابات إيجب قبل المعالجة استقصاء وجود •

 جراحيا ومعالجة االلتهابات الجرثومية

 :  الوقاية 

التوعية الصحية بعدم التبول في المياه والسباحة فيها وتوفير : الفردية•

 المياه الصالحة للشرب واالستخدام المنزلي

 مكافحة المحار الكيميائي والحيوي : الجماعية •



 داء المنشقات المعوي : ثانيا

 التي تتوضع في الكولون والمستقيم المنسونيةالمنشقات تسببه •

ينتشر في أفريقيا كمصر والسودان والسنغال وجنوب ووسط •

 أمريكا وفي آسيا كالسعودية والهند



 شكل العامل الممرض

 لكن يشبه الدموية •

 خصى وجليدته خشنة مزودة بأشواك وحليمات  8يحوي : الذكر

 درنية كبيرة 

 رحما قصيرا يحوي بيضة ناضجة واحدة :  األنثى 

 155تقيس البيضةX60  ميكرون بيضوية لها قشرة ذات شوكة

 جانبية طويلة وتحوي جنين مهدب ناضج عند اإلباضة



 دورة الحياة
 تشبه الدموية •

فإن وصلت للماء  البرازيطرح اإلنسان البيوض الناضجة مع •
الثوي ) بالرونبسالحلزون المحار  ←ليدخل  الطفيلخرج منها 

أشهر من هذا المحار أعداد كبيرة من  3-2لتخرج بعد  (الوسيط
 ← ميكرون تخترق جلد اإلنسان لتصل  500الذوانب تقيس 

← فالكبد  ← فالرئة  ← فالقلب األيمن  ← الدوران الدموي 
في فروع وريد الباب وتصبح ديدان غير ناضجة ثم  لتتوضع

يحمل الذكر األنثى ويسير معاكسا التجاه التيار الدموي في وريد 
وفروعه الوريد المساريقي السفلي أخيرا في  ليتوضعاالباب  

  والطحاليةفي األوعية الكبدية حول الكولون والمستقيم وكذلك 
 جدار األمعاء  ويصبحا ناضجين وتحدث اإلباضة في 



 دورة الحياة

 



 األعراض السريرية

 ( :  الجلدية) البدئيةالتظاهرات السريرية •

 مماثلة للدموية    

 :الهجرة أو المرحلة السمية•

بعد عدة أسابيع من السباحة في مياه ملوثة بالطفيلي ترفع حروري وتظاهرات عامة جلدية كوذمة  •
 الوجه واليدين ورئوية كضيق نفس ربوي وضخامة كبد وطحال وأحيانا تظاهرات عصبية

 :النهائي  التوضعمرحلة •

من األعور حتى المستقيم فالبيوض التي  المساريقيةتستقر في األوعية  المنسونيةإناث المنشقات  •
خلوية مع خراجات صغيرة تنفتح في لمعة األمعاء  ارتشاحاتتطرح تمر عبر هذه المناطق مسببة 

 :  وتكون األعراض: لتطرح محتوياتها من دم وقيح وبيوض

 التظاهرات المعوية:   

إسهال مخاطي مدمى وزحير بسبب عبور البيوض لجدار االمعاء  –أشهر من العدوى  3بعد  - 
 للنهايات العصبية يرافقه آالم في منطقة المستقيم  وتخريشها

 والطحاليةالتظاهرات الكبدية   : 

تصل حتى السرة ناتجة عن تشكل أورام حبيبية حول البيوض ثم  وطحاليةعلى شكل ضخامة كبدية  - 
تليف وقساوة ويحدث فرط توتر وريد الباب مؤديا لنزوف هضمية ودوالي المري ويالحظ يرقان 

 وحبن  



 االختالطات

هبوط شرج 

  تليف النسيج الكبدي وتنخره منتهيا بتشمع كبد 

  حمراء تسمى سالئل المستقيم يمكن الشعور بها  حليميةتشكل أورام

 بالمس الشرجي أو بالمنظار

 التهاب زائدة دودية 

  اضطرابات عصبية بسبب صمات من البيوض التي قد تصل الدماغ

 أو النخاع الشوكي  السيسائيةأو البصلة 

اضطرابات رئوية حادة أو مزمنة 



 التشخيص

 في   الحمضاتقصة تماس المريض مع مياه ملوثة وزيادة : الموجه•

 الدم            

تحري البيوض في البراز بعد تكثيفه أو بخزعة :  المباشر :المؤكد •

قد نجد البيوض في القشع أو بعد . مستقيم إثناء تنظيره أو خزعة كبد 

 زائدة  اسئصال

 التحري عن األضداد  : غير المباشر            



 المعالجة والوقاية

 :  مماثل لداء المنشقات البولي عدا •

   والطحاليةبسبب اإلصابة الكبدية  النيريدازولتجنب إعطاء •

 ( المنسونيةفقط في ) نيكوين االوكساميمكن إعطاء •



 داء المنشقات الصيني الياباني : ثالثا

    Schistosoma japonicumالمنشقة اليابانيةتسببه •

 العلوية  المساريقيةتتوضع في الضفائر الوريدية •

 ينتشر في الشرق األقصى كاليابان والصين والفلبين •



 شكل العامل الممرض

خصى وال تحوي جليدته  8-6يحوي  الذكرلكن  المنسونيةيشبه •

 حليمات 

 ( بيضة  300-50)تحوي عدد كبير من البيوض  األنثى•

ميكرون بيضوية وتحمل قشرتها شوكة  70X50تقيس البيضة •

 جانبية صغيرة 



 دورة الحياة

تماثل المنشقات لكن توضع البالغات النهائي في الضفائر •

العلوية وثويها المتوسط هو الحلزون  المساريقيةالوريدية 

 القاتم 



 األعراض السريرية

محدثة تظاهرات أعداد كبيرة من البيوض في الكبد والطحال تضع األنثى •
 مؤدية لتشمع الكبد  وطحاليةكبدية 

 : مرحلة التظاهرات الجلدية •

 مماثلة للمنشقات السابقة لكنها أكثر وضوحا•

 (:  السمية)مرحلة الهجرة •

ترفع حروري سوء حالة :  كاتاياماداء  تسمةتسبب مجموعة من األعراض •
 عامة وتظاهرات جلدية كوذمة الوجه وأعراض تنفسية وعصبية

 :  النهائي  التوضعمرحلة •

 إصابة الكبد والطحال مبكرة وشديدة الخطورة •

وع يرقان ونزوف هضمية وفرط توتر وريد  وطحاليةتحدث ضخامة كبدية  •
 .ونحول وفقر دم  ووذماتالباب مع حبن 

قد نالحظ تظاهرات قلبية ورئوية وعصبية بسبب وصول البيوض لهذه  •
 األعضاء وتسبب الموت



 التشخيص

 مماثال للمنشقات السابقة : غير المباشر الموجه والمؤكد •

تحري البيوض في البراز أو بخزعة المستقيم :المباشر  المؤكد•

(  غالبا إيجابية بالبيوض حتى لوكان منظر المخاطية طبيعيا )

 .  لك في النسيج الكبدي وأحيانا في القشع و س د ش ذوك

 

 :  المعالجة والوقاية •

 مماثلة لبقية المنشقات•



 التناسلي المستقيميداء المنشقات : رابعا

  Schistosoma intercalatum االنتركاالتوميةالمنشقة تسببه •

الضفيرة حول المستقيم )السفلية  المساريقيةتتوضع في األوعية •

 (.والمنطقة التناسلية

تنتشر في بعض الدول األفريقية كالكونغو وزائير وغابون •

 وكاميرون وأنغوال



 شكل العامل الممرض

 مماثلة للدموية •

 انتهائيةميكرون ولها شوكة  200X70بيوضها أكبر تقيس •

قطبية قاعدتها عريضة وتفرق عن بيضة الدموية بأنها 

 .  نلسن بتسيلمقاومة للحمض بعد التلوين 



 دورة الحياة

لكن ثويها المتوسط هو المحار الملتوي من  للمنسونيةمشابهة •

   الفيزوبسيسجنس 



 األعراض السريرية

 المراحل األولى غير معروفة جيدا•

إسهال مخاطي : المستقيميةتسيطر األعراض : المرحلة الحادة•
ارتخاء معصرة  –زحير  – كولونيةأو  مستقيميةمدمى وآالم 

بتنظير المستقيم تشاهد  – المستقيمية الحليموماتالشرج وتدلي 
 سينية ملتهبة  – مستقيمية حليمومات

وأقل  المنسونيةبشكل أقل من  تشاهدالكبدي التبدالت في النسيج •
 خطورة 

ليست نادرة وتالحظ كتل ورمية في الملحقات التناسلية اإلصابة •
 المهبلية  كالرتوجالتناسلية 



 التشخيص الحيوي

تحري البيوض في البراز وخزعة المستقيم واآلفات التناسلية •

 وأحيانا في الكبد 

نلسن في الخزعات  بتسيلتفرق عن بيوض الدموية بتلوينها •

 والمنسونية االنتركاالتوميةفالدموية غير مقاومة للحمض أما 

 فمقاومة وتتلون باألحمر 

 :  المعالجة

 النيريدازول•



 


