
 الديدان الطبية 



 كائنات حية يتشكل جسمها من نسج وأعضاء •

 تحوي أجهزة مختلفة كجهاز التكاثر والهضم •

 ال جهاز هيكلي أو دوران أو تنفس •

 (الحبليات)الديدان الحبلية 

 (الشريطيات)الديدان الشريطية 

 (المثقوبات)الديدان المثقوبة 



 Cestoda( القليديات) الشريطيات: أوال 



 (القليديات) الشريطيات
 ديدان منبسطة عريضة جسمها شريطي مقسم لقطع عديدة •

 يحمل أجهزة التثبت : scolexالرؤيس  : مناطق  3يتألف من  •

 كالمحاجم أو الكالليب          

 مولد للقطع عنق يتلوه •

 يختلف عددها وشكلها حسب النوع سلسلة من القطع •

 القطع الناضجة تكون في نهاية جسم الدودة •

  خنثىديدان •

 تتغذى بالحلول  –ال أنبوب هضمي •

  أوالفقارياتمراحلها البالغة تتوضع في األنسان •

 (ثوي نهائي)        

 في نسج مختلفة من الفقاريات أو الالفقاريات االيرقيةالمرحلة •

 (الثوي المتوسط )       



 الشريطيات

الشريطية العزالء :Taenia saginata 

الشريطية المسلحة :Taenia solium 

الغشاء القزمة محرشفة :Hymenolepis nana   

الغشاءالصغيرة محرشفة :hymenolepis diminuta 

العوساء العريضة :Diphyllobothrium latum 

الشوكاء الحبيبية :Echinococcus granulosus 

 الوحيدة  الشريطياتداء 

  المحرشفاتداء 



 الوحيدة الشريطياتداء 
 تعيش في أمعاء اإلنسان شريطية واحدة غالبا: سميت الوحيدة

 الشريطية العزالء : أوال



 الشريطية العزالء

Taenia saginata 

 
 يرتبط انتشارها بتناول لحم البقر نيئا أو غير مطبوخ جيدا •

 تشاهد في جميع أنحاء العالم وفي سوريا •



 شكل العامل الممرض

 الشريطية العزالء البالغة 

 م  15-4: تقيس : البالغة •

 شكلها شريطي •

 الرؤيس صغير بحجم الدبوس إجاصي •

 يحململم  2قطره الشكل  

 محاجم بيضوية الشكل  4 

 يتصل الرؤيس بعنق رفيع •

 تخطيط سطحي عليه •

 قطعة  2000-1000العنق جسم الشريطية المؤلف من يتلو •

 



 قطع الشريطية العزالء
 طولها ˂ مستطيلة عرضها  –تلي العنق : القطع األولى•

 مربعة : القطع المتوسطة•

 الشكلالناضجة والحاملة مستطيلة : القطع األخيرة •

 سم 2X 0.7وتقيس عرضها ˂ طولها       

 ترتبط القطع مع بعضها بسلسلة عصبية وأقنية مفرغة •

 تحت جليدة الدودة عضالت طوالنية •

 تساعد على الحركة وعرضانية       

 خصى عديدة تعمل في القطع المربعة والناضجة ثم تضمر : التناسلي المذكرج •

 يتطور في القطع التالية : المؤنثج التناسلي •

 اإللقاح يتم بين القطع بأماكن مختلفة من السلسلة •

 التي تنفتح في جانبي القطع الفتحات التناسلية عبر 

 لإللقاح فقطبشكل تناوبي غير منتظم وتستخدم وتتوزع 

 منها البيوض ال تخرج  

تمتلئ بالبيوض بعد تفرع  30-20القطع األخيرة تحوي رحم يحمل تفرعات جانبية •
 البيوض بتمزق القطع ضمور األجهزة التناسلية وتخرج 



 بيضة الشريطية العزالء 

 :  البيضة•

قشرة سميكة بنية اللون مخططة شعاعيا لها  -ميكرون  40-30كروية 

أزواج من  3كامل النمو له  جنين مسدس األشواكوتحوي داخلها 

 الكالليب بشكل أشواك 



 دورة الحياة



 دورة الحياة 
تعيش في لمعة األمعاء الدقيقة (: الثوي النهائي)اإلنسان فقط تصيب البالغة •

 السيما بالصائم ملتفة على نفسها تتغذى بالحلول

تخرج مفردة أو بشكل سلسلة قصيرة تنفصل القطع األخيرة الحاملة للبيوض •
تستطيع اجتياز الفتحة الشرجية أثناء أو خارج اتية ذبحركة للوسط الخارجي 

 أوقات التبرز فيشاهدها المريض على سريره أو في ثيابه الداخلية 

قد تتمزق القطعة في السين الحرقفي أو حول الشرج فتنتشر بيوضها بين •
 اإلليتين أو تخرج مع البراز 

تنحل القطع في الوسط الخارجي وتنتشر البيوض في الطبيعة وتبقى معدية •
 يوم  إن كانت الرطوبة كافية160

آكالت األعشاب كالبقر عندما تلتهم البيوض العالقة على األعشاب من قبل •
أو الجمال تنحل قشرة البيضة في األمعاء ويخرج ( الثوي المتوسط األساسي)

الجنين مسدس األشواك الذي يجتاز جدار األمعاء ليصل الدوران الدموي إلى 
النسيج الضام بين العضالت وخاصة األطراف الخلفية واللسان والحجاب 

 الحاجز وتحت الجلد وقد يصل للنسيج العصبي المركزي 



 دورة الحياة 

 إلىيتثبت الجنين في هذه النسج لعدة أشهر ويتحول •

 ملم  10X6حويصل بيضوي وهي : مذنبة  كيسانية  

 أبيض حليبي يمتلئ بسائل ويحوي رؤيس لونه     

 إلى الداخل كإصبع القفاز  منغلفبشكل الدودة      

 المذنبة من قبل اإلنسان  الكيسانيةبعد ابتالع •

 بتأثيرويتحرر الرؤيس ينحل الحويصل    

 جدارالهاضمة ويتثبت على العصارات    

 الدقيقة ويبدأ العنق بتوليد القطع األمعاء    

وتبدأ بطرح القطع مع البراز إلى أشهر  3-2خالل الدودة البالغة فتتشكل 
 الخارجي لوسط ا

 سنة 25يمكن أن تبقى العزالء عند اإلنسان •

 



 العدوى

المذنبة مع لحم البقر النيء أو  الكيسانيةيعدى اإلنسان بتناوله •

 غير المطهي جيدا 

 سنوات  3-1المذنبة لمدة  الكيسانيةيبقى الرؤيس ضمن 

 م 45ا تعرض لحرارة ذد إ 5يتلف خالل˚ 

 م  8 -أيام بدرجة  5يتلف خالل ˚ 

 يوم  40لمدة  1+يقاوم الدرجة 



 األعراض السريرية 

 شرسوفيةوآالم بطنية  واإلقياءكالغثيان : اضطرابات هضمية •

ونوب إسهال وإمساك واضطراب في الشهية كالنهم والقهم 

 .  وينقص وزن المصاب أحيانا

تشاهد لدى األطفال واألشخاص  –أندر : اضطرابات أخرى•

صداع اضطرابات في الشخصية وفي النوم ونوب : العصبيين 

 اختالج واضطرابات الرؤية والسمع والتوازن 

كضيق نفس ربوي وسعال تشنجي ونوب اضطرابات تحسسية •

 .  حكة وشرى



 التشخيص الحيوي

 فحص القطع •

لكشف البيوض الملتصقة ( طريقة غراهام)السلوفان الالصق •

 حول الشرج 

 رؤية البيوض بفحص البراز •



 العالج 

غ للطفل  100غ للكهل و  200بذور القرع النيئ : معالجات قديمة •
 بعد سحق لب البذور وخلطها مع السكر أو العسل 

حبتين تمضغ ثم تبلع صباحا على الريق وبعد ساعة :  النيكلوزاميد•
 يكرر العملية بتناول حبتين

يعطى للطفل نصف المقدار وتسحق المضغوطات قبل اعطائها إن •
 لم يستطع بلعها

 : الوقاية 
 تجنب تناول لحم البقر نيئا أو غير مطبوخ جيدا •

 تجميد اللحوم قبل استهالكها •



 الشريطية المسلحة : ثانيا 



 الشريطية المسلحة

Taenia solium 

 

 

يرتبط انتشارها بتناول لحم الخنزير النيئ أو                •

 غير المطبوخ جيدا 

 تنتشر في أمريكا وإفريقيا ووسط •

 وشرق أوروبا      

 لم تشخص أي حالة في سوريا •



 شكل العامل الممرض
 م  8 -3: البالغة •

 ملم يحوي 1كروي صغير بقطر رؤيس لها •

 محاجم مدورة وبارزة وحيزوم قصير  4 

 (الشصوص)مسلح بإكليلين من األشواك  

 .  قطعة 1000-800لها عنق وجسم مؤلف •

 القطع الناضجة تحوي خصى عديدة ومبيض •

 القطع األخيرة الحاملة تحوي رحم محوري •

 تفرع  10-8تفرعات جانبية له       

 الفتحات التناسلية تتوضع على جانبي القطع •

 منتظم بشكل تناوبي       

   مجموعاتتنفصل القطع عن جسم الدودة بشكل •

 قطع لتخرج مع البراز إلى الوسط الخارجي  6-4من   

 ميكرون 50-30بيضة المسلحة ال تميز عن بيضة العزالء •



 دورة الحياة

 :ثويها النهائي اإلنسان فقط •

 (  الصائم)تعيش الدودة البالغة في األمعاء الدقيقة  
 في بعض األحيانثوي متوسط يمكن أن يكون اإلنسان ◄ 

 :دورة الحياة تشبه العزالء•

 الثوي المتوسط األساسي هو الخنزير لكن  

 في النسيج الضام المذنبة  الكيسانيةحيث تتوضع   

 لعضالت اللسان وتحت اللسان والرقبة والعضالت 

 الماضغة والقلب والنسيج الخلوي تحت الجلد

   

 :  ملم  1.5-1المذنبة  الكيسانيةيبلغ قطر •

   منغلفحويصل بلون رمادي مبيض وشفاف وتحوي رؤيس   

 سنوات  5تبقى حية لمدة •



  العدوى
يعدى اإلنسان بتناول لحم الخنزير النيئ أو غير المطبوخ جيدا الحاوي على •

   الكيسانيات

 

 :  األعراض السريرية•

 الشرسوفيةتكون خفيفة كاالضطرابات هضمية واآلالم البطنية  

 :  التشخيص الحيوي •

 فحص القطع المطروحة من اإلنسان 

 طريقة السلفان الالصق 

  رؤية البيوض بفحص البراز مجهريا 

 كما العزالء : المعالجة •

 :الوقاية •

  تجنب تناول لحم الخنزير النيئ أو غير المطبوخ جيدا 

 تجميد اللحوم قبل استهالكها 



 المذنبة  الكيسانياتداء 

داء يصيب الخنزير عادة لكن يمكن أن يصيب اإلنسان فيكون •

 للشريطية المسلحة ثوي وسيط 

 المذنبة في أعضاء مختلفة من الجسم  الكيسانيةينتج عن توضع •

 ينتشر جغرافيا في جميع البالد غير اإلسالمية •



 طريقة العدوى

مصاب بالدودة  العدوى بابتالع خضار ملوثة ببراز إنسانتتم •

البالغة للشريطية المسلحة بسبب استعمال السماد البشري أو 

حين تصعد قطعة الشريطية الناضجة إلى المعدة بالعدوى الذاتية 

تزول قشرة البيضة فيخرج منها الجنين مسدس وحيث تهضم 

ي يجتاز جدار األمعاء ويمر إلى الدوران الدموي ذاألشواك ال

,  تحت الجلد, عضالت, عين, دماغ. )ليصل إلى أعضاء مختلفة 

 .  مذنبة كيسانيةعلى شكل ( أحيانا الكليتين والكبد والغدد الصم

 لذلك يعد اإلنسان ثوي متوسط إضافة لكونه ثوي نهائي حين   ◄ 

 .  يستضيف الشريطية البالغة  



 التشريح المرضي

ملم ومملوء  4-3المذنبة بشكل جوف يبلغ قطره  الكيسانيةتكون •

وعليه إكليلين من األشواك ويحاط هذا  منغمدبسائل يحتوي رؤيس 

الجوف بغالف كيسي ليفي وتظهر األشواك في المقطع النسيجي 

 المعة 

 المذنبة بعد موتها ترسبات كلسية الكيسانيةتغزو •



 األعراض السريرية

 :  الكيسانياتتختلف شدتها حسب الموضع وعدد ◄ •

فرط توتر قحفي ونوب صرع ونقص في الذكاء واضطرابات عقلية: إصابة الدماغ 

 داخل العين أو في الملتحمة أو الجفن العلوي : إصابة العين 

 وتختلف األعراض بين األلم العيني واضطرابات الرؤية أو العمى

آالم عضلية تختلف شدتها حسب :  إصابة العضالت 

 وتتكلس بعد سنوات الكيسانيةوتموت  الكيسانياتعدد   

 وتظهر بالصورة الشعاعية   

ومرئية  مجسوسةحكة وعقيدات : اإلصابة تحت الجلد 

 العدوى الذاتية تحدث في : اإلصابة المعممة–  
 متعددة يضاف لألعراض السابقة  توضعات     

 إصابات كلوية وكبدية وغدية حسب مكان توضعها 



 التشخيص الحيوي
كوجود المصاب في مناطق انتشار المرض وظهور نوبة صرع : الموجه•

في الدم وفي س د ش في  الحمضاتمترافقة مع عقيدات تحت الجلد وزيادة 
 اإلصابة الدماغية 

 االختبارات المصلية : المؤكد•

 وخزعة التشريح المرضي    

 

 

 :  المعالجة
 االستئصال الجراحي إن كان ممكنا •

  برازيكانتيلأو  فلوبيندازول: معالجة دوائية تجريبية للقضاء على الطفيلي •

 مشتقات الكورتيزون لتجنب الصدمة التحسسية +                                 

 :الوقاية
 تجنب السماد البشري وغسل الفواكه والخضار جيدا قبل تناولها  •



 القزمة المحرشفةداء  - المحرشفاتداء 

Hymenolepis nana 

    
 القزمة  المحرشفةتسببه شريطية •

 في كل العالم السيما المناطق الحارة •

 شخصت حاالت في سوريا•

 :العامل الممرض•

 سم 5 –1شريطية : الدودة البالغة 

 محاجم وحيزوم عليه إكليل من األشواك  4رؤيس يحمل •

 عنق طويل نسبيا •

 رضانية الشكل عقطعة  200-100جسم مؤلف من •

 تحوي فتحة تناسلية جانبية تتوضع كلها في جانب واحد من الدودة 

 القطع األخيرة هي الناضجة •

 ميكرون تحوي  50-40كروية أو بيضوية شفافة تقيس : البيضة 

 داخلي يحيط بجنين مسدس األشواك وفي قطبيه يوجد : غالفين 

 عدد من الخيوط الطويلة وغالف خارجي يحيط بالسابق 





 دورة الحياة

 (الثوي النهائي)تصيب الفئران والجرذان كما اإلنسان •

 (الدقاق)األمعاء الدقيقة تتوضع الدودة البالغة في •

تهضم القطع الناضجة أثناء مرورها في األمعاء وتخرج البيوض •

 للبراز 

يخرج الجنين ← الطعام تنحل قشرة البيضة بعد ابتالعها مع •

يتحول إلى ← المعوية  بالزغاباتيتثبت ← مسدس األشواك 

بعد عدة أيام تقع ←  المنغمدتحوي طليعة الرؤيس مذنبة  كيسانية

 في لمعة األمعاء ويظهر الرؤيس للخارج ويتثبت على 

 جدار األمعاء ويبدأ بالتبرعم ليشكل قطع الشريطية البالغة  

 من العدوى  شهرتظهر البيوض في البراز بعد •



 دورة الحياة 

 



 العدوى

 ابتالع البيوض مع الخضار أو المياه الملوثة بها: مباشر 1)

الثوي )ابتالع برغوث الجرذ أو يرقة دودة الطحين : غير مباشر2)
 –مذنبة  كيسانيةتتحول بداخلها على  –لبيوض الدودة ( المتوسط

يعدى اإلنسان بابتالع البراغيث أو دودة الطحين المصابة مع 

 األغذية الملوثة بها 

بالقلس المعوي تعود البيوض الخارجة من : العدوى الذاتية 3)

القطع الناضجة إلى القسم العلوي من األمعاء وتنحل قشرتها 

 ويخرج الجنين مسدس األشواك ويتابع دورة حياته



 األعراض

اضطراب  - إقياء –إسهال  –آالم بطنية )هضمية :  الوحيدةتشبه •
 وصداع ودوار ( بالشهية

 تسبب عند األطفال تأخر بالنمو •

 :  التشخيص
 رؤية البيوض مجهريا •

 :العالج 
   البارموميسينأو  النيكلوزاميد•

 :  الوقاية 
غسل الخضروات والفواكه األرضية جيدا قبل غسلها وغسل اليدين •

 بالماء والصابون قبل الطعام واجتناب السماد البشري غير المعالج



 الصغيرة المحرشفة

hymenolepis diminuta 

 
 أكبر من القزمة •

 واسعة االنتشار •

سم تشبه القزمة لكن حيزوم الرأس ال  60-10الدودة البالغة •
 يحوي أشواك 

ميكرون غالفها الداخلي يشبه الليمونة  80-60كروية البيضة •
تحوي جنين  –وغالف خارجي ثخين دون خيوط في القطبين 

 مسدس األشواك كامل النمو

أحيانا تصيب اإلنسان السيما  –الفئران والجرذان : الثوي النهائي •
 األطفال

 ثويها الوسيط دوما البراغيث ودودة الطحين •

 المذنبة  الكيسانيةحيث تتشكل     



 الصغيرة  المحرشفة

تناول الخبز غير الناضج جيدا والمعجنات الحاوية : العدوى•

 أو المخموجةعلى دودة الطحين 

 ابتالع البراغيث صدفة      

 تشيه البقية : األعراض•

 مثل القزمة : العالج •

 طبخ األطعمة المصنوعة : الوقاية •

 جيدا وحفظها من الحشراتمن الطحين 

 



 داء ثنائية الفتحات 
 تسببه ثنائية الفتحات الكلبية •

 تنتشر في جميع أنحاء العالم •

 سم  70-15شريطية صغيرة •

 أكاليل من األشواك  4محاجم وحيزوم يحمل  4رؤيس صغير له  •

 قطعة  175-60عنق ثم جسم يتألف من •

 القطع الناضجة في النصف األخير من الشريطية حمراء اللون•

 واحدةفتحتان تناسليتان وبشكل إهليلجي وفي كل قطعة    

 جهازان مذكران )في كل جانب وجهاز تناسلي مضاعف    

 (وجهازان مؤنثان    

 لها غالفين بداخلها جنين مسدس  –ميكرون  40-25البيضة مكورة •

 األشواك   

 تخرج البيوض بشكل مجموعات محاطة بمحفظة•

 



 دورة الحياة -داء ثنائية الفتحات 

 (الثوي النهائي)اإلنسان صدفة  –الكالب والقطط تصيب عادة •

الشريطية تتوضع في األمعاء وتخرج القطع الناضجة عن طريق •
 تتحرر البيوض على شكل مجموعات –البراز إلى الوسط الخارجي 

البيوض فيتحول داخله الجنين ( الثوي المتوسط)البرغوث يبتلع •

 تحوي طليعة الرؤيس مذنبة  كيسانيةمسدس األشواك إلى 



 داء ثنائية الفتحات 

 : العدوى•

 – المخموجيعدى اإلنسان بتناوله طعاما ملوثا بالبرغوث •
 إلى ديدان بالغة في األمعاء  -المذنبة  الكيسانيةتتحول 

   الشريطيات= األعراض •

رؤية القطع المميزة أو مجموعات البيوض في : التشخيص•

 البراز 

 القزمة = : العالج•

 حماية األطعمة من البراغيث وطبخها جيدا قبل األكل: الوقاية •

 



 المشوكاتداء 
 Echinicoccus granulosusتسببه المشوكة الحبيبية •

وتسبب لإلنسان وآكالت ( الثوي النهائي )تصيب الكالب والذئاب •
 العداريةداء الكيسة ( الثوي المتوسط )العشب  

 ينتشر الداء في شمال افريقيا وجنوب ألمريكا •

 ودول حوض البحر األبيض المتوسط واستراليا   

 كثير من الحاالت في سوريا •

 :  الديدان البالغة •

 ملم  6-3 الشريطياتأصغر •

   ناتىءمحاجم وحيزوم  4رؤيس صغير مزود ب •

 عنق رفيع قصير –مسلح بإكليلين من األشواك   

 األخيرة ناضجة تحويقطع  3وجسم مؤلف من  

 رحم مفصص يحوي بضع مئات من البيوض 



 Hydatid cyst -العداريةالكيسة 

 يث يتحوصل وينمو تدريجياحميكرون  30-5تتشكل من ج م أ الذي يقيس •

 :  والعناصرالتاليةتتألف الكيسة من الطبقات •

 ملم 1الغشاء الخارجي للكيسة : الغشاء الجليدي •

 مخطط بشكل طبقات دائرية بلون صدفي عاجي 

 مرن مادته تشبه الكيتين دون خاليا  – 

 تنفذ منه المواد بالحلول باستثناء الجراثيم  –

 أبيض  –رقيق جدا : الغشاء المنتش•

 ميكرون20طبقة واحدة من الخاليا  – 

 سريع العطب -بالغليكوجنغنية  – 

 يفرز سائل الكيسة و والرؤيساتيولد الغشاء الجليدي  – 

 استطاالت من الغشاء المنتش : الحويصالت البنات •

 غالبا داخل الكيسة فتشكل حويصالت بنات داخلية تحيط بعدد من  –

 الموجودة في جوفها  الرؤيسات

 تنفصل لتسبح في سائل الكيسة وأحيانا تتشكل خارج الكيسة لتعطي  –

 حويصالت بنات خارجية تحاط بغشاء جليدي    



 تتمة -العداريةالكيسة 

 فيداخل الحويصالت ـ و تسبح حرة :  الرؤيسات•

   العداريالرمل ← جوف الكيسة        

 ألماكن أخرى من الجسم  الرؤيساتإن تشققت الكيسة تنتقل •

 كيسات ثانويةوتشكل     

 رائق لونه أبيض مصفر: سائل الكيسة •

  الرؤيساتعقيم في البداية وخال من  – 

 يحوي مادة تسبب التأق عند البزل أو تشقق الكيسة   -

 يحوي بروتينات وعديدات سكاكر, ملحي فقير بالسكر -

 ومركبات معدنية وأحمض وأنزيمات   

 يستعمل كمستضد لالختبارات المصلية المشخصة  –  

 يحيط بالكيسة تفاعل ليفي من النسيج الضام يلتصق بالخارج ◄

 الطبيعي  البرانشيمالطبيعي للعضو دون فواصل بين  بالبرانشيم  

 .والمتغير 



 دورة الحياة

 :  الثوي النهائي •

 الكالب أو الذئاب وغيرها من اللواحم  

 تخرج البيوض من القطعة األخيرة •

 تعلق باألعشاب← الناضجة مع البراز   

 ( الثوي المتوسط)آكالت العشب تتناولها  ←  

 تنحل قشرة البيضة في العفج ←

 يخرج الجنين مسدس األشواك ←  

وقد يعبر الرئة إلى  العداريةالكيسة ← الرئة  ←الكبد  ←يعبر جدار األمعاء ← 
 أعضاء أخرى 

 كبدي بتوضع٪ 70-60 العداريةداء الكيسات : نفس الدورة في اإلنسان ◄ 

 .  ٪ في الرئة 20-30 –                                       

 ...(الكلية  -العظام –الطحال  –الدماغ )نسبة قليلة بأعضاء أخرى •



 دورة الحياة 

تتحول  ←تتناول الكالب أنسجة الخراف أو الحيوانات المصابة •

 الزغاباتبعد تثبتها على  العداريةفي الكيسات  الرؤيسات

المعوية إلى ديدان بالغة خالل أسابيع ويصبح  الحيوان معدي 

 .  لمدة سنتين

تناول الطعام والشراب الملوث ببراز الكالب : العدوى •

 المصابة 

 الدورة في اإلنسان مسدودة ◄



 األعراض السريرية 
 أشهر  5سم بعد  1تنمو الكيسة فتصبح •

 تصل لحجم رأس الجنين  –•

 :  الكيسة الكبدية •

 سنة من اإلصابة  15-10بعد •

 ضخامة كبدية غير مؤلمة دون تغير في الوظيفة الكبدية •

 تكلسات محيطة بالكيسة : بالتصوير الشعاعي •

 ( الرؤيساتتنشر )البزل أو الخزعة مضاد استطباب ◄ •

 وتموت  تتنخروقد  رؤيساتقد تتكلس الكيسة ولكن تحوي •

 : االختالطات •
 فرط توتر في  ←يرقان انسدادي أو ضغط وريد الباب ← ضغط الكيسة للطرق الصفراوية

أو انضغاط الوريد االجوف  بودكياريمتالزمة  ←وريد الباب أو ضغط لألوردة فوق الكبد 
 السفلي 

فعل تحسسي بشكل  رد:باكرةردود  ←الكيسة أو تمزقها بشكل عفوي أو رضي  تنوسر
على الطرق  التنوسركيسات ثانوية موضعية بسبب :  أو ردود متأخرة ←   تأقيةصدمة 

لألحشاء  تنوسرهاللصفاق أو للجنب أو تنتشر لمناطق مختلفة بسبب  تتنوسرالصفراوية أو 
 أو للدم 

 تحت حاد يسبب هشاشتها أو حاد : أو المتمزقة  المتنوسرةخمج جرثومي ثانوي للكيسة
 يحولها لخراج كبدي 

 



 األعراض السريرية – العداريةالكيسة 

 فترة ظهور األعراض أقصر : الكيسة الرئوية •

 سعال ضيق نفس نفث دم •

 التصوير الشعاعي كثافة مدورة واحدة أو أكثر •

 ضغط الكيسة لقصبة مجاورة : االختالطات •

 إقياء← أو تمزقها في قصبة  تنوسرهاأو  

 وتقشع سائل رائق ملحي يحتوي حويصالت  

   الممصوصةالكيسة التي تكون بشكل حبات العنب  

 خراج رئوي : الخمج الجرثومي الثانوي •



   العداريةالكيسة 

 :  األخرى  التوضعات•

 متالزمة ورمية = الدماغ •

 غالبا متكلسة ومحتملة جيدا : الطحال•

 تؤهب للكسور : العظام •

البطين األيسر أو الكليتين أو األعضاء التناسلية خلف : القلب •

 المثانة أو العضالت أو تحت الجلد أو في الغدة الدرقية 



 التشخيص الحيوي

 : الموجه •
15-7طبيعية في البداية أو مرتفعة قليال  الحمضات٪ 

 ترتفع بشكل أكبر في طور نمو الكيسة وترتفع بشدة في حال حدوث
 والتمزق  والتنوسرالتظاهرات التحسسية 

 ترتفع العدالت في حال الخمج الثانوي 

 التصوير الشعاعي 

 : المؤكد•
 :المباشر •

 .  مستحيل اجراءه مباشرة ويمنع بزل الكيسة  •

أو فحص القيئ بعد االستئصال الجراحي وإجراء التشريح المرضي •
 ورؤية العناصر الطفيلية 



 العداريةتشخيص داء الكيسة 

 (المناعي)غير المباشر 
 أو االختبار داخل األدمة  كازونيتفاعل : 

 –المأخوذ من سائل الكيسة  العداريفرط تحسسي جلدي تجاه المستضد ارتكاس 
 قليل الحساسية و النوعية 

 التفاعالت المصلية للتحري عن األضداد: 

 الكهربائي المناعي واالنتشار الكهربائي الرحالن  -  

 المناعي غير المباشر وتفاعل تثبيت المتممة والتألق 

 يفضل مشاركة اختبارين :  الخمائريالمناعي واالختبار 

تفيد االختبارات المصلية في مراقبة نتيجة العمل الجراحي يجب أن تصبح ◄ 
 شهر  24-12سلبية بعد 

 أشهر 6أشهر لمدة عامين بعد الجراحة ثم كل  3للمراقبة كل تجرى ◄ 

 بقاءها مرتفعة أو عودة ارتفاعها يدل على النكس ◄ 

تستخدم لكشف حملة األكياس قبل ظهور األعراض لدى األشخاص ◄ 
 المعرضين لإلصابة في المناطق التي ينتشر فيها المرض

 



 العالج

 تستأصل بشكل كامل : جراحي •

في األشهر األولى لإلصابة وقبل ظهور األعراض أو عند :  المعالجة الدوائية•
صعوبة االستئصال التام للوقاية من حدوث كيسات ثانوية أو عند حدوث 

 أو التمزق  التنوسر

  وفلوبندازول المبيندازول◄•

 : الوقاية 
مراقبة المسالخ وحرق أحشاء المواشي المصابة وقتل الكالب البرية والذئاب •

 (  برازيكانتيل)في المناطق الموبوءة ومعالجة الكالب األهلية 

 غسل الخضروات والفواكه األرضية النيئة وغسل اليدين بعد مالمسة الكالب •

مسح عام للرعاة ومربي األغنام بإجراء التفاعالت المصلية لكشف المصابين •
 وعالجهم باكرا 



 المشوكة عديدة الفجوات 
 الثعلب : ثويها النهائي •

القوارض وفئران : الثوي المتوسط عند كبدية فقط تسبب إصابة •
 الحقل

 اإلنسان يصاب بها صدفة ◄   

منتشر في أمريكا الشمالية ووسط أوروبا وسيبيريا واليابان •
 وتونس

 تشبه المشوكة الحبيبية = ملم  3.5-1.2الدودة  -•

 عالية  نخريةتغزو النسيج الكبدي باستطاالت متشعبة ذات قدرة •

منتش مشكال فجوات عديدة  برانشيمتتألف فقط من : الكيسة •
 جوافهافي أحد  ورؤيسات



 المشوكة عديدة الفجوات 

 الشوكاء الحبيبية وتوضعها كبدي فقط : = دورة الحياة •

تناول الخضار والفواكه األرضية البرية الملوثة : العدوى •

 ببراز الثعالب المصابة 

يظهر تصلب قاسي أبيض بشكل عقد : التشريح المرضي •

يلتبس مع السرطان البدئي بالقطع يظهر فجوات متعددة تحوي 

 المنتش الكبد يشبه الخبز االسفنجي  البرانشيممادة هالمية هي 

نادرة أو غير  والرؤيساتالمنتش سريع العطب  البرانشيم•

 واالمفاويات الناسجةارتشاح بالخاليا وموجودة ومناطق نخر 

 في النسيج الكبدي المجاور محاطة بمناطق تليف



 المشوكة عديدة الفجوات 

ضخامة كبد ويرقان ونحول وترفع حروري : األعراض السريرية •
 وألم كبدي 

 :  التشخيص الحيوي •

في حال اليرقان  والبيليروبينالقلوية  الفوسفاتازارتفاع : الموجه
 الدم   غلوبوليناتوارتفاع سرعة التثفل وغاما 

التصوير الشعاعي يظهر تكلسات ومناطق كثافة زائدة ومناطق •
 فراغات 

 خزعة كبدية وإجراء التشريح المرضي : المباشر ◄: المؤكد 

 متصالبة مع المشوكة الحبيبية : التفاعالت المصلية : غير المباشر ◄

 جراحي دوما : العالج•

ارتداء قفازات لدى سلخ فراء الثعالب وحرث جثثها : الوقاية •
 وتجنب تناول خضراوات وفواكه برية نيئة 



  Bothriocephalosis داء العوساء

  العوساء العريضة تسببه شريطية كبيرة تسمى •

Diphyllobothrium latum   أو شريطية السمك 

 تنتشر في مناطق واسعة حول بحيرات المياه العذبة•

 في أوروبا وروسيا ووسط أفريقيا وشمال أمريكا  

 :  شكل العامل الممرض

 م 15-10شريطية كبيرة تقيس 

 سم دون محاجم وال حيزوم  2.5رؤيس متطاول 

 يحوي حفرتين طوالنيتين على جانبيه وعنق واضح دقيق  

 ومخطط عرضانيا  

 قطعة كل منها فتحة تناسلية على الوجه البطني  3000: جسم الدودة 

 60: البيضةX70 بيضوية متناظرة لها غالف واحد وغطاء  -ميكرون
 داخلها جنين غير ناضج عند اإلباضة , في أحد قطبيها 





 دورة الحياة

 اإلنسان والكالب والقطط والخنازير: الثوي النهائي•

 تتوضع الشريطية البالغة في األمعاء الدقيقة أو األعور وأحيانا الكولون•

 الوسط الخارجي  –ال تنفصل القطع األخيرة بل تخرج منها البيوض في األمعاء •

 تموت البيوض إن تعرضت للجفاف •

أسابيع لتتحول إلى جنين مسدس  3-2تنضج خالل : إذا وصلت للماء العذب •
يخرج من البيضة ويسبح بالماء ويبتلع من قبل ( الزغباء)األشواك كامل النمو 

طليعة شبه مذنبة يتحوب فيها إلى ( الثوي المتوسط األول) البالعطأو  الجوادف
تذهب طليعة شبه  –المصابة  الجوادف( الثوي المتوسط الثاني)األسماك تأكل  –

بين االلياف العضلية وتتحول إلى يرقة تسمى  لتتوضعالمذنبة إلى عضالتها 
تتحول في أمعاء اإلنسان الذي تناول السمك المصاب إلى شريطية  – المكفنة
 بالغة 

 .  شهر من العدوى 2-1.5تبدأ البيوض بالظهور في البراز بعد •



 داء العوساء

النيئة  المخموجةتناول اإلنسان ألسماك المياه العذبة : العدوى •
 المطبوخة جيدا أوغير

اضطرابات )األخرى  للشريطياتمماثلة : األعراض السريرية •
ونوب إسهال واضطرابات  واإلقياءهضمية كألم البطن والغثيان 

بسبب  B12فقر دم خبيث كبير الكريات بسبب عوز ( شهية 
 اختالس الدودة له

 رؤية البيوض في البراز : التشخيص الحيوي •

   النيكلوزاميد: العالج•

 تجنب تناول األسماك غير المطبوخة جيدا أو النيئة: الوقاية•



 البشري سبارغانداء 

 Diphyllobothrium mansoni المنسونيةالعوساء تسببه •

 تصيب الكالب والقطط : الثوي النهائي•

   الجوادف: الثوي المتوسط األول •

 الضفادع: الثوي المتوسط الثاني •

 عند تناول الضفادع المصابة   المكفنةيعدى اإلنسان باليرقات ◄ 

 ال تتطور اليرقات في اإلنسان إلى المرحلة البالغة◄

تجتاز جدار األمعاء وتذهب إلى مناطق مختلفة كالعين والعضالت •

 محدثة التهابات وأورام موضعية  تتكيسحيث 

 جراحيا تعالج اإلصابات •


