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 تعاريف عامة
علم يدرس األحياء :  Medical parasitology: علم الطفيليات الطبية•

,  وبائيات , صفات الطفيلي)المتطفلة على اإلنسان وما ينتج عن هذا التطفل 
 (الوقاية , المعالجة , التشخيص. رد فعل البدن, اإلمراض

 مفصليات األرجل الطبية –الفطور الطبية  –الديدان  – األوالي: وسنقسمه إلى  . 

 .هو كائن حي يتطلب دوام حياته االعتماد على كائن آخر : Parasite: الطفيلي•

 .يستضيف كائنا آخر خمجا (بشري أو حيواني )هو الكائن الحي :  Host: الثوي•

للطفيلي  الالجنسيالحي الذي يتم فيه التكاثر  هوالكائن: أو العبر: الثوي المتوسط•
قد يكون للطفيلي أكثر من ثوي .  يستضيف الشكل غير الناضج للطفيلي أو 

 (فعال أو غير فعال. ) متوسط

هو الكائن الذي يحدث فيه التكاثر الجنسي : أو الثوي المقر:  الثوي النهائي•
 .أو يستضيف الشكل البالغ للطفيلي. للطفيلي

كائن حي يحمل طفيلي ممرض دون أن تظهر عليه عالمات : Carrier: الحامل•
 .المرض ويكون مصدر عدوى مهم

 

 



 تعاريف عامة

غزو البدن بأحياء دقيقة ممرضة وتكاثرها :    infection:الخمج•

 .  فيه وإحداثها ألعراض مرضية خاصة

مفصلي أرجل يحمل طفيلي يوصله للمضيف :  vector: الناقل•

 .ويكون آلي أو حيوي

 اآلليات المحركة إلحداث المرض:  Pathogenesis: اإلمراض•

دراسة العوامل البيئية المساعدة على  Epidemiology: الوبائيات•

 . حدوث الخمج وانتشار األحياء الدقيقة الممرضة
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ومعقدة بين المتطفل أو الطفيلي من جهة  صميميةعالقة : التطفل •

 والثوي أو المضيف من جهة أخرى

 :  أنماط العالقة بين الكائنات الحية•

 كالنباتات الراقية: الحياة الحرة -1

 العيش على مواد التجويف الفموي أو السماد:  الحياة الرمية -2

 (المعوية والمهبلية الفلورا: )التعايش -3

قد ينتقل الكائن من حياة رمية إلى طفيلية بظروف : )التطفل  -4

 (.خاصة كالمتحول الزحاري

 ال فواصل ثابتة بين هذه األنماط فالكائنات تبدل نمط حياتها •



 :  تقسم الطفيليات حسب وجودها في عضوية المضيف•

 مؤقت أو دائم: طفيليات خارجية 

 ومعظم الطفيليات الطبية داخلية : طفيليات داخلية 

 :  تقسم حسب متطلبات حياتها ولزوم تطفلها•

 ترتبط معيشتها بعضوية أخرى ولو لفترة : طفيليات مجبرة

 مؤقت أو ثابت. خالل حياتها

 تعيش بشكل حر أو متطفل: طفيليات مخيرة 



 الطفيليات الطبية 

 حسب متطلبات حياتها حسب وجودها في المضيف

 خارجية 

 مؤقت أو دائم

 داخلية 

معظم الطفيليات 
 الطبية

 مجبرة

 مخيرة مؤقت أو ثابت



 تأثير الطفيلي على المضيف

فقر الدم باإلصابة : ثابت في جميع الطفيليات : الفعل االختالسي  -1
   بالملقوات

 والخيطيات األميبات: الفعل الرضي و الجرثومي -2

 والقرادياتالحبليات : الفعل السمي -3

   المشوكاتفي  التأقيةالبرداء واألفعال : الفعل الخافض للمناعة -4

   أوضاغطة انسداديةمجهرية أو : الفعل الميكانيكي  -5

 تسبب تشنج األمعاء األسكاريس: المنعكسات التهيجية  -6

 أورام حبيبية التهابية في البلهارسيا: التبدالت النسيجية  -7



 رد فعل المضيف على الطفيلي 

 : التأثيرات الخلوية أو النسيجية  -1

 :  فقر الدم

 – العفجية كالملقوات النزيفبسبب  –  الليشمانيافي الطحال في احتجاز ك ح  –في المالريا  انحاللي
 في العوساءالضخمة  باألروماتفقر دم 

 :  الحمضاتارتفاع 

 الكبدية والمتوارقةخاصة بالديدان كالخيطيات والمنشقات 

 :تضخم الطحال 

 الزحاريةأو الخراجة  العداريةوالمالريا ونادرا بسبب توضع الطفيلي فيه كالكيسة  كالليشمانيا 

 األضداد قد تكون نوعية أو متصالبة : ردود الفعل المناعية  -2

 : وتفيد   مستقلباتهتحتاج احتكاك كافي بين المضيف والطفيلي أو ◄

 فرط الحساسية الجلدية أو التفاعالت المصلية : في االختبارات التشخيصية 

 لألضداد فائدة وقائية من إنتان تالي فقط في المقوسات 

 (الكبدية بالمنشقات ألورام ا, المالريا )قد تلعب األضداد دورا مرضيا بتشكيل المعقدات المناعية 



 الوبائيات 

 جنسيا أو ال جنسيا تتكاثر الطفيليات •
 التحوالت الشكلية التي يمر بها الطفيلي : دورة حياة الطفيلي•

تتطلب أثوياء وسطاء أو )أو معقدة ( إنسان مصاب لسليم )منها بسيطة 
 (عامل ناقل

 :  يستمر بقاؤها بعدة آليات ◄ 

 (السنة/ مليون بيضة 150الشريطية العزالء : )الخصوبة العالية جدا  -1

 (والمثقوبات العداريةالكيسة : )تعدد األجنة  -2

 األسكاريسكبيوض : المقاومة العالية للبيوض في الوسط الخارجي  -3

 (الوباليةالمتصورات : )بقاء الطفيلي لفترة طويلة في المضيف  -4

 (المثقبيات والمنشقات: )التكيف االستقالبي والمناعي  -5



 عناصر دورة الحياة 

 الطفيلي  -1•

 :  الثوي -2•
 المتوسط والنهائي •

 اإلنسان قد يكون ثوي متوسط أو نهائي •

 ليس كل الطفيليات تحتاج لثوي متوسط•

ال ينقله وتوصف دورة غير فعال ينقل الطفيلي لثويه النهائي أو : فعال الثوي المتوسط قد يكون •
   العداريةالحياة هنا بالمسدودة  كما في إصابة اإلنسان بالكيسات 

 :  هو الكائن الذي ينقل الطفيلي بين أثويائه وقد يكون: الثوي الناقل •

   كاألنفيليؤمن نضجه وتكاثره  –ضروري لحياة الطفيلي : حيويا  -

 ينقل أكياس المتحوالت كالذباب الذي غير ضروري لنضج الطفيلي  : آليا  -

 :الخازن -3•
 الثوي النهائي هو خازن للطفيلي. الوسط الذي يبقى فيه الطفيلي حيا لفترات طويلة  •

في األمراض التي تصيب اإلنسان فقط يكون اإلنسان ثوي : ) خازن الطفيلي البشري : أنماط 3له •
 .(.  دورة حياة مسدودة –طارئ ووسيط غير فعال بنشر المرض 

 في اإلصابات المشتركة بين اإلنسان والحيوان: خازن الطفيلي الحيواني •

 كاألمراض الفطرية : خازن الطفيلي األرضي  •



 للمتعضيةطرق دخول وخروج الطفيلي 

 : طرق الدخول : أوال •
  والشريطياتكالمتحوالت : الطريق الهضمي•

 العفجية والملقواتكالفطور والجرب : الجلد•

 بفضل حشرة ناقلة كالمالريا: الدم •

 كالفطور : الرئة •

 كالمقوسات: المشيمة•

 : طرق الخروج : ثانيا •
 هامة لتحديد العينة الالزمة للتشخيص ولتحديد طرق الوقاية الجماعية ◄•

 يخرج الطفيلي مع البراز  –األشيع : الهضمي•

 تخرج البيوض مع البول –كالبلهارسيا : البولي •

 كبعض الفطور: الرئوي•

 بواسطة حشرة ماصة للدم : الدموي•

 هناك طفيليات ال يمكن خروجها وتقع في طريق مسدود •



 طرق العدوى 

 التماس المباشر •

 (مفصلي أرجل )ثوي ناقل •

 طعام أو شراب ملوث •

 المشيمة •



 الوقاية

 الوقاية الفردية •

 الوقاية الجماعية •



 تشخيص األمراض الطفيلية 

–دراسة تاريخ الحالة المرضية  –استجواب : التشخيص السريري •
 ....قصة سفر للمناطق الموبوءة  -دراسة األعراض والعالمات 

 :  التشخيص المخبري•

كشف الطفيلي ورؤيته عيانيا أو مجهريا أو زرعه وتكثيره :  مباشر

أو أحد مراحل حياته  مستضداتهفي المزارع أو الحيوانات أو كشف 

 كالبيوض أو اليرقات أو كشف حمضه النووي 

 كشف التبدالت النسيجية أو التبدالت في أخالط البدن : غير مباشر

 .  أو كشف األضداد أو كشف المناعة الخلوية المتكونة بطرق مختلفة


