
الجلسة الثانیة 
السوطیات والمتحوالت 

د .مارلین منصور



 العينات في مخبر الطفيليات

 الطفيليات المعوية : ثالثا 

 الطفيليات الدموية :أوال 

 الطفيليات البولية: سادسا 

 الطفيليات في القشع :سابعا   

 محضرات نسيجية :رابعا 

 طفيليات الجلد وملحقاته :ثانيا 

 البولية التناسلية المفرزاتطفيليات : خامسا 



 الطفيليات

 الديدان األوالي

 المتحوالت السوطيات البوائغ

 المسطحة الحبلية

 المثقوبات الشريطيات

 فطور وحشرات

 مخطط العملي



 دموية ومحضر قطرة دموية  لطاخةطريقة تحضير محضر 

 غيمزاوتلوينها بطريقة 

 

 
 



 الدموية اللطاخةطريقة تحضير 

 طرف صفيحة نظيفةفي ها وتوضع بالقرب زوخ تؤخذ قطرة دموية من أصبع بعد تطهيرها و•

وننتظر                45ساترة أخرى نظيفة تشكل مع الصفيحة األولى زاوية  تحصر القطرة بواسطة صفيحة أو•

 لتنساب القطرة على حرف الصفيحة 

 تسحب الصفيحة بسرعة معتدلة حتى نهاية الصفيحة األولى•

 تجفف بسرعة بتحريكها بالهواء•

 دقائق 5تثبت اللطاخة بغمرها بالكحول الميتيلي مدة •

  تترك حتى تجف بشكل تام•



  رقيقة دمويةتحضير لطاخة مراحل     
                      Thin blood smear 



 غيمزابطريقة  اللطاخةتلوين 

 دقيقة( 30 -20)مدة ( قطرات من الملون 3+مل محلول واقي  2)الممدد  غيمزاالمثبتة بملون  اللطاخةتغمر •

 تغسل بالماء بحذر •

 لتجف ثم تدرس بالعدسة الغاطسة  اللطاخةتترك •

 دموية سليمة محضرلطاخةدراسة 

  :عناصر الدم 

   erythrocytesالكريات الحمر - 1

 leucocytesالكريات البيض  - 2

 plateletsالدموية  الصفيحات - 3

 عديمة اللونالدموية  البالسماتسبح العناصر السابقة ضمن •



 أنواع الكريات البيض



 تحضير القطرة الدموية
Thick blood smear 

 ها وتوضع في مركز صفيحة نظيفةزوخ وتؤخذ قطرة دموية من أصبع بعد تطهيرها •

 تترك لتجفف بحرارة المخبر •

( 30 -20)مدة ( قطرات من الملون 3+مل محلول واقي  2)الممدد  غيمزاتغمر القطرة الجافة بملون •

 دقيقة

 تغسل بالماء بحذر •

 تترك القطرة لتجف ثم تدرس بالعدسة الغاطسة •

 

 



 دراسة محضر قطرة دموية سليمة

الكريات الحمراء  تتخرب      

فقط نوى يبقى  ووالبيضاء 

وأشالء الكريات الكريات البيضاء 

   والصفيحات

 



 غيمزاالجلدية وتلوينها بطريقة  اللطاخةتحضير 

 %   70اآلفة بكحول  يطهر مكان• 

 .وذلك دون نزعها ( تحت القشرة)بمشرط معقوف عقيم من الحافة الفعالة لآلفة  تؤخذ عينة•

 على صفيحة زجاجية تفرش•

 تجفف بسرعة بتحريكها بالهواء      •

 دقائق 5مدة  الميتيليبغمرها بالكحول  اللطاخةتثبت       •

  تترك حتى تجف بشكل تام      •
 الممدد  غيمزاالمثبتة بملون  اللطاخةتغمر       •

 تغسل بالماء بحذر       •

 لتجف ثم تدرس بالعدسة الغاطسة  اللطاخةتترك       •





Glossina اإلفريقية المثقبيات   
 المسببة لداء النوم

Trypanosoma gambiense 

 (الالسنة) تسي تسيذبابة 

 العامل الناقل 

   اإلفريقية لمثقبياتل



تطور الطفيلي في اإلنسان 

 (المضيف النهائي)

 (شكل مثقبي)

   الالسنةتطور الطفيلي في 

 (المضيف الناقل)

 (مثقبي          كريتيديمثقبي         )
 طريقة العدوى

 مكان اإلصابة

  اللمف -الدم 

 الشوكيالسائل الدماغي 

 الخمج المثقبيالطور 

 (الطور المعدي)

 الغامبية المثقبيات دورة حياة



 المثقبيصفات الشكل 
 الدم المحيطي: مصدر المحضر •

 غيمزابطريقة : تلوين المحضر •

 مغزلي متعرج: شكله •

 ميكرون 3عرضه  ميكرون 20طوله كمتوسط :األبعاد •

 .في مركز الطفيلي تتوضعزرقاء تحوي نواة دائرية بلون أحمر بنفسجي  السيتوبالسما•

 .بالقرب من نهايته الخلفية بلون بنفسجي يتوضعومنشأ الحركة •

 .غشاء متموج يمتد حتى النهاية األمامية حيث يخرج السوط الحر السيتوبالسميمع الغشاء ينشأ منها سوط يشكل •

 .يشاهد بين عناصر الدم خارج الخاليا•



 المدارية الليشمانيا

 المسببة لدمل الشرق

Leishmania tropica 



 للشمانياالعامل الناقل 

 (ذبابة الرمل)الفاصدة 
phlebotomus 



 الصفات العامة
 هي من الحشرات الشفافة ثنائية األجنحة

 نشاطها ليلي وتضع األنثى بيوضها في الرمل

 يتغذى الذكر على النباتات واألزهار بينما تتغذى األنثى على دم اإلنسان والحيوان

 ملم 3-2طولها من 

 مزود بزوج من العيون المركبة وزوج من القرون وزوج من اللوامس الفكية وعناصر الفم : الرأس 

 درجة  45يتوضع الرأس مائالً على محورالصدر بزاوية 

يحمل زوج من األجنحة رمحية الشكل تبقى منتصبة على الجسم أثناء الراحة كما يحمل ثالثة أزواج من األرجل : الصدر 
 الطويلة والنحيلة

 األجنحة والصدر مستورة بأشعار 

 عند الذكر بزوج من المالقط الضخمة غير موجودة عند األنثىمؤلف من تسع قطع ينتهي : البطن 





 تطور الطفيلي في اإلنسان

 (المضيف النهائي)

 (شكل ليشماني)

 تطور الطفيلي في أنثى الفاصدة

 (المضيف الناقل)

 الطور الممشوق
 (الطور المعدي)

 طريقة العدوى

 مكان اإلصابة 

 (ضمن البالعات)الجلد   

 المدارية اللشمانيا دورة حياة



  الليشمانيالشكل 

 أو مغزلي أوبيضويكروي : الشكل•

 ميكرون 5-2: القطر •

يحتوي على نواة دائرية بنفسجية تشغل نصف حجم الطفيلي تقريباً وعلى منشأ حركة على شكل : المحتوى •

 الزرقاء الباهتة السيتوبالسمانقطة صغيرة بنفسجية قاتمة ينشأ منها سوط يبقى داخل 

كريات حمراء )يتكاثر داخل الكريات البيضاء  خاصة البالعات فيشاهد داخلها كما يشاهد بين عناصر المحضر •

 (وبيضاء  وألياف جلدية 

 جلد مصابمصدر المحضر •



 داخل البالعات لشمانيا

 خارج البالعات لشمانيا

 (بالعات منفجرة)



 promastigoteالشكل الممشوق 

 بيضويمغزلي ونادراً : الشكل •

 ميكرون( 3-1)وعرض  ميكرون(15-7)طول :األبعاد •

يحتوي على نواة في منتصفه ومنشأ حركة بالقرب من نهايته : المحتوى •

 األمامية التي ينشأ منها سوط إلى خارج الطفيلي

 من مزروع : مصدر المحضر •



 المشعرة المهبلية 

Trichomonas vaginalis 

 



 اإلنسان: المضيف •

 الجهاز التناسلي البولي: مكان اإلصابة •

   اإلتصالطريق عن طريق عن :  كيفيةاإلصابة•

 المصابغير المشروع مع الجنسي       

الطور له طور واحد فقط هو : أطواره •

 المتغذي

 ال يشاهد في الطبيعة ألنه ال يتحمل :  إنتشاره•

 ..الظروف الخارجية من حرارة وجفاف       

 (  ذكر أو أنثى )أما عند اإلنسان المصاب •

 فيمكن أن يشاهد في الطرق التناسلية البولية      

 يتكاثر باالنشطار•

 

 معلومات عامة



 صفات الطفيلي

 أو بشكل اللوزة بيضوي:الشكل •

 ميكرون 25-15: األبعاد •

في القطب العلوي ، ومنشأ حركة يقع أحمر بنفسجي زرقاء تحوي نواة كبيرة بلون  سيتوبالسما: المحتوى •

أعلى من النواة ينشأ منه أربعة سياط حرة وسوط خامس يشكل غشاء متموج ال يتعدى طوله منتصف 

 الطفيلي ، وإبرة محورية تمتد حتى نهاية الطفيلي

 مهبلية مفرزات: المحضرمصدر •

 السياط

 النواة

الغشاء 

 المتموج

اإلبرة 

 المحورية



 

 المهبلية المشعرة 

Trichomonas vaginalis 

 



 الجيارديا

Giardia intestinalis 



 المتكيستناول الغذاء بالطور 

 المضيف 

 اإلنسان

 مكان اإلصابة 

 األمعاء الدقيقة

 المتكيسالطور 

 (الطور المعدي)

 طريقة العدوى

 الطور المتغذي

 دورة

 الجيارديا حياة



 صفات الطور المتغذي

 طولي إجاصينصف :الشكل•

 ميكرون 10-6والعرض  ميكرون 20-15الطول : األبعاد•

 في الناحية األمامية للطفيلي تتوضعانعددها اثنتان : النوى•

بين النواتين وإلى الخلف، الزوج الرابع منها  يتوضعأزواج تنشأ من منشأ الحركة الذي  4عددها :السياط•

 للطفيلي ( الخلفية) المؤنفةيشكل إبرة محورية تبدأ من منشأ الحركة وتنتهي في النهاية 

 تحت النوى يتوضعتحوي على الجسيم نظير القاعدة بشكل فاصلة مضاعفة حبيبية :  السيتوبالسما•

                                                      براز: مصدر المحضر •



 المتكيسصفات الطور 
   بيضوي: الشكل•

 ميكرون 5والعرض حوالي  12-8الطول : األبعاد•

 نوى موزعة على القطبين أو على قطب واحد 4 -2عددها : النوى•

 تاركاً فراغاً بينهما السيتوبالسميأملس ويحيط بالغالف : الغالف •

 يقسم الكيس إلى قسمين  sتحوي على بقايا السياط يمكن أن تظهر على شكل حرف  السيتوبالسما•

 براز: مصدر المحضر •

 للجيارديا المتكيسالشكل 

 100× الحديدي  هيماتوكسيلينبتلوين 
 للجيارديا المتكيسالشكل 

 40× في البراز الندي 





 المتحوالت



 الطور الناشط

 الغليظةاألمعاء اإلنسان   :المضيف 

 الطور المتكيس

 (الطور المعدي)

 األمعاء 

 ثم الكبد والرئتين 

 الزحاريالمتحول 

 الكولونيالمتحول 

 المتحول الزحاري

 المتحول الكولوني

 شكل مقاوم
 شكل متغذي

 ومتحرك

 تكاثر 

 باالنشطار

 طريقة العدوى



 الناشط  الطور

 (الحال للنسج) الزحاري المتحول

Entamoeba histolytica 

 الطور الناشط

   الكولونيالمتحول 

Entamoeba coli 

 غير ثابت: شكله 

   ميكرون 40 -20: قطره 

 غير ثابت: شكله 

   ميكرون 30 -20: قطره 

ميكرون يبطن غالفها 7- 4دائرية منتظمة قطرها حوالي :  النواة

 التوزعمتساوية في الحجم  ومنتظمة  كروماتينيةحبيبات 

 نقطية ذات توضع مركزي غالباً ضمن النواة:  النوية

يبطن غشاؤها  ميكرون 7دائرية منتظمة قطرها حوالي :  النواة 

 التوزعغير متساوية وغير منتظمة  كروماتينيةحبيبات 

 نقطية ذات توضع طرفي غالباً ضمن النواة:  النوية

صافية خارجية  سيتوبالسمامقسمة إلى  : السيتوبالسما

حبيبية  تحوي المتضمنات المختلفة كما تحوي  داخلية وسيتوبالسما

 على فجوات غذائية قد يشاهد فيها كريات حمراء

 حبيبية تحوي على فجوات غذائية فيها جراثيم:  السيتوبالسما

 الطور الناشط للمتحول الزحاري

 100× الحديدي  هيماتوكسيلينبتلوين 

 الكولونيالطور الناشط للمتحول 

 100× الحديدي  هيماتوكسيلينبتلوين 



   المتكيس الطور

 (الحال للنسج) الزحاري المتحول

Entamoeba histolytica 

 المتكيسالطور 

   الكولونيالمتحول 

Entamoeba coli 

 دائري منتظم : الشكل 

   ميكرون 15 - 10 حوالي: القطر 

 دائري منتظم : الشكل 

  ميكرون 20 -15 حوالي: القطر 

في الكيس الناضج وشكلها مطابق لشكل  4عددها : النوى 

 نواة الناشط

 رقيق : غالف الكيس 

قضبان صافية يمكن أن يشاهد فيها :  السيتوبالسما

 كروماتينية

 قليالً  لماع: المظهر 

في الكيس الناضج وشكلها مطابق لشكل  8عددها : النوى 

 نواة الناشط

 مضاعف: غالف الكيس 

 صافية:  السيتوبالسما

   لماع: المظهر 

 براز :مصدر المحضر  براز: مصدر المحضر 

 بتلوين الشكل المتكيس

 هيماتوكسيلين 

 الحديدي

  ×100 

   الشكل المتكيس

 في البراز الندي

 ×40 

   الشكل المتكيس

 في البراز الندي

 ×40 

 بتلوين الشكل المتكيس

 هيماتوكسيلين 

 الحديدي

  ×100 



 الهواء ذكر Phlebotomus الفاصدة

 الهواء أنثى Phlebotomus الفاصدة

 لالطالع والتذكرة Thin blood smear  دم سليم لطاخة

 لالطالع والتذكرة Thick blood smear قطرة دم سليم

 دم لطاخة المثقبيالطور  Trypanosoma gambiense   اإلفريقية المثقبيات

 جلد لطاخة اللشمانيالطور  Leishmania tropica المدارية الليشمانيا

 مزرعة من لطاخة الطور الممشوق Leishmania tropica المدارية الليشمانيا

 مهبلية لطاخة الطور المتغذي Trichomonas vaginalis المهبلية المشعرة

 براز الطور المتغذي Giardia intestinalis المعوية الجيارديا

 براز ندي+ براز مثبت    المتكيسالطور  Giardia intestinalis المعوية الجيارديا

   الزحاريالمتحول 

 (الحال للنسج)
Entamoeba  histolytica مثبت براز ناشط 

   الزحاريالمتحول 

 (الحال للنسج)
Entamoeba  histolytica براز ندي+ مثبت  براز كيس 

 براز ندي+ مثبت  براز ناشط Entamoeba coli الكولونيالمتحول 

 براز ندي+ مثبت  براز كيس Entamoeba coli الكولونيالمتحول 


