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 الدموية المتصورات

 القنديةالمقوسات 



 األنفيل بعوض
Anopheles 

 العامل الناقل للمتصورات



 الصفات العامة
 هي من الحشرات ثنائية األجنحة

 في الماء الراكد بيوضهانشاطها ليلي وتضع األنثى 

 األزهار بينما تتغذى األنثى على دم اإلنسان والحيوان بعد تلقيحها ويتغذى الذكر على النباتات 

 ملم 10-5طولها من 

وزوج من ( قطعة 15 - 14مؤلفة من) مزود بزوج من العيون المركبة وزوج من القرون: الرأس 
 وعناصر الفم( قطع 5مؤلفة من )الفكية  اللوامس

يحمل زوج من األجنحة الغشائية مستورة بحراشف وثالثة أزواج من األرجل الطويلة : الصدر 
 والنحيلة

 مؤلف من تسع قطع: البطن 

 

 

 



 األنفيلبعوض حياة دورة 



فتحتان 

 تنفسيتان



 البعوض الخبيث

 أنثى ذكر 

 قرون االستشعار
  -ذكر  البعوض جنستحدد )

 (أنثى

 أشعارها

 طويلة وكثيرة 
 قطعة 15مؤلفة من 

 أشعارها

 قليلة وقصيرة 

 قطعة  14مؤلفة من 

 الفكية اللوامس
  -البعوض خبيث  نوع تحدد)

 (عادي

 بطول عناصر الفم تقريباً 

قطعتها األخيرة منتفخة وأعرض من 

 بقية القطع

بطول عناصر الفم قطعتها بنفس 

 العرض 



 الخبيثذكر البعوض  البعوض الخبيثأنثى 



 النشيطة المتصورات 

Plasmodium vivax 



تطور الطفيلي 

 في الكبد

تطور الطفيلي 

 في الدم

تطور الطفيلي 

 في الحشرة

 طريقة العدوى

الطور المعدي 

 البوائغ



 اإلنسان: المضيف المتوسط•

 (Anopheles) األنوفيلأنثى بعوض  :المضيف الناقل•

 (داخل الكريات الحمر)الدم : مكان اإلصابة•

 المصابة  األنوفيلعن طريق لدغ أنثى بعوض  :كيفيةاإلصابة•

 لإلنسان                                •

 الحمى الثالثية الحميدة ( المالريا )البرداء  :اسم المرض•

 الدم المحيطي :مصدر المحضر•

 الفتية تصيب الكريات الحمراء•

 معلومات عامة

 (.األتروفي) الخاتميالطور •

 .المتحوليالطور •

 .المتقسمةطور •

 .طور الجسم الوردي•

 (.األعراس)طور األمشاج •

 .تشاهد جميع األطوار في الدم المحيطي•

 مراحل الطفيلي في الدم



 Ring stage الخاتميالطور 
كروي بداخله فجوة غذائية كبيرة  تبقى : الشكل•

 .بدون لون

بلون أزرق )شكل شريط رقيق حلقي على : الهيولى•

 (.باهت

 .بلون أحمرنواة واحدة  له: النواة•

 الكرية الحمراء( 2\1- 3\1) يشغل : القطر•

 غالباً في وسط الكرية: موقعه•

 .غالباً شكل خاتمي واحد فقط الكريةالمصابةفي •



  Amoeboidالمتحوليالطور 

  :يتألف من 

 غير منتظمة ومتبدلة األشكال واألحجام بلون أزرق  سيتوبالسمة•

    المالريبحبيبات الصباغ على حبيبات بلون بني مسود تدعى تحوي •

   بلون أحمرنواة واحدة •

 متبدلة األشكالفجوة غذائية  •



  Schizont المتقسمةطور 
 :تتألف من 

 .زرقاء متماسكة سيتوبالسمة•

 .المالريالصباغ على حبيبات تحوي •

 .فجوةنواة بدون  24قد يصل إلى عدد من النوى •



  Rosace طور الجسم الوردي

 :في نهاية مرحلتها ويتألف من  متقسمةهو عبارة عن 

 .النوىبإحدى يحيط كل جزء مجزأة  سيتوبالسمة•

 . المالريحبيبات الصباغ في مركزه تتجمع •

 متقسمة جسم وردي



 (الخليةالعرسية) المشجيةالخلية 
Gametocyte 

 الكريةتحتل غالباً كامل •

 ميكرون للمشيج المؤنث (  10 - 9) ميكرون للمشيج المذكر و(  8-7) قطرها ذات شكل كروي  •

 :من ويتألف •

حبيبات الصباغ  حسب جنس المشيج موزع في داخلهامزهرة  أوزرقاءزرقاء  سيتوبالسما1.

 .المالري

 .نوويةمن المركز حسب جنس المشيج محاطة بفجوة  أوبالقربطرفية نواة واحدة 2.



 صفات الكرية الحمراء المصابة

 .الطبيعيأكبر من  حجمها•

 .ملونة أوغيرلونها باهت •

 :  هيتظهر بها حبيبات بلون محمر •

 .Granulation de schuffner شوفنرحبيبات     



 قطرة نشيطة



 المتصورات المنجلية

Plasmodium falciparum 



 .اإلنسان: المضيف المتوسط•

 .(Anopheles) األنوفيلبعوض أنثى : المضيف الناقل•

 (.الكريات الحمر)الدم : مكان اإلصابة•

 .لإلنسانالمصابة  األنوفيلطريق لدغ أنثى بعوض عن : كيفيةاإلصابة•

 .الحمى الثالثية الخبيثة( المالريا )البرداء : اسم المرض•

 .الدم المحيطي: مصدر المحضر•

 بجميع أعمارها يمكن أن تصيب الكريات الحمراء •

 .داخلهاالطفيلي في ويشاهد     

 معلومات عامة

 مراحل الطفيلي في الدم
 (.األتروفي) الخاتميالطور •

 .  المتحوليالطور •

 .المتقسمةطور •

 .طور الجسم الوردي•

 (.األعراس)طور األمشاج •

أحدهما بينما تشاهد باقي األطوار في الدم   واألمشاج أو الخاتميفي الدم المحيطي غالباً ال يشاهد إال الطوران •

 (.الكبد والطحال)العميق



 Ring form الخاتميالطور 

 .لونكروي بداخله فجوة غذائية كبيرة  تبقى بدون : الشكل•

 (.بلون أزرق باهت)شكل شريط رقيق حلقي على : الهيولى•

 (.بلون أحمر)له نواة واحدة أو نواتين  :النواة•

 .الحمراءالكرية ( 4\1- 5\1) يشغل : القطر•

 .الكريةغالباً على محيط : الموقع•

 تعدد اإلصابة للكرية الواحدة حتمال ا•

 (أو ثالثة  خاتميانشكالن )     



 Gametocyte المشيجيالطور 
 (شكل الموزة)منجلي  :الشكل•

 .ميكرون(  12-10) طول المشيج المؤنث  :األبعاد•

 .ميكرون( 3-1)ميكرون وعرضه (  10-8)طول المشيج المذكر أما     

ذات لون (  األرقاط) المالرينواة مبعثرة أو متماسكة في مركزه بلون أحمر محاطة بحبيبات الصباغ  :المحتوى•

 . مسودبني 

 .المشيججنس حسب   مزهر أوأزرقبلون أزرق  السيتوبالسما    

 .الحمراءيوجد داخل الكريات •



 منجليةقطرة 



 صفات الكرية الحمراء المصابة

 .حجمهاعلى الكرية الحمراء المصابة  تحافظ•

 .لونهاعلى  تحافظ•

 .مورربقع  :هيالكرية حبيبات بلون مسمر  سيتوبالسماداخل يظهر •



 القنديةالمقوسات 

Toxoplasma gondii 



طرق العدوى      

 المقوساتب



 معلومات عامة
 القطط: المضيف النهائي. 

 اإلنسان ، الخراف ، البقر ، الطيور: المضيف المتوسط... 

 (.العقد اللمفاوية ، الدماغ ، العين ،العضالت )عند اإلنسان : مكان اإلصابة... 

البيضية بالكيسة عن طريق المواد الغذائية ومياه الشرب الملوثة : كيفية إصابة اإلنسان(oocyst )أوعن      

 (.cyst)الحاوي على األكياس النسيجية  المطهياللحم المصاب غير طريق 

غيمزا: تلوين المحضر. 

العدسة المستخدمة:x40 –  واألفضلx100. 

 الخلقيداء المقوسات المكتسب أو داء المقوسات : اسم المرض. 

 المتغذيالطور الناشط أو Trophozoite. 

 طور الكيسة النسيجيةCyst. 

 البيضيةطور الكيسة . 

 الطفيليأطوار 

 عند اإلنسان

 براز القطة



   Trophozoiteأو الناشط  المتغذيالطور 
 :الصفات المظهرية 

 (له نهاية مدببة ونهاية مدورة ) هاللي : الشكل•

 ميكرون(  3-1) ميكرون وعرضه ( 10-5)طوله : األبعاد•

 زرقاء بداخلها نواة بالقرب من  سيتوبالسما: المحتوى•

 المدورة بلون أحمر بنفسجيالنهاية     

 .(البالعاتغالباً )يتكاثر دائماً داخل الخاليا •

 سائل الحبن عند الفأر: مصدر المحضر•



 مستنقعات+ هواء  ذكر Anopheles اإلنفيلبعوض 

 مستنقعات+ هواء  أنثى Anopheles اإلنفيلبعوض 

 مستنقعات يرقة Anopheles اإلنفيلبعوض 

 دم محيطي لطاخة الخواتم Plasmodium vivax متصورات نشيطة

 لطاخة دم محيطي المتحول Plasmodium vivax متصورات نشيطة

 دم محيطي لطاخة المتقسمة Plasmodium vivax متصورات نشيطة

 لطاخة دم محيطي الجسم الوردي Plasmodium vivax متصورات نشيطة

 لطاخة دم محيطي األعراس Plasmodium vivax متصورات نشيطة

 Plasmodium vivax متصورات نشيطة
ُتحدد المرحلة )

 (المشاهدة في الساحة
 قطرة دم محيطي

 دم محيطي لطاخة الخواتم Plasmodium falciparum متصورات منجلية

 دم محيطي لطاخة األعراس Plasmodium falciparum متصورات منجلية

 قطرة دم محيطي خواتم وأعراس Plasmodium falciparum متصورات منجلية

 الطور الناشط Toxoplasma gondii القنديةالمقوسات 
   الحبنمن سائل  لطاخة

 عند الفأر


