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ملم تتطفل على الجملة الدورانية أو اللمفية أو  7.0دقيقة الجسم ال يزيد قطرها عن  ممسودات

 العضالت أو النسيج الضام أو األجواف المصلية للكائنات الفقارية

 تحوي نهايتها األمامية فم أما نهايتها الخلفية فهي مستقيمة في األنثى ومنحنية في الذكر.

وض ناضجة تفقس داخله معطية يرقات تدعى الخييطية تحوي اإلناث البالغة في رحمها بي

microfilaria .التي تشاهد في الدم أو اللمف أو في النسج 

تحتاج الخيطيات إلتمام دورة حياتها لثوي وسيط من الحشرات تتحول فيه الخييطيات إلى شكلها 

 الخامج ثم تتوضع في غمد فم الحشرة لتنقلها إلى اإلنسان السليم عند لدغه

 Loa loaاللوا اللوية 

 خيطية تنقلها حشرة من الذباب الالذع تسمى ذهبية العيون 

تتوضع الديدان البالغة في النسيج الخلوي تحت الجلد منتقلة من مكان آلخر في الظهر والصدر 

 والفروة و يمكن أن تصل إلى العين عند اإلنسان.

تلد األنثى الملقحة اليرقات في الجلد التي تذهب إلى الدوران الدموي. تتجول اليرقات نهارا في  

مساء ويكون عددها أعظميا في وقت الظهيرة  9صباحا و 9األوعية الدموية السطحية بين الساعة 

الدموية حيث يتوافق مع النشاط األعظمي لذهبية العيون )دورية نهارية( وتعود ليال إلى األوعية 

 العميقة.

عندما تلدغ الحشرة اإلنسان المصاب تأخذ أثناء ذلك اليرقات التي تتطور بداخلها لتصبح يرقات 

 خامجة 

تنقل الحشرة اليرقات إلى اإلنسان عند لدغه لتصل إلى النسيج الخلوي تحت الجلد وتصبح ديدان 

 أسبوع من العدوى. 01-07بالغة بعد 

 العدوى

 بية العيون )نشاطها نهاري(تتم بلدغ الذبابة ذه
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 : دورة حياة اللوا اللوية 1الشكل 

 األعراض السريرية

 مؤقتة, سليمة اإلنذار:

وذمات عابرة مؤقتة سريعة الزوال تصيب الطرف العلوي غير مؤلمة حاكة  -مظاهر جلدية: 

ط التحسس ساعة ثم تختفي لتظهر في مكان آخر)اورام كاالبار( سببها تفاعالت فر 01-12تدوم 

 للنواتج االستقالبية للدودة الكهلة

سم/سا يترافق مع حكة و ألم أحيانا هو عبارة  0ظهور خيط مجسوس تحت الجلد ينتقل بسرعة  -

 عن الدودة المهاجرة في النسيج تحت الجلد

بسبب مرور الدودة تحت ملتحمة العين قد يرافقه  مظاهر عينية: غير خطيرة حيث يحدث الدماع

 التهاب ملتحمة ووذمة أجفان

 االختالطات

ظواهر تحسسية وسمية بسبب مفرزات الدودة السامة)التهاب دماغ, التهاب شغاف, التهاب كبب 

 وكلية(

 التشخيص

 الموجه: ارتفاع الحمضات, أورام كاالبار •
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لطاخة دموية أو قطرة كثيفة مأخوذة من  المؤكد: مباشر برؤية اليرقات مجهريا بفحص •

 الدم المحيطي نهارا أو باستئصال الدودة البالغة عند مرورها تحت الملتحمة

 غير مباشر بالتحري عن األضداد

 المعالجة

 استئصال الديدان المهاجرة تحت الجلد

Diethylcarbamazine  )بجرعات تدريجية(- Ivermectin 

 Diethylcarbamazineمعالجة حاملي اليرقات, معالجة وقائية  مكافحة الحشرات,الوقاية: 

 للمقيمين في مناطق موبوءة 

 

 Onchocerca volvulusكالبية الذنب الملتوية 

خيطية تنتقل بأنواع من ذبابة الذلفاء. تكمن الخطورة في االختالطات العينية التي قد تؤدي للعمى 

سم  3سم والذكر  07ن خيطية تقيس األنثى حوالي (. الديدا river blindness)داء عمى النهر 

ميكرون. نهايتها األمامية مستديرة والخلفية مؤنفة وال يحيط بها  377أما اليرقات فيبلغ طولها 

 غمد.

 

 الدودة البالغة -: كالبية الذنب الملتوية 3الشكل 

سم. تلد األنثى الملقحة  0-7.0قطرها  تتوضع الديدان البالغة تحت الجلد في عقيدات مجسوسة

اليرقات ضمن العقيدات ثم تعبر إلى الجلد وتتجول فيه منتظرة أن تؤخذ من قبل الثوي الوسيط 

لتتابع دورة حياتها وإذا لم يحصل ذلك خالل سنتين فإنها تموت في أنسجة اإلنسان مسببة 

 أعراض تحسسية شديدة.
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أخذ اليرقات الموجودة في الجلد وتتطور بداخلها لتصبح معدية عندما تلدغ الذلفاء اإلنسان فإنها ت

 تنقلها إلى جلد إنسان سليم عند لدغه لتصبح ديدان بالغة في النسيج الخلوي تحت الجلد

 الذلفاء  ة الذبابةتتم بلدغ : العدوى

 األعراض السريرية

 الجلدية

لساقين ولوحي الكتف, صلبة عقيدات حاوية على الديدان البالغة على جلد الصدر والوركين وا

 الملمس مرنة تنزلق تحت الجلد غير مؤلمة ال تتقيح

أعراض تحسسية ناتجة عن حركة اليرقات في الجلد تتظاهر بحكة منتشرة مستمرة تؤدي إلى 

 تسمك الجلد ونقص تصبغه وظهور حطاطات عليه )جرب خيطي(

 العينية

نتيجة االرتكاس االلتهابي الحاصل  سنة من اإلصابة حيث تحدث اليرقات 00-07تحدث بعد 

حولها التهاب قرنية متكرر قد يؤدي إلى كثافات قرنية شديدة تعيق الرؤية او التهاب قزحية 

 ومشيمية وشبكية مؤديا إلى العمى التام

 

 : دورة حياة كالبية الذنب الملتوية 2الشكل 

 

 التشخيص
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 الموجه : ارتفاع الحمضات عند مريض في مناطق موبوءة •

المؤكد : مباشر عن طريق خزعة من الجلد أو من العقيدات للتحري عن الديدان البالغة  •

 PCRويرقاتها. رؤية اليرقات في العين عند فحصها. 

 غير مباشر بتحري األضداد المصلية

 : استئصال العقيدات الكبيرة المعالجة

Diethylcarbamazine -  مضادات هيستامين+كورتيزون- Suramin الديدان  لمعالجة

   Ivermectin -البالغة 

للمقيمين في  ivermectinمكافحة الحشرات, معالجة المرضى والحملة, معالجة وقائية الوقاية : 

 مناطق موبوءة 

 wuchereria bancroftiالفخرية البنكروفتية 

لتوية سم . النهاية الخلفية للذكر م 2-3سم والذكر  07-0ديدان خيطية بيضاء اللون تقيس االنثى 

ميكرون. يحيط بجسمه غمد يتجاوز  377وتحمل سنبلتين تناسليتين أما اليرقة فيبلغ طولها 

نهايتيها بشكل واضح. تعيش الديدان البالغة ملتفة في األوعية اللمفية وأحيانا في العقد اللمفية. تلد 

لدم المحيطي ليال األنثى الملقحة اليرقات التي تذهب مع الدوران اللمفاوي ثم الدموي لتصل إلى ا

صباحا( حيث يتوافق مع النشاط األعظمي لبعض انواع البعوض  1مساء و 9)دورة ليلية بين 

 الذي ينشط ليال كالبعوض العادي وتعود اليرقات إلى األوعية الدموية العميقة نهارا.

 

 الدودة البالغة -: الفخرية البنكروفتية 0الشكل 

تأخذ الحشرة اليرقات أثناء لدغها اإلنسان المريض وتتطور بداخلها لتصبح يرقات خامجة تنقلها 

إلى اإلنسان السليم عند لدغه  التي تدخل إلى األوعية اللمفاوية وخاصة الحوض والطرفين 

 السفليين حيث تتطور لديدان بالغة. 

 لدغ البعوض بواسطة العدوى : 
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 األعراض السريرية

 خماج الناجمة عن األعداد القليلة من الديدان ال عرضية. تكون األعراض على شكلينتكون األ

ارتكاسات تحسسية تنتج عن سموم الدودة وتتضمن اعراض عامة كالحمى والصداع : باكرة

 واألرق وأعراض موضعية كالتهاب األوعية اللمفاوية 

 أو الميتة وحدوث التهاب حولها متأخرة : تنتج عن انسداد األوعية اللمفاوية بالديدان الحية

 

 

 : دورة حياة الفخرية البنكروفتية 6الشكل 

االنسداد المستمر في األوعية اللمفاوية يؤدي إلى وذمة وتلف في األنسجة المجاورة كالطرفين 

السفليين والخصية والبربخ مسببة ضخامتها بشكل كبير لذا تسمى اإلصابة بالفيل 

elephantiasis  . 

 التشخيص

 موجه : ارتفاع حمضات+أعراض سريرية في مناطق موبوءة •

ليال( أو بعد ساعتين  07مؤكد : رؤية اليرقات مجهريا بفحص الدم المحيطي )يؤخذ الدم  •

لتحريض مرور اليرقات إلى الدم  Diethylcarbamazineملغ من  10من إعطاء 

 المحيطي
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 PCRالتحري عن األضداد المصلية, 

 جراحة في المراحل المتأخرة -  Diethylcarbamazine – Ivermectin:  المعالجة

 Diethylcarbamazineمكافحة الحشرات, معالجة حاملي اليرقات, معالجة وقائية الوقاية : 

لسكان المنطقة الموبوءة  Diethylcarbamazine +albendazolللمقيمين في مناطق موبوءة, 

 سنوات للقضاء على الداء 0مرة في السنة لمدة 

 

 dracunculus medinensisالتنينة المدينية 

 

سم. تحوي النهاية األمامية فتحة فموية ويمأل  2-1سم والذكر  017-0ديدان طويلة ورفيعة تقيس 

 677الرحم القسم األكبر من جسم الدودة ويكون الجهاز الهضمي ضامرا. تقيس يرقتها حوالي 

وتكون غير مغمدة ونهايتها الخلفية مدببة . تسمى هذه الدودة "دودة غينيا" وتسبب داء  ميكرون

 التنينيات الذي ينتشر في أفريقيا وآسيا.

 

 الديدان البالغة –: التنينة المدينية  0الشكل 

يحدث اإللقاح في النسيج الخلوي خلف البريتوان عند اإلنسان ثم يموت الذكر وتهاجر األنثى إلى 

لد الطرفين السفليين أو الصفن لتتوضع في النسيج الخلوي وتقرب رأسها من سطح الجلد محدثة ج

 حويصل فيه سائل ال يلبث ان ينفجر ويبدو منه رأس الدودة

تلد األنثى يرقاتها عند مالمسة الماء وعند والدة جميع يرقاتها )عدة أسابيع( تموت وترتشف أو 

 تتكلس أو تطرح خارجا

ت في الماء لتصل ثويها الوسيط وهو الجادف حيث تتحول اليرقات فيه إلى الشكل تسبح اليرقا

 منها تتلف في العفج وتخرجوالمعدي . عندما تصل الجوادف المخموجة إلى أمعاء اإلنسان 

اليرقات التي تجتاز جدار األمعاء وتذهب إلى النسيج الخلوي خلف الصفاق حيث تتحول لديدان 

 بالغة 
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 شرب الماء الحاوي على الجوادف المصابةالعدوى : 

 

 دورة حياة التنينة المدينية  8الشكل 

 األعراض السريرية

 معظم اإلصابات غير عرضية

في الحاالت العرضية نالحظ على جلد المريض بقعة حمراء مؤلمة, شري, إسهال, إقياء وغثيان, 

س الدودة تشاهد غالبا في هجمات ربوية ثم يظهر عليها تقرح في مركزه نقطة بيضاء هي رأ

النصف السفلي من الجسم وخاصة على الساق, تختفي األعراض عند ظهور التقرح. يمكن 

 الشعور بالدودة بشكل حبل مجسوس تحت الجلد 

 قد يحدث انتان جرثومي ثانوي يصيب القرحة

 التشخيص

 موجه: ارتفاع الحمضات

كشف الدودة البالغة بشكل حبل قاسي تحت الجلد أو ممكن كشف اليرقات عند فتحة  مؤكد:

 خروجها

 استئصال الدودة البالغة من تحت الجلد المعالجة :  

 غلي الماء وتصفيته قبل شربه في المناطق الموبوءةالوقاية : 

 

https://manara.edu.sy/



  

10 
 

 Cestodaالديدان الشريطية 

 ديدان منبسطة عريضة يشبه جسمها الشريط وهو مقسم إلى قطع عديدة. 

 مناطق: 3يتألف الجسم من 

 الرؤيس الذي يحمل أجهزة التثبيت كالمحاجم أو الكالليب  •

 عنق رفيع مولد للقطع  •

سلسلة قطع يختلف عددها وشكلها حسب أنواع الديدان وتكون القطع الناضجة في نهاية  •

 الدودة

 نثى حيث تحوي كل من القطع الناضجة على جهاز تناسلي مذكر ومؤنث هذه الديدان خ

ال يوجد فيها جهاز هضمي حيث تتغذى بالحلول من المواد الغذائية الجاهزة لالمتصاص عبر 

 غالفها

 األنبوب الهضمي لإلنسان يحوي المراحل البالغة منها

 

 Taenia Speciesالدودة الشريطية  

رؤيس صغير بحجم رأس الدبوس اجاصي الشكل يحمل أربعة محاجم ديدان شكلها شريطي لها 

قطعة. تكون القطع  1777-0777يتلوه جسم الشريطية المؤلف من قطع يتراوح عددها بين 

األولى التي تلي العنق مستطيلة وعرضها أكبر من طولها تليها قطع مربعة الشكل وتكون القطع 

 عرضها.األخيرة الناضجة مستطيلة وطولها أكبر من 

، هي شريطية لحم البقر وأكثر مصادفة من الشريطية Taenia Saginataالشريطية العزالء 

وهي شريطية لحم الخنزير )تنتقل العدوى بها عن طريق تناول لحم  T. Soliumالمسلحة 

لخنزير النيئ أو غير المطبوخ بشكل جيد واإلصابة بها خطيرة من الناحية الطبية(. تتطفل الدودة 

يطية على األمعاء الدقيقة لإلنسان الذي يمثل الثوي النهائي لها وعلى األبقار والخنازير الشر

 وتمثل لها الثوي المتوسط )تكون الشريطية العزالء أكثر طوال من الشريطية المسلحة(.

تتصف هذه الديدان بأنها خنثى أي أن االلقاح بين األعضاء المذكرة والمؤنثة يتم ضمن قطع 

ها. تمتلئ القطع األخيرة بالبيوض وتخرج البيوض بتمزق هذه القطع. تكون البيضة الدودة ذات

كروية الشكل لها غالف سميك بني اللون وتحوي على جنين كامل النمو له ثالثة أزواج من 

 الكالليب بشكل أشواك )ويدعى بالجنين مسدس األشواك(. 

فة على نفسها وتتغذى بالحلول. تنفصل توجد الدودة في لمعة األمعاء الدقيقة عند االنسان ملت

القطع األخيرة الحاملة للبيوض اما مفردة أو بشكل سالسل قصيرة لتخرج للوسط الخارجي 

بحركة ذاتية تسمح لها بعبور فوهة الشرج أثناء التبرز أو خارج أوقات التبرز فيشاهدها المريض 

منها البيوض التي تنتشر في  على مالبسه الداخلية. تنحل القطع في الوسط الخارجي فتخرج
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الطبيعة وتبقى معدية لعدة أشهر إذا كانت الرطوبة كافية. وقد تتمزق هذه القطع في األمعاء أو 

 حول الشرج فيمكن عندها رؤية البيوض في البراز.

والتي  يحصل خمج الثوي المتوسط )األبقار( بابتالعها للبيوض الملوثة لعشب المراعي، 

أصبحت ملوثة  بالفضالت غير المعالجة بشكل مناسب، عندما يتغذى الحيوان على األعشاب 

الملوثة تنحل قشرة البيوض في أمعاء الحيوان ويتحرر منها الجنين الذي يعبر جدار األمعاء إلى 

سم 0النسيج العضلي للحيوان حيث يشكل الكيسة المذنبة وهي حويصل أبيض اللون بطول يبلغ 

حوي داخله على سائل يحوي ضمنه رؤيس الدودة. تنتقل العدوى لإلنسان عن طريق تناول لحم ي

البقر النيئ أو غير المطبوخ بشكل جيد, حيث يتحرر الرؤيس في األمعاء ويرتبط بالسطح 

المخاطي بواسطة أربع محاجم ماصة )يحمل رؤيس الشريطية المسلحة بشكل إضافي على إكليل 

و الدودة اعتباراً من الرأس وبشكل متتابع، تنتج في البدء قطع غير ناضجة من األشواك(. تنم

)االسالت( والتي تستمر بالتطور حتى تصبح أكثر بعداً عن الرأس. وعندما تنضج جنسياً، تقوم 

االسالت، التي تملك كالً من الصفات الذكرية واألنثوية معاً، بإلقاح بعضها بعضاً، ويبدأ انتاج 

اة الرحم والذي ينتفخ بشكل كبير حيث يتم انتاج أعداد أكبر من البيوض وبحيث البيوض في قن

 تصبح القطع الحاملة في نهاية الدودة ليست أكثر من كيس مملوء بالبيض.

: تتظاهر باعراض هضمية كاأللم البطني واالسهال أو تناوب االسهال التظاهرات السريرية

)صداع, اضطرابات نوم, نوب . يمكن أيضا أن نالحظ بعض األعراض العصبية واالمساك

إذا . اختالج, اضطرابات توازن او رؤية أو سمع( وأحيانا اضطرابات تحسسية كالربو والشري

أخذنا بعين االعتبار حجم الدودة، فإن العدوى وبشكل مثير لالنتباه ال عرضية في غالب األحيان 

  في أمعاء المريض لخمسة وعشرين عاما(. )يمكن للدودة أن تبقى

 التشخيص المخبري:

يتم تشخيص عدوى الشريطيات عادة بكشف قطع الدودة في البراز, أما البيوض فال تشاهد في 

البراز )إال بحال تمزقت قطع الدودة في األمعاء(. يمكن تمييز الشريطية العزالء عن المسلحة 

زجاجيتين تحت المجهر, حيث يظهر لقناة الرحم  عند فحص قطعة من الدودة بين شريحتين

ً عادة عند  المركزية تفرعات عديدة كثيرة في حالة الشريطية العزالء بينما هي أقل تفرعا

 الشريطية المسلحة )بالمقابل ال يمكن التفريق بين بيوض الشريطية العزالء والمسلحة(.

أيضاً.   Niclosamideويستخدم , Praziquantelعادة ما تكفي جرعة وحيدة من  المعالجة:

غرام(. الوقاية تتم بعدم تناول  177من العالجات الفعالة أيضا تناول بذور القرع النيئة )حوالي 

 اللحوم النيئة أو المحضرة بشكل سيئ وعدم سقاية الخضار بمياه المجاري.

 Cysticercosisداء الكيسانيات المذنبة 

 Cysticerciالشريطية المسلحة أن تفقس عند الثوي اإلنسان وتشكل كيسة مذنبة  يمكن لبيوض

تتسبب عند توضعها في الدماغ بمرض خطير: داء يمكن لها أن تتوضع في النسيج العضلي و

 Cerebral Cysticercosisالكيسات المذنبة الدماغية 
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ن ثويا وسيطا للشريطية داء يصيب الخنازير عادة لكن يمكن أن يصيب اإلنسان فيكوهذا ال

 المسلحة حيث تتوضع الكيسانيات المذنبة في أعضاء مختلفة من جسمه

 دورة الحياة

تحدث عدوى اإلنسان إما بابتالعه خضار ملوثة ببراز إنسان مصاب أو بالعدوى الذاتية حين 

نين تصعد قطعة الشريطية الناضجة إلى المعدة حيث تهضم وتزول قشرة البيضة فيخرج منها الج

مسدس األشواك الذي يجتاز جدار األمعاء ويصل إلى الدوران ليصل بعدها إلى أعضاء مختلفة 

 على شكل كيسانيات مذنبة )دماغ, عين, عضالت, تحت الجلد(

 األعراض السريرية

 تختلف شدتها حسب المنطقة المصابة وعدد الكيسانيات

 الدماغ: فرط توتر داخل القخف, نوب صرع

 , اضطرابات رؤيةالعين: ألم عيني

 العضالت: آالم عضلية

 تحت الجلد: حكة, عقيدات

 اإلصابة المعممة: تحدث في العدوى الذاتية 

 التشخيص : المؤكد عن طريق االختبارات المصلية أو أخذ خزعة للتشريح المرضي

 ) Praziquantelأو   Flubendazoleالمعالجة: اسئصال جراجي إن أمكن + عالج دوائي ) 
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