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 Echinococcus granulosusالمشوكة الحبيبية  

 تسمى شريطية الكلب حيث تشكل الكالب والذئاب عادة الثوي النهائي لها 
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الثوي الوسيط الطبيعي )نجد فيه الشكل اليرقي الذي هو عبارة عن الكيسة العدارية( هو 

الحيوانات العاشبة وخاصة الخروف بينما يشكل اإلنسان الثوي الوسيط العارض.  شريطية 

د بأربعة محاجم وحيزوم ناتئ مسلح بإكليلين من األشواك ملم تتألف من رؤيس مزو 6-3صغيرة 

قطع تكون القطعة الثالثة حامل تحوي رحم يحوي بضع  3وعنق رفيع وقصير وجسم مؤلف من 

 مئات من البيوض.

 Hydatid cystتسبب هذه الدودة عند اإلنسان وآكالت العشب داء الكيسات العدارية أو المائية 

 الكيسة العدارية

هي الشكل اليرقي للمشوكة الحبيبية تتشكل اعتبارا من الجنين مسدس األشواك الذي يتحوصل 

 وينمو تدريجيا وتتألف الكيسة من الطبقات التالية:

ملم يتركب من مادة شبيهة 1الغشاء الجليدي وهو الغشاء الخارجي للكيسة تبلغ سماكته  •

ة, يسمح بمرور المواد المغذية بالكيتين وال يحوي على خاليا, مرن يسمح بنمو الكيس

 ويمنع دخول الجراثيم حيث يبقى سائل الكيسة عقيم

الغشاء المنتش يبطن الغشاء السابق وهو رقيق جدا سريع العطب يتألف من طبقة واحدة  •

 وظائف هي:  3من الخاليا الغنية بالغليكوجين له 

 الكيسةتوليد الغشاء الجليدي, توليد الرؤيسات, إفراز سائل     

الحويصالت المنتشة أو البنات تنتج عن استطاالت من الغشاء المنتش وتحوي ضمنها  •

 عدد من الرؤيسات وقد تنفصل هذه الحويصالت لتسبح في سائل الكيسة.

غالبا ما تكون الحويصالت داخلية أي تنمو إلى داخل الكيسة ولكن أحيانا تتشكل إلى خارج     

 ارجية تحاط بغشاء جليديالكيسة لتعطي حويصالت بنات خ

الرؤيسات وهي توجد داخل الحويصالت أو تسبح حرة في جوف الكيسة فتشكل مع الحويصالت 

المنتشة ما يسمى الرمل العداري. إذا تشققت الكيسة فإن الرؤيسات تنتقل إلى أماكن أخرى من 

 الجسم مشكلة كيسات ثانوية

ل كلور الصوديوم وسلفات الصوديوم سائل الكيسة وهو سائل رائق يحوي بعض األمالح مث

وبعض األنزيمات وعديدات السكريد ومركبات معدنية وظيفته: تغذية الحويصالت والرؤيسات, 

توتره يمنح الكيسة بعض المقاومة والقوة الضاغطة على النسيج المحيط, وهو مولد للتأق في حال 

 تمزقت الكيسة الحتوائه على مواد بروتينية محسسة.

 سة بمحفظة ليفية يشكلها برانشيم العضو المصاب كرد فعل على نمو وضغط الكيسةتحاط الكي

 دورة الحياة

تتوضع الديدان البالغة في األمعاء الدقيقة للكالب و الذئاب أو أحد الحيوانات الالحمة التي تمثل 

 الثوي النهائي.
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وث العشب لتبتلعها تخرج البيوض من القطعة األخيرة مع براز الكلب إلى الوسط الخارجي لتل

الحيوانات العاشبة كالبقر والحصان وبشكل أساسي الخروف فتصل البيوض إلى العفج وتنحل 

قشرتها بتأثير العصارات الهاضمة  ليخرج منها الجنين مسدس األشواك الذي يعبر جدار األمعاء 

 العدارية.إلى األوعية اللمفية ثم الدموية ليصل إلى الكبد والرئة مشكال هناك الكيسات 

-66نفس الدورة قد تحدث عند اإلنسان مشكلة داء الكيسات العدارية الذي يصيب الكبد خاصة )

( . قد يعبر الرئة ليصل إلى أماكن أخرى من الجسم %36-06( من الحاالت ثم الرئة )06%

 )الجملة العصبية المركزية, قشر الكلية, العظام, الطحال( 

المصاب ينحل جدار الكيسة وتخرج الرؤيسات التي تتثبت  عندما يأكل الكلب انسجة الخروف

 على جدار األمعاء متحولة إلى ديدان بالغة خالل عدة أسابيع

 العدوى : تحدث بتناول األغذية الملوثة ببراز كلب مصاب

 األعراض السريرية

ة تتطور الكيسة ببطء وتتعلق المظاهر السريرية بحجم ومكان وعدد الكيسات. وهي تبقى صامت

سريريا لفترة طويلة وقد تكشف صدفة أو من خالل اختالطاتها )تمزق, ضغط األنسجة 

اشهر وقد تصل إلى حجم راس  5سم بعد  1المجاورة( حيث تكبر الكيسة تدريجيا فيصبح قطرها 

 أعوام.   16الجنين بعد 

ؤلمة سنة حيث تحدث ضخامة كبدية غير م 15-16: يبدأ ظهور األعراض بعد  الكيسة الكبدية

 دون تغيرات وظيفية مرافقة, ومن الشائع تظاهرها بأحد اختالطاتها التالية:

ضغط الكيسة على الطرق الصفراوية)يرقان انسدادي(, أو على وريد الباب )فرط توتر وريد 

الباب(, التنوسر أو تمزق الكيسة العفوي أو الرضي مؤديا إلى اختالطات باكرة )تفاعالت أرجية 

بسيط إلى صدمة تأقية( أو اختالطات متأخرة كتشكل الكيسات الثانوية التي قد تترواح من شري 

 تكون :

 موضعية: نتيجة التنوسر على الطرق الصفراوية مسببة التهاب طرق صفراوية  -

 ناحيّة:  نتيجة التنوسر على الصفاق أو الجنب  -

 منتشرة:  في مناطق مختلفة نتيجة التنوسر واالنتشار عبر الدم  -

 من االختالطات أيضا نذكر الخمج الجرثومي الثانوي للكيسة المتنوسرة أو المتمزقة و

أسرع ظهورا من الكيسة الكبدية مسببة سعال وضيق نفس ونفث دم و ألم الكيسة الرئوية : 

 صدري. قد تتسبب ببعض االختالطات مثل : 

على قصبة مؤديا إلى تقشع سائل رائق مالح  الضغط على قصبة مجاورة, التمزق أو التنوسر

يحوي على حويصالت الكيسة التي تبدو بشكل حبات العنب الممصوصة, الخمج الثانوي للكيسة 

 المتمزقة أو المتنوسرة ما قد يؤدي لخراج رئوي.
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التوضعات األخرى: دماغ, طحال, عظام, الكليتين, العضلة القلبية, العضالت , تحت الجلد, الغدة 

 درقية.ال

اذا لم تعالج الكيسة فمصيرها إما أن تتكلس وتتموت نتيجة ارتشاف السائل داخلها أو أن يطرأ 

 عليها أحد االختالطات.

 التشخيص

 صورة شعاعية بسيطة  -الشعاعي: 

التصوير باألمواج فوق الصوتية )اإليكو(: يبدي كيسة فيها سائل مع ظهور الكيسات  -          

 البنات داخلها

 )ظهور كيسات بنات داخل الكيسة األم( CTالتصوير الطبقي المحوري  -          

 MRIالتصوير بالرنين المغناطيسي        -          

 التشخيص المصلي : تفاعل كازوني: غير نوعي, قليل الحساسية

ن التفاعالت المصلية للتحري عن األضداد وهي المعتمدة في التشخيص ويفضل إجراء نوعين م

 االختبارات المصلية لزيادة الدقة

شهر من  02-10تفيد التفاعالت المصلية بمراقبة فعالية العالج الجراحي إذ تصبح سلبية بعد 

االستئصال الجراحي وبقاء عيارها مرتفع بعد الجراحة أو عودة ارتفاعها يدل على عدم 

 االستئصال التام أو على النكس 

 المعالجة

 الجراحي الكامل للكيسةبشكل رئيسي االستئصال 

 Albendazole, mebendazole, flubendazoleالعالج الدوائي : 

الوقاية : غسل الخضار والفواكه , غسل اليدين بعد مالمسة الكالب, مكافحة الكالب البرية 

 المصابة ومعالجة الكالب األهلية , مراقبة بيطرية للمسالخ وإحراق األحشاء المصابة.

 

 Trematodaالمثقوبات 

 ديدان خنثى عدا المنشقات,  جسمها ورقي , تحتاج خالل دورة حياتها إلى  أكثر من ثوي وسيط

 تقسم حسب توضع الطفيلي في جسم اإلنسان إلى مثقوبات كبدية, معوية, رئوية, دموية. 

 

 المثقوبات الدموية 

 المنشقات
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س يكون الذكر منبسط منفصلة الجن Schistosomaديدان منبسطة غير مجزأة تعرف بالمنشقة 

الشكل تشكل حافتاه على الوجه البطني قناة يحمل فيها األنثى طوال حياته. تعيش الديدان البالغة 

في األوعية الدموية وتحوي بيوضها على شوكة مميزة للنوع. تحتاج إلتمام دورة حياتها لثوي 

 وسيط وتتم العدوى بها عن طريق الجلد.

 أنواع تصيب اإلنسان: 2  

 وتسبب داء المنشقات البولي←موية الد

 وتسبب داء المنشقات المعوي ←المنسونية 

 وتسبب داء المنشقات الصيني الياباني ←اليابانية 

 وتسبب داء المنشقات المستقيمي التناسلي ←االنتركاالتوم 

 

 Schistosoma haematobiumالمنشقات الدموية 

لها قشرة ذات شوكة قطبية مميزة, بداخلها جنين  تتوضع في أوردة المثانة. البيضة بيضوية

 ناضج

 دورة الحياة

يطرح اإلنسان المصاب البيوض الناضجة مع البول او مع البراز أحيانا يخرج منها الطفيل في 

الماء ليدخل إلى حلزون المحار الملتوي يتحول داخله إلى كيسة أبواغ تعطي أعداد كبيرة من 

سبح الذوانب في الماء منجذبة نحو الضوء والحرارة وال تعيش أكثر أسابيع. ت 6-2الذوانب خالل 

ساعة إذا لم تدخل ثويها النهائي أما إذا صادفته فتخترق جلده وتفقد ذنبها لتصل إلى  24من 

 الكبد حيث تتوضع في فروع وريد الباب  ←الرئة ←الدوران الدموي

األوردة المساريقية السفلية حيث يتم التلقيح  ثم تبدأ هجرتها الثانية بعد أن يحمل الذكر األنثى حتى

وتذهب األنثى الملقحة إلى األوردة الباسورية فيذهب بعضها إلى أوردة المستقيم حيث تطرح 

بيوضها مع البراز أو يذهب القسم األعظم إلى الضفائر الشعرية حول المثانة حيث تستقر فيها 

 مع البول . وتضع آالف البيوض يوميا في جدار المثانة لتطرح

ممكن ان تكون الهجرة إلى الضفيرة الرحمية او البروستاتية وقد توضع البيوض في جدار الرحم 

او المهبل او البروستات. تتم العدوى بدخول الذوانب عبر الجلد عند مالمسته الطين او الماء 

 الملوثين

ن أن تصل ذروتها األعراض السريرية : قد تحدث في موقع االختراق وذمة موضعية وحكة يمك

أيام. قد تظهر في االسابيع الثالثة الالحقة تظاهرات أرجية  2ساعة وتختفي خالل  36-02خالل 

وسمية مؤقتة يمكن أن تكون خفيفة وغير مالحظة أو قد تظهر وعكة عامة وحمى وشري 

اب وشكاوى معوية مبهمة . قد تسبب هجرة الديدان في الرئتين سعال ونفث دم وقد يتطور الته
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أشهر من العدوى , ما أن  4-3كبد حاد بعد وصولها الى الكبد. مرحلة التوضع النهائي تبدأ بعد 

تصل المثقوبات إلى األوردة المساريقية والمثانية ويبدأ طرح البيوض حتى تشاهد المرحلة الحادة 

من للمرض والتي تتراوح شدة أعراضها من خفيفة إلى شديدة .سببها وضع اإلناث عدد كبير 

 البيوض في جدار المثانة او الحالب أو األعضاء التناسلية أو المستقيم.

تحرر البيوض الحية مواد محسسة تؤدي لتشكل األورام الحبيبية البلهارسية. إذا ماتت البيوض  

تتكلس وتتصلب. يسبب مرور البيوض إلى لمعة العضو المصاب تنخر وعائي مؤديا إلى ظهور 

الدموية  التي تكون مجهرية او غالبا عيانية وخاصة في نهاية التبول  تترافق بأعراض  البيلة

 التهاب مثانة 

 االختالطات

 تحدث في اإلصابات القديمة وغير المعالجة وتشمل:

األخماج البولية المتكررة , استسقاء الحالب, استسقاء الكلية, قصور كلوي, تكلسات في جدار 

 نة.المثانة, سرطان المثا

التحري عن البيوض في فحص البول أو حتى البراز, ويمكن تحري البيوض في  -التشخيص : 

خزعة المستقيم أو المثانة, لطاخة من المهبل أو عنق الرحم, خزعة كبد أو فحص تشريحي 

 مرضي لزائدة مستأصلة.   

 التحري عن األضداد النوعية باالختبارات المناعية -

 Niridazole, praziquantelالعالج 

 Schistosoma mansoniالمنشقات المنسونية 

تتوضع في أوردة الكولون والمستقيم وتشبه المنشقة الدموية. البيضة لها قشرة ذات شوكة جانبية 

 طويلة و تحوي على جنين مهدب ناضج. 

تشبه دورة حياتها دورة حياة المنشقة الدموية حيث يطرح اإلنسان المصاب البيوض الناضجة مع 

كبد اإلنسان حيث تتوضع في فروع وريد الباب  ←ذوانب ←الحلزون ←الطفيل←البراز

وتصبح ديدان بالغة ثم يحمل الذكر األنثى ليتوضعا في الوريد المساريقي السفلي وفروعه حول 

الكولون والمستقيم واألوعية الكبدية والطحالية ويصبحا ناضجين وتحدث اإلباضة في جدار 

 األمعاء

 سريرية:األعراض ال

 مماثلة في المراحل األولى للمنشقات الدموية

في مرحلة التوضع النهائي تستقر اإلناث في األوعية المساريقية من األعور حتى المستقيم حيث 

تمر البيوض عبر هذه المناطق مشكلة ارتشاحات خلوية مع خراجات صغيرة تنفتح إلى لمعة 

 األمعاء بمحتواها من دم وقيح وبيوض. 
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تظاهرات معوية على شكل إسهال مخاطي مدمى وزحير مع آالم في منطقة المستقيم,  تشاهد

وضخامة كبدية وطحالية ناتجة عن تشكل أورام حبيبية حول البيوض, وقد تظهر أعراض فرط 

توتر وريد الباب وما قد يرافقها من نزوف هضمية ودوالي أسفل مري. يمكن أيضا حدوث 

 اليرقان والحبن.

: هبوط الشرج, تشمع كبد, بوليبات مستقيمية, التهاب زائدة, اضطرابات عصبية االختالطات

 ناتجة عن صمات البيوض, اضطرابات رئوية وقلبية

 التشخيص

تحري البيوض في البراز)في المرحلة الحادة( أو في خزعة مستقيم أو خزعة كبد)بحالة  -

 اإلزمان(, وقد نجدها في زائدة مستأصلة أو في القشع.

 تحري األضداد  -

ويكون النيريدازول مضاد استطباب بسبب وجود االصابة الكبدية  praziquantelالعالج 

 والطحالية.
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