
 : .Cryptosporidium sppجنس البويغات الخفية

Phylum : Apicomplexa 

Class: Conoidasida 

. اذ وجدت في الغدد رمن قبل تيزي 1907ة عام روقد وصفها ألول م في جميع انحاء العالم رنات حية واسعة االنتشائكاالبوغيات الخفية 

الى أهميته االقتصادية او الطبية، ر، فانه لم ينظ1910قد تم تسميته في عام غم من ان جنس البوغيات الخفية رب وبالرالمعدية لفئران التجا

االنسان والثدييات نوعا من البوغيات الخفية التي تصيب  21، و قد تم أخيرا اكتشاف مجموعة مؤلفة من لذا لم يعط األولوية في التصنيف

ف حاليا نوعان فقط يصيبان رو األسماك ولكن يع رفضال عن الطيو (ر، الكالب، القطط، الخيول، الخنازي، االغنام، الماعزراألخرى )االبقا

 .C.  murisية رو البوغيات الفا Cryptosporidium parvumة رالثدييات وهما البوغيات الخفية الصغي

الجوفية والينابيع ومياه الفضالت وحتى في اذ وجدت في المياه السطحية و يق الغذاء والمياه الملوثةرغالبا عن ط يق الفمرعن ط رينتش

ويلتصق بالزغيبات كما يصيب القولون والمستقيم و شوهد أيضا في القصبات الهوائية المياه المعقمة. يتطفل هذا الطفيلي على األمعاء الدقيقة 

 والرئة.

Cryptosporidium parvum 

كما يصيب القولون  واللفائفي الصائمض داء البوغيات الخفية يصيب الجزء األخير من رنسان و يسبب ميس الذي يصيب االئرهو نوع ال

 والرئة. الهوائيةوالمستقيم وشوهد أيضا في القصبات 

 ة حياة الطفيلي بما يأتيرة حياة الطفيلي: تمتاز دوردو

جي للخاليا مكونة فجوة سطحية حاملة للطفيليات رة خاليا المضيف بل تلتصق بالسطح الخاررق البويغات المتحرال تخت-ا

Superficial Parasitophorous vacuole  

  Sporozoites بع بويغات رية بل تحتوي على ارعلى أكياس سبو Oocystال يحتوي كيس البيضة -ب

 ة حياتهارتحتاج الى مضيف واحد الكمال دو-ج

 

 

ة الحجم ريحتوي كيس الناضج على أربعة بويغات صغي رومترمايك 6-ه ريبلغ قط ريكون كيس البيض الناضج ذو شكل مستدي

Sporozoites المعدي  رسميك. وتحصل اإلصابة بعد تناول الطو رمحاطة بجداOocyst جي لكيس البيضة رالخا راذ يتمزق الجدا



ان الخاليا رفي اعلى القناة الهضمية وتلتصق على جد Sporozoitesالبويغات  رر. تتحمن قبل المضيفزة رنزيمات المفاالبفعل الناضج 

ة المنقسمة نال جنسيا مكو رالناشط  و تتكاث رية المبطنة للقناة الهضمية مكونة فجوة سطحية حاملة للطفيليات وتتحول الى الطوئالطال

Schizont  التي تعطي االقسوماتMerozoites  أخرى لتصيبها. وبعد سلسلة م االنقسامات تعطي  طالئيةتهاجم االقسومات خاليا

الى الكيس  رية و االنثوية التي تتحد لتكون البيضة المخصبة التي تتطوراالقسومات الخاليا المولدة لالمشاج التي تعطي االمشاج الذك

ج مع رخبا وفي هذه الحالة تجي للكيس البوغي صلرالخا رالمعدي. وقد يكون الجدا روهو الطو ربعد ان تحاط بجدا Oocystالبيضي 

ج منه البويغات رة في األمعاء وتخرمباش ري نحيفا فيتكسالجدار الخارجي للكيس البوغأيام من بداية العدوى او قد يكون  5از بعد رالب

، رومترمايك 6 -4وابعاده  Roundish ر. يكون كيس البيضة الناضج ذو شكل مستدي Autoinfectionمسببة عدوى ذاتية داخلية 

ية . ويمكن مالحظة ست حبيبات رعلى أكياس سبو يال يحتوسميك، و  رة الحجم محاطة بجدارية صغيريحتوي على أربعة حيوانات سبو

 داكنة في داخله. 

لفضالت البيضة الناضجة اذ وجدت في المياه السطحية و الجوفية والينابيع ومياه ا باألكياسيق الغذاء والماء الملوثين رينتقل الطفيلي عن ط

از ريق التالمس مع بريق الحيوانات االليفة وخاصة بين األطفال عن طرعن ط روحتى في المياه المعقمة. ينتقل الطفيلي بشكل مباش

ة هذه ريق الهواء. ان خطورالحيوانات كالقطط والكالب والحمالن. وكذلك ينتش بين األشخاص المصابين بااليدز ويمكن ان ينتقل عن ط

 القاسية. وف البيئية رب والظرتكمن في مقاومتها للمعقمات المستخدمة في معالجة مياه الش بتدائيةاالالحيوانات 

 

  Pathogenicityاضيةراالم

على امعاء الثدييات وتعد من مسببات االسهال  ريبتو، يؤثروف أيضا كرالمع Cryptosporidiosisيسبب الطفيلي داء البويغات الخفية 

 ة االجل.رفي االنسان و الحيوان وعادة ما يكون إصابة حادة قصي



ف بالضبط عدد االكياس البيضية الناضجة التي تحدث ريوم . ال يع 28-4اوح ما بين رة الحضانة لهذا الطفيلي تترض: فتراض المراع

ة أكياس يمكن ان تحدث اإلصابة. الشخص المصاب بهذا الطفيلي يعاني من رالى ان اقل من عش راسات تشيرض، لكن بعض الدرالم

و فقدان الوزن    ئأسبوع وحمى وانزعاج و تق 3-2اسهال مائي شديد  يمكن ان يتوقف في األشخاص االصحاء ما بين عدة أيام الى 

الى الموت وخاصة عند األطفال. األشخاص المصابين   ئبسبب الق بسبب االسهال او للسوائلووجع في البطن. يؤدي الفقدان الشديد 

افقا لإلصابة بهذا رأعاله. سوء  االمتصاص يكون مة راض المذكورمن االع رمثل االيدز يعانون من اسهال شديد وواحد او اكث بأمراض

نفسية. ويحصل الوهن في األشخاص المصابين الطفيلي . يمكن ان تنتقل اإلصابة الى مناطق أخرى من الجسم مثل المعدة و القناة الت

 وخاصة في الواليات المتحدة األميركية و اوغندا تسبب لهم اإلصابة بالطفيلي الموت. باإليدزبالطفيلي. األشخاص المصابين 

ا في البالد النامية وعند األطفال الذين تقل أعمارهم رانتشا رافق داء البويغات الخفية اسهال في كافة انحاء العالم وهو اكثر: يتية ئالوبا

في العالم النامي كما انه سبب للوفيات بسبب سوء االمتصاص متضمنة  رالمستم لإلسهالعن السنتين وقد اتهم على انه العامل المحدث 

سطة المياه الملوثة من البيئة ومع ان االنتقال يمكن ان تنتقل من الحيوانات المصابة او من شخص آلخر او بوا على النمو. الدائمة التأثيرات

يكون مسؤوال  ريحدث عند األشخاص القريبين من الحيوانات اال ان االنتقال من شخص الى اخ رمن الحيوانات المصابة و بخاصة االبقا

% كما 67ا قد تصل الى تفعة جدرعاية األطفال حيث تكون معدالت اإلصابة مراكز رعن هجمات داء البويغات ضمن المستشفيات و م

% لذلك تتضمن التوصيات الواجب اتخاذها لمنع حدوث اإلصابة غسل اليدين 70الطفل المصاب يصابون بنسبة تصل الى  عائلةاد ران اف

 و استعمال المالبس الواقية. 

 وذلك باستخدام الغائطوجود االكياس البيضة في  بإثباتالتشخيص: يتم التشخيص 

و يمكن ان يستخدم لتشخيص الطفيلي بعض  Sheather sugarالتطويف باستعمال  طرائقة و استعمال روصبغة زيل نلسن المح

   Enzyme –Linked Immunosorbent Assay ات المناعية مثل االليزاراالختبا

جيدا وتجنب األشخاص  رالوقاية تتم في معالجة المصابين واالهتمام بالنظافة الشخصية واستعمال الماء المعقم وغسل الفواكه والخض

  المصابين من األمور التي تجنب االصابة

 

 Phylum: Ciliophoraشعبة حامالت االهداب 

تبط الهدب ري .على مناطق معينة رعلى كامل الجسم او تقتص ربسيطة تنتش Ciliaادها الهداب رتمتاز شعبة حامالت االهداب  بامتالك اف

ة عددها رها وكثرة. تمتاز االهداب بقصرواقعة تحت جدا الجسم مباش Basal bodyاو جسم قاعدي  Basal granuleبحبيبة قاعدية 

 كيب الدقيق لالثنان متشابه.ركيبيا اذ ان الترعلى العكس من االسواط لكن تتشابه مع االسواط ت

على الفعاليات الحياتية  رالتي تسيط Macronucleusة ر( نواة كبيو المسماة حامالت االهداب الحقيقية )تمتلك غالبية حامالت االهداب 

ان او اتحاد رضي البسيط وجنسيا باالقترالع رحامالت االهداب باالنشطا ر. تتكاثرلها عالقة التكاث Micronucleusة رونواة صغي

. تضم ت و القليل منها متطفل.ياريات و الالفقرة لمعيشة ولكن بعضها مؤاكل في اجسام الفقراالمشاج. وان اغلب حامالت االهداب هي ح

الذي تعيش انواعه في امعاء   Balantidiumالتي تضم جنسا واحدا هو جنس  Balantidiidaeلة ئعا Trichostomatideaتبة ر

  B. coli و الثدييات و يصاب االنسان بأحد انواعه المسمى  البرمائياتيات و األسماك و رات  و القشرالحش

   coli Balantidium جنس

أساسا ها من الثدييات. و يبدو انه رذان و غيرغينيا و الج رو خنازي ردة و الخنازيريعيش هذا الطفيلي في األمعاء الغليظة لإلنسان و الق

و لكنه موجود في  االستوائيةشيوعا في المناطق  رمضيفات أخرى مختلفة. انه اكث إلصابةوبا منه قد تكيفت رولكن ض رطفيلي خنازي

ي  ومتكيس رين خضرهذا الطفيلي بطو رضية التي تصيب االنسان. يظهراألجواء المعتدلة أيضا هذا الطفيلي هو الوحيد من الهدبيات الم

المتطفلة في  االبتدائيةالحيوانات  روبذلك يعد من اكب رو مترمايك 150-30اوح طوله بين روي الشكل يترى او كركمثي: رالخض رالطو

او منطقة ما حول الفم الخلوي  vestibulumيسمى الدهليز  مائلامعاء االنسان. يوجد في المنطقة االمامية من الجسم انخفاض 

Peristome بشكل شق وهو يؤدي الى فم الخلوي  رة كاملة او يظهرو الذي قد يبدو مفتوحا بصوCytostome  كل الجسم مغطى .

صف خاص من اهداب طويلة تحيط بمنطقة ما حول الفم الخلوي تسمى اهداب ما حول الفم تبة بصفوف مع وجود ردقيقة م بأهداب

من الجهة األخرى و بذلك فهي تشبه حدوة الحصان  رة ذات تحدب عند احدى الجهتين و تقعرالنواة الكبي. Peristomal cilia الخلوي

Horse-shoe ة جدا و تقع رة صغيريبا.  النواة الصغيرتق   ل الجسمطو 2/5ب وسط الجسم  عادة و يصل طولها حوالي روهي تقع ق

ة رب منتصف الجسم و الثانية خلفية الموقع، هناك عدد من الفجوات منتشرتوجد فجوتان متقلصتان احداهما قة ربة من النواة الكبيرعلى مق

ف الخلفي للحيوان ريوجد عند قمة الط ريات دم حمريا ومواد أخرى و أحيانا كرفي االندوبالزم وهي تحوي حطام خاليا المضيف و بكت

 للحيوان الجديد الخلفي. ضي و يتكون فم خلوي جديد رالع ري باالنشطارالخض رالطو ريتكاث  cytopygeج خلوي مؤقت رمخ



سميك. االهداب في بداية تكون الكيس تكون  رومحاط بجدا رومترمايك 60-40ه بين راوح قطروي او بيضوي يترالمتكيس: ك رالطو

اكيب داخل الكيس عدا النواتين واحيانا واحد او رة تختفي كما تختفي كل التروباالمكان مشاهدتها على الكيس ولكن بعد فتكة ربطيئة الح

جفاف بعد. تحصل إصابة االنسان ض للرالتي لم تتع رمن االجسام المتقلصة. بإمكان الكيس البقاء حيا السابيع في فضالت الخنازي راكث

 اء تلوث الغذاء او الماء باالكياس.رمن ج

 

ضي و راما بالنسبة لإلنسان فهو م B. siusو لذلك يعده البعض نوعا مستقال يسمى را للخنازيرراضية ال يسبب هذا الحيوان ضراالم

اذ يغزو الغشاء المخاطي و  Balantidiasis او داء البالنتيدي Balantidial dysentery البالنتيدي باإلسهالف رضا يعريسبب م

ح في رزها و يؤدي الى حدوث تقرالتي يف إلنزيماتهالكيمياوي  التأثيركة الطفيلي و رالغليظة بسبب ح لألمعاءبقة تحت المخاطية طال

 بأنسجةة قد يوجد هذا الطفيلي رع ذلك وفي حاالت نادو م لألمعاءاذ انه ال يصيب الطبقة العضلية  راألمعاء الغليظة وهو عكس اميبا الزحا

حم والمثانة البولية. رفقد وجد في المهبل وال بالغائطوبسبب التلوث  ي ومتكيس. رخض ربشكل طو الرئتينج األمعاء كالكبد و رأخرى خا

 ح كل األمعاء الغليظة. رقد تتق

ة رم 15-6معتدل مصحوب بمادة مخاطية وقيح أحيانا ويحدث االسهال حوالي  رشديد ومميت الى زحا راض بين زحاراوح االعرتت

دم وضعف عام وتكون بعض اإلصابات عديمة  رالواحد. تمتاز اإلصابات المزمنة بحدوث اسهال متقطع وغثيان والم في البطن وفق باليوم

وكذلك  رالعالم السيما بين أولئك الذين هم بتماس مع الخنازيجاء رض شائع جدا في الفلبين ولكنه موجود أيضا في كل اراض هذا المراالع

  في المصحات العقلية. 

 .ربتماس مع الخنازياال ان عناية خاصة يجب ان تولى للذين هم  رفي اميبا الزحا رض مشابهة لما ذكرة على المرالسيط طرائق


