
 الشریطیات : متطفلة الجسم مقسم عادة الى قطع والراس متمیز والجھاز الھضمي معدوم وقد
تحتوي على محاجم في الراس دورة الحیاة في غالبیتھا غیر مباشرة



 صنف المخرمات: حیوانات متطفلة الجسم غیر مقسم والراس غیر متمیز ولھا جھاز ھضمي
وتحتوي على محجم او اكثر دورة حیاتھا فب البعض مباشرة والبعض االخر غیر مباشرة



 المخرمات: تعني الكلمة باالغریقیة حاو على ثقوب
Trematoda :having holes

 وذلك في اشارة الى المحاجم التي یعتقد انھا ثقوب موجودة على سطح الجسم ویضم ھذا الصنف
:الرتب

 monogenea مخرمات احادیة المنشا
  وھي طفیلیات خارجیة تصیب جلد وزعانف وغالصم االسماك والبرمائیات لھا محجم امامي

 وجھاز التصاق في مؤخرة الجسم لھا فتحتان ابرازیتان امامیتان دورة حیاتھا مباشرة والتظھر
  اطوار الجنسیة



 :مخرمات ثنائیة المنشا
digenea

 طفیلیات داخلیة لھا محجم او
 اكثر الفتحة االبرازیة خلفیة

 مفردة دورة الحیاة غیر
 مباشرة وتظھر اطوار

الجنسیة (جیلین او اكثر)



 الجھاز التناسلي الغالبیة العظمى من الدیدان المخرمة ثنائیة المنشا ھي دیدان خنثیة یمتاز جھازھا
 التناسلي بكونھ معقد وتتصف ھذه الدیدان بكونھا ذات قدرة او سعة تكاثریة عالیة

High reproductive capacity
لذا یشبھھا العلماء بمكائن النتاج البیوض

Egg-producing machines





 ھناك مجموعة اخرى من المخرمات تملك جزء من صفات احادیة المنشا وجزء من صفات
 ثنائیة المنشا تسمى درعیة البطن

Aspidogastrea
 ذات محجم بطني نام بصورة غیر جیدة ومحجم خلفي كبیر بشكل اربعة صفوف طولیة بطنیة

 الموقع دورة الحیاة مباشرة وھي طفیلیات داخلیة في المحار واالسماك والبرمائیات والزواحف



 :مخرمات ثنائیة المنشا
digenea

 طفیلیات داخلیة لھا محجم او
 اكثر الفتحة االبرازیة خلفیة

 مفردة دورة الحیاة غیر
 مباشرة وتظھر اطوار

الجنسیة (جیلین او اكثر)



 الجھاز التناسلي الغالبیة العظمى من الدیدان المخرمة ثنائیة المنشا ھي دیدان خنثیة یمتاز جھازھا
 التناسلي بكونھ معقد وتتصف ھذه الدیدان بكونھا ذات قدرة او سعة تكاثریة عالیة

High reproductive capacity
لذا یشبھھا العلماء بمكائن النتاج البیوض

Egg-producing machines



 الجھاز الھضمي یتكون من فم یقع وسط المحجم
 االمامي او الفمي ویؤدي الى بلعوم عضلي واحیانا
 توجد منطقة غیر عضلیة قبل البلعوم تسمى ماقبل

 البلعوم .یؤدي البلعوم الى مرئ طویل او قصیر یتفرع
 الى ردبین اعوریین وغالبا ماتحصل عملیة تفرع

 المرئ امام المحجم البطني في بعض الدیدان الكبیرة
 یتفرع كل ردب الى فروع اصغر واصغر وتنتھي
 بنھایات مغلقة كما في جنس الفاشیوال وفي بعضھا

 االخر یتصل الفرعان االعوریان ثانیة ویكونان فرعا
واحدا كما في جنس البلھارزیا

 الجھاز البولي مكون من انیبیبات متفرعة نھایاتھا
 مغلقة بخالیا لھبیة تدفع الفضالت السائلة باتجاه المثانة

 البولیة الواقعة في نھایة الجسم تترتب الخالیا اللھبیة
في الجسم بنمط خاص یشار لھ المعادلة للخالیا اللھبیة

 الجھاز العصبي یتالف من زوج من عقد عصبیة
 مرتبطة برابط مستعرض وتقع في مقدمة الجسم تسمى
 مجازا بالدماغ وتمتد منھا اعصاب اماما واخرى خلفا

  لتغذي الجسم بتفرعات الجھاز العصبي



J.  MISC.

1.  THEY DO NOT HAVE A 
CIRCULATORY SYSTEM 
OR A RESPIRATORY 
SYSTEM.  USE 
DIFFUSION.



J.  MISC.

2. CONSIDERED ACOELOMATES BECAUSE 
THEY LACK A BODY CAVITY.

3. HAVE A HYDROSTATIC SKELETON.

4. THEY ARE REALLY FLAT!!!



E.  NERVOUS SYSTEM

• SIMPLE BRAIN FOUND 
AT THE HEAD END.

• TWO NERVE CORDS 
THAT LOOK LADDER 
LIKE.



F. EXCRETORY SYSTEM

• CONTAINS FLAME 
CELLS.

(THE CILIA LOOKS LIKE A 
FLICKERING FLAME)



G. REPRODUCTIVE SYSTEM

• HERMAPHRODITIC.

• SEXUAL ONLY

• TAPEWORMS CAN 
POSSIBLY 
SELF-FERTILIZE.



H. DIGESTIVE SYSTEM



H. DIGESTIVE SYSTEM

1. ONE OPENING  - 
THE MOUTH

2. PHARYNX AND 
INTESTINES.

3. TAPEWORMS DO 
NOT NEED A 
DIGESTIVE 
SYSTEM.



I. LIFE CYCLES

TAPEWORM
CP 25



I. LIFE CYCLES

FLUKE
CP 23



Fasciola hepatica مخرمات الكبد: دودة حلزون كبد االغنام
 تعد الدودة من اقدم الدیدان المعروفة اذ وصفت الول مرة من قبل جان  دي بري عام 1379م

 jutk  تصیب الكبد والقنوات الصفراویة لالغنام والماعز واالبقار وكذلك اكباد حیوانات اخرى
 كالقوارض والخنازیر والخیول والرتبة المقدمة.تسبب مرض تعفن الكبد

Liver rot 
 او مایسمى ب

Fascioliasis hepatica
 المرض عالمي االنتشار شائع في االقطار التي

 یكثر فیھا المراعي .الدودة الباغة بیضویة الشكل
 متطاولة تشبھ ورقة النبات مقدمة الدودة على 

 شكل مخروط یتوسع بعده لیبدو كانھ كتفین المحجم
 البطني مرة ونصغ حجم الفمي الجسم مغطى

 باشواك من الخارج



 الفم یودي الى بلعوم جید النمو ثم مرئ قصیر ثم
 ردبین معویین كثیري التفرعات الجانبیة المغلقة

والتي تمتد الى اغلب مناطق الجسم
 الجھز التناسلي الذكري یتالف من زوج من

 الخصى المتفرعة الواقعة واحدة خلف االخرى في
 الربعین الثاني والثالث من الجسم تؤدي كل منھا
 الى قناة منویة صادرة تتحد مع مثیلتھا لتؤدي لى

 قناة منویة ناقلة تنتھي بكیس السفاد الذي یشمل
 حوصلة منویة وقناة قاذفة وغدة بروستات وعضو

 السفاد یفتح عضو السفاد بالفتحة الواقعة امام
 المحجم البطني اما الجھاز االنثوي فیتكون من

 مبیض متفرع یقع امام الخصیة االمامیة یؤدي الى
 قناة البیض التي تفتح بالمخصاب توجد قناة لورر

 والیوجد مستودع منوي اما الرحم المتصل
 بالمخصاب من جھة والفتحة التناسلیة من الجھة

 االخرى فقصیر الغدد المحیة تقع على امتداد
جانبي الجسم



 دورة الحیاة:تمتاز البیوض بكونھا تحتوي على
 غطاء وعي غیر ناضجة اثناء طرحھا من

 الدودة البالغة مع افرازات الصفراء تخرج مع
 البراز وعند وصولھا الماء تفقس عن
 میراسیدوم یدخ قوقع یعود الى جنس

lymnaea
 یتول ھناك الى كیس بوغي وینتج جیل او 2

 من الریدیا اعتمادا على درجة الحرارة
 (20-25 جیل و 30 جیلین)تفقس الریدیا عن

 سركاریا تخرج من القوقع لتتكیس على
 النباتات او الحشائش المائیة فتصبح

 میتاسركاریا مغطاة بكیس شفاف تتحرر الدودة
 الیافعة في االثني عشر عند تناول النباتات

 المصابة من قبل االغنام والمضیفات االخرى
 تخترق الدودة االمعاء الى جوف الجسم ثم الكبد

 وتصل القنوات الصفراویةلتصبح بالغة بعد
 3-4 شھر من دخولھا الجسم وقد تنقل بالدم الى
 اماكن اخرة كالرئة االنسجة تحت الجلد الدماغ

مححجر العین



 تسببالدودة ضررا ملحوظا للحیوانات والسیما الفتیة اذ یتلف الكبد وفي امریكا اكدت تقاریر انھا
 ادت الى اتالف 1400000راس من المواشي و60500 من العجول سنویا مع خسارة 3 ملیون
 دوالر سنویا یتعرقل نمو الحیوانات وتضعف ویتساقط صوفھا وقد تموت اما في االنسان فتودي

 الدودة الى اتالف الخالیا الحشویة الكبدیة والتغذي علیھا واالثارة االفرازات السامة اما في القنوات
 الصفراویة فتودي االصابة الى حدوث التھابات فیھا وقد تودي الى تضییق ھذه القنوات وحتى

 انسدادھا ویعد وجود البیض في كیس الصفراء بمثابة مركز لتموین حصى الصفراء االعراض
 المبكرة للمرض ھي الشعور بالم في الجزء العلوي من الربع االیمن من البطن والحمى وتضخم

 الكبد وسعال وتقیؤ ویرقان خفیف كما یشكو المریض من االسھال والحمى غیر المنتظمة والتعرق
 الغزیر والطفح الجلدي وزیادة ملحوظة في البیض الحامضیةعند اكل االكباد النئة المصابة یلصق
 الطفیلي نفسھ بالتجویف الفمي او بلعومھ (في سوریا ولبنان) باسم الحلزون وھذه تودي الى سعال

 مع الم واثارة في تلك المنطقة
التشخیص وجود البیوض في الغائط

 االنسان والحیوانات العشبیة في افریقیا واسیا وجزر الھاواي بمخرم الكبد العمالق
Fasciola gigantica 

الذي یكون اطول وانحف من حلزون االغنام



مخرم الكبد الصیني او الشرقي
Clonorchis sinensis(chinese or oriental or human liver fluke)

 یعیش في القنوات الصفراویة الصغیرة في الكبد وفي القنوات الصفراویة الكبیرة المؤدیة
 للصفراء في االنسان والحیوانات الثدییة االخرى اكلة االسماك كالكالب والقطط ینتشر ھذا في

اقطار الشرق االقصى كالصین والیابان وكوریا وفیتنام وتایوان

 الدودة البالغة متطاولة الشكل عدیمة االشواك وشفافة
 ویعود االختالف بالطول طبقا لعدد الطفیلیات وموقعھا
 وحجم المضیف الممص الفمي اكبر بقلیل من الممص

 البطني الذي یقع في الربع االمامي للجسم یؤدي الفم
 الى بلعوم كروي فمرئ قصیر ثم ردبین معویین

 واسعین نوعا ما یمتدان دون تفرع على جانبي الجسم
 حتى نھایة الجسم الخلفیة وینتھیان بنھایة مغلقة للجھاز

 التناسلي مشابھ لحد ما لما موجود في حلزون كبد االغنام
 عدا انعدام غدة البروستات وعضو السفاد وكیس السفاد

 اما القناة القاذفة فضعیفة النمو یلتوي الرحم عدة
 التواءات

 



 البیوض بیضویة ذات غطاء من احدى
 الجھتین وندبة صغیرة في الجانب االخر

 وتوصف البیضة بان شكلھا یشبھ
 الشكردان

Suger boel-shaped
 ھذه البیوض مكتملة النمو عند طرحھا

 حیث تفقس عن میراسیدیوم عند ابتالعھا
 من قبل قوقع

Bulinus
 داخل جسم القوقع تتحول الى كیس بوغي
 ثم جیل واح من الریدیا ثم سركاریا تخرج

 من القوقع لتتكیس في اجسام اسماك
 العائلة الشبوطیة وعوائل اخرى (80 نوع

 من االسماك المیاه العذبة) وبتناول
 االسماك المصابة النیئة او غیر المطبوخة
 جیدا تخرج المیتا سركاریا وتھاجر كیرقة

 الى القناة الصفراویة وتفرعھا وتصبح
بالغة خالل شھر



 تصل االصابة في ھونغ كونغ الى 14% وفي المناطق القرویة التي تستخدم غائط االنسان
 لتسمید برك االسماك الى 80% من السكان واحیانا 100% تسبب الدیان تكون نسیج لیفي كثیف
 في القنوات الصفراویة وعند وصول عدد الطفیلیات اعداد تصل الى االلف یتضخم الكبد وانسداد

 الصفراویة والبیوض المترشحة الى خالیا الكبد تحاط بنسیج رابط وتسبب تكون الحصاة في
 المرارةیحدث سوء ھضم فقدان وزن وفقر دم واستسقاء في البطن واسھال وزیادة النبض

 والدوار والكابة والحمى وسرطان الكبد
 المخرم المعوي

Fasciolopsis buski
 یصیب االمعاء الدقیقة والسیما االثني عشري لالنسان

 وكذلك الخنازیر والكالب وفي االصابات الشدیدة یوجد
 الطفیلي الطفیلي في المعدة واالمعاء الغلیظة  ینتشر في

 الشرق االقصى ابالغ یتمیز بعدم وجود مخروط امامي او
 كتفین الجسم مغطى باالشواك ولكنھا تذوب بفعل

 العصارة الھاضمة الممص البطني اربع اضعاف لفمي
 الجھاز الھضمي یتكون من فم –بلعوم بصلي الشكل –

 مرئ قصیر – الردبین المعویین غیر المتفرعین
 والملتویین على جانبي الحیوان الجھاز التناسلي مشابھ

  مع حلزون الكبد





 البیوض ذات غطاء والجنین فیھا غیر تام
 لحظة انطالقھ تفقس البیوض عن

 میراسیدومات في الماء تصیب قوقع من
االجناس

Gyroulus,Hippeutis,Segmentina
 یتحول المیراسیوم الى كیس بوغي ثم 2

 یدیا ثم سركاریا تخرج من القوقع وتتكیس
  على النباتاتى المائیة او جذورھا اوسیقانھا

 بتناول النباتات او تقشیرھا باالسنان تتحول
 المیتاسركاریا الى دودة یافعة تلتصق
 بمخاطیة االمعاء وتصل البلوغ خالل

25-30 یوم
 تسبب ضررا ناجم عن التاثیر المیكانیكي

 واالفرازات السامة التي یمتصھا الجسم
 وتسبب انسداد االمعاء وتقرحات بالغشاء
 المخاطي لالمعاء نتیجة التصاق الطفیلي
 وقد تصل التقرحات الى تحت المخاطیة

 مسببة نزف وخراجات



 یحصل اضطراب في افرازات العصارات الھاضمة وزیادة افرا المخاطیة التي تؤدي الى عسر
 الھضم واسداد النعاء اما االفرازات السامة تمتص من الجسم مؤدیة الى حدوث استسقاء في

 الوجھ والسیما حول العینین والبطن واالطراف السفلى ومن االعراض االولیة االسھال وشعور
 بلم الجوع والم في المنطقة التي تلى المعدة مع غثیان وتقیؤ وفقر دم وزیادة البیض الحامضیة

 المخرم المعوي
Heterophyes heterophyes 

 اكتشفت من قبل بلھارز في القاھرة 1851 في امعاء صبي
 مصري وھي تصیب االمعاء الدقیقة لالنسان والقطط والكالب
 والثعالب وغیرھا من اكالت االسماك تنتشر في شمال افریقیا
 وبعض اوروبا (الیونان ورومانیا) والیمن والشرق االقصى

 الدودة الباغة كمثریة الشكل الجسم محاط باشواك دقیقة
 والسیما الجزء االمامي الممص الفمي اصغو من البطني الذي

 یقع في منتصف الجسم ھناك ممص ثالث تناسلي یقع قرب
 الحافة الخلفیة للممص البطني ولیس لھ القابلة على االلتصاق

 ولكنھ قبال لالنكماش یتكون الجھاز التناسلي الذكري من زوج
 من الخصى كرویة الشكل او بیضویة تقع في مؤخرة الجسم

 والیسرى متقدمة على الیمنى والیوجد كیس سفاد



 اما الجھاز االنثوي یشمل على مبیض واحدة شبھ كروي في مقدم الثلث الخلفي للجسم والغدد
 المحیة 14 حوصلة كبیرة على جانبي الثلث الخلفي للجسم الرحم طویل وكلتف

ة على المیراسیدیوم  تطرح البیوض الحاوی
 الكامل وتفقس بعد تناولھا من فبل قوقع

یعود الى الجنس
Pironella, conica, , Cerithidea 

cingula
 یتحول الى كیس بوغي – جیلین من الریدیا-ة
 سركاریا تترك القوقع وتتكیسر على حراشف

 االسماك او غالصم او ذنب اسماك البوري او
التیالبیة

Mullets or tilapia
 بنتاول االسماك طازجة او غیر مطبوخة

 بشكل جید تخرج منھا دودة یافعة بفعل
 العصارات وتتحول الى بالغة في االمعاء تنمو
 بسرة وتنتج بیوض في الیوم السابع او الثامن

بعد االصابة



 في االصابات الشدیدة یحصل تنخر سطحي للغشاء المخاطي لالمعاء واسھال مخاطي متقطع
 والشعور بالغثیان وعدم االرتیاح في منطقة البطن مع مغص معوي وزیادة عدد الدم الحامضیة

 وقد تدخل البیوض الى طجرى الدم وتنتقل الى القلب او الدماغ محدثة اورام حبیبة قد تكون
ممیتة



 مخرمات الدم :تنتمي مخرمات الدم التي تصیب الثدییات والطیور الى عائلة   وتتصف
schistosomatidae

 تحتاج الى مضیف وسطي واجحد الكمال دورة حیاتھا2-ینعدم فیھا طور المیتاسركاریا -1
  تقطن جھاز الدوران 4-االجناس منفصلة 5- التملك بلعوم عضلي وقد تمتلك ممصات او -3

التمتلكھا 6-ینمو المیراسیدیوم لیكون جیلین من االكیاس البوغیة ثم السركاریا دون الریدیا
السركاریا مشطورة الذنب ولھا القابلیة على اختراق جلد المضیف النھائي-7

 تشتمل ھذه على جنس یسمى فبي ادبیات منظمة الصحة العالمیة باسم البلھارزیا االسم العلمي لھ
 فیسمى

Schistosoma
 والذي یسبب مرض البلھلرزیا

Bliharziasis, Schistosomiasis
 یشمل الجنس 3 انواع متطفلة على االنسان ھي

1- Sschistosoma mansoni
2-Schstosoma haematobium

3-Schistosoma japonicum
 االولى بلھارزیا االمعاء او المانسونیة والثانیة بلھارزیا المثانیة او البولیة والثالثة  الیابانیة او

الشرقیة



 مرض البلھارزیا من االمراض البشریة االمة وھو خالفا للمالیاواالنكلستوما وغیرھا من االمراض
 الطفیلیة التي تعرضت الى انتكاسات على اثر تحسن الظروف الصحیة للبشر فعھذا المرض تقدم

 نتیجة التوسع في مشاریع الري وصعوبة السیطرة على القواقع وعالج المصابین.االجناس منفصلة
 اال ان لكل من الذكر واالنثى ممص فمي صغیر یقع في مقدمة الجسم وممص بطني یقع على

یؤدي الى المرئ محاط بغدد  المقربة منھ وقد یون محمول على ساق قصیرة او یكون ناتئا الى االعل
 مریئیة الى ردبین معویین یلتقیان ثانیة لتكون فرع واح\د یمتد وسط الجسم وتعد منطقة االلتقاء

 صفة تشخیصیة مھمة تتمیز فیھا االنواع الثالثة ففي البلھارزیا البولیة االلتقاء یكون في منتصف
 الجسم اما في المانسوني یكون في النصف االول من الجسم وفي الیابانیة یكون في الجز االمامي

. من النصف االول من الجسم
جسم الذكراقصر واعرض من االنثى ویحمل في سطحھ

 تراكیب درنیة مختلفة االحجام .یتكون الجھاز التناسلي في الذكر 
 من 4-9 خصى تقع خلف الممص البطني (في البولیة 4-5لمانسونیة

 عنقودیة. الیابانیة 9 مرتبة بشكل عمودي بصف واحد)من 6-9 
 كل واحدة تخرج قناة صادرة تتحد لتكون قناة ناقلة یتوسع لتكوین
 الحوصلة المنویة التي تفتح بالفتحة التناسلیة الذكریة الواقعة خلف

 الممص البطني .یكون جسم الذكر خلف الممص البطني اخدود
 بطني یحمل فیھ االنثى التي تكون نھایتیھا االمامیة والخلفیة خارج

 Gynecophoric canal or groove    ھذه القناة  التي تسمى  قناة حمل االنثى



 اناث اطول وانحف اجسامھا ملساء الجھاز االنثوي یتمون من مبیض واحد متطاول تتصل بھ
 قناة البیض المتجھة اماما وتفتح بالمخصاب لیفتح بالفتحة التناسلیة االنثویة خلف الممص البطني

.ویختلف طول الرحم جحسب االنواعاغلب النصف الخلفي من الالنثى مملوء بالغدد المحیة

 تتشابھ دورة الحیاة للثالثة عدا االختالف في
 المضیف الوسطي والموقع في المضیف النھائي

 (اذ تعیش االمانسونیةفي تفرعات االوردة
 المساریقیة السفلى لالمعاء الغلیظة وفي الیابانیة
 في تفرعات االوردة المساریقیة العلیا وقد توجد

 في االوردة المعدیة اما في البولیة فتوجد في
االوردة المساریقیة السفلى واالوعیة الحوضیة)

 بحیث تكون نھایتھا االمامیة متجھة نحو االوعیة
 الدویة الشعریة .یلتصق الذكر بجدار الوعاء

 الدموي الشعري بواسطة محجمھ البطني وھو
ماسك لالنثى في االخدود بطریقة تسمح لھا

 بسھولة ان تترك جسم الذكر وتضع البیض (300-350یومیا)ھذه البیوض غیر كاملة النمو عند
 طرحھا یكتمل نموھا داخل االوعیة الشعریة ویؤدي تجممعھا الى انسداد الوعاء الشعري

وضعف الجدار كما ان االنزیمات المحللة المفرزة من البیوض كلھا تساعد تھشیم جدار الوعاء



 وبمساعدة الشوكة في البیوض( نھائیة في االبولیة وجانبیة في المانسونیة وجانبیة تشبھ الندبة في
 الیابانیةوبتقلص جدران االمعاء او المثانة تمر البیوض الى

 االنسجة القریبة ومنھا الى داخل تجویف االمعاء او المثنة لتخرج
مع البراز او البول وتفقس الماء العذب عن میراسیدیوم تسبح الى

) القوقع المناسب لتخترق جداره 
Bulinus or physopsis

Biomphalaria
Oncomelania

 داخل جسم القوقع تكون اكیاس بوغیة ثم اكیاس بنویة ثم سركاریا التي تخرج من القوقع سابحة
 بالماء بمساعدة ذنبھا المشطور حتى تالمس جلد االنسان اثناء السباحة بالماء الملوث

 بالسركاریات اواثناء غسل االواني او المالبس بماء الساقیة او البرك تفقد السركاریا ذنبعا عند
 دخول جسم االنسان وعند وصولھا االدمة تدخل الى الوریدات او االوعیة اللمفاویة ومنھا تصل

 الى الجھة الیمنى من القلب ثم الرئتین تنمو في خالیاھا الحشویة الى منشقة صغیرة
Schistosomula

 ثم تعود الى القلب وتسنمر بحركتھا ضد اتجاه الدم في االذین فالورید االجوف الخلفي فالبابیة
 الكبدیة حتى تصبح بالغة في 3 اسابیع من دخولھا الجسم بعدھا یحتضن الذكر االنثة ویسیر بھا

  ضد الدم البوابي الى مناطق استیطانھا الطبیعیة ھذه الدیدان معمرة قد تبقى 30 سنة او اكثر



:المراحل التي تمر بھا االصابة بالبلھارزیا (مراحلھا المرضیة)
 مرحة الحضانة تبدا من دخول الطفیلي الجلد وحتى بلوغھ االوعیة الدمویة ثم وصولة -1

 الموطن الطبیعي فوضع البیض (10-20)یاسبوع وتشمل تاثیرات المرضیة ھنا على نزیف
 ضئیل واثارة جلدیة في منطقة االختراق تظھر بشكل طفح وارتشاح خلوي في الریئتین وحدوث

تفاعل التھابي مع ارتشاح خالیا البیض الحمضة وتسمم وحساسیة في الكبد
 المرحلة الحادة تكون االنثى في اوج نشاطھا في وضع البیض في االوعیة الدویة مع تجطیم-2

 االنسجة ونزف تادم الذي یخرج مع البول او البراز معلنا عن اول واھم عارض .یحدث التھاب
وتقیح حول البیوض في االنسة التي تمر بھا

تمتاز باستقرار نسبي ویرافقھا انخفاض في اعاداد-3
 البیوض وتلیف في انسجة المضیف المحیطة محدثة 

 درینات كاذبة تحصل االصابة من الخوض او االغتسال
 بالماء على السركاریا او عند غسل النالبس على الضفاف

وتزداد نسبة الحدوث في المناطق نتیجة التوسع في مد
 قنوات الري التي تساعده في انتشار القواقعكما ان 

مبرزات االنسان الحاویة على البیوض توفر مصدر
  ا لتلوث المیاه



 مخرمات الرئة
 تتمثل ھذه بالمخرم الرئوي الشرقي المنتشر في كوریا الیبان الفلبین والشرق االقصى والمسمى

Oriental lung fluke   or     Paragonimus westermani
تتراوح االصابة بھ 40-50%كما سجلت االصابة في الوالیات االمریكیة والكامیرون ونایجیریا 

 تصیب االنسان والكالب والقطط والخنازیر الشكل بیضوي الجسم
 مغطى باشواك تعیش البلغة في الریئیتین حیث بعد وصولھا بفترة
قصیرة یكون جسم المضیف حولھا جیوب شبیھة باالكیاس تتمزق
 وتخرج منھا البیوض الى القصبات الھوائیة وتنطلق مع البصاق 

 ھذه الجیوب  تحتوي على2 دودةولكن قد یصل العدد الى 6 قد تندفع
البیوض الى االنسجة الرئویة مسببة خراجات شبیھة بالسل او التدر

الرئوي وممكن ان تالحظ البیوض في الغائط بعد ابتالعھا
 عند وصول البییوض الى الماء تفقس عن میراسیدیومات وتدخل

 اجسام القواقع جنس
Thiaria

   یتحول الى كیس بوغي یكون 12ؤ ریدیا وكل منھا تكون 12 ریدیا بنویة





 وكل ریدیا بنویة تكون 20-30 سركاریا
 وھذه التسبح بل تزحف او تطفو لتالمس

 جسم المضیف الثاني الوسطي (سرطانات
 بحریة او نھریة )تخترق الجسم لتصل الى

 القلب وماحولھ وتتكیس وتسصبح
 میتاسركاریاوقد یحل التكیس في الغالصم
 او العضالت واالطراف او الكبد للمضیف

 الوسطي وعند تناول الحیوانات القشریة
 دون طبخ او نیة (اما بغمسھا بالملح او

 النبیذ او تقطیھا وتناولھا او شرب
 عصیرھالمعالجة الحمى)تنطلق

 المیتاسركاریا في االثني عشري وتخترق
 جدار االمعاء وتتجول في تجویف الطن ثم

 تصل الى الحجاب الحاجز ثم الریئتین
 لتمنمو الى بالغةبعد احاطتھا بكیس

 اعراضعا السعال المصحوب بالبصاق
وبھ دم وحمى خفیفة وفقر دم مع خمول



ANY QUESTIONS???


