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الدودة الشریطیة السمكیة العریضة





تسمى بالدودة الشریطیة العریضة
Broad tapeworm 

او دودة السمك الشریطیة العریضة
Broad fish tapeworm

 تكثر اإلصابة في المناطق التي یشیع
 فیھا تناول األسماك النیئة ةالمطبوخة
 بصورة غیر جیدة في اوربا واسیا

وامریكا وافریقیا



 الدودة البالغة ذات لون اصفر او عاجي  وھي
 أطول دودة شریطیة تصیب االنسان تتكون من قطع

 جسمیة (تسمى في بض المصادر االسالت)
(proglotitde)

 اذ یكون عدد القطع الجسمیة او االسالت حوالي
3000-4000 اسلة او قطعة

 الراس متطاول او مستطیل او لوزي الشكل مزود
 باخدودین ماصین عمیقین احدھما على الجھة البطیة

واألخر على الجھة الظھریة
 القطع الناضجة یكون عرضھا اكبر من طولھا لھذا

تسمى بالدودة الشریطیة العریضة تقع الفتحة
 التناسلیة  المشتركة عند الناحیة البطنیة في الخط الوسطي في مقدمة القطعة والى الخلف منھا قلیال ھناك

 فتحة الرحم والذي یعد صفة تشخیصیة نظرا لكونھ قاتم اللون زھري الشكل واقع في وسط القطعة
 الناضجة البیوض ذات غطاء غیر واضح في احدى النھایتین اما النھایة األخرى فتحوي على تثخن یشبھ

 العقدة ولون البیوض بني مصفر وتحوي على قشرة







 وعندما یاكل االنسان األسماك النیئة او غیر المطبوخة بصورة جیدة تنشط ھذه الیرقة داخل امعائھ
وتنمو الى دیدان بالغة خالل 3 اسابیع



 تقتصر اإلصابة بھذه الدودة على المناطق التي یؤكل بھا السمك نیا او مطبوخ بشكل غیر جید كما تحدث في األشخاص الذین یقومون بتنظیف األسماك
 في األسواق او المصانع والنساء الیھودیات اثناء اعداد السمك للطبخ من خالل تذوق السمك نیا بعد إضافة الملح والتوال فتلتصق الیرقة باللسان وقد

 تصل نسبة اإلصابة في بعص مجتمعات البلطیق الة 100% وذلك یعود الى تلوث البحیرات والجداول بنفایات المجاري القادمة من المدن الصغیرة
كماتساعد الكالب والقطط التي تاكل نفایات األسماك من بقایا المعسكرات والبیوت والفنادق على دیمومة دورة الحیاة

 التاثیرات المرضیة قد التظھر اعراض عند اإلصابة بدودة واحدة ولكن في اإلصابات الشدیدة یظھر
 انسداد االمعاء  التھاب في الغشاء المخاطي  زیادة خالیا الدم البیض الحامضیة  الم في لبطن غثیان توتر عصبي ضعف وقلة شھیة  نقص الوزن سزء

 تغذیة فقر دم
 یعود فقر الدم المشابھ لفقر الدم الخبیث الى قیام الدودة بامتصاص 80- 100% من فیتامین

B12 و قد سجل ان ثلث حاالت فقر الدم الخبیث في فنلندا یعود الى اإلصابة بھذه الدودة

عدم رمي نفیات األسماك (بقایا االحشاء بعد الصید)الموجود في األمعاء
اخذ الحیطة عند تنظیف وطبخ األسماك

تجنب اكل األسماك نیة او غیر مطبوخة بشكل جید
معاملة فضالت االنسان قبل طرحا في الماء او البرك



Taenia saginata
و

Taenia solium













Echinococcus granulosus
Dipylidium caninum















Nemathelminthesالدیدان الخیطیة 


















