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أؼد الؼلْم األظاظ٘ح فٖ ػلْم الؽ٘ااج ّالارٕ ِٗارن أّ ٗرٌااّا ةزاظاح  -( :Parasitologyعهى انطفٍهٍاخ )

فاٖ أّ ػلأ ئائٌااخ ؼ٘اح أ اسٓ ( الرٖ ذرخار هعاكٌاو ّير٘ااو أّ ةائو٘ااو Parasitesالكائٌاخ الؽ٘ح )الطف٘ل٘اخ 

ك ِٗرن ػلن الطف٘ل٘ااخ تدزاظاح ( هي أًْاع هخرلفح للؽصْا ػلٔ الغراء ّالوعكي، ّئرلHosts)الوعائف 

الوظاااُس الخازظ٘ااح ّالرسئ٘ااة الاادا لٖ ّةّزاخ ؼ٘اااج ّئ٘ف٘ااح أةاء الطف٘ل٘اااخ لفؼال٘رِااا الؽْ٘ٗااح ّغااس  

 هؼالعرِا ّالؽد هي أظسازُا.

 نًارا االهتًاو تذساعح انطفٍهٍاخ ؟

ا ةزاظاح ظالْ  ذٌارط هٌِاا هاي  االدزاظح ػلن الطف٘ل٘اخ أُو٘ح ئث٘سج فاٖ العا٘طسج ػلأ األظاساز الراٖ 

ّغس  ذغرٗح ّأهائي ذْاظد ّةّزاخ ؼ٘اج ُرٍ الطف٘ل٘ااخ ؼرأ ًعارط٘غ اظاساء ػول٘اح الوكافؽاح ّال عااء 

 ػلِ٘ا.

ال ل٘ل هي الٌاض ٗدز  ّٗؼسف ؼ ٘ ح أى ػدة الكائٌاخ الطف٘ل٘ح ُْ أئصس تكص٘س هاي الكائٌااخ ر٘اس الطف٘ل٘اح 

لك  ألًِاا ذعاثة أهساظااو هِلكاح لنًعااى ّالؽْ٘اًااخ ؼْا الؼالن. ٌُا  أُو٘ح ئث٘سج لدزاظح الطف٘ل٘اخ ّذ

فعاااو ػااي اهاااترِا الكص٘ااس هااي الوؽاهاا٘ل الصزاػ٘ااح هعااثثحو ياادزاو ئث٘ااساو هااي األظااساز األل٘فااح ّالثسٗااح 

أى ٌُا  ألف هلْ٘ى ًعوح هي الوصات٘ي تأهساض غف٘ل٘ح  1979( فٖ ػام Chappelّالخعائس. ف د ذئس )

لْفاج ّالثؼط اٙ س الٔ هسض هعردٗن أّ ػاُح هعردٗوح. هاسض الوازٗاا هخرلفح، يد ٗؤةٕ تؼعِا الٔ ا

( هل٘ااْى ًعااوح هصااات٘ي 200( هل٘ااْى ًعااوح، ئوااا أى ٌُااا  أئصااس هااي )340ٗااؤشس ػلاأ هااا ٗصٗااد ػااي )

 ( هلْ٘ى ًعوح هصاب تداء الف٘ل.250تالثلِازظ٘ا ّأئصس هي )

( nicellularUulticellular or Mٗاا )ّؼ٘اد أّ هرؼادة الخاُْ إٔ ئائي ؼاٖ  ( :Parasiteانطفٍهً )

ٗؼ٘ش تشكل ةائن أّ هؤيد فٖ أّ ػلٔ ظعن ئائي ؼٖ آ س أئثس هٌَ تالؽعن ّٗخرلف ػٌَ تالٌْع للؽصْا 

 ػلٔ الوْاة الغرائ٘ح ّالوعكي.

 

ّال شاسٗاخ أّ  ال ف سٗح هصل الؽشساخ أّ ال ْاياغ ُْ ػثازج ػي ئائٌاخ ؼ٘ح يد ذكْى ( :Hostانًضٍف )

األغاْاز الثالغاح أّ  ز، األظاوا  ّالخٌااشٗس، ذرْاظادٗح هصل اللثائي هي ظوٌِا اإلًعااى، األت اايد ذكْى ف س

 ال٘سي٘ح للطف٘لٖ تشكل ةائوٖ أّ هؤيد.

 

 ( تٍٍ انكائُاخ انحٍح :Symbiosisأَىاع انعالقاخ انتعاٌشٍح )

ي هاي الكاائٌ٘ي ُّاْ الٌاْػ٘فٖ ُرا الٌْع هي الؼايح الرؼاٗشا٘ح ٗؽوال أهاغس  ( :Phoresisانتشحال ) -1

( ه٘كاً٘ك٘او ػلٔ الٌْع األئثس ُّْ الوعا٘ف ّياد ذكاْى ُارٍ الؼاياح هؤيراح أّ ةائو٘اح Phorantالوسذؽل )

( Entamoebaّال ذْظااد ٌُااا  إٔ ػايااح فعااْ٘لْظ٘ح تاا٘ي الكااائٌ٘ي، ئوااا فااٖ ؼالااح ً اال أئ٘اااض غف٘لااٖ )

فإى ؼ٘اج ئل هي الكائٌ٘ي ّةٗوْهرَ ر٘س هسذثطح  تأزظل الرتاب، ّهغ أى الرتاب ْٗفس ً او ال ازاةٗاو لأله٘ثا

 تِرٍ الؼايح الرٖ ظاءخ هدفح.

ٗؼرواد ُرٍ الؼايح ذدػٔ )األئل ػلٔ ًفط الطاّلح(، فٖ ُرا الٌاْع  ( :Commensalismانًؤاكهح ) -2

( ػلٔ الكائي اٙ س ُّْ الوع٘ف هاي ًاؼ٘اح الغاراء أّ الغاراء Commensalأؼد الكائٌ٘ي ُّْ الوؤائل )
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( الراٖ ذؼا٘ش فاٖ األهؼااء الغل٘ظاح Entamoeba coliالوعكي، ةّى أى ٗرعسز الوع٘ف. هصل غف٘لٖ )ّ

 لنًعاى.

فٖ ُرا الٌْع ٗعرفاة ئا الكائٌ٘ي ّٗؼرود ئاُوا فعْ٘لْظ٘او ػلٔ  ( :Mutualismانًُفعح انًتثادنح ) -3

اٙ ااس. أفعاال هصاااا ُااْ  اٙ ااس، ؼ٘ااس ذكااْى ػايااح اظثازٗااح ّال ٗعاارط٘غ أؼاادُوا الؼاا٘ش هٌفااسةاو ةّى

(، ُارٍ Termites( الرٖ ذؼ٘ش فٖ ال ٌاج الِعو٘ح لؽشاسج األزظاح )Flagellated)العْغ٘اخ االتردائ٘ح 

العْغ٘اخ ذؼرود ئل٘او ػلأ الكازتُْ٘ادزاخ ّذؽصال ػلأ رارائِا تِ٘باح  شاة )ظاللْش( هرٌااّا هاي يثال 

ظااوح للعااللْش ّتاارلك ٗعاارف٘د هٌِااا األزظااح ؼ٘ااس ذ ااْم العااْغ٘اخ ترصااٌ٘غ ّافااساش اًصٗواااخ هؽللااح ُّا

 العْغ٘اخ ّاألزظح الرٖ ل٘ط لِا ياتل٘ح هٌغ ّافساش أًصٗن هؽلل للعللْش.

( ػلاأ Parasiteفااٖ ُاارٍ الؼايااح ٗؼروااد أهااغس الكااائٌ٘ي ُّااْ الطف٘لااٖ ) ( :Parasitism)انتطفللم  -4

الطف٘لاٖ ٌُاا ػلأ ( هاي ًاؼ٘اح الطؼاام ّالوعاكي ّٗعاثة لاَ ظاسزاو. ّ Hostالكاائي اٙ اس )إٔ الوعا٘ف

( الوازٗااا Plasmodiumالؼكااط هااي الوؤائاال ٗؽصاال ػلاأ ررائااَ هثا.ااس هااي الوعاا٘ف. هااصاو غف٘لااٖ )

( ذرغرٓ Fasciola hepatica( للوع٘ف ّةّةج ؼلصّى الكثد )RBCsٗرغرٓ ػلٔ ئسٗاخ الدم الؽوساء )

  اٗا الوع٘ف.ػلٔ 

تكٍفه نهحٍاج وعهٍله ًٌكلٍ أٌ تهخلن أَلىاع حاالخ انتطفم حغة االحتٍاجاخ األعاعٍح نهطفٍهً و ختهفت

 انطفٍهٍاخ تثعاً نعالقتها تانًضٍف إنى يا ٌهً :

ُاْ إٔ غف٘لاٖ لاَ ال ادزج ػلأ الوؼ٘شاح الؽاسج  : (sacultative parasiteFانطفٍهٍاخ االختٍاسٌح ) -1

(Free livingػٌد ر٘اب الوع٘ف، شن ٗؼْة الٔ الرطفل ذثؼاو للظسّف، ّهاي األهصلاح ُاٖ األ ) ه٘ثاا الؽاسج

 (.Naegleria fowleriالوؼ٘شح )

ُٖ غف٘ل٘اخ ذْظد  ( :Accidental or Incidental parasitesانطفٍهٍاخ انعشضٍح أو انطاسئح ) -2

فٖ هعائف أ سٓ ل٘عد هي ًْع هعائفِا الطث٘ؼ٘ح ّهغ ذلك ٗوكٌِا أى ذؼا٘ش ّذركااشس فِ٘اا، هصال ذطفال 

(، ّتشاكل ًااةز ػلأ اإلًعااى هعاثثح أػاساض Toxocara cati( ،)Toxocara canisالدّةج الخ٘ط٘ح )

 ظسٗسٗح .دٗدج فٖ ؼ٘ي أى هظائفِا الطث٘ؼ٘ح ُٖ الكاب أّ ال طػ.

ُّٖ غف٘ل٘اخ ذؼرود ئل٘ااو ػلأ الوعا٘ف ّال ٗوكاي  ( :Obligate parasitesانطفٍهٍاخ اإلجثاسٌح ) -3

األئصاس ذْاظاد. هصال غف٘لاٖ  الوعا٘ف  ااا ئال أّ تؼاط هساؼال ؼ٘اذِاا، ُّاٖ أى ذؼ٘ش أّ ذرْاظد ةّى

(Plasmodium( ّ )Toxoplasma: ّٔذ عن ال ،) 

ُّٖ الطف٘ل٘ااخ الراٖ ذاصّز الوعا٘ف فاٖ أّيااخ  : (Temporary intermittentيؤقتح ) -أ          

 (.Bed bug( أّ الثق )Mosquitoesهرفاّذح لرؽصل ػلٔ الطؼام هصل الثؼْض )

ُّٖ غف٘ل٘اخ ذؼ٘ش يعن هاي ةّزٗاح ؼ٘اذِاا هرطفلاح  ( :adicPeriodic or Sporدوسٌح ) -ب          

 ّت ٘ح ؼ٘اذِا ؼّسج الوؼ٘شح.

ُّاٖ الطفل٘ااخ الراٖ ذ عاٖ ظو٘اغ ةّزج ؼ٘اذِاا هرطفلاح هصال يوال  ( :Perminantدائًٍح ) -جـ          

 السأض، ةّةج االظكازض.
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ٖ هعا٘ف هؽادة ّػعاْ ُّاٖ غف٘ل٘ااخ هِ٘اأج للؼا٘ش فا ( :Specific parasitesطفٍهٍاخ َىعٍح ) -4

( الراٖ ال ذصا٘ة Taenia saginataهؽدة ّال ٗوكٌِا الرْاظد فٖ هع٘ف آ س، هصل الشاسٗط٘ح الؼاصالء )

( فِااٖ Trichinella spiralisالؽلصًّ٘ااح ) اال اإلًعاااى ّال ذرْاظااد اال فااٖ أهؼائااَ الدي٘ ااح، أهااا الشااؼسٗح

 كٌِا أى ذص٘ة اإلًعاى.ئرلك ٗوغف٘لٖ ر٘س ًْػٖ ّٗوكي أى ذص٘ة الفبساى ّالخٌاشٗس ّ

 -ذ عن الطف٘ل٘اخ ذثؼاو لرْاظدُا فٖ ةا ل أّ  ازض ظعن الوع٘ف الٔ :

ُّٖ الطف٘ل٘اخ الرٖ ذؼ٘ش  ( :Ectoparasites or External parasitesانطفٍهٍاخ انخاسجٍح ) -1

ّذرطفاال ػلاأ العااطػ الخااازظٖ للوعاا٘ف هصاال الثسار٘ااس ّالثااق ّال واال ّر٘سُااا. ّذعااؤ الؼاادّٓ تِااا 

 (.Infestationاإلهاتح الخازظ٘ح )ت

ُّٖ الطف٘ل٘ااخ الراٖ ذؼا٘ش  ( :Endoparasites or Internal parasitesانطفٍهٍاخ انذاخهٍح ) -2

( Tape wormsفاااٖ ةا ااال ظعااان الوعااا٘ف ّٗكاااْى لثؼعاااِا هكااااى  اااا  هصااال الدٗاااداى الشاااسٗط٘ح )

 (.Infection(، ّذعؤ الؼدّٓ تِا اإلهاتح الدا ل٘ح )Trematodesّالوخسهاخ )

ُّْ الطف٘لٖ الرٕ ٗرْاظد فٖ ػعْ رسٗة ال ْٗظد فَ٘ ػااةجو،  ( :Erratic parasiteانطفٍهً انضال )

( ّذْاظاادُا فااٖ ئاا٘ط الصاافساء تاادالو هااي ذْاظاادُا فااٖ هكاًِااا الطث٘ؼااٖ فااٖ Ascarisهصاال ة ااْا ةّةج )

 األهؼاء الدي٘ ح.

اخ هوكاي أى ذصا٘ة هعا٘ف لكاي ال ُّاٖ غف٘ل٘ا ( :Aberrant parasiteانطفٍهً انضائف أو انشلار )

 ( فٖ اإلًعاى.Toxocara canisذرطْز أّ ذؼ٘ش فَ٘ هصل ةّةج )

 ( :Type of hostsأَىاع انًضائف )

ُاْ الوعا٘ف  ( :or definitive or primary or essential hostal Finانًضلٍف انُهلائً ) -1

الارٕ ٗؽوال الطف٘لاٖ الثاال  أّ الكاهال الرٕ ٗركاهل ًوْ الطف٘لٖ العٌعاٖ ف٘اَ أّ ترؼث٘اس آ اس ُاْ الوعا٘ف 

 األػعاء العٌع٘ح. يد ٗكْى زتوا اإلًعاى أّ ئائٌاخ ؼ٘ح أ سٓ ر٘س اإلًعاى.

 

ُْ الوع٘ف الرٕ ٗؽوال  ( :Intermediate or secondary hostانًضٍف انىعظ أو انثاَىي ) -2

ا ظٌعاٖ، ّٗكاْى ظاسّزٕ أّ الارٕ ٗؽادز ف٘اَ الرعااػف أّ الركااشس الاالطْز أّ الدّز ال٘سيٖ للطف٘لاٖ 

إلئواا ةّزج ؼ٘اج الطف٘لٖ، ّيد ذؽراض تؼاط الطف٘ل٘ااخ الأ أئصاس هاي هعا٘ف ّظاػ ّاؼاد إلئوااا ةّزج 

 ؼ٘اذِا.

 للطف٘لاٖ، الكاهلاح ر٘س الوساؼل ٗؽْٕ الْظػ ئالوع٘ف ُْ ( :Transport hostانًضٍف انُاقم ) -3

 ُاارٍ غااسغ ٗاارن أؼ٘اًاااو . ًوااْ إٔ ٗؽاادز ّال الطف٘لااٖ ؼ٘اااج ةّزج لركولااح اظاظااٖ أّ ظااسّزٕ ر٘ااس أًااَ اال

 هسّزُاا تؼاد ًشاسُا ػلأ ّذؼوال ٗسياخ أّ تْ٘ظاو  ذلرِن الرٖ االزض ةّةج فٖ ئوا ّيد إٔ فٖ الوساؼل

 .الِعو٘ح يٌاذِا فٖ

  انًضٍف( انًىصمParatenic host: ) ُْ ًايال هعا٘ف (Transportال ٗعارط٘غ ) ٖالطف٘لا 

 ٗرْياف أ اسٓ هساؼال الأ ًّواٍْ (Capsule) توؽفظاح هؽااغ ٗكاْى ألًاَ هٌاَ اإلفاخ أّ ذسئَ
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 Plerocercoid( للطْز ال٘سيٖ )Fishالوع٘ف. هصل العوك ) لِرا الٌِائٖ الوع٘ف الرِام ػلٔ

larvae( للدّةج الشسٗط٘ح )D. latum). 

ُْ الوع٘ف )ػاةجو هي الؽْ٘اًاخ( الرٕ ٗؼ٘ش غث٘ؼ٘او ُّْ  ( :Reservoir hostانًضٍف انخاصٌ ) -4

ل ػاهاو هوسظاو )ةّز هؼدٕ للطف٘لٖ( ةّى ؼدّز ظسزاو لَ أّ ظِْز ػاهاخ هسظ٘ح ػلَ٘، ؼ٘اس ؼاه

( هعاا٘ف  اااشى لنهاااتح Dogs) الكااابٗكااْى هصاادز إلهاااتح هعااائف أ ااسٓ ياتلااح لنهاااتح. هااصاو 

 تاألئ٘اض الوائ٘ح.

ْٗاااااخ ( أّ هااااي الس Arthropodُااااْ ئااااائي هفصاااالٖ ) ( :Vectorانًضللللٍف انال اللللشي انُاقللللم ) -5

(Mollusca َاال الطف٘لااٖ أّ األةّاز الوؼدٗااح للطف٘لااٖ هااي هعاا٘ف ف ااسٕ الاأ آ ااس، ّيااد ٌٗوااْ ف٘اا ٌٗ ،)

( هصاال الثؼااْض Biological vectorّٗركاااشس ّٗاادػٔ فااٖ ُاارٍ الؽالااح الٌاياال الثاااْٗلْظٖ )الطف٘لااٖ 

(Mosquitoاال الوازٗااا. أّ يااد ال ٌٗوااْ ف٘ااَ الطف٘لااٖ ّال ٗركاااشس تاال ٗكااْى ّاظااطح ً اا ٌٗ )  ل ف ااػ ّؼٌ٘باار

 ٌٗ ل األه٘ثا. (Housefly) هصل الرتاب الوٌصلٖ (Mechanical vectorٗؼسف تالٌايل الو٘كاً٘كٖ )

ُْ الوع٘ف )اإلًعاى ػاةجو( الرٕ ٗؽول الطاْز الوؼادٕ للطف٘لاٖ هاغ  ( :Carrierانًضٍف انحايم ) -6

ٗكْى هي الوسظأ الارٗي  تؼط األػساض الوسظ٘ح أّ تدّى أػساض ّٗكْى هصدزاو للؼدّٓ، ّرالثاو ها

ُاان فااٖ هسؼلااح الٌ اُااح ّالاارٗي هاااشالْا ٗؽولااْى هعااثثاخ الوااسض ػلاأ الااسرن هااي ا رفاااء األػااساض 

العسٗسٗح، ّيد ال ذظِس ػلٔ الوع٘ف إٔ ًْع هي األػساض الوسظ٘ح، تعاثة ه اّهراَ لوعاثة الواسض 

 ّيدزذَ ػلٔ الرك٘ف هؼَ.

 

٘ل٘اااخ ذكاْى هعااائف لطف٘ل٘ااخ أ ااسٓ، ئواا فااٖ ُاٖ غف ( :Hyperparasitesانًضلٍف انطفٍهللً ) -7

 غف٘لٖ الوازٗا فٖ الثؼْض أّ ٗسيح الدّةج الشسٗط٘ح فٖ الثسرْز.

 ( :Adaptation in Parasitesانتكٍف  ً انطفٍهٍاخ )

ػلٔ الطف٘لٖ أى ٗرائن هغ الث٘بح الراٖ ٗؼا٘ش فِ٘اا ظاْاء ئااى ُارا الطف٘لاٖ  اازظٖ أّ ةا لاٖ لكاٖ ٗعاروس 

 ّأُن ُرٍ الرك٘فاخ ها ٗلٖ : ػلٔ ي٘د الؽ٘اج،

ا رااصاا ؼعاان الطف٘لااٖ ؼ٘ااس ٗف ااد الؽ٘ااْاى الطف٘لااٖ تؼااط األػعاااء الرااٖ ٗعاارغٌٔ ػٌِااا فااٖ الوؼ٘شااح  -1

 الطف٘ل٘ح هصل أػعاء الؽسئح ّتؼط أػعاء الؽط ّأؼ٘اًاو العِاش الِعوٖ.

ة ّالوخالااة للرصثااد ّااللرصااا  تععاان الوعاا٘ف هصاال الوؽاااظن ّالكال٘اااهاارا  الطف٘ل٘اااخ ّظااائل  -2

 ّاألظٌاى.

 أّ الص ة ئاأل.ْا  لغسض الد ْا الٔ ظعن الوع٘ف.اهرا  الطف٘لٖ ّظائل اال رسا    -3

ذورلك الؼدٗد هي الطف٘ل٘اخ  اهح الوؼْٗح ّظائل ؼواٗح هي الؼصازاخ الِاظوح للوع٘ف هصل ّظاْة  -4

ذفااسش تؼااط الطف٘ل٘اااخ هااْاة  الثشااسج الوؽاغااح تالكْ٘ذكاال الوستااغ ّافااساش ئو٘اااخ ئث٘ااسج هااي الوخاااغ، ئوااا

 ئ٘و٘ائ٘ح ذؽوِ٘ا هي هٌاػح الوع٘ف.

ذطْز العِاش الرٌاظلٖ فٖ الطف٘ل٘اخ ّالرك٘ف إلًراض أػداة ئث٘سج هي الثْ٘ض أّ اًراض أػداة ئث٘سج هي  -5

 األظ٘اا  اا الدّزج الركاشسٗح.
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 اهرا  تؼط الطف٘ل٘اخ أغْاز ظائٌح ه اّهح للظسّف ر٘س الوائوح. -6

 الطف٘ل٘اخ للوؼ٘شح فٖ هعائف ّظط٘ح أّ ًايلح أشٌاء اًر الِا هي هع٘ف الٔ آ س.ك٘فد تؼط ذ -7

هي الوشائل الرٖ ذْاظَ الؼدٗد هي الطف٘ل٘اخ ُٖ الؼصْز ػلٔ العٌط اٙ س ّلرلك ذكًْد ذك٘فاخ لادٓ  -8

 الطف٘ل٘اخ لؽل ُرٍ الوشكلح هٌِا :

 ل٘٘ي ذئسٕ ّأًصْٕ ) ٌصٔ(.اؼرْاء تؼط الطف٘ل٘اخ لعِاشٗي ذٌاظ -أ          

 الرعاػف الاظٌعٖ لل٘سياخ. -ب          

 أ سٓ أًصْٗح.ذكْٗي أئ٘اض ؼاّٗح ػلٔ غف٘ل٘اخ ذئسٗح ّ -ض          

 ذطفل تؼط الرئْز الصغ٘سج الؽعن ػلٔ اإلًاز. -ة          

 ال دزج ػلٔ الركاشس الؼرزٕ. -ُـ          

ذخصٗي الؽ٘اهي ٗرؽْا ل الطف٘لٖ ئرئس فٖ الثداٗح، ّتؼد عٌعٖ، إٔ ػوؼدّز ظاُسج الرؼدة ال -ّ          

 الٔ غف٘لٖ أًصٔ ٌٗرط الؼدٗد هي الثْ٘ض شن ذرخصة ُرٍ الثْ٘ض تالؽ٘اهي الوخصًّح.

 

 : ( arasites on hoststhe P ffect ofeTheتأثٍش انطفٍهٍاخ عهى انًضائف )

ْى فٖ أشس الطف٘ل٘اخ فٖ ُارا الوعااا تؽعاح أى تؼط الوخرص٘ي ٗشكك اإلعتفادج يٍ غزاء انًضٍف : -1

ئو٘اخ الغراء الرٖ ٗرٌاّلِا الطف٘لٖ هغ٘سج لكاي الثؽاْز الؽدٗصاح ؼاْا الورطلثااخ الغرائ٘اح للطف٘ل٘ااخ ّال 

ظ٘وا الرٖ ذؼ٘ش هٌِا فٖ ةا ل ظعن الوع٘ف ةلد ػلأ ذغارٕ الطف٘ل٘ااخ ػلأ الوعا٘ف ياد ٗرسذاة ػل٘اَ 

( Diphyllobothrium latumػدةُا ئث٘ساو. هصل الادّةج الشاسٗط٘ح ) ًرائط  طسج ّال ظ٘وا ػٌدها ٗكْى

الرٖ ذص٘ة ال ٌاج الِعاو٘ح لنًعااى ّذعاثة ف اس الادم ّذلاك تعاثة اهرصاا  ئو٘ااخ ئث٘اسج هاي ف٘رااه٘ي 

(B12.) 

 

الكص٘س هي الطف٘ل٘ااخ الدا ل٘اح ّالخازظ٘اح ذرغارٓ ػلأ ةم الوعا٘ف، ؼ٘اس  انتغزي عهى دو انًضٍف : -2

( Plasmodiumث٘س هي الطف٘ل٘اخ الراٖ ذعاثة ف اس الادم لوعاائفِا، هصال غف٘ل٘ااخ الوازٗاا )ٌُا  ػدة ئ

(، فِاٖ Coccidia( ّأًْاع هخرلفح هي الكْئع٘دٗا )Babesia( ّالثات٘صٗا )Trypanosomaّالوص ثاخ )

 (Lytic substances( الراٖ ذؼا٘ش فِ٘اا ه٘كاً٘ك٘ااو أّ تْاظاطح هاْاة هؽللاح )RBCsذاؤةٕ الأ ذؽطا٘ن )

 ٗفسشُا الطف٘لٖ.

اى ظو٘ااغ الطف٘ل٘اااخ ياااةزج ػلاأ اذاااف أًعااعح الوعاا٘ف، فٌِااا  ةزظاااخ  إتللالأ أَغلللح انًضللٍف : -3

٘ل٘اخ ٗؤذٕ الوع٘ف فٖ أشٌاء الد ْا ّتؼادٍ. اى ةزاظاح هخرلفح للعسز الرٕ ذؽدشَ ئل هٌِا، فثؼط الطف

ِااسخ أى ٌُااا  أظااسازاو ( أظHistopathological Studies.ااسائػ األًعااعح الوسظاا٘ح أّ الوصاااتح )

 أ سٓ ػدا الرِام الخاٗا أّ ذفك٘كِا ه٘كاً٘ك٘او ُّرٍ األظساز ٗوكي أى ذكْى ػلٔ شاز أًْاع :
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 (.Albumin degenerationذؽلل ألثْهٌٖ٘ ) -أ          

 (.Fatty degenerationذؽلل ةٌُٖ ) -ب          

 (.Necrosisالرٌخس ) -ض          

هي ًرائط اإلهاتح تالطف٘ل٘اخ ذغ٘٘س ًوْ الٌع٘ط الوصااب  ( :Tissue changesح )انتغٍشاخ انُغٍلٍ -4

ّيد ٗكْى هي ذلك الرغ٘٘ساخ هاا ُاْ  ط٘اس ّهٌِاا هاا ٗشاول ذغ٘٘اس ُ٘باح الٌعا٘ط أّ ذسئ٘ثاَ، ُّارا لا٘ط ذا 

 أُو٘ح للكائي الؽٖ ّٗوكي ذ ع٘ن ذلك الرغ٘ساخ الٔ :

 (.Hyperplasiaفسغ الركْٗي ) -أ          

 (.Hypertrophyذعخن ) -ب          

 (.Metaplasiaالرٌعط أّ الرثدا الكاهل ) -ض          

 (.Neoplasia) ذكْٗي ًع٘ط ظدٗد -ة          

ذكاْى العاوْم ّاإلفاساشاخ ػااةجو ظاثثاو للعاسز الارٕ ذؽدشاَ الطف٘ل٘ااخ فاٖ  تأثٍش انغًىو واإل شاصاخ : -5

 هعائفِا.

 

توااا أفعاال هصاااا ّاظااػ ػلاأ ُاارا الرااأش٘س أّ العااسز ُااْ هااا ٗؽدشااَ ةاء الف٘اال ز انعشقهللح انًٍكاٍَكٍللح : -6

(Elephantiasis( فٖ اإلًعاى، الارٕ ذعاثثَ الادّةج الخ٘ط٘اح )Wuchereria bancrofti فاٖ ال ٌاْاخ )

اللوفاّٗح. ئرلك الؽاا هغ ةّةج األئ٘اض الوائ٘ح ؼ٘س أى الك٘ط الوائٖ ظْف ٗؽرال ّٗشاغل ؼ٘اص ئث٘اس هاي 

 ػعاء األ سٓ فٖ اإلًعاى.الكثد ّاأل

تؼاط األػعااء ُْ أؼد الرغ٘اساخ الراٖ ذؽادز ًر٘عاح العاسز الارٕ ٗصا٘ة  تغٍٍش انلُظ نهًضٍف : -7

 الخاهح.

 

ػلأ الاسرن هاي أى الطف٘ل٘ااخ هعاسج توعاائفِا هعاثثحو أؼ٘اًااو أهساظااو  ط٘اسج فٌِاا   تُشٍظ انًُى : -8

 ْ الوع٘ف.أهصلح لثؼط الطف٘ل٘اخ الرٖ ذؤةٕ الٔ شٗاةج فٖ ًو

يد ذؤةٕ اإلهاتح تثؼط الطف٘ل٘ااخ الأ هاْخ الوعا٘ف. اذا ئاًاد ه اّهاح الوعا٘ف  يىخ انًضٍف : -9

 ّاغبح ّ.دج اإلهاتح تالطف٘لٖ ػال٘ح.

 -:Types of life cyclesاَىاع دوساخ انحٍاج نهطفٍهٍاخ 

ةّزج  الظال ائواااٌُا الطف٘لٖ ٗؽرااض ف اػ لوعا٘ف ّاؼاد -:  direct life cycleدوسج حٍاج يثاششج .1

 ٗؽراض لاًعاى ف ػ الئواا ةّزج ؼ٘اذَ ؟  Entamoeba histolytica-ؼ٘اذَ ػلٔ ظث٘ل الوصاا :
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اّ ائصااس هااي االًااْاع هااي  2ٌُااا الطف٘لااٖ ٗؽراااض  -:  indirect life cycle.ةّزج ؼ٘اااج ر٘ااس هثا.ااسج 2

ظاثة هاسض الوازٗاا الارٕ   plasmodiumالوعائف الظال ائوااا ةّزج ؼ٘اذاَ ّذطاْزٍ هصال : غف٘لاٖ 

 الئواا ةّزج ؼ٘اذَ.   mosquitoٗؽراض لكل هي االًعاى ّالثؼْض 

 -: infective stage for parasitesاالدواس انًعذٌح نهطفٍهٍاخ 

  epidemiologyٗؼرثااس الاادّز الوؼاادٕ للطف٘ل٘اااخ ائصااس االةّاز اُو٘ااح ّالظاا٘وا هااي الٌاؼ٘ااح الْتائ٘ااح 

 - س .ّٗوكي اى ٗكْى اؼد االًْاع االذ٘ح :ّٗخرلف ُرا الدّز هي غف٘لٖ الٔ ا

ت٘ااْض ةٗااداى ذوصاال الث٘عااح الاادّز الوؼاادٕ لؼاادة ئث٘ااس هااي الدٗااداى الطف٘ل٘ااح هصاال  -: ovum.انثٍضللح 1

هؼدٗح لاًعاى ،ّئرلك تْ٘ض الدّةج الشسٗط٘ح ال صهح   Echinococcus granulosusاالئ٘اض الوائ٘ح  

Hymenolepis nana ًعاى هثا.سذا تؼد غسؼِاا للث٘باح الخازظ٘اح ، ّياد ذؽرااض ،ُرٍ الثْ٘ض هؼدٕ لا

 الثْ٘ض الٔ هدج هؼٌ٘ح لٌوْ العٌ٘ي فٖ الوؽ٘ػ الخازظٖ ئوا فٖ تْ٘ض ةٗداى االظكازض.

فاٖ  free –livingال٘سيح ًْع ا س هي االةّاز الوؼدٗح الرٖ يد ذكْى ؼسج الوؼ٘شاح -: Larvaانٍشقح  .2

اّ ظاااتؽح فااٖ الواااء ئوااا فااٖ ظااسئازٗا ةٗااداى  ancylostoma الرستااح ئوااا فااٖ ٗسياااخ الدٗااداى الشصاا٘ح

اّ الوْظْةج فاٖ ةم الوعا٘ف الٌِاائٖ ّذؽرااض ؼشاسج هاهاح للادم هصال ٗسيااخ  Schistosomaالوٌش اخ 

Microfilaria . 

ذؽراض االةّاز ال٘سي٘ح لطف٘ل٘اخ هؼٌ٘ح اى ذرك٘ط ئٖ ذصاثػ اةّاز هؼدٗاح .ّياد ٗؽادز  -:  cyst.انكٍظ 3

ٌُّااا الاادّز الوؼاادٕ ٗاادػٔ   Fasciola hepaticaػلاأ الٌثاذاااخ ئوااا فااٖ ؼلااصّى الكثااد  ُاارا الركاا٘ط

(metacercare ٖاّ يااد ٗؽاادز الركاا٘ط فااٖ ػعاااخ ّلؽاان الوا.اا٘ح هصاال ةّةج الث ااس الشااسٗط٘ح ، فاا )

فااى ذكااْٗي االئ٘ااض ٗكاْى لو اّهااح الظاسّف الخازظ٘اح ّفااٖ الْياد ًفعاَ الظاال  protozoaاالترادائ٘اخ 

 ّر٘سُا هي االتردائ٘اخ اال سٓ. Entamoeba histolyticaائ٘اض  الؼدّٓ هصل

دّزالخعاسٕ فاٖ تؼاط الطف٘ل٘ااخ هؼادٗاو ئواا ٗكاْى ال -:  Trophozoite .انذوس انخضشي )انُاشظ(4

ؼ٘اس ئاُواا  Trichomonas vaginalis، ّالوشؼساخ الوِثل٘ح   E.gingivalisٗؽصل فٖ اه٘ثا الفن 

، ؼ٘س ذٌر ل اهاتح الٌاْع االّا ػاي  ج الؽ٘اج ُْ الطْز الخعسٕ الورغرٕٗورلكْى ةّز ّاؼد  اا ةّز

 غسٗق السذاذ الورطاٗس ،اها الصاًٖ ػي غسٗق هوازظح العٌط )العواع( .

  Soures of infection يصادس انتعشض نالصاتح تانطفٍهٍاخ انذاخهٍح وانخاسجٍح

٘اح اّ الخازظ٘اح ّذؼرواد ػلأ الص افاح ّالاْػٖ ذخرلف هصاةز الرؼسض لاهاتح تالطف٘ل٘اخ الوخرلفح الدا ل

الصاؽٖ ّالوعاارْٓ الوؼا.ااٖ ّالؼااةاخ االظرواػ٘ااح فااٖ االؼرفااظ تااثؼط الؽْ٘اًاااخ اّ فاٖ غسٗ ااح اػااداة 

 -الطؼام ّر٘سُا هي الؼْاهل .ّٗوكي اظواا اُن الوصاةز الرؼسض لاهاتح تالطف٘ل٘اخ توا ٗلٖ:

 -: soil .انتشتح 1

تعثة الرغْغ اّ اظارؼواا الغاائػ االةهاٖ ةّزاو ُاهااو فاٖ ً ال االةّاز  ّال٘سياخ ز الرستح تالثْ٘ضاى لرلْ

الوؼدٗااح ّاًر راااا االهااساض ّاالهاااتاخ الطف٘ل٘ااح ّالظاا٘وا فااٖ لوٌاااغق السٗف٘ااح .الرستااح يااد ذؽراإْ ػلاأ 

ّٗسياااااااخ ةٗااااااداى اًكلعاااااارْها االشٌااااااٖ ػشااااااسٕ  E.histolyticaاالةّاز الورك٘عااااااح اله٘ثااااااا الصؼاااااااز 

Ancylostoma duodenale  كازض ّالدّةج الؽث٘ث٘ح الشسٗط٘ح.ّتْ٘ض ةّةج االظ 
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  -:water.انًاء 2

اى الواء الولْز تالثساش ٗوكي اى ٗؽرْٕ ػلٔ االئ٘اض ّال٘سياخ ّتْ٘ض الطف٘ل٘اخ الور دم ذئسُاا فعاا 

 الوخرلفح . Schistosomaةٗداى الوٌش اخ ػي اًَ ٗكْى هصدز لعسئازٗا 

 -:  food.انطعاو 3

ٗكْى الطؼام ائصس غس  ً ل االهساض الطف٘ل٘ح فالطؼام ظْاءاو لؽن ام  عاز ٗوكي اى ٗكْى هصدزاو  زتوا

للؼدّٓ تالطف٘ل٘اخ فاالهاتح تالدّةج الشسٗط٘ح الث سٗح ٗارن ػاي غسٗاق ائال لؽان الث اس االغ٘اس هطِاٖ ظ٘ادا 

 Waterح ت لاح الوااء .ئواا اى ائال الٌثاذااخ الوؼسّفا Cysticercus bovisّالؽإّ ػلٔ الدّز ال٘سياٖ 

cress  لاهاتح تؽلصّى الكثد  .ٗكْى هصدزاوFasciola hepatica    ػٌد اؼرْاء الٌثاخ ػلٔ غْز الو٘را

ظسئازٗا للطف٘لٖ الورئْز .ئوا ٗوكي اى ذؽدز الؼدّٓ تالطف٘ل٘اخ ػي غسٗق ذٌاّا اررٗاح هلْشاح تائ٘ااض 

 غف٘ل٘اخ هخرلفح اّ تْ٘ظِا اّ ٗسياذِا .

 -: insectاهح للدم .الؽشساخ الو3

الكص٘س هي االهساض الطف٘ل٘ح ّاهساض ا سٓ ذٌ لِا هفصل٘اخ االزظل الٔ االًعاى فاأًصٔ الثؼاْض ظاٌط 

ّغف٘لاٖ   الوعاثة لواسض الوازٗاا  plasmodium sppذٌ ل غف٘ل٘اخ الثاشهْ٘م  anophelesاًْفلط 

Leishmania spp . ذتاتح السهل 

 -:sand domestic animal wild.انحٍىاَاخ انثشٌح واالنٍفح 4

الؽْ٘اًاااخ يااد ذؼواال تْهاافِا هعاا٘ف  اااشى اّ هعاا٘ف ّظااطٖ ًاياال لاهااساض الطف٘ل٘ااح هصاال الث ااس 

ّالخٌاااشٗس ّالكاااب ّال طااػ ،هصاال الكاااب هصاادز لاهاااتح تاادّةج االئ٘اااض الوائ٘ااح ،ئوااا ذكااْى الكاااب 

 هع٘ف  اشى لاهاتح تالشواً٘ا .

س تطسٗ اح اظارؼواا اةّاذاَ اّ فسا.اَ اّهاتعاَ .ّهاي الطف٘ل٘ااخ الرلْز الرٕ ٌٗر ل هي .اخ  الأ ا ا.5

 الرٖ ذٌر ل تِرٍ الطسٗ ح الدّةج الدتْظ٘ح ّالدّةج الشسٗط٘ح ّاه٘ثا الصؼاز .

 طشق دخىل انطفٍهٍاخ  ً انلغى

 -تطس  هخرلفح هٌِا: للطف٘ل٘اخ الوخرلفح الٔ ظعن االًعاى invective stagesذد ل االةّاز الوؼدٗح 

ّٗؼااد هااي اُاان غااس  ة ااْا الطف٘ل٘اااخ الرااٖ ذٌر اال تْاظااطح الطؼااام ّالواااء الولااْز  -:  mouth .انفللى1

 . cyst,eggs,larve stages،ذؽول هاتغ ر٘س الٌظ٘فح ،ّئرلك االظافس،ّؼرٔ اال

 -: skin and soft tissue.انلهذ واالغشٍح انًخاطٍح واالَغلح 2

الطف٘لااٖ هااي هعاا٘ف ال ااس تْاظااطح اللعااغ  ذؽاادز الؼاادّٓ ػاةذاااط تْاظااطح هعاا٘ف ّظااطٖ ًاياال ٗؽواال

bitting  الاح ةاء الوازٗاا ئوا فٖ ؼmalaria  ّةاء الوص ث٘ااخTrypanosomaisis  اّ تطسٗاق ال٘سيااخ

 Ancylostoma sppئوا فاٖ ؼالاح االهااتح تالدٗاداى الشصا٘ح   skin penetrationالرٖ ذخرس  العلد 

 .Schistosoma  sppّظسئازٗا ةٗداى الوٌش اخ 
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 -:  Inhalation.االعتُشاق 3

 ٗؽدز هي اظرٌشا  الغثاز الولْز تْ٘ض الدٗداى الدتْظ٘ح ّةٗداى االظكازض ؟

 -: Congenital.خهاً والدي 4

ذٌر ااال تؼاااط الطف٘ل٘ااااخ الااأ العٌااا٘ي ػاااي غسٗاااق االم .ئواااا فاااٖ ؼالاااح االهااااتح تالو ْظااااخ الكًْ٘دٗاااح 

Toxoplasma gondii .الوعثة لداء ال طػ 

 -: sexual intercourseنلُغً .االتصال ا5

ذٌر ل فٖ اشٌاء هوازظح الؼول٘ح العٌع٘ح ئوا ُْ فٖ ؼالح االهاتح تالوشاؼساخ الوِثل٘اح اى تؼط الطف٘ل٘اخ 

Trichomonas vaginalis . 

 -:  blood transfusion.عًهٍاخ َام انذو 6

تح تالوازٗا ّالوص ث٘اخ الكسّشٗح ئوا ذٌر ل تؼط الطف٘ل٘اخ فٖ اشٌاء ػول٘اخ ً ل الدم ،ئوا فٖ ؼالح االها

Trypanosoma cruzi . 

 انعىايم انًؤثشج  ً كثا ح واَتشاس انطفٍهٍاخ

اى ّظْة ػدة هي الؼْاهل الثاْٗلْظ٘ح ّالك٘و٘اّٗح ّالف٘صٗاّٗح فاٖ الث٘باح اّ ر٘اتِاا ٗاؤشس تشاكل هثا.اس اّ 

 -ر٘س هثا.س فٖ ئصافح الطف٘ل٘اخ ّذْشٗؼِا ّهي اُن ذلك الؼْاهل :

اى االػشاااب الرااٖ ٗعاارؼولِا الوعاا٘ف الْظااػ ،اّ الوعاا٘ف الٌِااائٖ هصاادز رااراء اّ هعااكي -:.انُثاتللاخ1

 ذؤشس تشكل ئث٘س ظلثٖ اّ اٗعاتٖ فٖ ئصافح الطف٘ل٘اخ.

غالوا الرطفل ٗؽادز ف اػ تا٘ي ًاْػ٘ي هخرلفا٘ي هاي الكائٌااخ الؽ٘اح ٗعواغ تٌِ٘اا ًاْع هاي  -: .انلٍىاَاخ2 

ل٘ط ُارا ف اػ ّاًواا ظلعالح لَ اشس ّاُو٘ح ئث٘سج.  host ذَ ُّْ الوع٘ف الوؼاٗشح فاى ّظْة اؼدُا ّّفس

ت٘ي الؽْ٘اًاخ ٗكْى ػااهاو اظاظا٘او .ففاٖ الطث٘ؼاح ٗكاْى ّظاْة الفسٗعاح هِواا و ظاداو   food chainالغراء 

ُّْ ٗؤةٕ تشكل ر٘اس هثا.اس الأ ئصافاح الطف٘ل٘ااخ اٗعااوزف٘سياخ الادّةج  carnivorousالئاخ اللؽْم 

ذْظد فٖ هعازٗق االزًة ّئثدٍ ّالٗوكٌِا اى ذٌواْ الأ ةّةج تالغاح اال   Taenia pisiformisط٘ح الشسٗ

اذا ائل ؼْ٘اى هفرسض ُّْ ال ػ الثسٕ .لرا ّظْة االزاًة ّال طػ الثسٗاح ّئصسذِاا ػاهال هعااػد للؽفااظ 

 ػلٔ ُرٍ الدّةج.

٘اخ .فٌِا  الؼدٗد هوي الطف٘ل٘اخ الدّزٗح للواء ةّز هِن فٖ الؽفاظ ػلٔ اًْاع ئص٘سج هي الطف٘ل -:.انًاء3

periodic parasites  ْئالثؼْض الٗوكٌِا ائواا ةّزج الؽ٘اج ةّى الواء ،ئرلك ػدم ّظْة الواء ٗوٌغ ًو

الواء الؼرب الرٖ ذؼول هعائف ّظط٘ح لثؼط االةّاز ال٘سي٘ح لاثؼط   snail ل ْايغّذكاشس تؼط اًْاع ا

 . Schistosoma sppهصل ةٗداى الثلِازشٗا   Platyhelminthesاًْاع الدٗداى الوعطؽح 

ٌُاا  الكص٘اس هاي الؼااةاخ ّالعالْ  ٌٗرِعِاا االًعااى ػلأ هاس الؼصاْز  -:  .عاداخ انًضٍف وعهىكه4 

ّاالشهٌح لِا ةّز ّذاش٘س اٗعاتٖ ّظلثٖ لاهاتح تاثؼط الطف٘ل٘ااخ .هٌِاا ٌُاا  الكص٘اس هاي ػااةاخ ذٌااّا 

هصال ةّا ظٌاْب ّ.اس  اظا٘ا : الصا٘ي ،ٗاتااى ،ائال االظاصاء الس اْج هاي  الطؼام فٖ هخرلاف ت ااع الؼاالن
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،ئرلك ظلْ  ّغسٗ ح ذست٘اح تؼاط الؽْ٘اًااخ ،ّئارلك  العسغاى ّالسّت٘اى ّئرلك العوك ةّى غِٖ ظ٘د

 غس  الرطثة ّػاض تؼط االهساض تالطة تالثدٗل ّفسج فس  لاهاتاخ تثؼط الطف٘ل٘اخ 

ز الطف٘ل٘اخ ػايح هثا.سج اّ ر٘س هثا.سج  تالظسّف الوٌا ٘ح الرٖ ذرغ٘اس اى الًرشا-: .انعىايم انًُاخٍح5

ذثؼاااو لخطااْغ الؼااسض ّالطااْا ّؼعااة الفصااْا االزتؼااح ّغث٘ؼااح الرعااازٗط االزظاا٘ٔ ّّفااسج الو٘اااٍ 

ّالوصزّػاااخ .هااي تٌِ٘ااا ،الؽااسازج ،السغْتااح ،العفاااف ّر٘سُا.هوااا ٗااْفس فااس  هائوااح لرْاظااد ّذكاااشس 

 اهَ فٖ هٌط ح ةّى ا سٓ .غف٘لٖ هؼ٘ي اّ اًؼد

ذرصف تؼط الطف٘ل٘اخ تِعساخ ّؼسئاخ اًر ال٘ح هٌظواح هٌعا ح هرصاهٌاح هاغ ذْاظاد  -.عهىك انطفٍهً:6

ّذْفس الوع٘ف الْظػ اّ الٌِائٖ هواْٗفس فسهح ائصس لاًرشاز .ّئرلك للطف٘لٖ ال دزج ػال  اًرااض اػاداة 

ح ّائوااا ةّزج الؽ٘ااج الٌاْع ّاالًرر ااا ّاالهااتئث٘سج هي االفساة ّالرزٗح لصٗاةج فس  ّظواى ةٗوْهاح 

 ..إ لِا يدزج ذكاشسٗح ػال٘ح ظداو ( الف ت٘عح ْٗه٘او 200االظكازض لِا ال دزج ػلٔ اًراض ) .هصا ةّةج

  phases of parasitismاطىاس انتطفم او يشاحهه

ًْػاَ التاد هاي اى  لكٖ ٗروكي الطف٘لٖ هي الْهْا الٔ الوعا٘ف الوٌاظاة ّذكولاح ةّزج ؼ٘اذاَ ّةٗوْهاح

 -ٗوس تالوساؼل الرال٘ح :

 .الرواض ت٘ي الطف٘لٖ ّالوع٘ف أ

 .اظر ساز الطف٘لٖ فٖ الوع٘ف ب

 .ُسّب الطف٘لٖ اّ  سّظَ هي الوع٘ف .ض

لوا ئاًد الطف٘ل٘ااخ هؼروادج فعاْ٘لْظ٘او ػلأ هعاائفِا فاتاد لِاا لكاٖ   -تٍٍ انطفٍهً وانًضٍف :انتًاط 

ذد ل فَ٘ .ُّرا الرواض يد ٗكاْى  ز ّالركاشس هي اى ذلرصق توع٘ف هائن اّذروكي هي الوؼ٘شح ّاالظر سا

)ؼشسج الثؼاْض   هسظا٘دْٗم هاغ ال ْياغ( ّياد ٗكاْى ذوااض ر٘اس فؼااا )ذٌااّا .اساب اّ   activeفؼاا 

رااراء ٗؽراإْ ػلاأ ائ٘اااض اّ ت٘ااْض ( ٌُااا  ؼاااالخ ّظااط٘ح هااي الرواااض )تسياااخ الاادّةج الشصاا٘ح هااغ 

 .االًعاى(

ل٘ط ظسّزٕ اى ٗعرط٘غ ئل غف٘لاٖ تروااض ُاْ ّهعا٘فَ الوائان االظار ساز  - ً انًضٍف : .االعتاشاس

 -ّالؼ٘ش فَ٘ .فٌِا  ظولح هي الؼْاهل ذؤشس فَ٘ ُّٖ :

 تَ  .اال ر٘از الوٌاظة للوكاى الرؼلق1

 .العِاش الوٌاػٖ للوع٘ف2

 .الرغرٗح الكاف٘ح 3

 .ؼْافص الرطْز ّالٌوْ فٖ الوع٘ف 4

 ظ٘ح الرٖ ذعثثِا الطف٘ل٘اخ ..الرغ٘٘ساخ الوس5
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 تح انًُاعٍح نهًضٍف ضذ انطفٍهٍاخانلهاص انًُاعً نهًضٍف او االعتلا

الْٗظد .ك فٖ اى هي الؼْاهل الرٖ ذؤشس فٖ اظر ساز الطف٘ل٘اخ ّالظ٘وا الدا ل٘ح هٌِا يدزذِا ػلٔ الرغلة 

هااي الطف٘ل٘اااخ الرااٖ فااٖ الوعاا٘ف .فٌِااا  الكص٘ااس   Immunological systemػلاأ العِاااش الوٌاااػٖ 

 -تاهكاًِا الرغلة اّ االؼر٘اا اّ الِسّب هي ذاش٘س الؼْاهل الوٌاػ٘ح :

الوْظْةج فاٖ هعاسٓ الادم لِاا رااف اهلاط  African trypanosomesأ.الوص ث٘اخ العْغ٘ح الوسظ٘ح  

اج ٗؽ٘ػ تغشاء ظطػ الععن ّالعْغ ،ٌٗؼدم ّظاْةٍ فاٖ الْظاػ الصزػاٖ اّ ػٌادها ذكاْى هْظاْةج فاٖ ال ٌا

 الِعو٘ح للوع٘ف الٌايل .

ب.ّظد اؼد الؼلوااء اى ُارٍ الوص ث٘ااخ ذعارط٘غ فاٖ اشٌااء ّظْةُاا فاٖ الادم ذغ٘٘اس ُارا الغااف تا٘ي الؽا٘ي 

 اااا فرااسج   Antigenicّاال ااس اّ ترؼث٘ااس ا ااس لِااا ال اادزج ػلاأ ذغ٘٘ااس ذسئ٘ثِااا الوعرعاادٕ العااطؽٖ 

هصاال ُاارا الرغ٘٘ااس فااٖ ذسئ٘ااة  Antibodiesج االهاااتح ّالِااسّب اّ الاارخل  هااي ذاااش٘س االظعااام الوعاااة

 .plasmodiumالعطػ الخازظٖ فٖ غف٘لٖ 

ض.غف٘ل٘اخ ا سٓ ذعرخدم غسٗ ح ذغط٘اح العاطػ الخاازظٖ اّ ذغل٘فِاا لاَ تواْاة هاي ظعان الوعا٘ف ًفعاَ 

ئواا فاٖ ؼالاح ةٗاداى الوٌشا اخ ععان رسٗاة ٘غ ذو٘٘صُاا ئّترلك ذرخفٔ ػي العِاش الوٌااػٖ الارٕ الٗعارط

Schistosome spp  . 

الرااااٖ ذؼاااا٘ش ةا اااال الخاٗااااا الولرِوااااح  Toxoplasma gondiiة.فااااٖ ؼالااااح الو ْظاااااخ الكًْ٘دٗااااح 

macrophages    فاااأى الرغلاااة ػلااأ العِااااش الوٌااااػٖ ٗ اااْم تال٘اااح هٌاااغ اذؽاةُاااا تالؽث٘ثااااخ الوؽللاااح

lysosomal granules  ٘اسج تِارٍ الؽث٘ثااخ اال اًَ ػٌدها ذلرِن الخاٗا الولارِن الكائٌااخ الو٘راح ذرؽاد اال

 ّذِعن  اا ظاػاخ ػدٗدج .

ذعارط٘غ ذعٌاة االلرِاام  living Amoebaاى االه٘ثااخ الؽ٘اح  1965ٍ.ئوا ّظد ػلوااء ا اسٗي فاٖ ػاام 

phagocytosis .ػي غسٗق اًراظِا هْاة ذؼول ػلٔ ذفر٘د ئسٗاخ الدم الث٘عاء للوع٘ف ّيرلِا 

ب الطف٘لاٖ ّذسئاَ لوعا٘فَ ٗؼاد اهاساو هِواا اٗعااو اى ُاسّ -ج.هشوب انطفٍهً او خشوجه يلٍ انًضلٍف :

)هصل ظسئازٗا الدٗداى  Activeلعواى ةٗوْهح ًْػَ ّاًرشازٍ.ذس  الطف٘لٖ ٗوكي اى ٗكْى تطسٗ ح فؼالح 

)هاصا   non –active يساة(،تطسٗ اح ر٘اس فؼالاح–/الطف٘ل٘ااخ الخازظ٘اح )تؼاْض الوخسهاح ذراس  ال ْياغ 

راااائػ ّاةزاز الوعااا٘ف.ٌُا  ؼااااالخ ّظاااط٘ح )ت٘اااْض الااادّةج هاااسّز ت٘اااْض /ائ٘ااااض الطف٘ل٘ااااخ هاااغ 

  microfalriaالدتْظ٘ح(ّٗسياخ ةٗداى الفازٗا .

 

 

 

 

 


