
 

 

وثنائية  نصفية األجنحة

 األجنحة
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 م.د.هبة هللا عادل الحمداني

 



 نصفيه األجنحة 

 Bed Bugبق الفراش 

هي طفيليات خارجية إجبارية مؤقتة تمر بسرعة من منزل ألخر وتنتقل عبر المالبس والحقائب 

 ويستطيع تحمل الجوع قرابة سنه كما يحمل الصدر في أسفله غدد تطرح رائحة كريهة 

كنت تشتبه في أنك لُِدغت من بق الفراش، فقم بتفقد بيتك على الفور بحثًا عن الحشرات. قم  ذافإ

وق الجدران والمراتب واألثاث بدقة. قد تحتاج إلى القيام بالتفتيش ليالً حيث يكون بق بتفتيش شق

 الفراش أكثر نشاًطا.

 ابحث عن هذه العالمات:

 .هذه األشواك هي عبارة عن براز بق الفراش، وعادة ما يُعثر عليها في  أشواك داكنة

 طيات غرز الفراش.

 .الفراش من قشورها خمس مرات قبل أن تتخلص حشرات بق  هياكل خارجية فارغة

 تصبح ناضجة. يكون لون هذه القشور الفارغة أصفر شاحبًا.

 .قد تجد لطخات صغيرة من الدم على مالءات سريرك  بقع صدئة أو مائلة للون األحمر

 حيث تكون قد سحقت حشرة بق فراش عن طريق الخطأ.

 الشكل الخارجي :

 ومغطى بالشعر.جسم بيضوي مسطحا من الجهه الظهرية  -1

 يحمل الراس زوجا من اللوامس ويحتوي ايضا على عيون مركبه -2

 اجزاء الفم ثاقبه ماصه. -3

الصدر يتالف من ثالث قطع كل منها زوج من االرجل التي تنتهي بزوج من  -4

 المخالب البسيطه 

 تنعدم االجنحه الخلفيه وتختزل االجنحه االماميه على شكل وسائد رقيقه. -5

االنثى اكبر من الذكر وذات نهاية خلفية مستديره مع وجود شق عمودي يمثل  -6

 ،اما الذكر نهايته مستدقه.المهبل 

 

 لعالجا

غالبًا ما تختفي البقع الحمراء المؤلمة الناتجة عن لدغات بق الفراش وحدها خالل أسبوعٍ أو 

 اثنين. بإمكانك تعجيل اختفائها باستخدام:

  كريم للجلد يحتوي على( كورتيزونCortaid) 

 ( أقراص وكبسوالت مضادات حساسية، مثل الدايفين هيدرامينBenadryl) 



قد يصف لك الطبيب بعض المضادات الحيوية إذا أصبت بعدوى جلدية بسبب فرك لدغات بق 

 الفراش.

 عالج منزلك

صعبًا  بمجرد معالجة األعراض، يجب عليك معالجة المشكلة األساسية. هذا األمر يمكن أن يكون

ألن بّق الفراش يتخفي بشكل جيد ويمكن أن يعيش عدة أشهر دون تناول الطعام. قد يكون أفضل 

الحلول هو استئجار متخصص محترف في إبادة الحشرات، والذي قد يستخدم مزيًجا من المبيدات 

 .DDT % من 5مثل محلول الحشرية 

 قد تتضمن العالجات غير الكيميائية:

 يمكن أن يؤدي التنظيف الدقيق للشقوق والفجوات إلى إزالة  لكهربائية.التنظيف بالمكنسة ا

 بّق الفراش من منطقة ما. إفراغ المكنسة الكهربائية بعد كل استخدام.

 غسل وتجفيف المواد في مجفف على إعدادات عالية  غسل وتجفيف المالبس والبياضات

 سيقتل البق في المالبس أو البياضات.

 .0درجة فهرنهايت ) 32ش ضعيف كذلك في درجات حرارة أقل من بّق الفرا التجميد 

 درجة مئوية(، ولكنك تحتاج إلى ترك العناصر في الهواء الطلق أو في الفريزر لعدة أيام.

يستخدم بعض المتخصصين المحترفين في إبادة الحشرات أجهزة محمولة لرفع درجة حرارة 

 50درجة فهرنهايت ) 122جميع مراحله عند  الغرفة لدرجة حرارة قاتلة. يمكن قتل البّق في

درجة مئوية(. في بعض الحاالت، قد تضطر إلى التخلص من العناصر الموبوءة بشدة مثل 

 المراتب أو األرائك.

 ثنائية األجنحة

  Mosquitoesالبعوض 

 

 يعتبر البعوض ذبابا نحيفا ورقيقا يضم الماص للدم  -1

 يكثر في المناطق الحاره واالستوائية -2

تمتص االنثى الدم ناقله لمرض المالريا وهي التستطيع وضع بيوض مخصبه االبعد  -3

تناولها الدم المحتوي على السيروتونين واالدرينالينالمنشط للهرمون المغذي لالعضاء 

 .التناسلية والذي يفرز من الغده النخامية لدماغ الحشرة والمسبب لوضع البيض

 وبارجله الطويله الرقيقه.الجسم طويل اسطواني مغطى بحراشف  -4

 يتالف الجسم من راس وصدر وبطن -5



يمتاز البعوض عن بقية انواع الذباب بتكيف اجزاء فمه للثقب ومص الدم بحيث تكون  -6

الشفه السفلى طويلة مرنه انبوبيه تنتهي بزوج من الشفيات اما الشفه العليا تكون ابرية 

قطعة تكون ريشية  15اللوامس من  غير مسننه وتنتهي بتسنن ثم اللسان ،في حين تكون

 في الذكور ومشعرية في االناث ، كما يختلف تعرق الجناح عن المجاميع االخرى.

 الراس كروي محاط بزوج من العيون المركبة وزوج من اللوامس الفكية. -7

 

 

 



 

 

 

 المرضي  والتأثيرالنقل 

مع ورم وحكه وطفح جلدي  تبعها اللتهاب في الجلد تسبب لسعات البيوض اثارة شديدة ي

ويكون البعوض ناقال دوريا واليا للبكتريا والديدان واالبتدائيات والرواشح والتي تسبب 

 امراض لالنسان منها 

  Malaria المالريا -1

  Filarisisداء الفالريا -2

 Yellow feverالحمى الصفراء  -3

 Dengue feverحمى الفنك  -4

 

 House flyالذبابة المنزلية 

  Musca domesticaماسكادوميستكا 

يعتقد أن الذبابة المنزلية التي نعرفها اآلن  : Musca domestica (االسم العلمي الذبابة المنزلية

 الحديثة، ربما في الشرق األوسط، وانتشرت في جميع أنحاء الحقبة المعاصرة قد تطورت في

العالم. وهي من أكثر أنواع الذباب شيوعاً في المساكن وأماكن اإلستيطان البشري. الحشرات 

البالغة من هذا النوع لونها رمادي ضارب للسواد تتخلله أربعة خطوط داكنة طولية على صدر 

الحشرة، وهي ذات جسم ُمشِعر بعض الشئ ولها زوج وحيد من األجنحة الغشائية )جناحان اثنان 

. ولها أيضاً عينان حمروان، وتتباعد العينان قليالً في األناث عن الذكور وتكون األناث ذات فقط(

 .حجم أكبر قليالً من الذكور

 التكاثر 

تتزاوج الذبابة األنثى عادة مرة واحدة فقط وتقوم بتخزين الحيوانات المنوية الستخدامها 

، الجيف ، أوالقمامة المتحللة مثلالحقاً. وهي تقوم بوضع بيضها على المواد العضوية 

بيضة في الدفعة الواحدة. وسرعان ما يفقس  100في دفعات تصل لحوالي  البراز أو

أسابيع  5-2ت تشبه الديدان أبيض عديم األرجل والذي بعد يرقا نَغَف البيض ويخرج منه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%BA%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%BA%D9%81%D8%A9


 0.3ملم ) 8من النمو يتحول إلى شرانق ذات لون بني مائل للُحمرة، طولها حوالي 

أسابيع ولكن يمكنه  4إلى  2بوصة(. ويعيش الذباب البالغ في العادة لفترة تتراوح من 

خالل فصل الشتاء. يتغذى الذباب البالغ على مجموعة  سبات شتوي أيضاً الدخول في

متنوعة من المواد السائلة أو شبه السائلة بجانب قدرته علي امتصاص المواد الصلبة التي 

 .اللعاب ن طريقيقوم بتحليلها وتحويلها إلى مادة سائلة ع

 

 

 أضرار الذبابة المنزلية 

أو مسببة  كائنات ُممِرضة فهي تحمل تفوق خطر القنابل الذرية أضرار الذبابة المنزلية

للمرض علي أجسادها وفي برازها ويمكنها أن تلوث المواد الغذائية وأن تساهم في نقل 

، ولكن وجد اآلفات األمراض المنقولة عن طريق الغذاء، ولهذه األسباب فهي تعتبر من

لها منفعة اذ تم استخدامها في المختبر في مجال البحوث المتعلقة بالشيخوخة وتحديد 

 .الجنس

 Class :Arachnidaصنف العناكب 

 Hard ticks القراد الصلب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)


 ينتشر في جميع انحاء العالم. -1

 يطلق عليه صلب المتالكه درع ظهريا متقرنا. -2

 الجسم بيضوي نتيجه التحام المنطقة الصدرية مع المنطقة البطنيه. -3

 يكون الراس كاذب  -4

 تشمل اجزاء الفم الهايبوستوم والقرن الكالبي واقدام الملماسه -5

 المضيف يساعد الهايبوستوم على التصاق الطفيلي ب -6

 يغطي الجسم صدفة كايتينية تدعى الدرع وتقع العيون بالقرب منه -7

 االجناس منفصلة وهنالك تباين بين الجنسين بالنسبة للحجم والشكل والدرع. -8

 البالغه.-الحورية-اليرقه-دورة حياة القراد هي : البيضه -9

 سنه 25سنوات او  3-1تستغرق دورة الحياه بين  -10

 والجفاف واالمطار الشديده ولكنه يقاوم البروده . يتاثر القراد باشعة الشمس -11

 يتطفل على الحيوان الفقري اضافه الى االنسان  -12

تسبب خسائر اقتصادية فادحة في الحيوانات بسبب نقص في الوزن وانتاج  -13

 الحليب وقد يسبب الشلل القرادي 

يسبب دخول القراد الجلد التهاب وحكه في انسجة االدمة مع فرط موضعي للدم  -14

 وتثخن طبقة القرنيه 

 من االمراض التي ينقلها القراد هي : -15

 االمراض البكتيرية والملتويات -

 امراض ركتسيه -

 امراض رشحيه -

 امراض ابتدائية -

 

 Mitesالحلم 

مجموعة من الطفيليات تسمى السوس هو مرض يتميز بظهور حّكة شديدة جدا تسببها  الجرب

.تعشش في داخل طبقات الجلد  

 قد يظهر الجرب لدى جميع األشخاص، في جميع األعمار ومن فئات سكانية مختلفة

كما أن األشخاص الذين يحافظون على نظافتهم الشخصية معرضون، هم أيضا، لإلصابة بهذا 

.المرض  

 أعراض الجرب



جدا في الجلد، تزداد حدتها في ساعات الليل. تظهر الحكة ظهور حكة شديدة  أعراض الجرب من

والكهول بشكل أكثر حدة، وقد يعاني األطفال من آثار جانبية حادة تظهر على سطح  األطفال لدى

 .الجلد

تبدأ األعراض بالظهور، غالبا، بعد عدة عندما يصاب شخص ما بمرض الجرب للمرة األولى، 

 .أيام من اإلصابة

 أسباب وعوامل خطر الجرب

بواسطة المالمسة المباشرة مع  (Sarcoptes scabiei) "تنتشر طفيليات "القارمة الجربية

لألدوات  شخص مصاب بالمرض. وقد ينتشر مرض الجرب، أيضا، من جراء استعمال مشترك

منشفة أو غطاء السريرواألغراض الشخصية، مثل: ال  

 

 تشخيص الجرب

يستطيع طبيب الجلد تشخيص اإلصابة بمرض الجرب من خالل فحص األعراض والعالمات 

على جسم المريض. من المرجح أن يكون الشخص المعني قد أصيب بالجرب إذا كان قد حصل 

 .تالمس مباشر بينه وبين شخص آخر يعاني من األعراض نفسها

يستطيع الطبيب تشخيص هذا المرض من خالل البحث عن عالمات تدل على في بعض األحيان، 

من جلد الشخص  (Biopsy) خزعة وجود طفيليات "القارمة الجربية"، وذلك من خالل أخذ

الطبيب بحك الجلد بلطف في المنطقة التي تبدو مصابة ثم يقوم بفحص العينة تحت المصاب. يقوم 

 .المجهر. أخذ مثل هذه العينة ال يسبب أي ألم للمريض

 عالج الجرب

 .مرض الجرب يستوجب المعالجة، إذ ال يزول بدون المعالجة

دهن مرهم أو مستحلب مالئم يصفه الطبيب المعالج: مرهم   

https://baby.webteb.com/infants
https://www.webteb.com/cancer/tests/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D8%A9


ت الحادة، قد يصف الطبيب أدوية باألقراص يتم تناولها فمويا لمعالجة في الحاال: االدوية

الجرب. بعض األدوية يجب تجنبها من قبل األطفال، الشيوخ والنساء الحوامل أو 

المرضعات. للوقاية من ظهور آثار جانبية شديدة، يجب االلتزام بإرشادات الطبيب 

 .المعالج

إصابة شخص ما بمرض الجرب، ينبغي وكذلك عند  عالج االشخاص المحاطين بالمصاب

جميع األشخاص الذين يعيشون سوية معه، في الوقت ذاته، وذلك منعا النتقال الطفيليات 

المسببة من شخص إلى آخر. ومن المهم الحرص على غسل المالبس، المناشف وأغطية 

 .األِسّرة

 بعد العالج

أسابيع.  4دة تتراوح ما بين أسبوعين حتى بعد االنتهاء من معالجة الجرب، قد تستمر الحكة لم

 (الحساسية) ويكون الجسم بحاجة إلى هذه المدة الزمنية من أجل التغلب على ردات الفعل\ 

ي تسببها طفيليات "القارمة الجربية" المسببة لمرض الجرب. وإذا ما استمرت المحتملة الت

أسابيع فقد يكون المريض بحاجة إلى دورة عالجية إضافية 4األعراض بالظهور لفترة تزيد عن   

 الوقاية من الجرب

المريض ذاته ينبغي عليه اعتماد الحيطة والحذر لئال تنتقل الطفيليات إلى أشخاص على -1

نآخري  

يجب تجنب التالمس الجسدي مع شخص أصيب بهذا المرض وعدم العبث بأغراضه  -2

وأدواته الشخصية )مثل، مناشفه، مالبسه وغيرها(، وذلك من أجل الوقاية من اإلصابة بهذا 

 .المرض
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