
 
 /حشرات طبٌة بٌطرٌة /د.خمٌس عبود المحمديالمحاضرة الثانٌة

 *مفصلٌات االرجل كنواقل للمسببات المرضٌة 

Arthropods as vectors for Pothogens         

 تعمل الحشرات وغٌرها لمسببات االمراض مثل البروتوزوا والبكترٌا والركتٌسٌا

والفٌروسات التً تؤثر على صحة االنسان والحٌوان وتصٌبه بامراض خطٌرة 

،والنواقل قد تكون متخصصة اوغٌر متخصصة ،وسوف ٌتم دراستها فً طرق 

  نقل االمراض .

 Mouthparts of insects of*اجزاء فم الحشرات ذات االهمٌة الطبٌة 

medical importance                                                                      

اجزاء الفم هً االجزاء الخاصة بالتغذٌة وهً عبارة عن مجموعة من الزوائد 

اجزاء الفم فً تحٌط بفراغ الطعام وٌطلق علٌها التجوٌف الفمً .ولقد تحورت 

الحشرات ذات االهمٌة الطبٌة لكً تتالئم مع طبٌعة الغذاء الذي تحصل علٌه 

اء ان كان صلب او سائل لذا تقسم اجزاء الفم فً الحشرات الطبٌة الى الحشرة سو

 ثالث مجامٌع :

   Chewing mouth partsاجزاء فم قارض -1

وهً االجزاء التً توجد فً الحشرات التً تتغذى على مواد غذائٌة صلبة مثل 

الشعر والصوف وحراشف الجلد والرٌش مثل الخنافس والصراصر وقمل 

 الحمامة.

    Suking mouth partsاجزاء فم ماصة -2

وهً توجد فً الحشرات التً تتغذى على غذاء سائل مكشوف مثل الذباب المنزلً 

 والذباب المعدنً .

   Piercing sucking Mouth Partsاجزاء فم ثاقبة ماصة -ؤؤ3

وهذه تتوفر فً الحشرات التً تتغذى على غذاء سائل غٌر مكشوف مغطى بنسٌج 

 د كما فً الحشرات الماصة مثل بق الفراش والقمل والبعوض والبراغٌث .من الجل

 وتقسم الحشرات المتغذٌة على الدم الى مجموعتٌن حسب مكان التغذٌة على الدم :

    Blood Vessel feedersمتغذٌات من الوعاء الدموي -ا



 
وهً مجموعة تحورت اجزاء فمها وخاصة فكوكها العلٌا والسفلى الى مخارٌز 

ابرٌة طوٌلة ٌخترق بها جلد العائل وتنضم هذه المخارٌز مع بعضها البعض مكونة 

انبوبة طوٌلة تستخدمها الحشرة فً امتصاص الدم مباشرا من االوعٌة الدموٌة 

 مثل بق الفراش وقمل االنسان .

    Blood pool feedersمتغذٌات من بركة الدم -ب

فً قطع وتمزٌق جلد العائل حتى وهذه المجموعة مجهزة باجزاء فم تستخدمها 

ٌخرج الدم وٌكون بركة ثم تقوم بلعق اومص الدم من هذه البركة مثل الذباب 

 .    Tse-tseاالسود وذبابة الخٌل وذبابة االسطبل وذبابة 

ان دراسة اجزاء الفم الحشرات الطبٌة ومعرفة انواعها فً كل مرحلة من مراحل 

مة التً توضح لنا طبٌعة غذاء الحشرة وكٌفٌة حٌاة الحشرة ٌعتبر من النقاط الها

الحصول علٌه وبالتالً تفسر دورها كناقل للمسببات المرضٌة مع تحٌد  افضل 

 الطرق لمكافحتها .

 (*عالقة الحشرات الطبٌة بعلم االوبئة )

الوباء/هو ذالك المرض الذي ٌنتشر فً فترة معٌنة وٌصٌب عدد كبٌر من السكان 

 رط االنتشار الوباء ماٌلً :تفً منطقة معٌنة وٌش

 وجود مصدر المسبب المرض قادر على احداث العدوى -1

 وجود اعداد كبٌرة من العوائل الحساسة لالصابة .-2

 وجود مٌكانٌكٌة نقل فعالة لنشر المسبب المرضً -3

 توفر الضروف الجوٌة المناسبة لحدوث المرض  وانتشارة وخاصة الضروف-4

الجوٌة المناسبة للناقل اشارة الى النقطة الثالثة مما سبق ٌاتً دور الحشرات ذات 

االهمٌة الطبٌة كنواقل فعالة لعدد كبٌر من المسببات المرضٌة واٌصال االصابة بها 

الى المرحلة الوبائٌة ،فقد وجد ان عدد حاالت االصابة بالتهاب الدماغ الٌابانً 

دٌة للبعوض خالل اشهر ٌولٌو واغسطس وتنخفض ترتفع بارتفاع الكثافة العد

 بانخفاضها .

ومن ناحٌة اخرى وجد ان الحشرات ذات اجزاء الفم الثاقبة الماصة هً االكثر 

فاعلٌة فً نقل ونشر االوبئة وذالك النها تستطٌع الوصول الى الوعاء الدموي 

ذى على للعائل المصاب ،وتحصل بذالك على المسبب المرضً وعندما تنتقل لتتغ

عن طرٌق لعابها الذي حقنه فً دم العائل .اٌضا عائل سلٌم فانه تنقل الٌه االصابة 



 
وجد ان عدد كبٌر من المسببات المرضٌة له القدرة على االستٌطان والتكاثر داخل 

جسم هذه النواقل الحشرٌة ومن ثم تصبح مصدر دائم للعدوى بالمسبب المرضً 

ارض التً تلعب دورا اقل فً نشر االوبئة من هذا بخالف الحشرات ذات الفم الق

خالل كونها عوائل وسطٌة لبعض الدٌدان وكذالك قدرتها على حمل المسببات 

 المرضٌة مٌكانٌكٌا .

     Methods of disease Transmission*طرق نقل االمراض 

بنقل المسببات المرضٌة ونشرها بٌن العوائل القابلة  تقوم كثٌر من الحشرات

بة سواء الحٌوانات او االنسان .وهناك عدة طرق لنقل المسببات المرضٌة لالصا

 ومنها :

     .Mechanical Transالنقل المٌكانٌكً -1

فً هذا النوع من النقل تعمل الحشرات كجسر مٌكانٌكً لنقل المسببات المرضٌة 

بٌن العوائل الحٌوانٌة وابسط انواع النقل حٌث تتلوث اجزاء الفم واالرجل 

بالمسبب المرضً ثم تقوم الحشرة بنقلها الى طعام وشراب االنسان مثل بكترٌا 

Vibrio Comma  ذباب اٌضا تلعب الحشرات المسبب للكولٌرا والتً ٌنقلها ال

الماصة للدم دور فعال فً النقل المٌكانٌكً لعدد من المسببات المرضٌة مثال ٌتم 

المعروف بحالة    Myxomatosisنقل الفاٌروسات المسبب للحالة المرضٌة 

الراس الكبٌر فً االرانب وذالك عن طرٌق تلوث اجزاء الفم  فً البعوض 

حٌث ٌضل هذا الفٌروس جاف ومحتفظا بحٌوٌته  والبراغٌث وبعض الذباب الواخز

 Trypanosoma لعدة شهور على اجزاء الفم الحشرات الناقلة. ٌتم نقل طفٌل

evansi    المسبب لمرض الصرة فً الخٌول والجمال عن طرٌق تلوث اجزاء فم

المسببة لمرض الجمرة الخبٌثة   Bacillus anthracisذبابة الخٌل .تنقل البكترٌا 

Anthraxs  فً الحٌوانات المستانسة عن طرٌق ذبابة الخٌل ذات االجزاء الفم

الملوثة بالمسبب المرضً واحٌانا براز الذبابة الن البكترٌا تمر عبر امعاء الذبابة 

 دون ان تتاثر .

   Bioloical Transmissionالنقل الباٌلوجً -2

ن الناقل والمسبب فً هذه الطرٌقة من طرق النقل ٌكون هناك ارتباط باٌولوجً بٌ

المرضً ٌمر خاللها المسبب بعدة مراحل من التكاثر العددي او التطوري او 

للمسبب    incubation periodكالهما معا مما ٌترتب عنه وجود فترة حضانة 

المرضً داخل الناقل وقد تستمر هذه الفترة لعدة اٌام حتى ٌصبح المسبب المرضً 



 
المناسب داخل جسم الناقل مثل الغدد اللعابٌة او فً شكله المعدي وفً مكانه 

 الخرطوم او البراز.

وٌعتبر النقل الباٌولوجً هو اكثر الطرق شٌوعا لنقل المسببات المرضٌة بواسطة 

الحشرات ومفصلٌات االرجل االخرى ومن هنا ٌبدو ان لكل مسبب مرضً اسلوب 

 الى :حٌاة ممٌزة داخل الناقل لذالك ٌقسم النقل الباٌولوجً 

    Propagation transmissionنقل بانقسام -ا

فً هذا النوع من النقل الباٌولوجً الٌخضع المسبب المرضً الي تغٌرات او 

تحورات فً شكله والكنه ٌتكاثر فً العدد عن طرٌق االنقسام وٌصبح قادر على 

ٌرٌة والفاٌروسٌة احداث العدواة فً اي مرحلة وٌحدث هذا مع المسببات البكت

المسببة    Yersinia Pestisالممرضة ومن االمثلة على هذا النوع فً نقل بكترٌا 

للطاعون تنقسم وتتكاثر باعداد كثٌرة داخل مقدمة القناة الهضمٌة البرغوث والفار 

 الشرقً .

المسبب للحمى الصفراء ٌتكاثر باعداد كثٌرة فً   Flavisvirusوكذالك فاٌروس 

اللعابٌة للحشرات وٌنقل لالنسان اثناء تغذٌة البعوض معدة البعوض ثم ٌغزو الغدد 

المسببة للحمى الراجعة للقوارض  Borrelia SPPعلى الدم .وكذالك طفٌل 

 واالنسان تتكاثر باعداد كبٌرة فً التجوٌف للقراد اللٌن .

 

   Cyclo—developmental Transmissionنقل الدوري بتطور -ب

ة تطورٌة داخل الناقل اي ٌحدث له تغٌر فً وهنا ٌخضع المسبب المرضً الى دور

الشكل دون ان ٌتكاثر فً العدد وهذا ٌحدث عادة فً نقل الدٌدان مثل دٌدان 

التً ٌنقلها البعوض وتسبب مرض داء    Wuchereria bancroftiالفالرٌا 

 الفٌل فً االنسان .

   .Cyclo—Propagative Transmiنقل دوري بتطور  وانقسام -ج

وهنا ٌخضع المسبب المرضً الى دورة تطورٌة اي ٌتغٌر شكله كما تزداد اعداده 

المسبب لحمى   Plasmodium Sppباالنقسام داخل الحشرة الناقلة مثل طفٌل 

 المالرٌا فً االنسان والذي ٌنقله بعوض االنوفلس .

   Transovarial Transmissionالنقل عن طرٌق المباٌض -د



 
ٌة مثل بعض الفاٌروسات تستطٌع النفاذ الى مباٌض بعض المسببات المرض

الحشرات الناقلة لها وبذالك ٌصبح بٌض هذه الحشرات حامل للمسبب المرض 

وبالتالً تكون ناتجة منه حاملة للمرض هً االخرى وقادر على نقله الى العائل 

علٌه لة وٌطلق النقل لعدة اجٌال من الحشرات الناقصابة ،وقد ٌستمر هذا اللالقابل 

هذا النوع من النقل الشائع فً بعض  .Hereditary Transالنقل الوراثً 

حشرات االانه لوحظ ان القراد والحلم ونادر الحدوث فً ال المفصلٌات االرجل مثل

 الفاٌروس  ٌسبب حمى الذباب الرمل فٌنقل عن طرٌق مباٌض هذه الذبابة .

 


