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 The vectors and their  relationship with pathogensالنواقل وعالقتها مع المسبب المرضي 

على نقل الكائنات الحٌة المسببة لألمراض فً  ة: هً الحشرات ومفصلٌات االرجل األخرى القادر  Vectorالنواقل 

 االنسان والحٌوان 

وٌمكن تقسٌم العوائل الى نواقل هامة ونواقل قلٌلة األهمٌة وتعتمد فعالٌة الناقل وقدرتة على نقل المسبب المرضً على 

 .عدة عوامل هً 

بمجرد استالم المسبب   Pathogen receptivityتقبال المسبب المرضً قدرة الحشرة الناقلة على اس -1

والكٌمٌائٌة تتٌح للمسبب المرضً  هالمرضً من الناقل للمرض ان توفر له بٌئة مناسبة  من الناحٌة الفسٌلوجٌ

 ان ٌتطور او ٌتعاٌش بداخلها حتى ٌصل الى الشكل المعدي .

تكون الحشرة الناقلة اكثر فعالٌة اذا كانت تفضل   Host preferenceتفضٌل الناقل للتغذٌة على عائل معٌن  -2

ٌمكن ان ٌتطور وٌتكاثر  المسبب للمالرٌا لإلنسان  Plasmeclunmالتغذٌة على عائل خاص فمثال طفٌل 

ة على حٌوانات اخرى غٌر نها تفضل التغذٌبعوض لكنها ال تعتبر نواقل جٌدة إلداخل انواع عدٌدة من ال

 األنسان.

ستثناء نقل المسبب المرضً عن طرٌق مباٌض الناقل فأن الناقل ٌحتاج الى اب  longevityطول عمر الناقل  -3

التغذٌة عدة مرات على الدم حتى ٌحصل على المسبب المرضً ومن ثم ٌحتاج الى فترة من الزمن حتى ٌؤخذ 

فً  هالناقل فً تحدٌث فعالٌت الشكل والعدد والمكان المناسب إلحداث العدوى من هنا تتضح اهمٌة طول عمر

 النقل .

كلما زادت عدد مرات تغذٌة الناقل على دم العائل كلما زادة   Frequency of feedingعدد مرات التغذٌة  -4

تغذٌة البراغٌث ٌجعلها ناقل جٌد لألمراض  وتقطع تكرارالنقل فً نقل ونشر المسبب المرضً ، فمثال  ءةكفا

جعلها ناقل جٌد للطاعون . ان من احد االسباب تكرار تغذٌة البراغٌث  لكوكذالجمرة والصرة  فمثال مرض 

ناقل فعال للمالرٌا هو سلوك هذا البعوض من حٌث سرعت  Anophels qaimbiaالتً جعلت من البعوض 

 بحثها عن الدم بعد وضع البٌض مباشرة بعكس بقٌة األنواع .

على النقل تكون  هل ٌتمتع بقدرة عالٌة على الحركة فأن فعالٌتاذا كان الناق   Mobilityقدرة الناقل على الحركة  -5

مما ٌجعل المرض عٌر محصور فً بقعة وح فً الحشرات الناقلة القادرة على الطٌران ضكبٌرة وهذا ٌظهر بو

 محددة فقط .

على المسبب  هكلما زادت الكثافة العددٌة للناقل كلما زادة فرصة حصول   Numbersالكثافة العددٌة للناقل  -6

 . على نقل المرض  هوزاد تبعا لذلك وزادت قدرت المرضً

تمكنت بعض النواقل من  strains Physiological behavioralللناقل  هتنوع السالالت السلوكٌة والفسٌلوجٌ -7

ان تأقلم  ظتكوٌن سالالت فسٌلوجٌة وسلوكٌة مقاومة للمبٌدات وتتضح هذه الصفة بالتحكم الوراثً كما لوح

زاد من اهمٌتها كنواقل  Culex Piens as Aedes aegyptriللمعٌشة فً المدن مثل عض انواع البعوض ب

 للمسببات المرضٌة التً تؤثر على صحة األنسان .

 األستراتيجية التي يتبعها المسبب المرضي للوصول الى الناقل 

وتتم هذه إللتقاطها بواسطة الكائن الناقل تتبع المسببات المرضٌه خطط واستراتٌجٌات معٌنة تكفل لها فرص اكبر 

 األستراتٌجٌات داخل جسم العائل الحٌوانً ومنها 

 داخل جسم العائل المصاب . الذرٌة انتاج عدد كبٌر  -1

قورن ذلك بالحجم الكلً للدم فً العائل هذا ٌقلل من  دم صغٌرة اذا ماوجبة الحشرات الماصة للدم متٌاز ان اب

مرضً فً العائل المصاب الى الحشرة الناقلة وعلى سبٌل المثال نجد ان بعوض فرصة انتقال المسبب ال

Anophels  لتر  4فتراض جسم االنسان ٌحتوي على  مل من دم االنسان وبأ 2..0.تقدر بحوالً  وجبةتأخذ

ة ملٌون وللتغلب على هذه المشكل 2=1الدم المستلمة هو  وجبة وجود المسبب المرضً  فً  ان احتمالٌة دم 

حتى تزٌد من فرصة التقاطها من قبل النواقل فً دم العائل  الذرٌة  فأن المسببات المرضٌة تنتج اعداد كبٌرة من

. 



ان فشل بعض المسببات المرضٌة فً زٌادة اعدادها فً دم العائل جعلها غٌر قابلة للنقل بواسطة الحشرات 

وى وجودة فً دم المرٌض ٌكون منخفضا جدا ال ٌنتقل بواسطة الحشرات الن مست مرض اإلٌدزفٌروس فمثال 

. 

 الفقاري .التواجد فً اماكن محددة فً داخل العائل  -2

بعض المسببات المرضٌة لتتركز فً اماكن معٌنة بعد ان تتكاثر وتتطور داخل جسم العائل بحٌث تنتج  هتتج

 Volvulusفٌالرٌاالمٌكرولنفسها خاصٌة مثالٌة كً ٌتم التقاطها من قبل الناقل المناسب مثال تتواجد 

onchocerea  ًوبذلك تكون بعٌدة عن  الفقاريفً االدمة الداخلٌة للعائل  عما االنهر المسبب المرض

من بركة الدم فً االوعٌة السطحٌة مثل البعوض والتً تتطور بداخلها ولكنها تبتلع من  ىالحشرات التً تتغذ

 ة بعد جرح االنسجة مثل الذباب االسود وهو ناقلها الرئٌسً .المتكون poolالحشرات التً تتغذى من بركة الدم 

المسبب لداء الفٌل فً االنسان فً معٌشتها داخل  Wuchereria bacroftiالمٌكرو فٌالرٌا كذلك تتناوب 

 Periodicity هوتعرف هذه الظاهرة التغذوٌالرئتٌن فً االنسان بٌن اوعٌة الدم السطحٌة واوعٌة الدم العمٌقة 

 رتبط ذلك بنشاط الوخز عند البعوض الناقل .حٌث ٌ

 تعدٌل سلوك العائل الفقاري . -3

 ان بعض المسببات المرضٌة قادرة على احداث تعدٌل فً سلوك الحٌوان العائل فعند اصابة الفأر المنزلً

 Mas muscules عن  بالمالرٌا وعندما تصل نسبة التطفل بالدم الى ذروتها فأن الفأر ٌصبح عاجز عن الدفاع

نفسة ضد الطفٌلٌات المؤقتة وبالتالً ٌستطٌع البعوض مهاجمته وامتصاص دمة وبالتالً تتاح الفرصة للمسبب 

 المرضً لكً ٌلتقط بواسطة البعوض الناقل .

 .تأثيرات المسببات المرضية على النواقل

من جراء ابتالعها للمسبب المرضً خاصة فً النقل الباٌلوجً ألن تصاب الحشرة الناقلة بأضرار متفاوتة الخطورة 

 : تنقسم تأثيرات المسبب المرضي على الناقل الىالعالقة بٌن المسبب المرضً والناقل تكون قوٌة . 

  Leathel Effectsتأثٌرات ممٌتة  -1

التٌفوئٌد تسبب موت اكثر المسببة لحمى   Reckettsiaقد تموت الحشرة الناقلة بعد ابتالعها للمسبب المرضً 

 % من قبل االنسان الناقل لها والموت ٌحدث بسبب احد االسباب التالٌة :.5من 

 ابتالع الحشرة الناقلة اعداد كبٌرة من مسبب المرض. - أ

 بأعداد كبٌرة غٌر عادٌة داخل الناقل .تكاثر وتطور المسبب المرضً  - ب

مسبب المرضً لذلك تعمل المسببات المرضٌة جاهدة وهذا الموت فً الحشرات الناقلة ٌكون ضارا اٌضا بال

 على عدم االضرار بالنواقل قدر االمكان .

احٌانا تتسبب المسببات المرضٌة  بأحداث بعض التأثٌرات   Sub- lethal effectsتأثٌرات تحت الممٌتة  -2

 الضارة غٌر الممٌتة للحشرة الناقلة لها مثل 

عدد قلٌل من البٌض  هالتناسلٌة للحشرة الناقلة. البعوض الحامل للعدوى ٌضع خالل حٌات الكفائة  خفض - أ

 وقد ٌرجع ذلك الى قصر عمرة .

 خفض القدرة على الطٌران : - ب

% عندما تكون حاملة للمسبب المرضً 15وجد ان قدرتها على الطٌران تقل بمعدل   Tsetsفً ذبابة 

Typanosomair ة هامة من المواد الغذائٌة التً تستخدمها الذبابة للطٌران . حٌث تستهلك االخٌرة نسب

بسبب فقدان المسببة لداء الفٌل لعضالت الطٌران فً البعوض غزو دٌدان الفالرٌا وكذلك وجد ان 

 الجالٌكوجٌن فً هذه العضالت وبالتالً تنخفض قدرتها على الطٌران 

 

 The Hostsالعوائل        

عوائل كثٌرة من مفصلٌات االرجل والمسببات المرضٌة االخرى وذلك من والحٌوانات االلٌفة   نسانتعتبر الفقرٌات كاإل

وهً عبارة   Zoonosesخالل تطفل طبٌعً عن طرٌق الصدفة وهنا توجد بعض المسببات التً ٌجب االهتمام بها وهً 

 عن المسببات المرضٌة التً تتواجد فً الحٌوانات الفقارٌة ثم تنتقل الى االنسان .



Anthroponoses . وهً عبارة عن المسببات المرضٌة التً ٌعتبر االنسان عائلها الفقاري الوحٌد : 

  ًالعائل االولPrimary Host . ًهو العائل الذي ٌتم فٌة المسبب المرضً بلوغة الجنس 

  العائل الثانويSecondary Host. هو العائل الذي تم المسبب المرضً فٌه تطوره من دون االطوار الجنسٌة 

 تقسم العوائل حسب عالقتها بالمسبب المرضي الى :

وهو العائل الفقاري الذي ٌحمل المسبب المرضً وٌتأثر بشدة وٌؤدي   Adead end hostعائل ذو نهاٌة مٌتة  -1

 نهاٌة بدون النضر الى مستوى المسبب المرضً فً دم العائل .ذلك الى موتة فً ال

هو العائل الذي ٌكون مستوى المسبب المرضً فً دمة مرتفعا بحٌث ٌصبح   Anampli fyingعائل منتظم  -2

 الناقل المتغذي على دم العائل معدٌا .

ٌة عالمات واضحة هر علٌة اظت ي ٌحمل المسبب المرضً وال1هو العائل ال  Asilent hostعائل صامت  -3

 للمرض.

هو العائل الذي ال ٌتأثر طبٌعٌا بوجود المسبب المرضً حتى فً حالة   Aresistant hostعائل مقاوم  -4

 تعرضة من قبل لهذا المرض او الشفاء منة .

الحساس   االسقفهو العائل الذي ٌصبح ضحٌة المسبب المرضً مثل فأر   Asnscetible hostعائل حساس  -5

 عون فً ما هناك انواع من الفأران ذات مقاومة جزئٌة وانواع اخرى مقاومة للمرض.لبكترٌا الطا

 

 Resrvoirs of infectionمخازن العدوى 

هً تلك الحٌوانات متصلبة االرجل والفقارٌة التً لها القدرة لها على االحتفاظ بالمسبب المرضً بداخلها لفترة طوٌلة فً 

 ل نشط  للمرض .األوقات التً ال ٌوجد فٌها أي ناق

 الحٌوانٌة الفأران الخازنة لبكترٌا الطاعون وقرود الغابات الخازنة لفٌروس الحمى الصفراء . المخازن  وتعتبر

 وال تعتبر مفصلٌات االرجل مخازن فعالة لحمل المسببات المرضٌة بسبب قصر عمرها .


