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 مقدمه انگل شناسی پزشكی

 

ای است کِ ثزای ثذست آٍردى غذا ، ثغَر هَقت ٍ یب دائن در سغح  اًگل ضٌبسی علن پزداختي ثِ هَخَدات سًذُ تعریف:

 .کٌٌذ خبرخی یب داخل ثذى هَخَدات سًذُ دیگز سًذگی هی

 پزداسد ایي علن ّوچٌیي ثِ راثغِ ایي هَخَدات ثِ هیشثبًبى خَد هی 

در سبلْبی اخیز سبسهبى خْبًی ثْذاضت اعالم کزدُ است کِ ضص ثیوبری هْن اًسبًی در خْبى هٌتطز است. پٌح ثیوبری اس 

  : ایه شش بیماری اوگلی است که عبارتىذ از

عبهل ثیوبری ضطن ًیش خذام است کِ   .ضیستَسٍهیبسیس ، هبالریب ، فیالریبسیس ، تزیپبًَسٍ هیبسیس آفزیقبیی ٍ لیطوبًیبسیس

 .ثبکتزیبیی دارد

  : سیمبیًزیس

گذارًذ، را  ای کِ ثخطی یب توبم سًذگی خَد را ثِ ّوزاُ هَخَد دیگز اس خٌس دیگزی هی ّز حیَاى ، گیبُ ٍ یب هَخَد سًذُ اٍلیِ

 ًبهٌذ.  یک سیوجیًَت یب سیوجیَت هی

 .ثبضذ سیتیسن ٍ هَچَآلیسن هیچْبر ضکل اس سیوجیَتیک ضٌبختِ ضذُ است کِ ضبهل فَرسیس ، کبهٌسبلیسن ، پبرا

  :فًرزیس

 .ّیچ ًَع ٍاثستگی اس ًظز هتبثَلیکی ٍ یب غیز اس آى ثیي دٍ هَخَد سًذُ ٍخَد ًذارد

 .تَسظ اتصبل ثِ پبی حطزات است ثبکتزیْبًوًَِ ایي ًَع سًذگی اًتقبل  

ضَد، ٍلی ّیچ اخجبری در ایي ارتجبط اس دٍ عزف ًیست ٍ  اگز چِ پزٍاس حطزُ اس خبیی ثِ خبی دیگز ثِ اًتقبل ثبکتزی هٌدز هی 

 .اصَال یک ًَع راثغِ اتفبقی است

  :کامىسالیسم

  .ضقبیق دریبییثب  کٌتزٍکبپزٍس آکَلِ آتَسیب  َالآهفی پزیَى پزکیک هثبل در ایي هَرد در ضزایظ هحیظ دریبیی ، راثغِ ثیي 

  ثعضی اس تک یبختِ ّبی رٍدُ اًسبى ًیش ثصَرت کبهٌسبل سًذگی هیکٌٌذ

   :سمپارازیتی

پبراسیتیسن عجبرتست اس ًَعی سًذگی اخجبری دٍ هَخَد ثب ّن کِ اًگل کَچکتز است ٍ اس خٌجِ هتبثَلیکی ثِ هیشثبى ٍاثستِ 

 است. 

 ضًَذ. کِ در رٍدُ پستبًذاراى دیذُ هی کزهْبی پْي ًَاریایي ارتجبط هوکي است دائوی ثبضذ. هثال 
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 ّبی خًَخَار. کٌِیب  ککْب،  ّب پطِیب هوکي است هَقتی ثبضذ. هبًٌذ  

تَاًذ ثذٍى ارتجبط ٍ توبس ثب هیشثبى خَد ثبقی  ضَد کِ پبراسیتیسن یک راثغِ اخجبری است، سیزا اًگل ثغَر هعوَل ًوی گفتِ هی 

 .ثوبًذ

 :ممًچًآلیس

 ذ. ّستٌ آلگْبٍ  قبرچْبّستٌذ کِ تزکیجی اس  گلسٌگْبًَِ هعزٍف ایي ًَع سًذگی ًو

ضًَذ. در حبلی کِ  کٌٌذ کِ ایي هَاد تَسظ قبرچْب هصزف هی در عی ایي ارتجبط ، آلگْب هقذار سیبدی تزکیجبت آلی تَلیذ هی

 .کٌٌذ کٌٌذ ٍ آًْب را اس خطک ضذى ٍ خغز ًَر ضذیذ هحبفظت هی قبرچْب ًیش آة ٍ هَاد هعذًی هَرد ًیبس آلگْب را تَلیذ هی

  .ّبی چَثخَار است ثزخی اس تبصکذاراى هَخَد در رٍدُ هَریبًًِوًَِ دیگز هَچَآلیسن راثغِ  

 اًَاعی کِ در داخل ثذى هیشثبى سًذگی هیکٌٌذ .هثل کزم رٍدُ ای(: اًگل ّبی داخلی ) -1 وًاع مختلف زوذگی اوگلی:ا

 اًَاعی کِ ثز سغح ثذى هیشثبى سًذگی هیکٌٌذ . هثل ضپص ٍکک )اوگل های خارجی (:  -2

  اًَاعی کِ هیتَاًٌذ سًذگی اًگلی یب آساد داضتِ ثبضٌذ .)اوـــــگل های اختیاری(:  -3

اًَاعی کِ ثزای اداهِ ی سًذگی ثبیذ در داخل یب خبرج ثذى هیشثبى سًذگی کٌٌذ ٍ گزًِ اس  :اوــــگل های اجباری ( ) -4 

 ثیي هی رًٍذ.هثل اکثز کزهْب

کِ اتفبقی ٍارد ثذى هیشثبى ) غیز اس هیشثبى اصلی( هی ضًَذ کِ سیز تکبهل عجیعی  اًگل ّبیی)اوگــــل های اتفاقی (:  -7

آًْب تغییز هیکٌذ. هثل کزهی کِ اًگل سگ است ٍ ٍارد ثذى اًسبى هیطَد یب هبالریبی هیوَى کِ تصبدفب سجت اثتالی اًسبى 

 .هیطَد

 یک هیشثبى هیگذراًٌذ. هثل آسکبریس  اًگلْبیی کِ دٍرُ ی سًذگی خَد را در ثذى )اوگل های تک میسباوی(:-8

 اًَاعی کِ فقظ قسوتی اس سًذگی خَد را در ثذى هیشثبى هی گذراًٌذ. هثل کٌِ)اوــــگل های مًقت ( : -5

 هیشثبى هیگذراًٌذ. هثل اکثز کزهْب.  توبم یب قسوت هْوی اس سًذگی خَد را در ثذى )اوــــــــــگل های دایم(: -6 

هی گذراًٌذ .هثل اًَاع فیلزّب یب   اًگلْبیی کِ دٍرُ ی سًذگی خَد را در ثذى چٌذ هیشثبى)اوگلهای چىذ میسباوی(: -9

 تزهبتَدّب

  اًگل ّبیی کِ در ثذى هیشثبى ایدبد ًبراحتی هی کٌئذ . )اوگل های بیماری زا(: -01

خبک هثل تَسظ -2. آلَدگی ثِ ثعضی اس کزم ّب ٍآهیت ّبعزیق آة الَدُ هثل اس  -1   راههای يريد اوگل به بذن میسبان:  

ثِ هزاحل هختلف اًگل هثل تَسظ غذای آلَدُ  -3 ٍرٍد تخن آسکبریس ٍتزیکَ سفبل اس راُ تٌفس ٍ سپس ثلعیذُ ضذى آى.

تَسظ ًیص حطزات  -4. الرٍ تزیطیي تَسظ گَضت آلَدُ ی خَک ٍ تٌیب سبصیٌبتب ثبخَردى گَضت آلَدُ ی گبٍ –آهیت ّب 
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هبًٌذ آلَدگی ثِ کزم پیَک ثب اس عزیق خَردى هیشثبى ٍاسظ  -5. هبًٌذ هبالریب ٍتت سرد ٍ لیطوبًیب ٍثزخی فیلز ّبخًَخَار 

    هثل سزایت عفًَت کزم اکسیَر ٍ آهیت اسْبل خًَیاس راُ توبس هستقین ثب فزد آلَدُ -6. خَردى سیکلَپس 

سزایت خَد ثِ خَد ) خَد -8. هبًٌذ ایدبد آلَدگی ثِ ضستَسٍهبّب ٍ کزهْبی قالثذارراُ پَست ثِ ٍسیلِ ٍرٍد الرٍ اًگل اس -7 

هبًٌذ آلَدگی تَکسَ کبراکبًیس در سگ یب اًتقبل اس راُ خفت -9 . هبًٌذ آلَدگی هدذد ثِ کزم اکسپَرآلَدگی ( اس ضخص آلَدُ 

  ًَبس ٍاصیٌبلیسهثل تزیکَهاس راُ هقبرثت -01  تَکسَپالسوب اس هبدر ثِ خٌیي.

 هَخَدی است کِ هعوَال ضکل ثبلغ اًگل یب تکثیز خٌسی آى را در ثذى خَد پزٍرش هی دّذ :میسبان وهایی: اوًاع میسبان

 .ی الرٍی یب کیستی یب هزحلِ ی تکثیز غیزخٌسی اًگل رادرخَد پزٍرش هیذّذ  حیَاًی است کِ هزحلِ: میسبان ياسط

  ثبضذ. ًْبیی  اًسبى هی تَاًذ ّن هیشثبى ٍاسظ ٍ ّن هیشثبىگبّی اٍقبت یک حیَاى یب  وکته :

هیشثبًی است کِ در هسیز تکبهل اًگل خبی اًسبى را ثگیزد ٍیب هیشثبًی کِ ثِ غیز اس هیشثبى اصلی ثبضذ ٍثِ :  مخسن  میسبان

 اًگل اسکبى دّذ.

 .هیشثبًی است کِ اًگل را در ثذى خَد دارد ٍلی عالئن ثیوبری سایی را ًطبى ًویذّذ  :میسبان حامل 

هثال هوکي است فزدی حبهل آهیت رٍدُ ای ثبضذ ٍلی عالین ثیوبری را ًطبى ًذّذ کِ ثِ ایي افزاد ًبقل ثذٍى عالهت یب 

Carrier . .گفتِ هی ضَد 

  آلَدگی ثز عْذُ دارد .هیشثبى حبهل ثیطتزیي ًقص را در اًتقبل  :وکته    

 ایي هیشثبى ّب فقظ ًقص اًتقبل اًگل را ثز عْذُ دارًذ.هثل ثٌذ پبیبى کِ در اًتقبل تعذادی اس اًگلْب ًقص دارًذ. :میسبان واقل

در ایي ًَع اًتقبل تغییزی در اًگل رخ ًویذّذ هثل هگسی کِ اًگل : اًتقبل هکبًیکی  -1 اوًاع ريشهای اوتقال تًسط واقلیه:

 .هیکٌذ اس هحیغی ثِ هحیظ دیگز هٌتقل  ا ثب پب ّب ٍ ضوبئن خَد ر

در ایي ًَع اًتقبل اًگل دٍرُ ای اس سًذگی خَد را در ثذى ًبقل هیگذراًذ هثل ثیوبری لیطوبًیَس ٍثیوبری : اًتقبل ثیَ لَصیک   -2

  هبالریب، ٍ لذا در ایي هذت هوکي است دستخَش تغییزاتی ضَد.

 کرمها -2تک یاخته ها   -0 تقسیم بىذی اوگل ها:

 هیکزٍسپَریذیب ّستٌذ. -4سیلیَفَرا   -3آپیکَهپلکسب  -2سبرکَهبستیگَفَرا  -1 تک یاخته ها شامل:

 کزهْبی گزد یب ًخی ضکل -2کزهْبی پْي  -1 کرمها شامل:

 : تزهبتَدّب ٍ سستَدّب ّستٌذ. کزهْبی پْي ضبهل


