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 مقدمة في عمم الحشرات الطبية:

بدراسة العالقة بين الحشرات وغيرىا من  Medical Entomologyيختص عمم الحشرات الطبية 
. مفصميات االرجل االخرى وما تسببو من مشاكل صحية وحاالت مرضية لالنسان والحيوان

تتنوع مجاالت الدراسة والبحث في ىذا العمم لتشمل حياتية وسموك ىذه الحشرات ومفصميات 
مسببات المرضية لالنسان االرجل االخرى ذات االىمية الصحية وربط ذلك بقدرتيا عمى نقل ال

والحيوان مع تحديد افضل سبل المكافحة والتدابير البيئية التي تحد من انتشارىا بحيث التسبب 
 اية مشاكل صحية.

ان المشتغل في مجال الحشرات الطبية يجب ان يكون ممما بكثير من العموم البيولوجية      
وعمم الحيوان  General Entomologyعام المرتبطة بعمم الحشرات الطبية مثل عمم الحشرات ال

Zoology  وعمم الطفيميات الحيوانيةAnimal Parasitology  وعمم البيئةEcology  وعمم
 Epidemiologyوعمم الوبائية  Pathologyوعمم االمراض  Physiologyوظائف االعضاء 

 Copralogyوعمم الفضالت الحيوانية  Histologyوعمم االنسجة Haematologyوعمم الدم 
وكيفية  Bioassayوان يكون عمى دراية تامة بطرق التقييم الحيوي  Toxicologyوعمم السموم 

 التعامل مع االآلت واالجيزة المستخدمة في مجال الحشرات ونظم تشغيميا.

  1999ان مفتاح االكتشافات الذي ادى الى ظيور عمم الحشرات الطبية كان في عام 
 Wuchereria bancroftiحيث وجد ان االطوار اليرقية لمديدان الخيطية )الفيالريا( 
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من قبل االسكتمندي باتريك مانسون وكان  Culex pipiensتتطور في جسم بعوضة 
التي ادت الى وضع اسسس عمم الحشرات ىذا االكتشاف بداية لسمسمة االكتشافات 

. ومن االكتشافات Medical and Veterinary Entomologyالطبية والبيطرية 
 الميمة في مجال ىذا العمم ىو:

  اكتشاف الطفيل المسبب لمرض المالريا في االنسان وىوPlasmodium malariae 
 . Laveranمن قبل الفرنسي  1990عام 

  عزل بكترياVibrio comma  المسببة لوباء الكوليرا من جسم وبراز الذبابة المنزلية عام
 .Cattaniو  Tizzoniن من قبل االيطاليا 1991

  نجحSimond  في استخدام البراغيث في نقل مرض الطاعونPlague   من فأر
 .1989مصاب الى اخر سميم عام 

  فقد العالم  1800في عامLazear قام بيا مع  خالل سمسمة االبحاث التي حياتو
مجموعة من العمماء في كوبا عمى مرض الحمى الصفراء واكتشافيم البعوض الناقل ليذا 

 . Aedes aegyptiالمرض 
  توصل  1803في عامBruce  وNabsrro  الى ان ذبابة تسي تسيTse-tse fly 

 الذي يصيب االنسان. Sleeping sicknessىي الناقل لمرض النوم 
  اثبت العالمان  1810وفي عامRicketts  وWilder  ان قمل جسم االنسان ينقل

 مرض حمى التيفوس الوبائي.
  وتمكن العالمBlacklock  من تسجيل ان الذباب االسود ىو الناقل لديدان  1821عام

 . River blindnessالفيالريا المسببة لمرض عمى النير 
  كما تمكن كل منShort   وGarnham  من تفسير دورة طفيل  1849عام

 البالزموديوم المسبب لمرض المالريا داخل كبد االنسان.
  ا ن اول من استعمل اسم الحشرات الطبيةMedical Entomology  ىو العالم

 .1808االمريكي ىيرمز الذي الف كتاب الحشرات الطبية في جامعة كالفورنيا عام 
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 وانواعه: Symbiosisالتعايش 

بانو ظاىرة وجود نوعين مختمفين من الكائنات الحية مع بعضيما بحيث يعيشان  يعرف التعايش
سوية دائما او لفترات طويمة ويقسم التعايش الى عدة انواع عمى اساس الفائدة التي يقدميا 

 احدىما لالخر. واىم انواع التعايش ىي:

  Mutual Symbiosisاوال: التعايش التكافؤي)التعاوني( 

 Commensalismالتزاممي)العام(  ثانيا:التعايش

 Parasitismثالثا:التعايش التطفمي)التطفل( 

 :التحورات التي طرأت عمى المتطفالت

 المتطفالت التي تنقل بواسطة مفصمية االرجل الى االنسان والحيوان:

 اوال: الديدان الطفيمية:

 :Protozoa)األوليات( االبتدائياتثانيا:

 : Bacteriaثالثا: البكتريا 

اذ تمعب مفصمية االرجل دورا كبيرا في وبائية واستيطان االمراض الجرثومية النيا تساعد عمى 
 نقميا ونشرىا حتى وان كانت تنتشر بطرق اخرى كالماء والغذاء والمالمسة. 

 :Rickettsiaرابعا: الركتسيا 

الفايروس. وتوجد وىي كائنات حية بدائية النواة يكون حجميا اصغر من البكتريا واكبر من 
 . خمسة مجاميع من ىذه الكائنات تسبب امراضا لالنسان والحيوان وتنقميا الحشرات والقراد

 :Viruseخامسا: الفايروسات)الرواشح( 

وىي عبارة عن مسببات ممرضة اليمكن مشاىدتيا اال بالمجير االلكتروني ويتكون الفايروس من 
وتيني وال يتكاثر الفايروس اال داخل الخمية محاط بغالف بر  RNAاو  DNAحامض نووي اما 

من نوع من الفايروسات التي ترتبط مع مفصمية االرجل او انيا تنتقل  1000الحية. يوجد حوالي 
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عائل الى اخر بواسطة مفصمية االرجل، اما تنتقل بشكل ميكانيكي او تدخل الى الحشرة ومن ثم 
 فايروسات الممرضة الى االقسام التالية :تنتقل الى الحيوانات الفقرية. ويمكن تقسيم ال

فايروس وتسبب مرض التياب السحايا في الخيل واالنسان  12: وتضم Aمجموعة  -1
 وتعتمد عمى الطيور والبعوض في نقميا.
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 :فايروسات موجودة في البعوض.Cمجموعة  -3
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