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) Bilhariziasis) او مایعرف بداء البلھارزیا (  Schistomsomiasisیعد داء المنشقات (  

  Schistosoma  haematobiumبعد المالریا  یسببھ طفیلي    ثاني اخطر مرض طفیلي
شعبة الدیدان المسطحة  من ثنائیة المضیف   Trematodaوھو من المثقوبات الدمویة  

Platyhelminthes  من عائلةSchistosomatidae . 

لداء البلھارزیا تأثیر كبیر على الصحة العامة والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة  ، واستنادا الى  
 ملیون شخص ھم في خطر العدوى وان  652االستقراءات االخیرة ، تشیر التقدیرات الى ان 

من جنوب الصحراء    %85ملیون شخص في الواقع مصابون بالبلھارزیا التي تتركز في  193
 مراض الحادة .ملیون یعانون من اال 20ملیون حالة االعراض ، منھا  120، ویعتقد ان ھناك 

 ) وفي االوردة المثانیة  urinary veinsتعیش الدیدان البالغة للطفیلي  في االوردة البولیة (  
vesical veins)  ) والضفائر الحوضیة (plevic plexuses  حیث تضع الدیدان بیوضھا (

في االوردة الصغیرة ، تمتاز البیوض ) (miracidiumالمحتویة على الجنین یعرف بالھدباء    
) ، ونتیجة  (terminal spine شرة شفافة وشوكة نھائیة الموقع  بلونھا البني المصفر وق

التي تفرزھا الھدباء داخل البیضة والحركة المستمرة لھا بمساعدة الشوكة تخترق للمواد الحالة 
ھا مع بعض الدم لتطرح مع البول جدار االوعیة الدمویة وتمر عبر  جدار المثانة الى تجویف

)urine ء الضغط االزموزي للما) في نھایة التبول ، وعند تماس البیضة مع الماء وتحت تاثیر
ساعة ان لم تالقي  24) التي تموت خالل meracidiumفقس عن ھدباء (ومساعدة الضوء ت

 حیث تكمل دورة حیاتھا . Bulinus  truncatesالمضیف الوسطي وھو قوقع البوالینس 

على الرغم من االمكانیة الوقائیة من داء المنشقات والشفاء منھ  اال ان مكافحتھ التزال باھظة   
والتغییرات البیئیة  وقات االقتصادیة  والسیما البلدان النامیةالتكالیف ولقد تعثرت بسبب المع

 المرتبطة بالھجرة وتطویر مصادر المیاه مما ادى الى نشوء بؤر جدیدة النتقال المرض .

یمكن الشفاء من المرض باخد المضاد لداء المنشقات ویكون عن طریق الفم كعقار   
) ،وقد حصل تقدم خالل  Metrifonateومتریفونات  ( )   Praizquantelالبرازیكوانتیل ( 

ناعة مبالمضیف ولكن في الیة الالعقود االخیرة لیس فقط في مجال المناعة وعالقة الطفیلي 
   بامراضیة الطفیلي . المتعلقة
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