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ه   یط   :ن  ع
  

شناسي انجام گرفتـه   هاي جديدي در علم انگل هاي ايجاد شده در علوم پزشكي، هر ساله كشف با پيشرفت
هـاي   هاي تشـخيص، درمـان، پيشـگيري و كنتـرل بيمـاري      زايي، راه شناسي، سير تكاملي، بيماري و ريخت

هاي انگلي از عوامل مهم مـرگ و ميـر بـوده و سـاالنه      متاسفانه هنوز بيماري. شوند انگلي بهتر شناخته مي
  .نمايند  ر جوامع بشري تحميل ميهاي اجتماعي و اقتصادي مهمي ب زيان

بـه  ) انواع منابع التين و فارسي به همراه مقاالت معتبر(گيري از مراجع علمي گوناگون  رهكتاب حاضر كه با به
بـه  و ساير همكاران ) شناسي علوم پزشكي تهران دانشجوي دكتري تخصصي انگل(يسي، يهمت آقاي وحيد ر

  . باشد شناسي به همراه پاسخ تشريحي مي انگلتأليفي الت از سوا اي رشته تحرير درآمده، مجموعه

تواند خالي از عيب و نقص باشد، اما به گفته مورخ  نمايند كه مندرجات كتاب حاضر نمي مولفان اعتراف مي
، از خوانندگان گرامي »اي نيست كه به يك بار خواندن نيارزد هيچ نوشته«شهير، ابوالفضل بيهقي كه گفته 

هاي علمـي و   كه رنج مطالعه كتاب حاضر را بر خود هموار ساخته و پس از مطالعه از راهنمائي انتظار دارد
هـا اسـتفاده و    هاي آتـي از آن راهنمـائي   مند گردانند تا به اميد خداوند در چاپ هارزنده خود مولفان را بهر

  .تر و خالي از نقص عرضه گردد اي كامل مجموعه
دريـغ عزيـزان و بزرگـواراني كـه در      هاي بـي  ها و كمك دانند از راهنمائي در خاتمه مولفان وظيفه خود مي

  .مند كردند، قدرداني و سپاسگزاري گردد انتشار كتاب حاضر ما را بهره

  
  دكتر محمد زيبائي

  دانشيار دانشگاه علوم پزشكي 
  و خدمات بهداشتي درماني البرز

  



 

 

م    :قد
داکارم بان و    ر 

ه     :ؤف نط
هـاي كنكـوري و    توان گفت انتشارات دكتر خليلي يكي از بهترين انتشارات در تـاليف كتـاب   به جرأت مي

اكنون بعـد   .در مدت كوتاهي به شهرت رسيد IQBهاي  انتشاراتي كه با كتاب .غيركنكوري در ايران است
توسـط   ... ، ماطراحـان و )الگوريتم(هاي ميانبر  كتاب هاي جامع، ،كتاب IQBهاي  ها، عالوه بر كتاب از سال

انتشارات  .ليفات ويژگي بارز و برجسته انتشارات دكتر خليلي استأتنوع در ت .انتشارات چاپ گرديده است
تـوجهي   العاده مفيد به چاپ رسانيده بود اما به دليل كـم  هاي فوق ها كتب و درسنامه خليلي در تمام رشته

لفين نشده بود و اين موضوع هميشـه  ؤش كافي از سوي ملفين به رشته انگل شناسي، در اين زمينه تالؤم
نهايت ابتدايي و پر از اشتباهات كه فقط خواننده را نسـبت بـه    ليفاتي بيأت. داد فكر و ذهن بنده را آزار مي

با خواست خدا فرصتي پيش آمد تا بـا تـالش و كمـك از     .داشت شناسي بدبين و متنفر نگه مي رشته انگل
تكاني اساسـي   ها به قول معروف يك خانه دانشگاه علوم پزشكي تهران و ساير دانشگاه دانشجويان و اساتيد

شناسـي و   هاي ميانبر الگوريتم انگل ليف كتابأپس از ت. شناسي را انجام دهيم ليفات رشته انگلأدر مورد ت
IQB طراحـان  چاپ قبلـي كتـاب ما  . نوبت به تأليف كتاب ماطراحان رسيد شناسي، ي انگلساالنه دكتر ده
ليفي بـا  أتسـت تـ   3500حـاوي  كتـاب حاضـر    .بـود گوي نياز داوطلبـان   شناسي در زمان خود جواب انگل

پاسخنامه جامع بوده كه از منابع مختلف، جزوات اساتيد دانشگاه علوم پزشـكي تهـران و ترجمـه مقـاالت     
شناسـي و   يتم انگـل اين كتاب مكمل خوبي براي كتـاب ميـانبر الگـور   .ليف شده استأآوري و ت معتبر جمع

 .باشـد  شناسـي مـي   ياختـه  شناسي و تك هاي جامع كرم شناسي و كتاب ده ساالنه دكتري انگل IQBكتاب 
گـوي پاسـخگويي اكثـر سـواالت      تواند جـواب  خليلي مي شناسي انتشارات دكتر ليفي انگلأخواندن كتب ت

تعهـد و مسـئوليتي را در    كتاب،ليف أاعتقاد دارم نوشتن و ت .باشد) PhD( كنكور ارشد و دكتري تخصصي
ليف قبلـي  أتعهدي كه باعـث شـد اشـكاالت جزئـي در دو تـ      .كند كه تا ابد همراه او است لف ايجاد ميؤم
همواركننده راه  ليف اين كتب،أاميدوارم با ت .هاي مجدد برطرف كنم را در چاپ) IQBميانبر و ده ساالنه (
در پايـان   .اي دانشجويان و فارغ التحصيالن عزيز باشـم ي تخصصي بربولي كنكور در مقاطع ارشد و دكترق

  مهنـدس اقبـال شـرقي و    جنـاب دكتـر احمـد خليلـي،     الزم است از استاد بزرگوارم دكتر محمد زيبـايي، 
  .خانم مريم آرده كمال تشكر و قدرداني را داشته باشمسركار 

  1396بهار  - وحيد رييسي
E-mail:vahidraissi 66  @gmail.com 
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بخش اول

شناسیکلیات کرم



؟دشومیکدام است و در کدام گروه دیده )بوتریا(ویژگی .1

سودوفیلیده-عضو برگی شکل با ساختمان عضالنی قوي4)1

سودوفیلیده-یک زوج شیار کم عمق با ساختمان عضالنی ضعیف)2

تترافیلیده-یک زوج شیار کم عمق با ساختمان عضالنی ضعیف)3

تریپانورینکه آ-نی قويعضو برگی شکل با ساختمان عضال4)4

؟دکنمیداروي پرازي کوانتل بر کدام قسمت از سستودها اثر .2

بادکش)4بوتریدي)3گردن)2اسکولکس)1

3.Anapolytic ؟ي بندهاي کدام سستودها استهاویژگییا شبه بندزا از

تریپانورینکه آ)2تترافیلیده)1

ج)4دیفیلوبوتریوم التوم)3 و ب

4.Acrospedot؟ویژگی کدام سستود است

1(Hymenolepis nana2(Avitellina

3(Taenia4(Paranoplocephala

؟الرو مرحله اول و مرحله دوم سودوفیلیده چه نام دارد.5

پروسرکوئید-پلروسرکوئید)2سنوروس-سیستی سرکوئید)1

تتراتریدیوم-پروسرکوئید)4پلروسرکوئید-پروسرکوئید)3

؟اسکلروتین از ویژگی کدام سستودها استتخم از جنس.6

سودوفیلیده)2تترافیلیده)1

آتریپانورینکه)4پروتوسفالیده)3

سستودها:دومسواالت فصل 



21سستودها

؟استکدامMesocestoidideaخانواده مرحله الروي .7

تتراتریدیوم)2پروسرکوئید)1

سنوروس)4پلروسرکوئید)3

؟شوندجا تشکیل میریوم التوم در کپروسرکوئید و پلروسرکوئید در دیفیلوبوت.8

دیاپتوموس-ماهی)2ماهی-سیکلوپس)1

3و1)4ماهی-دیاپتوموس)3

؟طویل ترین کرم نواري آلوده کننده انسان کدام است.9

دیفیلوبوتریوم التوم)2تنیا ساژیناتا)1

دیپیلیدیوم کانینوم)4اکینوك گرانولوزوس)3

؟الروي استي کدام مرحله هاویژگیسرکومر قالبدار از .10

تتراتریدیوم)2سنوروس)1

پروسرکوئید)4پلروسرکوئید)3

؟ین عارضه کدام مرحله الروي استترمهمکم خونی مگالوبالستیک .11

دیپیلیدیوم کانینوم)2تنیا ساژیناتا)1

تنیا سولیوم)4دیفیلوبوتریوم التوم)3

؟دیفیلوبوتریوم التوم به ترتیب کدام گزینه استمیزبان واسط دوم و میزبان مخزن براي ،میزبان واسط اول.12

سگ-سخت پوستان-ماهی)2سگ-ماهی-سخت پوستان)1

پرندگان-سخت پوستان-سخت پوستان)4انسان-سخت پوستان-ماهی)3

؟اسپارگانوم معادل کدام مرحله الروي است.13

تتراتریدیوم)2پروسرکوئید)1

سیستی سرکوس)4پلروسرکوئید)3

؟سپیرومتراي شایع در ایران کدام گزینه استا.14

اسپیرومترا مانسونی)2اسپیرومترا تیلري)1

اسپیرومترا پرولیفروم)4اسپیرومترا مانسونوئیدس)3

؟میزبان نهایی و مرحله الروي تنیا ساژیناتا به ترتیب کدام گزینه است،میزبان واسط.15

سیستی سرکوس بویس-انسان-گاو)1

سیستی سرکوس سلولزه-وگا-خوك)2

سیستی سرکوس بویس-انسان-خوك)3

سیستی سرکوس سلولزه-انسان-گاو)4

؟رودمیکدام گزینه در افتراق تنیا ساژیناتا و تنیا سولیوم به کار ن.16

تعداد انشعابات رحمی)2هابیضهتعداد )1

تعداد بندها)4هابادکشتعداد )3

؟دشومیدام سستود دیده در کتربیشسوزش و خارش مقعد .17

دیفیلوبوتریوم التوم)2تنیا سولیوم)1

تنیا آسیاتیکا)4تنیا ساژیناتا)3



)2(گزینه.1

)2(گزینه.2

)4(گزینه.3

)3(زینهگ.4

)3(گزینه.5

)2(گزینه.6

)2(گزینه.7

وجـود الرو سیسـتی   (میزبان واسط اولعنوان بهو احتماال یک بندپااند خوارانانگل گوشت:خانواده مزوسستوئیده

میزبان واسـط  عنوان بهوچکپستانداران و پرندگان ک،خزندگان،و دوزیستان)هاي اوریباتیدهسرکوئید در بدن کنه

داراي سـوراخ  انـد،  پروگلوتیـدهاي بـالغ پهـن   انـد،  فاقد رستلوم.کنندمیعمل)الرو مرحله دوم تتراتریدیوم(دوم

داراياند تناسلی شکمی .اندام پارایوتریناندو

)4(گزینه.8

متر بـوده و حـاوي   10تا 3طول آن .باشدمیکرم آلوده کننده انسان)بلندترین(دیفیلیوبوتریوم التوم طویل ترین

.ام تناسـلی مـذکر و مونـث اسـت    اندو شامل هر دومتر میلی12-10*7-2هر پروگلوتید .پروگلوتید است4000

Uterine(دیفیلیوبوتریوم التوم از نظر وجود یک منفذ رحمی pore( مشـابه  گـردد  مـی که تخم از این محل دفـع

منفذ رحمی و سیر و واژن برخالف سایر سستودهاي سـیکلوفیلیده  .باشدمیدهاترماتودها و متفاوت با بقیه سستو

بـوده و فاقـد   متر میلی2-1اسکولکس داراي .شودمیدر سطح شکمی بازشوند، میکه در حاشیه جانبی بندها باز

Sucking(بادکش و داراي دوشیار مکنده grooves(مخـاط دیـواره   که از این طریق بـه  باشند مییا همان بوتریا

.شوندمیروده میزبان متصل

)2(گزینه.9

.رسدمیسال25طول عمر انگل نیز به .کننده انسان استکرم نواري آلوده)متر3-10(دیفیلوبوتریوم التوم بزرگترین 

سستودها:پاسخنامه فصل دوم
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)4(گزینه.10

)3(گزینه.11

(ع پرنیشیوز مگالوبالسـتیک آنمی از نو.عوارض ایجاد شده توسط دیفیلوبوتریوم التوم آنمی استترین مهمیکی از

از مـوارد آلـودگی ایـن عارضـه     %20در(شودمیاست که گلبول قرمز ماکروسیتیک)B12بعلت کاهش ویتامین 

معموال فصل بهـار بیشـترین   .تمام موارد آنمی مگالوبالستیک در مبتالیان فنالندي دیده شده است.)شودمیدیده

میزبان واسط دیده شده است و در فصل زمستان بـه دلیـل کـاهش    هاي هیمیزان انتقال بیماري به دلیل تکثیر ما

هیپرکـروم  (معمـوال آنمـی مگالوبالسـتیک   )مبتالیان فتالنـدي (در رژیم غذایی افرادB12میزان مصرف ویتامین 

.شودمیبیشتر مشاهده)ماکروسییتیک

)1(گزینه.12

)3(گزینه.13

هـاي کـرم )اسـپارگانا (پلروسـرکوئید الروتوسطشدهایجادعفونتشرحبرايکهاستاصطالحی:اسپارگونوزیس

.رودمیکاربهاسپیرومتراجنسازدیفیلوبوتریدهخانوادهنواري

)2(گزینه.14

)1(گزینه.15

:چرخه زندگی تنیا ساژیناتا

روز)مشابه سایر تنیاهاي دیگر(میکرون بوده31×43اندازه تخم در حدود  انـه حـدود یـک میلیـون تخـم در      و

)گـاو (گاهی ممکن است پروگلوتیدها در مدفوع دفع شـده و توسـط میزبـان واسـط    .گرددمیمدفوع میزبان دفع

قـالب خـود از دیـواره روده باریـک وارد     6الرو انکوسفر در دئودنوم گاو از تخم خارج شده و از طریق .خورده شود

دقیقه پس از خـروج  30که این پروسه در حدود شوندمیتر میزبان واسطوریدي یا غدد لنفاوي مزانهاي مویرگ

خـود  هاي قالبتوسط جریان خون به عضالت ارادي رفته و در آنجا)انکوسفر(جنین.گیردمیالرو از تخم صورت

.گـردد مـی هفته بـه الرو سیسـتی سـرکوس بـوویس عفـونی تبـدیل      12تا 10و پس از حدود دهد میرا از دست

میلـی متـر و داراي   5×8انـدازه الرو در حـدود   .تی سرکوس بوویس تخم مرغی شکل و سـفید رنـگ اسـت   سیس

Bladder(دیـواره خـارجی الرو   .باشـد میبادکش و فاقد قالب4اینواژینه حاوي هاي پروتواسکولکس worm(از

.را دارنـد )تهیه مواد غـذایی بـراي الرو  (قش تروفوبالستیکهایی پوشیده شده است که احتماال داراي نمیکروویلی

و الرو سیستی سـرکوس بـوویس از   گردد میانسان از طریق خوردن گوشت گاو خام یا نپخته آلوده به انگل مبتال

.کنندمیاواژینه خود به دیواره ایلئوم متصل شده و تشکیل پروگلوتیدها را شروعهاي طریق پروتواسکولکس

)3(زینهگ.16

:بررسی مرفولوژي تنیا ساژیناتا-

Pear(اسکولکس گالبی شکل• shaped( دارداندمیلی متر2تا1بوده و .ازه

.اسکولکس فاقد رستلوم و قالب است•

Rudimentary(اند ابتداییهاي قالبالروهاي سیستی سرکوس بوویس داراي• hooks(اند.

.متر است5ی معموال حدود ولرسدمیمتر20طول کرم بالغ گاهی تا بیش از •

.پروگلوتید است2000تا 1000کرم بالغ داراي •

.باشدمیعدد تخم1000000تا 800000هر پروگلوتید بارور داراي حدود •

.لوب بسیاربزرگ است2تخمدان در قسمت خلفی پروگلوتیدها قرار دارد و داراي •

.راه ندارد و فاقد منفذ رحمی استدر مقایسه با دیفیلیوبوتریوم التوم رحم به قسمت بیرونی •



Venternalدر ترماتدها نقش .1 Sucker؟چیست

دفع مواد زائد)4تولیدمثل)3چسبیدن)2تغذیه)1

.است……………در ترماتدهاي انسانی دستگاه تولید مثل شامل.2

دو تخمدان و یک بیضه)2دو تخمدان و دو بیضه)1

دو تخمدان و چندین بیضه)4یک تخمدان و دو بیضه)3

؟دشومیماتدها عمدتاً به چه طریقی انجام متابولیسم تر.3

1(glyconeogenesis2(glycolysis

3(oxidative phosphorylation4(pentose monophosphate pathway

؟ي گوارشی استهاکدام یک از مراحل الروي ترماتدها داراي اندام.4

سرکر-ردي)2سرکر–اسپوروسیست )1

میراسیدیوم-ردي)4ردي–اسپوروسیست )3

؟حد واسط متاسرکر و سرکر چه نام دارد.5

1(cercariaeum2(microcercous

3(mesocercaria4(lofucercaria

؟دشومیاز ترماتدهاي زیر ایجاد یککدامبیماري فرسایش کبد توسط .6

فاسیوال هپاتیکا)2کلونورکیس ساینن سیس)1

تورکیس ویورینیاپیس)4دیکروسلیوم النسئوالتوم)3

؟حلزون واسط فاسیوال هپاتیکا در ایران چه نام دارد.7

لیمنه تومنتوزا)2لیمنه استوگنیکوال)1

لیمنه ویاتریکس)4لیمنه آ ترونکاتوال)3

ترماتودها:سومسواالت فصل 
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؟ترین و مؤثرترین دارو در درمان فاسیوال هپاتیکا چه نام داردمهم.8

پرازي کوانتل)2کلروکین)1

هیدروکلراید امتین)4تریکالبندازول)3

؟ین تخم ترماتدي آلوده کننده انسان متعلق به کدام ترماتد زیر استتربزرگ.9

فاسیولپیس بوسکی)2فاسیوال هپاتیکا)1

فاسیوال اندیکا)4فاسیوال ژیگانتیکا)3

؟وجه افتراق فاسیوال هپاتیکا و فاسیولپیس بوسکی کدام گزینه است.10

دون انشعاب در فاسیولپیس بوسکیوجود مخروط رأسی و سکوم ب)1

عدم وجود مخروط رأسی و سکوم بدون انشعاب در فاسیولپیس بوسکی)2

عدم وجود مخروط رأسی و سکوم منشعب در فاسیوال هپاتیکا)3

عدم وجود مخروط رأسی و سکوم منشعب در فاسیولپیس بوسکی)4

؟د و میزبان اصلی آن گوزن استکنمیي کبدي به صورت جفت جفت زندگی هااین ترماتد داخل کیسه.11

فاسیوال اندیکا)2فاسیوال ژیگانتیکا)1

فاسیولوئیدس مگنا)4فاسیولپیس بوسکی)3

.هستند……………اکینوستوماها ترماتدهاي.12

کبدي پستانداران)2اي پستانداران و پرندگان آبزيروده)1

ریوي پرندگان)4کبدي پرندگان آبزي)3

؟زبان نهایی در گاسترودیسکوئیدس هومینیس کدام گزینه استحلزون واسط و می.13

1(Heliocorbis-2میمون(Heliocorbis-خوك

3(stognicola-4خوك(stognicola-میمون

؟کدام گزینه استواتسونیوس واتسونی حلزون واسط و میزبان نهایی در .14

1(Heliocorbis-2میمون(stognicola-میمون

3(Heliocorbis-4خوك(stognicola-خوك

؟مراحل الروي پاراگونیموس وسترمانی کدام گزینه است.15

میکروسرکر-IIردي-Iردي-اسپوروسیست-میراسیدیوم)1

میکروسرکر-اسپوروسیت-میراسیدیوم)2

مزوسرکر-IIردي-Iردي-اسپوروسیست-میراسیدیوم)3

کوسرکرفور-IIردي-Iردي-اسپوروسیست-میراسیدیوم)4

؟دشومیو در کدام اندام مستقر رسدمیپاراگونیموس وسترمانی توسط چه موجودي به انسان .16

ریه-خرچنگ)2کبد-خرچنگ)1

کبد-حلزون)4ریه-ماهی)3

؟میزبان نهایی و سرکر نانوفیتوس سالمین کوال به ترتیب کدام گزینه است،میزبان واسط.17

وسرکرزیفیدی-پرندگان-حلزون اکسی ترما)1

ژیمنوفالوئیدس-راکون و سگ-حلزون هلیکوربیس)2

مزوسرکر-پرندگان-حلزون اکسی ترما)3

زیفیدیوسرکر-راکون و سگ-حلزون اکسی ترما)4



)2(گزینه .1

)3(گزینه .2

)2(گزینه .3

نقـش  ترین مهمگلوکوز.استهوازي بیعمدتاها آنمنبع انرژي کربوهیدرات است و متابولیسمترین مهمدر ترماتودها

تغییرات شرایط زنـدگی در چرخـه زنـدگی    .گلیکولیتیک و یا تولید گلیکوژن در بدن ترماتودها داردهاي را در واکنش

مـثال در فاسـیوال هپاتیکـا در مراحـل ابتـدایی زنـدگی داراي       .شـود مـی متـابولیکی هـاي  راهاعث تغییر درترماتودها ب

جـوان از آنجـا کـه    هاي کرمدر.باشدمیچرخه کربسها آنالگوي کسب انرژي درترین مهممتابولیسم هوازي است و

که در کرم بالغ اکسـیژن  در حالی،س فعال استهنوز چرخه کربباشد میکرمهاي سلولاکسیژن قادر به نفوذ در اکثر

بالغ متوقف شده و چرخه کربس اهمیـت خـود را   هاي کرمو متابولیسم هوازي دررسد میفقط به سطح خارجی کرم

ترماتودهـاي بـالغ بـه دلیـل دفـع      .خواهد بـود )گلیکولیز(هوازي بیو راه اصلی تولید انرژي به صورتدهدمیاز دست

)میراسـیدیوم (بـا ایـن وجـود در نـوزاد ترماتودهـا     .اهمیت فراوان داردها آنابولیسم مواد پروتئینی درمت،تخم فراوان

در شیسـتوزوما و  .هـزاران سـرکر تولیـد شـود    ،سنتز پروتئین بیشتر خواهد بود زیرا ممکن اسـت از هـر میراسـیدیوم   

اده شیسـتوزوما مانسـونی میـزان زیـادي     کـرم مـ  .شـوند مـی فاسیوال هپاتیکا اسیدهاي آمینه از طریق تگومنت جذب

ایـن اسـید   .دهـد مـی وتیلینی قرارهاي قطرهوپالسمیک واندرا در شبکهها آنونماید میاسیدآمینه تیروزین را جذب

و اسـیدهاي  هـا  ترماتودها همانند سسـتودها بـراي سـنتز اسـترول    .)تیروزین(آمینه در تشکیل پوسته تخم نقش دارد

نمی توانند اسیدهاي چرب با زنجیره طویل را سنتز کنند ولی قـادر بـه تکمیـل    ها آن.انایی ندارندچرب اشباع نشده تو

ترماتودهـا بـه دلیـل عـدم توانـایی سـنتز       .اسید چـرب را سـنتز کننـد   هاي طول زنجیره اسید چرب بوده و متابولیت

.کنندمییزبان دریافتغشاهاي سلولی مهاي بافتخارجی را از مایعات وهاي چربی،لیپیدهاي اساسی

ترماتودها:پاسخنامه فصل دوم
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)2(گزینه .4

:انواع مراحل تکاملی ترماتودها•

Egg(تخم-1 or shell embryo(

جنین احاطه شده توسط یک غشا و یا یک کپسول را تخم گویند-

شیسـتوزوماها  (انـد در یک انتهاي خود براي خـروج الرو )اپرکولوم(غشاي تخم بیشتر ترماتودها داراي دریچه-

)اندفاقد اپرکول در تخم

ضخامت و رنگ غشا در تخم،ازهاند،تنوع قابل توجه در شکل-

)دما،مناسبPH،فشار اکسیژن باال،آب(فاقد جنین رسیده هنگام دفعهاي عوامل موثر در تکامل الرو در تخم تخم-

ديفشـا ،نـور و فشـار اسـمزي   (عوامل موثر در خروج میراسیدیوم از تخم حاوي میراسیدیوم رسیده هنگام دفع ر

)میزبان واسطهاي آنزیم،اکسید کربن

اند)وابسته به نور(ايتخم ترماتودهاي ترانسورسوترما پاتیالنس و اکینوستوما کاپرونی داراي الگوي تفریخ چرخه:نکته

میزبان واسط در محیط هماهنگی داردهاي در محیط با زمان حضور حلزونها به طور کلی زمان تفریخ تخم:نکته

یراسیدیوم فاسیوال هپاتیکا درون تخم به وسیله غشاي وتیلینی احاطه شـده اسـت و بالشـتکی چسـبناك    م:نکته

)Viscous cushion(میراسیدیوم با آزادکـردن فاکتورهـایی   .بین قسمت قدامی میراسیدیوم و اپرکول وجود دارد

ی ساکاریدي است که بـا هیدراتـه   این فاکتورها حاوي مواد موکوپل.دهدمینفوذپذیري بالشتک چسبناك را تغییر

و از ایـن  شـود مـی به شدت در داخل تخم افزایش حجم پیدا کرده و باعث بـاز شـدن اپرکولـوم   )جذب آب(شدن

.کندمیخود در آب شناهاي و به کمک مژهشودمیطریق میراسیدیوم به سرعت خارج

و با قـرار  اندکه کامال تکامل یافته و جنین دارد شونمیغیراپرکوله شیستوزوما زمانی از تخم خارجهاي تخم:نکته

میراسیدیوم درون تخم بـا ترشـح لوسـین آمینوپپتیـداز باعـث      .شوندمیگرفتن در آب به طور خود به خود تفریخ

بـر خـالف لوسـین آمینوپپتیـدازهاي     .گـردد مـی هضم دیواره داخلی تخم شده و باعث خروج میراسیدیوم از تخم

که این امر باعث عدم تفریخ تخـم  شودمیشده توسط شیستوزوماها توسط کلرید سدیم مهارآنزیم ترشح،معمول

.در بدن میزبان خواهد شد

):Miracidium(میراسیدیوم-2

.اشتباه شودها است که می تواند با تک یاختهدارمزهمیراسیدیوم ارگانیسمی کوچک و-

.باشدمیسمت قدامی خودمیراسیدیوم داراي پاپیال قابل انقباض انتهایی در ق-

جفـت  2و)به بیـرون ها هدایت ترشحات غده(جفت مجرا5پاپیال راسی میراسیدیوم مژه ندارد اما داراي -

.اندپایانه حسی عصبی

Penetration(مجاري غدد میراسیدیوم با غدد نفوذ کننده- glands(باشدمیدر داخل بدن ارگانیسم در ارتباط

)هیستولیتیکهاي ترشح آنزیم(یک سوم قدامی میراسیدیوم وجود داردیک غده راسی بارز در -

اندداراي یک استیلت راسی و برخی داراي خارهاي راسیها برخی میراسیدیوم-

بویایی ،شیمیایی،نوريهاي عصبی بوده و داراي گیرندههاي عصبی و ارگانلهاي میراسیدیوم داراي پایانه-

.اندیابیو جهت

در هـر  هـا  آنکـه تعـداد و شـکل   )فاقد تگومنت(و مسطح اپیدرمال بودهدارمژهاراي سطحمیراسیدیوم د-

.باشدمیجنس ثابت

.شودمیعضالنی طولی و حلقوي دیدههاي در زیر سطح بدن رشته-

جفت پروتونفریدیا با یک جفت سوراخ ترشحی واقع در قسمت کناري خلفـی در بـدن وجـود دارد    2یا 1-

.انداطکه باهم در ارتب
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.که ممکن است به مرحله اسپروسیستی انتقال یابدشودمیزایا در یک دوم خلفی بدن میراسیدیوم دیدههاي سلول-

.کنندمیدر ثانیه شنامتر میلی2و با سرعت اندبسیار فعالها میراسیدیوم-

میزبـان  هـاي  زونو بایسـتی حلـ  )سـاعت 7-5عمر مفید در حدود (طول عمر میراسیدیوم در آب کوتاه بوده -

.)استها موکوس تولید شده توسط حلزون یک ماده قدرتمند در جذب میراسیدیوم(واسط مناسب خود را پیدا کنند

Germinal(گاهی اوقات به میراسیدیوم و یا ردي ساك زایا - sac(گویند.

:اندمیراسیدیوم داراي اجزاي ساختمانی زیر:نکته

•Apical papila
•Apical gland
•Penetration gland
•Lateral process
•Latral papilla
•Germinal mass
•Hyalin cell
•Excretory pore
•Nucleus of excretory tubule
•Granular body

)Sporocyst(اسپوروسیست-3

.باشدمیدگردیسی و تبدیل میراسیدیوم به اسپوروسیست در برگیرنده بروز تغییرات زیادي-

.شودمیتگومنت جدیدپرزداري ایجاد،میراسیدیومدارمژهاپیتلیالهايسلولبا از بین رفتن-

زیـر تگومنـت و پروتونفریـدیایی میراسـیدیومی بـاقی مانـده ولـی تمـام         ايماهیچـه در اسپوروسیست الیـه -

.روندمیساختارهاي دیگر از بین

.کندمین دریافتمیزباهاي بافتاسپوروسیست دهان و یا سیستم گوارشی نداردو مواد غذایی را از-

.)داراي پلی مورفیسم(منشعب و یا شاخه شاخه باشند،کشیده،ياشکل اسپوروسیست استوانه-

.ردي و یا مستقیما به ردي تبدیل شود،اسپوروسیست ممکن است به اسپوروسیست دختر-

و.ددگـر مـی عمدتا توسط این اشکال در سـیرتکاملی ترماتودهـا ترشـح   )HSP(شوك حرارتی هاي پروتئین-

.باشندمینیزها بقیه اشکال هم قادر به ترشح این پروتئین

)Redia(ردي-4

و معموال به هپاتوپـانکراس و  شودمیردي با پاره کردن اسپوروسیست و یا از طریق ایجاد منفذي در آن آزاد-

.کندمییا غدد جنسی حلزون مهاجرت

.معموال بدنی کشیده دارند-

.دارند)Procrusculi(یک یا چند زائده کوتاهانتهاي خلفی پهن همراه با-

.خزندتر بوده و در داخل بدن میزبان خود میاز اسپوروسیست فعال-

.)حلق عضالنی و روده کوتاه و غیر منشعب،دهان(ردي داراي دستگاه گوارش اولیه است-

.باشندمیهامیزبان و اسپروسیستهاي ها بافتآنمنبع تغذیه اي-

.اندروده قادر به فاگوسیتوزهاي سلولورقه اي یا نواري بوده و،ده داراي زوائد مسطحسطح داخلی رو-

.نیز در جذب مواد غذایی نقش دارد)مجهز به میکروویلی(سطح خارجی تگومنت ردي -

.تواند تبدیل به ردي دختر و یا سرکر شودردي می-

رديبه حد معین رسیدن تعد،علت اصلی تولید سرکر در بدن حلزون- .باشدمیاد
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را دارنـد بـدون اینکـه تکامـل     )نسـل 40تا حدود (جوان توانایی انتقال از حلزونی به حلزون دیگر هاي ردي-

.)داراي قدرت توقف در تکامل(بیشتري پیدا کنند

):Cercaria(سرکر-5

)سرکر(دارانمرحله نوجوان ترماتود بالغ در بدن مهره-

زنده ماندن سرکر در مدت کوتـاهی کـه   (براي سازگاري با محیط)سمداراي پلی مورفی(داراي تنوع در شکل-

)براي رسیدن به میزبان واسط دوم و یا میزبان نهاییاندداراي زندگی آزاد

)براي شنا کردن(اکثرا داراي دم -

.باشدمیواژه سرکر در ترماتودها معادل واژه میکروفیلر در نماتودها-

.انداي قدامی خودبیشتر سرکرها داراي دهان در انته-

فارنکس عضالنی و معموال روده دوشاخه،سرکر داراي پري فارنکس-

روده در سرکر ساده و فاقد انشعاب-

)داراي عملکرد متفاوت در انواع سرکرها(داراي غدد نفوذ کننده -

)اءکیستی شدن ارگانیسم بر روي گیاهان و یا سایر اشی(اندترشح کننده کیستهاي سلولسرکرها داراي-

)مهم در طبقه بندي(خصوصیات مرفولوژیک سرکرها در اعضاي یک جنس ثابت است-

.سیستم ترشحی در سرکرها به خوبی توسعه یافته است-

.اندترشحی در دمهاي برخی سرکرها داراي وزیکول-

.)مهم در طبقه بندي(ثابت استها تعداد و آرایش پروتونفریدیاي سرکرها در هر جنس-

Capillary(ي در سرکر داراي یک مجراي موئینهاهر سلول شعله- duct(است.

و برخـی داراي نـورگرایی   )برخی سـرکرهاي اوپیسـتورکیده  (برخی سرکرها داراي خاصیت نورگرایی مثبت -

)سرکرهاي پالژیورکیده(اندمنفی

:انواع غدد در سرکر شیستوزوما:نکته

1-Escape gland:شودمین خارج شده و وارد محیط بیروناز بدن حلزو،با نفوذ به بافت حلزون.

2-Head gland:یابد و نفوذ شیسـتوزومولوم را تعـدیل  ترشحات این غدد به داخل ماتریکس تگومنت نفوذ می

تگونت دچار آسیب شده و ترشحات این غـدد باعـث   ،به این معنی که هنگام ورود سرکر به پوست میزبان.کندمی

.شودمیرکر هنگام ورود به پوست میزبانترمیم بافت تگومنت آسیب دیده س

3-Postacetabular gland:عمـدتا از طریـق   .شودمیتولید موکوس و اتصال سرکر به سطوح توسط آن انجام

HSP(Heatاین غدد  Shock Proteins)گرددمیترشح.

4-Preacetabular gland: نقـش را در  ین تـر مهـم .ترشحات داراي کلسیم و مقادیر مختلفی از پروتئازهاسـت

.نفوذ سرکر به پوست میزبان دارند

هـاي  در گرادیـان کننـد مـی سرکرهاي شیستوزوما مانسونی که مستقیما به بدن میزبان نهایی خونگرم نفوذ:نکته

.یابنددرجه سانتیگرادتجمع می34گرمایی نزدیک به منبعی با حرارت 

.گرددمیسرکر مشاهدهترین شکل در سیر تکاملی ترماتودها در متنوع:نکته

مجاري (Mesostomateگروه 2آوري کننده و دفعی در بدن خود به سرکرها از نظر گسترش مجاري جمع:نکته

مجاري به انتهاي نـواحی قـدامی و سـپس بـه نـواحی      (Stenostomateو)آوري کننده عمومی در میانه بدنجمع

.شوندمیبنديطبقه)یابدخلفی توسعه می
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رکر فاسیولیپس بوسکی بزرگترین سرکر در بین ترماتودهاي آلـوده کننـده انسـان بـوده و حرکـت آن شـبیه       س:نکته

Measuring(حلقوي هاي کرمخزیدن شبیه worm(کندمیو ضربات دم خود شناها و با کمک بادکشباشد می.

ه ترتیب در فاسیولیپس بوسـکی  کمترین طول دوره شنا و بیشترین طول دوره شنا در بین سرکرها در آب ب:نکته

.شودمیو پاراگونیموس وسترمانی دیده

)3(گزینه .5

)2(گزینه .6

)3(گزینه .7

)3(گزینه .8

)3(گزینه .9

)2(گزینه.10

بالغ برگی شکل هستند و بـه  هاي کرم.)مترمیلی13×30(رودمیبه شمارها زرگترین فلوكبفاسیوال هپاتیکا از 

بادکش دهانی کوچک و قدرتمند بوده و در انتهاي یـک برجسـتگی مخروطـی شـکل     .شوندمیاي دیدهقهوهرنگ

)Cephalic cone(پهن شدن یکباره بدن کرم بالفاصـله  .قرار گرفته استشودمیکه در قسمت قدامی کرم دیده

کی از بـادکش  انـد بـادکش شـکمی  .شودمیدر این کرم ایجاد)شولدر(بعد از مخروط راسی ظاهري شبیه به شانه

بادکش دهـانی  .)اندازه بادکش دهانی دانستهانددر برخی از منابع بادکش شکمی را تقریبا هم(زرگتر استبدهانی 

.باشـد میتگومنت کرم پوشیده از خارهاي بزرگ فلسی شکل.کامال قدامی و هم سطح شانه کرم قرار گرفته است

وسکوم در این کرم بسیار منشعب بو عدد بیضه نیز بزرگ و شـاخه شـاخه بـوده و پشـت سـرهم و در عقـب       2ده

.تخمدان در فاسیوال هپاتیکا کوچک است و در سمت چـپ خـط وسـط بـدن قـرار دارنـد      .گیرندتخمدان قرار می

وال فاسـی ،در فاسیوال هپاتیکا.اندکناري بدن قرار گرفتههاي وتیلینی گسترده بوده و بیشتر در قسمتهاي فولیکول

-130(فاسیوال هپاتیکا بـزرگ  هاي تخم.ژیگانتیکا و فاسیولیپیس بوسکی مخزن دریافت کننده اسپرم وجود ندارد

بزرگتـرین ترمـاتود انگلـی انسـان     .انـد و داراي دیواره نازك بوده و در هنگام دفع نـارس )میکرون65-90×150

فاقـد مخـروط راسـی و    .)میلـی متـر  25-20×75-20(بیضوي شکل استکشیده و .فاسیولیپیس بوسکی است

بادکش شکمی بزرگتر از بادکش دهـانی اسـت و نزدیـک بـه یکـدیگر قـرار       .)برخالف فاسیوال هپاتیکا(شانه است

امـا هماننـد فاسـیوال    )بـرخالف فاسـیوال هپاتیکـا   (در فاسیولیپیس بوسکی فاقد انشعاب بـوده )سکوم(روده.دارند

هـاي  انشـعابات در بیضـه  .منشعب و شاخه شاخه و در قسمت خلفی کرم را کامال پر کـرده اسـت  ها هپاتیکا بیضه

هماننـد  (.قـرار گرفتـه اسـت   هـا  تخمدان منشعب و در جلـوي بیضـه  .فاسیولیپیس بیشتر از فاسیوال هپاتیکا است

رحم کوتـاه و پـرپیچ وخـم و    .وتیلینی مشابه فاسیوال هپاتیکا استهاي محل قرارگیري فولیکول.)فاسیوال هپاتیکا

شـبیه ولـی   هـا  تخـم .)برخالف فاسیوال هپاتیکا که داراي رحم منشعب و شـاخ گـوزنی اسـت   (بدون انشعاب است

وزردههـاي  سـلول چربی موجـود در هاي را بر اساس گرانولها آنتوانکوچکتر از فاسیوال هپاتیکا بوده ولی می اي

.اندویتلین در فاسیولیپیس بوسکی پراکندههاي گرانول.اي تفریق دادزردههاي سلولتفاوت در تعداد

)4(گزینه .11

آلودگی انسان و یـا  .باشدمیدم سفیدهاي فاسیولوئیدس ماگنا ترماتود ساکن کبد است و میزبان طبیعی آن گوزن

100-23×26-11(بزرگتـر از فاسـیولیپیس بوسـکی بـوده    ازه کـرم  انـد .با این ترماتود گزارش نشده استها دام

کلفـت و بیضـی شـکل بـوده و داراي انتهـاي      ،کرم بالغ قرمز رنگ.استمتر میلی5/4-2و ضخامت آن )مترمیلی

-110×95-75(از فاسیوال هپاتیکا بزرگتـر بـوده  ها تخم.فاقد مخروط راسی مشخص است.باشدمیخلفی گرد

میراسـیدیوم  .میکـرون وجـود دارد  20-5و در انتهاي مقابل اپرکول یک زائده سیتوپالسمی به طول )میکرون170

تکامل ایـن کـرم در بـدن حلـزون     .شوندمیخارجها هفته یا بیشتر از تخم4فاسیولوئیدس ماگنا پس از هاي تخم
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پردازند و سـپس کیسـه   نابالغ در کبد به مهاجرت میهاي کرمجوانهاي وزندر گ.کشدهفته طول می8-7واسط 

وارد مجاري صـفراوي و  ها و مجاري صفراوي ارتباط وجود دارد که از طریق آن تخمها بین این کیسه.شوندمیدار

بـین  سـد  رمـی ترمـاتود باشـند و بـه نظـر    3یا 2حاصله ممکن است حاوي هاي کیسه.شوندمیدر نهایت مدفوع

گنا تجمـع  اهاي آلودگی با فاسیولوئیدیس میکی از ویژگی.گیري ترماتود و بالغ شدن انگل رابطه برقرار باشدجفت

این ترماتود سـبب  .داخلی استهاي اماندکلیه و سایر،پریتوان،مقادیر زیادي پیگمان سیاه پورفیرین آهن در کبد

Calcareous(آهکیهاي تشکیل کیست cyst(سیسـتم ترشـحی فاسـیولوئیدس ماگنـا     .شـود میمیزبان خوددر

.کندمیرا پرها آنکه تمام مجاري ترشحیکندمیمقدار زیادي مالنین تولید

)1(گزینه .12

و از ترماتودهـاي شـایع روده و   اندمعموال فاقد میزبان اختصاصی.انداعضاي جنس اکینوستوما داراي انتشار جهانی

معموال در کشـورهاي شـرق و جنـوب    ها عفونت با این انگل.باشندمیرندگان و پستاندارانندرتا مجاري صفراوي پ

قـدیمی انسـان   هـاي  اکینوستومیازیس انسـانی از عفونـت  .شودمیونزي مشاهدهاندشرق آسیا به خصوص تایوان و

از نظـر  .انـد ردهساله تخم انگـل را جداسـازي کـ   1200-600برزیلی هاي که در مومیاییطوريبهشودمیمحسوب

بـادکش  .شـوند مـی خاردار اطراف بادکش دهانی بـه آسـانی تشـخیص داده   هاي مرفولوژیک به واسطه داشتن یقه

تگومنـت معمـوال   .شکمی رشد بسیار زیادي داشته و در فاصله کمی از بادکش دهانی کوچکتر قـرار گرفتـه اسـت   

در نیمه خلفـی بـدن   ها ر جلوي بادکش شکمی و بیضهمنفذ تناسلی د،روده ساده و بدون انشعاب،پوشیده از خار

داراي کیسه سیر و فاقـد مخـزن دریافـت کننـده     ها انگل.تخمدان در جلوي بیضه قرار گرفته است.اندقرار گرفته

داردریچـه هـا  تخم.نسبتا بزرگ با جدار نازك استهاي رحم در جلوي تخمدان قرار گرفته و حاوي تخم.انداسپرم

.ازه دارنداندمیکرون60×100و معموال 

:برخی از نکات مورد توجه در اکینوستوماها•

.براي استفاده در مطالعات تجربی پتانسیل خوبی دارند-1

بررسـی فاکتورهـایی از میزبانـان کـه     (داراي اثرات پاتولوژیک در اپیتلیال روده میزبانـان :اکینوستوما کاپرونی:مثال

رت)هفته در بـدن 29زنده ماندن کرم تا (اندمیزبان خوبیها موش)دهندعفونت را تحت تاثیر قرار میدوره هـا  و

.)شوندمیهفته از بدن دفع10پس از ها کرم(شوندمیزبان خوبی محسوب نمی

واسط توسط کرمهاي ایمنی در حلزونهاي سرکوب کننده پاسخهاي ترشح و دفع پروتئین-2

.)به شیستوزوماهاها باعث ایجاد مقاومت یا حساسیت حلزون(واسطهاي ترکیب زنجیره اسید چرب حلزونتغییر در -3

.در محیط آزمایشگاهی نیاز به یک میزبان کامل براي تکمیل چرخه زندگی ندارند-4

.رسدمیاکینوستوما کاپرونی بر روي غشاي آالنتونیک جنین مرغ به بلوغ:مثال

)2(گزینه .13

باشـد  مـی جنـوب شـرقی آسـیا و فیلیپـین    ،)ترینشایع(وئیدس هومینیس انگل انسانی مهم در هندگاسترودیسک

جونـدگان و  .باشـند بزرگ از طریق بادکش خود مـی رودهسکوم و کولون باال روندههاي بالغ متصل به دیوارهکرم

آلودگی بـه ایـن   .شودمیبمیزبان مخزن محسوترین مهمولی خوكشوند میبه عنوان مخزن محسوبها میمون

.ترماتود از ایران گزارش نشده است

mouse(موش مزرعه و موش گـوزن ،)apes(اوران گوتان،)رزوس(میمون ،خوك:نکته deer(   میزبانـان طبیعـی

.اي بین انسان و حیوانات میزبان مشاهده نشده استانگل بوده اما هنوز هیچ رابطه

)2(گزینه .14

متـر  میلی10-8به طول ،کرم بالغ غیر مسطح.ها در غرب آفریقا و سنگاپور استعی میمونواتسونیوس انگل طبی

)هماننـد گاسترودیسـکوئیدیس هـومینیس   (و داراي یک بادکش شـکمی بـزرگ و خلفـی    متر میلی5-4و عرض 
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احتمـاال  وشـوند  مـی میزبـان نهـایی انگـل محسـوب    ها استنگی کوال میزبان واسط و میمونهاي حلزون.باشدمی

یـک مـورد ابـتال بـه انگـل از شـمال       .گیردعفونت میزبان وانسان از طریق خوردن متاسرکر در گیاهان صورت می

ها در مـدفوع و  بسیاري از کرم.نیجریه در بیماري که داراي اسهال شدید منجر به فوت گردیده گزارش شده است

.اندبزرگ دیده شدههبعد از کالبد شکافی متصل به دواره ائونوم و ژژنوم و رود

)1(گزینه .15

.دار شدن باید در آب قرار گیرندهاي پاراگونیموس وسترمانی در مدفوع یا خط دفع شده و براي رشد و جنینتخم

(درجه سانتی گراد27هفته در آب در دماي 3به مدت (ها در آب حاوي میراسدیوم تخم شـده و بـه   )جنین دار)

جـنس آن سـمی   تـرین  مهـم هاي واسـط داراي اپرکولـوم بـوده کـه    حلزون.کنندیهاي آب شیرین نفوذ محلزون

از دیگــر .باشــدمــیمیزبــان واســط عمــدتا در چــینگونــهLibertina.اســت)Semisulcospira(سولکوسـپیرا  

ـ   نوزوسپورا را میتیارا گرانیفرا و انکومالنیا،هاي واسط مهم سمی سولکوسپیرا آمورنسیسحلزون در.ردتـوان نـام ب

ایجاد شـده در مـدت   )Rediae(هاي هاي نسل اول و دوم تبدیل و سپس رديحلزون میراسیدیوم به اسپوروسیت

Short).شوندمیماه به سرکرهایی با دم کوتاه تبدیل3حدود  taile cercariae).   سرکرها از بدن حلـزون خـارج

سرکرها بـا نفـوذ   .باشدساعت می24-48ب حدود طول عمر زنده ماندن سرکرها در آ.کنندشده و در آب شنا می

باشـند میسسمارا یا استاکوس،پوتامون،میتتن کراب،هاي آب شیرین که عمدتا از نوع اریوشایردر بدن خرچنگ

پوسـتان  سـخت .گردندتبدیل می)میکرون200تا 500(به صورت کیسه در آبشش یا عضالت به صورت متاسرکر 

هـاي واسـط آلـوده    هاي آلوده به سرکر در آب و یا حتی حلزوناحتماالَ با بلعیدن کیستتوانندآب شیرین نیز می

و)معمـوالَ بـه صـورت خـام    (شـوند  پوستان آلوده به عنوان غذا توسـط انسـان خـورده مـی    میزبانان سخت.گردند

یـواره شـکم در مـدت    متاسرکر در دوازدهه آزاد شده و کرم جوان از طریق نفوذ از طریق دیواره روده به سراسـر د 

پلـور  روز به حفـره 6-10هاي نا بالغ با نقب زدن به دیواره دیافراگرام در حدود کرم.گرددساعت وارد می6حدود 

روز پـس از  60-70اولـین تخـم در حـدود    .گردندهاي ریوي میروز وارد کپسول15-20وارد شده و ظرف مدت 

اند ولی بـراي انجـام لقـاح حضـور دو کـرم      ها هرمافرودیتاگونیموساگرچه پار.گرددعفونت ار بدن انسان دفع می

ولی یک فرم تریپلوئیـد نیـز وجـود دارد    شودمیمعموالَ فرم دیپلوئید پاراگونیموس وسترمانی دیده.ضروري است

از نظـر شـکل   هایشان تر از بقیه بوده و تخمهاي تریپلوئید بزرگتر و پاتوژنفرم.تواند رخ دهدکه در آن بکرزایی می

.میرندسال می6سال زنده بماند ولی معموالَ پس از حدود 20توانند براي کرم بالغ می.ترندازه متفاوتاندو

)2(گزینه .16

)4(گزینه .17

هـاي  دیواره روده باریـک پسـتاندارانی از جملـه انسـان و مـرغ     هاي بالغ نانوفیتوس سالمینکوال در کریپتهاي کرم

روز در آب تکامـل  200-87کـه در عـرض   کننـد مـی نارسـی دفـع  هـاي  تخمها این کرم.نداخوار یافت شدهماهی

Oxytremaهـاي  حلزون.)خروج میراسیدیوم رشد نیافته از تخم(یابندمی silicula   میزبـان واسـط اول ترمـاتود

اسپوروسیسـت  فاقـد مرحلـه  .نیستپذیرامکانآزمایشگاهی هاي در محیطها عفونت تجربی این حلزون(باشندمی

سـرکرها از نـوع میکروسـرکوس یـا گزیفیدوسـرکریا     .بوده ولی مرحله ردي در بدن حلزون شـناخته شـده اسـت   

بـدن مـاهی   هاي بافتدر)ترین میزبان واسط دومحساس(سالمون هاي بخصوص ماهیها و در بدن ماهیباشد می

اتوژن بوده و طیف وسیعی از پسـتانداران و پرنـدگان  ترماتود پ.شودمیتبدیل به متاسرکر)هاعضالت و باله،کلیه(

)MerganserوHeron(دار میزبـان نهـایی   راکـون و راسـوي خـال   ،هـا سگ.توانند با این ترماتود عفونی شوندمی

.باشدمیترین محل ابتالي انسانی به انگل در روستاهاي سیبريشایع.باشدمیاصلی انگل در طبیعت
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