
!                              گلمسخنی با دوستان 

. اول سالم

!  باشیندوم، امیدوارم خوب 

احتمالیسواالتوشیدمتوجهخونهداخلازرودرسبتونیدشماکهدادمافزایشرواسالیدهاتعدادمنسوم،
.دادمهم در بین مطالب جوابروشما

.  اشکالی ندارهنمی شیداگر متوجه . چرخه های زندگی برای فهم بهتر شماست

رواسالیدهالطفاولی،کافیهرو کسی بلد باشه احتماال حلیدر حد نهایی کتاب وزارتی، و در حد آزمونها 
.کردمهایالیترومهمنکات.بخونید

. باقی مباحث رو هم به تدریج میفرستم

☺باشیدسالمتوخوش



لوله ایکرم های



هستند؟انگلهمگیآیا

تصور ما اکثرا دارای زندگی آزاد هستندبرعکس ! خیر.

 زندگی میکنندخشکی هادر دریا، آب شیرین و نقاط مرطوب آزادزینمونه های.

شدهاشارهوزارتیکتابدر:

ارچ باکتری و قپس از خوردن . هستندتجزیه کننده می کنند و زندگیخاکدرآزادزیلوله ایکرمهایازبرخی
(مهم برای همه ی آزمونها. ) گیاهان می شودرشد بهتر که باعث  ترکیباتی به خاک اضافه میکنند 



لوله ای انگلکرم های

 می کننددر بدن میزبان زندگی  .

گیاهان اندوجانورانانواعمثلجاندارانازوسیعیلوله ای انگل طیفکرمهایمختلفگونه های  .



ویژگیها

!کاملشگواردستگاه ! : دهان و مخرج جداگانه دارند•
که گیرنده های حسی مختلف.دارنددستگاه عصبی ساده •

.  دارد
...مانند گیرنده های شیمیایی، مکانیکی و •
جنس های نر و ماده جدا از هم دارند و جنسیمثلتولید•

(  برعکس اغلب کرمها) . اند
در .  پردازیمنمیبه بحث به وجود آمدن حفره ی داخلی •

مطالعه حلیکتاب 129صورت عالقمند بودن در صفحه ی 
.  کنید



را ندارند؟              هاییچه دستگاه  

 فاقد دستگاه گردش خون

ستنفدستگاهفاقد



کرم لوله اینمعروفتری

آسکاریس

کرمک

کرم قالب دار



آسکاریس

انسان: میزبان

(عالئم را الزم است بلد باشید طبق کتاب وزارتی)بدخوابیبی اشتهایی اسهال، : عالیم.

در این نمونه دستگاه گوارش وجود ندارد.

در دستگاه گوارش بالغ می شود.

از طریق مدفوع دفع شده و آب و سبزیجات را آلوده می کندتخم.



چرخه ی زندگی ساده ی 
آسکاریس

❖ دستگاه گوارش: بلوغ

❖ تخم:انسانبهورود

❖ که به همراه هاییاز راه تخم 
مدفوع شخص بیمار در میوه ها و 
.سبزی ها وجود دارد



عالئم                                                         

کودک مبتال به انگل وجود کرمها در مدفوع

ناحیه ی مخرج در کودکان مبتال درخارش

شدندحذفباشندوزارتیکتاببامنطبقاینکهبرایعالئمازبرخی☺



چطور افراد به این انگل آلوده 
؟         می شوند

شدن دست کودک بر اثر خارش و خوب نشستن دست، انگل به همراه مواد غذایی دوباره وارد بدن آلودهبا
. کودک مبتال به انگل میشود

آلوده ی شخص میوه  ها و سبزیجات را آلوده کرده و تخم این کرم  ها با غذا و آب وارد بدن فرد مدفوعهمینطور
.می  شوند



چرخه ی زندگی ساده                     

 نکات

نانسامیزبان

می  شوندبالغانسانگوارشدستگاهدر

 وارد بدن انسان می  شوندتخمبه صورت

ه سبزیجات بمیوه ها واز راه خوردن غذای آلوده با دستی که به تخم انگل آلوده است یا آلوده شدن: ابتال
تخم انگل و وارد شدن به بدن میزبان



دار                                       قالبکرم 

 می  شودکم خونی که باعث اسهال خفیف دل درد و روده ای نوعی انگل.

این انگل در روده از خون تغذیه میکند برای همین باعث کم خونی می شود.



َدار قالبآرواره های کرم(A)

رودهبافتبهچسبیدنینحوه(B)



دار                                               قالبکرم 

(از دالیل کم خونی وجود این کرم استیکی) خونی کم : عالیم!

 شودبالغ می دستگاه گوارش در.

همچنین الروها از طریق زخمها یا شکاف . الروهایش با خارج شدن در مدفوع آب و سبزیجات را آلوده می کند
.های موجود در پاهای برهنه وارد بدن انسان می  شوند

پس بهتر است همیشه به ویژه در نقاطی که این انگل شایع است کفش بپوشیم  !

 ( اطالعات بیشتر اشاره کردم، اما ممکن است در برخی دار جهت قالبدرباره  ی الروهای کرم نکات به این
.(بربخوریدیا آزمونهایی که منبع کتاب نیست به آن تستها



جمع بندی                                                

برای آزمون . ) استتخممرحله ی ورود همه ی کرم های لوله ای به بدن : 129یصفحهدروزارتیکتاب
(نهایی

شوندمیبدنواردآلودهسبزیجاتوآبطریقاز.

 به کرم بالغ تبدیل می شونددستگاه گوارش در.

آزمایش مدفوع می توان آنها را تشخیص دادطریقاز.

انسان: میزبان

بگیریدیادبایدشدهذکرکرمهااینبرایکهعالئمیوکهمیدانیدآیا.☺



!کردیندقتخوبکهممنون


