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 ما هو داء الكيس المائي ؟
الكيس املايئ مرض طفييل  تتسبب فهيا بيوض طفيليات دودة تتواجد 

بفضالت الكب أ صيبت بدورها هبذا املرض بعد تناول أ حشاء حيواانت 

ىل الإنسان  .عشبية حامةل لهذه الطفيليات مث تنقلها اإ

ىل  نسان فتتحول الريقة من كبده اإ تفقص هذه البيوض ابجلهاز الهضمي لالإ

ىل عضو أ خر لتشلك الكيس املايئ  .رئته واندرا اإ

نوع من أ نواع ادليدان الرشيطية طولها من ثالث اىل س بع ميلميرت حتتوي 

ىل أ ربعة حلقات تنهتيي ال خرية بكيس مملوء ابلبويضات تنفصل  من ثالث اإ

ال خرية عن جسم الطفييل لتتحرر ابلوسط اخلاريج و تتواجد هذه 

 .ادليدان بكرثة بأ معاء ادليدان

 Echinococcus granulosus:الطفيـــــل 
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 كيف ينتق ل و يتطور الكيس المائي ؟
تكمتل دورة احلياة بني العائل الهنايئ و هو الالكب او القطط  و  بني العائل الوس يط و اذلي ميثهل 

 .الكثري من الثدييات اكلإنسان او ال غنام 

 الهنايئ يصاب بعد أ لكه الريقات املوجودة بأ عضاء العائل الوس يطالعائل. 

  ىل الإنسان العائل  :اكل يتالوس يط يصاب بعد أ لكه الريقات احملررة ابلوسط اخلاريج و تنتقل اإ

 .اللحس من طرف اللكب-

 تناول حلم احليوان املريض-

  ( اخلس.)تناول بعض اخلرض الغري مطهرة-

البيض الطفييل عرب لك من الغشاء املعوي واملسكل ادلموي أ و اللمفاوي ليس تقر يف الكبد أ و ينتقل 

صابة.الرئتني  او ابيق ال عضاء اكلقلب والطحال املخ والعظام   الكبد أ كرث ال عضاء اإ

 .هبذا ادلاء تليه الرئتني مث ابيق ال عضاء 
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هل هو خطير ؟... الكيس المائي    
 معلية 2000 من أ كرث س نة لك ابجلزائر  جترى

 لك عىل جيب ذلا ،  املرض هذا بسبب جراحية

 عن ويبحث العيد كبش جيدا يتفقد ان مضح  

 يأ خذ واذلي الكبد او الرئتني يف املايئ الكيس

 كيسة شلك عىل ويكون الوردي اللون غالبا

  . مملوءة



 تشخي       ص الم    رض

 يكون املصاب الإنسان عىل الإعراض ظهور 

 عنه الكشف مصت يف الكيس يتطور حيث متأ خرا

 التحاليل او الإشعاعي التصوير طريق عن يكون

 او املبارش الطفييل التشخيص او البيولوجية

 املناعة تشخيص



 الوق اية من الم    رض
 القضاء عىل الالكب الضاةل  - 

معاجلة الالكب املوجودة ابلبيت وذكل بعالهجا من ادليدان وحرق -

 -فضالهتا

 منع الالكب من ادلخول اىل املساخل وسد لك املداخل -

 مس  50حرق لك ال حشاء املصابة لل حضية او دفهنا ابلرتاب عىل ال قل حنو -

اجتناب ملس او اللعب مع الالكب غسل ال يدي قبل لك وجبة، تنظيف -

 البيوت اليت تتواجد فهيا الالكب

ضافة بعض القطرات من ماء - غسل ال يدي و اخلرض جيدا و من ال حسن اإ

 اجلافيل

عطاء ال عضاء املصابة ابلكيس املايئ للالكب-  اجتناب اإ



 الع              الج

ل املايئ الكيس عالج يكون ل  عن اإ

 اجلراحة طريق


