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قضاء داقوق،   البرية في مجموعة االوالي والديدان المتطفلة على الحيوانات 
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 الملخص

     :تم في الدراسة الحالية جمع وفحص وتشريح عدد من الحيوانات البرية وقد عثر على االنواع التالية من الطفيليات

 Uromastyx هذا أول تسجيل لهذا الجنس في الضب  ويعد Haemoproteus جنس هيموبروتيس    :االوالي الطفيلية

loricata    وعثر على جنس االيميرياEimeria    في االرنبLepus capensis    والسلحفاةMauremys caspica    بينما

على الخنزير   Entamoebaعثر  الشريطية  .sucrofa   Susفي  القنفذ   Anoplocephalaجنس    :الديدان  في 

Hemiechinus auritus  عزلت ثالثة أجناس ألول مرة من الثعلب   الذي يعد مضيفًا جديدًا لهذه الدودة بينماVulpes 

vuIpes    هيangertrudae  Fossor  ،Pericapsifer  pagenstecheri،  taborensis   Cycloskrjabinia .    الديدان

  . Mauremys caspica  في السلحفاة  trispinosa  Cosmocercaوجنس      acus  Rhaphidascarisجنس    :الخيطية

 Hemiechinus auritusالقنفذ    من Acanthocephala عزلت الدودة مشوكة الرأس جنس  :الديدان شائكات الرؤوس

 ألول مرة. 

 تحديد نسبة الخمج.  ;الحيوانات البرية ;االوالي والطفيليات الداخلية :الدالةالكلمات 
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Protozoa and Helminth Parasitic Fauna of Wild Animals 

in Daquq District, Kirkuk Province, Iraq. 

Maysaa Younis Ali1, Husain Fadil Hassan2 

1,2 Department of Biology, College of Science, University of Kirkuk, Kirkuk, Iraq. 

1maysailaaammm@gmail.com, 2 drhusain4@gmail.com 

Abstract 

In the current study, a number of wild animals were collected, examined, and dissected, 

and the following types of parasites were found: 

The parasitic protozoan: the genus Haemoproteus, and this is the first record of this 

genus in the lizard Uromastyx loricata. The genus Eimeria was found in the rabbit Lepus 

capensis and the turtle Mauremys caspica, while Entamoeba was found in the pig Sus sucrofa. 

The tapeworm’s genus Anoplocephala in hedgehog Hemiechinus auritus, which is a "new" 

host for this worm, while three genera were isolated for the first time from the fox, Vulpes 

vuIpes  which are Fossor angertrudae, Pericapsifer pagenstecheri, and Cycloskrjabinia 

taborensis. The nematode genera Rhaphidascaris acus and Cosmocerca trispinosa  were found 

in the turtle Mauremys caspica. The Acanthocephalas theGenus AcanthocephaIa was isolated 

from the hedgehog Hemiechinus auritus for the first time.                                          

Keywords: protozoa and endoparasites; wild animals; Determine the rate of infection.          
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   :المقدمة .1

تعتمد على نفسها في الحصول على  تعد الحيوانات البرية االليفة منها والمفترسة عنصرًا مهمًا من الثروة الحيوانية التي  

وتكمن اهمية الحيوانات البرية في   الغذاء والمأوى مما تجعلها ال تتأقلم في العيش مع البشر فتتعرض بذلك للصيد واالفتراس،

  [1] كونها مصدرًا للغذاء والجلود والصوف اضافة الى دورها في الحفاظ على التوازن الطبيعي في البيئة وأهميتها الطبية  

المحاصيل الزراعية المختلفة التي تشكل دعامة اساسية للثروة    إلتالفهاالحيوانات البرية خسائر مادية جسيمة نتيجة    تتسبب 

والفيروسات [2] االقتصادية   كالبكتريا  المرضية  المسببات  نقل  في  البرية  الحيوانات  من  العديد  تساهم  نفسه  االتجاه  وفي 

لقد حظيت  [3] والحيوان والتي قد ينتج عنها الموت والهالك في حاالت الخمج الشديدة    والفطريات والطفيليات الى االنسان

 الحيوانات البرية باهتمام الباحثين والدارسين في مختلف أنحاء العالم وخاصة الطفيليات التي تصيبها وتقوم بنقلها الى االنسان

اهميته ولم تجري سوى دراسات قليلة االمر الذي حفزنا للقيام بالدراسة  ما في العراق فلم يحض الموضوع باهتمام يوازي  ا [4]

هدفت الدراسة التحري عن الطفيليات الدموية والمعوية وتحديد نسبة الخمج في عدد من الحيوانات البرية ضمن    [5]  الحالية

 قضاء داقوق في محافظة كركوك.

 : المواد وطرائق العمل .2

   :للحيوانات البريةموقع جمع العينات  2.1

لجمع الحيوانات البرية المفترسة واألليفة ذات   (لدراسة أربعة مواسم )نهاية الصيف، والخريف، والشتاء والربيعشملت ا

والسالحف والقنافذ واألرانب في األقضية والنواحي التابعة لمحافظة    والسحالي والثعالب   الفصائل واألجناس المختلفة كالخنازير

 تزدهر هذه المناطق إذ الحويجة.  وأطرافكم عن المحافظة  40التي تبعد    داقوق و وافتخار    ينكجهو كركوك وتحديدا قرية الرشاد  

انواعًا عديدة من الحشرات  اليها تجلب والشتوية الصيفية المحاصيل  لزراعة تستخدم واسعة مساحات اإلحيائي لوجود بالتنوع

ما يجعلها بيئة مناسبة للعديد من انواع  م الزواحف، من عديدة أنواع فيها تعيس صحراوية شبه مناطق  أيضا والقوارض وفيها

 عن الدفء والغذاء.  الطيور البرية المهاجرة التي تأتي الى هذه المناطق خالل فصل الشتاء بحثاً 
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 :اصطياد وتشريح العينة2.2 

تم اصطياد الحيوانات البرية مثل الخنزير والثعلب بطلـــق الناري واصطياد باقي الحيوانات الزاحفة كالسالحف والضب  

من شهر   جمعت عينات شهرية من الحيوانات البرية .م المختلفة التي اعدت لهذا الغرضوالقنفذ بأقفاص الصيد ذات األحجا

اذ تم جلبها حية الى المختبر وتخديرها بمادة الكلوروفورم، وتشريح العينة وذلك 2019 ولغاية شهر ايار   2018 كانون االول

من الصدر حتى نهاية الجسم الى مخرج الحيوان وباستعمال مقص كبير مع مشرط وتمت عملية   بفتح منطقة البطن ابتداءً 

اذ قسمت أجزاء    Normal saline  %0.9عت بالمحلـــــول الفسلجي  من منطقة البطن، وعزلت االحشاء الداخلية ووض التشريح

والقانصة واالمعاء ثم فصل كل عضو وشرح طوليًا بحثًا عن الديدان الطفيلية وتم    المريءالقناة الهضمية كاًل على حدى الى  

في قناني زجاجية وضع العينات المعزولة في طبق بتري لفحصها وتشخيصها تحت المجهر الضوئي ، وبعدها تم حفظها  

تم تحديد نوع وساللة كل طفيلي من قبل مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي /   4%حاوية على محلول الفورمالين بنسبة  

 (.  6جامعة بغداد )

  :تحضير الشرائح وتصبيغها 2.3 

حتى نهاية شهر    2018االول  شهر كانون    نما بيتم في الدراسة الحالية جمع وفحص عددًا من الحيوانات البرية للفترة  

بالنسبة الى طفيليات الدم كانت الشرائح نحضر بعد اخذها من الحيوانات  لدراسة وطفيليات الدم واالمعاء فيهما. 2019أيار 

طلق وكانت  م  مثيليلشرائح الرقيقة تثبت حال جفافها بكحول  ابشكلين أواًل شريحة رقيقة واخرى ثخينة من كل مضيف. وكانت  

ثم غسلت بماء   4%حدة وبتركيز  ثم صبغت الشرائح جميعها بصبغة جيمسا لمدة ساعة وا لشرائح الثخينة تترك بدون تثبيت.ا

ة ثم جففت الشرائح وفحصت تباعًا بالمجهر باستخدام العدسة الزيتية. الديدان الشريطية  فقد  لمدة تقارب الثالثون دقيق  لحنفيةا

ساعة ثم بعد ذلك   24بعد ضغطها بين شريحتين زجاجيتين لمدة 4% نظفت بالمحلول الفسلجي ثم ثبتت بالفورمالين بتركيو 

الفورمالين ومن ثم صبغت بصبغة االسيتوكارمين بعد أزالة الماء من العينة   إلزالة ساعة    24ت بالماء وتركت فيه لمدة  غسل

دقائق بعدها نقلت 10لمدة  80%دقيقة وثم تنقل الى تركيز   15لمدة  70%وذلك بالتدرج الكحولي االثيلي اذ وضعت بتركيز  

واضيفت لها بلسم    xylolدقائق ثم روقت بالزايلول    10%لمدة  100دقائق ثم الى الكحول المطلق  5لمدة  90%الى تركيز  

 ساعة.  24كندا ووضعت عليها االغطية الزجاجية وتركت لتجف في درجة حرارة الغرفة لمدة 
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لقة بها ثم نقلت أما بالنسبة للديدان الخيطية فقد غسلت بالماء المقطر لمدة ساعة للتخلص من الشوائب والمواد العا

بطالء جاجية وتحديد غطاء الشريحة  الى محلول الالكتوفينول لترويقها واكتسابها الشفافية اذ يتم وضعها على الشريحة الز 

أما بالنسبة للديدان للشوكية الرأس فقد غسلت الديدان بالمحلول الملحي االعتيادي ووضعت في طبق بتري    .[7]االظافر  

%(  70)بتركيزبعد ذلك ثبت في محلول كحول أثيلي   Proboscis ( ساعات في الثالجة وذلك لجعلها تمد الخطم  3لمدة )

[8] . 

   :النتائــج .3

منها كانت سليمة وتم العثور في هذه الدراسة  7في حين   22.2%وكان أثنان منها مخمج بنسبة  من القنافذ 9تم فحص      

قنفذ واحد من نوع  ل  AcanthocephaIa nguillae  وهو  AcanthocephaIa ت الرؤوساعلى نوع واحد فقط من مشوك

Hemiechinus auritus  خمج الرأس   % 11.1وبنسبة  عارية  جنس  من  الشريطية  الدودة  على  العثور  تم  وكما 

AnoplocephaIa  11.1خمج  أخر وبنسبةلقنفذ   .% 

 . النسبة المئوية للقنافذ السليمة والمخمجة: 1جدول 

 % الخمج عدد القنافذ المخمجة عدد القنافذ السليمة عدد القنافذ المفحوصة نوع الحيوان 

 22.2 2 7 9 القنفذ

% ولقد تم تشخيص    16وتبين خمج اربعة منها وبنسبة خمج اجمالي     Lepus capensis   برياً ارنبًا    25تم فحص       

% .ولم يعثر على اي طفيلي اخر من خالل فحص  16نوع واحد فقط من االوالي البوغية من جنس االيميريا وبنسبة خمج  

 المسحة الدموية والتجويف الجسمي والقناة الهضمية والرئتين .  

 .النسبة المئوية لالرانب البرية السليمة والمخمجة: 2جدول 

 % الخمج عدد االرانب المخمجة  عدد االرانب السليمة  عدد االرانب المفحوصة  نوع الحيوان 

 16 4 21 25 االرنب البري 
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اذ تبين أن أثنان    األولى من نوعها في تسجيل هذه الديدان الشريطية في العراق  Vulpes vuIpesتعد الثعالب الحمراء       

 Fossor (.Taenia sp) الشريطيةوهما الدودة    .%وتم تسجيل ثالثة من الديدان الشريطية33.3من الثعالب مخمجة بنسبة  

angertrudae الشريطية  والدودة pericapsifer pagenstecheri Cycloskrjabina taborensis ، 

 .النسبة المئوية للثعالب المخمجة بالطفيلي :3جدول 

يعد مضيفًا للعديد من الطفيليات المسببة لإلمراض المشتركة بين االنسان والحيوان وقد    sucrofa  Sus الخنزير البري       

 11.1%لخنزير واحد بنسبة خمج    Eimeriaوااليميريا  Entamoeba وجد خمج ثنائي باالوالي الطفيلية وهما جنس االنتاميبا  

وقد بينت النتائج أن اربعة منها كانت   Mauremys caspica( سالحف من نوع  10الحالية ) جمعت خالل الدراسة       

% وقد تم العثور خالل المسح على ثالثة انواع من الطفيليات واحدة من االوالي الطفيلية  40   مخمجة بالطفيليات وبنسبة خمج

بنسبة و Rhaphidascris acus هماواثنان من الديدان االسطوانية  10%وبنسبة خمج    Eimeriaالبوغية من جنس االيميريا  

 %.  20بنسبة  Cosmocerca trispinosaو% 10

   .النسبة المئوية للسالحف السليمة و المخمجة :4جدول 

 %الخمج  عدد السالحف المخمجة عدد السالحف السليمة  عدد السالحف المفحوصة  نوع الحيوان 

 40 4 6 10 السلحفاة

كانت مخمجة بالطفيليات من مجموع   Uromastyx  loricataبينت نتائج الدراسة الحالية أن ثالثة من الضب من نوع       

 .Haemoproteus% لطفيلي 27.1احدى عشر ضبًا تم اصطيادها وفحصها وكانت نسبة الخمج االجمالي 

 % الخمج عدد الثعالب المخمجة الطفيلي 

Cycloskrjabina 1 33.3 

Fossor + Pericapsifer 1 33.3 
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    (أ)  ب(                )                                 

    

 ( )ج

 .Hemiechinus auritus يوضح القنفذ أ( :1 شكل

 10x، 40xبقوة تكبير جنس عاريات الرأس من Anoplocephala الشريطية الدودة ب(

      الطرف االمامي للجسم يوضح الخطم ومزود من جنس مشوكات الراسAcanthocephaIa anguillae    الدودة ج(

 10x،40xتكبير بقوة spines اشواك أو hooks بكالليب
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 Vulpes vulpes للثعالب الحمراء Fossor angertrudae يةالرؤيس للدودة الشريط (أ: 2شكل 

 . الناضجةالقطع  ب(

 القطع الحبلى. ج( 

 . 40x بقوة تكبير carminic Aceto القطع األخيرة للدودة الشريطية المصبوغة بصبغة د(

 )أ( 

 ب( )

 ج( )

 )د( 
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المصبوغة   Vulpes vulpesللثعالب الحمراء Pericapsif pagenstecheri    يةالرؤيس للدودة الشريط أ(: 3 شكل

 . 40xتكبير   بقوة Aceto carminicبصبغة

 القطع الناضجة.  ب(

 القطع الحبلى.  ج(
 .القطع األخيرة للدودة الشريطية  د(

 ( أ)

 ( ب)

 ( د )

 ( ج)
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المصبوغة   Vulpes vulpesثعالب الحمراء لل Cycloskrjabina  taborensis   يةأ( الرؤيس للدودة الشريط: 4شكل 
 . 40xبقوة تكبير   carminic Aceto بصبغة

 القطع الناضجة.  ب(

 القطع الحبلى.  ج(

 القطع األخيرة للدودة الشريطية  د(

 ب( )

 (أ)

 (ج)

 ( د)
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المصبوغ بصبغة الالكتوفينول   الطرف االمامي للذكر Raphidascaries acusالدودة الخيطية االسطوانية  (أ: 5شكل 
 .x40و 10x بقوة تكبير

 .الطرف الخلفي للذكر ب(

 .لألنثىالفتحة التناسلية  ج(

 

 

 (أ)

 ( ب)

 (ج)

mailto:uokirkuk.edu.iq/kujss


             Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   

Volume 16, Issue 1, March 2021, pp. (73-90) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com

 
   84 

   

       

                                   

 

المصبوغ   االنثى الدودة و الطرف االمامي للذكر Cosmocerca trispinosaالدودة الخيطية االسطوانية  أ(: 6شكل 

 . 40x  و x10تكبير بصبغة الالكتوفينول بقوة 

 .الطرف الخلفي لالنثى ب(

 . الطرف الخلفي للذكر ج(

   

 Uromastyx loricataللضب من نوع  100xقوة تكبير المصبوغة بصبغة كيمزا. Haemoproteusجنس  (أ: 7 شكل

 ..100x قوة تكبير 85%  بتركيز بملح الطعام  المحضرة Entamoebaجنس االنتاميبا )ب(

 (ج) ( ب)

 (أ)

 (أ)
 ( ب)
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 .السليمة والمخمجة الحيوانات البرية النسبة المئوية لطفيليات: 5جدول  .

 

 : المناقشـــــة .4

الرؤوسكانت   مشوكة  نوع    في AcanthocephaIa anguillae وهوAcanthocephaIa الديدان  من  القنفذ 

Hemiechinus auritus  باتجاه الناحية البطنية ون االبيض وجسمها الطويل االسطواني والمقوس قلياًل  لوتتميز بال 

. تفقد  spinesأواشواك  hooksالطرف االمامي للجسم  والخطم مزود عادة بكالليب    منproboscis ويبرز الخطم  

لذا    Lemnisciهذه الديدان الجهاز الهضمي وتتميز بوجود ردبين يمتدان في الجوف الجسمي يعرفان بالشريطين  

 [9]يحتوي الشريطان على نوى عمالقة لها اهمية في تصنيف الطفيلي 

 الطفيلي  اسم المضيف 
الحيوانات  عدد
 المفحوصة  البرية

الحيوانات  عدد
 المصابة

االصابة   نسبة
% 

 القنفذ
Hemiechinus auritus 

Acanthocephala 

 شوكية الراس 
 

9 

1 11.1 

Anoplocephala 

 11.1 1 عارية الراس 

 االرنب البري 

Lepus capensis 

Eimeria 

 
25 4 16 

 الثعلب

Vulpes vuIpes 

Cycloskrjabina 

3 
1 33.3 

Fossor + 

Pericapsifer 1 33.3 

 الخنزير البري 

 sucrofa Sus 
Entamoeba Eimeria 1 1 11.1 

 

 السلحفاة  

Mauremys caspica 

 

Eimeria 

10 

1 

 

10 

 

Rhaphidascaris 1 10 

Cosmocerca 2 20 

 الضب 

Uromastyx    loricata 
Haemoproteus 11 3 27,1 
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جنس         من  الشريطية  لعائلة  AnoplocephaIaوالدودة  الرأس    ينتمي  رتبة   Family Anoplocephalidaeعارية 

الجنس بوجود جهاز تناسلي واحد وفتحة تناسلية واحدة جانبية  ويتميز هذا  Cyclophyllidea Orderالعقلية   الشريطيات

سنتمتر والرؤيس يحتوي على ممصات ويتميز بوجود 1سنتمتر وعرضها    8 الموقع وتكون القطع عريضة ويبلغ طول الدودة

والجدير بالذكر، تعد الدراسة الحالية االولى من نوعها في تسجيل   [10]خلف كل ممص  Lappets اللسان    تشبهزائدة طويلة  

 مشوكة الرأس وعارية الرأس في القنفذ في العراق.

  خمسة انواع من االيميريا   وتسببهمن المرض نوعان هما الكوكسيديا المعوية    الكوكسيديا ويوجدينتج خمج االيميريا مرض       

شهيتها وتفقد وزنها وتصاب بالهزل بالكوكسيديا  ، وتفقد االرانب المصابة  E.stiedaوالكوكسيديا الكبدية وتسببه ايميريا ستيديا  

ويمكن انتقال هذه االمراض من خالل الغذاء الملوث بالكيس البوغي لاليميريا والتي تتميز بقشرة    [11]  مع ظهور االسهال

ايام من خروجها مع براز االرانب    4ء على االرض لفترة طويلة وتصبح هذه البيوض معدية بعد  خارجية صلبة تمكنها من البقا

 .  [12]المصاب 

  Family  Taenidaeمن عائلة التينيديا      .Fossor angertruda (Taenia Sp.)    Fosor Honess  syيعد جنس  

  Sp وتصيب جنس  [13]وبيطرية  تضم افرادًا ذوات اهمية طبية    التي Order cyclophyllideaالعقليةالشريطيات    رتبة

Taenia    أمعاء الثعالبVulpes vuIpes    واكالت اللحوم ويوجد الطور اليرقي المثانيtenicullus   Cysticercus   فى

والماعز واالبقار واالبل. والطور اليرقي عبارة عن حوصلة يحيط بها كيس خارجي رقيق    الكبد أو التجويف البريتوني لالغنام

   [14].   مقلوبوتحتوي على سائل شفاف ولها رقبة طويلة يوجد بنهايتها الرؤيس بوضع 

ب من  في الثعال  Cycloskrjabina taborensisالشريطية    والدودةPericapsifer pagenstecheriالشريطية  الدودة        

الرأس  Vulpes vuIpes نوع عارية   الشريطيات  رتبةAnoplocephalidae عائلة    Anoplocephalacجنس 

واحدة    .taborensis  Cويتميز     Order cyclophyllideaالعقلية تناسلية  فتحة  وبوجود  الجسمية عريضة  القطع  يكون 

يكون القطع الجسمية عريضة وذات    .pagenstecheri   Pوالمبيض والغدد المحية ثنائية الفص والخصى عديدة. فيما يتميز  

  [15].فتحة تناسلية واحدة جانبية الموقع والخصى اكثر عددًاوالمبيض والغدد المحية غير مفصصة
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 Rhizopoda  Superclass     وصنف جذرية االقدام Order Amoebida ي جنس االنتاميبا الى رتبة االميبات  ينتم     

ويتميز Sarcoacastigophora    phylumشعبة اللحميات المسوطة   Sub phylum Sarcodinaالثانويةشعبة اللحميات  

وهو نادر جدًا في االنسان وهو طفيلي غير ممرض. يتراوح  خفيفاً  بالتطفل على الخنازير مسببة لها اسهاالً   جنس االنتاميبا

( مايكرونًا والنواة تحتوي على نوية مركزية والغشاء النووي مبطن من الداخل بحبيبات كروماتية 10-25قطر الطور الناشط )

ويمتاز الطور المتكيس  لسايتوبالزم على فجوات حاوية على البكتريا.ويحتوي ا [16] واحدمنتظمة وتكون متجمعة في قطب 

( مايكرونًا باحتوائها على نواة واحدة اضافة الى اجسام قضبانية وكتلة كاليكوجينية تشغل الكيس. تعد الخنازير   18-10)

Sus   sucrofa  طرية كاالسكارسكمضائف نهائية أو وسطية للعديد من الطفيليات ذوات االهمية الطبية والبيAscaris 

sum  ، Trichinella spiralis    والطور اليرقيCysticercus cellulose  للدودة الشريطية الوحيدة   solium  Taenia  

Cryptosporidium,  [17]   

عائلة انساكيدي  acus  Rhaphidascaris   (Bloch,1779)    Anisakinae ,sy. Ascaris acus يتبع جنس  

Anisakidae   FamiIy    )رتبة الصفريات )االسكاريدات Order Ascaridida   وهي ديدان خيطية اسطوانية توجد اطوارها

البالغة في عدة لبائن بحرية كالفقمة والدولفين وخنزير البحر والحيتان بينما توجد يرقاتها في الحبار وفي العديد من االسماك  

نهاية الخلفية للذكور  [18] حة الفم محاطة بثالثة شفاه احداهما ظهرية واثنان بطنيتان .تتميز بعدم امتالكها محفظة فمية وفت

الخلفية   النهاية  البطنية بينما  الناحية  ويعرف االن بان خمج االنسان قد يحدث نتيجة تناوله   مدببة.  لألنثىمعقوفة باتجاه 

والجدير بالذكر ان هذه الديدان تسبب داء انساكس في أوربا واليابان نتيجة تناول السمك البحري غير  للطعام البحري الني.

   [19].المطهي جيداً 

-15) وهي ديدان خيطية اسطوانية صغيرة  Oxyuridae  Family Ascaridida   Orderعائلة الديدان الدبوسية 

الفم محاط بثالث شفاه غير ظاهرة والطرف الخلفي لالنثى  ان واالرانب.تعيش في االمعاء الغليظة للخيول واالنس ملميتر(1

 ].20[جماعية مدبب بينما الطرف الخلفي للذكر معقوف ويحمل شوكة 
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نظرًا لعدم وجود دراسات سابقة منشورة بهذا الخصوص في العراق فقد تعد دراستنا اول تسجيل للهيموبروتيس في      

 [21] [17] اقتربت نتائج هذه الدراسة مع دراسات عديدة اجريت في البرازيل  العراق.في    Uromastyx loricataالضب  

  [14]. وتايالند  [13]ومصر[12] وتركيا [20] وايران 

 Schzontsتنقسم افراد جنس الهيموبروتيس داخل الخاليا المبطنة لألوعية الدموية في الرئة والكبد مكونة المنقسمات   

الدم الحمر مكونة االمشاج المؤنثة والذكرية وعندما تمتص    كريات   Merozoitesسمات تتحرر االقسومات  وبانفجار هذه المنق

الى حد كبير مثيلتها في  الطفيلي بعدة مراحل تشبه  ليمر  الحشرة  الى داخل معدة  الدم تنتقل هذه االمشاج  البرغش  ذبابة 
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