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عديدات الخاليا 

Sub kingdom: Metazoa

السيلومىالفراغ ◼

Coelomate:

هو عبارة عن فراغ يوجد ما ◼

.بين طبقتى ميزودرم 

الفراغ السيلومى الكاذب ◼

Pseudocoelomate:

هو عبارة عن فراغ بين 

طبقة الميزودرم وطبقة 

(.االندودرم



Digestive sac
(from endoderm)

(من الطبقة الداخلية)كيس هضمي 

Body covering
(from ectoderm)

(من الطبقة الخارجية)مغطاء الجس

Tissue-filled region
(from mesoderm)

(من الطبقة الوسطى)باألنسجة منطقة مليئة 

No body cavity (a flatworm) (       دودة مفلطحة)ال وجود للتجويف الجسدي 



Body covering
(from ectoderm)

(من الطبقة الخارجية)مغطاء الجس

Muscle layer
(from mesoderm)

طبقة عضلية 
(من الطبقة الوسطى)

Digestive tract
(from endoderm)

قناة هضمية
(من الطبقة الوسطى)

Pseudocoelom
سيلوم كاذب

Pseudocoelom (a roundworm) (       دودة مستديرة)تجويف سيلومي كاذب 



Coelom
تجويف السيلوم

Digestive tract
(from endoderm)

(من الطبقة الداخلية) القناة الهضمية 

Body covering
(from ectoderm)

مغطاء الجس
(من الطبقة الداخلية)

Tissue layer
lining coelom

and suspending
internal organs

(from mesoderm)
طبقة نسيجية تبطن تجويف

األعضاءبهاويعلق السيلوم

(من الطبقة الوسطى)الداخلية 

True coelom (a segmented worm) (    دودة حلقية)تجويف سيلومي حقيقي 



Comparison of Body Organization of Flatworms, 
Roundworms, and Earthworms

Flatworm

Earthworm

Roundworm





مميزات الديدان املفلطحة
.محددةوأجهزةأعضاءفيهيظهرحيوانوأولالديدانمنبدائيةأنواع❖

.متطفلاألخروالبعضالمعيشةحرةبعضهاافرادتضم❖

الفراغعديمة(واندودرموميزودرماكتودرم)الطبقةثالثيةحيوانات❖
.Acoelomateالسيلومى

الممصاتمثلالطفيليةالمعيشةمعللتكيفخاصةاعضاءبهاظهرت❖
.والخطاطيف

.جسمالتركيبفىيدخلمتكاملعضليجهازولهابكيوتيكلمغطىالجسم❖

أوقةالوروتشبهبطنىظهرىاتجاهفىومفلطح,الجانبينمتماثلالجسم❖
.الشريط

.شرجفتحةتوجدوالالفمبفتحةتبدأالهضميةالقناه❖

ددغوتوجدالبلهارسياعداماخناثحيواناتفهىمعقدالتناسلىالجهاز❖
.الواقىبالقشرتمدهقشريةوغددالغذائيةبالموادالبيضتمدمحية

نهماميخرج(المخعنعبارة)االمامفىعقدتينمنيتكونالعصبىالجهاز❖
.خلفيةوأخرىأماميةاعصاب



اخراجيةوحداتمنيتكوناالخراجيالجهاز

flameاللهبيةالخالياهياولية cells:

زوائدلهاالشكلمنتظمةغيرخالياوهى

بينتجويفلهاخليةوكل,الكاذبةاالقدامتشبه

منيخرجهدبكلأهدابعدةبداخلهخلوى

لهبحركةهداباالضرباتتشبه.قاعديةحبيبة

.التسميةاستمدتمنهاوالشمعة

السائلتدفعالمستمرةهداباالضربات

اوليةاخراجيةقنواتفياالخراجي

protonephredial tubes.

لتفتحفأكبراكبرقنواتفيالقنواتهذهتصب

.nephredioporeاخراجيبثقبللخارج

يداكسوثانىدهنيةاحماضتفرزالخليةوهذه

.وامونياكربون



منيتكونوالشكلسلميالعصبيالجهاز:

عصبيةعقدة)فصينذيمخnerve ganglion)

.مزدوجة

جانبيينعصبيينحبلينlateral nerve cordsتصل

.مستعرضةوصالتبينهما

الظهريةالحبالمنزوجيوجدقدdorsal cordsو

ventralالبطنيةالحبالمنزوج cords.

بالجسممنتشرةعصبيةشبكة.

بسيطةالحساعضاء.

الالفسيلوميت 



Phylum: 
Platyhelminthes

الديدان المفلطحة قبيلة 

Class: 
Turbellaria

Class: 
Trematoda

Class: 
Cestoda

Digeneaثنائية العائل Monogeneaوحيدة العائل 



اتمجموعفىتعيشأنإلىتميلوقد.العذبةاملياهفىحرةمعيشةتعيشديدان.

غديةمهدبةخاليامنطبقةهتغطيورقىجسمها.

 ممصاتلهايوجدل.

يظهر ,لفماعنعبارةالشكلبيضاويةفتحةالبطنىللسطحالوسطىالخطعلىيوجد
.(دانوالديالقشريةالحيواناتيفترس)الفرائسعلىللقبضالبلعومخاللهامن

الخالياوخارجداخلالهضميتمحيثأفرعثالثلهاالهضميةالقناه.

 يقع خلف فتحة الفم الفتحة التناسليةGonoporeالشرجوتغيب فتحة.

خنث توجد بها ظاهرة الت

Class: Turbellaria يدان التربالرياد



:الخارجىالشكل
.ومفلطحممدودصغير البالنارياجسم•
لفيةالخالنهايةبينماعريضةاألماميةنهايته•

 مدببة
 
.مانوعا

صانفللجسماألمامىالطرفمنبالقربويبرز•
.صغيرانجانبيان

عينانالظهرى السطحمقدمةعلىوتظهر •
.صغيرتان

فيالبطنيةالناحيةعلىفمفتحةوتوجد•
.الجسممنالخلفيالنصف

هاخلفاملشتركةالتناسليةالفتحةوتوجد•

.مباشرة





التكاثر
:التجدد –2

فقده من للبالناريا مقدرة كبيرة لتعويض ما ت

أجزاء جسمها

:الالجنس يالتكاثر –1

الطولىالثنائيباإلنشطار 



:الجنس يالتكاثر –3
فيواألنثوي الذكري الجهاز وجودمنبالرغم◼

 أنهإل الدودةنفس
 
حتلقييحدثمانادرا

ودتيندبينخلطيالتلقيحيكون حيثذاتي
السطحمنالخلفيالجزءقيلتصحيث

.األخرى الدودةمنبمثيلهلدودةالبطني

Shellالقشريةالغدد◼ glands:-

.الواقىبالقشرالبيضتمدغددوهى

Yolkالمحيةالغدد◼ glands:-وهى

الغذائيةبالموادالبيضتمدغدد

اءاملفياملغمورةاألشياءعلىالبيضيوضع
بالنارياالتشبهصغيرةبالناريالتكون وتفقس

.األم



.Flukesعليهايطلقمتطفلةمعيشةتعيشديدان•

.البلهارسياديدانفىكماأسطوانىيكونماونادراومبططورقىجسمها•

Liverالكبديةالديدانمثلالمراريةالقنواتفىيعيشمامنها• flukesمثل
Fasciola.

Intestineاألمعاءفىتعيشأنواعومنها• flukesمثلHeterophyes.

Bloodالدمويةاألوعيةفىيعيشماومنها• flukesمثلSchistosoma

ابأهدالجسمعلىتوجدوالأشواكأوبحراشيفمزودبكيوتيكلمغطىالجسم•

أمامىممصفيوجدالعائلبجسمنفسهاتثبيتفىتستخدمهاممصاتتوجدبل

Anteriorبالفميحيط suckerيسمىبطنىواألخرVentral sucker

Genitalتناسلىممصيوجدوقد sucker.

.الشرجفتحةوتغيبفرعينذاتالهضميةالقناه•

.اللهبيةبالخاليامزوداإلخراجىالجهاز•

Class: Trematoda الديدان الورقية( 2)



وحيدة العائل الديدان الورقية 

(Monogenea) Monogenetic trematoda

تشمل طفيليات خارجية غالبا، لها عائل واحد.

و أبخطاطيفمزودخلفيالتصاقعضو وبهالشجر،ورقيشبهالجسم
.ممصات

دورة الحياة مباشرة.

التكوين الجنيني يشمل يرقة مهدبة.

 فراد كلها خناثاأل.



العائل الديدان الورقية ثنائية 

(Digenea) Digenetic trematoda

فقاريةحيواناتعلىداخليةطفيلياتكلها.

قطعلىإمقسمةغيرجسامهاأمفلطحةديدان.

الفميالممصمكونةالفمحولممصاتلهاoral sucker،مكونةالبطنيالسطحوعلى

ventralالبطنيالممص sucker.

شكلعلى(كاملغير)الفمهيواحدةفتحةذوهضميجهازلهاYمقلوبة.

تشملمباشرةغيرمعقدةحياةدوراتلها:

جنسيافيهتتكاثر(فقاريحيوان)ساسيأعائل.

متوسطالبالعائليعرفجنسياالفيهتتكاثر(الرخوياتمنغالبافقاريال)ثانويعائل.

والالجنسيةالجنسيةجيالاألتعاقبظاهرةبهاتتضح.

مفاوييلجهازلبعضهاlymphatic systemالجسمداخلالموادلنقلبدائي.

خناثغالبافراداأل.

بيطري لذا تحظى باهتمام طبي و, ليفةمراض لإلنسان و حيواناته األتسبب بعض األهاكثير من

.واسع



.للكبدالصفراويةالقنواتفيالديدانهذهتعيش•
.أحيانا  واإلنسانأساسا  والماشيةاألغنامتصيبو•

بالتإلىثرويؤبهايفتكمماالمصابةللماشيةالكبدوتليفالشديدالهزالتسبب•

.الحيوانيةالثروةعلى
:همامنهاشائعاننوعانيوجد•

Fasciolaالكبديةاألغنامدودة- hepatica.
Fasciolaالكبديةالماشيةدودة- gigantica.



:الخارجىالشكل
ولذلكمفلطحةالشكلورقيةديدانهي•

.الورقيةبالديدانتسمى
طيمخرو بجزءللدودةاألماميالجزءينتهي•

لخلفيةاالنهايةبينماالرأس يباملخروطيعرف
.مستديرة

األماميالطرفعندالفمفتحةتوجد•
سمىيكبير عضليعضو بهاويحيط،للجسم
ةخلفبسيطهمسافةوعلىالفمياملمص
.البطنياملمصيوجد

فيالخلالطرفنهايةفيأخرى فتحةهناك•
.األخراجيالثقبتسمى



:داخلىالتشريحال
:والحركةالعضليالجهاز-1

وينالتكجيدةعضليةخالياالفاشيوالتوجد

طوليةعضليةأليافهيئةعلىتنتشر

البالغةالديدانأنإال،ورأسيةودائرية

عيشتالتيالمحدودللحيزنظرا  قليلةحركتها

.الصفراويةالقنواتداخلفيه

:الهضميجهازال-2

هيشبعضليبلعومإلىالفمفتحةتؤدي

إلىيتفرعقصيرمريءفيويفتحالقارورة

نبيجاعلىالخلفإلىيمتدانمعويينردبين

فروعمنهماردبكلمنوتنشأ،الجسم

وهذه،وسطيةفروعوكذلكمتعددةجانبية

.حجما  أصغرفريعاتمنهايتفرعالفروع



غتذاءاإل 

الفمطريقعنوالدمالكبدخالياالدودةتبتلع.

(الخالياخارجهضم)املعويةالردوبفياملوادهذهتهضم.

ياالخال بواسطةخرى األ الجسمجزاءأعلىوتوزعالهضمنواتجتمتص
.يضاأاللمفاوي الجهاز وربماالبرنشيمية

حماضواأل البسيطةالسكرياتعلىتحصلانللدودةيمكنكذلك
اللخرشفحويصالتهيئةعلىمباشرةالعائلدمبالزمامنمينيةاأل 

.اإلهابطبقة



:داخلىالتشريحال
:خراجىاإلالجهاز-3

النيتروجينيةالمخلفاتإلزالةمتخصصجهاز•

.الزائدوالماءالذائبة

منيينالخلفالثلثينفىوسطيةإخراجيةةقناتوجد•

.خراجىاإلبالثقبتنتهىالجسم

القنواتمنعديدتوجدةالقناهذهجانبىوعلى•

.لهبيةبخالياتنتهىالتىالصغيرة

والموادالماءاللهبيةالخالياأسواطحركةتدفع•

.أوليةإخراجيةقنواتإلىاالخراجية

ةإخراجيقناةفيوالماءالموادتتجمعالنهايةفي•

.الخارجإلىاالخراجيبالثقبتفتحرئيسية

:العصبيالجهاز-4

مرئبالتحيطعصبيةخاليامنتجمعاتمنيتركب•

.المخيتينالعقدتينتكون

ىالتمتدالعصبيةالحبالمنمجموعةمنهماتخرج•

هماالحبالهذهوأطول.المختلفةالجسماجزاء

.الخلفالىيمتداناللذانالجانبيانالعصبان



:داخلىالتشريحال
:تنفسال-5

.خاصةتنفسيةاعضاءبالدودةتوجدال•

منالطاقةباستخالصهوائياالتتنفس•

ميائيةكيتفاعالتبعدةالعضويةالموادبعض

.خاصةانزيماتبمساعدة

:التناسلىالجهاز-6

أعضاءتوجدحيثخناثالكبديةالديدان•

منيراكبحيزاتشغلوأنثويةذكريةتناسلية

.الجسم



الذكرىالتناسلىالجهاز:

عاءومنهماكلمنيخرجاليمنىعنأماميةاليسرىخصيتينمنيتكون-

المنويةالحيواناتتخزنوالتىالمنويةالحوصلةفىمعايفتحاحيثناقل

بالفتحةلىالتناسبالدهليزيفتحبقضيبتنتهىقاذفةقناةمنهاويخرجبها

.الخارجيالتناسليالثقبمنبالقربالذكريةالتناسلية

األنثوىالتناسلىالجهاز:

خلفللتمتدقصيرةبيضقناةإلىيؤدىأيمنواحدمبيضمنيتكون-

بقناةاألخرىهىتتصلالتىOotypeالبيضاعدادحجرةفىلتفتح

Yolkالمحيةالغددمناألتيةالوسطىالمح glandويوجد.الجانبية

Mehlis’sمهليزبغدةتعرفالخليةوحيدةغدة,هذهااللتقاءبمنطقة

glandبيضبالممتلئةملتويةمتسعةأنبوبةعنعبارة)الرحميوجدكما

.الذكريةيةالتناسلالفتحةمنبالقربالتناسلىالدهليزفىوتفتحالملقح



:الحياةدورة

البيضعتضوهناكالصفراءقناةفيالبالغةالديدانتعيش•

ةالدقيقمعاءاألإلىالصفراويةالعصارةمعينتقلالذي

.جالخارإلىالبرازمعيمرومنهاالغليظةمعاءاألثمللعائل

يومالميراسيدويخرجللماءتصلعندماالبيضةتفقس•

miracidium(المهدب)اللمدةالماءفيحرا  ويسبح

وهوالمناسبالوسيطالعائليجدحتىساعة24تتجاوز

.Lymneaليمنياجنسمنالقواقعمن

طورإلىويتحولالقوقعجسمالميراسيديوميخترق•

ثمrediaالريدياطورثمsporocystالبوغىالكيس

.cercariaالسركارياطور

كيستتثمالماءإلىوتخرجالقوقعجسمالسركارياتترك•

يابالمتاسركارتعرفالتيالمتكيسةالسركاريامكونة

metacercariaللطفيلالمعدىالطوروهي.

يةحالكيسداخلالسركارياتبقىالعاديةالظروفوفي•

عندالعشبآكلةللحيواناتالعدوىوتحدثشهورلعدة

معائهاأوفيللميتاسركارياحاملةمائيةنباتاتعلىهاتغذي

سرعانصغيرةكديدانوتنطلقأكياسهاتاسركاريايالمتفقد

القناةإلىثمالكبدإلىوتصلاالمعاءجدارتخترقما

بالغةديدانإلىوتنموفيهالتستقرالصفراوية





ديةاألمراض الىت تسببها الديدان الكب
وانحاللهالكبدتعفنمرضLiver rot(وقلةالحيوانضعفإلىيؤدى

.(موتهإلىيؤدىوقدانتاجه

إلىياالسركارنفاذعندللكبدالمبطنوالغشاءاألمعاءجدارفىنزيفحدوث
.المعدةعبرالجسمفراغ

فراءالصمرضذلكعنفينتجالصفراويةبالقنواتوإلتهابانسدادحدوث
.هضميةاضطراباتحدوثوبالتالى

سامةموادالديدانتفرزHaemolytic toxinsالوظائفعلىتؤثر
.للعائلالفسيولوجية

لةالكامبالديدانمصابنىءأغنامأوماشيةكبدعلىاإلنسانتغذيةعند
Halzoumمرضلهوتسببللبلعومالمخاطىبالسائلتلتصقفإنها or

Pharyngeal fasciolasisولبنانبسوريايكثر.

وحمىيىءقذلكعنفينتجسركارياللميتاحاملةنباتاتعلىاإلنسانبتغذية
أولبالقإلىومنهالجسمتجويفإلىالسركارياتصلوقد,وأنيمياوإسهال

مرضلهوتسببالجلدتحتنسيجأوالمخقاعدةأوالعينقاعأوالرئة
Oesinopilia.



Heterophyesاهلرتوفسديدان :اثنيا heterophyes



ألسماكاعلىتتغذىالتىوالطيوروالكالبوالقططلإلنسانالدقيقةاألمعاءفىتتواجد
.بمصرالدلتاشمالفىوالبرلسالمنزلةبحيرتىحولبهااالصابةوتكثر

يخرج,النموكاملةمرسيديمعلىوتحتوى,غطاءلهميكرون30طولهبنىلونهبيضها
Pirnellaقوقعالبيضعلىويتغذىالبحيراتمياهإلىويصلالبرازمعالبيض

conicaمتوسطعائليعتبرالذى.

حوصلةالىتتحولاسابيع4-3وبعدالقوقعداخلالمرسيديمتعيش
Sprocystsتعوموالقوقعتتركالتىالسركارياثمالريديامنجيلينوتعطى

Tilapiaالبلطىسمكوهوالثانىالمتوسطالعائلالىتصلحتىبالماء
niloticaالبورىسمكأوMagil cephalusالسمكةجسمتخترقحيث

مناسابيع3بعدمعديةوتصبحميتاسركارياإلىوتتحولالذيلاوالزعانفناحية
يرغاسماكتناولهخاللمنالنهائىللعائلالعدوىوتنتقلالسمكةجسمدخولها
.جيدامملحةغيراوجيدامطهية





دورةالمتاملقوقعاجوحتتممصاتمتتلكألهناالورقيةالديدانمنالبلهارسياتعترب
احلياه

باقى الديدان الورقية

الجناس غير منفصلة.

البيض له غطاء.

البيضة ليس لها شوكة.

ى يوجد طور ريديا اثناء التطور اليرق
.داخل القوقع

البلعوم عضلى.

الذكور لها خصية واحدة.

ذنب السركاريا وحيد الشعبة.

البلهارسيا

 الجناس منفصلة.

البيض ليس له غطاء.

البيضة لها شوكة.

قى ل يوجد طور ريديا اثناء التطور الير
.داخل القوقع

البلعوم غير عضلى.

الذكور لها اكثر من خصيتين.

ذنب السركاريا متشعب لشعبتين.

.يةالباباالوردةفىوتعيشالدمعلىالبلهارسياديدانتتغذى

Schistosoma sp. دودة البلهارسيا :ثالثا



يصاب اإلنسان بثالث أنواع من ديدان البلهارسيا  

Schistosoma mansoni بلهارسيا المستقيم

Schistosoma haematobium بلهارسيا المجارى البولية

Schistosoma japonicum بلهارسيا اليابانية

يتواجد فى مصر 
النوعين

يتواجد فى 
جنوب شرق 

اسيا

يضة لها الب, تعيش فى الشبكة الوريدية للمثانة البولية وينتج عنها اضرار مرضية فى القناه البولية
العائل الوسطى لها قوقع حلزونى  قائم  صدفته يسارية اللتفاف يسمى , شوكة طرفية 

Bullinus trancatus .وهو يوجد فى جميع انحاء مصر

البيضة لها شوكة , تصيب القولون وينتج عنها اعراض وامراض فى المعاء وينزل بيضها مع البراز

العائل الوسطى لها قوقع حلزونى مستدير يسمى  , جانبية Biomophloria 

alexanderina .وهو يوجد فى الدلتا

البيضة لها شوكة , تصيب القولون وينتج عنها اعراض وامراض فى المعاء وينزل بيضها مع البراز

جانبية



شيستوسوما هيماتوبيوم و شيستوسوما مانسواني 
Schistosoma haematobium and S.mansoni

الخارجيالشكل

:الذكر

.مم12-6بينطولهمفلطحقصير ❖

ملمصاخلفالبطنيةالناحيةتجاهالجسمجانباينثني❖

gynaecophoricالحتضانقناةلتكوينالبطني
canal.

التيالصغيرةالدرناتمنالعديدجسمهعلىتوجد❖

.حسيةحلماتتحمل

:النثى

رفيعاسطوانيجسمها،(مم18-12)الذكرمناطول ❖
.درناتعليهتوجدل املس



طح لنها تتميز بوجود تجويف على الس( ذوات الجسم املشقوق )سميت شيستوسوما •

البطني للذكور لحمل الناث وقت التزاوج

 يوجد في الجزء المامي ممصان هما الفميoral sucker و البطنيventral 
sucker(الكبر )و هذه املمصات اقوى في الذكر عنها في النثى.

 فتحات على جسم الدودة هي3توجد:

 الفمmouthعند الطرف المامي.

 الفتحة التناسليةgenital openingخلف املمص البطني.

 الثقب الخراجيexcretory poreعند النهاية الخلفية للجسم.

السطح لنها تتميز بوجود تجويف على( ذوات الجسم املشقوق )سميت شيستوسوما •

البطني للذكور لحمل الناث وقت التزاوج







Continue



Respiratory systemالجهاز التنفس ى 

ليس لها جهاز خاص بالتنفس.

تنفس ل هوائيا في الطور اليافعت.

تنفس الطوار املبكرة اثناء هجرتها عبر رئة النسان ت
هوائيا بتبادل الغازات بين سطح الجسم للدودة

.الصغيرة و دم العائل



الجهاز الهضمي

 تؤدي فتحة الفم الى املرئoesophagaus و ل يوجد
.بلعوم

 يحاط املرئ بخاليا الغدة املريئيةoesophageal 
gland.

 يتفرع املرئ امام املمص البطني الى ردبين معويين
intestinal caeca.

تكوين يتحد الردبين املعويين بالقرب من الطرف الخلفي ل
واحد ينتهي intestinal caecumردب معوي 

مسدودا



االمينيةباالحماضالغنيالعائلدمشيستوسوماتبتلع

.الفمطريقعنالبسيطةوالكربوهيدرات

فاشيوالفييحدثكماويمتصاالمعاءفيالدميهضم.

تعرفداكنةبنيةمواداالمعاءفيغيرالهيوغلوبينعنيتخلف

bilharziaالبلهارسيابصبغ pigmentsالىالفممنتطردالتي

.الدم

دةالموجووالسكرياتاالمينيةاالحماضبعضعلىالديدانتتغذى

الجسمجدارعبرايضاالدمفي





Intermediate hosts



اسالتالىمقسمشريطشكلعلىمفلطحةديدان.

تطفليةمعيشةتعيش.

راسلهاScolexبخطاطيفمزودةغير او مزودةصماماتاربعبها.

ائلهاعامعاءفىتعيشحيثهضميةقناهول فمفتحةالشريطيةللديدانليس
.الغشائىالنتشار خاللمنوتمتصهاملهضومالغذاءوسط

جانبيةالتناسليةالفتحات.

متوسطوعائل,اليافعةالديدانبهتعيشاساس ىعائل)الشريطيةعائالنللديدان
مثلوسطيانعائالنلهاشريطيةديدانهناككانوان.(اليرقيةالطوار فيهتعيش

Diphyllobothrium latumعائللهاليسشريطيةديدانوهناك
Hymenolepisالقزميةالشريطيةالدودةمثلوسطى nana.

Class: Cestodaالديدان الشريطية ( 3)



Mature proglottisاالسالت الناضجة 



Gravid  proglottisاالسالت املسنة 

Uterus

Egg



Taeniaدودة حلم البقر الشريطية  saginata

 قيقة الدبالمعاءفى عضالت جسم البقار و املثانيةتوجد الدودة
.لالنسان

 اسلة2000-1000امتار ولها 10-4الدودة الكاملة طولها.

 ةوااملكسيك وامريكا الجنوبي(  اثيوبيا)توجد فى افريقيا.



Taeniaدودة حلم اخلنزير الشريطية  solium

توجد الدودة املثانية فى عضالت جسم الخنازير وبالمعاء الدقيقة لالنسان.

العدوى تحدث عن طريق التغذية على لحم خنزير غير مطهو جيدا.

 النسان هنا عائل اساس ى وقد يعمل كعائل ثانوىIntermediated host.

-:العدوى طرق ⚫

-:Heteroinfectionذاتيةغير عدوى -1

.بالبيضملوثغذاءابتالعطريقعن

Externalخارجيةذاتيةعدوى -2 autoinfection:-

Selfيسمى contaminationالمعاءفىالبالغةالديدانتكون عندما.

Internalداخليةذاتيةعدوى -3 autoinfection:-

الستةذو الجنينويهاجر البيضيفقسحيثواملعدةعشر الثنىالىاخرى مرةالطفيليرجععندما

.ويةالحيالعضاءالىوصولهعنداملوتيسببوقدمثانيةدودةالىويتحول املعدةالىاشواك



Scolexالرأس 

دودة الخنزير الشريطية

Taenia solium
دودة البقر الشريطية

Taenia saginata 

Hooks

Sucker

Sucker





مميزات الديدان االسطوانية
مدىلهاونباتاتأوحيواناتعلىمتطفلاألخروالبعضالمعيشةحرةبعضهاافرادتضم❖

.فيهاللمعيشةتأقلمتالتىالبيئاتمنكبير

السيلومىالفراغكاذبة(واندودرموميزودرماكتودرم)الطبقاتثالثيةحيوانات❖
Pseudocoelomateالتناسليةواألعضاءالهضميةالقناةوبهبالسائلملىء.

نفستتأىوالغازاتالماءينفذ،كيتينىغيرأملس(كيوتيكل)بجليدمغطىالجسم❖
.نموهاخاللمراتعدةوتنسلخ،خاللهباإلنتشار

.حلقاتإلىمقسمغيرخيطىأوواسطوانى,الجانبينمتماثلالجسم❖

.طوليةعضليةأليافصورةفىالتكوينجيدةالعضالت❖

بفتحةهىوتنتالفمبفتحةوتبدأغددأوعضالتبدونمستقيمةبسيطةالهضميةالقناه❖
.(اإلست)الشرج

.الجنسينمنفصلةوهى،أنبوبيةمناسلذوالتناسلىالجهاز❖

فلىالسالجزءفىتسيرالعصبيةأحبالمنوزوجينعصبيةحلقةالعصبىالجهاز❖
ويوجد.جانبيةأعصابمنومجموعةبطنىوأخرظهرىعصبىحبليوجدوكذلك

.للضوءحساسةوأعضاءوكيماويةللمسحسيةمستقبالت

rennetteخاصةخالياعنعبارةاإلخراجىالجهاز❖ cellsإخراجيتانوقناتان
.بقليلالفمفتحةخلفإخراجيةفتحةفىيلتقيانجانبيتان

.دورىجهازيوجدال❖



مميزات الديدان االسطوانية

Internal anatomy of a male C. elegans nematode



Phylum: Nematoda
سطوانيةالديدان االقبيلة 

Adenophorea (Aphasmidia)
(gland bearers)

Secrenentea (Phasmidia) 

(secretors)

Order 
Rhabditida

السكارس
النكلستوما

الكسيورس

Order  
Enoplida

التريكنيال

Order  
Spirurida

Wuchereria bancrofti

Loa loa
دودة غينيا



Ascarisدودة االسكارس ( 1) lumbricoides

فىوجدتقدو نسانلإلالدقيقةاألمعاءفىالنمو تامةديدانالوتعيشالمعاءنيماتوداتتبع❖
التناسليةوالفتحة.سم30-15الذكروطول سم40-20األنثىوطول .واألغناموالبقرالخنزير 
املجرى ديتحالذكر وفىللجسماألمامىالثلثنهايةعند(الشرجفتحةعن)مستقلةلألنثى

.سفاديتانشوكتانمنهاوتبرزاملذرق بفتحةالجسمنهايةفىليفتحااملعوى معالتناسلى

.التربةإلىالفضالتمعيخرجكثير بيضتضعاألنثى❖

.البيضهذاطريقعنالعدوى وتحدثالبيضةداخلينسلخجنينمنهاكال فىيتكون ❖

يصلاولهويتنالنسانشرابأو طعامإلى(ذلكفىدور الذبابيلعبوقد)البيضيصلعندما❖
.األمعاءجدار وتخترق اليرقاتلتتحرر الدقيقةلألمعاء

.انسالخينخوتنسلالرئةثمالقلبمناأليمنالجانبثمالكبدإلىالدمبواسطةاليرقاتتحمل❖

األمعاءثماملعدةثماملرىءثمالبلعومثمالحنجرةثمالهوائيةالقصبةتصلحتىتزحف❖
منشهرينر مقدويكون البيضوتضعالتزاوجويحدثبالغةدودةلتصبحمرةلتنسلخالدقيقة
.العدوى حدوث









Ancylostoma(االنكلستوما)الخطافية الدودة ( 2) duodenale

.دمهعلىغذىتتو نسانلإلالدقيقةاألمعاءفىالنمو تامةديدانالوتعيشالمعاءنيماتوداتتبع❖
كر الذنهايةفىيوجدبينمامدببةاألنثىونهاية.مم11-8الذكروطول مم12-10األنثىوطول 
وتشتركنثىاأل لجسماألخير الثلثبدايةعندمستقلةتناسليةفتحةوتوجد.السفادىالكيس

.الذكرنهايةفىالشرجفتحةمع

.التربةإلىالفضالتمعيخرجبيضتضعاألنثى❖

حرةمعيشةتعيشيرقاتمنهتخرجساعة48خاللمناسبةورطوبةحرارةدرجةوجدإذا❖
.معديةلتصبحمرتينوتنسلخالعضويةاملوادعلىتتغذىحيث

الرئةثملبالقمناأليمنالجانبإلىالدمتيار معوتمر العائلقدمجلدتخترق املعديةاليرقات❖
.الهوائيةالحويصالتثمللرئةالدمويةللشعيراتتصلحيث

األمعاءثماملعدةثماملرىءثمالبلعومثمالحنجرةثمالهوائيةالقصبةتصلحتىتزحف❖
10-8مرقدويكون البيضوتضعالتزاوجويحدثبالغةدودةلتصبحمرتينلتنسلخالدقيقة
.عديدةلسنواتوتعيش.العدوى حدوثمنأسابيع

الدقيقةألمعاءلاملخاطيةاألغشيةبهاتمزق الشكلمثلثةحادةأسنانبهكبيرفمىتجويفلها❖
.األنسجةعصاراتأو الليمفأوالدمشفطليتم





Oxyuris(االكسيورس)الدبوسيةالدودة ( 3) vermicularis

( Enterobius vermicularis )

اصةخنسانلإلالغليظةاألمعاءفىالنمو تامةديدانالوتعيشالمعاءنيماتوداتتبع❖

الخلفيةاألنثىونهاية.الذكرمنأكبر األنثىوطول .لالطفالالدوديةالزائدةواملستقيم
لألنثىستقلةمتناسليةفتحةوتوجد.صغيرسفادىكيسالذكر نهايةفىيوجدبينمامدببة

.الذكرنهايةفىالشرجفتحةمعوتشترك

طريقعنقلوتنتخدوشفتسببحولهاالبيضوتضعالشرجفتحةإلىليال تهاجر األنثى❖

.املستقيمإلىترجعالنهار وأثناء.الهرشعنداأليدى

ةمالمسأو الهرشأثناءباألظافر البيضيتعلقحيثautoinfectionذاتيةتكون العدوى ❖

.لليرقاتالحاملبالبيضملوثةأيدى

الىيدخلثممالففتحةإلىيصللليرقاتالحاملبالبيضامللوثةباأليدىالطعاموبتناول ❖

ويحدثالغةبديدانوتصبحالغليظةثمالدقيقةالمعاءإلىوتصلاليرقاتلتتحرر املعدة

.البيضاألنثىوتضعالتزاوج





Trichinellaالحلزونية التريكنيالدودة ( 4) spiralis

والقوارضير والخنز نسانلإلالدقيقةاألمعاءفىالنمو تامةديدانالوتعيشالمعاءنيماتوداتتبع❖
.اللحومأكالتالثديياتوبعضوالثعالب

.العدوى تحدثجيدامطهيةغيراملعديةباليرقاتمصابةلحومبتناول ❖
.املعدةفىاليرقاتتتحرر ❖

مم3.5األنثىطول يكون حيثاألمعاءفىبالغةديدانوتصبحجنسياوتتميز بسرعةتكبر اليرقات❖
.الذكرويموتالتزاوجويحدث.مم1.5الذكربينمامدببةونهايتها

.تموتثميرقة1500حوالىوتضعاألمعاءجدر فىاألنثىتحفر ❖
لوتصالليمفاويةأو الدمويةللشعيراتلتصلاألمعاءخمالتوتخترق مم0.1طولهااليرقات❖

.ةالقلبيوالعضلةاألخرى املخططةالعضالتأو الحاجز الحجابعضالتثمالدمويةللدورة
محاطةأكثر أو يرقةتصبحأسابيع6-5وبعد.معديةوتصبحمغزليةبطريقةنفسهاتلفثم❖

.معديةوتكون (الرادية)الهيكليةالعضالتأليافبينبحوصلة

.فعالةغير اليرقةوتصبحالحوصلةلجدار تكلسيحدثالصابةمنشهر 18-8بعد❖




