
 الالفقاريات -المرحلة الثانية  االنبارجامعة 
 أ.م.د. نغم خضير مهدي        للبنات كلية التربية

 قسم علوم الحياة
 

1 
 

5انمحاضشج   

تمتػت  انوػعاع الموتميػه ل ػلا البػوؼ ا مع ػت مػف   ػيتت  ...Sarcodina المحميػتت  صنف  ثانيا":
الحركه الدائميه عاف كتف الاعض مو ت يممؾ اقدامت" محعريه  شاه دائميه , أمت الحركه االوتقتليه عجمع 

 الغلاء فتكعف اعاسطه انقداـ الع ميه المؤقته  تدة .
 
 

Kingdom: Protista 

Phylum:  Protozoa           
Class: Sarcodina 

  Order: Amoebideاالميايتت      
G: Amoeba 

عسًٓب ْاليٙ ٔغٛش يُزظى ٔٚزغٛش ثبسزًشاس , ًٚكٍ رًٛض يُطمزٍٛ فٙ انسبٚزٕثالصو ْٔٙ   انشكم:

ٛك حٕل األَذٔثالصو األَذٔثالصو انحجٛجٙ انكبئٍ فٙ ٔسػ انغسى , ٔاألكزٕثالصو انشفبف ٔٚكٌٕ غشبء سل

ٔركٌٕ انُٕاح لشصٛخ انشكم ٔركٌٕ يًزهئخ ثعذد كجٛش يٍ انحجٛجبد انكشٔيبرُٛٛخ ٔنهُٕاح دٔس يٓى فٙ 

 فعبنٛبد كضٛشح , كبنًُٕ ٔركٍٕٚ خالٚب عذٚذح , انفغٕح انًزمهصخ رمع لشة انُٕاح .

ك انغزاء ثٕاسطخ األلذاو :  رُزمم يٍ يكبٌ إنٗ أخش ٔرصطبد انكبئُبد انصغٛشح ٔرزُبٔل دلبئ حشكرها

ْٔزِ انحشكخ ْٙ انزٙ رسٛش انحٕٛاٌ ثزنك األرغبِ , حٛش رزكٌٕ فٙ ثعط  Pseudopodiaانًْٕٛخ 

 األحٛبٌ يغًٕعخ يٍ األلذاو اال إٌ ٔاحذح فمػ ْٙ انزٙ ركجش ٔرسزًش ٔانجبلٙ رعًحم .

بدح انغزائٛخ يٍ انغٕاَت :  رزغزٖ عهٗ حٕٛاَبد َٔجبربد صغٛشح , حٛش رحٛػ لذو ًْٔٛخ ثبنً ذغزَرها

ٔاألعهٗ فزكٌٕ غالفب" سبٚزٕثالصيٛب" حٕنٓب ٔيٍ انزمبء انحبفبد رزكٌٕ انفغٕح انغزائٛخ انزٙ رحٕ٘ عهٗ 

انغزاء ٔكًٛخ لهٛهخ يٍ انًبء , حٛش ٚزى ْعى انغزاء ثفعم انخًبئش انٓعًٛخ )األَضًٚبد( انًفشصح يٍ 

ب انًٕاد غٛش انًٓعٕيخ فزطشػ إنٗ انخبسط عٍ غشٚك انٕسػ انسبٚزٕثالصيٙ فٙ انفغٕح انغزائٛخ , أي

 عذاس انغسى .

ٚزى انزجبدل انغبص٘ ٔاإلثشاص عٍ غشٚك عذاس انغسى ٔلذ رسبْى انفغٕاد   انرثادل انغاصٌ واإلتشاص:

انًزمهصخ فٙ عًهٛخ غشػ انًٕاد االثشاصٚخ , ٔنكٍ انٕظٛفخ األسبسٛخ نٓزِ انفغٕاد ْٕ رُظٛى انًحزٕٚبد 

ش رزغًع انمطشاد انًبئٛخ انصغٛشح انفبئعخ عٍ انحبعخ ٔرُذيظ يع ثععٓب نزكٍٕٚ انفغٕح انًبئٛخ حٛ

 انًزمهصخ انزٙ رمزف انًحزٕٚبد إنٗ انخبسط .
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حٛش ُٚمسى انسبٚزٕثالصو   Binary fission: رزكبصش العُسٛب" ثطشٚمخ االَمسبو انضُبئٙ انجسٛػ انركاثش

 ٔانُٕاح إنٗ فشدٍٚ عذٚذٍٚ .

 

 

 

 

Kingdom: Protista 

Phylum:  Protozoa           
Class: Sarcodina 

  Order: Amoebideاالميايتت      
EntamoebaG:  

 
تعيي أ واعه ييو ة ييعري  و ك ييخ عتةييع  لفج ييخ ليي  هجوأييعهك هجلت ك ييخ ولييف تةفارثييف   ةييع  ةف ا  ييف  هجااييف   

س أ ي  هجليي ل جتاليع  ي  ة  يخ لف  يخ هجة    ا  تتة س عتلر اعهتهف ةعدد ل  هألا  يفلفك   تتيرا هألة يف
عه  ثكةك   ع اد هات فل هألة فس إجى لي ل أد د تتحرر لاو و رهد تالع إجى ح عهافك ةفجغخ ح ث  عأيد 

 االث واعهع ل  ثذه هجأاس : 
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  Entamoeba  histolyticaاميات الوسيج   -1

 
 Hepatic amoebiasis ٔانزٓبببة انكجببذ األيٛجببٙ   Amoebic dysenteryرسببجت انضحبببس األيٛجببٙ 

 انحجٛجبد ٔركٌٕ يزًٛضح االكزٕثالصو يُطمخ ركٌٕ .Pulmonary amoebiasisٔانزٓبة انشئزٍٛ األيٛجٙ 

 أسثبع عهبٗ كبٛ  كبم ٔٚحزبٕ٘ انُبٕاح يشكبض فبٙ انُٕٚبخ ٔرمبع صغٛشح انُٕٔ٘ نهغشبء انًجطُخ انكشٔيبرُٛٛخ

 . انُٕاح يشكض فٙ رمع َٕٖ

 

 

 ngivalisgi  Entamoebaاميات الفـ   -2
تعيش في الفـ  مى اقتيت الطعتـ عاػيف انسػوتف عتكػعف  يػر مر ػيه توتقػؿ  ػف طريػؽ التقايػؿ عالػرلال 

 المتطتير مف الفـ  ود الكالـ عتساب رائحه كري ه في الفـ .
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 coli  Entamoeba اميات القعلعف   -3
عا ػحه عتكػعف الحاياػتت تكعف  ير مر يه عتعيش  مى الاكتريت حيث تكعف موطقػه االكتػعاالـ   يػر 

شتء الوععي كايرة عتوحرؼ الوعيػه  ػف مركػ  الوػعاة عيحػعي الكػي  ومػتف وػع  الكرعمتتيويه الماطوه لمغ
  تدة .

 
 

 

 

 

 

 

 

جميع ػت ااتػدائيتت طفيميػه فػي أجسػتـ الحيعاوػتت ان ػر  عتمتػت    ... Sporozoa ": السػاعريتت ثالثنا
حركه , عالساعر يشاه الاػلرة مػ عد اغػالؼ يسػمى كػي  ا مع ت مف الفجعات المتقمبه عمف   يتت ال

الساعر , السػاعرات فػي انوػعاع التػي تحتػتج إلػى المػتء أع ال ػعاء فنو ػت تكػعف مقتعمػه جػدا" أمػت التػي 
عالسػاعرات أكوػر الطفيميػتت الحيعاويػه توتقؿ  ف طريؽ الحشرات أع الطعتـ فمػي  ل ػت ا مفػه مقتعمػه , 

اوتشػػترا" , تتكػػتور الجوسػػيت" اتالوقسػػتـ الم ػػت ؼ أمػػت التكػػتور الجوسػػي فيػػتـ اتوػػدمتج  اليػػت تكتوريػػه 
 .  Sporesمتشتا ه أع م تمفه عيؤدي  لا انودمتج إلى تكعيف 

Kingdom: Protista 

Phylum:  Protozoa           
Class: Sporozoa 

 Order: Gregarinidaالمحتشدات    

MonocystisG:  
حيث يعيش ابعرة طفيميه في الحعيبالت الموعيػه لػدعدة   mbricilu  Monocystisعمف أوعا ه  

انرض , حيث يتغل  الطتئر  مى دعدة انرض عت رج الساعرات مع ارا  الطيػعر عاعػد أف تمػت ـ دعدة 
 .أ ر   له الساعرات تادأ دعرة حيتت ت اعد أف تت دـ الجدراف لمساعر

   
 

Kingdom: Protista 
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Kingdom: Protista 
Phylum:  Protozoa           
Class: Sporozoa 

 Order: Coccidaالمكعرات      ((   Hoemosporidia)) الساعريتت الدمعيه 
Toxoplasma,          PlasmodiumG:  

 :   Plasmodiumالاال معديـع 
تتكتور أوعا ه الجوسيت" في  اليت الدـ الحمراء لماتئف عالطيعر عال عاحؼ , أمت التكتور الجوسي فيتـ فػي 

   ي انوستف : أوعاع معيوه مف الحشرات حيث أف  وتؾ أراعه أوعاع تساب مرض المالريت ف
1-  ivaxv P.    ست ه . 44عيساب مالريت الومث عفيه تعتعد الحمى كؿ 
2-  alariaem.  P    ست ه . 22عيساب مالريت الراع عتعتعد الحمى كؿ 
3-  alciparumf.  P    عيسػػاب مالريػػت دعف الومػػث أع ال ايوػػه عتعػػتعد في ػػت الحمػػى فػػي فتػػرات  يػػر

 طتع عيعتار  لا الطفيمي مف ا طر انوعاع عأشد ت فتكت" اتإلوستف .موتظمه عقد تستمر دعف اوق
4- valeo.  P    يساب وع ػت" مػف المالريػت شػايه اػتلوعع انعؿ  يػر أف  جمػتت الحمػى تكػعف فيػه ا ػؼ

 عاقؿ ميال" إلى انوتكت  . 
 . Anophelesعتوتقؿ طفيميتت المالريت إلى انوستف اعاسطه أووى اععض انوعفم  

 

 

Plasmodium 
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  كسعاال مت : تع 
Toxoplasma gondii 

 
  Toxoplasmosisوَسثة داء انمقىساخ  داء انًمٕسبد ْٕ يشض ُٚزظ عٍ عذٖٔ ثطفٛم انًمٕسخ انغَٕذٚخ

، ْٕٔ أحذ انطفٛهٛبد األكضش شًٕٛعب فٙ انعبنى. عبدحً يب رحذس انعذٖٔ إصش أكم انهحٕو انًهٕصخ فٍ األوسان 

عّشض نهطفٛم ثٕاسطخ ثشاص لطخ رحًهّ، أٔ ثبَزمبنٓب يٍ األو نهطفم فٙ ثبنطفٛم غٛش انًطٕٓح عًٛذا، أٔ انز

لذ ٚسجت داء انًمٕسبد أعشاًظب رشجّ األَفهَٕضا نجعط األشخبص، نكٍ يعظى انًصبثٍٛ ال  أصُبء انحًم.

ٚعبٌَٕ عاليبد أٔ أعشاًظب. ٔلذ ٚسجت داء انًمٕسبد يعبعفبد خطٛشح نألغفبل انًٕنٕدٍٚ يٍ أيٓبد 

 ٔنألشخبص رٔ٘ األعٓضح انًُبعٛخ انععٛفخ. يصبثخ ثّ،

 

 األسجبة

 َمكه انرقاط انعذوي إرا قمد تانرانٍ:

 .ًٚكُك أٌ رجزهع انطفٛهٛبد دٌٔ لصذ إرا  إرا ذعامهد مع تشاص انقطظ انرٍ ذحرىٌ عهً انطفُم

اليسذ فًك ثعذ انعًم ثبنضساعخ، أٔرُظٛف صُذٔق انمًبيخ أٔ ياليسخ أ٘ شئ رهٕس ثجشاص انمطػ 

ًصبثخ. انمطػ انزٙ رصطبد أٔ رزغزٖ عهٗ انهحى انُئ ركٌٕ غبنجًب عبئاًل نطفٛم انزٕكسٕثالصيب ان

 غَٕذ٘.

 .نحٕو انخشفبٌ ٔانخُضٚش ٔانغضالٌ أكضش عشظخ نهزهٕس  ششب ماء مهىز أو أكم األطعمح انمهىثح

. احزٕاء انًٛبِ ثبنزٕكسٕثالصيب غَٕذ٘. ٔلذ رحزٕ٘ يُزغبد األنجبٌ غٛش انًجسزشح أحٛبًَبعهٗ انطفٛم

 عهٗ انزٕكسٕثالصيب غَٕذ٘ ْٕ أيش غٛش يعزبد فٙ انٕالٚبد انًزحذح.

 .أٔعٛخ انًطجخ انزٙ رالي  انهحى  اسرخذاو سكاكُه مهىثح، أنىاح ذقطُع مهىثح أو أَح أوعُح أخشي

 انُئ ًٚكُٓب أٌ رحزٕ٘ عهٗ انطفٛهٛبد غال إرا رى غسهٓب عًٛذا ثبنًبء انذافئ ٔانصبثٌٕ.

 انمششح انخبسعٛخ نهفبكٓخ ٔانخعشٔاد سثًب رحزٕ٘  نفاكهح وانخضشواخ غُش انمغسىنح.ذىاول ا

 عهٗ انطفٛم. نالغًئُبٌ ٚغت غسم ٔرمشٛش كم انًُزغبد عًٛذا ٔثخبصخ رهك انزٙ رؤكم َٛئخ.

 .فٙ حبالد َبدسح ٚؤد٘ َمم ععٕ يصبة أٔ رهمٙ دو  صسع عضى مصاب أو ذهقٍ دو مصاب

 ٕثالصيب.يصبة إنٗ اإلصبثخ ثبنزٕكس
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عوػػع يف مػػف  Ciliaتمتػػت   ػػله اناتػػدائيتت اعجػػعد ان ػػداب   ...Ciliata ال ػػدايتت  بػػوؼ" :رابعننا
 macronucleusعت تص اتلعمميتت التكتوريػه  عوػعاة كايػرة  micronucleusانوعيه , وعاة بغيرة 

ه عالمتلحه عاع ػ ت عت تص اتلعمميتت ال  ريه , معظـ االاتدائيتت ال دايه حرة المعيشه اتلميته العلا
 طفيمي  مى الفقريتت عالالفقريتت . عتقسـ إلى الرتب التتليه: 

 
 

Kingdom: Protista 
Phylum:  Protozoa           
Class: Ciliata 

 Order: Holotrichaكتممه ان داب  
ParameciumG:  
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  Order: Peritrichaمحيطيه ان داب 

VorticellaG:  
الجسـ يشاه الجر  مقمعب رأست"  مى  قب احيث يتجه القسـ المتسع موه وحع ان مى عيتبؿ 

جسـ مف انسفؿ ستؽ له قتاميه كايرة  مى التقمص عانواستط فيه وعاتتف بغيرة عان ر  كايرة اتل
 تشاه ال يط في شكم ت .

 
 

 
 
 

  Order: Suctoriaالممبيتت 

  EphelotaG:  
 

ع  مػى الجسػـ مجسػتت تعجد ان داب في المراحؿ انعلى مف ومع ت , أمت في دعر الامعغ فت تفػي عتومػ
tentacles  عسػتؽ أع قػرص لمتوايػت حيػث تقػػع المجسػتت فػي طػرا يف احػػد مت ممبػيsuctorial  
 . piercingعان ر وتقب 
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  Order: Spirotrichaممفعفه ان داب 

Epidinium  G: 
 

 تكعف ان داب في ت قميمه عكويرا" مت توتظـ ا يئه حمقه تحيط اموتطؽ معيوه مف الجسـ .
 
 

 
 


