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 Phylum : Platyhelminthesح انذيذان انمغطحح شعث

عمى المجػامي  الففقريػم مػا عػدح التشػرا   Vermesفي القرف الثامف عشر أطمؽ لينيوس عبارة الديداف 
التيوانا  فقد كثر  أنظمم تقسيميا وتشعب  , ومػا تػؿ القػرف التاسػ  , ونظرًا لألختفؼ الشاس  بيف ىذه 

 Minotعشػر تتػػى كػاف لكػػؿ عػالـ مػػف عممػات التيػػواف تقريبػػًا نظػاـ خػػاي بػو فػػي تقسػيـ الديػػداف , وكػػاف 
األسػػػػػػػػػـ  6876أوؿ مػػػػػػػػػف أدرؾ بو ػػػػػػػػػوح خحػػػػػػػػػايي الديػػػػػػػػػداف المسػػػػػػػػػطتم فػػػػػػػػػ طمؽ عمييػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػاـ 

Platyhelminthes ممتػػػػػػػيف أنػػػػػػػريقيتيف ىمػػػػػػػا وىػػػػػػػذا األسػػػػػػػـ مركػػػػػػػ  مػػػػػػػف كPlaty  ومعنػػػػػػػاه مسػػػػػػػط  و
Helminthos  . وتعني دودة 

 
 : انمغطحح انذيذان شعثح مميضاخ

 الجيتيف مف م غوطم بانيا افرادىا تمتاز االف لتد معروؼ نوع الؼ 66 توالي الشعبم ىذة ت ـ
 ظيور منيا تطوريم حفا  التيوانا  ىذة اكتسب  وقد المسطتم بالديداف سمي  لذا والبطنيم الظيريم
 االبرازي الجياز ظيور الى ا افم مغمقم نيايم ذا  اي بمخرج والينتيي بالفـ يبدا الذي الي مي الجياز
 والتناسمي العحبي الجياز تطور الى ا افم. flame cells اليبيم بالخفيا والمتمثؿ مرة الوؿ

 :يمي بما المسطحة الديدان وتمتاز
 . والبطنيم الظيريم الجيتيف مف م غوط الجسـ-6
 الجسمي الجوؼ عديممو  الطبقم ثفثيمو  التناظر جانبيم تيواناتيا-2
 . الجسميم والمواتؽ االطراؼ مف خاليم المسطتم الديداف-3
 .مغمقم بنيايم ينتيي فانم وجد اف الي مي والجياز والتنفس دوراف جياز ليا ليس-4
 يتدلى تجويؼ ليا متفرعم تظير والتي الميبيم بالخفيا والمتمثؿ ىنا مرة الوؿ االبرازي الجياز ظيور-5
 تتريؾ عمى االىدا  تركم تساعد الميبيم الخميم سمي  لذا لي  كتركم تتترؾ االىدا  مف خحمم فيم

 تتحؿ القنيا  ىذة مف واتدة ليبيم خميم بكؿ تتحؿ تيث االبرازيم القنيا  الى ودفعم االبرازي السايؿ
 .االبرازيم الفتتم تسمى مستقمم بفتتم الخارج الى لتفت  رييسيم بقناة جميعيا

 الرأس منطقم في المتمركزة العحبيم ةبالعقد المتمثؿ الدماغ مف ويتكوف التكويف جيد العحبي الجياز -6
 التيواف جسـ مف االماميم المنطقم تغذي واعحا  الجسـ مؤخرة الى تمتد عحبيم تباؿ بيا يتحؿ والتي

 . الشعبم ىذة تيوانا  في التسيم االع ات بعض وجود الى ا افم.
 جيد التناسمي والجياز البميارزيا ديداف وبع يامنفحؿ hermaphrodite خنثيم الشعبم ىذة تيوانا -7

 . التكويف
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 -: انجغمي انجىف حغة اوىاع يثاليثح انى انطثقح يثيحانثال انخاليا انعذيذج انحيىاواخ ذقغم

 دٛش انذشٕٚخ ثبنخالٚب انًٛضٔدٚشو يُطمخ فٛٓب رًزهئ انزٙ ْٔٙ:  انجغمي انجىف عذيمح حيىاواخ.أ

 . انًغطذخ انذٚذاٌ فٙ كًب انخالٚب ْزح ػًٍ انًٛضٔدٚشيٛخ انجغًٛخ االجٓضح رُطًش

 انٓؼًٛخ انمُبح ثٍٛ فشاؽ ْٛئخ ػهٗ ُْب انًٛضٔدٚشو ؽجمخ رظٓش: كارب جغمي جىف راخ حيىاواخ.ب

 انجغًٙ ثبنجٕف انفشاؽ ْزا ٚغًٗ انًٛضٔدسيٛخ انجغًٛخ االجٓضح ػهٗ انفشاؽ ْزا ٚذٕ٘ انجغى ٔجذاس

 . االعكبسط يضم انخٛطٛخ انذٚذاٌ فٙ كًب انجشٚزٌٕ ثغشبء يجطٍ غٛش الَخ انكبرة

 انمُبح غشبء ثٍٛ فشاؽ ْٛئخ ػهٗ ُْب انًٛضٔدٚشو يُطمخ ركٌٕ: حقيقي جغمي جىف راخ حيىاواخ.ج

 ثغشبء يجطٍ انفشاؽ أ انزجٕٚف ْزا اٌ اال انًٛضٔدٚشيٛخ االجٓضح فٛخ رزٕاجذ انجغى ٔجذاس انٓؼًٛخ

 .انفمشٚخ انذٕٛاَبد ٔجًٛغ انذهمٛخ انذٚذاٌ فٙ كًب انذمٛمٙ انجغًٙ انجٕف ٚغًٗ نزا انجشٚزٌٕ

 

 :اصىاف يثاليثح انمغطحح انذيذان شعثح ذضم

  Class : Turbellaria انمعكشاخ فىص -0

 جٓبص ٔنٓب يٓذثخ ثششح جغًٓب ٔٚغطٙ انُجبرٛخ ثبنٕسلخ ،شجٛٓخ انجغى ،َبػًخ انًؼٛشخ دشح افشادح

  Planaria دٕٛاٌ ػهٛخ ٔيضبل ْؼًٙ

  Class : Trematoda  او انمخشماخ انمثقىتاخ فىص -2

 ثكالنٛت ضٔدحي ٔركٌٕ ادٛبَب صالصخ أ يذجًبد أ ٔادذ يذجى ٔنٓب انًؼٛشخ ؽفٛهٛخْب افشاد انًضمٕثبد

 :يضبل ْؼًٙ جٓبص ٔنٓب االْذاة يٍ خبنٙ

 Fasciola hepatica انكجذٚخ انذٔدح 

 Schistosoma mansoni انًؼٕٚخ ثهٓبسعٛب 

 Schistosoma haematobium انجٕنٛخ انجهٓبسعٛب 

 : ًْب سرجزٍٛ انظُف ْزا ٔٚؼى

  Order : Monogenea انمىشأ وحيذج سذثح -

 صًخ ، ٔادذ يؼٛف فٙ دٛبرٓب دٔسح رزى ، Heterocotylea انكؤٔط أٔ انًذبجى يخزهفخ اٚؼب   ٔرغًٗ

 .  Polystonum يضم رًبيب   ُٚؼذو ٔلذ جٛذا   ًَٕا   ًُٕٚ فال األيبيٙ انًذجى أيب خهفٙ يذجى
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  Order : Digenea انمىشأ يثىائيح سذثح -2

 يؼٛف يٍ اكضش فٙ إَٔاػٓب دٛبح دٔسح رزى ، Malacotylea انكؤٔط أٔ انًذبجى َبػًخ اٚؼب   ٔرغًٗ

 كالًْب أٔ انًذجًٍٛ أدذ ٚخزضل ٔلذ ، ثطُٙ ٔاألخش أيبيٙ ادذًْب يذجًٍٛ ثٕجٕد أفشادْب ٔرًزبص

 Distomum , Heterophyes , Schistosoma ٔااليضهخ

 

   :estodaCClass:  انششيطياخ صف  -3

 : هما سذثريه انصىف هزا ويضم

 Eucestoda    انحقيقيح انششيطياخ سذثح -0

 ٕعبئمث يضٔد ٔانشأط جغًٛخ طغلٔ ٔػُك سأط يٍ رزكٌٕ ؽٕٚهخ اجغبيٓب انًؼٛشخ ؽفٛهٛخ دٕٛاَبد

 جٓبص انظُف ْزا نذٕٛاَبد ٔنٛظ كالنٛت أ ثبشٕان يضٔدح ركٌٕ ٔلذ االخبدٚذ أ انًذبجى يضم رضجٛذ

 ٔيضبنٓب ْؼًٙ

 Taenia saginata  انجمشانششٚطٛخ دٔدح

  Taenia solium انخُضٚشانششٚطٛخ دٔدح

 Echinococcus granulossus  انًبئٛخ األكٛبط دٔدح

   Order : Cestodaria    األشكال ششيطيح سذثح -2

 Amphilina يضم لطغ إنٗ يمغًخ غٛش أفشادْب أجغبو ركٌٕ
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  Planaria sp انثالواسيا انمعكشج انذيذان صىف مه رجاوم دساعح

.  Triclodida انفشٔع صالصٛخ سرجخ انًؼكشاد طُف ، انًغطذخ انذٚذاٌ شؼجخ انٗ انذٕٛاٌ ْزا ُٚزًٙ

 انٕسلخ ٚشجخ اْذاثخ ٔدشكخ ّػؼالر ثًغبػذح ٔٚزذشن انؼزثخ انًٛبح فٙ دشح ثظٕسح انذٕٛاٌ ٚؼٛش

 طٕس الركٌٕ آَب اال نهؼٕء دغبعخ ركٌٕ ، انجغى يمذيخ فٙ انٕالؼخ انؼُٛٛخ انجمغ يٍ صٔط ّٔن انُجبرٛخ

 خهٛخ( 33-2) رزشأح انؼظجٛخ انخالٚب يٍ ػذد ثٓب رزظم ٔادذح طجغٛخ خهٛخ يٍ ٔرزكٌٕ, االجغبو

 ٚزظم انز٘ Optic Nerve انجظش٘ انؼظت يكَٕخ رهزذى خٕٛؽ انؼظجٛخ انخالٚب ْزح يٍ رًزذ ػظجٛخ

 ّن انز٘ Auricle ثبالرٍٚ يًُٓب كم ٚغًٗ َزؤاٌ انجغى يمذيخ فٙ ٕٔٚجذ .انؼٍُٛٛ رذذ انٕالغ ثبنذيبؽ

 انجٓخ ٔانٗ رمشٚجب انجغى يُزظف لشة انفى ٔٚمغ نهذٕٛاٌ نًغٛبٌ فظبٌ ٚؼزجشاٌ دٛش دغٛخ اًْٛخ

 . انذٕٛاٌ يٍ انجطُٛخ
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 انجىع واألخالف في انثالواسيا 

وأذا جػػػاع ف نػػػو يمػػػتي اع ػػػايو الداخميػػػم وفقػػػًا  Regenerationليػػػذه الػػػدودة قػػػدرة فايقػػػم عمػػػى األخػػػفؼ 
 لمترتي  األتي :

 البيوض النا جم . -6
 الغدد المتيم .  -2 
 األع ات التكاثريم .  -3 
 .  التشويم الخفيا البرنكيميم -4
 األمعات .  -5 
 الع ف  . -6 

وقد يفقد التيواف نتيجم ألستيفؾ أع ػايو الداخميػم قرابػم ثمثػي تجمػو فػي ن ػوف تسػعم شػيور . أمػا اذا 
  .توفر الغذات بعد ىذا الجوع فاف التيواف يبدأ باسترجاع اع ايو المفقودة ) المي ومم ( بطريقم األخفؼ

 

 

 

   

 

 

 

 التكاثر 
 يتـ بطريقم جنسيم تيث تتقابؿ دودتاف وتمق  كٌؿ منيما االخرح  , وتتكاثر البفناريا بطريقم الجنسيم 

 جديد .الى قسميف ينمو كؿ منيما الى تيواف  Fissionي ًا وفييا ينقسـ التيواف باألنشطار أ

 : انعضالخ مه مجاميع يثالز انثالواسيا حيىان يمرهك انعضهي انجهاص

 . يجبششح انجششح رذذ رمغ circular muscle انذائشيح انعضالخ.0

 . انذائشٚخ انؼؼالد رذذ رمغ. longitudinal m انطىنيح انعضالخ. 2

 شبلٕنٛخ خطٕؽ ثٓٛئخ ٔانجطُٛخ انظٓشٚخ انجٓزٍٛ ثٍٛ ْزح رًزذ. Vertical m انعمىديح انعضالخ. 3

 . رمشٚجب
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 Class:Trematode  انمثقىتاخ فىص

 ػهٗ ٔادٛبَب انفمبسٚخ انذٕٛاَبد ٔػهٗ انًبشٛخ ػهٗ فمرزط داخهٛخ ؽفٛهٛبد ثأَٓب انظف ْزِ دٚذاٌ رًزبص

 صى,  لظٛش ثهؼٕو ٔنجؼؼٓب فى يٍ ٚزكٌٕ انٓؼًٙ جٓبصْب أٌ انذٚذاٌ ْزِ ًٚٛض يب أْى ٔيٍ. اإلَغبٌ

 انخبسجٛخ انجٓخ َبدٛخ طغٛشح ٔلُٕاد فشٔع إنٗ يًُٓب كم ٚزفشع صى يؼٕٚبٌ فشػبٌ يُّ ٚزفشع يش٘ء

 .انجهٓبسعٛب ٔدٔدح انكجذٚخ انذٔدح يضبل انذٔدح يٍ

 : انذودجانكثذيح

 Kingdom : Animalia                                                                        انحيىان:  ممهكح

                                        Subkingdom : Metazoa              انثعذياخ:  ممهكح ذحد

 Phylum : Platyhelminthes                                                            انمغطحاخ:  شعثح

 Class : Trematoda                                             انرشيماذىدا: صف

                       Order : Digenea انجيم يثىائيح:  صف ذحد

 Family : Fasciolidae              انكثذيح انذيذان:  عائهح

 Genus : Fasciola              فاشيىال:  جىظ

 Species : Fasciola hepatica   هثياذيكا فاشيىال:  انىىع

 

 :انثانغح انكثذيح نهذودج انخاسجي انشكم

 دائش٘ ػؼهٙ ثمشص ُٚزٓٙ جضئٓبااليبيٙ انشكم يخشٔؽٛخ يمذيزٓب انؼبدٚخ انُجبد ٔسلخ رشجّ ْٔٙ

 ػؼهٙ لشص نهذٔدح انجطُٙ انغطخ ٔػهٗ انفى فزذخ ٔعطّ فٙ  Oral sucker  انفًٙ انًًض ٚغًٗ

 ثٍٛ ٔرمغ انؼبئم أَغجخ فٙ انذٔدح ثزضجذ انًًظبد رمٕو  Ventral sucker  انجطُٙ انًًض آخشٚغًٗ

 ػُذ فزمغ اإلخشاط فزذخ ايب  Tegument  األْالة يٍ ؽجمخ انذٔدح ٔٚغطٙ.  انزُبعهٛخ انفزذخ انًًظٍٛ

 . نهذٔدح انخهفٛخ انُٓبٚخ
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 :  انكثذيح انذودج انحياج دوسج

 ٔػشػٛب, ٔاألغُبو األثمبس:  يضم انًظبة انذٕٛاٌ كجذ فٙ انظفشأٚخ انمُٕاد فٙ انجبنغخ انذٔدح رؼٛش

 ٔرغزٖ .Liver rot(  أٔ)  Fascioliasis  انكجذٚخ انذٔدح يشع انذٚذاٌ ْزِ ٔرغجت.  اإلَغبٌ رظٛت

 انؼبئم كجذ داخم نٓب انًجطُخ انشلٛمخ األَغجخ ٔثؼغ انظفشأٚخ انمُٕاد ٔعٕائم خالٚب ػهٗ انذٚذاٌ ْزِ

 انذجشح فٙ انجٛغ رهمٛخ ٚزى ٔ خُضٗ انكجذٚخ انذٔدح.  انظفشأٚخ انمُٕاد اَغذاد رغجت ٔلذ انفمبس٘

 نهذٔدح انزُبعهٛخ انفزذخ يٍ ٚخشط صى ٚزجًغ ار انشدى انٗ إنجٛغ ٚذفغ صى  Central chamber  انًشكضٚخ

 انٓؼًٛخ انغٕائم الرؤصش ار نهؼبئم انٓؼًٛخ انمُبح فٙ ًٔٚش,  )انظفشأٚخ( انًشاسٚخ انمُٕاد رجٕٚف إنٗ

 ٚغًٗ يٓذة ٚشلٙ ؽٕس ػٍ انجٛؼخ رفمظ فمؾ انؼزة انًبء ٔفٙ انجشاص يغ ٚخشط صى فّٛ نهؼبئم

 . Miracidia  انًٛشاعٛذٚب
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 : Schistosoma انجىظ مه انثههاسعيا دودج

 : انكثذيح انذيذان عه انثههاسعيا ديذان ذخرهف تمارا:ط

 انثههاسعيا ديذان مميضاخ: ج

 إَبصٓب. يٍ ٔأغهظ ألظش انذٚذاٌ ْزِ ركٕس- 2.  ٔإَبس ركٕس فُٓبن يُفظالٌ انجُغبٌ- 6
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