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11المحاضرة   

Kingdom: Animalia 

Sub kingdom: Metazoa 

Phylum: Plalyhelminthes 
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11محاضرة   

 Kingdom : Animali                                                                        الحيىان:  مملكت

 Subkingdom : Metazoa                                                       البعذياث:  مملكت ححج

       Phylum : Platyhelminthes                                                  المسطحاث:  شعبت

 Class : Trematoda                                                            المثقىباث صف

      Order : Digenea                                           الجيل ثىائيت:صف ححج

 Family : Schistosomaidae                         شيسخىسىمايذيا:  عائلت

  Genus : Schistosoma                        شيسخىسىما:  جىس

 Species : Schistosoma haematobium                             : الىىع

 Species : Schistosoma mansoni                                    : الىىع

 Schistosoma japonicum                                     : الىىع

 اإلوسان على حخطفل أعالي الثالد واالوىاع

  Life cycle &Habitat         البلهارسيا حياة دورة و المعيشت

 طهٕن ٔ أيبكٍ رخزهف ٔنكٍ , ٓبٔرشؼجبر انٕرٚذٚخانكجذٚخ انذيٕٚخ األٔػٛخ فٙ يزطفهخ انذٚذاٌ ْذِ رؼٛش

 انجطُٛخ انُبحٛخ ٔيٍ  .انًعٛف دو ػُبصز ػهٗ انذٚذاٌ ْذِ ٔرزغذٖ انجٛط ٔظغ ألعم ْغزرٓب

 انجهؼٕو يٍ خبنٛخ انٓعًٛخ انمُبح. ٔثطٙ فًٙ يحغًٍٛ نهغُظٍٛ. االَضٗ نحعٍ يٛشاة نهذكزٕٚعذ

 انًحغى خهف انخصٗ يٍ ٔنهذكزػذد انغظى يُزصف لزة ٔاحذ يجٛط نالَضٗ. انُٓبٚخ يغهمخ ٔااليؼبء

 داخم األَضٗ ٚحزعٍ انذكز ُٚعظ ػُذيب انجطُٙ انًحغى خهف انغُظٍٛ نكال انزُبطهٛخ انفزحخ ٔرمغ انجطُٙ

 انذو طٛز ػكض ثبألَضٗ انذكز ٚظٛز األَضٗ فٙ انًحٛخ انغذد نُعظ يًٓخ انؼًهٛخ ْٔذِ االحزعبٌ يٛشاة

 إنٗ رزغّ انجٕنٛخ انًغبر٘ ثهٓبرطٛب دٚذاٌ فإَبس انزحهخ ْذِ أصُبء انجٛط رهمٛح ٔٚزى انٕرٚذٚخ األٔػٛخ فٙ

  انخبرط صى يفزدا انجٛط رعغ ُْٔبن انجٕنٛخ ثبنًضبَخ رحٛػ انزٙ انذيٕٚخ انشؼٛزاد ٔ انعٛمخ األٔردح

 أَضٗ أيب,  رًٛشِ غزفٛخ شٕكخ نّ انجٕنٛخ انًغبر٘ ثهٓبرطٛب دٚذاٌ ٔثٛط انجٕل يغزٖ خالل يٍ انؼبئم

 صى انًظزمٛى رغٕٚف فٙ انجٛط ٚظمػ صى ٔيٍ نهًظزمٛى انعٛمخ األٔردح فٙ ثٛعٓب فزعغ انًظزمٛى ثهٓبرطٛب

 .رًٛشِ عبَجٛخ شٕكخ نّ انًظزمٛى ثهٓبرطٛب ثٛط انجزاسٔ يغ انؼبئم عظى خبرط إنٗ
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 انزٙ ( Meracidium)  انًٛزاطٛذٕٚو ٚظًٗ يٓذة ٚزلٙ غٕر ػٍ انؼذة انًبء فٙ انجٛعخ ْذِ رفمض

 صذفزّ nus  Buli انمٕلغ ْٕ انجٕنٛخ انًغبر٘ ثهٓبرطٛب حبنخ فٙ انٕطٛػ انؼبئم ػٍ ثحضب   انًبء فٙ رظجح

 ثمؼزٍٛ ٔعٕد ٔػذو,  األيبو إنٗ ثزٔسا   أكضز انضبلجخ انحهًخ ركٌٕ انجهٓبرسٚب يٛزاطٛذٕٚو فٙ. حهشَٔٙ شكهٓب

 . انكجذٚخ انذٔدح يٛزاطٛذٕٚو فٙ انحبل ْٕ كًب ػُٛٛزٍٛ
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 Cestoda الشريطياث صىف

 Eucestoda الحقيقيت الشريطياث رحبت

 Taenia solium الشريطيت الخىسير دودة- 1: االمثلت

 Taenia saginata  الشريطيت البقر دودة- 2

 :العامت الصفاث

 .انغظًٛخ انمطغ يٍ ػذد يٍ االغهت ػهٗ انًزكٌٕ أعظبيٓب ثطٕل االصُبف ْذِ رًزبس- 1

 .ٔدائًٙ ٔططٙ يعٛفبٌ ٔنٓب انًؼٛشخ غفٛهٛخ عًٛؼٓب - 2

 .ْعًٙ عٓبس نٓب نٛض3- 

 .االَٕاع ثؼط فٙ ٔأشٕان ثكالنٛت يغٓشح ركٌٕ ٔلذ انًحبعى يٍ ثؼذد ٔيغٓش يزًٛش انزاص- 4

 .انغظًٛخ نهمطغ يٕنذح يُطمخ ًٚضم صغٛز ثزأص انؼُك رصم- 5

 .أثزاسٚخ ٔلُٕاح نٓجٛخ خالٚب يٍ يكٌٕ أثزاس٘  عٓبس نٓب - 6

  Taenia solium  انشزٚطٛخ انخُشٚز دٔدح/يضبل

 انخُشٚز فٕٓ انذٚذاٌ نٓذِ انٕططٙ انًعٛف أيب )انُٓبئٙ انًعٛف( األَظبٌ أيؼبء فٙ انجبنغخ انذٚذاٌ رؼٛش

 انخُبسٚز نحٕو ٚزُبٔل انذ٘ االَظبٌ ٚصٛت ) ( Cysticercus انًزكٛظخ انٛزلبد انًؼذ٘ انطٕر حٛش

 ٔلطغ ٔػُك رأص انٗ يمظى انغظى ثُٙ أٔ أثٛط نَٕٓب يزز 3 انذٔدح غٕل..انُٛئخ أٔ عٛذا   انًطجٕخخ غٛز

 .عظًٛخ

 : حٛبح دٔدح انخُشٚز انشزٚطٛخ دٔرح 

1 -hexacanth انحجهٗ انغظًٛخ انمطغ يغ انًصبة االَظبٌ ثزاس يغ رظمػ طذاطٛخ ثٛعخ 

 .  أعُزٓب رزحزر ٔ أغهفزٓب فززخهم االثمبر أٔ انخُشٚز ٚأكهٓب- 2

 أاليؼبء خززقر يذَجخ غٛز ٚزلخ( cysticercoid larva) ( انخُشٚزأاالثمبر)انٕططٙ انًعٛف داخم- 3

  حٛش االرادٚخ انؼعالد انٗ ٔرصم انهًفبٔٚخ أٔ انذيٕٚخ االٔػٛخ غزٚك ػٍ انذو يغ ٔرذْت انًؼذح أٔ

 .Cysticercus larva يزكٛض زلٙٚ غٕر يكٌٕ ٔٚزكٛض أشٕاكّ انغٍُٛ ٚفمذ

 انذٚذاٌ أٔ انٛزلبد)  انطٕر ْذا فأٌ انُٙء أٔ عٛذا   يطجٕخ انغٛز انخُشٚز نحى انُظبٌ ٚأكم ػُذيب- 4

 حٛش انكٛض ثمبٚب ٔرزحهم االيؼبء عذراٌ فٙ َفظّ ٔٚضجذ ٙاالٔن انزأص ُٔٚمهت االيؼبء فٙ رًُٕ( بَٛخانًض

 .انغظًٛخ انمطغ ثزكٍٕٚ انؼُك ٚجذأ
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Taenia saginata 
لمواشي بداًل منن وهي دودة شرطية اخرى تعيش متطفمة في امعاء األنسان اما اجنتها فتتكيس في أجسام ا

 الخنازير. 
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 والفروق البارزة بيه حيىيا ساجيىاحا وحيىيا سىليىم :

 Taenia saginata Taenia solium ت
متر 6 –متر  4.5يبمغ طول الدودة قرابة  1

متننننر ولسنننن  15وقنننند يحننننل أليانننننًا النننن  
 عدد القطع .

 متر ولس  عدد القطع . 4-3طولها لوالي  

قطعة  2000 – 1000من  تتكون الدودة 2
 جسمية أو يزيد .

قطعننننة  900-800يتننننراوح عنننندد القطننننع الجسننننمية 
 تقريبًا 

 الرأس متوج بهالة من الكاللي  .  الرأس خاٍل من الكاللي  .  3
تنمننو عمنن  كننل جاننن  مننن جننانبي الننرلم  4

فرعنًا  20)في القطعنة الناجنجة ح لنوالي 
 رئيسيًا .

 10-7م من تنشأ عم  كل جان  من جانبي الرل
 فروع رئيسة .

 المجيف الوسطي هو الخنازير .  المجيف الوسطي هو المواشي .  5
 

Echinococcus 
وهننو يشننبد النندودة الشننريطية مننن ليننث التراكينن   Echinococcus granulosusويجننم أنواعننًا اهمهننا 

فيمنني مننن رأس حنندير مممتننر يتننألف جسننم هنن ا الط 8الداخميننة اال أنهننا حننديرة جنندًا أ  ال يزينند طولهننا عننن 
Scolex   وعنق قحير وثالث او اربنع قطنع جسنميةProglottids    تنزداد لجمنًا منن األمنام الن  النوراء

تعننيش الدينندان البالدننة فنني أمعنناء الكننال  وأمثالهننا مننن أكننالت الملننوم كالثعالنن  والنن ئا  وقنند يننأوي مجننيف 
 دودة بالدة . 1000والد اكثر من 
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 Echinococcus:  الحياة دورة

,  رمزٚجب   ثٛعخ 800-500 يٍ ٔرحٕ٘ انذٔدح عظى َٓبٚخ فٙ gravid or ripe انحجهٗ انغظًٛخ انمطؼخ رمغ

 ًبءان ثٕاططخ ٔانغًبل ٔاألثمبر ٔاألغُبو األَظبٌ انٗ ٔانذئبة ٔانضؼبنت انكالة غبئػ يٍ انجٕٛض رُزمم

 انكجذ فٙ األكٛبص رزكٌٕ Hydatid cysts انًبئٛخ ثبألكٛبص رؼزف رزاكٛت انٗ ثبنزذرٚظ ٔرًُٕ  انكأل أٔ

 رًُٕ ، انغظى أػعبء يٍ ٔغٛزْب ٔانمهت ٔانؼظبو ٔانؼعالد ٔانطحبل ٔانكهٛخ انزئخ رغشٔ ٔأحٛبَب   ػبدح  

 انضبَٕٚخ األكٛبص يٍ كجٛز ػذد germinal انغزصٕيٛخ غجمبرٓب يٍ ٔرُشأ شذٚذ ثجطٗء انًبئٛخ األكٛبص ْذِ

 انٗ انًُٕ فٙ انكٛض ٚظزًز Larval scolices انٛزلٛخ انزؤٔص يٍ ْبئهخ اػذاد ثزكٍٕٚ ثذٔرْب رمٕو انزٙ

 17-11 حٕانٙ فّٛ ٔرزغًغ كجٛزا   أسدٚبدا   حغًّ ٚشداد طُخ 20 انٗ 10 ٔثؼذ اكجز أٔ ثزرمبنخ حغى ٚجهغ اٌ

 . نززا   42 ٔاحذ ثطُٙ كٛض فٙ انظٕائم حغى ٚجهغ ٔلذ,  انظٕائم يٍ نززا  

 رأكم اٌ ٔثؼذ,  انٛزلٛخ انزؤٔص يٍ يهٍَٕٛٛ ٚحٕ٘ انظٕائم يٍ نهززٍٚ ٚزظغ كٛظب   اٌ انٗ األشبرح ٔرغذر

 دٚذاٌ انٗ األيؼبء فٙ انٛزلبد رؤٔص رًُٕ,  انًبئٛخ ثبألكٛبص انًصبثخ انًٕاشٙ نحٕو ٔغٛزْب انكالة

 . ثبنغخ
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 أهمية الديدان المسطحة :
 Trematodaالمخرمات  أهمية ت كر بالنسبة للياة األنسان أما Turbellariaليس لمديدان اللرة 

الطفيمية فقد عمت اخطارها العالم بأسرة فأحابة األنسان بالبمهارزيا والتينيا  Cestodaوالشريطيات 

واألكياس المائية إن هي إال أمثمة قميمة للاالت مرجية كثيرة فجاًل عن اإلحابات العديدة بين الليوانات 

 المفيدة .     


