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 Platyhelminthes :لمسطحةا انلدیدا شعبة

 ىخرة وابعضها حر platy=flatمسطح اومنبسط worm=helminthes/ ان؛لدیدا

 :هم صفاتها مایليا منو طفیلیة

اي  ًبطنیاو ًمسطحة ظهریا انیدد-١
 منبسطة

 .تناظر جانبي ذات-٢

 .لجسميالتجویف ا عدیمة-٣

 .هیكلاو تنفسي ة دوران اوجهزأتمتلك  ال-٤

 .لتكویناعصبي جید  زجها تمتلك-٥

 اتقنوومن خالیا لهبیة ن لتكوین یتكواجید ازي برز اجها تمتلك-٦

 لمسطحة ثالثة مجامیعان الدیداتضم ولمسكن دي احاالجنس اثنائیة اي خنثیة  ًغالبا نتكو-٧

 :هي و ةكبیر

 .لمعیشةة امعظمها حرن تكوو Turbellariaات لمعكرا صنف-أ

 .جمیعها طفیلیةن تكووTrematoda )تلمثقباا(ت لمخرماا صنف-ب

 .جمیعها طفیلیةن تكوو Cestodaلشریطیة ان الدیداصنف  -ج

 
 Trematoda )تلمثقباا(ت لمخرمااصنف "

 .وللقلیل منها متطاوالنباتیة اقة رلواشكل یشبه ذات  نتكو-١

 .لتثبیتق وااللتصااظیفته وكالهما وخر بطني وامامي یحیط بالفم أ نممصا تمتلك-٢

 مبلعوومن فم ن تتكوب ولمقلواYف لنهایة بشكل حرودة اهضمیة مسدة قنا تمتلك-٣

 لى فرعینإمتفرعة  ءمعايء وامرو عضلي

 segmented .notلى قطع إغیر مقسم  لجسما-٤

 .ضحواغیر  أسلرا-٥

 Trematoda: تلمخرماا

 ايلمضیف او المنشأ اهي ثنائیة وDigeneaیجینیا الداهي ت لمخرمااتبة في رهم ا ان

 بعة مجامیع منأریجینیا الداتضم وحیاتها ل دورة ثالثة الكمااو لى مضیفین إها ادفرا جتحتا

 :هي ولنهائي البالغة للمضیف ودة الدالطفیلیة حسب موقع ا انلدیدا

 .لكبدالبالغة في ودة الداتعیش flukes Liverي لكبدا انلدیدا-١

 .ءألمعاالبالغة في ودة الداتعیش  flukes= Intestinalلمعویةا انلدیدا-٢

 .لرئتینالبالغة في ودة الداتعیش  flukes= Lungلرئویة ا انلدیدا-٣
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 .ملدالبالغة في ودة الداتعیش  flukes bloodلدمویة ا انلدیدا-٤

 :ان لدیده الهذ لحیاتیةا حلالمرا

 كما فين مایكو ٠٣١-٠٣حجمها من اوح یترء وغطاذات بیضویة ن تكوو:لبیضةا -١

  ).١،٢،٣(لى وألالثالثة اع االنوا

 لدمویةت المخرمااجانبیة كما في او لها شوكة نهائیة ء ولغطااعدیمة  بیضویةن تكو قدو
 

 

 مهدبةن تكوء ولمااتفقس في ولبیضة الفاقسة من الیرقة اهي و :- مسیدیوالمیرا-٢

 .خالیا جرثومةوألمامي منها ء الجزافي اق خترد اتمتلك غدولسباحة ة احرو

خل دافي ن یتكووریبا لشكل تقوي اكرن یكوو :- Sporocystري لسوالكیس ا -٣

على كتلمن ي یحتووله م سیدیوالمیراق اخترابعد  )لقوقعا(ول الالوسطى المضیف ا

 ريكیس سبوم الري السبوالكیس اخل دافي ن قد یتكوة ولمولدالجرثومیة الخالیا ا

 .يبنو خرا

لها ول ومتطان تكوري ولسبوالكیس اخل ن داهي مرحلة تتكوو Redia:-لریدیا ا-٤

 حیانااخلها ابدن یتكوة وخالیا مولدودة ومسدة هضمیة قصیرة قناوفم وجانبیة  وزاتبر

 .یدیارلسركااعلى ي ثانویة تحتو یدیار
 

 

 لكیساخل دایا رلسركان اتتكواع والنوایدیا في بعض ن رقد التتكوو

 ريلسبوا

 تمتلكوبیضویة ن تكوولذیل اهي مرحلة متحركة نشطة المتالكها و :- یارلسركاا-٥

 -١لى إما اتتجه ة وقصیرة فترء لمااتسبح في ولقوقع ك انترومامیة أ اقخترا دغد

 ٢لى إتتجة او لى بالغة إفیه ل تتحوولدمویة ت المخرمااكما في حالة  لنهائيا لمضیفا

 في قعراو یا متكیسة علیها رلى میتا سركال إتتحووتتكیس علیها ولمائیة ا تلنباتاا-

سطى ثاني قد ومضیف  -٣لى إتتجه او لمعویة ي وادلكبان الدیدافي بعض  كما ءلماا

 نیا متكیسة تكورلى میتا سركال إتتحواي تتكیس فیه ومائي ى او بران حیو نیكو
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 .لذیلرة الدمویة مشطوت المخرماا یارسركا

 محاطة بكیسوساكنة ن تكوویا رلسركاالتي تلي المرحلة اهي و :-یا رسركا لمیتاا-٦

 دةیة عاوكرن تكووسمیك ار جد او

على ي تحت ت ولمخرماودة الدة افي حیاة ألخیرالمرحلة اهي و :- لبالغةا ودةلدا-٧

 لتيالمخصبة ض البیواعلى تكوین درة قاوكریة ناضجة وذنثویة اتناسلیة  ءعضاأ

 .لسابقةة الحیااحل التعید مررج لخاالى إ جتخر

 
 لمضیفاكلها في دة یا موجورلسركاالى إلبیضة الحیاتیة من احل المرا /مالحضة

 Snail.لقوقع اهو ول والا لوسطىا.

 
 )یجینیاالدا(ت لمخرماامن  ذجنما

 :همهاأمن ولرتبة والصنف ا المهمة في هذان الدیداع واالنوامن  لكثیرا كهنا

 ملعااالسم اما العلمي االسم ا :hepatica FasciolaGم الغنااكبد  ونحلز

.Sheep Liver Fluke يإلنكلیزا  

 .لسنینت امنذ مئاء للعلماوف معراق ولعرافي د موجور والنتشااعالمي ع لنوا اهذ
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 فميوط مخرف وألكتااما یشبه  ُهلو مالماالشكل عریض من اقي ور-١ : صفاته هما

 عتفرء ذات المعاا -٣یمتلك محجم تناسلي ولفمي اقریب من ن لبطني یكوا لممصا-٢

 .ونمایكر٠٥١-٠٣١لبیضة اسم ٥-٣لبالغة طولها ودة الدا -٤لجانبین اعلى  سعوا

 
 تلنباتاول اتنان إذا إلنساایصیب ولماشیة م واالغناع النوا ایصیب هذ :- ةلحیاا دورة

م الغناب اتصاو cyst)لكیس ا(لمتكیسة ایا رلمیتاسركااعلى وي لحاء الماا او لمائیةا

 جلكیس حیث تخراعلى وي لحاء المااو المائیة ت النباتاول اعند تنا یضاأ

ة لمعدت انزیماوالكیس بتاثیر حموضة ار اجدق نتیجة تمزء ألمعاا في یارلمیتاسركاا

لكبد حیث الى إمنه ولبطني ف الجوالى إلدقیقة ء االمعاار اجد یارلمیتاسركاا قتخترو

 كیسة ولكبیرا ducts bileاء لصفرات الى قنوإلتصل  ُهخلابد متتقدو تخترقه

بالغة دودة لى إتنضج ولمفضل اهي مكانها وتستقر فیها و bladder gall اءلصفرا

وج لخراجیة مع رلخاالبیئة الى ج إیخرء والمعاالى ج إیخري لذا لبیضا تضع

Feacesلى حین تكوین إینمو فیه ولقوقع ایصیب م سیدیوالى میرء إلماا في لیفقس

 ءلماافي قعر او لمائیة ت النباتااتتكیس على ولقوقع امن ج لتي تخرا یارلسركاا

 
 :-لمرضیة ا اتلتأثیرا

 .مالغنااتعفن كبد ض داء مرم الغناافي  یسبب -١

 -٣ )تمزقهوح وجر(میكانیكیة ار ضرالكبد افي ة لمهاجرةالصغیران الدیدا یسبب -٢

 -٤ثم یتلف  .ةیدالمتزالخلویة ت االنقساماایسبب اء ولصفرات اسمك بطانة قنو دادیز

 ءالمعاالى اء إلصفردة امال صووعرقلة اء ولصفرات اقنواد نسدا

 
 لبطنار اصالبة جدوة وقسا-٢ألیمن ي العلوء الجزالم بطني في أ -١ :- اضألعرا

 لحامضیةت الكریادة ایاز -٥هضمیة ت بااضطرا -٤ )ربوصفاا (ن یرقا -٣

 
لمسطحة ا انلدیدا شعبة

 buski Fasciolipsis:1Gلمعویة ا انلدیدا-١

لهند واسیا ق آشرب في جنود موجور النتشاا عالمي غیر

 ىألخران انة  بالدیدرمقاق سمي بالعمالا سم لهذ٨-٢ ُهطول طویلن یكو -١ -:صفاته

 )..فكتااعلى وي نه غیر حاالكبد غیر ون ایشبه حلز(لنباتیة اقة رلوایشبه  -٢
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ض لبیوا -٤ لبطنيالمحجم اصغر من ألفمي صغیر المحجم او ا لممصا نیكو-٣

طویل ن یكوب مقلوYف بشكل حرء المعاا-٥م الغنااكبد ون حلز ضلبیو مشابهة

ء المعااخنثي ودة لدوالمحبة د الغداعلى جانبیها ع وغیر متفرورة لدانهایة  لىإ یصلو

قد یوجد ولصائم واالثني عشر ه اجداتون مكا-٦ .تنتهي بفتحة مخرجیة الو ودةمسد

 لتي تمثل ثالثةع والتفرة الكثیرابالخصى ز تمتا -٧ .لغلیظةء امعاة والمعدافي  حیاناا

 .ودةلدالخلفي من النصف ا سخماا

 
 ت اولنباتااتلك ول یتنان وإلنساایأتي ت لنباتاایا تتكیس على رلسركاا -:ُهحیات دورة

غلفة اتنحل ولهضمیة ة القنااخل دالمتكیسة ایا رلسركااعلى وي لحاا ءلماا بیشر

 ىثم تتغذت لممصااسطة اتنبت نفسها بوء ألمعاافي ة لصغیراان لدیدر اتتحرو لكیسا

 .لى بالغةإ تنمو

 :- )اضألعرا( .لمرضیةا اتلتأثیرا

على محتویاتها ى تتغذولدقیقة ء اباالمعاودة لدق التصااسمیة نتیجة  ارضرا -١

م آلالاج واخرت وتقرحال والتصاافي موضع ت لتهاباث اتحد -٢ .لمخاطیةا طبقتهاو

لعینین ل اخاصة حوولوجه اعلى ء ستعیاث اقد یحد -٣ .لسهان واغثیاو ةلمعدا في

 لىدي إقد تؤ -٤ .لسمیةاد الموص امتصاالجسم نتیجة السفلى من اء الجزوا لبطنوا

 .ءالمعااد انسدالى إ ةلشدیدا تالصاباا

 ازلبرافي ض لبیود اجوولتشخیص على ایعتمد  :-لتشخیصا

G2:Heterophyes heterphyes 

للبائن ن واإلنساب ایا یصاركوولصین ب اجنووسط ن وولیوناوالنیل وادي اتنتشر في 

ان لدیداتعیش  heterophiasisداء یسبب ا جیدخ لغیر مطبوالسمك ول انتیجة لتنا

 لمخاطیة حیث توجداتتصل بالطبقة ولدقیقة ء االمعاالوسطى من ء الجزایف وتجاي 

 (1-میة طولها ودة رلدن اكوت .ءلالمعاازات الفرائها من اتمتص غذت ولزغاباابین 

بطني وفمي ن محجماودة للد .بة من بعضهارقیقة متقااك دشوالجسم اتغطي  )ملم3،1

 ءبغطاة سمیكة مغطاة بیضویة محاطة بقشرض لبیوا .خنثىودة لدوامحجم تناسلي و

 .جهاولنمو عند خراكاملة ت على یرقاي تحتوو
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لقوقع احد اهو ول والالوسطى المضیف امن قبل ض لبیوا تبتلعُُ 
 هللمیا

 :-ةلحیادورة ا

یا بعدها رلى سركاإیدیا ثم رلى إبعدها ل بوغیة تتحوس كیاألى إتنمو  حیث لمالحةا

 بعدها تتكیسك ألسمااهو ولثاني الوسطى المضیف الى إلقوقع لتصل ا كتتر

كیاسها عند امن ج تخروفي عضالتها ك او ألسمااعانف ر او زلقشوا على یارلسركاا

ً لغیر مطبوخة جیدك األسماا .لنهائيالمضیف ا ولتنا  بالغة فيدودة لى إحیث تنمو  ا

 .تقریباع سبوا نغضو

 
 قد تسببولخفیفة ت االصابااكبیر في ر ضرث الیحد :-اض ألعروالمرضي التأثیر ا

ب مخاطیا مزمنا مصحول سهاوا .ءة لالمعالمخاطیالطبقة رة اثاة إلشدیدت االصاباا

 یة متسببوللمفاوالدمویة اعیة وألالى ض إلبیواقد تصل و .لبطنابمغص في منطقة 

 .غلدماوالقلب احبیبیة في  مااورا

 .ازلبرافي ض لبیود اجوولتشخیص على ایعتمد  :-لتشخیصا

 
 Flukes Liverلكبدیة ان الدیدا -٢

 G1:Fasciola hepatica موجودة في المحاضرة.

G2:Clonorchis sinensis 

لسطح ایة تحت اولصفرات النهائیة للقنووع الفرالبالغة غالبا في ان الدیداتعیش 

 لسمكول اعند تنان إلنساب ایصا .نالنساوالقطط وایر زلخناب والكالالكبد  جيرلخاا

 إلصابةاتنتشر  .ثلمغلوء الماب اشراو  اً جیدخ لغیر مطبوایا ربالمیتاسركا بلمصاا

ذات ).ملم(15-25لشكل طولها امحیة ان رلدیدا .یاركوولصین ب اجنوو نلیاباا يف

لها  .حخلیة من خاللها بوضوالداكیب الترایة جمیع رؤلماعة ممكن  ءملسا ةبشر

 غیرولجسم الى نهایة ء إالمعاامن ول الالخمس اخر بطني یقع في نهایة وافمي  محجم

 .بمحدء غطاوذات ثخینة اء صفرة قشرذات بیضویة ض لبیواخنثى ودة لدا .متفرعة

 
 ازلبرامع ج یة للكبد تخراو لصفرات القنوافي ض لبیوودة الداتضع  :-ة لحیادورة ا

 لىض إلبیواقع تفقس القواحد أبتالعها من قبل ء والماالى إصولها وتفقس عند 

لى إتدخل ولقوقع ك اتترویا رلى سركال إبعدها تتحووشوكة صلبة م ذات سیدیوامیر

لجلد اتحت ك ألسماانسجة افي ، تتكیست وال تموواساعة  24-48ل خالك ألسماا

غلفة وب المعدیة تذرات العصاالنهائي بفعل المضیف امن قبل ك ألسماول اعند تنا

 تصبحوتفرعاتها ویة ا لصفرة اقنالالى ة إلحرالفتیة الیرقة ابعدها تهاجر س وألكیاا
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 لىض إلبیوح ابعدها تطرو .حیاناس البنكریااقد تصل وشهر تقریبا ة في فتر بالغة

 .لبیئةث اكتلواز لبرامع رج لخاالى إثم ء المعاا خلدا

 
-:Lung Flukes يلرئوا انلدیدا  -٣ 

G: Paragonimus westsrmani 

 pulmonary (یدعىض تسبب مرن ولیاباواا یركوولصین اإلصابة في ا تنتشر

(alistomiasis فقط  علإلطال

لجسم انسجة الكنها قد تنمو في ولرئتین البالغة في محافظ لیفیة في ا ودةلدا تعیش

نهایة مستطیلة ذات  )ملم(7-12اء لشكل مختلفة حمرابیضویة ودة لدا نتكو .لرقیقةا

ن محجماودة للد، شفابالحرشبیهة اك شوة البشراتغطي طبقة  .ةمستدیر ىخروا

ودة لدا .لوسطى للجسمالخط م اماأآلخر بطني یقع واحدهما فمي ألحجم ا في نیاومتسا

ذات لشكل اعریضة بیضویة ض لبیون اتكو .نبالجوالمحیة على د الغدا تنتظم .خنثى

 ال تبلعاولقشع امع رج لخاالى ض إلبیوح اتطر .مسطحء غطاوهبیة ذسمیكة  ةقشر

 .ازلبرامع ح ك تطرلذبعد و ضلبیوا

 
 لقوقع حیثاخل دالى إبعدها تدخل ء ولمااصولها وعند ض لبیواتفقس  :- ةلحیاا دورة

ن   حد سرطااهو ولثاني الوسطي المضیف الى إتدخل ویا رلى سركاإبعد  فیما لتتحو

 ُهلوبتنا لنهائيالمضیف ب ایصا .تتكیسوحشائها الى إحیث تدخل  .بلعذء الماا

ودة لداتهاجر والثني عشر الكیس في اینحل  .یارلمیتاسركااعلى  لمحتویةا تلسرطاناا

لرئتین تستقر بشكل الى إبعدها تصل ولجسمیة ات الفجوالى ء إالمعاار اجد عبر لفتیةا

 دورةتستمر وللیفیة المحافظ اخل دابالغة ان یددلى إتنمو ت ولقصیبااقریبة من  أزواج

 .ةلحیاا

 
 Flukes Blood )یارزلبلهان اایدد(لدمویة ت المخرماا -٤

 :- صفاتها

 سم ٢-١طولها  )لشكلایة دود(لة مسطحة ومتطاان یدد -١

 .ثالناامن ض عرواقصر ر الذكوس واألجناا منفصلة -٢

 ًاحیانأ ألنثىالبطانیة تحمل فیه الجهة اعلى  )طیة جلدیة(شق طولي ر للذكو -٣

 .سویق خر بطني قریب منه تحمل علىوامامي أممص فمي ودة للد -٤

 .ودةلدالى فرعین ثم تتخذ في نهایة جسم ع إتتفرء المعاا -٥
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 :-ةلحیاا دورة

لمثانة ل احوو )يلمعوع النوا(ءالمعال احوة لصغیراردة الوالبالغة في ا انلدیدا تعیش

ع لنوافي ب للمصاوج لخرامع ج تخرم ولدافي ض لبیوح اتطرو )لمثانيا علنوا(

 لقوقعق ایخترم سیدیوالى میرض إلبیواتفقس  .لمثانيافي ل لبوامع و يلمعوا

ك لتي تترایا رلسركان اتتكوأن لى إكر سابقا ذكما  .تنمو فیهو )لوسطيا لمضیفا(

لقلب الیمنى من الجهة الى إتصل ولدمویة اعیة وألاتدخل في ولجلد ا قتخترو لقوقعا

لتستقر في م لدى ابیة عكس مجراولبوردة االافي ل لكبد ثم تنزالى إلرئتین ثم ا لىإ ثم

 ضلبیواتضع  .بالغةان یددلى ل إثم تتحوه، عالر ألمذكوالمفضل ا مكانها

 
 -:هي ان ولدیدا ِههذ مهمة مناع نوأ ثالثةك هنا

 :haematebina SchistosomaGلمثاني ي الدموم المخرا -١

 ذاتلبیضة ان تكوولبولیة المثانة ل احوة لصغیروردة االالبالغة في ان الدیدا تعیش

 .لبولیةري المجاایا رزبلهاداء تسبب و نهائیة شوكة

 :mansoni SchistosomaGلمانسوني ي الدموم المخرا -٢

 ذاتلبیضة ن اتتكوة لكبیرء االمعال احوة لصغیروردة االالبالغة في ان الدیدا تعیش

 .جانبیة شوكة

 :japonicum SchistosomaGلشرقي ي الدموا ملمخرا-٣

 ذاتلبیضة ن اتكوولدقیقة ء االمعال احوة لصغیروردة االالبالغة في اان لدیدا تعیش

 .ةجانبیة صغیر شوكة

 
 :-لعامة ا لمرضیةا اتلتأثیرا

 هجرتها معء ثناألجسم اخل دامیكانیكیة ار ضرة المهاجرة الصغیران الدیدا تسبب-١

 .فنزو تقرحاتها

 .ملدى اسد مجروعاقة والبالغة عرقلة ان الدیدا تسبب -٢

 لدمویةاعیة وألر انفجااحركتها وعیة وألاها في دجوء وثناألبالغة ان الدیداتسبب  -٣

 .فنزو
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 .بةذكات نادرتتلیف مكونة ولدمویة اعیة وألل احوض لبیواتتجمع بعض  -٤

 .تلتهاباوامتلیفة ت نادرمكونة ى خرء أعضاألى م إلدامع ض لبیواتصل بعض  -٥

 .تتسمماومرضیة مختلفة ار ضران الدیداازات فرت وافضال تسبب -٦

 ًانقص ًامسبب علیهاى لحمر حیث تتغذت الكریااكبیر من د لبالغة عدان الدیداتلتهم  -٧

 .ًاموید

 .لمثانةوالرئتین ء واالمعاوالكبد اتلیف  -٨

 
 :-ي لمعوا علنوا اضعرا

 لبطنل والطحاوالكبد اتضخم  -٢لحامضیة  ت الكریادة ایاز -١

 .لیلىق تعروحمى  -٤ن  لسیقاوالظهر والبطن الم في أ -٣

 .دمفقر  -٦   .زنلووالشهیة ا انفقد-٥

 
 :-لمثاني ا علنوا اضعرا

 لحامضیةت الكریادة ایاز -٢ي  كبدولم بطني أ -١

 للبوامع قلة كمیة ل لتبوات امرد عددة یاز -٥دم  فقر  -٤لیلیة    حمى-٣

 .دممع ل لبوء اثناأحرقة  -٦

 
 لىإضافة إلمجهر اتحت  ُهفحص .ازلبرافي ض لبیواعلى ر لعثوا -:لتشخیص ا

على  0%،9لفسلجي الملح ل امن محلوة بقطراز لبرج ایمز لمصلیةا صلفحوا

 سبالرافحص و ُهترسیبو للبوالمثاني فیشخص بفحص ع النواما أ .جاجیةز شریحة

 .فحصهاولمثانة ار اخذ عینة من جداو المناعیة ت الفحوصاالى إ ثم

 
 لوجهالمائیة في ورام األامختلفة منها ار ضراتسبب ان لدیدت افضال :- مالحظة

 .لسفلىاف األطرافي و لعینینا لحوو

 worms Cestoda(Tape (لشریطیةا انلدیدا

 
 Tapeلشریطایشبه ا ومنبسط كثیر لجسما-١ :-صفاتها

 Segmentedلى قطع إمقسم  لجسما-٢

لهضمیة ة القناالى إتفتقر  -٤ممیز وضح وا اسلرا -٣

 )ودةلداالنثویة في نفس والذكریة ء األعضاا(كلها خنثیة  -٥
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 :-هما ن تبتارلشریطیة ان الدیداتضم  /لتصنیف ا

هي و: Pseudophyllideaبة ذلكااقیة رلواو الشریطیة اشبه ان لدیداتبة ر-١

ن یكواس لرن ابأز تمتاولحقیقیة الشریطیةاان لدیدت والمخرمااسط بین ومجموعة 

 ذاتبیضویة ن لبیضة تكووابالمضیف ق لاللتصاودان خدابه زي ولوول او متطا

 .لعریضةالشریطیة السمك دودة امالها  .اكشوابها ستة وقیقة ة رقشروجانبي ء غطا

 
ن یكوان ولدیداتضم معظم و: Cyclophyllideaلحقیقیة الشریطیة ا انلدیدا تبةر-٢

 لبیضةاك واالشواكثر من او احیانا صف ت وأبعة ممصاأربه وي وكراس لرا فیها

 .اكشوابها ستة وسمیكة مخططة عرضیا ة قشرذات یة وكر نتكو

ي لرقبة یحتواو العنق اصغیر یسمى ء یلیه جزرأس لشریطیة من ودة الدا جسم نیتكو

ن لجسمیة یكوالقطع اثم سلسلة من ودة لدابقیة جسم ن لتي تكوة المولدا لخالیاا على

 ألخیر قطع حبلىوالوسطي ناضج الثلث وامنا غیر ناضج ول الا لثلثا
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