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 لمسطحةا انلدیدا

 

Platyhelminthes 

 

 (2ج  )المحاضرة األولى

 

 

 

 .د.هبة هللا عادل الحمدانيم
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 ءعضاي ألتي تحتوالقطعة ا: هي -لغیر ناضجة القطعة ا-١ :-لشریطیة ودة الدا جسم

نثویة غیر ناضجة. وا كریةذ تكاثریة

 نثویة ناضجةو اكریة ذتكاثریة ء عضاي ألتي تحتوالقطعة ا: هي -لناضجة ا لقطعةا-٢

لمخصبة. ض البیواعلى تكوین  درةقا اي

 يلذالرحم ا التكاثر عدء األعضاالتي تالشت فیها القطعة ا: هي -لحبلى ا لقطعةا-٣

 لمخصبة.ض امتأل بالبیووا توسع

 
: -لحقیقیة الشریطیة ان الدیدا ةحیا حلامر

 اكالشواسي الجنین سدامرحلة -٢لبیض       ا مرحلة-١

هي : اع نوأبعة أرتضم ولیرقة ا مرحلة -٣

 Cysticercoidلمذنبة الكیسائیة ا -ب Cysticercus لمذنبةا لكیسیةا-أ

 cyst hydetidلمائي الكیس ا -د Coenurusرس لسنیوا -ج

 لبالغة.ودة الدامرحلة  -٤

 

 
: -لشریطیة ان الدیدامن ذج نما

  )Taenia)beeptape G:saginatawormلشریطیة البقر دودة ا-١

  :TaeniaG: solium Proktape)wormلشریطیةالخنزیر دودة ا-٢

 
ر لعصوم اقدامنذ ن فة لألنساومعراق لعرافي دة موجور والنتشااعالمیة ان لدیده اهذ

لكیسیة ع اهي من نوولیرقة اتعیش ن ولألنسالدقیقة ء األمعاالبالغة في ودة الداتعیش 

 بلثاني. یصاع الخنزیر للنوت اعضالول والر اللنور ألبقات المذنبة في عضالا
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لیرقة ایة على ولحاع النوالخنزیر حسب او البقر م الحوول من تنا بها نإلنساا

ملتصقة ولدقیقة ء األمعاالمنبطح في اس الرر ایتحر طبخ جید حیثدون  من لناضجةا

في اك الشوت والممصااسطة ابوولشریطیة البقر دودة افي حالة  تلممصاا سطةابو

لیرقة من أ اتبدأس ولرافي اك شوالخنزیر على ي دودة الخنزیر حیث تحتوا دودة حالة

 لتي تضعالبالغة ودة الدن اتتكوولجسمیة القطع الجرثومیة تكوین الخالیا ا لخال

لبیئة. ث اتلون وإلنسااجسم رج خاج لتي تخرا لناضجةا ضلبیوا

حیث ض لملوثة بالبیوالحشائش ب واألعشاول اتنال یر من خالزلخناوا رألبقاا بتصا

ا هذق یختراك الشواسي اتسمى جنین سدت لى یرقاإتفقس ء والمعاة والمعدا لىإ تدخل

هو ان) ولحیوا(لحم ت لعضالالى إلدمویة لیصل اعیة وألایدخل ولدقیقة ا ءالمعاا ارجد

 لمثانیة)ودة الد(المذنبة الكیس الى یرقة إینمو ولمفضل ا نلمكاا

 

لنوعین) (ا لمرضیةا اتلتأثیرا

 حیاناء االمعااد انسداكبر حجمها انتیجة ان لدیده اهذ تسبب-١

وح لدقیقة جرء المخاطي لالمعاء التصاقها بالغشااء امن جران لدیدا ههذ تسبب-٢

 لتصاقهااماكن أفي ت تقرحات ولنهایاالى ل إتتحو وشخدو

 لخنزیر المتالكهادودة اخاصة في حالة ء المعاار احیانا جدان الدیده اتثقب هذ -٣

لمبطن له. ن البریتوف والجوافي ة خطیرت لتهاباالى إ ديتؤو اكشوا

 لمهضومةائیة الغذاد الموامن ة كبیرلجسم كمیة ار اجدل من خالان لدیده اهذ تمتص-٤

دم. فقر وتغذیة ء یعقبه سون إلنسااء الى نقص في غذإ ديیؤ مما

 نمختلفة لألنساار ضران الدیده اهذازات فرت واتسبب فضال -٥

 ها.ب لتهاأمسببة ودة لدة ائدالزالى إلمنفصلة القطع اتصل بعض  قد-٦

 
 دودةما اقطعة  ٠٠٠٢متلك تم و٠١-٥لي الشریطیة طولها حوالبقر ا دودةمالحظة/

 قطعة تقریبا. ٠٠٠١تمتلك م و ٤-٣لي اطولها حو لخنزیرا
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 لنهائي هوالمضیف ر واألبقاالبقر هو دودة الوسطي في حالة المضیف امالحظة/

 لنهائي هوالمضیف والخنزیر الخنزیر هو دودة الوسطى في حالة المضیف ن. اإلنساا

ن. إلنساا

 تبااضطرواشهیة) ان فقد، تقیؤل، سها(ابطنیة م الا-١ :-لنوعین) ااض (ألعرا

 لقطعابیب ل ودنفصااء امن جرج نزعاواقلق -٣ع بالجور لشعوا-٢ هضمیة

 دمفقر -٥م   ضعف عازن ولوانقص -٤ لجسمیة.ا

 لتشخیص/ا

یعتمد على شكل ولجسمیة القطع ض والبیوة امشاهدولمجهر اتحت  ازلبرا فحص

 تینودلدالتمییز بین القطع الرحم في ت اتفرعاد على عدو لبیضةا

 
:EchinococcusG لمائیة) س األكیا(دودة الحبیبة المشوكة الشریطیة ودة الدا

granulosuo م  لعااالسم اcyst )hydatid (worm 

ودة لدل ایبلغ طوإذ لحجم ة اهي صغیراق ولعرافي دة موجور والنتشااهي عالمیة و

صفین  ِه بز) و(بواد متدا ُهل طيومخررأس مها من جسن یتكووملم 8لي البالغة حوا

 ىخرواحدهما غیر ناضجة أثالثة قطع جسمیة فقط ت وبعة ممصااك وأرالشوا من

 لثالثة حبلىوا ناضجة

غیرها. ر والبقام واالغناا مثل بألعشااكلة ات نااهو حیوودة للد لوسطيا لمضیفا

لمضیف ب ایصاولمائي الكیس اهو ولیرقي ر إلطوایضم ن وإلنساا لىإ ضافةإ

 لناضجة حیثالبیضة ایة على ولحاالملوثة االغذیة ت والنباتاول امن تنا لوسطىا

عیة وألاها لیدخل في ارجداك الشواسي الجنین سدق ایخترولدقیقة ء األمعاا في تفقس

لى كیس إینمو وغیرها ولمفضلة) ء األعضا(الرئتین والكبد الى إلیصل م لدا مع یسیرو

لقطط ب والكالامثل  مللحواكلة ات ناافهو حیو لنهائيالمضیف اما أ ناضج. مائي

ر لمائیة حیث تتحرس األكیاایة على ولحام اللحواعلى ى حیث تتغذ غیرهاو لثعالبوا

 لشكل(ابالغة دودة لى إتنمو ولمخاطي ء اتلتصق بالغشاولدقیقة ء األمعاافي  ؤوسلرا

 ه.)عالأ
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 ريلصدالتجویف المائیة عرقلة میكانیكیة في س األكیااتسبب -١ / لمرضیةا اتلتأثیرا

تنتشر في ؤوس ولرر اتتحرل، لسعااو الضغط الكیس یسبب ر انفجاا عند-٢ لبطن.وا

م نه سااحیث ر ضان لسائل یكور انتشاا -٣ة جدیدس كیاألى إتنمو و ةجدید ماكنأ

 اتلقنواعلى  ًاضغط لكیسایسبب  -٤م.    لداخل إذا دممیتة خاصة ات تاثیر یسببو

لحالبین. الضغط على ایسبب مشاكل بولیة عند ادي ونسدن ایسبب یرقااء ولصفرا

دي تؤ -٦ع. صرولجمجمة اخل داضغطا غ لدماافي ة لكبیرس األكیااتسبب -٥

 لرئتین یسببالكیس في ر انفجاا -٧تكسرها.   ولى تنخرها م إلعظاافي  سألكیاا

لقشع. افي ل ودم سعاو ئویةر تجااخر

 لبطنخ انتفاا -٢لكیس د اجون وحسب مكام الا -١ :-ن) النساا(في  / ضاألعرا

 يمودقشع  -٥ن یرقا -٤ل سعا -٣ل لطحاوالكبد اتضخم  بسبب

 
 رختباا -٢س ألكیاة اباألشعة لمشاهدر لصدافحص  -١ ن)النساا(في  :- لتشخیصا

 ؤوسلرة المشاهد ُهفحصو لكیساسحب سائل من  -٣لمناعي دة المضاا مألجساا

 .لیةوألا

 لوحید.الحل احیا هو اجرل الستئصاایعتبر ج ولعالایة في دوألاالتفید  / مالحظة

 
 المصادر 

 الوهاب الحديثي .دكتاب علم الطفيليات / اسماعيل عب -1

 


