
 Aschelminthes)الكيسية(  شعبة الديدان 

 المميزات العامة 

ديدان ثالثية الطبقة لها تجويف جسمي وهمي تتناضر جانبيا وتحاط بكيوتكل وعديمة  -1
الجهاز الهضمي  التعقيل ،الرائس مضمور وال توجد اجهزه للدوران او التنفس،ونهايتي

مفتوحة بالفم والمخرج عدا فكية االفواه مع وجود جهاز نفريدي اولي مكون من خاليا 
 وتحتوي على نسيج عصبي يحيط بمقدمة الجهاز الهضمي لهبية 

 االجناس منفصلة عدا بعض الشواذ  -2

 : التصنيف
  )الدوالبيات )العجليات C:Rotifera ر حرة المعيشة في المياة العذبة والبحا 

  الديدان الخيطيةC: Nematoda  منها الحرة المعيشة في االطيان والصحراء
 والينبيع الحارة ومنها الطفيلية على االنسان والنبات 

جزء منها طفيلي مثل رتبة شعرية    S.C.:Aphasmidiaتحت الصنف 
اخينا يتطفل على دودة التر  Trichinellaمثل    O: Trichurataاالذناب 

عن طريق  خنازير توجد في االمعاء والعضالت حيث تنتقل الديداناالنسان وال
اللحوم في المعدة يذوب الغشاء المحيط بالجنين وينمو في االمعاء الى دودة 
بالغة خالل ثالث ايام ثم تخترق االناث االغشية المخاطية وتضع االجنة في 

 . الفسح اللمفاوية تنتقل مع الدم واللمف الى العضالت االرادية
وهي  O:Rhabditataرتبة القضبانيات  S.C: Phasmidiaتحت الصنف 

تكون االناث  Turbatrix acetiديدان صغيرة وشفافة مثل ثعبان الخل 
 . ovoviviparousبيوضة ولودة 

تنتقل البيوض عن   Ascarisاالسكارس   O:Ascaridataورتبة المعويات 
المعاء الى يرقات صغيرة طريق الماء والغذاء الملوثين تفقس البيوض في ا

خالل ساعات وتخترق جدار االمعاء واالوعية اللمفاوية والشعيرات الدموية وقد 
ثم الى   تمر بالكبد في طريقها الى القلب ثم الرئتين الى القصبات الهوائية

 البلعوم وتبتلع لتعيد دورتها الى ديدان بالغة .



النكلستوما طفيلية مثل ا  O:Strongylata  رتبة المكتنزات 
Ancylostoma   الدودة الشصيةHookworm  عوجاء الفم تتطفل على دم

االنسان من االمعاء بعد تمزيق االوعية الدموية تخرج البيوض مع الفضالت 
وبتوفر الضروف تفقس الى يرقات تشق طريقها خالل الجلد واالوردة الدموية 

االمعاء عن طريق البلعوم لتكون ثم القصبات الهوائية الى الى القلب ثم الرئتين 
 بالغه في االمعاء .
ديدان طفيلية تعيش في الدم واللمف مثل  O:Spirurataرتبة الملفوفات 

Wuchereria  المسببة لداء الفيلElephantiasis   منتشر في المناطق
االستوائية تعيش الديدان البالغة في القنواة اللمفاوية تسبب ورم االطراف وكيس 

واعضاء اخرى وتنتقل عبر بعوض االنوفلس والكيولكس وااليداس من الصفن 
ثم المعدة الى العضالت الصدرية وتكون الطور المعدي ثم الراس الى اجزاء الفم 

الى المضيف بتوفر الضروف عدا البرودة والجفاف  من الدم الى اللمف لتنمو 
   ديدان بالغة .

   


