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Phylum: Platyhelminthes شعبة الدیدان المسطحة

Platyhelminthesدیدان ذات جسم مضغوط من الناحیتین الظھریة والبطنیة، یعني مصطلح 

وتعني مسطح وplatysالدیدان المسطحة، حیث یتكون من مقطعین او كلمتین اغریقیتین ھما

helminthes وتعني دودة، تحتوي على اجھزة خاصة بالتنفس او الدوران اما االبراز فیتم بواسطة

نھایة الجھاز الھضمي مغلقة حیث ینعدم وجود المخرج، . flame cellsخالیا تعرف بالخالیا اللھبیة

Turbellariaالمعكراتتضم ھذه الشعبة االصناف التالیة، صنف أفرادھا خنثیة في الغالب. 

أغلبھا متطفلة تصیب االنسان أو .Cestodaوصنف الشریطیاتTrematodaوصنف المثقوبات

.Planariaحیواناتھ وبعضھا حر المعیشة مثل 

Class: Turbellariaصنف المعكرات
اغلبھا دیدان حرة المعیشة، البشرة فیھا مھدبة، تضم العدید من الرتب تنتمي الیھا حیوانات 

مختلفة االشكال تتفاوت من الشكل البیضوي الى المتطاول، الزوائد الراسیة موجودة في بعض 

االنواع حیث تكون في بعضھا مجسات والتي یختلف عددھا وشكلھا وموقعھا واذا كانت ھذه 

. auriclesانبیة تسمى االذیناتالمجسات ج

Planariaبالناریا
حیوانات تعیش في المیاه العذبة، الجسم مستطیل ویشبة الورقة النباتیة یقع في مقدمتھ فصان 

تقع فتحة الفم على الجھة البطنیة تقع العینان بالقرب من مقدمة الجسم ولمسیان یسمى كل منھما اذین، 

التي تؤدي الى pharynxویؤدي الى فجوة تحوي على بلعومبالقرب من منتصف الجسم 

المتشعبة الى فرع امامي وفرعان خلفیان ویتشعب كل منھما الى فروع ادق. intestineاالمعاء

تنتشر الموجودین بالقرب من مقدمة الجسم بینماovariesالجھاز التناسلي، یتكون من المبیضین

نبي الجسم. باعداد كبیرة على جاtestesالخصى
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Planaira

Class: Trematodaصنف المثقوبات
طفلیلیات داخلیة او خارجیة، الجسم مغطى بالكیوتكل، جمیع انواعھا خنثیة باستثناء عائلة 

. تركیبھا یشبھ المسبب لمرض البلھارزیاSchistosomaمثقوبات المنشقات الدمویة من الجنس

ملم الى0.16المعكرات یتفاوت شكل الجسم من البیضوي الى المتطاول حیث یتراوح طولھا من 

. الجھاز الھضمي، یتكون من فم ماص لھا محاجم واحیانا خطاطیف أو أشواك، االمعاء سم5.7

متفرعة الى فرعیین رئیسیین للدیدان مبیض واحد. 

Dicrocoelium
للحیوانات اكلة االعشاب مثل االغنام واالبقار القناة الصفراویة تصیب كیس الصفراء والدیدان البالغة

اصابة االنسان نادرة بھذه المخرمات، شائعة الغزالنووالماعز والخنازیر واالرانبشیةوالما

التواجد في معظم مناطق أوربا واسیا ومتمركزة في شمال أمریكا واسترالیا.

منطقة قرب ملم، أعرض 10- 6تشبھ الورقة طولھا الشكل(blade-like)نصلیةمخرمات صغیرة

. . كال نھایتي الجسم مدببة، الممص البطني أكبر من الممص الفمي ویقع بالقرب منھمنتصف الجسم

ن في مقدمة الجسم، ھنالك مبیض واحد صغیر یقع مباشرة خلف الخصیة تمتلك خصیتان كبیرتان تقعا

vitellariaیةالمحالجریباتالرحم تملئ معظم الجسم یمتد خلف المبیض. الخلفیة مباشرة، فصوص 

45x- 36أبعادھا operculateتقع على الجانبین في الثلث الوسطي من الجسم، البیوض لھا غطاء 

میكرون.22-30
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Dicrocoelium
Clonorchis sinensisدودة كبد االنسان

سمي بحلزون كبد االنسان الن بالغات ھذا النوع تعیش في القنوات الصفراویة لكبد االنسان، یصاب 

غیر المطبوخة جیدا المصابة بیرقات ھذه الدیدان لذا االنسان بھذه الدودة عند تناولھ لحوم االسماك 

فانھا شائعة في بلدان جنوب شرق اسیا. 

الى تطفلھا على االنسان فھي تصیب القطط والكالب حیث تعیش في قنواتھا الصفراویة، باالضافة

ملم، الجلید غیر حاوي على االشواك، المحجم الفمي اكبر من المحجم البطني. 25-8طول البالغات 

ا الجھاز التناسلي الذكري یتكون من خصیتین واقعتین في الجھة الخلفیة للحیوان ومتفرعتین احدھم

، اما المبیض فیقع امام الخصیة االمامیة، صغیر ویمتلك ثالثة فصوص. خلف االخرى

Clonorchis
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Class: Cestodaصنف الشریطیات
، تختلف عن tegumentبالجلیداكثر الدیدان الشریطیة تخصصا، جمیعھا داخلیة جسمھا مغطى 

في مقدمتھا scolexالصنفین السابقین بانعدام القناة الھضمیة. غالبیة الدیدان الشریطیة تمتلك رؤیس 

والذي بدوره یمتلك تشكیلة مختلفة من اعضاء االلتصاق لدیمومة تواجدھا في القناة الھضمیة فھي قد 

او spinesواكاو اشhooksاو خطاطیفgroovesاو اخادیدscukersتمتلك ممصات 

او مجموعة من ھذه التراكیب وقد یكون الرؤیس بسیط او tentaclesاو مجساتglandsغدد

مفقود.

Taeniaدودة الخنزیر الشریطیة
ومتوج بھالة من تعیش الدیدان البالغة في امعاء االنسان، الرؤیس صغیر ومحاط باربعة ممصات 

حیث یزداد حجمھا proglottidesقصیر ثم القطع الجسمیةneckالكاللیب. یتصل الراس بعنق 

كلما اتجھنا من االمام الى الخلف. یوجد انواع مختلفة من القطع منھا القطع الجسمیة غیر الناضجة 

یوجد المبیض التي یظھر فیھا الرحم متوسع كثیر التفرع.والقطع الجسمیة الناضجة والقطع الحبلى 

ثم الرحم الذي oviductبي القطعة الجسمیة الناضجة ثم قناة البیضالمفصص الى فصین على جان

یمتد الى االمام موازي للمحور الطولي المار بوسط القطعة.

ودودة الخنزیر T. saginataھنالك نوعان رئیسیان من الدیدان الشریطیة ھما دودة البقر الشریطیة 

النوعین، المضیف الوسطي لدودة البقر االنسان ھو المضیف النھائي في T. solium.الشریطیة 

الشریطیة االبقار والماشیة والمضیف الوسطي للنوع االخر ھو الخنازیر، یصل حجم دیدان البقر 

سم، الرؤیس شبھ مربع 7-2متر، حجم دودة الخنزیر البالغة 25متر وممكن أن یصل الى 5البالغة 

ي دودة البقر الشریطیة بینما رؤیس دودة ولھ أربعة ممصات دائریة الخطم والخطاطیف مفقودة ف

.hookletsالخنزیر الشریطیة لھ أربعة محاجم دائریة وصفین من الكلیلیبات
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Taenia soliumT. saginata
Echinococcusدودة االكیاس المائیة 
تعد ابسط دودة شریطیة معروفة النھا تمتلك ي أمعاء الكالب والثعالب والذئاب.تعیش الدیدان البالغة ف

أو أربعة لف الجسم من رأس وعنق قصیر وثالثة تأی. قطعة غیر ناضجة وقطعة ناضجة وقطعة حبلى

-28عددھاتاجین من الكاللیبیحمل غیر قابل لالرتداد الخطم .ملم8-2دیدان طولھا قطع جسمیة

(واحدة أو أثنین)القطعة الوسطى تكون عادة ناضجةوتكون غیر ناضجة االولى ، القطعة 50

تتطور وینشق جدارھا وتطرح القطعة الحبلى والقطعة الطرفیة حبلى. بیضة، 800-500تحتوي 

. الغذاء الملوث بالبیوضالعواشب عادة عند تناولھم . تصاب میكرون30x38أبعادھا البیوض

theالكیسات البنیویة،مبطن بنسیج الطفیلي متعدد الطبقاتHydatid cystالكیس المائي

daughter cyst السوائل ینمو عادة كیس ببرعم في وسط الكیس المملوءHydatid 5-1ببطئ من



6

hydatidیتواجد سم كل سنة تقریبأ وعادة تتحمل ذلك حتى یسبب حجمھا مشكلة أو یتمزق ممكن ان

في الكثیر من االعضاء لكن یعتبر الكبد من أكثرھا شیوعأ.

Echinococcus(بالغة)

Hydatid cyst


