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 CESTODAالديدان الشريطية 



 معلومات عامة
 الديدان الشريطية مضغوطة جانبيا  •

 متر وذلك حسب النوع 20مم وقد يتجاوز  3طولها يبدأ من •

 شريطي: الشكل •

 رأس وعنق وعدد كبير من القطع: جسمها يتألف من •

 :قطعها تقسم إلى •

 ال تحوي على بنى واضحة(: فتية)قطع غير ناضجة -

 تحوي كل منها على جهاز تناسلي مذكر ومؤنث: قطع ناضجة -

 تحوي كل منها على رحم مليء بالبيوض( : كهلة)قطع حاملة -

 ليس لها جهاز هضم•





 (أمعاء دقيقة)اإلنسان 

 مضيف نهائي

 دودة بالغة 

 الشريطية 

 (والمسلحة العزالء)

 (أمعاء دقيقة)دودة بالغة 

 طور معدي             
 (العزالءالشريطية )

 (بقر)عضالت 

 مضيف متوسط

 (كيسة مذنبة بقرية)

 (الشريطية المسلحة)

 (خنزير)عضالت 

 مضيف متوسط

 (خنزيريةكيسة مذنبة )

 القطع الحاملة مع البيوض

 (جنين مسدس األشواك)

 طور معدي
 بيوض

 (جنين مسدس األشواك)

 محرشفة الغشاء القزمة

 (أمعاء دقيقة)دودة بالغة 

 (الشريطية المسلحة)

 (مضيف متوسط)طور معدي 
 عند اإلنسانكيسة مذنبة 



 المسلحة الشريطية

Taenia solium 

 العزالءالشريطية 

Taenia Saginata 

 متر 8 – 4 متر 4 – 2 الطول

 1000 2000 عدد القطع

 الرأس

 مم 1
 محاجم 4يحمل  عليه صفان من األشواك  حيزوما   و محاجم 4يحمل 

 

 

 

 القطعة الناضجة

 

 الفتحات التناسلية 

 بشكل  جانبية

 تناوبي منتظم

 

 

 

 

 

القطعة الحاملة أو 

   الكهلة

   مم( 12×6)

 تفرعات الرحم 

 فرع 12× 7

 في كل جانب

 

 مبيضان غدد محية

 رحم

 خصى

فتحة 

 تناسلية



 بيوض الشريطية
 كروي :الشكل •

 ميكرون 40: القطر  •

 بني  :اللون•

غالفها سميك مخطط شعاعيا  يحاط بغالف رقيق غالبا  ال يشاهد في :الغالف •

 .العينات تحوي على جنين مسدس األشواك

 براز: المصدر•



 للشريطيةcysticercus األكياس المذنبة 

 هي عبارة عن حويصل يحوي على رأس منخمص إلى الداخل•

 بيضوي الشكل •

 مم 5مم، العرض حوالي  10 -7.5الطول :األبعاد •

 (الخنزير أو البقر)عضالت مصابة : المصدر •



 للشريطية  cysticercus األكياس المذنبة 

 ةمختلف اتفي كيسة مذنبة في مستوي اطعمق



 Hymenolepis nanaدودة محرشفة الغشاء القزمة 

 شريطي: الشكل 
 مم 1- 0.5وعرضها  مم 45-5طولها : األبعاد 

 :أقسامها 
 له أربعة محاجم وحيزوم عليه صف من رأس كروي 

   االشواك
 عنق

 عرضانية الشكل ( قطعة 200 -100)عدد من القطع 
 لكل منها فتحة تناسلية جانبية تقع جميعها في 

 طرف واحد من الدودة
 تنقسم قطعها إلى 
 (  بداية الدودة)قطع غير ناضجة 

 (  وسط الدودة )خصى ومبيض مفصص  3تحوي وقطع ناضجة 
 (نهاية الدودة ) فيها رحم مملوء بالبيوض وقطع حاملة 

 األمعاء: المصدر 



 بيوض محرشفة الغشاء القزمة
 كروي : الشكل •

 ميكرون 50: القطر•

 شفافة :اللون •

لهاغالفين خارجي أملس وداخلي أملس يحيط بجنين مسدس األشواك : الغالف•

 أهداب تخرج من قطبي الغالف الداخلي 8-4يتوضع بين الغالفين 

 براز: المصدر •



 الشريطية المشوكة الحبيبية

 شريطي: الشكل 

 مم 6- 3: الطول 

 

 : أقسامها 

 

 :تقسم إلى 

 رأس _ 

 عنق  –

 :غالبا  لها ثالث قطع 

 قطعة واحدة غير ناضجة  –

 قطعة واحدة ناضجة  -

 قطعة واحدة حاملة -
 

 

Echinococcus granulosus 



 مضيف متوسط مضيف متوسط

 مضيف نهائي

 بيضة

 دودة بالغة

 كيسة عدارية
جنين مسدس 

 األشواك

مكان اإلصابة 

 بالكيسة العدارية



  األكياس العدارية

 كروي غالبا  : الشكل •

 الجنين  حجم رأس تدريجيا  حتى قد يصل  حجمها إلى ميكرون وتنمو 30 - 25يبدأ من  :القطر •

مم ، 1وهي طبقة مخططة سميكة قد تبلغ سماكتها حوالي الطبقة الجليدية ذات غالف خارجي يسمى •
 تسمح بمرور المواد الغذائية وتمنع المواد الضارة للطفيلي 

 تتألف من طبقة منتشة يبطن الطبقة الجليدية •

 صف واحد من الخاليا ينشأ منها األكياس •

 أو الرؤوس( تحوي على رؤوس )األبناء•

 من أصل النسيج الموجودة فيهبطبقة واقية تحاط األكياس العدارية •

 رئة مصابة: المصدر•



 الرمل العداري
 من سائل كيسة عدارية: مصدر المحضر•

 رؤوس مغمدة وغير مغمدة: يحتوي على •

 ميكرون 200 -100هو رأس منخمص إلى داخل العنق قطره حوالي الرأس المغمد •

 يتألف من عنق و رأس مزود بأربعة محاجم وحيزوم يرتكز عليه صفين من األشواكالرأس غير المغمد •



Fasciola hepatica 

Schistosoma 



 دودة بالغة

 بيضة المضيف النهائي

 (براز -بول )

 جنين مهدب

 ريدية -كيسة أبواغ 

 المضيف المتوسط

 (نوع من القواقع)

 جنين مذنب

 جنين مذنب

 اختراق 

 جلد اإلنسان
 (منشقات الجسم)

 خليفة مذنبة 

 متكيسة

 النباتات المائية
 (م البوسكية –م الكبدية )

 إنسان إنسان وآكالت العشب

 الطور المعدي وطريقة العدوى



 المتوارقات



 Fasciola hepaticaرقة الكبدية االمتو
 سم 3 – 1: الطول 

 سم 1,5 – 1: العرض 

 كبد: المصدر 

 مخروط أمامي محجم أمامي

 تفرعات أعور أيمن وأيسر

 محجم بطني

 شكل عام يوضح الجهاز الهضمي



 التناسليعام يوضح الجهاز شكل 

 

 

 

 

 خصيتان

 مبيض

 قالب بيضي



 بيضة الكبدية

 بيضوي:الشكل –

 ميكرون 140:الطول –

 ميكرون 80:العرض–

تحوي في داخلها خلية –

 ملقحة وخاليا محية

 ذات غطاء –

 براز:المصدر –



 10× بيضة الكبدية 

 المتورقة الكبدية

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.wadsworth.org/parasitology/Images/F.hep.jpg&imgrefurl=http://www.wadsworth.org/parasitology/critiquesFeb06.htm&h=958&w=1302&sz=241&hl=en&start=10&tbnid=WfKQhz8d-nINGM:&tbnh=110&tbnw=150&prev=/images?q=fasciola+hepatica&gbv=2&hl=en&sa=G


Schistosoma: 

-S.mansoni  

-S.haematobium 

 :منشقات الجسم 

 المانسونية -

 الدموية -



 صفات الديدان البالغة
مم يحتوي على قناة  1سم وعرضه حوالي  1مفلطح الشكل طوله حوالي : الذكر •

 احتضان تتوضع في داخلها األنثى

 مم 0،25سم وعرضها حوالي  2- 1،5خيطية الشكل طولها  :األنثى •

 أوعية دموية: مصدر المحضر •

 ذكر وأنثى المنشقات في حالة احتضان



 صفات بيوض منشقات الجسم
 الدموية المانسونية

 الشكل

 
 بيضوي بيضوي

 األبعاد  

 طوال   ميكرون 150

 عرضا   ميكرون 60و 

 

 عرضا   ميكرون 50طوال  و ميكرون 150

صفات 

 تفريقية 

 (شوكة )ذات مهماز 

تحوي في  تقريبا  كما ميكرون 15جانبية بطول  

 ناضج مهدبداخلها جنين 

 

انتهائي وتحوي في داخلها ( شوكة )ذات مهماز 

 ناضج  مهدبجنين 

مصدر 

 المحضر 
 بول براز

 

 

 

 

 

 



 لمنشقات الجسم  cercariaالجنين المذنب

وذيل ( تتوضع فيه غدد خارقة)يتألف من رأس بيضوي الشكل : الجنين المذنب•

 ميكرون 500مشطور في نهايته إلى فرعين ،طوله حوالي 

 ماء ملوث :مصدر المحضر•



 األمعاء رأس Taenia solium الشريطية المسلحة

 األمعاء قطعة ناضجة  Taenia soium الشريطية المسلحة

 األمعاء قطعة حبلى Taenia solium الشريطية المسلحة

 البراز بيوض Taenia solium الشريطية المسلحة

 مقطع في عضالت مصابة (مقطع عرضي)كيسة مذنبة   Taenia solium الشريطية المسلحة

 األمعاء دودة كاملة Hymenolopis nana الغشاء القزمة محرشفة

 البراز بيوض Hymenolopis nana الغشاء القزمة محرشفة

 أمعاء الكالب دودة كاملة Echinococcus granulosus المشوكة الحبيبية

 رئة مصابة مقطع في كيسة عدارية Echinococcus granulosus المشوكة الحبيبية

 عداريةسائل كيسة  رمل عدري Echinococcus granulosus المشوكة الحبيبية

 الكبد واألقنية الصفراوية دودة بالغة Fasciola hepatica المتورقة الكبدية

 براز بيضة Fasciola hepatica المتورقة الكبدية

 األوعية الدموية حالة احتضانفي  ذكر وأنثى  Schistosoma منشقات الجسم

 براز بيضة Schistosoma mansoni المانسونيةمنشقة الجسم 

 بول بيضة Schistosoma haematobium منشقة الجسم الدموية

 ماء ملوث جنين مذنب Schistosoma منشقات الجسم


