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اسم استاذ المادة :

د .علي محمد عبد

اللقب العلمي  :مدرس

شعبة الالسعات (Cnidariaامعائية الجوف) -:Coelenterata
جاء اسم الشعبة من الكلمة االغريقية  Knideاي لسع.واول من اعطاها اسمم  Cnidaeهم العمالم
ارسط  .في حين اطلق العالم لي كارت عبارة  Coelenterataعليها وه اسمم مشم ق ممن الكلممة
االغريقيممة هممي  Koilosاي جم و و  Enteronومعناهمما معممي .ليشممير لممال الم اه اجسمما همما
الكائنات تخل من الفراغات س ى تج يف االمعاء .لال سميت لأمعائية الج و او ج فية المعي.
المميزات العامة لالسعات-:
.1الالسمممممعات ممممممن ال ممممم الي  metazoaال مممممي وتمممممت مسممممم ى ال عومممممية فيهممممما الممممم تكممممم ين
االنسجة.Tissue
 .2تناظرهمممما عادتمممما ا يممممعاعي  Radialاو يممممعاعي ينممممائي
.Radiobilateral

 biradialاو يممممعاعي جممممانبي

 .3تم لم نهايممة ميممة ت مممت فممم  mouthم مماط ل ممف واحممك او اكاممر مممن المجسممات tentacles
والي جك رأس واضح.
 .4ي ك م ه جممكار الجسممم مممن طبق ممين ال م ي ين هممما -أ.البشممرة الخارجيممة  epidermisب.الطبقممة
المعكية الكاالية  Gastrodermisولينهما الطبقة  Mesogleaت ك ه ممن ممادة جيالتينيمة سمميكة
او غشاء سمن ي و ك ت ي او الت ي عل االيا.
 .5جكار الجسم ي مي لفجم ة مركةيمة واحمكة همي الجم و المعمكي ال عمائي Gastrovascular
 cavityاو االمعاء  Entronهاا الج و يف ح ال الخمار عمن طريمق الفمم الماي يسم خك ل نماول
الغااء وطرح الفوالت.
 .6يبكأ هوم الغااء اار الخاليا في ال ج يف المعكي ال عائي أوالا يم يم م الهومم داامت الخاليما
في الخاليا االغ اائية.
.7جميعها مائية ومعومها ل رية  marineوالقليت منها يقطن الميا العالة.
 .8تعيش الالسعات ل

رة منفردة او مس عمرات ن يجة ال برعم.

 .9ت وح ظاهرة تعكد االيكال  Polymorphismفيها وكت يكت يق
المادة  :الالفقريات  /نظري
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 .10التم ل جهاز تنفسي والرازي.
.11هنال جهاز ع بي حسي لسي ي مات لشبكة من االيا ع بيه وكال االيا حسية.
 .12تم ل م الالسممعات ح ي ممالت ايطيممة  Nematocystsتس م خك لشممت حركممة الفريسممة وفممي
الممممكفا ضممممك االحيمممماء.ت ك ه همممما ال ي مممملة دااممممت االيمممما ااتممممة تممممكع الخاليمممما الالسممممعة
Cnidoblasts or Cnidocystes
.13اذا اح ى ال ي اه الالسع عل يكلين االل دورة حياته (ل لب وميمكوزا Medusa\Polyp
) فاه الب لب يقم لال كماير الالجنسمي امما الميمكوزا ف قم لال كماير الجنسمي .وت ومح هنما ظماهرة
تعا ب االجيال  Metagenesisحيث يعقب الجيت الجنسي والالجنسي احكاهما االار.
.14ل حظ في اغلب الالسعات االل دورة ال ياة ير ة مهكلة  Planulaحرة السباحة.
تصنيف الالسعات-:
توم الالسعات االو االن ا تنقسم ال يالية اتناو هي -
 -1تنف المائيات (الهايكريات - )Hydrozoa
تم مماز همما ال ي انممات ل جم د طم ر  Polypو  Medusaفممي دورة ال يمماة ماممت  Obeliaاو فقم
طممم ر  Polypمامممت  Hydraاو فقممم طممم ر Medusaمامممت  Liriopeتكممم ه الميةوكليممما غيمممر
ال ية.وتنوج الخاليا ال ناسلية في طبقة البشرة.
 -2تنف الكأسيات - Scyphozoa
يك ه ط ر  Medusaه الط ر السائك لكورة ال ياة وينعك الب ليب.تك ه طبقة الMesoglea
ال ية.واه االعواء ال ناسلية تك ه  Endodermانكوديرمي االتت.
 -3تنف الةهريات - Anthozoa
يك ه  Polypه الط ر السائك لكورة ال ياة فق  .وال  Mesogleaت ألف من نسيج رال ليفمي.
االعواء ال ناسلية تك ه .Endodermافرادها ل رية وتشكت الشعاب المرجانية.
اطوار دورة الحياة في الالسعات-:
لشكت عا تك ه الالسعات لأحك الشكليين االتيين -
 -1اما  Polypهم الشمكت الهيمكري  Hydroid formوهم م كيمف لل يماة الجالسمة او غيمر
م ركة .Sessile
المادة  :الالفقريات  /نظري
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 -2او طممم ر  Medusaاو الشمممكت الهالممممي ( Jellyfishاسمممماال هالميمممة) وه م كيمممف للطفممم
والسباحة ال رة.
تك ه اكار الب ليبات ذات اجسا انب لية مع ف ة فم عنك احكى النهاي ين وم اطمة لالمجسمات .امما
الجهة الالفمية ف ل ق لشئ ما ل اسطة القرص القاعكي  .Pedal discمك يعميش الب ليمب لشمكت
ل ظيفمة
منفرد او مس عمرات .ل يمث تشممت المسم عمرة عمكة انم ا ممن االفمراد كمت ممنهم يخم
معينة لل غاية لل كاير وللكفا .
اما في الميكوزا فهي حرة المعيشة لها جسم يشبه الجرس او المظلة المطرية وذات تناظر رلماعي
 ( Tetramerous sym.الجسم يقسمم الم ارلعمة ).الفمم عمادة ي سم الجهمة المقعمرة والمجسمات
ت كل من حافة المظلة.
ففي كت من الب ليمب والميمكوزا ي جمك جمكار الجسمم ذو طبقمات ياليمة لكمن تكم ه طبقمة الميةوكليما
الشبيه لالهال تك ه اكار سمكا ا في الميكوزا مك نه الجمةء االكبمر ممن ال يم اه ل جعلمه اكامر مكرة
عل م الطف .ولسممبب وج م د همما الكاممرة فممي الميةوكليمما الهالميممة فمماه الميممكوزا تسممم لا سممماال
الهالمية .Jelly fish
فيما يلي لعض االمالة عن الالسعات -
الهايدرا -: Hydra
تعميش الهايمكرا فمي الميما العالمة .ي ومح فيهما طم ر الب ليب.حيمث اه الجسمم اسمط اني لمه الليمة
كبيرة علم الم قل واالنبسماط .لهما القمكرة علم االل ماة ل اسمطة مرص اعمكي لاالجسما امما
الجهة العليا ف س وسطها ف ة الفم ال ا عة فمي وسم تركيمب مخروطمي  Hypostomeي مي
لالفم المجسات  tentacleالمج فة .الجسم ي مت المبيض(لشكت ان فما كمروي يقمع مرب القمرص
القاعكي) كما تالحظ  30-20ا ية مخروطية او كروية فم ة المبميض مرب المجسمات  .ي مألف
جكار الجسم الاي ي مي الفجم ة ال عائيمة ممن طبق مين الم ي يين همي الطبقمة الخارجيمة ر يقمة همي
البشرة epidermisوطبقة داالية سميكة هي البطانة المعكية  Gastrodermisت جك لين هاتين
الطبق ين طبقة سانكة هي  Mesogleaال ي تك ه ر يقة وتنعك تماما عنك القرص القاعكي .
انواع خاليا الهايدرا االيا جكار الجسم -
توجد في طبقة البشرة الخارجية  epidermisستة انواع من الخاليا هي -:
 -1الخاليمما الطالئيممة العومملية  - Epitheliomuscularتكم ه معظممم طبقممة البشممرة وتعمممت
كغطاء ولل قل ات العولية .واه اعكة الخاليا تم ك لمم ازاة المجسمات والجسمم وت م ي
عل الياو عولية ل ساعك عل ال قل وانبساط الجسم او المجسات.
المادة  :الالفقريات  /نظري
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مة ت جمك لمين اعمك الخاليما
-2الخاليما البينيمة  - Interstitial cellsوهمي االيما غيمر م خ
العوممملية الطالئيمممة .وعنمممكما ت خ ممم فانهممما تممملدي الممم تكممم ين اليمممة م لمممكة للخليمممة الالسمممعة
 Cnidoblastو االيما جنسمية  Sex cellاو لمراعم  budsاو االيما ع مبية  nerve cellلكنهما
التك ه االيا عولية طالئية اله االايرة تك ه نفسها لنفسها.
 -3االيا غكيمة  :- Gland Cellsوهمي االيما ط يلمة حم ل القمرص القاعمكي والفمم وتفمرز ممادة
التقة تساعك الهايكرا عل االل اة واحيانا تفرز فقاعة غازية تساعك عل الطف .
 -4الخاليمما ال سممية  - Sensory Cellت م ز لممين االيمما البشممرة ااتممة حم ل الفممم والمجسممات
والقممرص القاعممكي واه النهايممة طليقممة لكممت اليممة حسممية ت مممت س م ط يماممت مس م قبت حسممي يس م لم
ال افة الكيمياوية اللمس اما النهاية االارى ف فر ال اي ط ر يقة ت ت مع الخاليا الع بية.
.5الخاليا الع بية  -:Nerve cellsتم ل تفرعمات عكيمكة او انهما ينائيمة ال فمر ليسماعكها علم
االت ال مع الخاليا ال سية مع الخاليا الع بية االارى كما ت ت مع الخاليا العوملية الطالئيمة
والخاليا الالسعة.االس قطاب ن ها الخاليا يك ه لاتجاهات مخ لفة وليس لاتجا واحك.
 وت م ي علم ال ي ممالت الالسممعة Nematocysts -6الخاليمما الالسممعة Cnidocytes
وت جك في جميع ان ماء البشمرة وتكم ه هما ال ي مالت الالسمعة علم انم ا ولكمت نم وظيفمة
معينة وكاالتي
أ -الاا بة  Penetrateتق
ب -المل فة  - Volventsتق

لاقب الفريسة ل قن السم.
لاالل فاو لعك انطال ها ل قبض عل الفريسة.

 -الالتقة البيو ية  - Glutinantsمنها مايفرز مادة التقة تس عمت لل ركة واالل

اة.

د-الالتقة ال غيرة  - small glutinantيكم ه فيهما انب ل هما الخيطيمة مف حمة النهايمة غيرانهما
االية من االي اال.
مالحظة  -يس عمت الن االول والاماني ممن ال ي مالت فمي يمت حركمة الفريسمة او لهما وذلم
ل ايير سم تفرز االناليب الخيطية والسم يسم  hypotoxinاما الن عين االايرين ف قم لمافراز
مادة لةجة.
الحويصالت الخيطية  Nematocystاو العضيات الالسعة Stinging organelles
هي عبارة عن علبة تغيرة مك نة من مادة تشبه الكاي ين وت ي عل اي انب لي مل ي يمامت
اسم مرار للنهايممة الم ومميقة للعلبممة .وتم لم النهايممة همما غطمماء تممغير  Operculumواه الجممةء
الكاالي للخي غير المقاوو ك ي مت اي اال تغيرة .اه ال ي لة الخيطية تقع داات الخلية
المادة  :الالفقريات  /نظري
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ال مي افرزتهما وهمي الخليمة الالسمعة ( Cnidocytesوتمكع هما الخليمة امالل نم هما اسمم م لممكة
الخلية الالسعة  ) Cnidoblastوتكم ه الخليمة الالسمعة ممةودة لةنماد  Cnidocilهم عبمارة عمن
س ط م ر تغير .اه اتطكا هاا الةناد لأي جسم غريمب كالفريسمة يعطمي ت فيمة لل ي ملة
ل ت م لها الية
الخيطية لاالنطالة.وعنكما تنطلق ال ي لة الخيطية فاه الي ها الالسعة تم
السمممعة جكيمممكة .اه هممما ال ي مممالت الخيطيمممة تسممم عمت للمممكفا ولمسممم الغمممااء واه لسمممم هممما
ال ي لة تأيير اطيراحيانا للفريسة او االنساه.
اما الطبقة الداخلية لجدار الجسم gastroderimفتحتوي على االنواع التالية من الخاليا -:
 -1الخاليمما االغ اائيممة  Nutritive-muscular cell (Trophocyteاليممة عومملية غاائيممة) -
ة لهوم الغااء وام اته وت ي عل س طين.
وهي ن من الخاليا العولية الم خ
 -2االيا غكية ( gland cellنفس الم ج دة في طبقة البشرة).
 -3االيا حسية(نفس الم ج دة في طبقة البشرة).
-4االيا ع بية(نفس الم ج دة في طبقة البشرة).
مالحظممة  -اه الممماء يممكات مممن اممالل الفممم ل اسممطة ضممرلات االس م اط الم ج م دة عل م الخاليمما
العولية الغاائية .يم يلدي الفم ال فج ة وعائية معكيمة  gastrovascular cavityوهمي ت مت
ل جاويف المجسات .واه وجم د السم طين فمي النهايمة كمت اليمة غاائيمة يعممت علم دوراه الغمااء
والماء في الفج ة الهومية.مع العلم اه الخلية االغ اائية ت ي عل فج ات غاائية.
اماا طبقاة الميزويلياا  -: Mesogleaال ا عمة لمين البشمرة والبطانمة المعكيمة وم ملة لهمما فهمي
هالميممة تشمماله الجيالتممين ولمميس لهمما مك نممات ال يممة او ليفيممة وهممي تس م مر فممي كممت ان مماء الجسممم
والمجسات وت اخن في منطقة السماة لينمما ت مبح ر يقمة فمي المجسمات وتنعمك لمالقرص القاعمكي
وهاا ال افق يجعت ال ي اه ادر عل ال و اما الع امت الميكانيكيمة الق يمة وتعطمي المجسمات
مرونة اكار.والميةوكليا تساعك في دعم الجسم وتعمت كن من الهيكت المره.

الحرية في الهايدرا -:
تم ل الهايكرا القكرة عل ال قل واالنبساط (حركة م ضعية) .كمما اه لهما القمكرة علم االن قمال
من مكاه ال اار لاكار من وسيلة(حركة ان قالية) وكاالتي -
 -1لها القكرة عل الةحف عل القرص القاعكي لمساعكة االفرازات المخاطية.
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 -2او لها القكرة عل حركة الجقلبة اذ ين ني الجسم وت قل المجسات لالقا يمم ا مراب القمرص
القاعممكي مممن م ممع ال مماة المجسممات لالقمما يممم ت ممرر المجسممات وين ممب الجسممم الم وضممعه
االع يادي.
 -3انها تق لالطف  Floatingحيث ينف مت القمرص القاعمكي ممن القما وتفمرز الف مة الالفميمة
فقاعة ه ائية تعمت عل حمت الجسمم الم سمطح المماء(اي تعم ) اي العم ممع تيمارات المماء ممن
م ضع ال اار في البيئة المائية.
التغذية والهضم في الهايدرا -:
ت غاى الهايكرا كبا ي الالسعات عل ال ي انات ال غيرة كالقشريات المائية والكيمكاه ال لقيمة اذه
هي مف رسة  .Carnivorousالهايكرا تن ظر فريس ها ومجساتها م طاولة وعنمك اح كماال الفريسمة
لالمجسات تجك نفسها ومغروس فيهما عمكد كبيمر ممن ال ي مالت الالسمعة لماا ت مبح غيمر مادرة
عل المقاومة واالنفكاال .يم تن قت ها الفريسمة م م لمة لالمجسمات الم الفمم (فمم الهايمكرا) ليمكات
الغمااء (الفريسممة) الم الفجم ة ال عائيممة المعكيممة .تبمكأ الخاليمما الغكيممة لمافراز امممائر هاضمممه تشممبه
ال رلسين  trypsinتعمت عل هوم الم اد البروتينيمة .اذه هنما يم م الهومم امار الخاليما ت لمت
الماد الغاائية  Polypeptidesيم يبكأ الهوم داات الخاليا حيث تمك الخاليما االغ اائيمة العوملية
الطالئيممة ا ممكامها ال هميممة ل اسممطة اس م اطها ال نمماص د ممائق الغممااء .وفممي الفج م ة الغاائيممة لهمما
الخاليا ي م الهوم البروتينمات والكه ه(الالسمعات غيمر مادرة علم هومم المم اد النشم ية) حيمث
تك ه م يات الفج ات حاموية يم ت بح اعكية (تمايت ال ي انات االل كائية).
تن قت الم اد الغاائية المهو مة ال مخ لف اجةاء الجسم ل اسطة ال نافا او االن شار الخل ي .امما
الم اد الغاائية غير المهو مة ف طرح ال اار الجسم عن طريق ف مة الفم.امما المكه ه والنشمأ
ال ي اني الفائض عن ال اجة فيخةه ليس هل عنك ال اجة .
التنفس واالبراز في الهايدرا -:
التم ل م الهايممكرا اعومماء ااتممة لممال نفس وااللممراز .وت م م عمليممات ال بممادل الغممازي (اامما ال O2
وطرح  ) CO2وكال ال خل من الم اد االلرازية السائلة عمن طريمق سمطح الجسمم.واه المم اد
المبرزة هي ام نيا لشكت رئيسي.
التكاثر في الهايدرا-:
ي م ال كاير لطريق ين الجنسية وجنسية -
 -1ال كاير الالجنسي  -حيث تنم عكة لراعم عل سطح الجسم سرعاه مماتنم لهما مجسمات
يم تنف ت عن ال ي اه اال تنم ال افراد جكيكة.
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 -2ال كمماير الجنسممي  -اكاممر ان م ا الهايممكرا ينائيممة المسممكن ( Dioeciousذك م ر وانممات) ت ك م ه
ال يمامن والبيم م ممن الخاليما البينيمة . Interstitial cellsوت كم ه عم مما ا االعوماء الجنسمية
لشمممكت مل مممت فمممي الخريمممف ل فيمممة ممممن درجمممات ال مممرارة ال اطئمممة او لمممة ال ه يمممة فمممي الميممما
الم عفنممة.ت ك ه البي م م يممم تخ ممب لال يممامن المطروحممة فممي الميمما تمممر البي م م المخ ممبة
لاالنقسمما ل ك م ين  blastulaفارغممة ينف ممت جةئهمما الممكاالي ليك م ه الطبقممة الكااليممة يممم ت ك م ه
الميةوكليمما لممين الطبق ممين الخارجيممة والكااليممة وي ك م ه كمميس ح م ل الجنممين بممت اه تنف ممت مممن
ال ي م اه االتمملي وهمماا الكمميس يجعلهمما تق ماو الش م اء .يممم تفقممس الهايممكرا فممي الرليممع ت فيممةا ا مممن
الظروو البيئية المناسبة.
االوبيليا Obelia
حي م اه امعممائي الج م و مممن تممنف المائيممات تعمميش فممي الب ممار لهيئممة مس م عمرات تل ممق عل م
االجسمما االاممرى ل اسممطة تراكيممب ايطيممة تشممبه الجمماور تسممم  Hydrorhizaالجمماور المائيممة
تنباق من ها الجاور فرو اوسيقاه من بة تكع  Hydrocaulusحيث ينشمأ عليهما كمت ممن
االفممراد الخوممرية ذات المجسممات  hydranthsواالعومماء او االفممراد ال كايريممة Gonangia
وي ي لاالجةاء الرا ة للساة وال فرعات (االجةاء الرا ة اسمها اللمب المشم رال Coenosarc
غممالو كمماي يني هم  Perisarcكمميس م يطممي .وي ممالف اللممب المشم رال مممن الطبقممات ياليممة مممن
البشممرة والميةوكليمما والطبقممة الكااليممة .تنم م دااممت االعومماء ال كايريممة لممراعم تنم م ال م ميممكوزا
ت رر عن طريمق ف مة العوم ال كمايري العل يمة ل سمبح حمر فمي المماء .الميمكوزا تكم ه وحيمكة
الجنس منها انات (تنشا من مس عمر الب ليب االنا ي) ومنها ذكم ر (تنشما ممن مسم عمرة الب ليمب
الاكري) .تن ج من الميكوزات الاكرية واالنا ية كت من النطمف والبيم م حمرة سمال ة فمي المماء
حيث ت ك ل ك ين البيوة المخ بة ال ي تمر لسلسلة من االنقسمامات ل كم ين ير مات مهكلمة حمرة
السباحة تسم  Planulaتل ق ها الير ات لاالجسا االارى ل ل ال مسم عمرات الب ليمب
ال ي ت كاير الجنسيا لال برعم .اذه في االوليليا نالحظ ظاهرة تعا ب االجيال .حيث جيت الميمكوزا
(ي كاير جنسيا لات اد البي م والنطف) وجيت الب ليب (ي كاير الجنسيا لال برعم) .كما يالحظ في
االوليليا ظاهرة تعكد االيكال اذ ي جك يالية ايمكال ممن االفمراد اينماه ي ممااله لماالفراد الخومرية
وال كايرية في الب ليب.والشكت الاالث ه الميكوزا.
اوريليا Aurellia
فمي هماا ال يم اه طم ر الميمكوزا هم السمائك اممما الب ليمب (الماي يسمم  ) Scyphistomaفيكم ه
تممغيرا ا ولسممي ال ركيممب .ويم ممماز طمم ر الميممكوزا لشممكت المظلمممة ذات مجسممات تممغيرة ن عممما
ما.ي غاى ال ي اه هاا عل الهائمات ال ي انية.
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شقائق البحر )Metridium) Sea anemones
اه ط ر الب ليب ه االكبر وااليقت ممن تلم الهايمكرا ومنهما مماه مل ه.الجسمم اسمط اني الشمكت
لعكة تف و من المجسات المج فة .والشمقائق ت جمك فمي المنماطق السماحلية لجميمع ان ماء
وم
العالم ااتة الميا الكافئة وتل ق لقرتها القاعكي لاالتكاو وال خ ر او اي يئ ت ت الماء
تجك امامها .والبعض منها يخ في في عر الرمال او الطين .ت غماى الشمقائق علم االسمماال او اي
حي اه حي مناسب ل جمها اي انهما اكلمة ل م . Carnivorousت كماير الجنسميا امما -1لمال برعم
 -2االنقسا الط لي  -3تك ين الشظايا . Fragmentationوكمما ت كماير جنسميا ا كماالتي الشمقائق
وحيكة الجنس ت ك ه البي م وال يامن يم تسق فمي الفجم ة ال عائيمة المعكيمة وت مرال الجسمم عمن
طريق الفم ت ك ه البيوة المخ بة ل نشا ا منها ير ة مهكلة  Planulaحرة السباحة في الماء ل نم
عنكما تل ق لجسم مناسب ال حي اه جكيك.
اصل الالسعات
هنال رأياه في نش ء الالسعات .االول انهما ان مكرت ممن ال ي انمات االل كائيمة امما المرأي الاماني
فياهب انها نشأت من مجم عة من الكيكاه المسط ة تعمرو  Turbelariaاذه هنما يمكمن اع بمار
الكيكاه ال رلالريا ا ك والس ال ي انات عكيكة الخاليا ال قيقية.
اهمية الالسعات
فوائدها-:
-1يسم خك لعممض الكأسمميات والةهريممات غممااء لالنسمماه فممي لعممض الممكول الشممر ية وايطاليمما كممما
تس م خك لعممض منهمما غممااء لل ي انممات االاممرى ماممت االسممماال والقشممريات والن م اعم ال ممي ت ممبح
لكورها غااء لالنساه.
 -2يس خك لعوها كالمرجاه االحمر ل ناعة ال لي.
-3يك ه الب ليب في لعض االن ا جةرا ا مرجانية تس خك كم انئ او مطارات.
اضرارها-:
 -1الخاليا الالسعة السامة تهكد ال ياة.
 -2لعض الالسعات تك ه ح اجة مرجانية تعيق المالحة او تةيك من اطر المالحة.
 -3ك تل ق اعكاد كبيرة منها علم البم اار المغمم رة فمي المماء وتقلمت ممن سمرع ها وتةيمك ممن
وزنها اي تش رال مع الفقريات اارى حكات الورر.
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تظهر اول فج ة او فراغ امالل االدوار الجنينيمة وال مي ت مامت لمال ج يف االروممي Blastocoel
واه لهاا الج و الجسمي اهمية كبيرة وه في االتمت ي كم ه ممن اتمت ميةوديرممي ولهماا فماه
ال ج يف الجسمي يبطن لخاليا طالئية ميةوديرمية االتت ايوا تكع لال Peritoniumويمكن
اه ت مات اهمية هاا الج و الجسمي لك نه ذات اهمية في تط ر ال ي اه كمما انمه يم فر زيمادة فمي
مرونه الجسم كما انه ي فر فراغا او مساحة اكبر لالعواء الكاالية ولال الي يمةود الجسمم مسماحة
للخاليما الحمكات ال بمادل السمط ي كمما انمه فممي لعمض االيمكال يكم ه مململ لسمائت او هيكمت مممائي
يسماعكها للقيمما لممبعض االفعمال ال ياتيممة واه الجم و الجسمممي  Coelomهم فممراغ ي ممي لالقنمماة
ا لهومية ويمكمن اه تقسمم ال ي انمات جانبيمة ال نماظر اع ممادا علم وجم د او عمك وجم د الجم و
الجسمي ون عه ال المجاميع ال الية -
 -1حي انات جانبية ال ناظر عكيمة الج و الجسمي Acoelomata
وهمي حي انمات اكاممر لكائيمة ولمميس لهما جم و جسممي حقيقمي ماممت الكيمكاه المسممط ة وفيهما يكم ه
الفراغ لين البشرة االك ديرمية والقناة الهومية االنكوديرمية ممل ء تمامما لعناتمر ميةوديرميمة
االتت ت مات لالخاليا ال ش ية البرنكيمية Paranchyma
 -2ال ي انات جانبية ال ناظر ذات تج يف جسمي كاذب Pesudocoelomata
ماالها الكيكاه الخيطيمة وفيهما الفمراغ الم مي لالقنماة الهوممية يكم ه غيمر ممبطن لطبقمة البري م ه
حيث اه هاا الفراغ مش ق من فراغ لالس ال للجنين لال فاه هاا ال ج يف ه فراغ او تج يف .
 -3ال ي انات جانبية ال ناظر ذات الج و الجسمي ال قيقي Eucoelomata
وتوم ماتبق من ال ي انات جانبية ال ناظر لكأ من الكيكاه ال لقية تع دا ال يعبة اللبائن .وهي
حي انات ذات ج و جسمي حقيقي حيث يك ه هاا الج و مبطن لالبري ه
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