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:طبقه بندی آمیب ها

 Phylum: Sarcomastigophora

 Subphylum: Sarcodina

Superclass: Rhizopoda

 Class: Lobosea

 Order: 1) Schizopyrenida

 2)  Amoebida
 ↓         ↓

Suborder: Tubulina,  Acanthopodina
 ↓

 Family: Endamoebidae



:Tubulina جنس های تحت راسته

Entamoeba :E. histolytica, E.coli, E. dispar,

E. hartmani, E. gingivalis

E. polecki , E. moshkovski

Endolimax:     E. nana        آندوليماكس نانا

Iodamoeba:     I. butschilii  يدامبا بوچلي

.در فاضالب دیده میشودموشکوفسکیدر خوک و آنتاموباپولکیآنتاموبا 

.ساکن هستنددرروده بزرگ انسان در دهان و بقیه انتاموبا ژنژيواليس 



Entamoeba histolytica     آنتاموبا هيستوليتيكا

.مورفیکپلیشکلینظراز

رسدمیهممیکرون60بهکهمیکرون25تا12ازآنتروفوزوئیتاندازه.

بزرگرودهزندگیمحل

رودهدرکومنسالصورتبه،غیرمهاجمشکلمینوتافرم

غذاییموادبقایایواینشاستهمواد،هاباکتریازتغذیه

سریعحرکتباانگشتی،بلندکاذبپای.

منظمکروماتینیشبکهدارایمرکزی،وظریفکاریوزومحبابی،هسته



دهدمیانجامدوتاییتقسیمرودهدرتروفوزوئیت.

(کیستپره)شودمیکرویوکوچکیتئتروفوزو

شودمیایجادکیست.

ایهستهودوایهستهیکنارسکیستهای

بیماریکنندهمنتقلوایچهارهستهرسیدهکیستهای

استمیکرون10-20کیستاندازه.

استکلشایمیلهیاسوزنیکروماتوئیدالاجساموگلیکوژنیلئواکوداراینارسکیست.

(تهوعاستفراغ،درد،دل)شودمیایجادخفیفمئعالگاهوانجامهامدتسیکلاین.



Entamoeba histolytica Trophozoite

Diagnostiv Features :
•10- 30 µ
•Single nucleus
•May contain ingested RBC`s
•Directional purposeful motility
•May demonstrate one or more of the following 

Nucleus :
•Chromatin – finely
•Beaded ring
•Karyosome – central

Cytoplasm :
•Finely granular







فرم تهاجمی يا هماتوفاژ

ی کنددراین شکل تغذیه انگل  عوض شده و از بقایای بافتی لیز شده و گلبول های قرمزاستفاده م.

 میکرون هم می رسد60اندازه انگل گاهی تا.



ویابگیردراانگلتهاجمجلویمیزبانایمنیاگرسیستم

هاجمیتفرمتبدیلباعثبیمارتوسطاستفادهموردداروهای

.گردندکومنسالفرمبه

شودمیتبدیلمینوتافرمبههماتوفاژفرم

.شودمیتبدیلکیستبهانگلازشکلاینسپس



Entamoeba histolytica Cyst 

Diagnostic Features :

 5-20 µ in diameter

 4 nuclei in mature cyst

 May demonstrate one or more of the following

Nucleus :

 Chromatin – finely beaded evenly coating nuclear 

membrane 

 Karyosome – central

Chromatoidal bars :

 Smooth rounded ends









سیر تکاملی
یدهرسکیستهایمدفوعباهمراهکیستدفع

بازدهانواردآلودهغذاییموادوآبباهمراه
ازکیستدیوارهباریکرودهدرکیستشدن

رفتهبین

۸شوندمیتقسیمدیگرباریکهستهچهار
وجودبباریکرودهدرمتاکیستیکیتئتروفوزو

ندشومیساکنبزرگرودهدرسپسآیندمی
(کیستپره)

فرصتدروبماندبیماریزاغیرمیتواندهامدت
.کندتهاجممناسب





Entamoeba coli

بامناطقدروبودهآمیبشایعترین.استانسانفقطآمیباینطبیعیمیزبان

.باالستآلودگیپایینبهداشت

زارشگهیستولیتیکاجایبه”اشتباهاکهاستمواردیدرآمیبایناهمیت

.شودمی

لوبیکاذبپاهایدارایمیکرون،10-25وکیست15-50تروفوزوئیت

.استکندوحرکتاستکوتاهوشکل

باشدمیمرکزازخارجکاریوزوموبودهشکلحبابیهسته.

وجودهشبکدرکروماتینیهایدانهنامنظم،وضخیممحیطیکروماتیندارای

.دارند



Entamoeba coli

میشودایجادهستههشتنهایتاوچهاردو،یک،ابتدادرکیست.

میشونددیدهبیشتردرآزمایشگاهایهستههشتودواشکال

اهدهمشنارسهایکیستدریدئکروماتواجسامصورتبهینیئپروتمواد

.شوندمی

هستندگلیکوژنیهایلئواکوصورتبهگلیکوژنیمواد.



Entamoeba coli Trophozoite







Entamoeba coli Cyst







Entamoeba dispar

.استهیستولیتیکاشبیهمرفولوژی

ومولکولیهایروشازاستفادهآنافتراقروشتنها
.استایزوآنزیمی



Entamoeba dispar Trophozoite



Entamoeba dispar Cyst 



Entamoeba gingivalis

وهپیورهایولثهپوسیدههایدندانکناردردهاندرزندگیمحل

.بیماریزاستپزشکاندنداننظراز

اهرازاستکیستفاقدواحتماالمیکرون10-20آنتروفوزوئیت

.شودمیمنتقلدهانیترشحات

آنبااستممکنریه،درهیستولیتیکاایرودهخارجفرمدر

.شوداشتباه



Entamoeba hartmani

تاسمطرحبیماریزاغیرایگونهعنوانبه

کوچکتراندازهآنافتراقراهتنهاکه

.استهارتمنی

5-10وکیست6-12آنتروفوزوئیت

.استمیکرون



کاریوزوم دارای پاهای کاذب کوتاه وشفاف، حرکت کند، هسته وزیکولر، 

کیست ابتدا یک . را اشغال میکندفضای هسته 2/3بزرگ ودروسط که 

. هسته، دو وچهار هسته ای میشود

انتقال توسط کیست صورت می گیرد

میکرون است 5-14وکیست 6-15اندازه تروفوزوئیت 

دیده میشود نمونه مدفوع معموال تروفوزوئیت در 

Endolimax nana







Endolimax nana Trophozoite



Endolimax nana Cyst



Iodamoeba butchilii يدامبا بوچلي 

حیطیمکروماتینفاقدوزیکولروهستهکند،حرکتکوتاه،وپهنکاذبپایدارای

.ودشمیکشیدههستهدیوارهسمتیکبهاغلبکهداردبزرگیکاریوزوم.است

بزرگ،گلیکوژنیلئواکوودارایبیضویاغلبهاکیست

.بیماریزاستغیروگرفتهصورتکیستتوسطانتقال

.میباشدمیکرون6-15کیستو10-25تروفوزوئیتاندازه





Iodamoeba butschlii





Iodamoeba butschlii Trophozoite



Iodamoeba butschlii Cyst



Iodamoeba butschlii Cyst



Endamoebidae





:اشکال هسته

(1 E. histolytica

2)E.coli

3)Endolimax.nana

4)Iodomoeba butchilli

5)Diantamoeba fragilis




