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جلسه می باشد 14آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی شامل 

.موضوع پرداخته خواهد شد4که در آن به بررسی 

مقدمه





کرم بالغ

فاسیوال هپاتیکا

پهن و برگی شکل

دارای بادکش دهانی و شکمی

تخمدان پنجه ای شکل

نبیضه ها منشعب شبیه شاخ گوز

فرمول تناسلی

O  (ovary تخمدان)

T ( testis بیضه )

T ( testis بیضه )

خصوصیات 

مرفولوژی 

کرم بالغ فاسیوال



کرم بالغ فاسیوال هپاتیکا

O

T

T

فرمول 

تناسلی

برگی شکل



کرم بالغ فاسیوال هپاتیکا

O

T

T

M



شکل شماتیک مقطع عرضی فاسیوال در مجرای صفراوی کبد

مقطع روده 
کرم

مقطع بیضه های 
کرم

سلول های جدار
مجرای صفراوی

خار کوتیکول 
کرم 



مقطع عرضی فاسیوال 

روده

خارها

ابیضه ه

M



مقطع عرضی فاسیوال 

M



کرم بالغ

دیکروسولیوم  

دندریتیکوم

نیزه ای شکل

بیضه ها
لوبوله

تخمدان
کوچک  و گرد

فرمول تناسلی
T ( testis بیضه )

T ( testis بیضه) 
O  (ovary تخمدان)

خصوصیات مرفولوژی 

مکرم بالغ دیکروسولیو

نیزه ای شکل



دیکروسولیوم دندریتیکومکرم بالغ 

T
T
O

نیزه ای شکل M



شکل شماتیک مقطع عرضی دیکروسولیوم در مجرای صفراوی کبد

کرم دیکروسولیوم

هایپرپالزی مجرای صفراوی

تخم کرم

سلول های آماسی

بافت کبد



مقطع دیکروسلیوم

M
M



مقطع دیکروسلیوم

M



یوممقایسه کرم بالغ فاسیوال و کرم بالغ دیکروسول

دیکروسولیومکرم بالغ 

نیزه ای و کشیده
فاسیوالکرم بالغ 

برگی شکل و پهن

T

T

O

O

T

T

MM



تخم فاسیوال 

رنبیضی متقا

دارای توده جنینی 

دارای دریچه

تخم دیکروسولیوم

ارنبیضی نامتق

دارای میراسیدیوم

دارای دریچه

کوچکتر از تخم 
فاسیوال

خصوصیات تخم فاسیوال و تخم دیکروسولیوم
تخم 

دیکروسولیوم از 
روبرو تقریبا 

متقارن

تخم 
دیکروسولیوم 

پهلو نامتقارناز 



تخم فاسیوال هپاتیکا

M M



تخم دیکروسولیوم دندریتیکوم

نمای تخم دیکروسولیوم از پهلونمای تخم دیکروسولیوم از  روبرو

M



تخم فاسیوال و تخم دیکروسولیوممقایسه 

تخم فاسیوال تخم دیکروسولیوم

M



سرکر فاسیوال

سر بزرگ چکشی و یک دم

M



تالقی روده
تعداد تخم

در رحم تخم انگل
موقعیت 
تخمدان

خار 
کوتیکولی اتعداد بیضه ه نام انگل

در وسط
زیاد

(50-10)
میراسیدیوم و
خار انتهایی

یک سوم 
خلفی بدن ظریف 5-4

شیستوزوما
هماتوبیوم

یک سوم 
قدامی

خیلی کم
(2-1)

میراسیدیوم و
خار جانبی

یک سوم 
قدامی بدن درشت 13-7

شیستوزوما 
مانسونی

مادهکرم نر و 
شیستوزوما هماتوبیوم

کرم نر و ماده 
شیستوزوما مانسونی

تخم
هماتوبیومشیستوزوما 

تخم 
شیستوزوما مانسونی

مقایسه شیستوزوماها



شیستوزوما هماتوبیوم
نر و ماده

بادکش ها

بیضه ها
(5-4)

محل تالقی روده
وسط بدندر 

خارهای 
ظریف

تخم زیاد

تخمدان
یک سوم خلفی بدن

بیضه ها
عدد4

خارهای 
ظریف

M



شیستوزوما هماتوبیوم نر و ماده

بیضه ها
عدد4

M



شکل شماتیک شیستوزوما مانسونی نر و ماده

بادکش ها

تخم 
یک عدد

تخمدان
یک سوم خلفی 

بدن

بیضه ها
13-7

تالقی روده
یک سوم قدامی

خارهای درشت



شیستوزوما مانسونی نر 

بیضه ها
13-7

یتخم شیستوزوما مانسون

خار جانبی
M



شیستوزوما مانسونی و تخم شیستوزوما هماتوبیوم مقایسه تخم 

هماتوبیوم تخم شیستوزوما تخم شیستوزوما مانسونی 

خار انتهاییخار جانبی

میراسیدیوم

M M



سرکر شیستوزوما

دم دو شاخه

M



سرکر فاسیوال و سرکر شیستوزومامقایسه 

سرکر شیستوزوما فاسیوالسرکر 

دم دو شاخه دم تک شاخه

سر چکشی



شکل شماتیک گرانولومای نسجی در شیستوزومیازیس

سلول های دفاعی

سلول های دفاعی

تخم

سلول های غول پیکر

تفیبروبالس

M



مقطع عرضی کرم نر وکرم ماده شیستوزوما

کرم نر 
شیستوزوما

مادهکرم 
شیستوزوما

M



مقطع عرضی کرم نر وکرم ماده شیستوزوما

کرم ماده
شیستوزوما

نرکرم 
شیستوزوما



صدف حلزون آبزی لیمنه

سر صدف سمت باال

دریچه به سمت پایین

تمایل دریچه به سمت راست است

راستگرد 

میزبان واسط فاسیوال



صدف حلزون آبزی لیمنه

سر صدف سمت باال

دریچه به سمت پایین

تمایل دریچه به سمت راست 

M



صدف حلزون آبزی بولینوس ترونکاتوس

سر حلزون به سمت باال

دریچه صدف مقابل صورت ما

چپ استتمایل دریچه به سمت 

چپ گرد

ممیزبان واسط شیستوزوما هماتوبیو



صدف حلزون آبزی بولینوس ترونکاتوس

حلزون بولینوسصدف نمای جلوی  حلزون بولینوسصدف نمای پشت 

دریچهتمایل 
به سمت چپ



صدف حلزون آبزی بیومفالریا

دیسکی شکل

رنگ یکنواخت آجری

تقعر در هر دو طرف صدف

ونیمیزبان واسط شیستوزوما مانس



صدف حلزون آبزی بیومفالریا

تقعر در هر دو طرف صدف

حلزون بیومفالریاروی صدف 

حلزون بیومفالریاپشت صدف 

M

M

M



صدف حلزون خاکزی هلی سال

دیسکی شکل

سفید رنگ با نوار قهوه ای در حاشیه صدف

یک رو مقعر و یک رو محدب

میزان واسط اول دیکروسولیوم دندریتیکوم

محدب

مقعر

حلزون هلی سالصدف پشت حلزون هلی سالروی صدف 

M M



صدف حلزون خاکزی هلی سال

روی صدف حلزون صدف حلزونپشت 



مورچه فورمیکا

وممیزبان واسط دوم دیکروسولیوم دندریتیک



از همه ی دوستانی که در تهیه 
تصاویر همکاری کردند 

سپاسگزارم 

رنجبر-با آرزوی موفقیت روز افزون 


