
هو العالم

آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی
97رودی و

دانشکده داروسازی
پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران



جلسه دوم

کرم شناسی 

سستودها

تصاویری که در اسالیدها دارای عالمت            می باشند، یعنی : توجه توجه

.تصویر زیر میکروسکوپ بوده است که از آن عکس تهیه شده است
M



تعداد بنداندازهکرم

تنیا ساژیناتا
متر6-4

عدد1000-2000متر25گاهی تا 

عدد800-1000متر2-4تنیا سولیوم

عدد200سانتی متر2-10هیمنولپیس نانا

اکینوکوکوس 
عدد4یا 3میلی متر3-9گرانولوزوس

مقایسه مرفولوژی کرم بالغ سستودها



کرم بالغ تنیاها

ساژیناتاتنیا  تنیا سولیوم



کرم بالغ تنیا خارج شده از بدن بیمار



اناهیمنولپیس نکرم بالغ 

M



اناهیمنولپیس نکرم بالغ 

M



اکینوکوکوس گرانولوزوسکرم بالغ 



اکینوکوکوس گرانولوزوسکرم بالغ 
M



شکل اسکولکسمشخصات روستلومتعداد بادکشکرم

روستلوم و قالب عدد بادکش4تنیا ساژیناتا
گالبی شکلندارد

ا روستلوم بلند بعدد بادکش4تنیا سولیوم
ردیف قالب2

گالبی شکل

ا روستلوم کوتاه بعدد بادکش4ناهیمنولپیس نا
کرویردیف قالب1

اکینوکوکوس 
روستلوم باعدد بادکش4گرانولوزوس

کروی کوچکردیف قالب2

سستودها( سر)مقایسه مشخصات اسکولکس 



تنیا سولیومتنیا ساژیناتا

عدد بادکش4

روستلوم و 
قالب ندارد

عدد بادکش4

روستلوم 
بلند با 

ردیف 2
قالب

اهاشکل شماتیک سر تنی



سر تنیاها

تنیا ساژیناتا تنیا سولیوم

عدد 4
بادکش

عدد 4
بادکش

روستلوم 
بلند با 

ردیف 2
قالب



ساژیناتاسر تنیا 

عدد 4
بادکش 

دارد

روستلوم 
و قالب 

ندارد

M



مسولیوسر تنیا 

روستلوم بلند
با 

قالب ردیف 2
دارد

عدد 4
بادکش دارد

قالب شبیه تاج 
است



انانسر هیمنولپیس 

عدد 4
بادکش دارد

کوتاه روستلوم 
با 

قالب ردیف 1
دارد

سر کروی 
شکل است



انانسر هیمنولپیس 

M



اکینوکوکوس گرانولوزوسسر 

عدد 4
بادکش دارد

با روستلوم 
قالب ردیف 2

دارد

سر کروی 
کوچک دارد

M



شکل شماتیک بند رسیده یا بالغ تنیا ها



رسیده یا بالغ تنیا هابند شکل شماتیک بند رسیده یا بالغ تنیا ها



بند رسیده یا بالغ تنیا ها

بیضه ها

تخمدان

M



بند رسیده یا بالغ تنیا ها

بیضه ها

تخمدان



هارسیده یا بالغ تنیا بند 

بیضه ها

تخمدان
M

M



ناناهیمنولپیسطرح شماتیک بند رسیده یا بالغ 

بیضه ها

تخمدان

سوراخ 
منفذ 
تناسلی



هیمنولپیس نانابند رسیده یا بالغ 

بندها ذوزنقه ای 
شکل است

تخمدان و بیضه ها 
مشخص است



هیمنولپیس نانابند رسیده یا بالغ 

بندها ذوزنقه ای 
شکل است

تخمدان و بیضه ها 
مشخص است

M

M



هیمنولپیس نانابند رسیده یا بالغ 

بندها ذوزنقه ای 
شکل است

تخمدان و بیضه ها 
مشخص است

MM



ساکینوکوکوس گرانولوزوشکل شماتیک بند رسیده یا بالغ 

بیضه ها

تخمدان
دو لوبه یا 
لکلیوی شک

رحم



ساکینوکوکوس گرانولوزوبند رسیده یا بالغ 

M



شاخه های اندازهکرم
رحمی

محل سوراخ 
مشخصات بندتناسلی

جفت15-30بندها بزرگاتنیا ساژینات
با تناوب نامنظم در

یکی از طرفین 
بندها

طول بند از عرض بند 
بیشتر است

تنیا سولیوم
بندها کوچک و 

جفت7-13ظریف

با تناوب نامنظم در
یکی از طرفین 

بندها

طول بند از عرض بند 
بیشتر است

--اناهیمنولپیس ن
در یک طرف تمام 

بندها
ای شکله ذوزنق

اکینوکوکوس 
جفت12-15-گرانولوزوس

با تناوب نامنظم در
یکی از طرفین بند

طول بند از عرض بند 
بیشتر است

مقایسه مشخصات بند بارور درسستودها



اشکل شماتیک بند بارورتنیا ه

تنیا سولیومتنیا ساژیناتا

بندها بزرگ

شاخه های 
رحمی

30-15
جفت

طول بند از 
عرض بند 

تبیشتر اس

بندها کوچک 
و ظریف

شاخه های 
رحمی

13-7
جفت

طول بند از 
عرض بند 

تبیشتر اس



بند بارورتنیا ها

تنیا ساژیناتا تنیا سولیوم



بند بارورتنیا سولیوم 

شاخه های رحمی
جفت13-7



ا بند بارورتنیا ساژینات

شاخه های رحمی
جفت30-15

M



ابند بارورتنی

قسمتی از انشعابات شاخه های
رحمی و سوراخ منفذ تناسلی 

دیده می شود

M



نانابند بارور هیمنولپیس 

بندها ذوزنقه 
ای شکل است

M



گرانولوزوسبند بارور اکینوکوکوس 

طول آن از طول 
نصف بدن بیشتر 

Mاست



سشکل شماتیک الرو سیستی سرکوس بووی

(الرو تنیا ساژیناتا)

بادکش ها

گردن

کیسه ای که قبال سر
در آن قرار گرفته بود



الرو سیستی سرکوس بوویس

عدد 4
بادکش دارد

روستلوم و 
قالب ندارد M

M



الرو سیستی سرکوس بوویس

عدد 4
بادکش دارد

روستلوم و 
قالب ندارد

M



لزهشکل شماتیک الرو سیستی سرکوس سلو

(الرو تنیا سولیوم)

بادکش ها

گردن

کیسه ای که قبال سر
در آن قرار گرفته بود

قالب ها



رو سیستی سرکوس سلولزهال

عدد بادکش 4
و قالب دارد



رو سیستی سرکوس سلولزهال

عدد بادکش 4
و قالب دارد

M



زوساکینوکوکوس گرانولوشکل شماتیک شن هیداتید 

(اسکولکس داخل کیسه)

بادکش ها

قالب ها

پالک های آهکی



بادکش ها و قالب ها 
دیده می شود

وزوساکینوکوکوس گرانولشن هیداتید 

M



اکینوکوکوس گرانولوزوسشن هیداتید 

M



اکینوکوکوس گرانولوزوسشن هیداتید 



وزوساکینوکوکوس گرانولشکل شماتیک کیست هیداتید 

الیه زاینده

شن هیداتید

کپسول پهن یا 
کپسول زایا

کوتیکول

اپروتواسکولکس ه



اکینوکوکوس گرانولوزوسمقطع کیست هیداتید 

M



مارکیست هیداتید مولتی ویزیکوالر خارج شده از بدن بی



دارای خطوط شعاعی

جنین شش قالبه
قالب های جنین

شکل شماتیک تخم تنیاها



تنیاهاتخم 



تنیاهاتخم 

خطوط شعاعی و قالب های 
جنین دیده می شود

M M



رشته های قطبی

جنین شش قالبه

لیمویی شکل 
است

غشای داخلی 
و خارجی 

فاصله داراست

ناناتخم هیمنولپیس 



ناناتخم هیمنولپیس 

لیمویی شکل است

غشای داخلی و خارجی فاصله دارند

قالب های جنین دیده می شود

رشته های قطبی در دو قطب تخم 

دیده می شود



ناناتخم هیمنولپیس 

لیمویی شکل است

غشای داخلی و خارجی فاصله دارند

قالب های جنین دیده می شود

رشته های قطبی در دو قطب تخم دیده می شود

M



تخم هیمنولپیس نانامقایسه شکل ظاهری و اندازه تخم تنیاها و 

تخم تنیاها

تخم هیمنولپیس نانا

تر نانا بزرگتخم هیمنولپیس 

از تخم تنیا ها است






