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97رودی و

دانشکده داروسازی
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جلسه هشتم

تک یاخته شناسی
(بیماری ماالریا)جنس پالسمودیوم –شاخه اپی کمپلکسا 

آن عکس  تصاویری که در اسالیدها دارای عالمت             می باشند،یعنی تصویر زیر میکروسکوپ بوده است که از: توجه توجه

.تهیه شده است
M



RBCتغییرشکل RBCتغییر رنگ  مورد حملهRBCمورفولوژی  گونه

دیده می شود
RBCکمرنگ تر از 

سالم

جوان عالقمند است لذا RBCبه

RBCدها بزرگتر و کمرنگ ترن

پالسمودیوم

ویواکس

دیده نمی شود دیده نمی شود

عالقمند است RBCبه همه نوع 

ها اندازه و رنگ نرمال  RBCلذا 

دارند

پالسمودیوم

فالسیپاروم

-
RBCپررنگ تر از 

سالم

RBCپیر تمایل دارد لذا RBCبه 

ها کوچک تر و پررنگ ترند

پالسمودیوم

ماالریه



دیده می شود RBCگرانول هایی که در 

(Stipplingپدیده)
گونه

فنرگرانول هایی به رنگ قرمز یا صورتی به نام ذرات شو
پالسمودیوم

ویواکس

گرانول هایی به رنگ خرمایی و کاما شکل به نام ذرات

مورر

پالسمودیوم

فالسیپاروم

گرانول های زرد رنگی به نام زیمن
پالسمودیوم

ماالریه

 پدیدهstipplingدر تروفوزوئیت رسیده و گامتوسیت بیشتر مشخص است.



مشخصات رینگ یا تروفوزوئیت جوان گونه

است هسته در لبه انگل قرار دارد و واکوئل آن خیلی بزرگ

و در مجموع شبیه حلقه نگین دار است

پالسمودیوم

ویواکس

سته ویواکس است ولی رینگ های دو هشبیه پالسمودیوم

(  دابل رینگ)RBCیا دو رینگ در یک ( دابل کروماتین)ای 

.زیاد دیده می شود

پالسمودیوم

فالسیپاروم

ت و هاله شبیه پالسمودیوم ویواکس است ولی نامنظم تر اس

. سیتوپالسمی آن ضخیم است
پالسمودیوم

ماالریه



مشخصات تروفوزوئیت رسیده گونه

.شکل و نامنظم با واکوئل بزرگ آمیبی

RBCدارای گرانول

پالسمودیوم

ویواکس

تروفوزوئیت این گونه در خون محیطی دیده نمی شود
پالسمودیوم

فالسیپاروم

.نواری شکل یا تخم مرغی شکل یا مستطیلی شکل 

RBC گرانولدارای

پالسمودیوم

ماالریه



مشخصات شیزونت بالغ یا رسیده گونه

مروزوئیت( عدد14-24)عدد 16به طور متوسط دارای 

است

پالسمودیوم

ویواکس

مروزوئیت( عدد8-32)عدد 20به طور متوسط دارای 

.شیزونت در خون محیطی دیده نمی شود. است 
پالسمودیوم

فالسیپاروم

است مروزوئیت( عدد6-12)عدد 8به طور متوسط دارای 

.و شیزونت آن گل مینایی شکل یا روزت فرم است
پالسمودیوم

ماالریه



مشخصات گامتوسیت ماده مشخصات گامتوسیت نر گونه

.گرد با هسته محیطی 

RBCدارای دانه

.  گرد با هسته مرکزی 

RBCدارای دانه

پالسمودیوم

ویواکس

کشیده و بزرگ و داسی شکل 

شبیه کمان( هاللی شکل)

پهن و کوچک و داسی شکل 

کلیهشبیه( هاللی شکل)

پالسمودیوم

فالسیپاروم

. گرد با هسته محیطی 

RBCدارای دانه

.  گرد با هسته مرکزی 

RBCدارای دانه

پالسمودیوم

ماالریه



یشاخص مهم تشخیصی پالسمودیوم ها در خون محیط گونه

. شکلتروفوزوئیت در حال رشدآمبوئیدی 

آمیبی شکلتروفوزوئیت

پالسمودیوم

ویواکس

.شکلگامتوسیت های داسی و هاللی 

(دابل کروماتین)رینگ های دو هسته ای 

پالسمودیوم

فالسیپاروم

. شکلتروفوزوئیت نواری 

شیزونت گل مینایی

پالسمودیوم

ماالریه

جمع بندی مهم





















(آمبوئیدی شکل)تروفوزوئیت در حال رشد –پالسمودیوم ویواکس 

جوان عالقمند RBCبه 

ها بزرگتر وRBCاست لذا 

کمرنگ ترند

شکل نامنظم



(آمبوئیدی شکل)تروفوزوئیت در حال رشد –پالسمودیوم ویواکس 

M

جوان عالقمند RBCبه 

ها RBCاست لذا 

رندبزرگتر و کمرنگ ت

شکل نامنظم



شیزونت رسیده یا بالغ–پالسمودیوم ویواکس 

جوان عالقمند RBCبه 

ها RBCاست لذا 

رندبزرگتر و کمرنگ ت

عدد 16به طور متوسط دارای 

مروزوئیت است( عدد24-14)



شیزونت رسیده یا بالغ–پالسمودیوم ویواکس 

جوان عالقمند RBCبه 

ها RBCاست لذا 

رندبزرگتر و کمرنگ ت
عدد 16به طور متوسط دارای 

مروزوئیت است( عدد24-14)



شیزونت رسیده یا بالغ–پالسمودیوم ویواکس 

M

جوان عالقمند RBCبه 

ها RBCاست لذا 

رندبزرگتر و کمرنگ ت

عدد 16به طور متوسط دارای 

مروزوئیت است( عدد24-14)



(ماده)ماکروگامتوسیت –پالسمودیوم ویواکس 

جوان عالقمند RBCبه 

ها RBCاست لذا 

رندبزرگتر و کمرنگ ت

.ی گرد با هسته محیط

RBCدارای دانه



(ماده)ماکروگامتوسیت –پالسمودیوم ویواکس 

M

جوان عالقمند RBCبه 

ها RBCاست لذا 

رندبزرگتر و کمرنگ ت

.ی گرد با هسته محیط

RBCدارای دانه



(ماده)ماکروگامتوسیت –پالسمودیوم ویواکس 

جوان عالقمند RBCبه 

ها RBCاست لذا 

رندبزرگتر و کمرنگ ت

.ی گرد با هسته محیط

RBCدارای دانه



(دابل کروماتین)تروفوزوئیت جوان –پالسمودیوم فالسیپاروم 

عالقمند RBCبه همه نوع 

ها اندازه و RBCاست لذا 

رنگ نرمال دارند

رینگ های دو هسته ای 
( دابل کروماتین)



(دابل کروماتین)تروفوزوئیت جوان –پالسمودیوم فالسیپاروم 

M

عالقمند RBCبه همه نوع 

ها اندازه و RBCاست لذا 

رنگ نرمال دارند

رینگ های دو هسته ای 
( دابل کروماتین)



تروفوزوئیت جوان –پالسمودیوم فالسیپاروم 

عالقمند RBCبه همه نوع 

ها اندازه و RBCاست لذا 

رنگ نرمال دارند

رینگ های دو هسته ای 
( دابل کروماتین)

دو رینگ در یک 
RBC(دابل رینگ  )



گامتوسیت –پالسمودیوم فالسیپاروم 

عالقمند RBCبه همه نوع 

ها اندازه و RBCاست لذا 

رنگ نرمال دارند

(:گامتوسیت نر)میکروگامتوسیت 

( هاللی شکل)و کوچک و داسی شکل پهن 

شبیه کلیه

(:گامتوسیت ماده)ماکروگامتوسیت 

(لهاللی شک)و بزرگ و داسی شکل کشیده 

شبیه کمان



(ماده)ماکروگامتوسیت –پالسمودیوم فالسیپاروم 

عالقمند RBCبه همه نوع 

ها اندازه و RBCاست لذا 

رنگ نرمال دارند

(لهاللی شک)کشیده و بزرگ و داسی شکل 

شبیه کمان



(ماده)ماکروگامتوسیت –پالسمودیوم فالسیپاروم 

M

عالقمند RBCبه همه نوع 

ها اندازه و RBCاست لذا 

رنگ نرمال دارند

(لهاللی شک)کشیده و بزرگ و داسی شکل 

شبیه کمان



(ماده)ماکروگامتوسیت –پالسمودیوم فالسیپاروم 

عالقمند RBCبه همه نوع 

ها اندازه و RBCاست لذا 

رنگ نرمال دارند

(لهاللی شک)کشیده و بزرگ و داسی شکل 

شبیه کمان



(نواری شکل)تروفوزوئیت –پالسمودیوم ماالریه 

ذا پیر تمایل دارد لRBCبه 

RBC ها کوچک تر و

پررنگ ترند

ل نواری شکل یا تخم مرغی شک

.یا مستطیلی شکل 

RBCدارای گرانول



(نواری شکل)تروفوزوئیت –پالسمودیوم ماالریه 

M

ذا پیر تمایل دارد لRBCبه 

RBC ها کوچک تر و

پررنگ ترند

ل نواری شکل یا تخم مرغی شک

.یا مستطیلی شکل 

RBCدارای گرانول



(نواری شکل)تروفوزوئیت –پالسمودیوم ماالریه 

M

ذا پیر تمایل دارد لRBCبه 

RBC ها کوچک تر و

پررنگ ترند

ل نواری شکل یا تخم مرغی شک

.یا مستطیلی شکل 

RBCدارای گرانول



شیزونت رسیده یا بالغ–پالسمودیوم ماالریه 

ذا پیر تمایل دارد لRBCبه 

RBC ها کوچک تر و

پررنگ ترند

(  عدد6-12)عدد 8به طور متوسط دارای 

ایی مروزوئیت است و شیزونت آن گل مین

.شکل یا روزت فرم است



شیزونت رسیده یا بالغ–پالسمودیوم ماالریه 

M

ذا پیر تمایل دارد لRBCبه 

RBC ها کوچک تر و

پررنگ ترند

(  عدد6-12)عدد 8به طور متوسط دارای 

ایی مروزوئیت است و شیزونت آن گل مین

.شکل یا روزت فرم است



شیزونت رسیده یا بالغ–پالسمودیوم ماالریه 

ذا پیر تمایل دارد لRBCبه 

RBC ها کوچک تر و

پررنگ ترند

(  عدد6-12)عدد 8به طور متوسط دارای 

ایی مروزوئیت است و شیزونت آن گل مین

.شکل یا روزت فرم است





رنجبر. سالمت، شاد، سعادتمند، پیروز و بهروز باشید 


