
هو العالم

آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

97رودی و

دانشکده داروسازی

پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران



هفتمجلسه 

تک یاخته شناسی

کوکسیدیا

تصاویری که در اسالیدها دارای عالمت                    : توجهتوجه 

باشند،یعنی تصویر زیر میکروسکوپ می 

از آن عکس تهیه  بوده است که 

.شده است

M



گونديتوكسوپالسما 



ی شهکل  شکل آزاد انگل توکسوپالسما گوندی است کهه گالبهی یها هال ه    

ته بوده، یک انتهای آن باریک و یک انتهای آن پهن و گرد اسهت و هسه  

.در قسمت خلفی و پهن انگل قرار گرفته است

.میکرون است 4-7× 2-4اندازه آن 

رنگ آمیزی با گیمسا است

تاکی زوئیت توکسوپالسما گوندی



تاکی زوئیت توکسوپالسما گوندی

M



تاکی زوئیت توکسوپالسما گوندی

M



کیست کاذب توکسوپالسما گوندی

ست كاذبكيهسته داری که تاکی زوئیت در آن تکثیر می یابد سلول های به 

.شود ، در این حا ت انگل های درون آن را اندوزوئیت می نامندگفته می 

هسته 
سلول



کیست نسجی توکسوپالسما گوندی

.استانگلغیرفعالشکل

.شودمیتشکیلعضالتوشبکیهبینایی،عصبمغز،در

.ویندیا سيستی زوئيت می گبرادي زوئيت کیست انگل های درونبه 

.میکرون است 10-200اندازه آن 

رنگ آمیزی با گیمسا است



کیست نسجی توکسوپالسما گوندی

برادي زوئيت یا 
سيستی زوئيت



کیست نسجی توکسوپالسما گوندی

M

برادي زوئيت یا 
سيستی زوئيت

سلول های مغز موش



گوندیاووسیست توکسوپالسما 

ميکرون11×16: اندازه 

.با مدفوع گربه آ وده به صورت نارس دفع می شوداووسيست 

ئيتاسپوروزوشده و درون هر اسپوروسیست چهار اسپوروسيستدر شرایط مساعد دارای دو 

(دی اسپوریک تترازوئیک) قرار می گیرد





اووسیست ایزوسپورا بلی

. ه کوزه استاووسیست ایزوسپورا بلی به شکل کپسول تخم مرغی شکل یا شبی

می قراراسپوروزوئيتشده و درون هر اسپوروسیست چهار اسپوروسيستدو 

(دی اسپوریک تترازوئیک) گیرد

.است میکرون 20-33× 10-19اندازه آن 



اووسیست ایزوسپورا بلی

دو 
اسپوروسيست

اسپوروزوئيت درون  چهار 
هر اسپوروسيست

اووسیست نابا غ ایزوسپورا بلی اووسیست با غ ایزوسپورا بلی



اووسیست ایزوسپورا بلی

M .رنگ آمیزی با زیل نلسون یا اسید فاست است



اووسیست کریپتوسپوریدیوم

ط دارای چهار اووسیست های کریپتوسپوریدیوم فاقد اسپوروسیست بوده و فق
.اسپروزوئیت می باشد

.میکرون است 4-6اندازه آن 

.رنگ آمیزی با زیل نلسون یا اسید فاست است



اووسیست کریپتوسپوریدیوم

M

هر کدام دارای چهار 
اسپروزوئیت



سارکوسیستیسبرادي زوئيت یا سيستی زوئيت

دفعمدفوعهمراهزوئيتسيستیوشدهپارهرودهدیوارهدراووسیستمعموال

.داردرقراوسطدرهستهوبودهپهنانتهادوهردر.استشکلکمانی.شوندمی

.شودمیدیدهگلیکوژنیاندامکهستهاطرافدر

.میکرون است 10-15× 4-7اندازه آن 

.گیمسا استرنگ آمیزی با 



M

سارکوسیستیسبرادي زوئيت یا سيستی زوئيت



با آرزوی موفقیت های روزافزون
رنجبر. پاینده باشید 


