
هو العالم

آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

97رودی و

دانشکده داروسازی

پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران



جلسه پنجم

تک یاخته شناسی

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

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



ییدآموبا بوتچل ااندولیماکس نان آنتاموبا کلی یتیکاموبا هیستولآنتا ویژگی

میکرون20-6
میکرون11معموال 

میکرون15-6
میکرون8معموال 

میکرون50-15
میکرون25معموال 

میکرون60-12
میکرون20معموال  اندازه

ندارد ندارد ندارد دارد قرمزوجود گلبول

پهن پهن پهن ظریف و انگشت مانند شکل پای کاذب

تک هسته ای تک هسته ای تک هسته ای تک هسته ای تعداد هسته

کاریوزوم  

خیلی بزرگ

غیر مرکزیمعموال 

د گل هسته شبیه سب

یا چشم گاو

کاریوزوم  

خیلی بزرگ

یا غیرمرکزیمرکزی

فاقد کروماتین  

محیطی

کاریوزوم  

درشت و 

غیرمرکزی

کروماتین محیطی

نامنظم

کاریوزوم  

کوچک و مرکزی

مکروماتین محیطی منظ

مشخصات هسته

خصوصیات افتراقی تروفوزوئیت آمیب ها



ییدآموبا بوتچل ااندولیماکس نان آنتاموبا کلی یتیکاموبا هیستولآنتا ویژگی

میکرون18-6
میکرون10معموال 

میکرون10-5
میکرون7معموال 

میکرون25-10
میکرون17معموال 

متغیر  
میکرون15-5 اندازه

معموال توده بزرگ  
فشرده ، قهوه ای 

تیره
ندارد نامشخص منتشر و نا مشخص وجود گلیکوژن

- -
با . گاهی دارد 

یه  انتهای نامنظم شب
چوب شکسته

میله ای . گاهی دارد 
ضخیم  با انتهای منظم اجسام کروماتیدی

تک هسته ای 4-1 8-1 4-1 تعداد هسته

کاریوزوم  
خیلی بزرگ

غیر مرکزیمعموال 
د گل هسته شبیه سب

یا چشم گاو

کاریوزوم  
خیلی بزرگ

یا غیرمرکزیمرکزی
فاقد کروماتین  

محیطی

کاریوزوم  
درشت و 
غیرمرکزی

کروماتین محیطی
نامنظم

کاریوزوم  
کوچک و مرکزی

مکروماتین محیطی منظ
مشخصات هسته

خصوصیات افتراقی کیست آمیب ها



شکل شماتیک هسته آمیب ها

هسته 
یکاهیستولیتآنتاموبا 

هسته 
لیآنتاموبا ک

هسته 
اناناندولیماکس 

هسته
یدآموبا بوتچلی



یتیکاتروفوزوئیت و کیست آنتاموبا هیستولشکل شماتیک 



هیستولیتیکاتروفوزوئیت ماگناآنتاموبا 

تک هسته ای
کاریوزوم 
کوچک و 

مرکزی
کروماتین 

منظممحیطی 



هیستولیتیکاهماتوفاژآنتاموبا تروفوزوئیت 

M



تروفوزوئیت هماتوفاژآنتاموبا هیستولیتیکا

M



هیستولیتیکاکیست آنتاموبا 
اجسام 

کروماتوئیدی 
.  دارد گاهی 

میله ای ضخیم
با انتهای منظم

هسته4-1
و مرکزیکاریوزوم کوچک 

منظمکروماتین محیطی 



کیست آنتاموبا هیستولیتیکا



کیست آنتاموبا هیستولیتیکا

M



کیست آنتاموبا هیستولیتیکا

M



کلیآنتاموبا تروفوزوئیت شکل شماتیک 

تک هسته ای 
کاریوزوم 

درشت و غیرمرکزی
کروماتین محیطی 

نامنظم



آنتاموبا کلیتروفوزوئیت 



تروفوزوئیت آنتاموبا کلی
تک هسته ای 

کاریوزوم 
درشت و غیرمرکزی
کروماتین محیطی 

نامنظم

M

M



آنتاموبا کلیکیست شکل شماتیک 

هسته ای گاهی حتی 8-1
بیشتر

کاریوزوم 
درشت و غیرمرکزی

کروماتین محیطی نامنظم

اجسام کروماتوئیدی
با انتهای. دارد گاهی 

نامنظم شبیه چوب 
شکسته



آنتاموبا کلیکیست 



کیست آنتاموبا کلی

M

M



بزرگخیلی کاریوزوم 

مرکزی یا غیرمرکزی

فاقد کروماتین محیطی

اندولیماکس ناناشکل شماتیک تروفوزوئیت و کیست 



نانااندولیماکس تروفوزوئیت شکل 



شکل تروفوزوئیت اندولیماکس نانا

بزرگخیلی کاریوزوم 

مرکزی یا غیرمرکزی

فاقد کروماتین محیطی

M



شکل شماتیک کیست یدآموبا بوتچلی



یدآموبا بوتچلیکیست 

تک هسته ای 
کاریوزوم خیلی بزرگ

غیر مرکزیمعموال 
یا ل هسته شبیه سبد گ

چشم گاو

یدارای واکوئل گلیکوژن

M



کیست یدآموبا بوتچلی



کیست یدآموبا بوتچلی

تک هسته ای 
کاریوزوم خیلی بزرگ

غیر مرکزیمعموال 
یا ل هسته شبیه سبد گ

چشم گاو

یدارای واکوئل گلیکوژن

M





مقایسه آمیب ها

یکاآنتاموبا هیستولیت آنتاموبا کلی ااندولیماکس نان ییدآموبا بوتچل





پیروز و پاینده باشید 
رنجبر


