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مقدمه ناشر

به نام خدا
هم اکنون با شور و اشتیاق فراوان در حال نگارش برای مقدمه برای اثری از دانشگاهی هستم که 
خود زمانی در آن دانشگاه تحصیل کرده ام و در محضر اساتید گرانقدر گروه انگل شناسی دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان شاگردی کرده ام.
مطمئناً کتابی که توسط دانشجوی دکتری تخصصی انگل شناسی و تحت نظارت اساتید این 
از نظر کیفیت در سطح بسیار باالیی قرار خواهد داشت و برای  گروه به چاپ می رسد قطعاً 

مخاطبان بسیار مفید است.
در ادامه از همکاران بخش تولید مؤسسه علمی انتشاراتی سنا به خاطر زحماتی که در پشت خط 

مقدم نشر این کتاب و سایر کتاب ها می کشند صمیمانه متشکریم.

مدیریت مؤسسه علمی انتشاراتی سنا



 مقدمه مؤلف

به نام خداوند جان و خرد

ـــد رســـوا شـــود ارزش انســـان ز علـــم و معرفـــت پیـــدا شـــود  ـــا کن ـــوی بی ج ـــر دع ـــر گ ـــی ُهن ب
ـــاه  ـــه چ ـــد ب ـــز نمیافت ـــی هرگ ـــیر زندگ ـــود در مس ـــا ش ـــر بین ـــر بش ـــش گ ـــن و دان ـــراغ دی ـــا چ ب
قطـــره چـــون واصـــل به دریـــا میشـــود دریـــا شـــود هـــر که بـــر مـــردان حـــّق پیوســـت عنوانـــی گرفت 
ــد  ــنگینی گزنـ ــد ز سـ ــز نمیبینـ ــی هرگـ از ســـبك مغـــزی بشـــر چون ســـنگ پیش پا شـــود آدمـ
ــود ســـر فـــرو مـــیآورد هـــر شـــاخه از بـــارآوری  ــا شـ ــر دانـ ــان گـ ــی انسـ ــد افتادگـ میکنـ
ـــناس  ـــر ش ـــر گوه ـــدا ب ـــود پی ـــر ش ـــت گوه قـــدر مـــا، در پـــای میـــزان عمـــل پیـــدا شـــودقیم

کتابی که مالحضه می فرمائید، شامل دو بخش تك یاخته شناسی و کرم شناسی پزشکی می باشد که مجموعه ای 
گردآوری شده از مطالب مهم و کلیدی از کتب رفرانس معتبر در انگل شناسی پزشکی است، که می تواند به 
دانشجویان مقاطع مختلف علوم پزشکی و داوطلبان ورود به تحصیالت تکمیلی)ارشد و دکتری تخصصی( 
کمك نماید تا آمادگی الزم جهت آزمون های درس انگل شناسی پزشکی را پیدا کنند. بدون شك هرکاری که 
انجام می شود خالی از اشکال نخواهد بود اما امیدوارم این مجموعه بتواند مورد توجه و استفاده شما عزیزان 
قرار گیرد و موجبات موفقیت شما عزیزان را فراهم نماید. در نهایت از اساتید محترم جناب آقای دکتر اربابی،  
سرکار خانم دکتر آخوندی و سرکار خانم دکتر متولی که در نگارش این مجموعه کمك نموده اند، کمال تشکر 

و قدردانی را دارم. 

                                                                              زهره فخریه کاشان
                        )دانشجوی دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
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کلیات تک یاخته شناسی 

پروتوزوآ یا پروتوزوئرها )Protozoa( میکروارگانیسم های 
یوکاریوتـی و تك سـلولی سـاده، دارای انـدازه کوچـك و 
به نـدرت دارای ویژگی های مرفولوژیکی ثابت می باشـند 
و هم چنیـن فاقـد هرگونـه تاریخچـه تکاملـی آشـکار 
و معنـی دار هسـتند، ایـن میکروارگانیسـم ها به صـورت 

فـردی و یـا گروهـی دیده می شـوند.

موجودات تك سـلولی اولین بار در سـال 1676 توسط 
لیون هوک )Leeuwen hoek( شناسـایی شدند. 

لیـون هـوک این میکروارگانیسـم ها را با نـام حیوانات 
 Protos کوچـك نام گـذاری کـرد. لفـظ پروتـوزوآ از
تشـکیل  حیـوان  به معنـی   Zoon و  اولیـه  به معنـی 
شـده اسـت و لفـظ حیوانات اولیـه توسـط گلفوس در 
سـال 1818میـالدی بـه کار گرفتـه شـد و از آن زمان 
به صـورت یـك فرم تغییر یافته اسـتفاده شـده اسـت. 
هـر چنـد گلفـوس تعـدادی از متـازوآ مانند اسـفنج ها 
و بریوزوآهـا را نیـز در ایـن گـروه قـرار داد. اصطـالح 
حیوانـات تك سـلولی پـس از این که یك گیاه شـناس 
به نـام ماتیـاس ژان کـوب و یـك جانورشـناس به نام 
سـال  در  را  خـود  سـلولی  تئـوری  دورشـوان  تئـور 
در  شـد.  معرفـی  کردنـد،  تشـریح  1838میـالدی 
اواسـط قـرن 19 اکثریـت زیسـت شناسـان دریافتنـد 
که میکروارگانیسـم های تك سـلولی شـامل آن هایی 
هسـتند کـه ارتبـاط نزدیـك بـه گیاهـان نسـبت بـه 
حیوانـات دارنـد. از طـرف دیگـر به منظـور جلوگیـری 
پروتـوزوا،  لفـظ  از  اسـتفاده  در  نادرسـت  تعابیـر  از 
هـاگ لفـظ پروتیسـتا را به منظـور این کـه یـك واژه 
مناسـب تر بـرای میکروارگانیسـم های بـا خصوصیات 
گیاهـی – حیوانـی و یـا بـدون هیـچ تشـابهی معرفی 
 )Ernes t Haeckel( نمـود. بعـد از آن ارنسـت هـکل
تمامـی فرم هـای تك سـلولی را شـامل یـك گـروه 
 )Protis ta( اولیـه معرفـی کرد و او لفـظ پروتیسـت ها

را بـرای آن هـا بـه کار برد. 

مرفولوژی

از اجزایـی تشـکیل شـده اند کـه تمامـی  تك یاخته هـا 
اعمـال فیزیولوژیکـی را کـه در موجـودات تکامل یافته تر 
توسـط سـلول  های تخصـص یافتـه انجـام می شـود، بـا 
یـك سـلول انجـام می دهنـد. ایـن میکروارگانیسـم ها 
ممکن اسـت بـه هر شـکلی دیده شـوند. زندگـی حیاتی 
 )Protoplasm( پروتوپالسـم  به وسـیله  تك یاخته هـا 
انجـام می شـود، که ماده دانه دار خشـن و یـا ظریفی بوده 
و از دو بخش سیتوپالسـم )Cytoplasm( و نوکلئوپالسم 
اسـت،  شـده  تشـکیل  هسـته  یـا   )Nucleoplasm(
سیتوپالسـم شـامل دو بخش: الیه نازک خارجی معروف 
بـه اکتوپالسـم و الیه بزرگ تر داخلی اندوپالسـم اسـت. 

الیـه اکتوپالسـم شـفاف و فاقـد دانـه بـوده، کـه 
در حرکـت و جـذب مـواد غذایـی، دفـع، تنفـس و 

محافظـت از ارگانیسـم نقـش دارد.

اکتوپالسـم  شـدن  طویـل  از  حرکتـی  ارگانل هـای 
 ،)Flagella( حاصل می شـوند و تحت عنـوان تـاژک
و   )Pseudopodia( کاذب  پـای   ،)Cilia( مـژه 
غشـای مواج )Undulating membrane( نـام دارند. 
هسـته در تك یاخته هـا نقـش اصلـی را در برقـراری 
زندگی ارگانیسـم و تکثیر آن برعهده دارد. اندوپالسـم 
حـاوی دانه هـای زیـادی هسـتند که سـوخت و سـاز 
بـدن، تامیـن انـرژی و سـاخت مـواد غذایـی در ایـن 

محـل انجـام می گیـرد. 

�،)Food vacuoles( غـذایــی� واکـوئـل�هــای�
ذخیـره�ای� �،)Contractil  vacuoles( انقباضـی�
)�S torage vacuoles(،�ترشحی�)Secretory(�و�دفعی�
)Excretory(�در�سیتوپالسـم�واقع�شـده�اند.�وظیفه�این�
واکوئل�هـا�بیشـتر�در�تامیـن�مـواد�غذایـی�تک�یاختـه�و�
تنظیم�فشار�اسـمزی�)Osmotic pressure(�می�باشد.�
سـایر�ارگانل�ها�مانند�دسـتگاه�گلژی،�میتوکندری،�شبکه�

اندوپالسـمی�نیـز�در�سیتوپالسـم�قـرار�دارنـد.�
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مؤسسه علمی انتشاراتی 

تك یاخته هـا از نظـر تنفس بـه گروه هـای بی هوازی، 
هـوازی و بی هـوازی اختیاری تقسـیم می شـوند. اکثر 
و تك یاخته هـای  بی هـوازی  روده ای  تك یاخته هـای 

خونـی و بافتی، هوازی هسـتند.

واکوئل هـای ذخیره ای از جنـس گلیکوژن یا پروتئین 
بـوده و در مصـرف مـواد غذایی نقش دارند.

ریبـوزوم موجـود در سیتوپالسـم تك یاخته ها، حاوی 
آنزیم هـای فسـفاتاز، پروتئیناز و لیپاز اسـت.

هسته

هسـته در حفظ بقا و تولیدمثل سـلول نقش اساسی دارد. 
هسـته معمـواًل منفرد اسـت اما ممکن اسـت به صورت 
دوتایی یا بیشـتر نیز دیده شـود. هسته دارای یك یا چند 
کاریـوزوم )Karyosome( یا آندوزوم مرکزی می باشـد. 
غشای هسته، شبکه ای از ترکیبات هسته ای و کروماتین 
را محصـور می کند. هسـته ها شـامل: دانـه دار و وزیکوله 
می باشند، که در هسته های وزیکولر کروماتین به صورت 
یـك تـوده واحـد و متراکم می باشـد، این نوع هسـته ها 
بـزرگ و حـاوی نوکلئوپالسـم و هسـتك )کاریـوزوم یا 
اندوزوم( در مرکز هسته کامالً مشخص است، هسته در 
سارکودیناها )آمیب ها( و ماستیگوفورا )تاژک داران( از نوع 
وزیکولر است. در هسته دانه دار کروماتین به شکل منتشر 
و پراکنده وجود دارد و این نوع هسـته فاقد نوکلئوپالسـم 
بـوده و هسـتك دیـده نمی شـود. در تـاژک داران خون و 
نسـج و اپی کمپلکسـا هسـته از نوع دانه دار است. نزدیك 
مرکز هسـته کاریوزوم وجود دارد که به شـدت رنگ پذیر 
بوده و در فرایند پیش میتوز )Premitosis( اهمیت دارد. 
در سـاختمان هسـته بسـیاری از تك یاخته ها سانتروزوم 

)Centrosome( وجود دارد. 

سـاختمان هسته، به ویژه نظم کروماتین وکاریوزوم در 
تمایز گونه هـای تك یاخته ها از یکدیگر اهمیت دارد.

تغذیه

 تك یاخته هـا حداقـل از یکـی از روش هـای زیر برای 
تغذیـه خود اسـتفاده می کنند

فاگوسـیتوز بـا تشـکیل پـای کاذب مـواد جامـد را  •
و  واکوئـل غذایـی محاصـره کـرده  و درون  گرفتـه 
فاگوزوم تشـکیل می شـود. اتصـال فاگوزوم بـا لیزوزم 
به وسـیله ی ترشـحات آنزیم هـای گوارشـی بـه هضم 
مـواد غذایـی بلعیـده شـده کمـك می کنـد ) ماننـد 

آمیـب  هیسـتولیتیکا(.

پینوسـیتوز )ریزه خـواری(: بـه بلع مـواد غذایی ریز و  •
مایعـات و سـایر میکروارگانیسـم های کوچك توسـط 
حفـرات ریـز روی غشـای تك یاختـه کـه میکروپـور 
)ماننـد  می شـود  انجـام  دارد،  نـام   )Micropore(

پالسـمودیوم ها(.

در برخـی از تك یاخته هـا جـذب مواد مایـع از طریق  •
جذب سـطحی در تك یاخته انجام می شـود )لیشـمانیا(.

تك یاخته هـا  • برخـی   :)Cytos tome( سیتوسـتوم 
مـواد غذایـی را از طریـق سیتوسـتوم یا دهان سـلولی 
بـه شـکل بلـع ذرات غذایـی )Holozoic( دریافـت 

)مـژه داران(. می کننـد 

هولوفایتیـك )Holophytic(: جـذب مـواد غذایـی  •
از طریـق خاصیـت اسـمزی، کـه در تك یاخته هـای 
ابتدایـی ماسـتیگوفورا انجـام می شـود )تـاژک داران(.

در تریکومونادیده هـا )دی انتامبـا فراژیلیـس( تغذیه با 
اندامکـی به نـام گالـت )Gullet( انجام می شـود.

 ،)Balantidium coli( کــلی  بـاالنتیدیــوم 
تـریکـوموناس ها )Trichomonas(، کیلوماستیکس 
)Chilomas tix mensili(، رتورتامونـاس   مسـنیلی 
 ) Retortamonas intes tinalis( اینتسـتینالیس 

هسـتند.  )Cytos tome( سـلولی  دهـان  دارای 
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دفـع در تك یاخته هـا از طریـق فشـار اسـمزی، 
انتشـار و رسـوب )Precipitation( انجام می شود. 
برخـی تك یاخته هـا مـواد غذایی را از سـطح بدن 
به نـام  یافتـه ای  اختصـاص  منفـذ  طریـق  از  یـا 
سـیتوپیژ )Cytopage( بـه خـارج دفـع می کننـد.

حرکت 

همه تك یاخته ها در یکی از مراحل سـیر تکاملی شـان 
متحـرک هسـتند، برخـی از گونه هـا سیسـتم حرکتی 
مشـخص و توسـعه یافتـه ای دارنـد. قسـمت عمده ی 
فیزیولـوژی موجـودات زنـده حرکت اسـت. حرکت در 
موجـودات زنـده بـه شـکل های مختلـف اسـت و در 

تك یاخته هـا بـه چهار شـکل مشـاهده می شـود
حرکـت و انتقـال پاسـیو در مایعـات در گـردش و  •

میزبـان بـدن  بافت هـای 
استفاده از سیتواسکلتون و مسیرهای انتقال غشایی •
وجود اندامك های حرکتی مانند: پای کاذب، مژه و تاژک •
• Gliding سرخوردن یا

شـامل  تك یاخته هـا  حرکتـی  اندام هـای  بنابرایـن 
پـای کاذب، مـژه، تـاژک و Gliding می باشـد. پـای 
کاذب برجسـتگی های موقتـی سیتوپالسـم اسـت که 
نـه تنهـا در حرکـت و جابه جایـی تك یاختـه بلکـه در 
بلعیـدن غـذا نیـز نقـش دارد.  در مجمـوع چهـار نـوع 

پـای کاذب مشـاهده می شـود شـامل
 لوبوپودیـا )Lobopodia(: پـای کاذب اسـتوانه ای  •

الـف:  شـکل:  دو  بـه  کـه  اسـت،  و ضخیـم  شـکل 
انفجاری )Eruptive( )در آنتامبا هیسـتولیتیکا و آنتامبا 
اینوادنـس(، ب: غیـر انفجـاری )Slow( )آنتامبا کلی(.

فیلوپودیـا )Filopodia(: پـای کاذب لوله ای شـکل  •
و نـوک تیز که ایجاد پاهای کاذب رشـته ای و شـفاف 

می کنـد )آمیب هـای آزادزی(.
رتیکولوپودیا )Reticulopodia(: پای کاذب شبکه ای  •

و دارای فیالمنـت شاخه شـاخه )باریـك و منشـعب( که 
بیشـتر برای جـذب غذا ایجـاد می شـود )روزن داران(.

آگزوپودیا )Axopodia(: پاهای کاذب کشیده، سوزنی  •
شـکل و چسـبناک شـبیه رتیکولوپودیـا، امـا به صـورت 
منفـرد و بلند با قطر بیشـتر وجـود دارد )خورشـیدی ها(. 

حرکت با پای کاذب

غشـای آمیـب برهنـه اسـت و فاقـد الیه هـای تقویـت 
کننـده می باشـد، بنابراین جنبش های سیتوپالسـمی به 
راحتـی در سـطح غشـای بـروز می کند. سیتوپالسـم از 
دو بخش اکتوپالسـم و اندوپالسـم تشـکیل شده است. 
در اکتوپالسـم یا پالسـماژل و اندوپالسم یا پالسماسل 
تبدیـل حالـت ژل و سـل بـه یکدیگـر اتفـاق می افتـد 
و ایـن جریـان از طریـق فیالمنت هـا و میکروتوبول هـا 
در غشـای کـه حالـت سـیالیت دارد، منتقـل می گردد و 

باعـث حرکـت و ایجـاد پای کاذب می شـود. 
H مکانیزم ملکولی پای کاذب

غشـای آمیـب بـه منزله ی خـازن الکتریکی می باشـد 
و اختالف پتانسـیل در دوطرف غشـای سیتوپالسـمی 
وجـود دارد. در حالت طبیعـی تراکمی از بارهای مثبت 
در لبـه ی خارجـی سـلول و تراکمـی از بارهـای منفی 
اختـالف  ایـن  دارد.  لبـه ی سیتوپالسـمی وجـود  در 
پتانسـیل توسـط دسـتگاه قابـل اندازه گیری می باشـد 

و به نام پتانسـیل اسـتراحت شـناخته می شـود. 
اگر تحریکی در نقطه ای از غشـای ایجاد شـود، سـبب 
فعال شـدن غشـای شـده و تراکـم بارهـای منفی در 
خـارج غشـای و تراکم بارهای مثبـت در لبه ی داخلی 
غشـای قابل مشـاهده اسـت. این تغییرات پایدار نبوده 
و به حالـت اولیـه برمی گردنـد و تحریـك بـه نقطه ی 
مجـاور منتقـل می شـود. در حقیقت غشـای پوالریزه 
و دپالریـزه می گـردد و سـبب حرکت آمیب می شـود.

بسـیاری از تك یاخته هـا جهت حرکـت از ارگانل هایی 
ماننـد تـاژک و مژک اسـتفاده می کنند، ایـن دو با هم 
از لحـاظ سـاختاری شـباهت نزدیکـی دارنـد و از نظر 
مکانیـزم عمـل مشـابه می باشـند. تاژک هـا دراز بوده 
و از نظـر تعـداد کمتر از مژک ها هسـتند، ولی سـاختار 
پایه آن ها شـبیه اسـت. هر دو دارای اگزونم )9 دسـته 
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دوتایـی از میکروتوبول ها( هسـتند و در اطراف توسـط 
بازوهـای داینیـن داخلـی به هـم متصـل می شـوند و 
یـك جفـت میکروتوبـول در وسـط بـا ارگانلـی به نـام 
Spik بـه میکروتوبول هـای کنـاری متصـل می گردد. 
چندین جنـس از پروتوزآها دارای سـاختارهای میله ای 
شـکل شـبکه ماننـد در فیالمنت هـای پروتئینی داخل 
فالژلـوم می باشـند. ایـن میله هـا احتمـااًل در پایداری 
هم چنیـن  داینیـن  بازوهـای  دارنـد.  نقـش  تـاژک 
 ATP دارای عملکردهـای آنزیمـی جهـت شکسـتن
می باشـند. عـالوه بر ایـن عملکـرد در فراینـد حرکت 
تك یاختـه نیـز نقـش دارنـد، کـه معـروف بـه تئوری 
سـر خـوردن بـا اسـتفاده از فیالمنت هـا اسـت. وجـود 
بادی هـا  بـازال  بـه  کـه  اگزونـم  در  میکروتوبول هـا 
وصـل می شـوند و سـاختمان های دیگر ماننـد داینین 
و پروتئیـن یـا فیالمنت هـای شـعاعی باعـث ایجـاد 
می شـود.  میکروتوبول هـا  مسـیر  طـول  در  حرکـت 
مرحلـه  و  تریکومونادیـده  مثـل  تك یاخته هایـی  در 
تریپوماسـتیگوت تریپانوزوم هـا، تاژک هـا با اسـتفاده از 
پـرده مواج یا دسـموزوم به غشـای سـلول چسـبیده و 
تـاژک مـواج از ایـن طریق متصـل می شـود و پس از 
اتصـال پالسـمالما را به سـمت بیرون بدنـه تك یاخته 

می کشـد و غشـای مـواج ایجـاد می گـردد. 

تـاژک مـواج هرگـز در داخل سیتوپالسـم حرکت 
نمی کنـد، ولـی اگزونـم در تروفوزوئیـت ژیاردیا تا 

چندیـن میکرومتر وارد سیتوپالسـم می شـود.

)Cilia( مژه

 مـژه در مـژه داران منشـا اکتوپالسـمیك داشـته و از 
Granul basal منشـا می گیـرد. مجموعـه حرکتـی 
مژه هـا یـك حالـت نیرویی در جهـت موازی با سـطح 
بـدن تك یاختـه ایجـاد می کنـد. کـه باعـث می شـود 
محیـط مایـع اطـراف بـه عقب رانـده شـود و در نتیجه 
تك یاختـه به جلـو حرکـت کنـد. مژه هـا یك سیسـتم 
تشـکیالتی سـازمان یافتـه دارنـد و برخـالف تاژک ها 

منفـرد عمـل نمی کنند. 

)Flagella( تاژک

 تاژک از بلفاروبالسـت منشـا می گیـرد. جهت حرکت 
تـاژک بـا ایجاد نیرو عمود بر سـطح می باشـد. حرکت 
تـاژک بـا ایجـاد نیـرو در جهـت جلـوی تك یاختـه 

شـکاف ایجـاد می کنـد و آن را بـه جلـو می راند

Undulipodia مترادف تاژک و مژه است.

)Gliding( سر خوردن

کـه  در صورتـی  گرگارنیاهـا  و  اپی کمپلکسـا  اغلـب 
تـاژک و مـژه ندارنـد، متحـرک هسـتند و نمی تواننـد 
در محیـط مایع شـنا کننـد، اما می تواننـد روی محیط 
سوبسـترای جامـد بلغزنـد و بدون این که شـکل آن ها 
تغییـر نماییـد جا به جا می شـوند. باید توجه داشـت که 
ایـن حرکـت با خزیـدن در در بسـیاری از سـلول های 
حیوانـی و حرکـت آمیب ها متفاوت اسـت. سـرخوردن 

بـا سـرعت 10 میکرومتـر در ثانیـه انجام می شـود. 
 Actomyosin توسـط موتوری به نـام Gliding حرکت
کـه به صـورت خطی زیـر غشـای پالسـمایی تك یاخته 
وجـود دارد، هدایـت شـده و اجـازه جا به جایـی سـریع 
تك یاختـه و تهاجم انگل به سـلول میزبـان و قرارگیری 
در واکوئـل پارازیتوفـوروس را بـه تك یاختـه خواهند داد. 
در ایـن مرحلـه برخـی ملکول هـای سـطحی تك یاخته 
جابه جـا شـده و در جاهـای دیگـری لوکالیزه می شـوند.

 ICAM احتمـااًل بـه دلیـل واکنـش بیـن Gliding
)Intercellular adhesion molecular 1( که روی 
سـطح سـلول میزبان وجود دارد و پروتئینـی از انگل 

به نـام Mivonemel protein( MIC2( اسـت.

غشای تک یاخته ها

از دو الیـه فسـفولیپیدی تشـکیل یافتـه کـه واجـد  •
پروتئین هـای ترانـس ممبران )اینتگـرال( و پروتئین های 
محیطی اسـت. پوشش های سـلولی مهم در تك یاخته ها 

شـامل: گلیکوکالیکـس، پلیکل و میونم هسـتند.
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گلیکوکالیکس: پوشـش سـلولی برخـی تك یاخته ها  •
جنـس  از  پوشـش  ایـن  اسـت،  آمیب هـا  ماننـد 
کربوهیـدرات بـوده و ضخامـت آن در ارگانیسـم های 
عامـل  پوشـش  ایـن  و  می باشـد  متفـاوت  مختلـف 
تحمـل کـم آبـی تك یاخته هـا، دورنمـودن انـگل از 
سیسـتم ایمنـی، حفـظ انـگل از اثـر داروهـا و تامیـن 
را برعهـده دارد. انـرژی غشـای تك یاخته هـا  شـارژ 

زیـر  • داخلـی(: در  یـا کمپلکـس غشـای   ( پلیـکل 
در  و  دارد  قـرار  اپی کمپلکسـا  و  مـژه داران  غشـای 
بخـش سیتوپالسـمی غشـای جایگزیـن می شـود و 
چـون از الیه های سـخت تشـکیل شـده لـذا از حالت 
سـیالیت و تحرک غشـا جلوگیـری می کنـد، این الیه 
از تشـکیل پـای کاذب در انـگل جلوگیـری کـرده و با 
تحریـك سیسـتم عصبی تك یاختـه در حرکت موزون 

تك یاختـه موثـر اسـت. 

میونـم: پروتئین غشـایی در زیر غشـای تـاژک داران  •
اسـت که نقـش محافظتی و حرکتـی دارد.

اینفوزوریـا  شـاخه ی  نظیـر  تك یاخته هایـی 
و   )Mas tigophora( ماسـتیگوفورا   ،)Infusoria(
اسپوروزوآ )Sporozoa( یك غشای سلولی حقیقی 
 )Sarcodina( دارنـد، در حالـی کـه در سـارکودینا
ماننـد آمیب هـا )بـه اسـتثنای کیسـت های مقـاوم( 

تنهـا یـك پوشـش اکتوپالسـمیك وجـود دارد.

)Wfb )Wall forming body در تك یاخته هایـی 
کـه توانایی ایجاد کیسـت را دارند، وجـود دارد، زیرا 
ایجـاد کیسـت اسـت. در  اندامـك مسـئول  ایـن 
شـرایط مسـاعد، جهت انتقـال بیمـاری و نیز برای 
تقسـیم شـدن برخـی تك یاخته هـا کیسـت پدیـد 
می آیـد. تریکومونادیده هـا ایجـاد کیسـت نمی کنند 
و فقـط دارای فـرم تروفوزوئیت می باشـند، بنابراین 

فاقد Wfbهسـتند

تولید مثل

تقسـیم غیـر جنسـی: در مراحـل فعـال و رشـد  •
می افتـد. اتفـاق  )تروفوزوئیـت( 

تقسـیم جنسـی: با تشـکیل گامت انجام می شود  •
)ممکـن اسـت تقسـیم در هـر دو گامـت نـر و مـاده 
باشـد، ماننـد گرگارنیـا )Gregarina( و یا فقط گامت 
نـر تقسـیم شـود و گامت ماده تقسـیم سیتوپالسـمی 

نداشـته باشد(.

انواع تقسیم غیرجنسی

تقسیم دوتایی )Binary fission) : یك تقسیم  •
سـاده اسـت. ایـن تقسـیم بیشـترین و معمول تریـن 
از  و  می باشـد  تك یاخته هـا  در  غیرجنسـی  تقسـیم 
یـك سـلول مـادر دو سـلول دختـر به وجـود می آیـد. 
ابتـدا هسـته بـا روش میتـوز و سـپس سیتوپالسـم 
تقسـیم می شـود. برخـی ارگانل هـا ماننـد میتوکندری 
و پارابازال بادی در لحظه تقسـیم سیتوپالسـم تقسـیم 
می شـوند. انـواع تقسـیم دوتایی شـامل نامنظم، شـبه 
آمیبـی، طولـی، مایـل یـا مـورب، عرضی و اسـتوایی 
اسـت. تقسـیم دوتایـی نامنظم: ابتدا هسـته و سـپس 
Irregularدر  یـا  نامنظـم  به صـورت  سیتوپالسـم 
اندازه هـای مختلف تقسـیم می  گـردد. این تقسـیم در 

میکروسـپوریدیاها )ماننـد نوزمـا( دیـده می شـود. 
تقسـیم دوتایـی شـبه آمیبـی: نوعـی تقسـیم نامنظم 
اسـت کـه محور تقسـیم معینی نـدارد و محـور دوک 
تقسـیم نامشخص بوده و شـکاف سیتوپالسم همیشه 

عمـود بـر محور دوک اسـت.
تقسـیم دوتایی طولی سیمتریك: تقسیم از کینتوپالست 
شـروع و محور تقسـیم به مـوازات محور طولی تقسـیم 
شـده و تاژک، هسته، کینتوپالسـت و بلفاروبالست دوتا 
می شـوند و دو سـلول ایجاد شـده کامـاًل قرینه یکدیگر 
ژیاردیـا،  در  تقسـیم  نـوع  ایـن  )سـیمتریك(.  هسـتند 
مروزوئیت هـای  کوکسـیدیاها،  لیشـمانیا،  تریپانوزومـا، 

پالسـمودیوم و پیروپالسـماها مشـاهده می شود. 
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تقسـیم دوتایـی طولی مایل: محور تقسـیم در شـروع 
طولـی امـا در نهایت تغییر جهـت داده و مایل یا حتی 

عرضی تقسـیم به پایـان می رسـد )تریکوموناس(.

تقسـیم اندودیوژنـی )Endodiogeny): ایـن  •
نوع تقسـیم در فرم کیست نسـجی کوکسیدیاها مانند 
توکسوپالسـما اتفـاق می افتـد و در داخل سـلول مادر 
دو سـلول دختـر ایجـاد می شـود. سـپس سـلول های 
دختـر با اسـتفاده از دسـتگاه رتیکولو اندوتلیـال ایجاد 
یـك غشـای پلیکـوالر به نـام دنـووآ می کننـد و در 

نهایـت دو سـلول دختـر از هـم جدا می شـوند. 

تقسـیم عرضی )Binary fission): از نوع تقسـیم  •
دوتایی ساده است که در مژه داران وجود دارد، این تقسیم 
با دو برابر شـدن بازال بادی  های سیتوپالسـمی شـروع و 
با تقسـیم ماکـرو و میکرونوکلئوس ادامـه می یابد. محور 
تقسـیم عمـود بر محور هسـته ماکرونوکلئوس می باشـد 
و چـون ایـن تقسـیم در عـرض مژه هـا انجام می شـود، 
 Fission( لـذا بـه آن تقسـیم دوتایـی همیتوتوژنیـك

homithetogenic( می گوینـد.

•  :(Multiple  fission( تایـی  چنـد  تقسـیم 
نوعی تقسـیم دوتایی اسـت که تقسـیم هسـته قبل از 
تقسـیم کامل سـلول صـورت می گیـرد و در آمیب ها و 
اسـپوروزوآ و میکروسـپوریدآ به سـه فرم مولتی نوکلئار، 

یونـی نوکلئـار، اینترمد یـت تقسـیم انجام می شـود.
در تقسـیم چندتایـی مولتـی نوکلئار سـلول های دختر 
در پایـان یـك مرحله تقسـیم چند تایی هسـته، ایجاد 
می شـوند و سیتوپالسـم ممکن اسـت تقسـیم شود و 
یا نشـود. ایـن نوع تقسـیم در پالسـمودیوم ها، مرحله 
مروگونـی  و  شـیزوگونی  مرحلـه  آمیب هـا،  کیسـتی 
کوکسـیدیاها و همـه مراحل گرگارنیـا و برخی مراحل 

تکاملی میکروسـپوریدیاها مشـاهده می شـود. 
تشـکیل  یونی نوکلئـار  تایـی  چنـد  تقسـیم  در 
تقسـیم  از  پیشـرونده  فـاز  یـك  بـا  دختـر  سـلول 
قابـل مالحظـه ای  به طـور  و هسـته  هسـته شـروع 
رشـد می یابـد و یـك سـطح لوبولـی شـکل ایجـاد 

می کنـد، ماننـد شـکل گیری مروزوئیـت از شـیزونت 
میکروگامت هـای  و شـکل گیری  سارکوسیسـتیس ها 

گونه هـای پالسـمودیوم. 
در تقسـیم چنـد تایـی اینترمدیـت یك سـلول بزرگ 
مـادر بـا یـك هسـته بـزرگ لوبولـه شـده به وجـود 
می آید و سـپس هسـته به تعـداد زیادی سـیتومرهای 
یـك  دارای  تقسـیم می گـردد، کـه  تـك هسـته ای 
رتیکولواندوتلیـال  منشـا  از  کننـده  محـدود  غشـای 
می باشـد. سـرانجام سـیتومرهای تـك هسـته ای بـه 

می شـوند. تبدیـل  دختـر  سـلول های 

تقسـیم جوانه زدن )Budding fission): یك  •
بخـش کوچك جوانه شـکل از سیتوپالسـم در سـطح 
سـلول ایجاد و سـپس یکی از تقسـیمات هسـته وارد 
آن مـی شـود و بعـد دو سـلول از هـم جدا می شـوند. 
در برخـی مـژه داران و برخـی گونه هـای پیروپالسـما 
ایـن روش تقسـیم وجـود دارد، امـا این روش تقسـیم 

درتك یاخته هـا نـادر اسـت.

•  :(Schizogony( تقسـیم چند تایی روزت شکل
سرعت تقسیم هسته ها باال و تقسیم سیتوپالسم ناقص و 
یا با تاخیر انجام می گیرد و ممکن اسـت هسـته ها مجدداً 
تقسـیم شـوند و سـلول های دختر چسـبیده به سلول مادر 

به شـکل روزت مشاهده شوند )شکل 1-1(.

انواع تقسیم جنسی در تک یاخته ها 

 اسـپوروگونی، سـینگامی )ایزوگامـی و آنیزوگامـی( و 
کونژوگاسیون

آمیـزش  • بـه   :(Sporogony( اسـپوروگونی 
گامت هـای نـر و مـاده کـه باعـث ایجـاد سـلول تخم 
درون  گوینـد.  اسـپوروگونی  می شـوند،  زیگـوت  یـا 
تخـم بعـد از رشـد و تکثیـر تعـداد بسـیاری اسـپور 
ایجـاد می شـود کـه هـر یـك از این اسـپورها بعـد از 
آزاد شـدن تك یاختـه جدیـدی تولیـد می کننـد. انـواع 
تقسـیم اسـپوروگونی شـامل اوتوگامـی، اندومیوزیس، 
پادوگامـی اسـت، بـه ایـن ترتیـب کـه، اوتوگامـی در 
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داخـل کیسـت، هسـته تقسـیم میـوز انجـام می دهـد 
و پـس از الحـاق در داخـل کیسـت، هسـته دیپلوئیـد 
تشـکیل می شـود. بـا ایـن تقسـیم یـك بازنگـری در 
ژنومیـك، تك یاختـه نیـرو و قوت تـازه ای بـرای ادامه 
زندگی کسـب می کنـد. این نوع تقسـیم در آمیب های 
 )Actinophrys( جنس آکتینوفریـس )آب های شـور(
مشـاهده می شـود. اندومیوزیس شـبیه اوتوگامی است، 
امـا تقسـیم داخـل کیسـت انجـام نمی شـود )در انواع 
پادوگامـی  در  شـیرین(.  و  شـور  آب هـای  مـژه داران 
اسـپورها خـارج  دارنـد و وقتـی  اسـپورها دو هسـته 
می شـوند، دو هسـته با هم ترکیب شـده و یك هسـته 

بـا ژنوم دوبـل ایجـاد می شـود )میکروسـپوریدیاها(.

سـینگامی )Syngamy): بـه آمیـزش دو گامـت  •
نـر و مـاده و تشـکیل سـلول تخـم اطـالق می شـود، 

شـامل دو نوع
•  :)Isogamy( تقسیم جنسی سـینگامی- ایزوگامی

بـا الحـاق دو گامت چنـد تاژکی که اندکـی با هم از 
نظـر انـدازه متفاوت انـد، به وجـود می آیـد )گرگارنیا، 

پیروپالسـما، تریپانوزوما )تریپوماستیگوت(( 
•  :)Anisogamy( تقسیم جنسی سینگامی- آنیزوگامی

در این تقسـیم اندازه گامت ها با هم یکسـان نیسـتند. 

در گرگارنیــا تقســیم در هــر دو گامــت نــر و مــاده 
ــیتوزوئون  ــمودیوم و لکوس ــد. در پالس رخ می ده
و  می شــود  تشــکیل  ماکروگامــت  و  میکــرو 
ــه شــکل اووگامــی اســت،  ــی ب فراینــد گامتوگون
زیــرا فقــط میکروگامت هــا تقســیم شــده و 
بــزرگ  ماکروگامــت  دو  بــه  ماکروگامت هــا 

تبدیــل می شــوند.

•  :(Conjugation( تقسیم جنسی کونژوگیشن
تکثر جنسـی اسـت که در مژه داران )مانند باالنتیدیوم( 
اتفاق می افتد. منشـا این تقسـیم یك تقسـیم جنسـی 
اسـت. دو تك یاختـه از قسـمت دهانـی به هـم متصل 

شـده و تعویـض هسـته رخ می دهـد. هسـته بزرگ تر 
موقتـاً محـو و هسـته کوچـك دوبـار پشـت سـرهم 
تقسـیم می شـود. بنابراین در هرکدام 4 هسته مشاهده 
می شـود. 3 عـدد از ایـن هسـته ها از بیـن می رونـد و 
یکـی در هـر کـدام باقی می مانـد که این هسـته باقی 
مانـده یك بـار دیگـر تقسـیم می شـود به ایـن ترتیب 
دو هسـته ایجاد می شـود. حال یکی از 2 هسـته در دو 
 ،)Conjugation( تك یاختـه با هم جابه جـا می شـوند
هسـته تـازه وارد با هسـته خـود تك یاخته ادغام شـده 
و هسـته واحـدی را تشـکیل می دهـد. بعـد از تعویض 
هسـته تك یاخته هـای به هـم چسـبیده جـدا شـده و 
شـروع بـه تکثیـر می کننـد. بـه ازای هـر 40 بـار کـه 
ایـن تك یاختـه تقسـیم می شـود یـك الحـاق صورت 
می گیـرد. در واقـع برخـی معتقدند کـه تك یاخته طی 
ایـن عمـل نو می شـود و بعـد از این عمـل می تواند به 
راحتـی تا 40 نسـل تقسـیم شـود امـا بعد از 40 نسـل 

دوبـاره بایـد عمـل الحاق را انجـام دهد.

 در کونژوگاسـیون مژه داران، تقسیم آمیتوز 
)Amitosis(در ماکرونوکلئـوس اتفاق می افتد.

سیستم عصبی

در  و  اسـت  ابتدایـی  تك یاخته هـا  عصبـی  سیسـتم 
مـژه داران سیسـتم عصبـی، نوروموتـور یـا نورونمـا نـام 
دارد کـه یکـی از اعمـال آن تنظیـم حرکـت مـوزون 
اکتوپالسـم  بـازال  دانه هـای  زیـر  در  و  اسـت  مژه هـا 
واقع شـده اسـت. سـاختمان کلـی نوروموتور از سیسـتم 
سـیلیچر )Cilature sys tem( و سیسـتم مافوق سیلچر 
)Cilature infra sys tem( یا کینتودزما که به موتوریوم 
وصـل اسـت، تشـکیل یافتـه اسـت. از طـرف دیگـر در 
تـاژک داران خونـی و بافتی اندامکی به نام کینتوپالسـت 
وجـود دارد کـه از دو ارگانـل دیگـر به نام بلفاروبالسـت 
تشـکیل شـده اسـت. تامیـن انـرژی تحریـکات عصبی 
به عهده کینتوپالسـت اسـت و تك یاخته به وسـیله اندام 
دیگـری به نـام آکسـونم )Axoneme( با محیـط خارج 

تك یاختـه ارتبـاط برقـرار می کنـد.
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راه های انتقال

مسـتقیم  صـورت  دو  بـه  انتقـال  تك یاخته هـا  در 
)منوگزنـوس( و یـا غیـر مسـتقیم )هتروگزنـوس( انجام 
دارنـد،  میزبـان  یـك  کـه  تك یاخته هایـی  می شـود. 
جهـت ادامـه حیـات و مقاومـت در شـرایط محیطـی و 
اشـکال مقـاوم در چرخـه  بـه میزبـان جدیـد  انتقـال 
زندگـی تك یاخته هـا مشـاهده می شـود. اشـکال مقاوم 
ایـن تك یاخته هـا معمـواًل بـه شـکل کیسـت وجـود 
دارد. بعضـی از تك یاخته هـا جهـت انتقـال به میزبـان 
دیگـر به وجـود یکسـری ناقلیـن نیـاز دارنـد. در برخـی 
از تك یاخته هـای منوگزنـوز انتقـال می توانـد به شـکل 
مکانیکـی هم صـورت گیرد و گاهـی تك یاخته ها دارای 
میزبـان واسـط از انـواع ناقلیـن بیولوژیك )انـگل در آن 
تکثیـر و تکامل دارد( هسـتند. در میزبان نهایی یا قطعی 
تکثیـر جنسـی تك یاختـه انجـام می شـود و درحالی که 
در میزبـان واسـط تکثیـر غیرجنسـی صـورت می گیرد. 

ــد  ــا مانن ــی بیماری ه ــخیص برخ  تش
ماالریــا و لیشــمانیازیس جلــدی بــر  اســاس عالئــم و 
نشــانه های ویــژه ی بالینــی، می توانــد مطــرح گــردد. 
ــخیص  ــا تش ــد ب ــه بای ــی همیش ــم بالین ــی عالئ ول
 Diect( مســتقیم  گســترش  بــا  آزمایشــگاهی 
 Concentration( تغلیــظ  روش هــای   ،)smear

 Animal( کشــت، تزریــق بــه حیوانــات ،)methods

ــب  ــرولوژیك مناس ــات س ــا آزمایش inoculation( ی

)توکسوپالســموزیس و لیشــمانیازیس احشــایی( تایید 
شــده و انــگل در محتویــات روده )آمیبیازیــس( و یا در 
ــدی(  ــا و لیشــمانیازیس جل ــا )ماالری خــون و بافت ه

شناســایی گــردد.

پیشگیری

پیشـگیری شـامل روش هایی اسـت که بـرای کاهش 
و  انتقـال  راه هـای  کـردن  مسـدود  عفونـت،  منابـع 
کلـی  به طـور  مـی رود.  بـه کار  میزبانـان  محافظـت 
پیشـگیری از عفونت هـای کرمـی و تك یاخته هـای 
بهسـازی  مشـکالت  بـا  زیـادی  به میـزان  روده ای 
محیـط و بهداشـت فردی مرتبط اسـت، حـال آن که 
عفونت هـای ناشـی از تـك  یاخته های خونـی و بافتی 

مبتنـی بـر کنتـرل حشـرات ناقـل می باشـد.

طبقه بندی تک یاخته

شـاخه  • چهـار  در  انسـانی  مهـم  تك یاخته هـای 
می گیرنـد قـرار   )Phylum(

اسـپوروزوآها  • یـا   Apicomplexa اپی کمپلکسـا 
بابزیاهـا،  پالسـمودیوم ها،  شـامل   )Sporozoa(

اسـت. توکسوپالسـما  و  کوکسـیدیاها 
•  Sarcomas tigophora سارکوماسـتیگوفورا 

شـامل آمیب هـا )آمیب هـای گوارشـی و آمیب هـای 

)Panikers. Text book of medical parasitology 2013: 7th تصویر 1-1 انواع تقسیم غیر جنسی در تک یاخته ( اقتباس از
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بـا زندگـی آزاد( و تـاژک داران اسـت.
سـیلیوفورا Ciliophora تنها انگل مژه دار انسـانی  •

باالنتیدیوم کلی اسـت.
میکروسـپورا Microspora ،ایـن شـاخه با ظهور  •

بیماری هـای نقـص سیسـتم ایمنـی پدیدار شـده اند 
و  انتروسـیتوزوئون  هماننـد  جنس هایـی  شـامل  و 

است. انسـفالیتوزئون 

شـاخه سارکوماسـتیگوفورا خـود بـه دو زیر شـاخه 
 )Mas tigophora( ماسـتیگوفورا )Sub phylum(
و  می شـود  تقسـیم   )Sarcodina( سـارکودینا  و 
اکثـراً تك یاخته هـای دسـتگاه گـوارش انسـان در 
ایـن دو زیـر شـاخه قـرار دارنـد. حـدود 10 هـزار 
گونـه تك یاختـه شـناخته شـده اسـت کـه از ایـن 
تعـداد 76 گونـه از انسـان اسـت و از ایـن تعداد 22 
گونـه پاتوژن اسـت و 12 گونه غیرپاتـوژن و مابقی 
آمفی زوئیـك بـوده و گاهـی می تواننـد بیمـاری زا 
باشـند. انسـان بـرای برخـی از ایـن تك یاخته هـا 
میزبـان طبیعـی و بـرای گروهـی دیگـر میزبـان 

اتفاقـی محسـوب می شـود
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Sarcodina 2سارکودینا
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)Sarcodina(سارکودینا

دارای  اسـپوروزوآ  و  ماسـتیگوفورا  تك یاخته هـای 
در  حالی کـه  در  هسـتند،  سـلولی  غشـای)مامبران( 
سـارکودیناها از جملـه آمیب هـا به اسـتثنا کیسـت های 
مقـاوم آن هـا، در شـکل تروفوزوئیت فقـط دارای یك 
پوشـش اکتوپالسمیك می باشـند و اکتوپالسم شفاف 
و شیشـه مانند، الیـه خارجی بدن را تشـکیل می دهد.

)Amoeba(آمیب

 )Corliss ( طبقه بنـدی آمیب هـا که توسـط کورلیـس
و همکارانش در سـال 1994 پیشـنهاد گردید، شـامل
Phylum: Rhizopoda
Class: Entamoebidea
Order: Euamoebida
Family: Endamoedidae
Genus: Entamoeba, Endolimax, Iodamoeba, 
Endamoeba

Hآمیبهایدستگاهگوارش
اصطـالح آمیـب از ریشـه یونانـیAmoibe به معنـی 
تغییـر گرفته شـده اسـت، ایـن اصطالح به ایـن دلیل 
بـه کار مـی رود، کـه این میکروارگانیسـم شـکل ثابتی 
نـدارد. ایـن ارگانیسـم نخسـتین بـار در سـال 1757 
توسـط روزنهـوف )Rosenhof( در یـك قطـره آب 
زیر میکروسـکوپ مشـاهده و شناسایی شـد. آمیب  ها 
به صـورت یـك مجموعـه پروتوپالسـمی هسـتند که 
از هسـته و سیتوپالسـم تشـکیل شـده اند. آمیب هـا 
معمـوالً به دو شـکل تروفوزوئیت و کیسـت مشـاهده 
می شـوند. حرکت در مرحلـه تروفوزوئیت به وسـیله ی 
ایجـاد پـای کاذب انجـام می شـود. تروفوزوئیـت فاقد 
غشـای حقیقی اسـت. هسـته در تروفوزوئیت آمیب ها 
معمـواًل یـك عـدد اسـت ولـی در برخـی از جنس ها 
ممکـن اسـت تـا چند عـدد هم برسـد، هسـته حبابی 
و دارای هسـتك )آنـدوزوم یـا کاریـوزوم( می باشـد 
و در تکثیـر و کنتـرل اعمـال حیاتـی آمیـب نقـش 

دارد. در کیسـت معمـواًل تقسـیمات هسـته ای انجـام 
می گیـرد. شناسـایی آمیب هـا بـا اسـتفاده از مشـاهده 
شـکل ظاهـری و هم چنیـن نـوع میزبان شـان و یـا با 
روش هـای تشـخیصی مولکولـی و ژنتیکـی صـورت 
می گیـرد. تشـخیص جنـس آمیب هـا از هـم بـا توجه 
به ویژگی هـای شـکل و نحـوه قـرار گیـری هسـته 
قابـل انجـام اسـت و تشـخیص گونه هـا از هـم بـا 
توجـه بـه سـایر ویژگی هـای هسـته همانند وجـود یا 
عدم وجود شـبکه کروماتین، شـکل و اندازه هسـتك، 
شـکل کروماتین محیطی غشـای هسـته و محل قرار 

گیـری کاریـوزوم در هسـته انجـام می شـود. 

 

آمیب هایی که به عنوان انگل های انسانی شناسایی 
شده اند، شامل:

 ،)Entamoba  his tolytica( آنتامبـا هیسـتولیتیکا
آنتامبـا   ،)Entamoba coli( کلـی  آنتــامبا 
 ،)Entamob gingivalis( ژنـژیــوالیس 
آنتامبـا   ،)Entamoba disbar( دیسـپار  آنتامبـا 
 ،)Entamoba moshkovskii( موشکــوفسکی 
  ،)Entamoba hartmanii( هــارتمنی  آنتامبـا 
یدامبـا   ،)Endolimax nana( نانـا  اندولیماکـس 
بوچلـی ای)Idomoeba butschilii(، تمامـی ایـن 
گونه هـا به غیـر از آنتامبـا ژنژیوالیـس کـه سـاکن 
دهان اسـت، در روده بـزرگ زندگی می کنند. آنتامبا 
هیسـتولیتیکا تنها گونه بیماری زا در انسـان است و 
 )Commensal( سـایر گونه ها به صورت همسـفره

در بـدن انسـان حضـور دارنـد.

آنتامبا هیستولیتیکا              
 )Entamoeba his tolytica(

بـوده  انسـان  عفونـت مخصـوص  یـك  آمیبیازیـس 
کـه توسـط تك یاختـه ای به نـام آنتامبـا هیسـتولیتیکا 
به وجـود می آیـد. هیسـتولیتیکا بـه معنـی لیزکننـده ی 
بافـت اسـت. این آمیـب از زمان بقراط شـناخته شـده 




