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 ع() یعلامام 

 
 

شناسی پزشکی است  انگلای فشرده از ، مجموعهفرماییدمیکتابی که مالحظه 
مطالت  . شناسی گردآوری شتده است و کرم یشناساختهیتک که در دو بخش 

به دانشجویان کمک خواهد نمود تا مروری جتامع و کییتدی بتر  شدهیآورجمع
. کتاب حاضر با هدف در اختیار گذاشتن باشندداشتهشناسی پزشکی مطال  انگل

عین حال خالصه با تکیته بتر منتابع وزاره بشداشت  جشت   منبعی کامل و در
شناسی تشیه گردیده است . بایتد در های کارشناسی ارشد و دکترای انگلآزمون

نیتاز هتای مرجتع بتینظر داش  که این کتاب دانشتجو را از رجتوب بته کتتاب
تر مفاهیم و نیز سترع  در یتادآوری و مترور بندی سادهکند، اما سب  طبقهنمی
هتای مختیت  گردد. امیدوارم این مجموعه برای دانشتجویان رشتتهل  میمطا

 قابل استفاده باشد. و پیراپزشکی پزشکی

 
 زهره فخریه کاشان 

 شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(انگل ی)دانشجوی دکتر 
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 شناسیتک یاخته کلیات

 (1( فصل )1بخش )

 
 دارای ،سیولی سادهیوکاریوتی و تک هایمیکروارگانیسم (Protozoaپروتوزوآ )

اولین که  باشندرفولوژیکی ثاب  میمهای ویژگی دارایندره هاندازه کوچک و ب
 .شناسایی شدند (Leeuwenhoekهوک )لیوون توسط  2444بار در سال 
 اس  که از دو بخش:پروتوپالسم  بهوابسته ها یاختهتکحیاه 
 سیتوپالسم 

o اندوپالسم 

o :های حرکتی تح  عنوان از طویل شدن اکتوپالسم ارگانل اکتوپالسم
 شود.مواج حاصل میو غشای تاژک، مژه، پای کاذب

 نوکیئوپالسم 

o نقتش اصتیی را در برقتراری زنتدگی  هتایاختتههسته در تتک :هسته
 ها شامل:هسته دارد. برعشده ارگانیسم و تکثیر آن

o داردانه 

o هوزیکول 
هتا از ساختمان هسته، به ویژه نظم کروماتین وکتاریوزوم در تمتایز گونته نکته:

 یکدیگر اهمی  دارد.

عتی در سیتوپالستم واقتع فو د ترشحیای، ، ذخیرهانقباضی ،های غذاییواکوئل
 ی نقش دارند.یاخته و تنظیم فشار اسمزدر تامین مواد غذایی تککه  اندشده
 .شوندزیر تقسیم میهای به گروه ها از نظر تنفسیاختهتک
 هوازیبی 

  هوازی 

 هوازی اختیاریبی 

 1بخش 
 شناسی پزشکیاختهتک ي
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 شناسی پزشکیکپسول انگل

 
 کنندمیهای زیر برای تغذیه خود استفاده ها حداقل از یکی از روشیاختهتک
 فاگوسیتوز 

 پینوسیتوز 

    یسطحجذب 
   سیتوستوم 

 خاصی  اسمزی() کیتیهولوفا 

    گال 

 موناسرتورتاماستیکس مسنییی، کییو ،هاتریکوموناس، باالنتیدیوم کیی نکته:
 هستند. دارای دهان سیولی ،اینتستینالیس
برخی شود. و رسوب انجام میانتشار  ،فشار اسمزی از طریقها یاختهدفع در تک

 ای بتهها مواد غذایی را از سطح بدن یا از طریق منفذ اختصاص یافتتهیاختهتک
 کنند.به خارج دفع می سیتوپیژ نام

 حرکت

برختی از  ،شان متحرک هستندها در یکی از مراحل سیر تکامییاختهیهمه تک 
هتا یاختتهتتک حرک  ی دارند.اتهها سیستم حرکتی مشخص و توسعه یافگونه
 .شودانجام می رخوردنس، مژه، تاژک و پای کاذب ییهوسیبه

 انواع پای کاذب

 غیتتر (در آنتامبتتا هیستتتولیتیکا و آنتامبتتا اینتتوادنس)انفجتتاری  :لوبوپودیتتا ،
 .(در آنتامبا کیی) (Slow) یانفجار

  (های آزادزیدر آمی )فییوپودیا. 
 (دارانروزن) ایکولوپودیرت. 
 (هاخورشیدی) ایآگزوپود. 
که به دارد به حرکاه و سیالی  سیتوپالسم  بستگی با پای کاذب حرک 
این  وابسته اس .( Actomyosin gulatedre-cicumcal) های کمپیسفعالی 
هایی )در اثر همکاری سیتوپالسم و اکتوپالسم( ها باعث ایجاد حرک جریان
شود و این دیگر مییکهای تبدییی حال  ژل و سول به واکنشبه موسوم 
 ،که حال  سیالی  دارد یغشا درها و میکروتوبول هافیالمن  از طریقجریان 

 شود.و باعث حرک  و ایجاد پای کاذب می گرددمنتقل می
 lasab Granularاکتوپالستمیک داشتته و از  منشت داران متژه در متژه :همژ
 .گیردمی منش 
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 : سارکودینا2فصل شناسی پزشکی/ تک یاخته: 1بخش 

 
 گیرد.می منش تاژک از بیفاروبالس   تاژک: 

 هایاختهتک یغشا

های تترانس ممبتران فته که واجد پروتئینااز دو الیه فسفولیپیدی تشکیل ی 
-های ستیولی مشتم در تتکهای محیطی اس . پوششو پروتئین )اینتگرال(

 شاملها یاخته
 سکگییکوکالی 
 پییکل 
 میونم 

 انواع تقسیم غیرجنسی

 دوتایی 

o دوتایی نامنظم 

o  میبیآشبه دوتایی 

o طولی سیمتریک دوتایی 

o  مایلطولی دوتایی 

 ندودیوژنیا 

 عرضی 

 فرمسه : به ییچندتا 

o نوکیئارمولتی 

o   یونی نوکیئار 

o   اینترمدی 

 جوانه زدن 

 چند تایی روزه شکل 

 هایاختهانواع تقسیم جنسی در تک

 وگونی اوتوگامیوراسپ 

 اندومیوزیس 

 پادوگامی 

  )سینگامی )ایزوگامی و آنیزوگامی 
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 شناسی پزشکیکپسول انگل

 
  کونژوگاسیون 

 عصبیسیستم 

 ،داران سیستتم عصتبیدر متژهو هتا ابتتدایی است  یاختتهسیستم عصبی تک 
هتا متژه حرک  موزون تنظیم آن اعمال از یکی که دارد نام نورونما یا نوروموتور
 .اس  شده واقع اکتوپالسم بازال هایدانه زیر در و اس 

 های انتقالراه

 شودانجام میصوره  دوها انتقال به یاختهدر تک
 )مستقیم )منوگزنوس 

 )غیر مستقیم )هتروگزنوس 

 ای براساسیاختههای تکبیماری تشخیص

 عالئم بالینی 

 گسترش مستقیم 

  کش 

 تزریق به حیوان آزمایشگاهی 

 سرولوژی 

 رادیولوژی 

 مولکولی 

 یاختهبندی تکطبقه

 گیرندهای مشم انسانی در چشار شاخه قرار مییاختهتک  
 ها، بابزیاها، کوکستیدیاها و شامل: پالسمودیوم یا اسپوروزوآهاکمپیکسا اپی

 توکسوپالسما اس .

  داران اس .ها و تاژکسارکوماستیگوفورا شامل: آمی 

 داران( اس .سیییوفورا شامل: باالنتیدیوم کیی )مژه 

های نقص سیستم ایمنتی پدیتدار میکروسپورا: این شاخه با ظشور بیماری
 یتوزون اس .لسفاوسیتوزون و انانترهایی همانند: اند و شامل جنسشده

 





 (Sarcodina)سارکودینا 

 (2( فصل )1بخش )

 
 

 (Amoeba) آمیب

پیشتنشاد  2991ها که توسط کتورلیس و همکتارانش در ستال بندی آمی طبقه
 .زیر اس  هایجنس گردید، شامل

 Entamoeba 
 Endolimax 
 Iodamoeba 

ایتن  ،به معنی تغییر گرفته شده است  Amobiaاصطالح آمی  از ریشه یونانی 
 .ندارد یرگانیسم شکل ثابتمیکروااین  که رودکار میهاصطالح به این دلیل ب
 .جنس اس  1در جنس آنتاموبیده 

 آنتامبا 

 اندامبا 

  یدامبا 

  اندولیماکس 

  (Entamoba histolytica) آنتامبا هیستولیتیکا

 آمیبیازیس، دیسانتری آمیبی عامل بیماری:

 مرفولوژی

، کیست  پتری ،ئیت واین انگل از نظر ریخ  شناسی دارای چشار شتکل: تروفوز
تتا  20ا تروفوزوئی  آنتامبا هیستولیتیک اس . (باریک روده در) متاکیس  و کیس 
بتتا غشتتای نتتازک استت  و میکرومتتتر انتتدازه دارد و دارای یتتک هستتته بتتا  40
 متتراکم بته شتکل کتامالًهتای ظریت  و هماتوکسییین ائوزین دانه یزیآمرنگ

بته  تروفوزوئیت . شتودکروماتین چسبیده یکنواخ  به غشای داخیی مشاهده می
شتود و مشتاهده متی (که در مرحیه حاد بیماری)مگنا یا هماتوفاژ  ومینوتا  دو فرم
 باشند.میکرومتر می 1-10یاخته دارای اندازه بین های این تککیس 
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 شناسی پزشکیکپسول انگل

 
 چرخه زندگی

کیس  همراه با مواد خورده شدن با مدفوب فرد آلودهای هسته 1دفع کیس  
ی و تبدیل آن به ی کیستخروج آمی  از مرحیهسبزیجاه و آب غذایی، میوه،

ایجاد کیست  و دفتع ی بزرگرشد و استقرار در رودهآمی  کوچک 1
 .در مدفوب

 دو شکلبه  آمیبیازیس

 ریزیخون ،سوراخ شدن روده، آپاندیسی  عبارتندازآن  عوارض :ایروده ،
گرانولومتای ، کولیت  بعتد از دیستانتری، ایضیق یا تنگی مجترای روده

 و فیبروبالست  ،نژماستی مرکت  از کتالآتتوده آمبومتا )آمیبی یا همان 
 باشد(می داردانه و حرک  قابل و دردناک سف ، که باف  در هاائوزینوفیل

 گردد.ایجاد می روده جدار به آمی  مکرر تشاجم اثر در که

 این قسم  از بیماری در نتیجته متاستتاز ضتایعاه اولیته  :ایخارج روده
گیترد کته )همتاتوژنوس( صتوره متی توستط ختون آمیبی در اثر انتشار

از کبتد آمیبیتازیس ریتوی  عتدبو آبسه کبدی  ،ترین عارضه این فرمشایع
 تناسیی دستگاه پوس ، پریکارد، ها،کییه ،در مغزآمیبیاز  یگاهو شایع اس 

 شود.می دیده نیز

 نتامبا هیستولیتیکاآ زاییبیماریمکانیسم 

 چسبیدن 

  حرک 

 ترشح سیستئین پروتئیناز 

 هالیز سیول 

 فاگوسیتوزیس 

امبتا هیستتولیتیکا اهمیت  دارد، رژیم غذایی انستان در تشتاجم و پاتوژنیستیته آنت
ها و تامین آهتن  RBCکمبود آهن سب  تشاجم آمی  به دیواره روده و حمیه به 

 گردد.از هموگیوبین می
در  104و  Huff,Laredo, AG, JAهای آنتامبا هیستولیتیکا مانند: برخی سویه
 قادر به رشد و تکثیر هستند. (گراددرجه سانتی 15-14) نییپادمای 
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یابتد و تقستیم آمی  هیستولیتیکا به طریتق تقستیم دوتتایی تکثیتر متی نکته:
 گیرد.انجام می Modified mitosisی آن به صوره هسته

 نتامبا هیستولیتیکاآفاکتورهای موثر در پاتوژنیسیته 

  لکتین گاالکتوز یا همانN- استیل گاالکتوز آمین 

 آمی ( زاییبیماریترین عامل سیستئین پروتئیناز )اصیی 

 تیکایسرین ریچ پروتئین آنتامبا هیستول 

 آمباپور 

 های پروتئینbal 

ژنیتک دارنتد و امتروزه کاندیتد چسبنده به گاالکتوز خاصتی  آنتتی هایلکتین
 د.نشوهای تشخیصی محسوب میواکسن و کی 

 تشخیص

 عالئم بالینی 
 گسترش مستقیم 

 آمیزی دائمیرنگ 

 (  های سرم منعقتده، رابینستون، در محیطکشTYSGM-9 دیامونتد و ،
TYI-S-33) 

 اولتراسوند اسکنتیسی 

 سرولوژی 

 مولکولی 

مشتکوک و تیترهتای  10/2بتا تیتتر  IFAدر کولی  آمیبی انجام تس   توجه:
 شود.مثب  تیقی می ≥ 240/2

 میآنتز(، مالیتک GPI(، گیوکزفسفاه ایزومراز )HKهای هگزوکیناز )از پروتئین
(ME) و فستتفوگیوکو( موتازPGMدر مطالعتتاه آنتتالیز زایمتتودم ) هتتای آنتامبتتا

 شود.هیستولیتیکا و آنتامبا دیسپار استفاده می
 .اهمی  دارندهای زیر آزمونانجام ای در تشخیص آمیبیازیس خارج روده

 بررسی افتزایش  آزمایش خون وCBW  در هتر  ستیول 20000)بتیش از
روبتین در بیمتاران مبتتال بته آمیبیتازیس میزان بییتی  ( ومتر مکع مییی
 کبدی
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 گیری سرع  رسوب گیبولاندازه( های قرمزESR) 
 ایجاد ت  و لرز بررسی عالئم بالینی مانند 

 ایآمیبیازیس ختارج رودهدر  احتماالًگیری آنزیم آلکالین فسفاتاز که اندازه 
 یابد.مقدار آن افزایش می

  دیفیتوژناستفاده از آزمون (Gel Diffusion Percipition کته )ًاحتمتاال 
شود آمی  تشیه می از ژن مورد نیازآنتی وفیدترین آزمون سرولوژیک اس  م

 اس ، کاربرد دارد. هایی که تعداد نمونه کمهو بیشتر برای آزمایشگا

 های سرولوژیک ماننداستفاده از روش IHA ,ASILE  وIFA 

 درمان

بترای درمتان و  فتورواه دییوکستانید :آنتامبا هیستتولیتیکابرای حامیین کیس  
ای و آبسه کبدی آمیبیازیس خارج رودهدرمان و  رکتوکولی  مشاجم مترونیدازول

 د.نکاربرد دار کیروکینو  مترونیدازول
 E.molae وE.gingivalis ،E.barreti، E.gedoelsti، E.caprae نکتههه:

 باشند.نتامباهای بدون کیس  میآ
 

 پیشگیری و کنترل

  مبتالیاندرمان 
 ای افراد شاغل در تامین مواد غذاییآزمایش دوره 
 دفع بشداشتی مدفوب و فاضالب 
 عنوان کود در مزاربعدم استفاده از مدفوب انسان به 
 های مشکوک به آلودگی با آمی  هیستولیتیکاجوشاندن آب 
 ممانع  از تماس حشراه با مواد غذایی 
 آموزش بشداش  عمومی 
از است . ایتن آمیت   میکرومتر 21تروفوزوئی  کمتر از اندازه  :ا هارتمنیبآنتام

در روده بتزرگ زنتدگی  ،است نظر ساختار هستته مشتابه آنتامبتا هیستتولیتیکا 
 .بالینی در انسان اس عالئم بدون و  کندمی
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مشتابه  جدا شده است  و فاضالبهای آباز این آمی   :نتامبا موشکوفسکیآ

 درجتته 15اتتتا) )در دمتتای  آنتامبتتا هیستتتولیتیکازای غیتتر بیمتتاری یهتتاستویه
 گویند. سویه الردوو به آن یابد و تکثیر می هزنده ماند گراد(سانتی

وان از تتیمت است  و آنتامبا دیسپار مشابه آنتامبا هیستتولیتیکا :ا دیسپاربآنتام

هتای بتادیوسییه آنتیدر مدفوب یا سرم بههای انگیی ژنطریق جستجوی آنتی
های مولکولی و یا همان روش RWbانگل توسط  ANEمنوکیونال و یا ردیابی 

 تشخیص داد. از یکدیگر ژنومی
 از طریقنتامبا دیسپار آیتیکا از نتامبا هیستولآشناسایی 

 هگزوکیناز خصوصاًها ایزوآنزیم 

 بادی هستند.آنتی منوکیونالهای اختصاصی که قابل شناسایی با توپاپی 

  تفاوه سکانس درrDNA 

 21-1 یاختته های هومولتوگ ایتن دو تتکدار بین ژندرصد تفاوه معنی
 وجود دارد.

 رسد تاکنون مربتو  هایی که به نظر میشناسایی مجموعه کوچکی از ژن
 CP5-arielتیکا اس ، مانند: یبه انتامبا هیستول

  دیسپار اس .نتامبا آر از تنتامبا هیستولیتیکا در محیط اگزنیک راح آرشد 

 ی اهای شناسایی با میکروسکوپ الکترونی که تفاوه قابتل مالحظتهروش
نتامبا آها در سطح دهد، برای مثال برخی لیپوفسفوگییکاندر سطح نشان می
 دیسپار وجود ندارد.

این انگل انتشار جشانی داشته و در روده بزرگ ختوک و گتاهی  :نتامبا پولکیآ
ئیت  آن آهستته و شتبیه وحرک  تروفوز .شودیاف  میندره انسان همیمون و ب

 باشد.می اییاخته تک هستهاین تک هایکیس  .آنتامبا کیی اس 
روده بتزرگ  در زا بتوده و ستاکن کولتوناین آمیت  غیتر بیمتاری :نتامبا کلیآ
های نابتال  کیس دارد. نتامبا هیستولیتیکا آ تری نسب  بهاندازه بزرگباشد و می
 41تتا  24هستته و گتاهی  1طورمعمتول هسته و کیس  بال  به 1یا دو یا  یک

 باشد.عنوان شاخص بشداشتی افراد مییاخته بهاین تک هسته دارد.
تشابشاه مرفولوژیکی زیتادی بتا زا و غیربیماریاین آمی   :یوالیسینژآنتامبا ژ
هتا و ای بین دنتدانهای پیورهپالکاغی  در کیسه یا  و هیستولیتیکا دارد آنتامبا

 .این آمی  فاقد کیس  اس  .شودها دیده میلثه و لوزه
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 (Endolimax) ماکسیاندولجنس 

. این آمی  دارای پاهتای زا اس و غیربیماریروده انسان در  :نانا اندولیماکس
 کته وسط بزرگ در کاریوزوم وزیکولر، هسته کند، حرک  ،کاذب کوتاه و شفاف

ای بتا هستته 1عی  دارا بودن کیس  به .کندمی اشغال را هسته فضای دو سوم
 شود.های آنتامبا هیستولیتیکا اشتباه میبرخی سوش

 (Iodamoeba) دآمبایجنس 

انستان و  (ستکوم)ستاکن روده بتزرگ  یزاآمی  غیر بیماری ای:بوچلی یدامبا
 کیست ، پره  ،ئیوبه اشکال تروفوز. بعضی از حیواناه نظیر خوک و میمون اس 

میکرومتتر  24تتا  9انتدازه تروفوزوئیت  آن  .شودهده میمشا متاکیس  و کیس 
ستوم حجتم  ا کاریوزوم درش  که دوبهسته حبابی شکل و دارای هستک اس . 
در موقعی   ،اغی  بیضی شکل دارد و ی شبیه چشم گاوینما، اشغال کرده هسته را
هسته فاقد  یاغش، هسته را پر کرده اس فضای که یک طرف ، به شکیی کناری
یاخته دارای واکوئل گییکوژنی اس  که با ید به این تک .های کروماتینی اس دانه

 گیرد.خوبی رنگ می

 (Blastocystis hominis) سینیهومتیس سبالستوسی

مورفیتک و دارای تعتداد زیتادی ریبتوزوم، یاخته یک میکرارگانیسم پییاین تک
فاقتد میتوکنتدری و  میکروتوبول و شبکه اندوپالسمیک، دستگاه گیژی، تعدادی

جتدار ستیولی نتدارد و از  نیسیتیس هتومسبالستوسی اس .دارای هیدروژنوزوم 
تکثیتتر در ایتتن  .کنتتدطریتتق ایجتتاد پتتای کتتاذب و ریتتزه ختتواری تغذیتته متتی

 شتتود.انجتتام متتی زدنجوانتتهصتتوره تقستتیم دوتتتایی و ارگانیستتم بتتهمیکرو
 .مطیق اس  هوازیبی نیسیتیس هومسبالستوسی

ذخیره کربوهیتدراه و چربتی آپاپتوز،  ،یرجنسیغتکثیر  در Body Central نکته:
 .نقش دارد
و  فترم واکتوئیی، فترم آمیبتی، گرانتولی هایفرمبه  نیسیتیس هومسبالستوسی

های با دیواره نتازک های با دیواره ضخیم سب  انتقال و کیس کیس ) یستیک
 موثر هستند( قابل مشاهده اس . یخود آلودگدر 
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در هتر میتدان باشتد )که تعتداد انگتل در متدفوب نیتز زیتاد  مواردی در توجه:

یتتد نقتتش ایتتن ارگانیستتم را در (، نبا10عتتدد بتتا لنتتز  5میکروستتکوپی بتتیش از 
 زایی فراموش نمود.یبیمار

 تشخیص

 گسترش مستقیم 
   کش( رابینسون، سرم منعقده و محیط اگزنیکIMOM) 
  بر پایه ژن مولکولیSSU rRNA 

 درمان

 مترونیدازول 

 های با زندگی آزادآمیب

 لوبوزا دو راسته قرار دارند در شاخه سارکوماستیگوفورا زیر شاخه سارکودینا رده
 آموبیدا 
 شیزوپرینیدا 
دار تبتدیل شتوند و بته ایتن توانند از شکل آمیبی به فرم تتاژکها میاین آمی 
 گویند.فالژلی  میها آمیبو عی  به آن

 (Negleria fowleri) یفاولرنگلریا 

سته اس  و دارای  و تیره والکامفیده دار در راسته شیزوپرینیدانگیریا آمی  تاژک
هتا فقتط بته شتکل آمیبتی و باشد و در باف می دارفرم آمیبی، کیس  و تاژک

است . زار معتروف شود و بته آمیبتو فالژلیت  و کپتک لجتندار دیده میتاژک
کته دارای حرکت   میکرومتتر انتدازه دارد 20-15تروفوزوئی  نگیریتا فتاولری 

)تک پالپی( اس   Limaxبه فرم  معموالًو  Lobopodiaحیزونی با پای کاذب 
 هستند. Pore ایها دارای منافذ کیس و 

 انتشار جغرافیایی

متوارد در استرالیا و آمریکا گتزارش گردیتد و  2945در سال  REPاولین مورد 
های مختی  آمریکا، اروپا به ویژه چک واستیواکی، آستیا، نیوزلنتد، دیگر از ایال 

 آفریقا و آمریکای جنوبی و مرکزی گزارش شده اس .
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 چرخه زندگی

حرکت  انگتل از دار انگل از راه سوراخ بینی به دنبال شناورود فرم تاژک 
 .حمیه به مغزبالی و پیاز بویاییی غرمخا  بینی به سم  صفحه

از جتنس  گونتهزاترین ترین و نگیریا فاولری بیمارینگیریا گروبری شایع نکته:
 نگیریا هستند.

 زاییبیماریعالئم بالینی و 

نگیریا( در انسان ایجاد یک عفون  مننگوانسفالی  حتاد هموراژیتک )  یآماین 
 آغاز شتده و رد، ت  و سپس تشوب و استفراغکه با سرد کندی( مREP) آسابر)

های مننژی ، گرفتاری اعصتاب مرکتزی، تغییتر حتس بویتایی و نشانه در ادامه
هتتای آزادزی هتتای ناشتتی از آمیتت بتته عفونتت شتتود. مشتتاهده متتیچشتتایی 

Thermobiosis  .وسییه آمبوستوم سیول میزبان را در برگرفتته و آمی  بهگویند
 گویند. Trogocytosis که به این فرایند  بردکرده و از بین میفاگوسی  

 تشخیص

 ها افزایش دارند(گیوکز کاهش و پروتئین) یمیوشیب 

  های سفید(افزایش تعداد گیبولنخاب )شمارش سیولی مایع 

 (  کش)محیط کش  آگار غیرمغذی 

 مولکولی 

 درمان

  بخش برای درمان رضایPAM .وجود ندارد 
  آمفوتریپستتینB  تزریقتتی بتتا تتتاثیر بتتر روی غشتتای پالستتمایی و ایجتتاد

 شود.نفوذپذیری انتخابی سب  تراوش محتویاه سیولی می
  میکونازول داخل وریدی یا داخلCSF . بر این انگل موثر اس 

 پیشگیری

ها و استخرهای شتنا و آمتوزش همگتانی در کتاهش کنترل و بازرسی حوضچه
 باشد.ابتال به این انگل موثر می
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 (Acanthamoeba)با نتامآکا

 هتای. گونتهاس انتقال به انسان  قابلبه دو فرم تروفوزوئی  و کیس   آکانتامبا
طتور اتفتاقی بته انستان منتقتل و کاستالنی به پیی فاگا ،آکانتاموبا کولبرتسونی

بته شتکل میکرومتتر  10تا  24های دوجداره آکانتومبا با اندازه کیس شوند. می
و کیتر و دمتای ای، لوزی یا مربعی با جدار چند الیه که نسب  به خشکی ستاره

پایین مقاوم هستتند و دارای جتداره ختارجی )اکتوکیست ( متشتکل از لیپیتد و 
پروتئین که شاید چروکیده یا صاف باشد و الیته داخیتی )اندوکیست ( محتتوی 

با حرک  کنتد تروفوزوئی  این انگل پاهای کاذب از نوب فییوپودیا و سیولز اس  
 میکرومتر اس . 15تا  10و فاقد جش  مشخص دارد و اندازه آن بین 

 های مختی  آکانتامبا بر اساس شکل و اندازه کیس گونه
 ( گروهIگونه )میکرومتر داشته  21ای بیش از ها اندازههایی که کسی  آن

ای و دارای دیتتواره ختتارجی )اکتوکیستت ( صتتاف و اندوکیستت  ستتتاره
 باشند.می

 ( گروهII دارای کیس )ی صتاف همیکرومتر با دیوار 21تر از های کوچک
ای، مثیثی و یا بیضوی شکل هستند، مانند کاستتالنی و اکتوکیس  ستاره

 و پیی فاگا.
 ( گروهIII دارای کیس )میکرومتتر بتوده،  21تتر از هتایی بتا انتدازه کتم

 باشند.اکتوکیس  صاف و نازک و اندوکیس  مدور می

 زندگیچرخه 

هتا یتا ریته یتا پوست های انگل از طریق آب، خاک و غبار به باف ورود کیس 

ستب  رستاند و یتا در چشتم انگل خود را به سیستم عصبی مرکتزی متی
 شود.میبیماری 

 زاییبیماریعالئم بالینی و 

  یبیآمگرانولوماتوز آنسفالی (EEA  با فرم کانونی و کراتی ) آمیبی مزمن
(CAK) 
 عفون  گرانولوماتوز پوستی 

  استئومییی  نشایتاًگاه تشاجم به استخوان و 
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از جنس آکانتامبا در انستان گتزارش شتده است  کته آکانتامبتا  گونه 20 نکته:

فاگتا برای آنسفالی  گرانولوماتوز و آکانتامبا پیتی کاستالنی و کولبرتسونی عمدتاً
 شوند.بیشتر باعث کراتی  آمیبی می (4Tسویه )

 فاکتورهای پاتوژنز آکانتامبا

 شاملفاکتورهای ویروالنس مستقیم وابسته به تماس 
 اتصال 

 آپوپتوز 

 فاگوسیتوز 

 تشخیص

 )کش  )آگار غیر مغذی 

 رنگ کالکوفیور سفید() یزیآمرنگ 

 یسرولوژ (IAET) 
 مولکولی 

 درمان

 کراتی  آمیبی 
o  همراه با میکونازول ایزوتیوناهپروپامیدین 

  گرانولوماتوز آمیبیآنسفالی (EEA) 
o  ستتولفادیازین، فیوستتیتوزین، فیوکونتتازول یتتا ایزوتیونتتاهپنتامیتتدین ،

 ایتراکنازول
 ضایعاه پوستی 

o کیرهگزیدین گیوکناه و پماد کتوکونازول 

 پیشگیری

o شترک   رعای  اصول نگشداری و استتفاده از لنزهتای چشتمی براستاس
 ی لنزسازنده

o ساز برای شستشتوی های استاندارد، استریل و غیر دس استفاده از محیول
 لنزها
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 (Balamuthia mandrillaris) سیالریمندرباالموثیا 

این آمی  باعث ایجاد عفون  آنسفالی   .شدلپتومیکسیدا نامیده می قبالًاین آمی  
پوستی های . زخمشود( در سیستم اعصاب مرکزی میEEA) یبیآمگرانولوماتوز 

ناشی از باالموثیا نیز در انسان و حیواناه گزارش شده اس . محل اصیی زنتدگی 
جداره و دیواره  4های این آمی  دارای دیواره باالموثیا واقع در خاک اس . کیس 
اکتوکیس ( نامنظم و نتازک، الیته ) س یککیس  فاقد منفذ اس . الیه خارجی 
شتکل یانی )مزوکیس ( فیبری و بتیم هیو الداخیی )اندوکیس ( ضخیم و منظم 

اس . تروفوزوئی  این آمی  دارای الگوی حرک  عنکبوتی اس . تروفوزوئی  این 
یابد. راه انتقال باالموثیتا در انستان هماننتد آمی  از طریق دوتایی ساده تکثیر می

هتای پوستتی و از آکانتامبا از راه بینی و استنشا) گرد و غبار آلوده و نیتز از زختم
 باشد.یق گردش خون و ریه میطر

 درمان

  ستتولفادیازین، کالریترومایستتین، فیوکونتتازول، ایزوتیونتتاهپنتامیتتدین ،
در درمتتان  یتتتا حتتدودرا  Bفیوستتیتوزین، مییتفوستتین و آمفوتریستتین 

 (BAE) یبیآمآنسفالی  گرانولوماتوز 
 کند.پوستی میباالموثیا نیز همانند آکانتامبا در افراد ایدزی ایجاد ضایعاه  نکته:

 (Sappinia diploidea) دهیپلوئیدساپینیا 

قرار دارد و دو  Thecamoebidaeو در تیره  Amoebozoaاین آمی  در گروه 
است .  شتدهییشناسا S.pedataو  S.diploideaهای گونه از این جنس به نام

 عنتوان ایجتاد کننتدهاین آمی  به زاییبیماریهای اخیر چند گزارش از در سال
 آنسفالی  در انسان وجود دارد.

 

 


