


شناسی پزشکییاختهکت
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(Protozao)یاخته تک) الف

مانند یک واحد کامل است اي هستند که بدن آنها تنها از یک سلول تشکیل شده است و این سلولـ موجودات زنده1

. که قدرت انجام اعمال فیزیولوژیک را داراست

. تشکیل شده استبه معناي جانور یا سلول در اصطالح التینzoaبه معناي یک و protoي ـ از واژه2

. هستندهاي پروکاریوت، یوکاریوت ها و باکتريـ برخالف جلبک3

کنند ضمن آنکه بخش اعظم آنهـا زنـدگی آزاد و تنهـا    ـ معموالً به صورت انفرادي و گاهی به شکل کلنی زندگی می4

. درصد کمی زندگی انگلی دارند

:بندي آنها بدین شرح استدترین تقسیمـ این جانداران متعلق به سلسله آغازیان هستند و جدی5

هاتک یاخته

)1ـ1شکل (

ApicomplexaSarcomustigophora

Sarcodina Mostigophora

ايروده آزادزي

هاانواع آمیب آکانتامابانگلریا

Sprozoa

خونهابافتریه

ها پالسمودیومتوکسپوپالسماکارینیستیسپنوموسی
بابزَیا

Ciliophora

ايروده

باالنتدیوم کلی

هاخون و بافتژینتال ايروده

ژیاردیا المبلیا تیریپانوزومهاي گونهواژینالیسموناسریکوت
شمانیالاي هگونه
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1ـ1نکات مهم شکل 

هـا،  انوزومپـ یهـا، تر کوموناسیدار هستند شامل ژیاردیا، تریاختگان تاژكجزء تکmustigophoraي ـ اعضاي شاخه1

.ماباانتاايها، ها، رتروموناسشمانیاها، کیلوماستیکس، انتروموناسل

هـا بـه صـورت    شکل هسـتند کـه در ایـن شـاخه بـاکتري     ایسلییاختگان گرد یا تکSarcodinaي ـ اعضاي شاخه2

. زایی آنها نقش دارندمستقیم و غیرمستقیم در بیماري

سـر خـود داراي تشـکیالت    يیاختگان مخروطی شکل هستند که در ناحیـه تکApicomplexaي ـ اعضاي شاخه3

.وجود دارند(Sprozoa)آن که در این شاخه کالس مهم هاگدان اي هستند ضمنپیچیده

ل کریپتوسپوریدیوم ـ ایزوسپورا ـ سارکوسیتس را نیز باید بـه ایـن جـنس اضـافه      الوه بر اعضاي نامبرده شده در شکع

. کرد

.یاختگان مژکدار هستند که جنس مهم آنها باالنتدیوم کلی استتکCiliophoraي ـ اعضاي شاخه4

یاختگانساختمان تک) ب

(I هسته(Nucleus):

:شودیاختگان دیده مینوع هسته در تک3ها در هسته کروماتینـ بر اساس تراکم1

: ايهسته حفره) 1(

. هاي مختلف است که به آن اندوزوم یا کاریوزوم گویندداراي تراکمی از کروماتین در موقعیت) 1

. ابل رویت استها قاین هسته بیشتر در آمیب) 2
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:هسته متراکم) 2(

. در این حالت مقدار نوکلئوپالسم کم بوده و هسته از یک توده فشرده کروماتینی تشکیل شده است) 1

. توان به هسته تاژکدان اشاره کرداز این گروه می) 2

: ايهسته دانه) 3(

پراکنـده  در این نوع هسته ذرات کروماتین در داخل هسـته  ) 1

. اند و متراکم نیستندشده

.شودداران دیده میاین نوع هسته در مژه) 2
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:شودیاختگان دیده مینوع هسته در تک3ـ بر اساس تعداد هسته نیز، 2

E.his (Trp)TrichomonasLeishmaniaها ايهستهتک) 1(

D.fragilis: مشابهها ايدوهسته) 2(

غیرمشابه :B.coli

اهکیست آمیباشکال شیزونت عوامل ماالریا هاايچند هسته) 3(

(II سیتوپالسم(Cytoplasm)

. یاختگان از دو بخش تشکیل شده استسیتوپالسم تک)1

:اکتوپالسم) الف

نازك و رقیقـ بخش خارجی 1

حفاظت، جذب مواد غذایی، دفع مواد غذایی، تنفس، حرکتـ وظیفه2

مـواج شوند تحت عنوان پاي کاذب، مژك، تاژك یا پرده شدن اکتوپالسم حاصل میاز طویلهاي حرکتی که ـ ارگان3

. شوندنامیده می

:اندوپالسم) ب

غلیظ و حجیمـ بخش داخلی 1

. ته نقش داردیاخبه دلیل وجود هسته در متابولیسم و هم چنین تولیدمثل تکـ وظیفه 2

:ـ داراي اجزاي زیر است3

اي هاي ذخیرهواکوئل(Storage.V):از جنس گلیکوژن یا پروتئین بوده و در مصرف مواد غذایی نقش دارد .

هاي دفعی ـ ترشحی واکوئل(Excratory.V):به منظور دفع ذرات و مواد غیرقابل مصرف کاربرد دارد .

هــاي انقباضــی واکوئــل(Contractive.V) : بــه منظــور تنظــیم فشــار اُســمزي در محــیط هایپوتونیــک در برخــی

. یاختگان وجود داردتک

 سانترومر(Centromer) : یاخته دخالت داردتقسیم تکدر .

ها نظیر میتوکندري، گلژي و شبکه آندوپالسمی وجود دارددر اندوپالسم سایر ارگان .

هسته<اندوپالسم <اکتوپالسم : گفتتوان ـ از نظر تراکم مواد نیز می4
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(III غشاء(Memberance):

: شودیاختگان مشاهده مینوع غشاء در تک3) 1

. شودیاختگان آزادزي دیده میمعموالً در تک: غشاء سخت آهکی یا سیلیسی) الف

. شوددیده میداران و هاگدارانداران، مژكیاختگان شامل تاژكدر تک: غشاء نیمه سخت اما حقیقی) ب

یک غشاء کـاذب مـرز   در این حالت غشاء ساختمان خاصی ندارد و تنها ترشحات اکتوپالسم به صورت : غشاء کاذب) ج

. شودمیها دیده دهد و معموالً در آمیببین سلول و محیط خارج را تشکیل می

یاختگاناعمال حیاتی تک) ج

(I حرکت(Locomotion):

: عنصر حرکتی متفاوت استیاختگان مختلفدر تک)1

Pseudo)عنصر حرکتی پاي کاذب : هاآمیب) الف polia)زدگی اکتوپالسم استاست که در حقیقت بیرون .

یتوپالسـم  اي بـه نـام بلفاروپالسـت در س   تـاژك از نقطـه  . اسـت (flagella)تـاژك  عنصر حرکتی تاژکداران ) ب

شـود  به انگل متصل می(Undolunting membrane)گیرد و گاهی در محیط یک پرده مواج یاخته منشاء میتک

. هاها و تریکوموناسپانوزومیمانند تیر

است (Basal granule)اي است که منشاء آن از الیه گرانول پایه(Cilia)عنصر حرکتی مژك مژکداران ) ج

. گیردي آنها کوتاه است و تمام اطراف ارگانیسم را در برمیها معموالً زیاد بوده و اندازهتعداد مژك

ها که گامت نر داراي تاژك اسـت  در این دسته عنصر حرکتی خاصی وجود ندارد مگر در برخی گونههاگداران ) د

یاختـه  تـک . هسـتند (Gliding)وپالسما داراي حرکت خاصی به نام جابجایی یا لغـزش  برخی هاگداران مانند توکسپ

. آیدحول محور بدن خود به حرکت درمی

(II تنفس(Respiration):

شـود  باشد چون در روده و نسوج میزبان اغلب اکسیژن آزاد یافت نمیهوازي مییاختگان به صورت بیتنفس اغلب تک

.معموالً هوازي هستندنسجیهاي خونی و یاختههوازي و تکاي بیهاي رودهیاختهن گفت تکتواولی به طور کلی می
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(III تغذیه(Nutrition)

:شامل جذب و دفع است

:جذب) الف

هاآمیبي پاي کاذب ـ جذب به وسیله1

شمانیاهالـ جذب سطحی مایعات توسط غشاء 2

هاپالسمودیوم) پینوسیتوز(ها و مواد غذایی ـ جذب سطحی باکتري3

هاتدیوم و تریکوموناسیباالن) دهان ـ حلق(ـ جذب از طریق مجراي گوارشی 4

:دفع) ب

. وجود داردیاختگاندفع به وسیله واکوئل دفعی که در اکثر تک

.شودکه در باالنتدیوم مشاهده میCytophageمنافذ مخرج مانند به نام 

(IV تولیدمثل(Reproduction):

: تولیدمثل غیرجنسی) الف

 تقسیم دوتایی(Binary fission)

 جوانه زدن(Budding)

 تقسیم چندتایی(Multiple fussion)

: تولیدمثل جنسی) ب

 آمیختگی(Conjugation)

 سنگامی(Syngamy)

 اسپروگونی(Sprogony)
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: ـ تقسیم دوتایی1

دختـر بـه انـدازه مسـاوي تقسـم      یاخته مادر به دو تکیاختهابتدا تک) 1

. شودمی

. گیردتقسیم ابتدا در هسته و سپس در سیتوپالسم صورت می) 2

ان بـه  تقسیم دوتایی معموالً یه صورت طـولی اسـت ولـی مژکـدار    ) 3

. شودصورت عرضی انجام می

در توکسوپالسما نوعی تقسیم دوتایی به نام انـدودیوژنی  : نکته(Endodyogeny)    وجـود دارد کـه در آن تقسـیم

. شودیاخته دختر در داخل سلول مادر تبدیل مییاخته مادر به دو تکتک

تقسیم شده سپس سلول کوچکتر که جوانـه نـام   هسته و سیتوپالسم سلول مادر به دو بخش نامساوي : ـ جوانه زدن2

. کندشده و مستقالً رشد میدارد از مادر جدا 

)شیزوگونی(چندتایی ـ تقسیم3

سـلول  . شودسپس هر هسته توسط سیتوپالسم احاطه می. ابتدا هسته سلول مادر به چندین هسته دختر تقسیم شده

.هاپانوزومیشود مانند تیرحاصل مروزوئیت گفته میهاي تقسیم شده را شیزونت و به هر یک از سلول

: ـ آمیختگی1

شوددر مژکداران که داراي دو هسته بزرگ و کوچک هستند دیده می .
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کنندیاخته با هم جفت شده و محتویات هسته کوچک را تبادل میتکودر این تقسیم د .

:گیرد و دو نوع استانجام میاین نوع تولیدمثل جنسی با تشکیل گامت: ـ سنگامی2

Isogamy :ههاي ماده هستند با هم ترکیب شداندازه با گامتهاي نر که همگامتسلول تخم

Anisogamy :هبا هم ترکیب شد) ماده(تر هاي بزرگبا گامت) نر(تر هاي کوچکگامتسلول تخم

Isogamy
+

Anisogamy+

Zygote

Zygote
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: ـ اسپروگونی3

ها سلول تخم حاصل شده سپس در هسته سلول تخم ابتدا در اثر ترکیب گامت: گامی استنترکیبی از شیزوگونی و س

. شودتقسیم مشابه شیزوگونی صورت گرفته و تعداد زیادي اسپروزوئیت حاصل می

: توان این گونه بیان کردبندي میبندي و تقسیمدر یک دسته

Sarcomastigphora: معموالً تقسیم دوتایی(تولیدمثل غیرجنسی (

Apicomplexa : شیزوگونی و اسپروگونی(تولیدمثل غیرجنسی و جنسی (

Ciliaphora : آمیختگی + تقسیم دوتایی عرضی

(Vتنظیم عصبی

. شودهاي ابتدایی عصبی دیده مییاختگان سیستمـ در برخی تک1

وجـود  (kinetoplast)به نام کنیتوپاللست داران اندامکی ـ در تاژك2

و (Basal body)این مجموعه حاصل ترکیب بلفاروبالسـت  دارد 

. است(para basal)بادي پارابازال

یاختـه اسـت   ـ بلفاروبالست یا همان بازال بادي که منشاء تاژك تک3

. در احاطه پارابازال بادي است
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. نام دارد(Axonema)یاخته است آکسونم ز تاژك که بین بلفاروپالست و سطح تکـ قسمتی ا4

دهد و از طریق آکسونم بـا محـیط   زاي ترکیبات عصبی را تشکیل میوپالست بخش انرژيینتـ عقیده بر این است ک5

. خارج در ارتباط است

.دستگاه عصبی را بر عهده داردنقش(Neuronema)تري به نام نورونما داران شبکه پیچیدهـ در مژك6

(VI کیست(Cyst)فوزوئیت و تر(Trophozoite)

(Trp)ترفوزوئیت) الف

(Vegetative)یاخته است فرم فعال و رویشی تک)1

. یاخته استزاي تکعامل بیماري) 2

. نسبت به شرایط محیطی بسیار حساس است) 3

(Cyst)کیست ) ب

. زایی استه است و کمتر عامل بیماريیاختفرم غیرفعال تک) 1

. یاخته استها اغلب عامل انتقال بیماري هستند و به عبارتی فرم عفونی تککیست) 2

. یط نامساعد محیطی بسیار مقاوم هستندها نسبت به شراکیست) 3

ت ها معموالً دو جداره هستند، جدار خارجی از جنس پروتئین و جدار داخلی کربوهیدراکیست) 4

شودمنظور انجام می3ي کیستی شدن به پدیده: نکته :

هاي نامناسبحفاظت انگل در محیط) 1(

انتقال از یک میزبان به میزبان بعدي ) 2(

هانقش در تکثیر انگل) 3(

دانشمند هلندي : نکتهAntoney Leeuwenhookشناسی معـروف اسـت بـراي اولـین بـار      یاختهپدر تکبهکه

. شدG.Lambeliaها خصوصاً یاختهي تکهدهموفق به مشا


