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 الجلسة العملية السادسة                                         Protozoa األوالي الحيوانية

الشكل البسيط للحياة الحيوانية،، وهي متعضيات وحيدات  (،First animal)تعني الحيوان األولي 
 ميكرون، تفتقد للجدر الخلوية. 150  -1أبعادها من  ،حقيقيات نوى  ،خلية

أو متطفل على   متعايش،بشكل في المساكن البحرية، والتربة، والمياه العذبة، أو يمكن أن تنمو 
عضها يعتمد على ضوء ، وبPHبعضها على التغذية، درجة الحرارة، والـ يعتمد كائنات أخرى. 

 الشمس. معظمها متحرك بواسطة السياط أو األهداب، أو متحولية. 

  ، Trophozoite(اإلعاشي الناشط أو )لين، الشكل تمتلك شكهي أكثر الحيوانات األوالي طفيلية و 
 . Cystوالشكل المتكيس 

تتميز األوالي الحيوانية عن بدائيات النوى من خالل طبيعتها حقيقية النواة، وتتميز عن الطحالب 
 Slimeبأنها مجردة من الكلوروفيل، وتتميز عن الفطريات بأنها تفتقد للجدران الخلوية، وعن العفن 

molds قدرتها على تشكيل األجسام  بعدمfruiting. 

يعتمد في تصنيف األوالي الحيوانية على بنية الخلية، تركيب الحركة، وحتى مستوى المضيف ، وهي  
غير حساسة للضوء، وباألحرى تكون متباينة التغذية الكيميائية، تشبه الحيوانات، وهذا يعني أنها 

م نفس المركبات للحصول منها على الكربون :  تستخدم مواد كيميائية إلنتاج الطاقة، وتستخد 
كالسكريات ، على أية حال هناك بعض األوالي الحيوانية ذات تصبغات ، حتى أن البعض تبدو  

في الضوء يبدي تحسس  Euglenaمتعضيات انتقالية بسبب حساسيتها للضوء: مثال سوطي 
المتغاير   الكيميائي س)يحتوي على الكلوروفيل(، وينتقل للتنف Photosynthesizeللضوء 

Chemoheterotrophism  .في الظالم 

 :أربع شعب  الحركة وبناءًا عليه قسمت إلىطبيعة التصنيف القديم لألوالي الحيوانية على اعتمد  

(: مثال المتحول الحال للنسج  Amoeboid) Sarcodinaجذريات األرجل شعبة  -1
Entamoeba histolytica. 
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(: مثال الجيارديا  Flagella) بواسطة السياط   Mastigophoresشعبة السوطيات  -2
Giardia lambela والمشعرة المهبلية ،Trichomonas vaginalis . 

 Balantidium: مثال الزقيات الكولونية  (Cili) بواسطة األهداب    Ciliatesشعبة الهدبيات   -3
coli. 

  )ال يوجد شكل متحرك(: مثال: طفيلي المالريا Sporozoaشعبة البذيريات   -4
Plasmodium ،Toxoplasma . 

تعد األوليات ذات موائل متنوعة أيضًا بعضها يعيش حياة طفيلية وبعضها يعيش حياة حرة، معظم  
األوالي الحيوانية الحرة مائية وتوجد غالبًا حيث وجد الماء، بما في ذلك الموائل البرية الندية كالتربة  

في قاع البحار والمحيطات والبرك  األوليات  الرطبة، وأوراق الفرشة الغابية، وتقبع العديد من
 والبحيرات.

الحيوانات األوالي وحيدات خلية تحتوي باإلضافة إلى السيتوبالسما على نواة واحدة أو أكثر، وتكون 
محاطة بغشاء خلوي واضح، يالحظ في السيتوبالسما الشبكة السيتوبالسمية الداخلية والجسيمات  

 الخلوية األخرى.
بواسطة السياط أو األهداب أو األرجل الكاذبة. تتغذى وحيدات  لكائنات المجهرية إماتتحرك هذه ا

بواسطة فم مؤقت كما هو الحال عند تناولها لجزيئات  phagocytoseالخلية إما بالبلعمة الخلوية 
عن طريق تشكل  pinocytoseغذائية صلبة أو كبيرة الحجم، أو بطريقة البلعمة بالتشرب الخلوي 

في غالف الجسم على شكل فجوة تحتوي الغذاء بحالته السائلة، أو قد تكون بعض هذه  مؤقتةفتحة 
. أما بالنسبة للمواد غير المهضومة فتطرح  cytostomeالكائنات مزودة بفم دائم يعرف بالفم الخلوي 

  عن طريق إما سطح الجسم أو الفجوات الطارحة، أما عند الهدبيات فيتم التخلص من الفضالت عن 
 طريق فتحة الشرج الخلوي. 

تتكاثر هذه الكائنات الجنسيًا عن طريق االنقسام الثنائي المباشر )انقسام طولي عند السوطيات، 
وانقسام عرضي عند المتحوالت والهدبيات(، أو عن طريق االنقسام المتعدد المضاعف ) حيث  

شكال االنشطارية أو  مايسمى باأل Plasmodiumيتشكل بنهاية هذا االنقسام عند المتصورات 
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(، وتكاثرًا جنسيًا ينتهي بتشكيل  Merozoitesالحاوية على األقاسيم  Schizontesالمتقسمات 
 التي تأخذ فيما بعد عدة أشكال. Zygoteالبيضة الملقحة أو 

 دراسة بعض الحيوانات األوالي الحرة )غير المتطفلة على كائنات أخرى(:  -أوال"
 Sarcodina  – Risopodaاذر(:شعبة جذريات األرجل )الجو  -1

 سندرس منها المتحول الحر والمنخربات والشعاعيات. 
 Amoebaالمتحوالت ) األميبات(  .1.1

إن معظم األميبات حرة المعيشة، وبعضها طفيلي يتطفل على جميع الفقاريات بما فيها اإلنسان،  
األقل، وسندرس فضاًل عن بعض الالفقاريات. يستضيف اإلنسان ستة أنواع من المتحوالت على 

وهو كائن حي وحيد خلية يتحرك  Amoeba proteusمثال على المتحوالت الحرة المتحول الحر 
ويحصل على غذائه بواسطة األرجل الكاذبة ويحوي بداخله سيتوبالسما داخلية ) كثيفة(،  
وسيتوبالسما خارجية )شفافة(، ويحوي فجوات هاضمة وفجوات نابضة ونواة وغشاء سيتوبالسمي  

 (.1الشكل )

 
 ( يوجد العديد من األرجل الكاذبة التي تستخدم البتالع الفريسة.1الشكل ) 

 
 : Foraminiferaالمنخربات . 2.1

المنخربات هي فرع من األوليات، تتصف بوجود أسناخ محاطة بغشاء تحت الغشاء البالسمي تمامًا  
يتين المتشرب بالمعادن،  السيوم أو الكوهي وحيدات خلية محاطة بقوقعة من السيليكا أو كربونات الك

تشبه قوقعة الرخويات لها أشكال  القوقعة من الجسم أو يتم تجميعها من الوسط الخارجية يتم إفراز
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مختلفة وتتحرك عن طريق األرجل الكاذبة، تعيش في البيئات المائية المختلفة زاحفة على القاع أو  
 المناطق.طافية وتسهم في تشكل الرمل الشاطئ في بعض 

       

    
 ( أشكال مختلفة للمنخربات2الشكل ) 

 Radiolariansالشعاعيات . 3.1
الشعاعيات بمعظمها أوليات بحرية التحمت بوتقاتها في قطعة وحيدة مصنوعة في األغلب من 
السيليكا، تدعى باألرجل الكاذبة للشعاعيات باألرجل المحورية، وهي تشع من جسم مركزي، تتعزز 

م من األنيبيبات تأخذ القوقعة أشكال مختلفة ولها زوائد طويلة تساعدها في زيادة مساحة السطح  بحز 
وبالتالي تبقى طافية في عمود الماء. ومن الناحية التطبيقية يستفاد من هياكل الشعاعيات  

 والمنخربات والمشطورات في صناعة الطور الصلب لرقائق الكروماتوغرافيا.



5 

 

 
 

       
(: المشععة: تشع من الجسم المركزي أعداد هائلة من األرجل الكاذبة على شكل خيوط رفيعة، وقد وجدت بأعداد  3الشكل ) 

 كبيرة في البحر األحمر. 
 

 Ciliophora. شعبة الهدبيات 4.1

شعبة الهدبيات، حيوان هدبي مجهري دقيق يعيش في   –يعد الباراميسيوم وهو من مملكة الطالئعيات 
لماياه العذبة كاألنهار والبحيرات، يتغذى على البكتريا واألوليات الصغيرة والخمائر،  البرك ومجاري ا

فالمواد المهضومة تمتص وتمثل. يوجد على السطح البطني للحيوان انخفاض مهدب هو الميزاب 
( يمتد من قرب الطرف األمامي إلى الطرف الخلفي على الجانب األيمن إلة  Peristomeالفموي )
الذي يؤدي بدوره إلى البلعوم الخلوي  Cytosomeصف الحيوان حيث فتحة الفم الخلوي مابعد منت

وقد ينتهي البلعوم الخلوي بفجوة غذائية. جسم الحيوان محاط بغشاء أو جليد سميك هو القشيرة  
Pellicle .ليعطي الحيوان شكله المحدد 

د في تموجاتها على دفع  يحيط بالجليد أهداب منتظمة الطول مرصوصة في صفوف طولية، تساع
الغذاء إلى البلعوم حيث يتشكل حوله فحوة هاضمة، وتفيد األهداب في الحركة. كما أن له نواتان، 
نواة كبيرة على شكل كلية تختص بالوظائف الخضرية، ونواة صغيرة مستديرة تختص بالوظائف  

م عن طريق الفجوات المنقبضة  أما اإلطراح فيت  Diffusionالتكاثرية. يتم التنفس عن طريق االنتشار 
Contractile vacuoles  .التي تختص أساسًا بتنظيم المحتوى المائي للجسم 
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 Paramecium(: الباراميسيوم 4الشكل ) 

لمطلوب: رسم ودراسة المحضرات المجهرية الجاهزة لهذه الحيوانات األوالي.ا  
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 بعض الحيوانات األوالي الطفيلية عند اإلنسان                            الجلسة العملية السابعة

: تقسم حسب مكان التطفل إلى  

 Intestinal protozoaاألوالي الطفيلية المعوية:  -أوال"

 Intestinalأو المتحوالت المعوية  Sarcodina- Risopodaشعبة جذريات  األرجل  -1
amoebae : 

تحرك بواسطة األرجل الكاذبة، تقسم سيتوبالسماها إلى  هي حيوانات وحيدة خلية ذات شكل متبدل، ت
شفافة محيطية وحبيبية داخلية تحتوي على فجوات غذائية، أما النواة فتكون محاطة بغشاء نووي  

 مبطن من الداخل بحبيبات كروماتينية وبداخلها نوية كبيرة الحجم نسبيًا. 

شديد الحساسية للوسط الخارجي )يموت فيه  د الشكل الناشط المتحرك والو جو تتميز المتحوالت عامًة ب
 الساكن المقاوم للوسط الخارجي والمسؤول عن نقل العدوى. Cystsبسرعة(، والشكل المتكيس  

، فهناك عدد من  Hostيعرف منها أنواع عديدة منها ماهو متعايش ومنها ماهو ممرض للمضيف 
مثل ) المتحولة الكولونية، المتحولة  المتحوالت التي تتطفل على اإلنسان ولكن ليس لها دور ممرض 

الهارتمانية، المتحولة اليودية البوتشيلية، المتحولة الوئيدة القزمة، المتحولة البولكية، المتحولة اللثوية(،  
بالنسبة للمضيف عندما تصبح حالة للخاليا  بينما المتحولة الحالة للنسج )الزحاري( الوحيدة الممرضة 

 وبالعة لكريات الدم.

، Entamoeba histolytica المتحول الزحاري )األميبا الحالة للنسج(  درس مثال عنهاسن 
 . Entamoeba coliوالمتحول القولونية 

 Entamoeba coliالمتحول الكولوني  -1

% من سكان العالم، تتطفل على األمعاء الغليظة عند اإلنسان  30أكثر من  يصاب بهذا المتحول 
 تتميز بشكلين أساسيين: دون أن تسبب أعراض مرضية،
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 Trophozoitesالشكل الناشط أو األتروفة   -

ميكرون، متحرك حركة عشوائية بطيئة بفضل األرجل الكاذبة  50-18يتراوح قطر هذا الشكل من 
العريضة والقصيرة، تحوي سيتوبالسماها الداخلية الحبيبية فجوات غذائية عديدة مملوءة بالجراثيم  

ون النواة كبيرة الحجم وتحوي نوية ضخمة طرفية أو مركزية التوضع وطوق والفضالت الغذائية، وتك
 موزع على السطح الداخلي للغشاء النووي. كروماتيني

لها شكل كروي، تكون محاطة بغشاء سميك ، يتراوح قطر الكيس الواحد من   : Cystsاألكياس  -
ك الموجودة في الشكل نوى صغيرة ، تشبه تل 8-1ميكرون تحوي سيتوبالسما الكيس من  15-20

 النهايتين. الناشط، كما تحوي أجسام  شبه كروماتينية  عصوية الشكل مؤنفة من 

 التشخيص: عن طريق مشاهدة األشكال الناشطة واألكياس في البراز. 

 العدوى: عن طريق تناول الغذاء والشراب الملوت بأكياسها.

   

 الشكل المتكيس للمتحول الزحاري   الشكل الناشط                                 

 : Entamoeba histolyticaالمتحولة الحالة للنسج ) المتحول الزحاري(  -2

الذي يؤدي للموت أحيانًا، ينتشر  Amebiasisوحيد خلية طفيلي يسبب اإلصابة بداء المتحوالت 
تقر للشروط % في جميع أنحاء العالم وخاصًة في المناطق المدارية والدافئة والتي تف10بنسبة 

 الصحة العامة.
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 الوصف الشكلي:

 تصادف هذه المتحولة بشكلين:

 Trophozoiteالشكل الناشط أو األتروفة   -

ميكرون، وهو شكل متحرك )بفضل األرجل الكاذبة كما تلعب دورًا في   60-10يتراوح حجمه من 
ة محيطية وحبيبية  البلعمة(، ومحاطة بجدار خلوي رقيق، تقسم فيه السيتوبالسما إلى شفافعملية 

يتوزع عليه من الداخل  ،داخلية، تتوضع فيه الفجوات الغذائية، والنواة محاطة بغشاء نووي رقيق
 ويكون لنواشط هذه المتحولة:بشكل منتظم كروماتين، وتحوي بداخلها نوية مركزية صغيرة، 

و الشكل الممرض بوجود كريات الدم الحمراء بداخل فجواته الغذائية وه شكل كبير بالع للدم* 
 والغازي للنسج، يشاهد في البرز السائل إلى جانب الدم والمخاط، وهو ال يتكيس أبدًا. 

، بطيء الحركة، يحوي في فجواته فضالت والشكل الصغير وهو غير بالع للدم وغير ممرض* 
وهو   Stoolيشاهد في البراز  غذائية وجراثيم، يتواجد في لمعة األمعاء الغليظة في حالة تعايش،

 سريع التحول إلى الشكل المتكيس. 

 Cystsاألكياس -

ميكرون، ساكنة غير متحركة،  15-10، كروية الشكل ، قطرها تشاهد في لمعة األمعاء الغليظة
نوى،   4-1محاطة بغالف مقاوم وفيها سيتوبالسما شفافة و أخرى حبيبية، تحوي عدد من النوى من 

ينية، وهو الشكل المسؤول عن انتشار الطفيلي ) المرحلة وفجوات غليكوجينية و أجسامًا كرومات
 المعدية( لشدة مقاومتها لظروف الوسط الخارجي لفترة من الزمن.
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يصاب اإلنسان بالمتحول الزحاري عن طريق ابتالع األكياس التي تطرح مع البراز إما  العدوى:
ناول الغذاء والشراب الملوثين بأكياس  بطريقة مباشرة )األيدي الملوثة(، أو بطريقة غير مباشرة نتيجة ت

 المتحولة.

 

 Intestinal Flagellates. السوطيات المعوية 2.1

وحيدات خلية معوية تعيش إما حرة أو ملتصقة على جدار المعي للمضيف، وتتميز بامتالكها جهازًا  
كل مع جدار  محركًا مؤلفًا من الجسيم قرب القاعدي والصانعة المحركة والسياط )بعض السياط يش

الجسم غشاء متموجًا(، تتكاثر باالنشطار الثنائي المضاعف، ويعرف منها أنواع عديدة تعيش في  
 الجهاز الهضمي لإلنسان.

 سندرس مثالين عنها: 

 

 



11 

 

 Giardia lambelia. الجيارديا المعوية  1.2.1

نحاء العالم وخاصًة  األكثر انتشارًا عند األطفال، ينتشر في كل أ Giardiasisيسبب داء الجيارديات 
عشر   االثنيالمناطق الحارة والمعتدلة، يستوطن هذا الطفيلي في القسم العلوي من المعي الدقيق)

Duodenum :لهذا الطفيلي شكلين ،) 

 Trophozoiteالشكل الناشط أو األتروفة  -

(، خلفيان 2جانبية، و 6سياط ) 8له شكل كمثري، يشبه اإلجاصة، تحوي نواتين، وقرص تثبيت و 
يتغذى الشكل الناشط لهذا الطفيلي على المخاط والجراثيم والطعام غير المهضوم بما فيه  
الفيتامينات،وهو سريع التخرب غير مقاوم للظروف الخارجية لذلك فهو ال يستطيع أن يؤمن انتقال  

 الطفيلي من مضيف آلخر. 

لها أربع نوى  : بيضوية الشكل، محاطة بغالف مضاعف أملس وتحوي بداخCystsاألكياس  -
، Sمتوضعة غالبًا في أحد قطبي الكيس إضافًة لوجود بقايا الجهاز المحرك الذي يأخذ شكل حرف 

حتى شهرين في الماء، تؤمن هذه  تستطيع البقاء حية في الوسط الخارجي لفترات زمنية متباينة
  األكياس العدوى وانتقال الطفيلي بين البشر.
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 richomonas intestinalisTالمشعرة المعوية  . 2.2.1

( ميكرون، تصادف بكميات كبيرة في البراز السائل ، تأخذ أشكال  20-10يقيس )الشكل الناشط: 
سياط. الغالف متموج مرافق للهيولى: حركتها سريعة   5-3مختلفة متطاولة أو مدورة ونميز من  

 وحادة.ليس لها أكياس وهي غير ممرضة. 

 سوطيات المهبل: 

 Trichomonas vaginalisمشعرة المهبلية: المثال عنها: 

سياط جانبية وغشاء متموج يمتد حتى ثلثي الجسم وسوط خامس على   4لها شكل بيضوي تملك 
حافة الغشاء يمتد للخلف تتطفل المشعرة على المهبل عند المرأة أو البروستات عند الرجل وتسبب 

 (.الشكل ) داء المشعرات، تنتقل عن طريق االتصال الجنسي.
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 أمثلة عن وحيدات الخلية الدموية 

 :تواجدها في الدم إلىتسبب وحيدات الخلية الدموية أمراضًا واضحة، تقسم حسب مكان 

 Intracellular خلويةداخل  -

A-  داخل الكريات الحمراء، مثال عنها المتصوراتPlasmodium  ()التي تسبب داء المالريا)البرداء
(، P. malariae، والوبالية P.vivax، والنشيطة P.ovaleيضاوية ، والبP.falciparumالمنجلية 
 . Babesiaوالبابيسيا 

B-  داخل الكريات البيضاء: ومثال عنها الليشمانياLeishmania الدونوفانية(L.donovani والمدارية ،
L.trpica والبرازيلية ،L. brazilienis مقوسات وغيرها(، وال Toxoplasma مثال المقوسات (

 (.T.gondii القندية

 .T) المثقبي البروسي  Trypanozomaالمثقبيات التي تسبب داء النوم  )البالزما(: خلويةخارج  -
brucei  والمثقبي الكروزي ،T. cruzi.) 

 :خارج خلوية مثال عن

 :Trypanosomiasisداء المثقبيات  

،  Trypanosoma يسبب هذا الداء طفيلي ينتمي لوحيدات الخلية السوطية، يتبع لجنس المثقبيات 
 ينتقل إلى اإلنسان عن طريق الحشرات )البعوض(، يعرف لهذا الداء نوعان: 

  )مرض النوم( ناتج عن اإلصابة بالنوعين  African trypanosomiasis الداء اإلفريقي •
(، يتواجد T.rhodesiense، المثقبيات الروديسية T.gambiense)المثقبيات الغامبية 

  30-10، له شكل مغزلي متطاول يتراوح طوله بين )البالزما( موية الطفيلي بين الخاليا الد 
ميكرون، تحتوي في سيتوبالسماها على نواة كبيرة مركزية،  3-1ميكرون، وعرضه من 

، ويشكل مع  Kinetoplastوسوط وحيد يصدر عن منشأ الحركة أو الصانعة المحركة الـ 
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هاية األمامية من الجسم.تنتقل  سطح الجسم غشاء متموج، ليصبح من بعدها حرًا في الن
 . Tsetseاإلصابة بهذا الطفيلي عن طريق لدغ البعوض تسي تسي 

  

) مرض شاكاس( تسببه المثقبيات   American trypanosomiasisالداء األمريكي  •
تنتقل اإلصابة إلى اإلنسان عن طريق   واسع االنتشار في أمريكا، (،T.cruziالكروزية ) 

 . Triatomeبراز حشرة الفسفس 

 

 مثال عن داخل خلوية: 

 : Leishmaniasisداء الليشمانيا 

  يسبب هذا الداء وحيد خلية طفيلي دموي، يتبع جنس الليشمانيا، ينتقل لإلنسان عن طريق لدغ 
 البعوض جنس الفاصدة )التي تنشط لياًل، وتكون األنثى فقط الماصة للدماء والناقلة للمرض(.

  شكلين مختلفين: يأخذ طفيلي الليشمانيا عامةً 

يكون كروي أو بيضوي، صغير الحجم بداخله نواة كروية، وبيرة   Amastigoteعديم السوط  -
   الحجم، وصانعة محركة في النهاية األمامية للجسم، يشاهد هذا الشكل داخل البالعم 

 ، وفي الخاليا الشبكية للمضيف. )كريات الدم البيضاء(ووحيدات الخلية
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ميكرون،   20-15: يكون مغزلي الشكل، وكبير الحجم  Promastigoteأمامي السوط  -
يحوي بداخله نواة مركزية التوضع، وتوجد الصانعة المحركة أمام النواة ويصدر عنها سوط  
طويل متحرك، تشاهد هذه األشكال في أنبوب هضم وبلعوم الحشرة الناقلة ، وفي أوساط 

 االستنبات السائلة.

 

 ة ثالثة أنواع للطفيلي:ويميز من الناحية اإلمراضي 

الليشمانيا   النوعين العامل المسبب : Cutaneous leishmaniasisداء الليشمانيا الجلدي  •
( منتشر في آسيا ودول حوض L. major والليشمانيا الكبرى  ،L. tropica المدارية
، ، تسبب ما تسمى حبة الشرق، حبة حلب، حبة بغداد، حبة دلهي...الخو إفريقيا المتوسط

 . ن أعراض اإلصابة بها ظهور تقرحات جلدية منتشرةم
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: العامل المسبب النوعين  Visceral leishmaniasisداء الليشمانيا الحشوي  •
(L.donovani والليشمانيا الطفلية ،L. infantum)  من أعراض اإلصابة تضخم بالطحال ،

 .والكبد 

 

: المسؤول عنه   Mucocutaneous leishmaniasisالمخاطي  داء الليشمانيا الجلدي •
ودين في  الموج  L.braziliensis، والليشمانيا البرازيلية L. mexicanaالليشمانيا المكسيكية 

أمريكا الوسطى والجنوبية، من أعراض اإلصابة ظهور آفات جلدية سطحية تشبه حية الشرق 
ات بمنطقة  ال تلبث أن تتطور لتغزو النسج المخاطية للوجه والحنك والبلعوم، وتسبب تشوه

 الوجه.

 ضرات المجهرية الجاهزة لبعض األوالي الطفيلية الممرضة لإلنسان.حالمطلوب: دراسة الم


