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 Phylum Apicomplexa البوائغ ذوات القمة المركبةشعبة 

   Suborder Haemosporinaرتبة البوغيات الدموية الثانوية                                

Family plasmodiidae                                                                             

   

 Erythrocytic cycleمراحل دورة حياة الطفيلي داخل كريات الدم الحمر  

 .  Ring stageالطور حلقي  -1

 .  Trophozoiteالطور الخضري  -2

 .  Schizontالمنقسمة  -3

 :  Gametocytesالخاليا لمكونة لألمشاج  -4

تبدأ   Merozoitesفإن قسماً من األقسومات  من    Schizontبعد بضعة اجيال المنقسمة       

وتكو  ابطأ  بصورة  لألمشاج بالنمو  المكونة  الخاليا  يسمى  ما  منتجة  وتنمو  اكثر  أصباغاً  ن 

Gametocytes    أنثوية  ( والكبيرة   ) ذكرية   ( الصغيرة  بالدوران  بنوعيها  تستمر  والتي   )

بالذكر ان هذه الخاليا  تعاني من نمو داخل جسم االنسان . جدير  بالدم لعدة أسابيع وهي ال 

فقط , بينما تكون مدورة في األنواع الباقية .    P.falciparumتكون هاللية الشكل في حالة  

   -ويمكن التفريق بين مكونات األمشاج الصغيرة والكبيرة بما يأتي :

 الصفة
 مكون المشيج الصغير 

Microgametocytes 

 مكون المشيج الكبير

Macrogametocytes 

 أزرق غامق  أزرق فاتح لون مكون المشيج 

 غامق فاتح  لون النواة

 صغير كبير حجم النواة

 جانبي أو محيطي  مركزي  موقع النواة
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 متجمعة مبعثرة حبيبات مكون المشيج 
 

 في جسم البعوضة . Sporogonyالدورة الجنسية ) المشيجية أو البوغية ( 

يتم         للطفيلي  الالجنسية  األطوار  جميع  فإن  مصاب  إنسان  دم  البعوضة  تسحب  عندما 

الذكرية   األمشاج  مولدات  أما  البعوضة  قبل  من  ومولدات   Microgametocytesهضمها 

األنثوية   بين    Macrogametocytesاألمشاج  ما  إلى  نواتها  شبيهة    8  –  6تنقسم  أجسام 

المسوط   بالجسم  هناك  الطفيلي  ويسمى  األسواط  أو  وبعدها   Flagellated bodyبالخيوط 

: ينمو لتكوين    Microgametocyteمن األمشاج الذكرية    8   -  6تنمو هذه األجسام لتكون  

المتكونة   Microgametes. تسبح األمشاج الذكرية  Macrogametes .مشيج أنثوي واحد  

األنثوية  ثبح األمشاج  عن  البيضة  Macrogametes اً  وتتكون  اإلخصاب  عملية  تتم  ثم 

داخل أمعاء البعوضة . وبعد مدة تستطيل البيضة المخصبة مكونة جسماً    zygoteالمخصبة  

تخترق جدار األمعاء وتستقر على  Ookineteدودي الشكل يسمى البيضة الملقحة المتحركة  

دور  إلى  وتتحول  رقيقاً  جداراً  حولها  تفرز  حيث  هناك  وتتكيس  لألمعاء  الخارجي  السطح 

البيضة   الن  Oocystيسمى كيس  تنقسم  بويغات  .  نتيجة ذلك عدة  فتتكون  إنقسامات  واة عدة 

Sporozoites    الغدد إلى  بدوره  يوصلها  والذي  اللمفي  السائل  إلى  البويغات  وبزيادة نمو   .

تلك  دمه  في  لتحقن  آخر  إنسان  على  التغذي  لحين  هناك  وتبقى  البعوضة  رأس  في  اللعابية 

 البويغات . 

 ذي النواة الواحدة المركزية الموقع . بشكله المغزلي  Sporozoitesيمتاز البويغي  
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Plasmodium falciparum 
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 أطوار دورة حياة المالريا 


