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   ر الطفيلياتــــمختب                             

 7م 

 

 

 Toxoplasma gondiiمقوسات كوندي 

Phylum Apicomplexa  

Class Sporozoa                                                                                

المقوسات        داء  الطفيلي  هذا  مختلف   Toxoplasmosisيسبب  في  شائعة  به  اإلصابة   ,

في   والرطبة وتصل اإلصابة اإلجمالية  الحارة  البلدان  في  بكثرة  ولكنها تحصل  العالم  أنحاء 

 .   %13العالم بنحو 

األنواع        تعد  بينما  فيها  والالجنسي  الجنسي  التكاثر  يتم  حيث  نهائياً  مضيفاً  القطط  تعد 

المختلفة من الثدييات وبضمنها اإلنسان مثل الكالب والقطط والقوارض والماشية إضافة إلى  

 الطيور مضيفاً وسيطاً حيث يتم فيها التكاثر الالجنسي .

 .  دورة الحيـــاة

المضيف          ( القطط  في  تحصل  منها  ثالث   , مراحل  بخمس  الطفيلي  حياة  دورة  تمر 

وكيس   Gametocytesوالخاليا المكونة لألمشاج    Schizontالنهائي ( وهي طور المفلوق  

المضايف   Oocystالبيضة    ( والطيور  األخرى  والثدييات  اإلنسان  جسم  في  في  أما   .

 Tropohozoite orهما الطور الخضري  الوسطية ( إضافة إلى القطط فيحصل طوران  

Tachyzoite  والطور المتكيسCyst or Bradyzoitc . 

لألمشاج        المكونة  الخاليا  تكون  بعد   , القطط  امعاء  في  للطفيلي  الجنسية  الدورة  تحدث 

تتكون الخاليا المشيجية الذكرية واألنثوية والتي بإتحادها تكون البيضة المخصبة التي تتحول 

بعد  الذي يتم طرحه مع براز القطط . يخرج كيس البيضة    Oocystإلى كيس البيضة    فيما 

Oocyst  بعد )  بع ايام من    4  –  2د ذلك مع فضالت القطط وهو طور غير معدي ولكن   )

الطور   إلى  ويتحول  إنقسامات  الطور   بداخل  تحدث  المحيطة  والحرارة  للهواء  العرض 

البوغية   الحويصلة   ( المعدي  كيس    Sporulated Sporocystالناضح  عن  عبارة  وهو   )

بوغيين   كيسين  على  ويحتوي  بجدار  محاط  على    Sporocystsبيضوي  منها  كل  يحتوي 

7 abL 



2 
 

ف الوسيطة والنهائية  ئ, وتكون الحويصلة البوغية معدية للمضا  Sporzoitesأربعة بويغات  

 في آن واحد . 

من قبل الثدييات األخرى أو    Sporulated Sporocyst  عند تناول الحويصلة البوغية       

فون به براز دلعب بالتراب المبها بواسطة الحشرات أو بال  الطيور , أو بتلوث غذاء االنسان

البويغات   تتحرر   Sporozoitesالقطط تحدث إصابة حادة لإلنسان والحيوانات األخرى إذ 

مية للمعدة واألمعاء وتشق طريقها إلى مختلف أنحاء الجسم بواسطة الدم  بفعل العصارة الهض

فتدخل الدماغ والعضالت المخططة والقلبية والكبد والطحال والرئتين . وتتحول إلى الطور 

 Trophpozoite orالناشط ويحصل هناك تكاثر بالتبرعم الداخلي وتتكون اطوار خضرية  

Tachyzoite  . 

 

  Trophozoiteأو  Tachyzoiteالطور الخضري 

حدى  إمايكرومتر و  3  –  2مايكرومتر وعرضها    8  –  4هاللية الشكل يتراوح طولها بين       

 نهاياتها مستدقة واألخرى دائرية ونواتها كروية الشكل أو بيضوية قريبة من النهاية الدائرية . 

جسام مضادة خاصة  عند زيادة أعداد األطوار الخضرية يستجيب جسم االنسان بتكوين أ      

عاقة تكاثر تلك األطوار الخضرية . وبظهور المناعة تتحول اإلصابة الحادة إلى  إتعمل على  

المتكيس   الطور   ( أكياس  تتكون  إذ  الخاليا   Cyst or Bradyzoiteإصابة مزمنة  داخل   )

 المصابة وتحوي هذه األكياس على العديد من األطوار الخضرية . 

 

 -اإلنسان بإحدى الطرق اآلتية :تحصل إصابة 

من قبـــــــــــل اإلنسان    Sporulated Sporocystعندمــــا تلتقط الحويصــلة البوغيــة    -1

باللعب   او  الحشرات  بواسطة  بها  اإلنسان  غذاء  بتلوث   ) األخرى  الوسطية  والمضائف   (

 .  بالتراب الدفون به براز القطط وال سيما األطفال من اللعب بالحدائق

تعد األطوار  الخضرية الموجودة في لحم الحيوانات أو الموجودة داخل األكياس المصدر    -2

 األساس إلصابة الحيوانات آكلة اللحوم .
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والدية    -3 يصاب  أن  يمكن  اإلنسان  جنين  أن  األم    Congenitalكما  مشيمة  طريق  عن 

وموت الجنين أو حصول استسقاء مائي    Abortionالحامل المصابة فتسبب في اإلجهاض  

Hydrocephalus . 

نقل   -4 الدم أو  شرب حليب أم مصابة أو حليب حيوانات مصابة أو من خالل عمليات نقل 

 األعضاء .

 

   Phylum Ciliophoraشعبة حامالت األهداب 

 تمتاز شعبة حامالت األهداب : 

مل الجسم أو تقتصر على مناطق بسيطة تنتشر على كا  Ciliaامتالك حيواناته األهداب    -1

تشبه   تركيبياً  أنها  إال  األسواط  عكس  على  عددها  وكثرة  بقصرها  األهداب  تمتاز   , معينة 

 تركيب األسواط .

كبيرة    -2 نواة  األهداب  حامالت  غالبية  الفعاليات    Macronucleusتمتلك  على  تسيطر 

 لها عالقة بالتكاثر .  Micronucleusالحيوية , ونواة صغيرة 

 تتكاثر حامالت األهداب باإلنشطار العرضي البسيط وجنسياً باإلقتران أو إتحاد األمشاج .  -3

Phylum Ciliophora 

Class Kinetofragminophora  

Balantidium 

 

 Balantidium coliالقربيات القولونية 

 

 موقع اإلصابة :

غينيا         وخنازير  والخنازير  والقردة  لإلنسان  الغليظة  األمعاء  في  الطفيلي  هذا  يعيش 

 والجرذان وغيرها من الثدييات . 

 

 اإلنتشار : 

هذا        , أيضاً  المعتدلة  األجواء  في  موجود  ولكنه  االستوائية  المناطق  في  شيوعاً  أكثر  إنه 

 ب اإلنسان . الطفيلي هو الوحيد من الهدبيات المرضية التي تصي 
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 يظهر هذا الطفيلي بطورين : خضري ومتكيس . 

 

  Trophozoiteالطور الخضري 

من اكبر  مايكرومتر وبذلك يعد    150  –  30كمثري أو كروي الشكل يتراوح طوله بين    -1

 الحيوانات اإلبتدائية المتطفلة في امعاء اإلنسان .

الدهليز    -2 يسمى  مائل  انخفاض  الجسم  من  األمامية  المنطقة  في  أو   Vestibulumيوجد 

الخلوي   الفم  حول  ما  يظهر   Peristomeمنطقة  او  كاملة  بصورة  مفتوحاً  يبدو  قد  والذي 

 . Cytostomeبشكل شق وهو يؤدي إلى الفم الخلوي 

أهداب طويلة    كل الجسم مغطى بأهداب دقيقة مرتبة بصفوف مع وجود صف خاص من  -3

 . Peristomal ciliaتحيط بمنطقة ما حول الفم الخلوي تسمى أهداب ما حول الفم الخلوي 

النواة الكبيرة ذات تحدب عند إحدى الجهتين وتقعر من الجهة األخرى وبذلك فهي تشبه     -4

من طول الجسم    2/5حدوة الحصان وهي تقع قرب وسط الجسم عادة ويصل طولها حوالي  

. النواة الصغيرة صغيرة جداً وتقع على مقربة من النواة الكبيرة وغالباً ما تكون مخفية تقريباً 

 بسبب النواة الكبيرة .  

توجد فجوتان متقلصتان احداهما قرب منتصف الجسم والثانية خلفية الموقع , هناك عدد    -5

المضيف   خاليا  حطام  تحوي  وهي  األندوبالزم  في  منتشرة  الغذائية  الفجوات  وبكتيريا  من 

 ومواد أخرى وأحياناً كريات دم حمر . 

 .  Cytopygeيوجد عند قمة الطرف الخلفي للحيوان مخرج خلوي مؤقت  -6

يتكاثر الطور الخضري باإلنشطار العرضي ويتكون من فم خلوي جديد للحيوان الجديد    -7

 الخلفي .

  Cystالطور المتكيس 

بين         قطره  يتراوح  بيضوي  أو  ,    60  –  40كروي  سميك  بجدار  ومحاط  مايكرون 

األهداب في بداية تكون الكيس تكون بطيئة الحركة وباإلمكان مشاهدتها على الكيس , ولكن 

بعد فترة تختفي كما تختفي كل التراكيب داخل الكيس عدا النواتين واحياناً واحداً أو أكثر من  

 ة . األجسام المتقلص
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        . بعد  للجفاف  تتعرض  لم  التي  ألسابيع في فضالت الخنازير  البقاء حياً  الكيس  بإمكان 

 تحصل إصابة اإلنسان من جراء تلوث الغذاء أو الماء باألكياس . 

 األمراضية : 

يعرف        مرضاً  يغزو   Balantidiasis or Balantidial dysrntryيسبب  قد  حيث 

والتأثير   الطفيلي  حركة  بسبب  الغليظة  لألمعاء  المخاطية  تحت  والطبقة  المخاطي  الغشاء 

    الكيمياوي ألنزيماته التي يفرزها ويؤدي إلى حدوث تقرح في األمعاء الغليظة .

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دورة حياة 

Toxoplasma gondii 

 
 

 

 

 

 

 

 

Balantidium coli Trophozoite 
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Balantidium coli cyst 

 

 


