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  الثالثةالمحاضرة 

 Entamoeba coliاميبا القولون 

تعد اميبا القولون من اكثر اميبات االمعاء شيوعا في االنسان وهي واسعة االنتشار في كل انحاء العالم 

. اميبا Putrefactionوغالبا ما تتواجد مع اميبا الزحار اال انها اكثر شيوعا منها وذلك لمقاومتها للتعفن 

تتغذي على البكتريا والحيوانات االبتدائية والخمائر وبعض القولون مؤاكلة وال تحلل االنسجة مطلقا وهي 

 خاليا الدم التي تصبح متيسرة لها احيانا.

 precyst الكيس يتواجد الطور الخضري في الجزء االعلى من االمعاء الغليظة في حين يتواجد طور ما قبل

ج الحية يصعب تممييز الطور في الجزء االسفل من االمعاء الغليظة. وفي النماذ Cyst وطور الكيس 

  الخضري ألميبا الزحار عن اميبا القولون.
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 متميز عن االندوبالزم، النواة ذات غشاء سميك والنوية كبيرة نوعا ما ولكنها ذات موقع ال مركزي

Eccentric  عادة. اما حبيبات الكروماتين فهي كبيرة وغير منظمة. الجسم مملوء بالفجوات الغذائية التي

 وي بكتريا وبعض االحياء الموجود في االمعاء.تح

 

 
Splinter-Like  وكلما نضج الكيس انقسمت نواة متكررة مكونة بالنتيجة ثمان انوية وفي حاالت نادرة قد

وبمرور الزمن تصبح االجسام المروماتويدية غير واضحة و تختفي الكتلة  16يصل العدد الى 

 ميكرومتر. 33-10الكاليكوجينية. اما قطر الكيس البالغ فيتراوح بين 

هجرة الى االمعاء الغليظة بصورة تحصل االصابة وال

مشابهة لما يحصل مع اميبا الزحار. الكيس الثماني 

طورا خضريا ما بعد الكيسي  16او  8االنوية ينتج 

Metacystic trophozoites  وتستعمر االعور ومن

ثم المستقيم. تحصل االصابة نتيجة تلوث الماء او الغذاء 

ي بعض باألكياس الناضجة وتصل نسبة االصابة ف

% وهذه تمثل بالتأكيد انعكاسا 100مناطق العالم الى 

 للمستوى المتدني من الشروط الصحية ومعالجة المياه.

 

 

 

 

 

ونظرا لكون هذه االميبا مؤاكلة لذا ال تلزمها االدوية ومع ذلك فإلصابة بها قد يشير الى توفر فرص مناسبة 

 لحصول االصابة باميبا الزحار.

 يحصل  التكيس  بالطريقة  نفسها  الحاصلة

 في اميبا الزحار . يتكون ما قبل الكيس الذي

 سرعان  ما  يفرز  حوله   غالف   الكيس،

 للكيس  اليافع   كتله   كثيفة   من   اجسام

كروماتويدية ذات حافة تشبه حزمة الحطب  
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تأكيد التشخيص بالتعرف على الطور الخضري او الطور المتكيس في الغائط عدم من الضروري جدا 

الخلط مع اميبا الزحار حتى ال تعطي للمريض ادوية غير ضرورية. اما طرائق الوقاية فمتشابهة لتلك 

 الواردة في موضوع اميبا الزحار.

 

 

 

 Entamoeba gingivalis  اميبا اللثة                                             

 

م  وهي موجود في كل  1849عام  Grossهذه اول اميبا وصفت في جسم االنسان وذلك من قبل العالم 

% او اكثر في 75انحاء العالم وتوجد بنسبة متزايدة في االفراد كلما زاد عمرهم، فاإلصابة قد تصل الى 

 ي الفم وهي كأميبا القولون مؤاكلة.سنة. هذه االميبا تتجول ف 40االفراد الذين يزيد عمرهم عن 

مايكرومتر وهو شفاف تماما اثناء الحياة. يتحرك  20-10يوجد طور خضري فقط يتراوح قطره بين 

بسرعة نوعا ما بكل االتجاهات بواسطة اقدام كاذبة عديدة عريضة النهاية. االكتوبالزم متميز عن 

مايكرومتر وهي ذات نوية صغيرة مكونة من تجمع  4-2االندوبالزم. النواة حويصلية ويتراوح قطرها بين 

عدة حبيبات وهي مركزية تقريبا ويتركز الكروماتين في السطح الداخلي للغشاء النووي بشكل حبيبات غير 

منتظمة، الفجوات الغذائية عديدة وتحوي على نوى كريات دم بيض وبقايا بعض الخاليا الطالئية المهدمة 

 ا وبكتريا ونادراً ما تحوي كريات دم حمر.الملتهمة والمهضومة جزئي

 
قرب قاعدة االسنان  Gum pocket وفي جيوب اللثة   Gumتعيش اميبا اللثة على اسطح االسنان واللثة 

. غالبا ما تتواجد هذه االميبا في كل حالت مرض اللثة Tonsils اللوزتين   Cryptsواحياناً في ثنايا 

واللوزتين ولكن االتهامات موجهة لهذه االميبا على انها مسببة لهذه االمراض ال دليل على صحتها. 

الحاصلة هناك تجعل المعيشة مالئمة جدا لهكذا اميبات . وتتمكن هذه  Gingivitisفظروف التهاب اللثة 

 سهولة مع طقم االسنان الصناعية ان كانت غير نظيفة.االميبا من االنتقال ب

 

هذا المؤاكل يصيب ايضاً القردة والكالب والقطط وهو يموت اذا ما دخل المعدة . ونظراً لعدم حصول 

التكيس فأن االنتقال ال بد ان يكون مباشراً من شخص الخر بالتقبيل او قطيرات الرذاذ المنتشرة او بواسطة 

الطعام او الشراب او فرش االسنان او بتناول الطعام من افواه االشخاص المصابين . قد المشاركة بأواني 

% من الناس السليمي 50% من االشخاص الذين يعانون من افواه غير سليمة كما ان حوالي 95يصاب 

استخدام ادوات  االفواه توجد في افواههم هذه االميبا. ولذلك لتوقي االصابة ال بد من العناية بنظافة الفم وعدم

 الغير.
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 Free-Living amoebasاالميبات حرة المعيشة 

 

هناك ثالث اجناس من االميبات التي تعيش في التربة الرطبة الملوثة او الماء الراكد او مياه المجاري او 

ايا البالوعات قادرة على ان تصبح طفيليات اختيارية في الفقريات ومنها االنسان مسببة له التهاب السح

 .Naegleriaو   Acanthamoeba و  Hartmanella وغيرها من االمراض. وهذه االجناس هي 

 

 :Naegleria fowleriاميبا التربة والمياه 

 

وهو المسبب  N. aerobia اهم هذه االنواع المرضية لإلنسان، يسمى هذا النوع في بعض المصادر باسم

 Primary Amoebia Meningoencephalitis الرئيس لمرض يسمى التهاب السحايا االميبي االولي 

(PAM)  وهي من االميبات الهوائية التي تعيش في التربة والماء ملتهمه البكتريا، تمر بثالث مراحل في .

لتكاثر باالنشطار الثنائي في الشكل دورة حياتها هي المرحلة االميبية والسوطية و الكيسية . و لما يحصل ا

 االميبي وبذلك فالطور االميبي هو الطور الغالب على الطور السوطي

 
 

 

 

للمرحلة السوطية سوطان طويالن عند احد الطرفين. جسم السوطي متطاول وال يكًون اقداماً كاذبة. اما 

عريض النهاية. النواة حويصلية ولها نوية  المرحلة االميبية فسريعة الحركة وتمتلك عادة قدماً كاذباً واحداً 

كبيرة . هناك فجوة متقلصة واضحة في النماذج حرة المعيشة. الفجوات الغذائية حاوية على البكتريا في 

النماذج حًرة المعيشة ولكنها مملوءة بحطام خاليا المضيف في النماذج المتطفلة . للكيس الناجم عن الطور 

عملية التحول من الشكل االميبي الى الشكل السوطي بسرعة. وما ان تتكون االميبي نواة واحدة تحصل 

االسواط حتى تتمكن هذه االميبا من السباحة بسرعة. يحتمل ان الطور الخضري المسوط يغور عميقاً في 

الممرات االنفية عندما يغطس السابح في الماء . بعد دخول االميبا للمرات االنفية تهاجر على طول العصب 

 الشمي وتصل للدماغ. وهذه االميبا ال تكًون اكياس في المضيف.
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ومميت بسرعة وغالباً ما يؤثر في االطفال  Fulminant مرض حاد ومفاجئ )مداهم(  PAMمرض

والشباب الذين يتعرضون لماء حاٍو على هذه االميبا الحرة المعيشة. اغلب الحاالت سجلت في البحيرات او 

عد تحطم الدماغ بسرعة. لقد تم عزل هذه االميبا واستزراعها من عدد من الحاالت المسابح. يحصل الموت ب

القاتلة. هذه االميبات قتلت العديد من الحيوانات المختبرية عندما حقنت بها عبر االنف او الوريد او عبر 

تباعدة من الدماغ. وقد عزلت من ماء معدني معبأ في قناني في المكسيك. سجل عدد االصابات في مناطق م

العالم كالواليات المتحدة وجمهورية المكسيك والتشيك وافريقيا واستراليا . سجلت احدى الحاالت في 

نايجيريا من فالح مسلم يتوضأ ويستنشق الماء اثناء ذلك. تتكاثر هذه االميبا بسرعة كلما ارتفعت درجة 

ف لهذ المسابح تصبح خطرة ، وعلى الرغم الحرارة ولهذا فأن المسابح المدفئة الملوثة بماء المطر المنجر

 من ان هذه االميبا متواجدة في كل مكان اال ان مخاطر اكتساب االصابة بها قليلة.

 

   .A.   culbertsoni  ،A يشمل انواعاً مهمة ذات صلة باإلنسان منها :Acanthamoeba جنس 

castellanil . وغيرها 

 

Acanthamoeba culbertsoni 

 

 Granulomatous Amoebicوهي مرضية لإلنسان وتسبب مرض التهاب السحايا االميبي الجيبي 

Meningoencephalitis (GAM)   والذي يسبب الموت خالل اسابيع او اشهر وهو طفيلي عالمي

وعدم   Cyst وطور الكيس Trophozoiteاالنتشار ويمتلك طورين خالل حياته هما الطور الخضري 

لمسوط وكالهما يشكل طوراً معدياً لإلنسان . وتكتسب االصابة عن طريق  استنشاق وجود الطور ا

Inhalation  لألتربة الحاوية على االطوار الخضرية او المتكيسة او قد تهاجم هذه االطوار مباشرة الجسم

 وبدخولها عبر العين او الجلد ويهاجم الطفيلي الجهاز العصبي المركزي .

 
   

 


