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 وٌعنً حٌوان وبذلك تكون  zooوٌعنً اولً او ابتدائً و Protoمن مقطعٌن هما  Protozoaتشتق كلمة 

 الحرفٌة للكلمة هذه هً الحٌوانات االبتدائٌة او الحٌوانات االولٌة ولٌس االبتدائٌات او االولٌات اوالترجمة 

 022-2.0تتراوح اطوالها او اقطارها بٌن  Microscopicاالوالً. تضم هذه المجموعة حٌوانات مجهرٌة 

 عالم الهولندي انطونً فأن مٌكرومتر. وبسبب صغر حجمها فقد تأخر اكتشافها من قبل االنسان حتى عصر ال

 . وٌزٌد عدد0607وحتى عام  0761لٌفنهوك الذي وصف العدٌد منها خالل المدة المحصورة ما بٌن عام 

 الف نوع. وهذا العدد فً تزاٌد مستمر بسبب 14االنواع المكتشفة من هذه الحٌوانات فً الوقت الحالً على 

 اكتشاف انواع جدٌدة ٌوما بعد ٌوم.

 Characteristics of Protozoaيوانات االبتدائية مميزات الح

ولكن هناك من ٌعترض على  Unicellularالجسم من خلٌة واحدة فقط لذا ٌسمٌها البعض  ٌتألف -0

 ولٌس خالٌا لكون تلك االجسام تقوم بكل الفعالٌات  bodiesتسمٌتها بخالٌا بل ٌقول انها اجسام 

وٌشذ عن هذه القاعدة )تكؤن الجسم من   Metazoanالحٌوٌة التً ٌقوم بها الحٌوان متعدد الخالٌا 

. وهنا ٌالحظ ان المستعمرة تتألف من تجمع عدة افراد Coloniesخلٌة واحدة( حالة المستعمرات 

 تتقاسم العل فٌما بٌنها.

البعض منها غٌر متناظرة  قد ٌكون جانبٌا او شعاعٌا وقد اكون اجسام Symmetryالتناظر  -0

Asymmetrical. 

التً تؤدي الفعالٌات ذاتها الحاصلة فً  Organellesٌحتوي الجسم على مجموعة من العضٌوات  -3

 اجسام الحٌوانات متعددة الخالٌا.

فً التربٌة الرطبة او المٌاه العذبة او المالحة بٌنما  Free Livingٌعٌش البعض منها حر المعٌشة  -1

على اجسام االحٌاء المٌتة فً حٌن ٌعٌش البعض االخر داخل اجسام  الخر مترمما  ٌعٌش البعض ا

او   Mutualisticاو متبادل منفعة  Commensalحٌوانات اخرى فقرٌة او ال فقرٌة اما مؤكال 

 .Para sitic متطفال 

 Body anatomyتركيب الجسم 

 Plasmaمن الخارج بغشاء بالزمً ٌتألف جسم الحٌوان االبتدائً من كتلة بروتوبالزمٌة محاطة 

membrane .رقٌق حً ٌتحكم بعملٌة مرور المواد من والى داخل الجسم 

 احٌانا الى  ٌشتمل البروتوبالزم على الساٌتوبالزم ونواة، الساٌتوبالزم عباره عن محلول غروي قد ٌتمٌز

ومنطقة داخلٌة اكثر اتساعا حبٌبٌة غٌر شفافة تدعى  Ectoplasmمنطقة خارجٌة رقٌقة شفافة غٌر حبٌبٌة 

Endoplasm وٌشتمل الساٌتوبالزم  )او االندوبالزم فً حالة تمٌز الساٌتوبالزم الى منطقتٌن ( على .

 الحٌة ) الماٌتوكوندرٌا، اجسام كولجً، الشبكة االندوبالزمٌة، الراٌبوسومات، االجسام الحالة أيالمحتوٌات 
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الفجوات الغذائٌة  و الفجوات المتقلصة( فضال عن المحتوٌات الغٌر حٌة )حبٌبات النشاء،  الالٌسوسومات،

 حبٌبات البروتٌن ، قطٌرات الدهن، البلورات، الحبٌبات الصبغٌة .... الخ(

االبتدائٌة تحوي نواة واحدة كما فً تختلف النواة فً العدد و الشكل والحجم والوظٌفة، غالبٌة الحٌوانات 

م كما فً الطور الخضري ألمٌبا الزحار. ومنها ما ٌحوي نواتٌن اما متشابهتٌن بالشكل والحجالطور 

الخضري للجٌادردٌا الالمبلٌة او غٌر متشابهتٌن بالشكل والحجم كما فً الطور الخضري للقربٌة القولونٌة 

Balantidium الزحار او اثمان انوٌة  . وٌحوي البعض على اربع انوٌة كما فً الطور المتكٌس البالغ ألمٌبا

كما فً الطور المتكٌس البالغ ألمٌبا القولون، او عدد كبٌر من االنوٌة المتشابهة كما فً الهدبً االولً 

Opalina اما من حٌث الحجم فأن االنوٌة غٌر المتشابهة  تتمٌز الى نواة صغٌرة .Micronucleus  واخرى

النواة على كل الفعالٌات الخضرٌة فً حٌن تقتصر . ومن حٌث الوظٌفة تسٌطر Macronucleusكبٌرة 

فتختلف االنوٌة ما بٌن كروٌة الى بٌضوٌة الى كلوٌة اهمٌة النواة الصغٌرة على التكاثر، اما من حٌث الشكل 

ٌحٌط بسائل  Nuclear membraneالى متطاولة الى غٌر منتظمة الشكل. وتتكون النواة من غشاء نووي 

 تسبح فٌه المادة الكروماتٌنٌة  و النوٌة. Nuclear sapاو عصٌر نووي 

 ٌصلة و مكتنزة .اما من الناحٌة التركٌبٌة فتقسم االنوٌة الى نوعٌن : حو

: وذلك عند وجود غشاء نووي رقٌق ومتمٌز، اما الكروماتٌن فٌنتشر فً السائل Vesicular الحوٌصلة  -0

 والبوغٌات الحٌوانٌة.النووي . والمثال علٌها انوٌة الحمٌات وحامالت االسواط 

: وذلك عندما ٌكون الغشاء النووي غٌر متمٌز عن المادة الكروماتٌنٌة  Compactمكتنزة او محتشدة  -0

 المنتشرة على شكل حبٌبات او كتل فً السائل النووي ، والمثال علٌها انوٌة الهدبٌات

 Life manifestationsمظاهر الحياة 

 الحٌاة التً تتسم بها كل الكائنات الحٌة وهذه تشمل االتً :تتسم الحٌوانات االبتدائٌة بمظاهر 

 Nutrationاوال _ التغذية 

 تحصل التغذٌة فً الحٌوانات االبتدائٌة بأحد اسلوبٌن رئٌسٌٌن هما:

وذلك بقٌام الحٌوان بصنع غذائه بنفسه معتمدا على وجود الكلوروفٌل : Holophyticتغذية نباتية  - أ

 ٌب الضوئً كما هو الحال فً حامالت االسواط النباتٌة.وضوء الشمس بعملٌة الترك

 الطرق التالية: بإحدىوذلك بالحصول على الغذاء Holozoic:تغذية حيوانية  - ب

المواد الصلبة الموجودة خارج الجسم بإحاطتها بالقدم  بابتالع: وذلك Phagortrophyالتغذٌة االلتهامٌة   -0

او االقدام الكاذبة او بتكون ما ٌشبه البلعوم الخلوي لمرور الجزٌئات الغذائٌة الصلبة وتكوٌن الفجوات 

 الغذائٌة فً الساٌتوبالزم  كما هو الحال فً تغذٌة االمٌبا الحرة.
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 الحجم جدا الصغٌرةمواد السائلة واحٌانا الصلبة ال بابتالع: وذلك Pinocytosisالشرب الخلوي  -0

بانبعاج جزء من الغشاء البالزمً وشفط المادة المتناولة التً ستحاط بغالف ٌحٌطها على  وذلك

اصغر بكثٌر من الفجوة الغذائٌة اذ انها ال تشاهد اال بالمجهر االلكترونً  Vesicle بوٌصلةشكل 

      Trypanisomayكما فً التغذٌة 

 

 

: وذلك بالحصول على مواد غذائٌة جاهزة من الوسط الذي تعٌش فٌه Saprozoic الترمم الحٌوانً -3

 اما باالنتشار البسٌط او بالنقل الفاعل.

 locomotionثانيا _ الحركة 

، ومع ذلك فبعض ألخرمن موقع  بأكملهتحصل لغالبٌة الحٌوانات االبتدائٌة حركة موضعٌة بانتقال الجسم 

البتدائٌة ال تملك اي وسٌله للحركة ولذا فهً تنتقل مع الوسط الذي تعٌش فٌه كما هو الحال فً ا الحٌوانات

 البوغٌات الحٌوانٌة .

 : األتٌةوتحصل الحركة بمساعدة العضوٌات 

 Pseudopodiaاالقدام الكاذبة  - أ

 Flagellaواط ساال - ب

 cilia االهداب  - ت

 Undulating ridges الحافات المتموجة  - ث

ومن الجدٌر بالذكر ان بعض الحٌوانات االبتدائٌة ٌمكن ان تتحرك بمساعدة اكثر من نوع واحد من 

العضوٌات ، كما ان بعض هذه العضوٌات تفٌد الحٌوان لٌس فً الحركة فقط بل قد ٌكون لها دور بالتغذٌة او 

 التحسس او التثبٌت. 
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  التنفس –ثالثا 

الفعالٌات الحٌوٌة  ألداءفٌها الستخدامها  الموجودةبتحرٌر الطاقة  التنفس هً عملٌة حرق المواد الغذائٌة

كما فً  Anaerobicالمختلفة من قبل الكائن الحً ، قد ٌحصل هذا التنفس بوجود االوكسجٌن فٌسمى هوائٌا 

 تنفس الترٌبانوسومات الموجودة فً دم االنسان . وقد ٌحصل التنفس بعدم وجود االوكسجٌن او بوجود كمٌة 

كما فً تنفس االمٌبات الموجودة فً االمعاء الغلٌظة،  Anerobicمحدودة منه فٌسمى ال هوائٌا  

التنفس بأي من الطرٌقتٌن بحسب توفر  بإمكانهاومن الجدٌر بالذكر ان بعض الحٌوانات االبتدائٌة 

 االوكسجٌن.

 االبراز –رابعا 

فً الجسم  Metabolitesة تتكون مواد اٌضٌة نتٌجة قٌام الحٌوان االبتدائً بفعالٌاته الحٌوٌة المختلف

 الوسائل االتٌة: بإحدىضارة ال بد له وان ٌتخلص منها 

 عبر الغشاء البالزمً مباشرة. Diffuson التنافذ - أ

للتخلص من المواد غٌر الذائبة بالماء وعبر غشاء  Food vacuoleعن طرٌق الفجوة الغذائٌة  - ب

 الخلٌة.

 بنهاٌة الجسم كما فً القرٌبات القولونٌة.عن طرٌق مخرج خلوي مؤقت موجود  - ت

عن طرق ترك المواد االٌضٌة على شكل صبغات بنٌة اللون او اسود اللون ٌتركها الطفٌلً مثل  - ث

 طفٌلً المالرٌا فً كرٌات الدم الحمر المصابة وذلك عند تحرٌر الطفٌلً من الكرٌات المصابة.

 Reproductiveالتكاثر  –خامسا 

وٌتم التكاثر اما ال جنسٌا الحفاظ على النوع من االنقراض ، التكاثر عملٌة زٌادة اعداد الحٌوانات بغٌة 

 او جنسٌا.

: وذلك بانقسام الحٌوان المتكاثر فً فردٌن جدٌدٌن او اكثر من دون  Asexualالتكاثر الالجنسً  - أ

 الطرائق االتٌة :اتحاد افراد او مشاج. وٌحصل هذا التكاثر الالجنسً بواحدة من 

: وذلك بانقسام الحٌوانات المتكاثر الى كائنٌن جدٌدٌن  fission  Binaryاالنشطار الثنائً البسٌط -0

 فقط وذلك اما طولٌا كما فً حامالت االسواط او عرضٌا كما فً الهدبٌات
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وذلك بانقسام نواة  Schizogony:وٌسمى اٌضا Multiple fissionاالنشطار المتعدد او المضاعف  

الحٌوان المتكاثر عدة مرات قبل انقسام الساٌتوبالزم وذلك ٌنتج عددا كبٌرا من االفراد كما ٌحصل فً 

 .لإلنسانالمالرٌا داخل كرٌات الدم الحمر  Scizontتكوٌن المٌروزوٌتات من مفلوق 

 

سم الحٌوان :وبحصل ذلك بتكوٌن نمو خارجً من جExternal budding التبرعم الخارجً  -0

بشكل برعم ٌستمر نموه حتى ٌصل حدا معٌنا ٌنفصل عندئذ عن جسم الحٌوان االم لٌعٌش المتكاثر 

حٌوانات االبتدائٌة حرة مستقال.احٌانا ما ٌظهر اكثر من برعم خارجً وهذا ما ٌحصل فً بعض ال

 المعٌشة.

 

براعم داخلٌة بدل الخارجٌة وهذه :اذ تتكون Endodyogeny او  Internal buddingالتبرعم الداخلً -3

 تستمر بالنمو لحٌن تحكٌمها جسم االنسان األم كما ٌحصل فً المقوسات الكوندٌة.
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 بإحدى: وٌحصل ذلك من اجراء اتحاد فردٌن او مشٌجٌن او اجزاء من فردٌن  Sexualالتكاثر الجنسً  - ب

 الوسٌلتٌن ادناه:

 

تبادل المادة الوراثٌة  إلتاحةاالقتران: اي اقتران فردٌن وتكوٌن جسر ساٌتوبالزمً ٌربط بٌنهما  -0

 بٌتنهما كما فً البرامسٌوم.

 

( Anisogametesاو مختلفٌن  Isogametesاتحاد االمشاج: اي اندماج مشٌجٌن )متشابهٌن  -0

 وتكوٌن البٌضة المخصبة

 Secretion االفراز  –سادسا 

بعض المواد مثل االنزٌمات الهاضمة  بإفرازلتسهٌل انجاز بعض وظائف الجسم ٌقوم الحٌوان االبتدائً 

لتحلٌل المواد الغذائٌة المخزونة بالفجوات الغذائٌة او فراز هرمونات تحفز االنقسام او انزٌمات محللة لخالٌا 

 ٌف.المضٌف او مواد تحلل تأثٌر االنزٌمات الموجهة ضدها من قبل المض

 Growthالنمو  -سابعا   

المتكون عقب عملٌات نمو متواصلة لٌصل الى الحجم المعتاد وٌتمكن عندئذ من  ٌعانً الحٌوان االبتدائً

 ممارسة كل فعالٌاته المختلفة ومن ضمنها االستعداد للتكاثر ثانٌة.
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 Response to stimuliاالستجابة للمحفزات  –ثامنا 

االبتدائٌة لمختلف المحفزات سلبا او اٌجابا اما بالحركة او تغٌٌر شكل جسم او التركٌب تستجٌب الحٌوانات 

او السلوك او التكاثر. ومن تلك المحفزات المٌكانٌكٌة والكٌمٌاوٌة والتٌار و الحرارة والضوء والكهرباء 

ة والتغذوٌة فضال وحتى المضادات الحٌوٌة، وتختلف مدى االستجابة طبقا لنوع الحٌوان وحالته الفسلجٌ

 عن نوع المحفز قٌد التأثٌر وشدته ومدة تأثٌره .... الخ.

 Encystment التكيس 

تلجأ الكثٌر من الحٌوانات االبتدائٌة حرة المعٌشة والطفٌلٌة الى التكٌس وذلك بتحول الطور الخضري الى 

لمهضومة وٌمٌل للتكور طور كٌس اذ ٌتخلص الطور الخضري مما موجود لدٌه من المواد الغذائٌة غٌر ا

 عادة وٌفرز حوله غالفا سمٌكا، وعلى وجه العموم تمتاز الحٌوانات االبتدائٌة حرة المعٌشة بأكٌاس ذات

 

 

غالف اسمك مقارنة من اغلفة االكٌاس بالحٌوانات االبتدائٌة المتطفلة. تتحقق للحٌوان جراء عملٌة التكٌس 

 واحدة او اكثر من الفوائد االتٌة :

 

 الحماٌة من شر الظروف البٌئٌة غٌر المالئمة كالجفاف ودرجة الحرارة الواطئة والعالٌة وغٌرها. -0

تعٌد عملٌة التكٌس طرٌقة للتكاثر احٌانا وذلك عندما تنقسم نواة الكٌس مكونة انوٌة جدٌدة تتحول الحقا  -0

 الى اطوار خضرٌة كما امٌبا الزحار.

 باألكٌاسوذلك بتلوث الغذاء او الماء  رألخٌعد الكٌس وسٌلة لالنتقال من مضٌف  -3

ٌعد التكٌس طرٌقة لاللتصاق احٌانا اذ ٌتمكن الكٌس من االلتصاق فً قاع الماء بدال من ازاحته  -1

 بعٌدا.

 الماء الملوثٌن وبتأثر عصارات المعدة ٌتحفز الكٌس على ووبعد ابتالع الكٌس من قبل المضٌف مع الغذاء ا

انزٌمات لتسهل عملٌة االفالت هذه وبذلك ٌتحول الى الطور الخضري  بإفرازه االفالت كما ٌسهم الكٌس ذات

 عند استقراره فً مكانه المناسب بجسم المضٌف.
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 Life cyclesدورات الحياة  

تقسم دورات الحٌاة الى نوعٌن هما مباشرة وغٌر 

 مباشرة

 

 

 

 

 

 

 ______ 

 

 

 

: وذلك Directدورة الحٌاة المباشرة -0

اكمال عندما ٌتمكن الطفٌلً من 

دورة حٌاته بمضٌف واحد فقط اي 

دون الحاجة الى مضٌفات وسطٌة او 

غٌرها كما هو الحال فً امٌبا 

 الزحار.
 

: وذلك  Indirectدورة الحٌاة غٌر مباشرة  -0

عندما ال ٌتمكن الطفٌلً من اكمال دورة حٌاته 
اال بوجود اكثر من مضٌف واحد، مثل طفٌلً 

االنسان والبعوضة إلكمال المالرٌا الذي ٌحتاج 
 دورة حٌاته.
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