4.3 โปรโตซัว
เปนสัตวซึ่งมีความสามารถสูงและคุณสมบัติในการดํารงชีพเหมือนสัตวหลายเซลล โดยมีระบบ
ตางๆ ภายในตัวเองอยางสมบูรณ เชน การสืบพันธุ การยอยอาหาร การหายใจ และการขับถาย โปรโตซัวมี
มากกวา 3 หมืน่ ชนิด ประมาณเกือบ 1 หมืน่ ชนิดเปนปรสิตของสัตวไมมีกระดูกสันหลังและสัตวที่มีกระดูก
สันหลังรวมทัง้ มนุษย การดํารงชีพแบงเปน 2 กลุม ตามลักษณะที่อาศัย คือพวกที่อาศัยอยูอยางอิสระ (free
living protozoa) และพวกทีต่ องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นรวมดวย (symbyosis) อาจจะเปนแบบ commensalism
หรือ parasitism และแบงเปน 4 กลุมใหญตามลักษณะของโครงสรางที่ใชในการเคลื่อนที่ดังนี้
1. ไฟลัม แมสติโกฟอรา หรือ แฟลกเจลลาตา (Phylum Mastigophora หรือ
Flagellata) โปรโตซัวในกลุม นี้จะเคลื่อนที่โดยอวัยวะทีส่ รางขึ้นมาพิเศษ มี
ลักษณะเปนสายยาวอาจจะมีมากกวาหนึ่งเสนก็ได เรียกวา “แฟลกเจลลัม”
(flagellum) โดยสายแฟลเจลลัมจะโบกไปมาทําใหหมุนตัวเคลื่อนที่ไปได พบทั้ง
ในน้ําจืดและน้ําเค็ม มีทั้งทีอ่ ยูเปนอิสระและเปนปรสิต เชน Trypanosoma เปน
ปรสิตที่พบในเลือดของสัตวเลี้ยงและคน ทําใหเกิดโรคเหงาหลับ (sleeping
sickness)
2. ไฟลัม ซาโคดินา หรือ ไรโซโปดา (Phylum Sarcodina หรือ
Rhizopoda) โปรโตซัวในกลุมนี้จะเคลื่อนที่โดยการไหลเวียน
ของไซโตพลาสซึม ภายในเซลล โดยไซโตพลาสซึมจะยื่น
ออกไปเปนเทาเทียม (pseudopoduim) คืบคลานไปตามพื้น หรือ
อาจจะใชในการโอบลอมอาหารก็ได บางชนิดอยูเปนอิสระ บางชนิดเปนปรสิต เชน Entamoeba histolytica
เปนปรสิตที่พบในลําไสคน ทําใหเกิดโรคบิด
3. ไฟลัม ซีลีเอตา (Phylum Ciliata) โปรโตซัวในกลุมนีจ้ ะเคลื่อนที่โดยซิเลีย (cilia) ตาม
บริเวณผิวของเซลลพัดโบกทําใหเคลื่อนทีไ่ ดวองไวมาก นอกจากนี้ยังมีซีเลียในสวนที่
เปนชองปาก เพื่อพัดอาหารเขาไปภายในเซลล โปรโตซัวในกลุมนี้สวนใหญจะอยูเ ปน
อิสระในน้ําจืด
4. ไฟลัม สปอโรซัว (Phylum Sporozoa) โปรโตซัวในกลุมนี้จะไมมีอวัยวะทีใ่ ชสําหรับ
การเคลื่อนที่ การดํารงชีวิตจะ เปนแบบปรสิตทั้งสิ้น การสืบพันธุมีทั้งแบบไมอาศัยเพศ
และอาศัยเพศ ตัวอยางเชน Plasmoduim ที่เปนสาเหตุของโรคไขจับสั่น จะมีชว งชีวิตของ
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศในมนุษยดวยการสรางสปอรขนาดเล็กๆ ขึ้นจํานวนมากใน
เม็ดเลือดแดง และการ สืบพันธุแบบอาศัยเพศในยุงกนปลองดวยการสรางเซลลสืบพันธุ
(gamete) ที่ตางกัน

จะเห็นไดวา โปรโตซัวมักจะเปนสาเหตุของโรคหลายชนิดทั้งในคนและสัตว สวนประโยชนของ
โปรโตซัวก็มีเชนกัน ซึ่งมักจะเกีย่ วของกับระบบนิเวศวิทยา เปนสวนใหญ ตัวอยางเชน ในแงของโซอาหาร
(food chain) โปรโตซัวจะกินแบคทีเรียเปนอาหาร ซึ่งลักษณะดังกลาวจะเปนการปองกันมิใหปริมาณ ของ
แบคทีเรียมีมากเกินไป จากคุณสมบัตินี้จึงไดมีการนํามาประยุกตใชกับระบบการกําจัดน้ําเสียดวยการทําให
เกิด สมดุลระหวางจํานวนโปรโตซัวและ แบคทีเรีย เพื่อใหระบบกําจัดมีประสิทธิภาพดีที่สุด

โครงสรางและหนาที่ (form and function)
โปรโตซัวเปนสัตวเซลลเดียว มีขนาดตั้งแต 1 ไมโครเมตร จนถึง 150 ไมโครเมตร มีนิวเคลียสอยาง
นอย 1 อัน หรืออาจจะมีมากกวานัน้ ที่สําคัญไซโทพลาสซึมมีเยื่อหุม มีออรแกเนลลสําคัญที่ทํางานคลาย
สัตวชั้นสูง ไดแก mitochondria , Golgi's body, endoplasmic reticulem ฯลฯ โปรโตซัวมีหลายกลุมซึ่งมีออร
แกเนลลไมแตกตางกันใหเห็นชัดเจน มีการดํารงชีวิตไดหลายแบบ เชน แบบอยูอยางอิสระ (free living)
หรือเปนปรสิต(parasitism)การสืบพันธุแบบไมมีเพศ (asexual) โดยการแบงตัว(binary fission) แตกหนอ
(Budding)

ภาพโครงสรางภายใน ของโปรโตซัว
การสรางเกราะหุมตัวเองแลวแบงนิวเคลียสและแบงไซโตพลาสซึมตาม สวนการสืบพันธุแบบมีเพศ
(sexual) โดยสืบพันธุแบบใชเซลลเพศ

ภาพโครงสรางของโปรโตซัวชนิดหนึ่งที่ประกอบไปดวยแฟลกเจลลามากมาย
วงจรชีวติ ของโปรโตซัว
การแพรพันธุข องโปรโตซัวเปนไปอยางงาย สวนใหญเปนการสืบพันธุแ บบไมมีเพศซ้ํากันหลาย
ครั้ง โดยมีการแบงของนิวเคลียสกอน ตอมาไซโทพลาสซึมจึงแบงตัว ซึ่งวงจรชีวิตของโปรโตซัวมีหลายแบบ
ดังนี้
1. จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยตรง (person to person) เชน Entamoeba gingivalis ซึ่งอาศัยอยูในปาก มี
ระยะที่ เคลื่อนที่ไดเรียกวา โทรโฟซอยด ติดตอจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง โดยปนเปอนไปกับน้ําลาย หรือ
Trichomonous vaginalis ติดตอไดทางเพศสัมพันธุ
2. การมีโฮสตกึ่งกลางเปนตัวนําแพรกระจาย มักไดแก โปรโตซัวที่อาศัยในกระแสเลือดหรือในเนือ้ เยื่อ พวกที่
มีแมลงเปนตัวนําพาหะ เชน ตัวไร (mite) นําโปรโตซัว (Hepatozoon muris) ยุงนําเชื้อมาลาเรีย หรือตัวปลิงนํา
โปรโตซัว Trypanosoma rotatorium ไปสูกบ
3. การสืบพันธุแบบใชเซลลเพศ (sexual stage) จะพบในโปรโตซัวที่อยูใน class Sporozoa ซึ่งมีทั้งการ
สืบพันธุแบบอาศัยเพศและแบบไมอาศัยเพศในวงจรชีวติ

ภาพโปรโตซัวที่เปนปรสิตในคน
การแพรกระจาย (transmission)

การแพรกระจายของโปรโตซัวไปอยูในสถานที่ตาง ๆ เพื่อประโยชนในการสืบพันธุและดํารง
ชีพ เชน ไปอยูโ ฮสตใหมโดยทิ้งโฮสตเกาโดยปะปนไปกับอาหารและน้าํ ดื่ม หรือติดไปกับแมลง หรือตอง
อาศัยแมลงนําไปจากโฮสตหนึ่งไปอีกโฮสตหนึ่ง
พยาธิวิทยาและอาการ
โปรโตซัวทําอันตรายตอโฮสตโดยการแบงตัวและบุกรุกเขาเนื้อเยื่อ (invasion) ทําลายเซลล
(destruction) หรือปลอยเอนไซมหรือสารพิษ
การติดโรคปรสิตอาจมีระยะเฉียบพลัน (acute stage) หรือทําใหเกิดอาการเรื้อรัง (chronic stage)
หรือหลบซอนไมกอใหเกิดอาการชั่วคราว แตกลับทําใหมีอาการเกิดขึน้ ใหม
การวินิจฉัย
การวินจิ ฉัยทางคลินิก (clinical diagosis) ของโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว มักใชลักษณะอาการ
แสดงของแตละโรค ตัวอยางเชน โรคมาลาเรีย โรค leishmaniasis สวนการวินจิ ฉัยทีส่ ําคัญ คือ การวินิจฉัย
ทางหองปฎิบตั ิการ (laboratory diagnosis) โดยพยายามพิสูจนใหไดวา เปนโปรโตซัวชนิดใด โดยการเก็บสิ่ง
สงตรวจจากผูป วย เชน เลือด อุจจาระ ปสสาวะ เสมหะ เนื้อเยื่อที่เปนโรค แลวนํามาตรวจดวยวิธีการตาง ๆ
ที่จําเพาะ
ภูมิคุมกัน (immunity)
ภูมิคุมกันตอโรคโปรโตซัวเกิดจําเพาะในแตละโรค ปกติโดยทั่วไปคนจะมีภูมิคุมกันตามธรรมชาติ
อยูแลว ( natural resistance) แตอาจจะมีภูมคิ ุมกันมากนอยแลวแตเชื้อชาติ อายุ และเกีย่ วของกับการขาด
สารอาหาร (malnutrition)
โปรโตซัวที่บุกรุกเขาเนื้อเยือ่ หรือเขาไปอาศัยในกระแสเลือดหรือในเนื้อเยื่อจะกระตุนใหเกิด
ภูมิคุมกัน (acquired immunity) ไดมากกวาโปรโตซัวที่อาศัยนอกเนื้อเยือ่ เชน โปรโตซัวตามทางเดินอาหาร
ภูมิคุมกันทีเ่ กิดขึ้นตอโปรโตซัวมักจะไมสามารถทําลายโปรโตซัว เพียงแตจาํ กัดจํานวนไมใหโปรโตซัวมาก
เกินไปและปองกันการติดโรคซ้ําอีก ภูมิคุมกันแตละชนิดปองกันไดเฉพาะ species หรือสายพันธุ (strain)
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1.
2.
3.
4.
5.
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การแพรพันธุข องโปรโตซัว สวนใหญเปนการสืบพันธุแบบ.................................................
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