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چكيد ه 
بالستوسیستیس انگل روده ای بی هوازی و شایع در بین انسان ها و حیوانات مختلف در رسارس جهان است. برای تشخیص بالستوسیستیس از 
روش های مختلفی مانند روش مستقیم، رنگ آمیزی و مولکولی می توان استفاده کرد. هدف از این مطالعه، بررسی آلودگی بالستوسیستیس 
به صورت  حارض،  مطالعه  است.  بوده  بالستوسیستیس  تشخیص  در  روش  سه  مقایسه  و  تفرش  شهرستان  در  اهلی  پرندگان  و  انسان  در 
مشاهده ای-توصیفی در خالل سال های ۱399-۱400 در شهرستان تفرش طراحی و اجرا گردید. بدین منظور از کبوتران )300 منونه(، مرغ و 
خروس ها )50 منونه( و از صاحبان آنها )۱00 منونه( منونه مدفوع جمع آوری شد. سپس مدفوع ابتدا با روش  میکروسکوپی  )آزمایش مستقیم 
PCR  و رنگ آمیزی با تری کروم( از لحاظ ابتال به بالستوسیستیس مورد مطالعه قرار گرفت سپس منونه های مثبت از لحاظ مولکولی با روش

و از طریق تکثیر ژن ۱8S rRNA تشخیص داده شد. 
طبق نتایج حاصله، در آزمایش مستقیم 39 منونه کبوتر )۱3%(، ۱3 منونه مرغ و خروس ) 26%( و ۱8 منونه مدفوع انسانی ) ۱8%( و در 
آزمایش رنگ آمیزی با تری کروم،  45 منونه کبوتر )۱5%(، ۱2 منونه مرغ و خروس )24%( و ۱5 منونه مدفوع انسانی ) ۱5%( از نظر وجود 
بین  از  و   )%2/5( منونه   یک  کبوتران،  مثبت  مدفوع  منونه های  بین  از   PCR آزمایش  در  شد.  داده  تشخیص  مثبت  بالستوسیستیس  انگل 
منونه های مدفوع مثبت مرغ و خروس، فقط 5 منونه )38/46%( و از منونه های مدفوع مثبت انسانی، 4 منونه )22/22%( از نظر وجود انگل 
بالستوسیستیس، مثبت تشخیص داده شد. در مطالعه حارض فقط تعداد محدودی از منونه های مثبت مرتبط با روش های مستقیم و رنگ آمیزی 
شده با تری کروم در آزمایش PCR مثبت شدند، این نشان می دهد که روش PCR با استفاده از یک جفت پرایمر به تنهایی روشی مناسب 

برای تعیین میزان آلودگی نیست. لذا پیشنهاد می شود برای تشخیص دقیق بالستوسیستیس از چندین روش متفاوت استفاده شود.

کلامت کلیدی: بالستوسیستیس، انسان، پرندگان، میزان آلودگی
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Blastocystis is an anaerobic intestinal parasite that is prevalent among humans and various animals throughout the world. 
Different methods such as direct and staining stool smear examination as well as molecular methods can be used to diagnose 
Blastocystis.
The main objective of the present work was to study Blastocystis infection in humans and domestic birds in Tafresh city and 
to compare three methods in diagnosing Blastocystis. The present study was designed and conducted as a cross-sectional 
descriptive study during the years 1399-1400 in Tafresh city. For this purpose, fecal samples were collected from pigeons 
(300 samples), hens and roosters (50 samples) and from their owners (100 samples). Stools were then examined microscopi-
cally (direct examination and trichrome staining) for Blastocystis detection. The positive samples were tested molecularly 
by PCR (18S rRNA amplification).
In direct stool examination, 39 samples of pigeon feces (13%) and 13 samples of hen and rooster feces (26%) and 18 
samples of human feces (18%) and in trichrome staining examination, 45 samples of pigeon feces (15%), 12 samples of hen 
and rooster feces (24%) and 15 samples of human feces (15%) were found to be positive for Blastocystis. In PCR test, only 
one sample (2.5%) of pigeon positive samples and 5 samples (38.46%) of hen and rooster positive samples and 4 samples 
(22.22%) of human positive samples were found to be positive. In the present study, only a limited number of positive 
samples related to direct stool examination and stained with trichrome were found to be positive in PCR experiment. This 
indicates that PCR method alone is not an appropriate method to determine the infection rate of Blastocystis. Therefore, it 
is suggested to use several different techniques for accurate diagnosis of Blastocysts.

Keywords: Blastocystis, Human, Bird, Infection rate.

مقدمه
و  شکل  نظر  از  مطلق،  بی هوازی  یوکاریوتی  تک یاخته  بالستوسیستیس، 
اندازه متنوع  و یکی از شایع ترین انگل هایی است که در منونه مدفوع 
بالستوسیستیس  انتشار  می شود.  یافت  انسان  از جمله  مختلف  میزبانان 
جهانی بوده و در کشورهای مختلف شیوع آن متفاوت و در کشورهای در 
حال توسعه بین 0/5 تا  23 درصد گزارش شده است  )19(. ولی در مناطق 
گرمسیری و تحت حاره کشورهای در حال توسعه تا حدود 60% گزارش 
شده است )30 و32(. این شیوع ممکن است ناشی از فقر بهداشتی، متاس 
با حیوانات یا مرصف آب و غذای آلوده باشد. آلودگی بالستوسیستیس 
در انسان ممکن است، با عالیمی مانند درد شکم، یبوست، اسهال و نفخ 
شکم همراه باشد. و با توجه به وسعت انتشار آن، می تواند برای کودکان 
و افراد دارای عارضه نقص سیسستم ایمنی خطرناک باشد بهمین جهت 
دارای  جامعه،  بهداشتی  متولیان  نزد  در  انگل  این  به  آلودگی  امروزه 
اهمیت می باشد )30(. بالستوسیستیس شامل حداقل 28 زیر تایپ است 

 )ST9-ST1 ( 9 از این 28 زیرتایپ گزارش شده زیر تایپ های 1 الی .)20(
از انسان گزارش شده اند و زیر تایپ های 1 الی 4 و از جمله زیر تایپ 3 
شایع ترین آن ها می باشد. زیر تایپ های 10 الی 17 از حیوانات جدا شده اند 

که برخی از این زیر تایپ ها در انسان نیز گزارش شده اند )25(. 
با  مدفوع  منونه های  در  مختلف  اشکال  به  معمول  طور  به  انگل  این 
استفاده از میکروسکوپ نوری قابل شناسایی می باشد، اگر چه شناسایی 
آن نیاز به مهارت خاصی دارد. انگل به طور کلی به شکل کروی است. 
برای تشخیص بالستوسیستیس در انسان و حیوانات از روش های مختلفی 
از قبیل روش گسرتش مستقیم، روش رنگ آمیزی دامئی گسرتش مدفوع 
و هامتوکسیلین ، روش های رسولوژیکی،  گیمسا  کروم،  تری  رنگ های  با 
کشت انگل و روش های مولکولی استفاده شده است. شایع ترین فرم انگل  

در منونه مدفوع، شکل واکوئوالر است )10، 15، 17، 21، 31، 36(.
گرچه در مورد تعیین میزان شیوع این انگل در انسان در مناطق مختلف 
جهان، مطالعات خوبی صورت گرفته است. ولی مطالعه در مورد میزان 

بررسی شیوع آلودگی به تک یاخته بالستوسیستیس در  ...



شامره 138، نرشيه د امپزشكی، بهار 1402

51

شیوع این انگل در پرندگان و بخصوص در مرغ و خروس ها بسیار کم و 
محدود می باشد. در این ارتباط، برای تعیین زیر تیپ های بالستوسیستیس،  
و خرگوش  مرغ  روی  بر   )2007  ( و همکاران   Iguchi توسط  مطالعاتی 
)14(، Chandrasekaran و همکاران )2014( در شرتمرغ )Roberts ،)5 و 
همکاران  ) 2018( در انسان و ماکیان ) مرغ( )Wang ،)27 و همکاران   
 ،)34( ماهیخوار  مرغ  و  کبوتر  مرغ،  جوجه  چون  پرندگانی  در   )2018(
 ،)18( شده  اسیر  وحشی  پرنده های  در   )2020( همکاران  و   Maloney
 Asghari و همکاران ) 2022( در گله ی غازها )9(،  و در ایران Falkowski
و همکاران ) 2019( در کالغ و کبوتر )2( مطالعاتی صورت گرفته شده 

است.
و  انسان  آلودگی  تعیین  خصوص  در  مطالعه ای  تاکنون  اینکه  به  نظر 
پرندگان اهلی در شهرستان تفرش انجام نشده است. لذا این بررسی با 
هدف تعیین میزان آلودگی بالستوسیستیس در کبوتران ، مرغ و خروس ها 
انجام شد.  مرکزی  استان  در  واقع  تفرش  در شهرستان  آن ها  و صاحبان 

عالوه بر این، سه روش تشخیصی با هم مورد مقایسه قرار گرفتند.

مواد و روش کار 
مطالعه حارض، یک مطالعه مشاهده ای-توصیفی است که در  طی سال های   
این مطالعه  1399-1400 در شهرستان تفرش طراحی و اجرا گردید. در 
میزان آلودگی به انگل بالستوسیستیس در سه گروه کبوتران)300 منونه 
مدفوع( ، مرغ و خروس )50 منونه مدفوع( و انسان )100 منونه مدفوع( 

مورد بررسی قرار گرفت. 

منونه برداری
محل منونه برداری

تفرش شهر کوچکی در غرب استان مرکزی ایران است. بر اساس رسشامری 
زن(  و 13028  مرد  )شامل 12884  نفر  آن 25912  سال 1390، جمعیت 
بوده است. تفرش در 222 کیلومرتی جنوب غربی تهران در میان کوه های 
مرت   1912 دریا  از سطح  تفرش  متوسط  ارتفاع  است.  شده  واقع  مرتفع 
است و دارای آب و هوای قاره ای و نیمه خشک با بارندگی ساالنه 270 

میلی مرت است )شکل 1(.

نحوه منونه برداری
از متامی افراد رشکت کننده در این پژوهش، ابتدا رضایت نامه کتبی گرفته 
افرادی که مرغ  منازل  به  با مراجعه  ابتدا  پژوهش  این  انجام  برای  شد. 
و خروس نگه می دارند، منونه مدفوع مرغ و خروس ها و صاحبان آن ها 
حاوی  مخصوص  ظرف های  از  منونه ها  جمع آوری  برای  شد،  جمع آوری 
فیکساتیوهایی مانند الکل 80 درصد جهت انجام تست مولکولی، فرمالین 
جهت  الکل(  وینیل  )پلی   PVA و  مدفوع  آزمایش  انجام  جهت    %10

رنگ آمیزی تری کروم استفاده شد. 

آزمایش مدفوع
ابتدا منونه های مدفوع با استفاده از آزمایش مستقیم مدفوع و رنگ آمیزی 
با لوگل مورد بررسی قرار گرفت. سپس از مدفوع روی الم گسرتش نازک 
بررسی  مورد  نهایت  در  و  شد  رنگ آمیزی  تری کروم  تکنیک  با  و  تهیه 

میکروسکوپی قرار گرفت.

آزمایش مولکولی
پس از شناسایی منونه های مثبت بالستوسیستیس، تخلیص DNA با روش 
CTAB انجام شد )12(. سپس DNA های استخراج شده را در فریزر 20- 

درجه تا زمان انجام PCR نگهداری شد.
 PCR  18 از روشs rRNA برای انجام مطالعه مولکولی از طریق تکثیر ژن
  BhRDr  و RD5 استفاده شد. پرایمرهای مورد استفاده شامل پرایمرهای

با توالی زیر بوده است:   
آزمایش PCR با استفاده از Master mix رشکت سیناکلون ) ایران( انجام 
گرفت. مرحله اول واکنش PCR در حجم نهایی 15 میکرولیرت بصورت 5.5 
میکرولیرت Template DNA، 2 میکرولیرت )20pico mol( پرایمرهای رفت 

و برگشت، 7.5 میکرولیرت Master mix انجام شد.
با استفاده از دستگاه ترموسایکلر (Bio-Rad USA)، فرآیند وارسشت با 
 40 ادامه  در  شد  رشوع  دقیقه   5 مدت  به  سانتی گراد  درجه   94 دمای 
سیکل در 94 درجه به مدت 30 ثانیه، فرایند اتصال پرایمر در 55 درجه 
سانتی گراد به مدت 30 ثانیه، طویل شدن در 72 درجه سانتی گراد به مدت 
30 ثانیه و مرحله طویل شدن نهایی در 72 درجه سانتی گراد به مدت 5 
توسط   PCR از محصول  میکرولیرت   6 مقدار  انجام شد. رسانجام؛  دقیقه 
به رشکت سیناکلون  مربوط   50µl Safe Stain به  آغشته  اگاروز %1  ژل 
الکرتوفورز شد  و در زیر نور UV کوتاه عکس برداری شد. اندازه محصول 

PCR با DNA-ladder تجاری سیناکلون ارزیابی گردید.

تجزیه و تحلیل آماری
برای محاسبه درصد از آزمون نسبت ها  و نرم افزار Excel استفاده شد.

نتایج
نتایج حاصل از روش آزمایش مستقیم مدفوع

در روش مستقیم، از 100 منونه انسانی 18 منونه )18%(، از 50 منونه مرغ و 
خروس 13 منونه  )26%( و از 300 منونه کبوتر 39 منونه )13%( مثبت شد. 
در این مرحله پس از آماده سازی منونه ها نتایج حاصل به شکل جدول )2(  
ارائه شده است. طبق نتایج این جدول آلودگی در زنان بیش از دو برابر 

شکل 1- نقشه و موقعیت تفرش در کشور.
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مردان است ولی در پرندگان اعم از کبوتران و ماکیان، جنس نر بیشرت از 
ماده آلودگی را نشان می دهد.

نتایج بررسی گسرتش های رنگ آمیزی شده با تری کروم 
در این مرحله، منونه گسرتش های رنگ آمیزی شده با تری کروم از لحاظ 
میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل در جدول 3 نشان 
 )%15(  15 انسانی  منونه های  مجموع  از  روش  این  در  است.  شده  داده 
مورد، از کل منونه های مرغ و خروس، تعداد 12 )24%( و از 300 منونه 

کبوتر 45 )15%( منونه مثبت تشخیص داده شدند. 

نتایج مطالعه مولکولی 
منونه   یک  کبوتران،  مثبت  مدفوع  منونه های  بین  از   PCR آزمایش  در 
مثبت مرغ و خروس، فقط 5 منونه  بین منونه های مدفوع  از  و   )%2/5(
)38/46%( و از منونه های مدفوع مثبت انسانی، 4 منونه )22/22%( از نظر 

وجود انگل بالستوسیستیس، مثبت تشخیص داده شد. 
از 4 منونه مثبت انسانی، با وزن مولکولی bp 630 ، تعداد 3 منونه مربوط 
به افرادی بوده که منونه مدفوع پرندگان آن ها نیز مثبت و یکی از منونه ها 
مرتبط با منونه مدفوع پرندگان منفی بوده است. تصویر باندها بر روی 

ژل آگاروز 1% الکرتوفورز در شکل 2 نشان داده شده است.

بحث 
روی  بر  که  وسیعی  و  متنوع  مطالعات  به  توجه  با  اخیر،  سال های  در 
بالستوسیستیس انجام شد این انگل به عنوان یک تک یاخته فرصت طلب 
و نوظهور، مطرح گردید و شیوع آن در متام نقاط جهان، اعم از کشورهای 
در حال توسعه و توسعه یافته، مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری باعث 
شد به عنوان شایع ترین انگل گوارشی از آن یاد کنند و به طور معمول، در 
اثر عدم رعایت بهداشت فردی، متاس با حیوانات و مرصف مواد غذایی و 
آب آلوده منتقل می شود. این انگل در بین پرندگان و پستانداران باالترین 
میزان شیوع را دارد و حیوانات اهلی احتامال بیشرتین عامل انتقال انگل 
انگل  اکواپیدمیولوژیک  رو مطالعات  این  از  دارند.  برعهده  را  انسان  به 

بالستوسیستیس بسیار حائز اهمیت می باشد. )7(
شهرستان  در  مورد-شاهدی  مطالعه  صورت  به  که  حارض  مطالعه  در 
از 300 منونه مدفوع کبوتر 39  آزمایش مستقیم  اجرا گردید. در  تفرش 
منونه   )13%( و از 50 منونه مدفوع مرغ و خروس، 13 منونه )26%( و از 
با  آزمایش رنگ آمیزی  در  و   )%18( انسانی 18 منونه  100 منونه مدفوع 
تری کروم، از 300 منونه مدفوع کبوتر 45 منونه )15%(  و 50 منونه مدفوع 

جدول 1- پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه.

هریک از آزمایش ها در سه مرحله تکرار شد. * نرمال سالین 0/9 %، ** منک هیپرتونیک 20 %.

نام پرایمرترادف

ATCTGGTTGATCCTGCCAGTرفت )RD5(

GAGCTTTTTAACTGCAACAACGبرگشت )BhRDr(

جدول 2- نتیجه بررسی بالستوسیستیس هومنیس در مدفوع مرغ و خروس، کبوتران و صاحبان آنها در شهرستان تفرش با روش مستقیم.

تعداد منونه مورد مطالعهنوع میزبان 
منونه مثبت

درصدتعداد 

861315/11مرد

14535/71زن

1001818مجموع

19842/11خروس

31516/13مرغ

501326مجموع

1782916/29کبوتر نر

122108/19کبوتر ماده

3003913مجموع
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مرغ و خروس 12 منونه )24%( و از 100 منونه مدفوع انسانی 15 منونه 
انگل بالستوسیستیس مثبت تشخیص داده شد. در  از نظر وجود   )%15(
آزمایش PCR از بین منونه های مدفوع مثبت کبوتران، یک منونه )%2/5( 
و از بین منونه های مدفوع مثبت مرغ و خروس، فقط 5 منونه )%38/46( 
وجود  نظر  از   )%22/22( منونه   4 انسانی،  مثبت  مدفوع  منونه های  از  و 
انگل بالستوسیستیس، مثبت تشخیص داده شد. طبق نتایج بررسی حارض، 
این باشد که  برابر مردان است شاید علت  از دو  آلودگی در زنان بیش 
زنان در این شهرستان بیشرت از مردان وظیفه نظافت جایگاه پرندگان را 
بر عهده می گیرند و بیشرت در معرض آلودگی هستند. ولی در پرندگان 
اعم از کبوتران و ماکیان، جنس نر بیشرت از ماده آلودگی را نشان می دهد.

شیوع انگل در انسان در نقاط مختلف کشور متفاوت گزارش شده است 
 ،)%2/2( زاهدان   ،)%0/8( کرج   ،)%0/7( قزوین  مانند  مناطق  برخی  در 
خوزستان )2/%4( و شیراز )4/25 %( دارای آلودگی کمرت از 5%  و در برخی 
دیگر مانند بندرعباس، )24/%6(، یزد )15/%7(، و تهران )12/%8( بین 5 الی 

8% گزارش شده است )1، 4، 8، 11، 22، 23، 24، 28(. 
است.  کم  بسیار  ایران  حیوانات  در  بالستوسیستیس  آلودگی  گزارش 
از روش مولکولی میزان  استفاده  با  گاو  بادپروا و همکاران )2015( در 
تهران،   استان  در  و   )3( کرده اند  گزارش  درصد   9.6 را  انگل  این  شیوع 
کالغ  در  را  بالستوسیستیس  زیرتیپ های   )2019  ( همکاران   و  اصغری 
و کبوتر از طریق Nested-PCR،RFLP و تعیین ترادف، مطالعه منودند. 
نظر  از  کبوتران،  از  درصد  و42/5  کالغ ها  درصد   44/4 مطالعه  این  در 

بالستوسیستیس مثبت گزارش شدند )2(.
در اکرث مطالعات انجام شده در ایران و جهان برای تشخیص بالستوسیستیس 
از روش مستقیم استفاده شده است. در روش مستقیم  و روش رنگ آمیزی 
با میکروسکوپ  کار  گسرتش مدفوع، معموال مهارت و تخصص الزم در 
برای شناسایی انگل رضوری است زیرا گاهی اوقات تنها تعداد کمی از 
انگل ها در منونه مدفوع وجود دارند. معموال اشکال واکوئلی و گرانوالر 
میکروسکوپ  زیر  در  بالستوسیستیس  تشخیص  در  انگل  رایج  فرم های 
نوری است. با این حال، اگر رسعت الزم در منونه برداری و انجام آزمایش 
و  در منونه گسرتش مستقیم  انگل معموالً  این  نشود، مورفولوژی  انجام 
یا رنگ آمیزی شده موقت و یا دامئی ممکن است دچار تغییر شود، زیرا 
وقتی انگل در معرض اکسیژن و یا آب مقطر قرار گیرند برسعت تخریب 

می شوند )31(. 

منونه های مدفوع تازه برای تشخیص آزمایشگاهی بالستوسیستیس کامال 
سدیم-اسید  استات   ،%10 بافر  فرمالین  از  استفاده  حتی  است.  رضوری 
نیز  درصد   2/5 پتاسیم  کرومات  دی  محلول  یا   ،)SAF( استیک-فرمالین 
ولی  شود.  بالستوسیستیس  کیست  تخریب  و  مرگ  باعث  است  ممکن 
روش تشخیص رسیع بصورت مستقیم با استفاده از گسرتش مدفوع تازه 
و رنگ آمیزی با لوگل و یا استفاده از پلی وینیل الکل برای فیکس کردن 
مدفوع تازه و رنگ آمیزی دامئی با تری کروم و یا هامتوکسیلین می تواند 
در  را  بالستوسیستیس  گرانولی  و  واکوئوالر  فرم های  تشخیص  کارایی 
است  بی هوازی  ارگانیسم  یک  بالستوسیستیس  افزایش می دهد.  مدفوع 
و در صورت قرار گرفنت در معرض هوا و یا آب مقطر به رسعت آسیب 
می بیند و در نتیجه مورفولوژی کروی آن به شکل نامنظم تغییر می کند یا 
خراب می شود. از طرفی، مقدار کافی منونه مدفوع برای معاینه تشخیصی 
رضوری است و باید از تعداد کم منونه مدفوع برای استفاده اجتناب شود. 
برون تنی  رشایط  در  کشت  روش  که  می دهد  نشان  تطبیقی  مطالعات 
نسبت به روش های دیگر برای تشخیص بالستوسیستیس برتری دارد )16، 
35(. در واقع کشت انگل در رشایط برون تنی یک روش "استاندارد طالیی" 
برای تشخیص بالستوسیستیس بشامر می آید، این روش مقرون به رصفه 
تاکنون  منظور  بدین  ندارد.  نیاز  تخصص خاصی  و  تجهیزات  به  و  است 
چندین محیط کشت برای کشت و تشخیص بالستوسیستیس در منونه های 
این  جمله  از  گرفته اند  قرار  مطالعه  مورد  حیوانات  یا  بیامران  مدفوع 
 Jones’محیط ها می توان به محیط های تک فازی مانند محیط کشت جونز
medium و RSHA )ترکیب محلول رینگر حاوی 10% رسم اسب و %0.05 
 Locke-Egg) آسپاراژین(، محیط های کشت دو فازی مانند محیط کشت
LE)، محیط کشت رابینسون Robinson’s medium و محیط های ترکیبی 

کشت آگار با RSHA را می توان نام برد )6، 13، 29(.       
طبقه بندی  و  شناسایی  برای  مولکولی  تکنیک های  از  بسیاری  اگرچه 
زیرتیپ های مختلف بالستوسیستیس معرفی شده اند، ولی هنوز در مورد 
انگل توافق  از یک روش استاندارد برای تشخیص زیر تایپ های  استفاده 
نشده است. طبق گزارش برخی از محققین بسیاری از منونه های کشت 
مثبت انگل، در آزمایش PCR به میزان  13.9-45.8%  منفی گزارش شده اند 
)26، 30، 33(. این نتایج منفی PCR معموال بعلت استفاده از پرایمرهای 
 SSU ناکارآمد برای تشخیص همه زیرتایپ ها و به دلیل تغییر توالی ژن
rRNA در زیر تایپ های جنس بالستوسیستیس ایجاد می شود. پرایمرهای 

جدول 3- نتیجه بررسی بالستوسیستیس هومنیس در مدفوع مرغ و خروس، کبوتران و صاحبان آنها در شهرستان تفرش با روش با تری کروم.

تعداد منونه مورد مطالعهنوع منونه
منونه مثبت

درصدتعداد 

1001515انسان

501224مرغ و خروس

3004515کبوتر



54

کاربرد  احتامالً  شده اند  ساخته  زیر تایپ ها  شناسایی  برای  که  مختلفی 
محدودی دارند. بهمین دلیل در مطالعه حارض فقط تعداد محدودی از 
منونه های مثبت مرتبط با روش های مستقیم و رنگ آمیزی شده با تری 
 PCR مثبت شدند. بدین ترتیب که در آزمایش PCR کروم در آزمایش
از 39 منونه های مدفوع مثبت کبوتران، فقط یک منونه )2/5%( و از 13 
منونه های مدفوع مثبت مرغ و خروس، فقط 5 منونه )38/46%( و از  18 
انگل  نظر وجود  از   )%22/22 ( منونه   4 انسانی،  مثبت  مدفوع  منونه های 

بالستوسیستیس، مثبت و مابقی منفی تشخیص داده شد. 

نتیجه گیری 
با  شده  مثبت  منونه های  از  محدودی  تعداد  فقط  حارض  مطالعه  در 
روش های مستقیم و رنگ آمیزی شده با تری کروم در آزمایش PCR مثبت 
شدند،  این نشان می دهد که روش PCR با استفاده از یک جفت پرایمر 
به تنهایی روشی مناسب برای تعیین میزان آلودگی نیست. لذا پیشنهاد 
و  انسانی  منونه های  در  بالستوسیستیس  دقیق  تشخیص  برای  می شود 

حیوانی از چندین روش متفاوت استفاده شود.

تشکر و قدردانی 
نویسندگان الزم می دانند از زحامت اساتید و همکاران محرتم انگل شناسی 
رسکارخانم  بخصوص  مدرس  تربیت  دانشگاه  پزشکی  علوم  دانشکده 

باغخانی کامل تشکر و قدردانی را دارند.
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