
DOI: 10.22122/jims.v37i540.12283 Published by Vesnu Publications  

 

 اصفهان، ایراناصفهان،  یدانشگاه علوم پزشک پزشکی، دانشکده شناسی، قارچ و انگل گروه ارشد، کارشناسی دانشجوی -1

  اصفهان، اصفهان، ایران یدانشگاه علوم پزشک پزشکی، دانشکده شناسی، قارچ و انگل گروه مربی، -2

 اصفهان، اصفهان، ایران یدانشگاه علوم پزشک پزشکی، دانشکده شناسی، قارچ و انگل گروه استادیار، -3

 Email: ghayour@med.mui.ac.ir یآباد نجف یورزهرا غ :یمسؤولنویسنده
 

 

http://jims.mui.ac.ir 

 1013 1398چهارم مهر  ی/ هفته540ی / شماره 37سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

  8931چهارم مهر  ی /هفته045 ی /شمارهمو هفت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 77/2/8931تاریخ چاپ:  81/6/8931تاریخ پذیرش:  72/5/8931تاریخ دریافت: 

  
  بهداشت در کارت دریافت متقاضیاندر بین  ،با روش مستقیم و کشت Blastocystis فراوانی ی مقایسه

 6931 سال اصفهان شهر

 
 3یآباد نجف یورزهرا غ، 2یوسفی ینعلی، حس1مبارکه یموسو هیسم

 
 

چکیده

 و اشکال دارای یاخته، تک اینباشد.  یاز موجودات م یعیوس یفدستگاه گوارش انسان و ط های یاخته ترین تک شایعیکی از  ،حال حاضردر  Blastocystis مقدمه:

 مستقیم روش ی مقایسه حاضر، ی مطالعه انجام از هدفداده نشود.  یصتشخ یکروسکوپیم های روش توسطممکن است  آن، کوچک اشکال. باشد می مختلف های اندازه
 .بود بهداشتی های کارت متقاضیان در Blastocystis انگل شناسایی جهت کشت با

سرم  از استفادهبا  مدفوع یها نمونه ازشد.  آوری جمع 8936در شهر اصفهان سال  کارت بهداشت یافتدر یمراجعه کننده برا افراد ازنفر  876مدفوع  ی نمونه ها: روش

 یاختصاص یطها در مح تمامی نمونه همچنین،مورد بررسی قرار گرفت.  Blastocystisاز لحاظ حضور  یکروسکوپو توسط م شد تهیه اسمیری یزیولوژی،ف
Blastocystis شد بررسی میکروسکوپ با و تهیه اسمیر کشت های نمونه از روز، 9-4. بعد از کشت داده شد. 

شدند. حساسیت و مثبت  Blastocystis وجود لحاظ ازدرصد(  9/81) نفر 79 ،کشت یطمح روشدرصد( و در  5/3) نفر 87 مدفوع ی نمونه یم،مستق روش در ها: یافته

 با ارتباطی گوارشی عالیم و مسافرت تحصیالت، میزان سن، جنس، مانند عواملی. شد برآورد 97/12 و 00/75 ترتیب به کشت روش با مقایسه ویژگی روش مستقیم در
 .در این افراد مشاهده گردید Blastocystis به آلودگی و پرنده نگهداری بین داری معنی ارتباط اما نداشت، آلودگی

 افراد، این اما باشد، می جامعه در متقاضیان دریافت کارت بهداشت مشابه دیگر اقشار Blastocystis به آلودگی فراوانی که داد نشان مطالعه این نتایج گیری: نتیجه

 .باشد ارجح می کشت دهد روش نشان می Blastocystis انگل شناسایی برای کشت با مستقیم روش ی مقایسه همچنین،. دارند آلودگی انتقال در بیشتری اهمیت

 ویژگی ،محیط کشت، حساسیت ،Blastocystis واژگان کلیدی:

 
 متقاضیاندر بین  ،با روش مستقیم و کشت Blastocystis فراوانی ی مقایسه .زهرا یآباد نجف یور، غینعلیحس یوسفی، هیمبارکه سم یموسو ارجاع:

 8089-8081(: 540) 92؛ 8931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . 6931 سال اصفهان شهر بهداشت در کارت دریافت

 

 مقدمه

Blastocystis، هوازی و غیر متحرک، ساان  سساتها     ای بی یاخته تک

بار اسااژ  ن   . باشاا  یاز جاناااران ما   یعیوس یفگوارش انسان و ط

( ST یااا Subtype) زیرگونااه 71واحااا نو ااک ریمااوزو  بااه   زیاار

 یشاتر از انسان جاا شا  است. ب 7-9 ی زیرگونهنه  یاگرس یبنا یمتقس

اختصاص  7-4 های زیرگونهبه  یانسان مطالعات به مربوط های گزارش

 (.7سارس )

اماا   گاررس،  یما  یسام ارگان ی ا ییاز شناسا ینه زمان طوالن ی با ا

 ،وجااوس یاا . بااا ااساات یاازآن همچنااان بحااا برانه زایاای یماااریب

Blastocystis اسااا،، سرس شایمی، حالات     نظیار م گوارشای  یبا عال

 پاریر و نایار سر ارتمااط اسات     تحریک ی تاوع، استفراغ، سنار  روس 

هاای ترشاحی،    ، پروتئااز Blastocystis ی زیر گونهعواملی ماننا  .(2)

هام زسن   یاخته با فلور مییروبی سساتها  گاوارش و بار    تقابل ای  تک

زایای و   ریاز جمله عواملی هساتنا ناه سر بیماا    ،انبسیستم ایمنی میز

سر  .(3) گاارار اساات  ثیرأم ناشاای از حرااور انهاال تاا  یاامیاازان عال

Blastocystis 22    سیسااتئی  پروتئاااز، یااک سااری  پروتئاااز و یااک

سر عملیرس  ایجاس شا  اختالالتنه اسپارتیک پروتئاز شناسایی گرسیا 

ایا  پروتئازهاای ترشاحی    باه   Blastocystisممتال به بیماران  ی روس 
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 .(2) استنسمت ساس  شا  

Blastocystis ،ناا   ی یاختاه  یاک تاک    شناسای  از لحاظ ریخت 

 اار شیل اصلی وانوئلی، گرانولی، آمیموئیای  واجا است نه شیلی

 اسات شیل وانوئالر  ،یاخته تری  فر  ای  تک شایع. باشا و نیستی می

سرصاا فراای    92نه شامل یک وانوئل مرنزی است ناه سر حااوس   

های شمه میتونناریایی سر  ها و اناامک و هسته گیرس می سر بررا سلولی 

 .(4) انا سلو، قرار گرفته ی حاشیه

Blastocystis، سهانی از انساان باه انساان،     -به صورت مافوعی

فراوانی آن سر جامعاه   .یابا انتقا، می انسان به حیوانحیوان به انسان و 

بااه میاازان سااالمت آی مصاارفی، رعایاات نیااات باااشاات فاارسی و 

تماژ باا حیواناات خاانهی و سا  بساتهی سارس      ،ی و همچنی اجتماع

و نقا  اصالی    باشنا میسر برابر شرایط محیطی مقاو   ،ها نیست. (5)

 گاراس   ی ساانتی  سرجاه  25سر سماای    هاا  آن .انعاا  سار سر انتقا، را بر

. (4) مانناا  ماا  زناا  مای    2گاراس   ی سانتی سرجه 24ما  و سر سمای  7

هاای سر   سرصاا و سر نشاور   5-75 ،های پیشارفته  شیوع آن سر نشور

سر یاک   .(6سرصا نیز گزارش شا  اسات )  52بی  از  تاحا، توسعه 

 یاخته سر ایران، به طور میانهی  ی متاآنالیز، میزان شیوع ای  تک مطالعه

 (.1) سرصا تعیی  گرسیا  است 3با روش مستقیم 

Blastocystis، یساتی آن  باشاا. فار  ن   سارای اشیا، مختلفی می

از  ؛مییروسیوپی تشاخی  ساس  نشاوس   های توسط روشممی  است 

احتمااا،  هسااتنا، از نظاار انااااز  نو ااکآن جااایی نااه ایاا  اشاایا، 

موجا  نااه  قابال    ؛ سر نتیجاه،  (4) وجوس ناارس سقیق آنتشخی  

بارای بررسای   . شاوس  مای  یاخته های شیوع ای  تک سر گزارشمالحظه 

ماورس   یابزار بسیار حساسا  ،Blastocystisهای اپیامیولو یک  ویژگی

روش نشاات گزنیااک بااه طااور سر مطالعااات تحقیقاااتی، نیاااز اساات. 

گیرس.  ای به عنوان روش استاناارس طالیی مورس استفاس  قرار می گسترس 

ناارایی بیشاتری    ،مطالعات متعاس نشان ساس  است ناه محایط نشات   

سر  Blastocystisتشخی   جاتنسمت به روش تغلیظی فرمالی  اتر 

 .(8)س های مافوع سار نمونه

سر افراس باون عالیم گوارشای نیاز یافات     Blastocystisبا ای  نه 

(. 9-72)گیرناا   شوس، اما منابعی آن را به عنوان یک پاتو ن سر نظر می می

با توجه به ای  نه افراس مراجعه نننا  جات سریافت نارت باااشات،  

یاختاه   تواننا ای  تک باشنا، می غرا میاغل  سر ارتماط با تایه و توزیع 

انجاا  شاا ،   تحقیقااتی  را سر جامعه منتشر نماینا. سر بیشتر مطالعات 

از روش نشات باه عناوان اساتاناارس      Blastocystisبرای تشاخی   

های تشخی  طمای   گرسس. با ای  حا،، سر آزمایشها  طالیی استفاس  می

انجاا  ایا     پاریرس. هااا از   ها با روش مستقیم انجا  مای  ای  بررسی

ی روش مسااتقیم بااا نشاات باارای تشااخی  انهاال  مطالعااه، مقایسااه

Blastocystis سر افراس متقاضی نارت باااشت بوس. 

 ها روش

سر  IR.MUI.REC.1396.3.546با نا اخاال    مقطعی ی ای  مطالعه

سر شاار اصافاان    7396  ساا،  ماا  تاا آرر  ما  زمانی شاریور ی فاصله

نفر مراجعه ننناا  بارای سریافات     726از مافوع های  . نمونهانجا  شا

جان،،   شاامل سا ،  ای  نامه پرس . گرسیا آوری جمعنارت باااشت 

نهااااری حیاوان خاانهی، مساافرت سر ماا       شغل، نوع آی مصرفی، 

ی، توسط هار نفار   گوارش وجوس عالیمو اخیر، رعایت نیات باااشتی 

ی  سانشایا  شناسای   هاا باه آزمایشاها  گارو  انهال      نمونهتیمیل شا. 

 سانشها  علو  پزشیی اصفاان انتقا، یافت.پزشیی 

باا  ماافوع   یهاا  نموناه از  کشت مدفوع: و یکروسکوپیروش م

و توساط  گساترش تایاه شاا     ی،سر  فیزیولو ی  استفاس  از یک قطر 

مااورس بررساای قاارار  Blastocystisمییروساایوا از لحاااظ حرااور 

از محایط جاونز و    زیار ناه تلفیقای    ها سر محیط گرفت. تمامی نمونه

نلریاا  گار    9) محلو، رینهر سر  منعقا  بوس، نشت ساس  شا. رینهر/

گار   2/2 ،نلسایم نلریاا   گار   2/2پتاسایم،  نلریاا  گار    2/2سایم، 

مخمر  ی عصار  گر  7لیتر( تایه و به آن  7سر حجم  سایمنربنات  بی

 باه هار   شاا.  و اتاونالو  تنظایم   2/1سر حااوس   آن pHاضافه گرسیا. 

 75مارغ و   تخام  ی یاک سافیا    گفتاه،  لیتر از محلاو، پای    میلی 252

 ،لیتر از ایا  محایط   میلی 8سر  اس  غیر فعا، اضافه گرسیا.  لیتر میلی

ریختاه و باه    لیتاری   میلای  75سار  فالیون استریل سر پوش ی سرون لوله

 سر سماای   و هاای ماافوع باه آن اضاافه     گر  از نموناه  میلی 222میزان 

از هار نموناه،   روز انیوباه شاا.    3-4گراس به مات  سانتی ی سرجه 31

نشت یک ال  تایه و توسط مییروسیوا مورس بررسی قارار گرفات   

 (.7 )شیل

 

  
 یک A: ی روش کشت و مستقیم در نمونه یکسان . مقایسه1شکل 

Blastocystis مدفوع ی در نمونه ،B: Blastocystis فرم های فراوان به

 (04× نمایی  )بزرگ اختصاصی کشت در محیطواکوئلی 

 

 SPSS افازار  نار   سسات آماا  سر  ه هاای با   ساس  ها: داده واکاوی

(version 18, SPSS Inc., Chicago, IL)  شاا. جاات    وانااوی

 P < 252/2استفاس  و  2χ آزمون ی، ازفراوانی و توزیع فراوان ی مقایسه

A B 
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سر ضام ، حساسایت و    سر نظر گرفته شا. یسار معنیسطح به عنوان 

 ویژگی روش مستقیم نسمت به روش نشت به عنوان استاناارس طالیی 

 .سنجیا  شا

 

 ها افتهی

جاات سریافات     نفر مراجعه نننا 726 ی مافوع ، نمونهسر ای  مطالعه

باا روش مساتقیم و    Blastocystisاز نظر آلوسگی به نارت باااشت، 

 و سر (سرصاا  5/9) ماورس  72 ،مساتقیم روش  سر. شاا بررسای   نشت

 Blastocystisاز لحااظ وجاوس   ( سرصا 3/78) مورس 23نشت  روش

شا. روش مستقیم سر مقایسه با روش نشات، سارای حساسایت   مثمت 

 سرصاااا، ارزش اخمااااری مثمااات  32/81سرصاااا، ویژگااای  22/25

 سرصا ساشت. 18/83سرصا و ارزش اخماری منفی  16/32

نفار   75مرس و  (صاسر 7/88)نفر  777 ،جمعیت مورس بررسیسر 

سر مرسان و زناان باه    Blastocystisفراوانی  زن بوسنا. (سرصا 9/77)

ارتمااط   باوس. ( سرصا 3/73)مورس  2و ( سرصا 9/78)مورس  27ترتی  

 وجاوس نااشات   Blastocystisو آلاوسگی باه    جان، ساری بای    یمعن

(599/2  =P.)  

 نفاار  29سااا،،  22زیاار  (سرصااا 8/2)نفاار  7از نظاار ساا   

 سااا،،  32-39 (سرصااا 2/35)نفاار  43سااا،،  22-29 (سرصااا 6/23)

سا،  52-59 (سرصا 9/8)نفر  77سا،،  42-49 (سرصا 2/26)نفر  32

سا، بوسناا. بیشاتری  ماوارس فراوانای      62باالی  (سرصا 1/5)نفر  1و 

Blastocystis  سا،، سر مجماوع   32-39و  22-29های سنی  سر گرو

و  جان، ساری بای    یارتمااط معنا  باوس.   (سرصاا  8/62)نفار   74برابر 

(. از لحاظ شاغل،  P=  418/2مشاها  نشا ) Blastocystisآلوسگی به 

وجاوس   Blastocystisو آلوسگی باه   نوع شغلساری بی   یاختالا معن

 (.7( )جاو، P=  549/2نااشت )

 ،(سرصاا  8/4)ساواس   سر افراس بی Blastocystis به آلوسگی میزان

(، فاو   سرصا 6/41(، سیپلم )سرصا 3/33)مایی سارای تحصیالت راهن

آزمون آماری  ی نتیجهبوس. ( سرصا 5/9) لیسان، و (سرصا 8/4سیپلم )

صایالت و آلاوسگی باه    حبی  میزان ت ساری یاختالا معن ،به عمل آما 

Blastocystis را نشان نااس (111/2  =P).  

سرصاا   2/11از نظر نوع آی مصرفی، از میان افراس مورس مطالعاه،  

سرصا آی معاانی و   8/2سرصا آی تصفیه شا ،  8/73نشی،  آی لوله

نموسناا. از افاراس آلاوس  باه      از هر سه نوع آی استفاس  مای  سرصا 7/8

Blastocystis، 3/81 سرصا آی تصفیه  2/73نشی،  سرصا از آی لوله

آزمون  ی نتیجهنرسنا.  سرصا از هر سه نوع آی استفاس  می 1/8شا  و 

و  ناوع آی مصارفی  ساری بای    یاخاتالا معنا   ،عمال آماا   آماری به 

 .(P=  962/2) ااسنرا نشان  Blastocystisآلوسگی به 

سرصا افراس سر ما  اخیر سفر نرس  بوسنا  3/72از لحاظ مسافرت، 

سرصا ایا  افاراس آلاوس      7/1و  Blastocystisسرصا آلوس  به  2/3نه 

 Blastocystisو آلاوسگی باه    مسافرتساری بی   یاختالا معننموسنا. 

 (.P=  271/2وجوس نااشت )

سرصااا افااراس پرنااا   3/1از نظاار نهاااااری حیوانااات خااانهی، 

 Blastocystisسرصاا سارای   2/3نرسنا نه از ای  تعااس،  نهاااری می

آزماون آمااری باه     ی نتیجهسرصا ای  افراس آلوس  نموسنا.  2/4بوسنا و 

و  نهاااری حیوان خانهی )پرناا (   ساری بی یاختالا معن ،عمل آما 

  .(P=  229/2) را نشان ساس Blastocystisآلوسگی به 

سرصاا از افاراس    4/69از نظر رعایت باااشات فارسی و غارایی،    

شست  سست قمل از ، بعا از اجابت مزاجها  شست  سستموارسی ماننا 

ی ننناا  را  با مواس ضاا عفاون   یجاتو  و سمزیشست  مو  غرا خورسن

سرصاا از افاراس    6/32نموسنا نه مربوط به ای  گرو  باوس.   ت میرعای

نموسنا ناه از نال افاراس آلاوس  باه       بعری از موارس فو  را رعایت می

Blastocystis،   سرصا به ای  سو گرو   9/42سرصا و  7/59به ترتی

ساری بای    یاخاتالا معنا   ،2χ آزمون آماریی  اختصاص ساشت. نتیجه

را نشاان   Blastocystisو آلوسگی باه   غرایی -رعایت باااشت فرسی

 .(P=  667/2) ااسن

 

 بر اساس نوع شغل Blastocystisشیوع . 1جدول 

 مثبت Blastocystis منفی Blastocystis کل عنوان شغل یا محل اشتغال

 4  (3/3) 19  (1/15) 33  (3/18) آشپز

 3 (4/3) 15  (9/11) 18 (3/14) فود فست و رستوران

 5 (0/4) 13  (5/9) 17 (5/13) بار و سبزیجات تره و میوه

 4  (3/3) 11  (7/8) 15 (9/11) نانوایی

 1  (8/0) 10 (9/7) 11 (7/8) قنادی

 1  (8/0) 5 (0/4) 6 (8/4) فروشگاه گوشت، و مرغ و ماهی

 0( 0) 5 (0/4) 5 (0/4) کودک مهد

 5(0/4) 36 (6/30) 31 (6/34) مشاغل سایر

  .انا شا  هیارا تعااس )سرصا(به صورت  ریمقاس
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 بحث

Blastocystis  سر سراسر جاان موجوسات  سستها  گوارشانهل رایج

باه طاور   سر نشورهای سر حا، توسعه باالتر اسات و  آن شیوع . است

حیواناات و مصارا ماواس     تماژ باا باااشت،  عا  رعایتبا  ،معمو،

 نشاان ساس ناه   ،نتایج ای  مطالعه. (77)ارتماط سارس غرایی یا آی آلوس  

هاای   سرصا نمونه 3/78 و با روش نشت سرصاا 5/9 مستقیمبا روش 

شا نه به طور تقریمی، با ساایر مطالعاات   مثمت  Blastocystisمافوع 

 غاری  ا،شام  سر همیااران  و ی محمای خوانی سارس. نتایج مطالعه هم

 باا  شاا   آوری جماع  مافوع های نمونه سرصا 3/1 نه ساس نشان ایران،

 ای مطالعاه  و سر (72)مثمت شانا  Blastocystis نظر از مستقیم روش

فروشاناگان ماواس    Blastocystis باه  آلاوسگی  ایران، جنوی سر سیهر

 ی مطالعه نتایج(. 73) شا برآورس سرصا 6/75 مستقیم، غرایی با روش

 باا  ماافوع  هاای  نموناه  سرصا 2/75 نه ساس نشان همیاران، و یموسو

مثمات   Blastocystis نشات  روش باا  سرصاا  8/23 و مستقیم روش

 . (74)شانا 

هااای  نااه روش Rivera و Santos ی مطالعااه نتااایج همچناای ،

 باا  ناه  را مقایسه نموسنا، نشاان ساس  Blastocystis تشخی  مختلف

هاای   نموناه  سرصاا  1/32 نشت روش با و سرصا 2/8 مستقیم، روش

 پااژوه  . نتااایج(75)مثماات شااانا  Blastocystis نظاار مااافوع از

Roberts مطالعاات  ساایر  و حاضار  ی مطالعاه  با راستا همیاران هم و 

 هاای  نموناه  از سرصاا  52 حااوس  مییروسیوپی روش با نه ساس نشان

 Blastocystis(. 76)توان تشاخی  ساس   را می Blastocystis به آلوس 

از نظر   ونباشا. فر  نیستی آن  یم یمختلف های وانااز  سارای اشیا،

مییروسایوپی تشاخی     هاای  باا روش ممی  است است،  انااز  نو ک

هاای شایوع ایا      سر گازارش و موج  نااه  قابال مالحظاه     ساس  نشوس

گفتاه،   بنابرای ، با توجه باه نتاایج مطالعاات پای      .(71)گرسس  می یاخته تک

سر مطالعات اپیامیولو یک و مطالعاتی نه نتایج سقیاق ماورس   شوس  توصیه می

 یاخته استفاس  شوس.   باشا، از روش نشت برای تشخی  ای  تک نیاز می

ویژگااای روش  ، حساساایت و Rivera و Santosی  سر مطالعااه 

سرصاا   9/95و  4/79مستقیم نسمت به روش محیط نشت باه ترتیا    

  ویژگاای وسرصااا  22/25 حساساایت ی حاضاار، باارآورس شااا. سر مطالعااه

( 74-76) مطالعاات  ساایر  و مطالعاه  ای  نتایج. آما سست بهسرصا  32/81

 حساسایت  از نشات  محایط  به نسمت مستقیم روش نه سهامی نشان

 یاک  هاا  یاختاه  تک نشت محیط نه جایی آن از. است برخورسار نمی

 تماایل  سم  همچنی ، و باشا می ها آن تیثیر و رشا جات غنی محیط

 زیار  سر هاا  آن سیاان  ناه  شاوس  می تر بزرگ ی انااز  با اشیالی به ها آن

 موارس نشف بنابرای ، گرسس، می انجا  بیشتری ساولت با مییروسیوا

   .گیرس می صورت بیشتری حساسیت با نشت سر مثمت

 بیوتیاک  آنتای  از نشات  محایط  سااخت  برای حاضر، سر پژوه 

 هاا  باانتری  رشاا  مااار  باا  ها بیوتیک آنتی نه نیست بعیا. استفاس  نشا

با توجاه باه    .نیز بشونا ها Blastocystis مستقیم غیر سرنوی موج 

از نظار  سر سساترژ،   Blastocystis نشات محایط   ناه ترنیماات   ای  

 و همچنای ،  باشاا  مای  و سااخت آن راحات   هزینه مقرون باه صارفه  

Blastocystis، سر محایط نشات باه    ی اسات ناه   هاای  ارگانیسم ءجز

هاای   روش نشات بار روش   ، بناابرای  یاباا  تیثیار مای  راحتی رشا و 

 مستقیم ارجحیت سارس.

ی  سر افراسی ناه پرناا    Blastocystisسر ای  مطالعه، آلوسگی به 

یاختاه   هایی از ای  تک خانهی ساشتنا، بیشتر بوس. سر حقیقت، زیرگونه

سر بی  انسان و حیوانات مشاترک هساتنا ناه سر صاورت تمااژ باا       

 .(2)ممتال خواها شا  Blastocystisنسان به حیوانات آلوس ، ا

گیاری نارس ناه فراوانای آلاوسگی باه        توان نتیجه به طور نلی، می

Blastocystis     سر متقاضایان سریافاات ناارت باااشاات مشاابه سیهاار

ها سر تایاه و توزیاع    باشا، اما به سلیل نق  مستقیم آن اقشار جامعه می

مواس غرایی، اهمیت بیشتری سر انتقا، آلوسگی سارنا. همچنای ، نتاایج   

نشان ساس نه روش مساتقیم نسامت باه نشات بارای شناساایی انهال        

Blastocystis   از حساسیت نمی برخورسار است. از ای  رو، پیشانااس

راواناای آلااوسگی بااه   شااوس نااه جااات تشااخی  و تعیاای  ف    ماای

Blastocystis هاای تشاخی  طمای عاالو  بار روش       ، سر آزمایشها

 .مستقیم از روش نشت نیز استفاس  گرسس

 

 تشکر و قدردانی

 باه  شناسای  انهال  ارشاا  نارشناسای  ی نامه پایان از قسمتی مطالعه ای 

 اصافاان  پزشیی علو  سانشها  همیاری با نه است 396546 ی شمار 

 گرو  همیاری و سانشها  پژوهشی معاونت مالی حمایت از. شا انجا 

 اصافاان  باااشتی مرانز به مراجعی  و پزشیی ی سانشیا  شناسی انهل

 .گرسس می قارسانی و تشیر
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Abstract 

Background: Blastocystis is currently one of the most common protozoa in the human gastrointestinal tract and 

a wide range of animals. This protozoan has different shapes and sizes. Its small cystic form may not be detected 

by microscopic methods. The purpose of the present study was to compare the direct method with culture in 

detection of Blastocystis parasite among the health card applicants.  

Methods: Stool samples were collected from 126 people who applied for a health card in Isfahan City, Iran, in 

year 2017. The samples were examined directly by microscope for the presence of Blastocystis. Then, all 

samples were cultured in Blastocystis specific medium. After 3-4 days, culture samples were smeared and 

examined under a microscope. 

Findings: 12 samples (9.5%) in direct method and 23 samples (18.3%) in culture medium were positive for 

Blastocystis. The sensitivity and specificity of the direct method compared to the culture was 25.00 and 87.32 

percent, respectively. Other factors such as sex, age, education, travel, and gastrointestinal symptoms were not 

associated with Blastocystis infection, but there was a significant relationship between bird retention and 

Blastocystis infection. 

Conclusion: The results of this study show that the incidence of Blastocystis infection among the health card 

recipients is similar to that of other people of society; but these individuals are more important in transmitting 

the infection. Moreover, comparison of direct method with culture for identification of Blastocystis parasites 

indicates that culture is superior. 
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