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ABSTRACT

Background & objectives: Trichostrongylus spp. are common parasites of herbivorous
animals and trichostrongyliasis is an important zoonotic disease in Iran, especially in northern
Iran. Routine laboratory methods for diagnosis of these infections are direct smear and
formalin-ethyl acetate techniques. There is no enough evidence about the sensitivity of
nutrient agar plate culture for detection of Trichostrongylus spp infections. The objective of
this study was to compare the nutrient agar plate culture and the formalin-ethyl acetate
sedimentation techniques for laboratory diagnosis of human trichostrongyliasis in an endemic
area of northern Iran.
Methods: A total of 1553 fresh stool samples were collected from residents of 31 villages
within the Fouman district in Guilan province during 2015–2016. All samples were examined
using nutrient agar plate culture and formalin- ethyl acetate concentration techniques for
detection of Trichostrongylus spp. infections.
Results: Overall, 71 cases were diagnosed with Trichostrongylus spp. by at least one of the
methods. Considering parasitological results as the diagnostic gold standard, the sensitivity
and specificity of nutrient agar plate culture were 90.1% and 100%, respectively. Also, the
sensitivity and specificity of the formalin ethyl acetate concentration method were 95.8% and
100%, respectively.
Conclusions: According to the results of this study, the formalin ethyl acetate method is more
sensitive than nutrient agar plate culture in the diagnosis of human trichostrongyliasis,
especially in humid climate regions such as North of Iran.
Keywords: Formalin Ethyl Acetate Sedimentation; Nutrient Agar Plate Culture,
Trichostrongylus
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مقدمه
ــل    ــترونژیلوس انگ ــنس تریکوس ــاي ج ــاي نماتوده ه

ران در سراســـــر جهـــــان هســـــتند.  اعلفخـــــو

بیمـاري مشـترك انسـان و دام    1تریکوسترونژیلیازیس
بوده و آلودگی انسانی در بسیاري از کشورها از جمله

، نیوزلنـد  ]4[، فرانسـه  ]1[، عـراق  ]2،3[الیا ، ایت]1[ژاپن 

1 Trichostrongyliasis

چکیده
مهـم  گونه هاي تریکوسترونژیلوس انگل شایع حیوانات علفخوار بـوده و تریکوسـترونژیلیازیس یـک بیمـاري     : هدفوزمینه

مشترك بین انسان و دام است. روش معمول تشخیص آزمایشگاهی تریکوسترونژیلیازیس آزمایش مدفوع به روش مستقیم یا 
هـاي  تغلیظ است. شواهد کافی در خصوص حساسیت کشت مدفوع بر روي محـیط نوترینـت آگـار بـراي تشـخیص عفونـت      

اتیل استات بـراي  -وش هاي کشت نوترینت آگار و فرمالینتریکوسترونژیلوس وجود ندارد. این مطالعه به منظور مقایسه ر
وس در ساکنان یکی از مناطق اندمیک شمال ایران انجام شد.تریکوسترونژیلتشخیص آلودگی به 

تا 1394هاي روستاي منطقه فومن در استان گیالن در طی سال31نمونه مدفوع تازه از ساکنان 1553در مجموع : کارروش
هـاي  گردید. تمامی نمونه ها جهت تشخیص آلودگی به گونه هاي تریکوسترونژیلوس بـا اسـتفاده از روش  جمع آوري 1395

استات مورد آزمایش قرار گرفتند.اتیل-کشت نوتریت آگار پلیت و روش فرمالین
ـ   نمونه از نظر آلودگی بـه تریکوسـترونژیلوس حـداقل بـا یکـی از روش     71به طور کلی یافته ها:  میـزان  د.هـا مثبـت بودن

استاندارد طالیی بـه  هاي انگل شناسی به عنوانحساسیت و ویژگی روش کشت نوترینت آگار با درنظر گرفتن مجموع روش
100و 8/95استات به ترتیب اتیل-ارزیابی شد. همچنین میزان حساسیت و ویژگی روش فرمالیندرصد100و 1/90ترتیب 
تعیین شد.درصد
درخصوصانسانی بهتریکوسترونژیلیازیستشخیصدراستاتاتیل-فرمالینروشمطالعه،اینایجنتاساسبر: گیرينتیجه
.کشت نوتریت آگار پلیت داردبهنسبتبیشتريحساسیتایرانشمالهمانندمرطوبمناطق

پلیت، تریکوسترونژیلوسآگارنوتریتاتیل استات، کشت-روش فرمالین: کلیديهايواژه
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، کـره  ]1[، مصـر  ]8[، تایلند ]7[، الئوس ]6[، استرالیا ]5[
گزارش شده است. در ]9[و همچنین ایران ]1[جنوبی 

هـاي مختلفـی از   مطالعات اپیدمیولوژیک ایـران گونـه  
هـا شـامل   جنس تریکوسترونژیلوس در انـواع میزبـان  

، نشــخوارکنندگان اهلــی ]10-12[علفخــواران وحشــی 
گزارش شده است. ]17-14, 9[و انسان ]9،13[
ریکوسترونژیلوس در انسان گونه از جنس ت12کنون تا

گونه آن نیـز از  10سر دنیا شناسایی شده که در سرتا
ــتثناء    ــه اســ ــت. بــ ــده اســ ــزارش شــ ــران گــ ایــ

هـا زئونـوز   تریکوسترونژیلوس اورینتالیس سایر گونه
و هــانزدیــک انســان بــا دامبــوده و بــه دلیــل تمــاس

کوددهی مزارع و باغات با مـدفوع احشـام بـه انسـان     
ي گذشـته ایـن   هـا . در دهـه ]9،16[گـردد  منتقل مـی 

نماتود در اکثر مناطق ایران مانند مرکز، جنوب، جنوب 
هـاي  غربی و شمال بسیار شایع بوده و در اکثـر اسـتان  

ي تریکوسترونژیلوس کولوبریفرمیس و هاکشور گونه
ي هـا تریکوسترونژیلوس اورینتالیس بـه عنـوان گونـه   

هـاي اخیـر،   . بر اساس مطالعـات سـال  ]9[غالب بودند 
هاي گـیالن و مازنـدران   آلودگی به این کرم در استان

توجه بـوده و تنهـا گونـه غالـب در ایـن منـاطق       قابل
ــوبریفرمیس باشــد، امــا مــیتریکوســترونژیلوس کول

اورینتالیس نشده گزارشی از گونه تریکوسترونژیلوس
. آلودگی انسانی تریکوسـترونژیلیازیس  ]16-18[است 

از طریــق خــوردن ســبزیجات آلــوده بــه الرو عمــدتاً
فیالریفرم و یا به ندرت از طریق نفـوذ پوسـتی ایجـاد   

فاقـد عالئـم   ي انسانی عمدتاًها. عفونت]19[گردد می
ي شدید ممکن است هاباشند اما در آلودگیمیبالینی
ي شکمی، حالت تهـوع، اسـهال، نفـخ،    هابروز دردباعث 

آنمی و ائوزینوفیلی خفیـف  سرگیجه، خستگی عمومی،
تشـخیص تریکوسـترونژیلوس عمـدتاً بـر     ].20[گردد 

ي ایـن کـرم در نمونـه مـدفوع    هامبناي مشاهده تخم
هـاي انگـل شناسـی کـاربرد     باشد و در بـین روش می

تشخیصی هاي آزمایشگاهدرروش رسوبی فرمالین اتر
مطالعات مختلف نشان داده است که .]1[رایج تر است

روش کشت مدفوع در محیط نوترینت آگار پلیت در 

هـاي انگـل شناسـی در تشـخیص     مقایسه با سایر روش
اســـترونژیلوئیدس اســـترکورالیس و يهـــاعفونـــت

-23[حساسیت بسـیار بیشـتري دارد  ي قالبدارهاکرم
ندکی در مورد مقایسـه  . اما، تا به امروز مطالعات ا]21

ي تشخیص آزمایشگاهی تریکوسترونژیلیازیس هاروش
. این مطالعـه بـه منظـور    ]24[انسانی انجام شده است 

ارزیابی روش کشت مدفوع در محیط نوترینت آگـار  
اسـتات جهـت   اتیـل -پلیت بـا روش رسـوبی فرمـالین   

تشخیص تریکوسترونژیلیازیس انسانی در یـک منطقـه   
ن انجام شد.آندمیک شمال ایرا

روش کار
جمع آوري نمونه 

ي تشخیصی بـوده  هااین مطالعه از نوع ارزیابی آزمون
و براي مقایسه دو روش کشت نوترینت آگار پلیـت و  

ــالین ــوبی فرم ــل-روش رس ــخیص اتی ــتات در تش اس
آزمایشگاهی تریکوسترونژیلوس انسانی انجام شد. در 

یـی  این پژوهش با توجـه فقـدان روش اسـتاندارد طال   
ي هـا روشبراي تشخیص این نمـاتود، مجمـوع نتـایج    

اتیل استات و کشـت  -ي فرمالینهاشناسی (روشانگل
در محیط نوترینت آگار) به عنوان استاندارد طالیی در 

ــوري  ــد. بط ــه ش ــر گرفت ــا روش  نظ ــه اي ب ــه نمون ک
استاندارد طالیی، مثبت در نظر گرفته شد که حـداقل  

ي مدفوع هابود. نمونهیممثبتهاروشبا یکی از این 
مورد بررسی در این مطالعه، در طی یک پـژوهش بـا   

ي هـا هدف تعیـین هویـت و بررسـی مولکـولی گونـه     
تریکوسترونژیلوس انسـانی در روسـتاهاي شهرسـتان    

. در ایـن مطالعـه تعـداد    ]16[آوري گردید فومن جمع
روستاي این شهرسـتان در  31نمونه مدفوع از 1553

آوري و بـه مرکـز   جمـع 1395تـا  1394هاي طی سال
ـ   هر فــومن جهــت انجــام آزمایشــات     بهداشــت شـ

شناسی منتقل گردید. الزم به ذکـر اسـت کـه در    انگل
برخی از روستاها (آلیان و ماکلوان) که شیوع این انگـل  

ي مــدفوع بیشـتري جهــت  هـا بـاال بـود، تعــداد نمونـه   
ــ ــد. روش  دســتهب ــت اخــذ گردی آوردن مــوارد مثب
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کمیته اخـالق پـژوهش دانشـگاه علـوم     گیري در نمونه
ــی    ــد اخالقـ ــا کـ ــد و بـ ــد شـ ــزوین تائیـ ــکی قـ پزشـ

IR.QUMS.REC.1394.111 .ثبت شد
ي آزمون هاتکنیک

حدود یک گرم از مدفوع استات: اتیل-روش فرمالین
ــا  ــالین  10ب ــر فرم ــی لیت ــرده و  10میل ــوط ک % مخل

میلی لیتر از سوسپانسیون 7سوسپانسیون تهیه شد. به 
میلی لیتر اتیل استات افزوده و به شدت 3، صاف شده

ــدت    ــه مـ ــان داده و بـ ــه در 2تکـ دور 2000دقیقـ
سانتریفوژ گردید. سپس تمام رسوب تحتـانی از نظـر   

ي تریکوسترونژیلوس مورد بررسی قرار هاوجود تخم
.]1[گرفت 

گرم 2-3حدود روش کشت در محیط نوترینت آگار:
ط کشت نوترینت از نمونه مدفوع تازه را بر روي محی

ي خشک چند قطـره  هاآگار قرار داده شد و به نمونه
آب مقطـــر اســـتریل اضـــافه گردیـــد. ســـپس درب 

بسـته و در دمـاي   ي کشت را با پارافیلم کامالًهامحیط
ºC32-26  از هـا ایـن محـیط  نگهداري شـدند. سـپس

روزهاي سوم تا پنجم بعد از کشت، روزانـه بـه کمـک    
وجـود الرو یـا ردپـاي آن    استریومیکروسکوپ از نظر 

.]16[بررسی شدند 
براي تایید و تشخیص قطعی الرو تریکوسـترونژیلوس،  

ولـرم  سـرم فیزیولـوژي  بـا مثبـت کشـت يهامحیط
شستشو داده شد. سپس سرم فیزیولوژي روي سـطح  

ــت ر  ــیط کشـ ــوب  محـ ــرده و رسـ ــانتریفیوژ کـ ا سـ
آمده از نظر وجود الرو بررسی گردید. سپس دستبه

ي هاي مرفولوژیک از الروها و کرمهاویژگیبر اساس 
ــالغ اســترونژیلوئیدس اســترکورالیس و نماتودهــاي   ب

ي قالبـدار تفکیـک   هـا آزادزي و همچنین الروهاي کرم
.]16[داده شدند 

اتیـل اسـتات و   -ي فرمـالین هـا در نهایت نتـایج روش 
کشت در محیط نوترینت آگار با استفاده از نرم افـزار  

SPSSبی قرار گرفت و حساسیت، ویژگی، مورد ارزیا

ي اخباري مثبت و منفی و صحت کلـی تعیـین   هاارزش
شد.

هایافته
71نمونـه مـدفوع   1553در این مطالعـه از مجمـوع   

ــا   ــه تریکوســترونژیلوس ب ــودگی ب ــه از نظــر آل نمون
-ي فرمـالین هـا ي انگل شناسی (روشهاروشمجموع 

ثبـت  اتیل استات و کشت در محیط نوترینـت آگـار) م  
نمونــه بــا اســتفاده از روش 68از ایــن تعــداد بودنــد.
نمونه با روش کشت آگـار  64اتیل استات و -فرمالین

). در رســوب 1مثبــت تشــخیص داده شــدند (جــدول 
در هـا تخـم اتیل استات اکثراً-حاصل از روش فرمالین

مرحله مورال قرار داشتند اما در برخی مـوارد الرو در  
). در روش کشـت  1د (شکل داخل تخم مشاهده گردی

مدفوع در محیط نوترینت آگـار ردپـاي سینوسـی یـا     
الرو بر روي سطح محیط کشت مشـاهده شـد (شـکل    

ي کشت داراي رد پا یا الرو جهت تاییـد بـا   ها). محیط2
سرم فیزیولوژي ولرم شسته شده و زیر میکروسکوپ 
الرو فیالریفــرم تریکوســترونژیلوس کــه داراي انتهــاي 

مري کوتاه هستند مشاهده گردید (شـکل  نوك تیز و 
3 .(

ــی روش    ــیت و ویژگ ــزان حساس ــه می ــن مطالع در ای
نظــر گــرفتن مجمــوع اتیــل اســتات بــا در-فرمــالین

اسـتاندارد طالیـی بـه    ي انگل شناسی به عنوانهاروش
ــب  ــد100و 8/95ترتی ــزان  درص ــین می ــود. همچن ب

حساسیت و ویژگی روش کشت نوترینت آگـار بـا در  
ي انگل شناسی به عنـوان  هاروشتن مجموع نظر گرف

ارزیابی درصد 100و 1/90استاندارد طالیی به ترتیب 
ي اعتبارسـنجی روش کشـت   هـا شد. مقایسـه شـاخص  

اتیل اسـتات در  -نوترینت آگار پلیت و روش فرمالین
تشخیص آزمایشگاهی آلودگی به تریکوسـترونژیلوس  

نشان داده شده است.2در جدول 
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اتیل استات- فرمالینرسوبدر(B)) و توده جنینی در مرحله مورال Aحاوي الرو (تخم تریکوسترونژیلوس. 1شکل

)Bو Aآگار (نوترینتمحیطروي سطحبرتریکوسترونژیلوسالروپاي. رد2شکل

کوتاه)طول مريوتیزنوك(انتهاي الروکشتمحیطازتریکوسترونژیلوس بدست آمدهفرمفیالري. الرو3شکل

اتیل استات و کشت آگار در تشخیص آلودگی به تریکوسترونژیلیازیس انسانی- ي فرمالینهاروش. مقایسه نتایج 1جدول 
منفی (درصد)مثبت (درصد)روش آزمایشگاهی

)63/95(1485)37/4(68اتیل استات-فرمالین
)88/95(1489)12/4(64کشت آگار

جمع کل
1553=n

71)57/4(1482)43/95(
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اتیل استات در تشخیص تریکوسترونژیلوس انسانی- ي کشت آگار و فرمالینها. مقایسه متغیرهاي اعتبار سنجی روش2جدول 
متغیر اعتبار سنجی

روش آزمایشگاهی
حساسیت

(%)
ویژگی

(%)
ارزش اخباري مثبت 

(%)
منفیارزش اخباري

(%)
صحت کلی

(%)
8/951001008/998/99اتیل استات-مالینفر

1/901001005/995/99کشت آگار

بحث  
ــه تریکوســترونژیلوس انســانی از بســیاري   آلــودگی ب

تاسـر جهـان بخصـوص در کشـورهاي     در سرهاکشور
میانه، خاور دور و کشورهاي آفریقـایی گـزارش   خاور

. در ایــران بــه دلیــل مجــاورت محــل ]1[شــده اســت 
به عنوان مخزن انگل و اسـتفاده  هاگی انسان با دامزند

از کود حیوانی در مزارع و کشاورزي، شیوع ایـن انگـل   
ي گذشـته شـیوع   هـا . در دهـه ]16،17[ستابسیار باال

ــت ــاالي عفون ــاب ــه ه ــا گون ــانی ب ــاي انس ــف ه ي مختل
تریکوسترونژیلوس از بسیاري از مناطق ایران گزارش 

ریکوسترونژیلوس در که شیوع تشده است. به طوري
،درصـد 67، اصـفهان  درصـد 71هاي خوزسـتان  استان

19، کرمانشـاه  درصد37، هرمزگان درصد42تهران 
ي اخیر ها. در دهه]9[بود درصد 8ندران مازدرصد و

ي منتقله از طریق خاك در ایـران کـاهش   هااغلب کرم
ــت  ــته اســـ ــمگیر داشـــ ــان  ،چشـــ ــا همچنـــ امـــ

یلوئیدیازیس بـــه تریکوســـترونژیلیازیس و اســـترونژ
آلـودگی  ترتیب به دلیل زئونوز بـودن و پدیـده خود  

. مطالعـات  ]16،17،25،26[شان قابل توجه اسـت شیوع
هاي اخیر نشان داده اسـت کـه شـیوع    مختلف در سال

هاي خوزسـتان  تریکوسترونژیلیازیس انسانی در استان
2و مازنـدران  ]16[درصـد 3، گـیالن  ]27[درصد 18

که دلیلی بر لـزوم بکـارگیري روش   بوده ]18[درصد 
حساس در تشخیص این انگـل اسـت. بنـابراین در ایـن     

-ي فرمـالین هـا روشي اعتبارسـنجی  هـا مطالعه معیار
اتیــل اســتات و کشــت در محــیط نوترینــت آگــار در  
ــدیگر    ــا یک ــانی ب ــترونژیلیازیس انس ــخیص تریکوس تش

سنجیده شد.

اتیـل اسـتات  -در این بررسی حساسیت روش فرمالین
بیشتر از روش کشت در محیط نوترینت آگـار بـود و   

محاســبه گردیــد. درصــد100ویژگــی هــر دو روش 
که تنها حاضر با مطالعه نجمی و همکاران نتایج بررسی

ــابی   ــه ارزی ــده در زمین ــام ش ــه انج ــاروشمطالع ي ه
تشخیصی تریکوسترونژیلیازیس انسانی است، همخوانی 

نمونه 970ان . در مطالعه نجمی و همکار]28[نداشت 
ــت     ــود عفونــ ــاظ وجــ ــانی از لحــ ــدفوع انســ مــ

ي فرمالین اتر و کشت هاروشتریکوسترونژیلوس به 
ارزیـابی شـدند. حساسـیت و    در محیط نوترینت آگار
محیط نوترینت آگار به ترتیب ویژگی روش کشت در 

-و براي روش رسوبی فرمـالین درصد 1/98و2/88
شـد. دالیـل   محاسبه درصد100و 7/62اتر به ترتیب

توان براي تفاوت در نتایج مطالعه حاضر میمختلفی را
و مطالعه نجمی و همکاران مطـرح نمـود. در مطالعـه    

ي نوترینـت  هـا ها در محـیط حاضر به دلیل رشد قارچ
آگار پس از چهار تا پـنج روز از کشـت امکـان ارزیـابی     

تر وجود نداشت زیرا در شمال کشور به دلیـل  طوالنی
پس از چهار تا پنج روز به وفور در هاقارچرطوبت باال 

کننـد و امکـان بررسـی را    مـی ي کشت رشـد هامحیط
ــر ــیممکنغی ــت را م ــیت روش کش ــازند و حساس س
آورند. اما در مطالعه نجمی و همکاران که میترپایین

ي کشت بـه علـت خشـکی    هادر تهران انجام شد پلیت
نـابراین  هوا تا یک هفته مورد ارزیابی قـرار گرفتنـد. ب  

روش کشت نوترینـت آگـار در شـرایط آب و هـواي     
متفاوت نتـایج مختلفـی در تشـخیص ایـن انگـل نشـان      

دهد. از طرف دیگر در این مطالعـه تمـام رسـوب    می
ــالین ــم    -فرمـ ــود تخـ ــر وجـ ــتات از نظـ ــل اسـ اتیـ

تریکوسترونژیلوس مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه      
و برد. همچنین در هـر د میحساسیت این روش را باال
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اما بـا  ؛گیري نشده استاین مطالعات بار کرمی اندازه
توجه به اینکه این مطالعـه در یکـی از منـاطق انـدمیک     
ــت و    ــده اس ــام ش ــران انج ــترونژیلوس در ای تریکوس

بار کرمی در چنین مناطقی بـاالتر اسـت، نتـایج    عمدتاً
این دو روش تشخیصی به یکدیگر نزدیکتر شده است. 

رمـی بیشـتر باشـد شـانس     که کـه اگـر بـار ک   بطوري
اتیل اسـتات یـا   -مشاهده تخم کرم در روش فرمالین

ــر بیشــتر شــده و ارزش تشخیصــی ایــن  -فرمــالین ات
رود.میباالترهاتست

ي گسترش مسـتقیم،  هاو همکاران روش1جانگووتیوس
اتر و کشت آگـار پلیـت   -رادا موري، فرمالینهاکشت

بـا یکـدیگر   ي قالبـدار انسـانی   هارا جهت تشخیص کرم
مطالعـه ایـن محققـان نشـان داد کـه      مقایسه کردنـد. 

روش کشت مدفوع در محیط آگار پلیت در مقایسه با 
ي هـا ي انگل شناسی در تشخیص عفونتهاروشسایر 
حساسـیت بیشـتري دارد. همچنـین    ي قالبـدار هـا کرم

بررسی روزانه سطح محیط کشت آگار به مدت شش 
. ]22[روز متوالی، حساسیت این را افزایش داد 

مطالعات مختلـف نشـان داده اسـت کـه روش کشـت      
ي انگـل شناسـی داراي   هـا روشآگار نسبت بـه سـایر   

حساسیت بیشتري جهت تشخیص استرونژیلوئیدیازیس 
. الزم به ذکر است کـه  ]21،23،26،28[باشدمیانسانی

در تشخیص استرونژیلوئیدیازیس با روش کشت آگار 
دو تا سه روز پس از کشـت، مـورد بررسـی    هامحیط

گیرنـد. بنـابراین آلـودگی بـه قـارچ عمـدتاً      مـی قرار
کند. مشکلی در تشخیص این انگل ایجاد نمی

و همکاران چهار روش گسترش مستقیم، تغلـیظ  2ساتو
رادا مـوري و کشـت   هـا اتیل اسـتات، کشـت  -فرمالین

بـه منظـور تشـخیص اسـترونژیلوئیدس     را آگار پلیت 
. ایـن مطالعـه   نداسترکورالیس با یکدیگر مقایسه نمود

96نشــان داد کــه روش کشــت آگــار پلیــت بــیش از 
ــد  ــترونژیلوئیدس   درصــ ــت اســ ــوارد مثبــ از مــ

1 Jongwutiwes
2 Sato

ــان. ]29[دهــد مــیاســترکورالیس را تشــخیص و 3رای
نشان دادنـد کـه حساسـیت روش کشـت     همکاران نیز 

رادا موري و هااتر،-ي فرمالینهاروشآگار نسبت به 
و همکـاران  4آینس. در مطالعه ]30[برمن بیشتر است 

ي آزمایش مدفوع شامل کشت هاروشنیز حساسیت 
اتـر جهـت تشـخیص    -آگار، بـرمن و تغلـیظ فرمـالین   

نمونــه 631ژیلوئیــدس اســترکورالیس در  اســترون
مورد ارزیـابی قـرار گرفـت. در ایـن مطالعـه      مدفوع

-حساسیت روش کشت آگار، برمن و تغلیظ فرمـالین 
، 95روش بـه ترتیـب   3ه ترکیـب نتـایج   اتر در مقایسـ 

. در یک مطالعه ]31[گزارش شد درصد5/27و 5/72
مقایسه اي کـه توسـط کیـا و همکـاران انجـام گرفـت،       

ي انگل شناختی شامل کشـت آگـار، آزمـایش   هاروش
ــالین ــتقیم و فرمــ ــخیص  -مســ ــت تشــ ــر جهــ اتــ

ژیلوئیدس استرکورالیس مـورد بررسـی قـرار    استرون
گرفتند. در این مطالعه کارایی روش کشـت نوترینـت   

مورد 6برابر روش تغلیظ فرمالین اتر بود. اما 2آگار 
اتـر مثبـت   -یی که با روش تغلیظ فرمـالین هااز نمونه

ــار من  ــت آگ ــت نوترین ــط روش کش ــی شــدند، توس ف
. ]23[تشخیص داده شدند

ــراي   ــار، ب ــاالي روش کشــت آگ ــرغم حساســیت ب علی
باید الرو تریکوسـترونژیلوس در  تشخیص قطعی حتماً

مایع شسته شده از محیط کشت مشاهده گـردد و بـر   
ي مرفولوژیــک از ســایر نماتودهــا هــااســاس ویژگــی

متمایز شود. از طـرف دیگـر ایـن روش پـر زحمـت و      
زمند چندین نمونـه مـدفوع تـازه    گیر بوده و نیاوقت

است. همچنین خواندن نتیجه کشت نیـاز بـه تجربـه و    
. ]16،21،23[مهارت زیاد دارد 

با توجه بـه اینکـه تـاکنون مطالعـات انـدکی در مـورد       
ي تشخیصــی تریکوســترونژیلیازیس هــاروشمقایســه 

ي هاگردد بررسیمیانسانی انجام شده است، پیشنهاد
ق آنـدمیک انجـام پـذیرد و از    بیشتري در سایر منـاط 

ي تشخیصی دیگـر بخصـوص روش ویلـیس و    هاروش

3 Rayan
4 Ines
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ي مولکــولی نیــز جهــت تشــخیص ایــن انگــل هــاروش
استفاده گردد. همچنـین بهتـر اسـت بـار کرمـی نیـز       

ي کمی آزمایش مدفوع بررسی شـود  هاروشتوسط 
ي انگـل شناسـی مقایسـه گـردد. از     هـا روشو با نتایج 

که از داروهاي ضدقارچ گرددمیطرف دیگر پیشنهاد
در محیط کشت نوتریت آگار استفاده گـردد امـا ایـن    
کار نیازمند ارزیابی تاثیر احتمالی این داروهـا بـر روي   

رشد الرو نماتودها است.

نتیجه گیري
ــیت روش     ــه حساس ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــایج ای نت

اتیل استات بیشـتر از روش کشـت آگـار در    -فرمالین
انسانی بوده و ویژگـی  یلیازیستشخیص تریکوسترونژ

هر دو روش با یکـدیگر برابـر اسـت. همچنـین جهـت      
بایــد الرو تشــخیص قطعــی روش کشــت آگــار، حتمــاً
ده شود. از تریکوسترونژیلوس در شستشوي محیط دی

گیـر بـوده و   زحمـت و وقـت  طرف دیگر این روش پر
نیازمند تکنسین ماهر است. 

تشکر و قدردانی
پزشــکی شی دانــــشگاه علــــومونــــت پژوهــــاز معا

قزوین که در انجـام ایــن تحقیــق  یــاري نمودنـد و     
) را بـه عهــده   662ي این طرح (شـماره  هاکلیه هزینه

ضمناً ایـن مقالـه   .گرددمیگرفتنـد، تشکر و قدردانی 
زاده دانشـجوي  ی از پایان نامـه خــانم اللـه قنبـر    بخش

.کارشناسی ارشد انگل شناسی است
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