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One of the common problems in the medical parasitology laboratory is the 

differentiation of parasites from other elements in the stool and body fluids so-called 

"artifacts". Artifacts generally referred to living or abiotic agents that embedded in the clinical 

sample and may misleading the lab because of their similarity to parasitic organisms. 

Artifacts are an integral part of the diagnosis process and they are cause of common 

misdiagnosis in the laboratory.Their differentiation from pathogenic parasitic agents is done 
by proper diagnosis, which leads to proper treatment of parasitic infections. As usually an 

inexperienced technician often misdiagnosed a yeast or other plant cell as amoeba or 

considers a platelet as a malaria parasite, it may be unsuccessful to identify parasitic 

organisms that really exist in the stool sample. The major forms that cause confusion and 

misdiagnosis in parasitology laboratory are spores, fat droplets, yeast, red blood cells, and 

macrophages.Compared with other parts of the medical laboratory, in parasitology lab less 

attention observe  to this problem. The consequence is the reporting of false positive results, 

incorrect treatment, and patient injury. Identifying, introducing, and differentiating artifacts 

for laboratory personnel, especially inexperienced, are an important factor in accurate 

diagnosis. In the present study, key diagnostic points of parasitic organisms and artifacts have 

been categories. 
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 شناسیانگل آزمایشگاه در هاآرتیفکت از شایع هایانگل افتراق

 

 1*وطن خادم شهرام ،1تپه خسروحضرتی ،2یوسفی الهام ،1اسدی نگار

  یرانا یه،اروم یپزشک علوم دانشگاه  ی،پزشک دانشکده ی،ملکول و یسلول یقاتتحق ومرکز یشناس قارچ و یشناس انگل گروه .1
 یرانا تهران، یپزشک علوم دانشگاه  بهداشت، دانشکده ، یشناس قارچ و یشناس انگل گروه .2
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 است دنب عاتیما و مدفوع در موجود عناصر ریسا از هاانگل افتراق ،یپزشک یشناسانگل شگاهیآزما در جیرا مشکالت از یکی

 قرار ینیبال نمونه درون یقیطر هر به که یازنده ریغ و زنده عوامل به یکل درحالت .اندشده یگذارنام «فکتیآرت» اصطالحا که

 .شودیم گفته فکتیآرت ،کند صیتشخ در اشتباه دچار را اهشگیآزما ،یانگل یها سمیارگان با یاحتمال شباهت علت به و گرفته

 ملعوا از آنها افتراق .هستند شگاهیآزما در جیرا یخطا عوامل از و هستند صیتشخ ندیفرا ریناپذ ییجدا جزء هافکتیآرت

 .شودیم یانگل یها عفونت مناسب درمان به منجر که شودیم انجام درست صیتشخ با پاتوژن یانگل

 یناسائش بیآم عنوان به اشتباه به را یاهیگ یهاسلول ریسا ای مخمر کی اغلب   تجربه، بی تکنسین هر معموال که طورهمان

 ،دارد وجود مدفوع نمونه در واقعا که یانگل یها سمیارگان یشناسائ در احتماال پندارد،یم ایماالر انگل عنوان به را یپالکت ای نموده

 .باشد ناموفق

 ،یچرب قطرات اسپورها، شوند،یم یشناسانگل شگاهیآزما در غلط صیتشخ و یمسردرگ موجب که ییهاشکل نیترعمده

 خشب در اشکال نیابه توجه طبی تشخیص شگاهیآزما یهابخش سایر با مقایسه در .هستند ژهاماکروفا و قرمز گلبول مخمرها،

 افتراق و یمعرف ،ییشناسا .ماراستبی آسیب و اشتباه درمان کاذب، مثبت جینتا گزارش آن، امدیپ که است کمتر یشناسانگل

 نکات ،حاضر ۀدرمطالع .است درست صیتشخ در یممه عامل ،تجربه بی افراد ژهیو به ها،شگاهیآزما پرسنل یبرا هافکتیآرت

  است. شده انجام هافکتیآرت یبند دسته نیهمچن و ها آن از هافکتیآرت افتراقو یانگل یهاسمیارگان یدیکل یصیتشخ

 

 آزمایشگاه انگل، کاذب، مثبت آرتیفکت، کلیدی: کلمات
 

 است. آزاد منبع ذکر با غیرتجاری استفاده برای نشر و توزیع برداری،کپی آزاد؛ دسترسی :ایران پزشکی شناسیمیکروب مجله © رایتکپی
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 ومرکز یشناس قارچ و یشناس انگل گروه
  ی،شکپز دانشکده ی،ملکول و یسلول یقاتتحق
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مهمقد
 اغلب و یرانادر بهداشتی، لحاظ از روده انگلی هایعفونت

 عوامل د.نشومی محسوب بهداشتی مشکل ،سوم جهان کشورهای

 و آب و جغرافیایی مناسب شرایط ها،عفونت این شیوع در موثر

 و محیطی بهداشت سطح بودن پایین ،معتدل و گرم هوایی

 مردم اجتماعی رفتارهای و هاعادت نبودن، آگاه ی،همگان

 جمعیت، ازدیاد و تراکم سوءتغذیه، فقر، سوم، جهان یکشورها

 نامناسب دفع موجود، یآب منابع یآلودگ و آشامیدنی آب کمبود

 .(1-4) هستند هازباله و فاضالب

ودهر یانگل یهایآلودگ بـه نفر اردیلیم 5/3 از شیب جهان در

 لاشکا بـه نفر نیلیوم 450تعداد نیا از کـه هستند مبتال یا

 یعفون هایبیماری همچنین شوند.یم المبت دارمتالع ینیبال

 دهند،می اختصاص خود به را باالیی مورتالیتی میزان انگلی

 ونیلیم 16 جهان در ومیرمرگ ونیلیم 51 حدود از طوریکههب

 یهاکشور در اکثرا که است یانگل و عفونی  یهایاریمب به مربوط

 (.6،5) افتدمی اتفاق توسعه درحال

 با بیمارانی دهدیم نشان که دارد وجود مواردی هرچند

 اند؛شده معالجه اتفاقی بطور ناصحیح مانرد و غلط تشخیص وجود

 رماند در تاخیر یا نقص به منجر بیماری غلط تشخیص همین ولی

 منطقی بطور .باشد داشته ایکشنده عواقب است ممکن و شده

 نیز آن که است صحیحی تشخیص مستلزم آمیزموفقیت درمان

 تکرارپذیری ،(Precision) دقت ،(Accuracy)صحت به متکی خود

(Repeatability) هاآزمایش بودن تفسیر قابل و (Interpretable) 

 و هایاختهتک کوچک اندازۀ به توجه با رابطه همین در .است

 تشخیصی مرجع یک عنوان به ها آزمایشگاه ،آنها یصتشخ یدشوار

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 
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 یانگل هایبیماری ییکهآنجا از .(8) داشت خواهند کلیدی نقش

 پزشکان و هستند همراه اختصاصی غیر عالئم و ها نشانه با اغلب

 لذا یستند،ن یماریب تشخیص به قادر تنهایی به فیزیکی معاینات با

 کردن مشخص یبرا آزمایشگاهیو ینیکیپاراکل هاییبررس

 ایشگاهآزم بنابراین .است روریض انگل گونه و جنس انگلی، آلودگی

 یصتشخ در کلیدی و مهم نقش آزمایشگاه کارشناسان توانمندی و

 جهت مناسب داروی انتخاب برای پزشک به مناسب دهی جهت و

 .(7) دارند عهده بر را درمان

 ،یپزشک یشناسانگل یشگاهآزما در یجرا مشکالت از یکی

 است بدن یعاتما و مدفوع در موجود عناصرسایر از هاانگل افتراق

 املعو به یکل حالت در .اندشده یگزار نام آرتیفکت اصطالحا که

 قرار یصیتشخ نمونه درون یقیطر هر به که ایزنده یرغ و زنده

 ایشگاهآزم یانگل هایارگانیسم با یاحتمال شباهت علت به و گرفته

 این (9) شودمی گفته یفکتآرت کند، تشخیص در اشتباه دچار را

 هایارگانیسم و دفعی غذایی مواد حضور بدلیل که حالیست در

 مونهن ،هایفکتآرت از هاانگل افتراق برای نمونه یندشوارتر ،فراوان

 برای متعددی مطالعات مشکالت اینبر غلبه یبرا و است مدفوع

 انجام ایروده انگلی هایآلودگی تشخیص دقیق هایروش معرفی

 آسانی و یمتق ارزان رایج، روش حاضر حال در .(10-14) است شده

 یهاارگانیسم یصتشخ منظور به هاآزمایشگاه از یاریبس در که

 وبمرط گسترش یا مستقیم روش شود،می استفاده ایروده یانگل

(WetMount) روش این ظاهری سادگی برخالف .(15) است 

 یشگرآزما مهارت به ییباال یزانم به روش این حساسیت تشخیصی،

 از قبل آزمایش انجام سرعت و آزمایشگاه به نمونه عیسر انتقال و

 .(17،16) دارد یبستگ ،انگل تحرک رفتن دست از و لیزشدن

 مخمر یک  فرد آزمایشگاهی، ممکن است هر معموال که طورهمان

 یشناسائ یبآم عنوان به اشتباه به را یاهیگ هایسلول یرسا یا

 در ددار احتمال ،بپندارد یاماالر انگل عنوان به را یپالکت یا نموده

 وجود یبررس تحت مدفوع نمونه در واقعا که یانگل عوامل یشناسائ

 هاینمونه در یمتعدد و گوناگون عناصر باشد. ناموفق یزن دارند

 یمانساخت مشابهت هاانگل با شوندکهمی یافت مواد یرسا یا مدفوع

 بسیار موارد این همۀ بردن نام و بندیطبقه جهت در تالش و دارند

 جمله از یاریبس اجزای شامل مدفوع نمونه .(8،7) است مشکل

 ،یتلیالاپ هایسلول شده، هضم محصوالت ،موادغذایی بقایای

 مانند ییهایکروارگانیسمم و موکوس قرمز، هایگلبول ها،یتلکوس

 به شده ذکر موارد یادز مشابهت علت به است. باکتری و مخمر

کرم الرو و یستک تخم، ،یتتروفوزوئ اب هایفکتآرت گاهی ،هاانگل

 هاانگل و دفعی مواد ینب نسبت به توجه با .شوندیم اشتباه ها

 ستنادر یصتشخ مسئول مشابه اجسام از یاریبس که دندار تعجب

 تا(.9) باشند هاالروکرم و تخم ،هایاختهتک یستک و یتتروفوزوئ

 هاآرتیفکت انواع از یکامل بندیطبقه و مدون بندیتقسیم کنون

 یصیتشخ مراجع و متون اساس بر اما ،است نشده انجام

 یهاآرتیفکت دسته دو به را هاآرتیفکت توانمی شناسیانگل

 هاینمونه در موجود هایآرتیفکت و مدفوع های درنمونه موجود

 هایآرتیفکت شد ذکر که همانگونه که نمود بندی تقسیم خون

 هایسلول عمدۀ گروه دو از و دارند زیادی یاربس یتاهم یمدفوع

 یلتشک غیرانسانی عناصر و هاسلول از شده مشتق مواد و انسانی

 .شد خواهد پرداخته آن به مقاله این اول بخش در که اندشده

 مدفوع شیآزما در موجود یهافکتیآرت :الف

 تلیالیاپ هایسلول .1
 عامل یاختۀتک با که هستند یموارد از یتلیالاپ هایسلول

 یدرمان وندر و شده اشتباه (هیستولیتیکا انتاموبا) آمیبی دیسانتری

 یبهامآ یصیتشخ یاصل شاخص اینکهبه باتوجه .کنندمی منحرف را

 از تلیالاپی هایسلول افتراق جهت لذا است، هسته ساختار

 یشتریب توجه مورد اینبه یدبا هیستولیتیکا انتاموبا ییتتروفوزو

 از شیب یتوپالسمس به هسته نسبت تلیالاپی هایدرسلول .داشت

 ازدست یا و ندارد کاملی وضوح مرکزی یوزومکار و است بزرگ حد

 یکاهیستولیت انتاموبا یبآم هایییتتروفوزو یکهدرحال .است رفته
 شفاف هاله یک که است ظریف و مشخص مرکزی کاریوزوم دارای

 یشعاع یکآکرومات هایفیبریل بوسیله و برگرفته در را آن رنگ بی و

 .(1 ()شکل9 ,7)یابدمی اتصال هسته غشا یداخل سطح به یفظر و

 تلیالاپی هایسلول افتراق جهت تواندمی که یگرید مورد همچنین

 در است، تلیالاپی متنوع یاربس اندازه شود، گرفته نظر در آمیب از

  است. یکرومترم 15-60 ینب یتتروفوزوئ اندازه یکهحال

 هایباکتر و کوچک یهالواکوئ حضور عدم هابیآم خالف بر

 جهت که استیممه نکته الیتلیاپ یهاسلول توپالسمیدرس

یاپ یهاسلول در زین یسلول ۀوارید داشت. نظر در یستیبا افتراق

 هابیآم که یحال در است ییشناسا قابل و مشخص کامال الیتل

 .دارند صیتشخ رقابلیغ و نازک اریبس وارهید
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 قابل ها یباکتر حضور عدم و توپالسمیس بودن صاف و ناواضح وارهید نیهمچن .ستین واضح یمرکز وزومیکار اما دارند درشت هسته که الیتلیاپ یهاسلول.الف .1 شکل

 در یبیآم مسیارگان داخل کوچک یهالیواکو است. شده گرفته مرطوب گسترش نمونه از که مشخص یمرکز وزومیکار با آنتامباهیستولیتیکا تیب.تروفوزوئ است توجه
 (.22) رندیگیم قرار توجه مورد الیتلیاپ سلول با افتراق

 قرمز گلبول .2
 مقعرالطرفین های دیسک شکل به قرمزخون، هایگلبول

 یکرونم 5/7 متوسط بطور آنها قطر یعیطب یطشرا در و هستند

 قرمز هایگلبول یگاه یگوارش مزمن هایخونریزی درزمان .است

 سیتوپالسم از ایحاشیه با مرکزی جسم یک صورت به است ممکن

 مدفوع داخل قرمز هایگلبول اشکال این .شود دیده گرانول یا

 .شود رشگزا هومینیس بالستوسیستیس انگل اشتباه به تواندمی

 یبرا هک هومینیس بالستوسیستیس تشخیصی مهم هایکلید از

 ت،داش آن به یشتریب توجه یستیبا اشتباه صیتشخ از زیپره

 ،اندازهمرکز در بزرگ واکوئل کی اطراف در متعدد یهاهسته

 (2شکل) است ارگانیسم کروی شکل و(میکرومتر 30 تا 5)متنوع

(7, 9). 

 

 
 .ج .شود دیده هومینیس بالستوسیستیس تجربهبی فرد چشم به است ممکن گرانول، وجود و سلول درون رنگ قرمز ساختار وجود .قرمز گلبول.الف،ب .2شکل

 (.22 ،9) است مرکز در بزرگ واکوئل یک و اطراف در هسته یتعداد یدارا که هومینیس بالستوسیستیس

 هالکوسیت .3
 سایر و خونی اسهال در است ممکن ایچندهسته هایلکوسیت

 همچنین و اندازه بودن نزدیک بعلت و شده دیده التهابی هایبیماری

 با توانندمی مدفوع هاینمونه آزمایش بندی زمان رعایت عدم

 جهت .وندش اشتباه انتامباهیستولیتیکا هایکیست یا و تروفوزوییت

 دیواره هب توجه ها،لکوسیت از آنتامباهیستولیتیکا هایکیست افتراق

 آنتامبا .بود خواهد کننده کمک بسیار هسته ساختار همچنین و

 بدون گاهی و بیضی گرد شکل و شفاف کیستی دیواره با هیستولیتیکا

 متغییر میکرومتر 20 تا 10 از قطرآنها .هستند هندسی منظم شکل

 هسته .است هسته 4 تا یک دارای هیستولیتیکا انتامبا کیست .است

 به تدق که است ایویژه مشخصات دارای آنتامباهیستولیتیکا آمیب

 .شد خواهد انگل تشخیص احتمالی افزایش موجب مشخصات این

 همچنین و یکنواخت محیطی کروماتین موارد این ازجمله

 در موارد این از یک هیچ درحالیکه .است مرکزی کاریوزوم

 .(9-7) (3شکل) شودنمی دیده هالکوسیت
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 رد اشتباه موجب کاریوزوم حضور عدم یا حضور به توجه عدم معموال .شود اشتباه انتامباهیستولیتیکا آمیب کیست با اشاندازه علت به تواندمی لکوسیت .الف.3 شکل

 (.22) است مشخص مرکزی کاریوزوم با هسته 4 تا 1 دارای که انتامباهیستولیتیکا کیست .ب .شودنمی دیده مرکزی کاریوزوم لکوسیت هایدرسلول زیرا .شودمی تشخیص

 ماکروفاژ .4
 تک خوار گانهیب یهاسلول (هاتیمونوس) ماکروفاژها

 بیآم تیتروفوزوئ به است ممکن که هستند درشت یاهسته

 است ممکن ماکروفاژها .باشند داشته شباهت انتامباهیستولیتیکا

 به وجهت .شوند افتی زین ویاولسرات تیکول و یاروده سیازیبیآم در

 شکل) (7) ارموثراستیبس یانگل سمیارگان از افتراق در نکات یبرخ

 (.1 جدول و4

 
 هایمیله یدارا است شده داده نشان شکل در که همانطور ،آنتامباهیستولیتیکا ستیک .ب.X 1000ییبزرگنما و کروم تری یزیآمبارنگ ماکروفاژها .الف.4 شکل

 .(22، 9)هستند یژگیو این فاقد هاماکروفاژ که شوندیم مشاهده یتوپالسمس در شکل یااستوانه مناطق صورت به اشکال این ،است یدیکرومات

 

 انتامباهیستولیتیکا بیآم با ماکروفاژ یمرفولوژ سهیمقا.1جدول

 (یت)تروفوزوئ انتامباهیستولیتیکاآمیب ماکروفاژ

  باشد هم میکرون 10 - 5است ممکن ˛میکرون60 - 30اندازه
 (داتمی شده آمیزی رنگ درگسترش)

  باشد هم میکرون 20 میانگین است ممکن ˛میکرون60 - 12اندازه
 (کمترداتمی شده آمیزیرنگ درگسترش)

 12 به 1 تا 10 به 1 یتوپالسمس به ایهسته مواد نسبت 6 به 1 تا 4 به 1 یتوپالسمس به ایهسته مواد نسبت

  باشد نامنظم آن شکل است ممکن که درشت هسته یک دارای
 ( مونوسیت هسته شبیه )

 محیطی کروماتین و مرکزی کاریوزوم با گرد هسته یک دارای

 .دارد وجود همیشه هسته .نشود دیده هسته و باشد قرمز رنگ به مدور اجسام است ممکن

 تیره قرمز ایهسته مواد ˛سبز سیتوپالسم :کروم تری یزیآم رنگ با .دارد هیستولیتیکا آمیب مشابه خصوصیاتی کروم تری آمیزی بارنگ
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 یدنل شارکوت یستالکر .5
 

 انیمبتال در که هستند یکروسکوپیم یبلورها ها،کریستال این

 مشاهده یانگل یها عفونت یا آسم مانند آلرژیک هاییماریب به

 به مبتال افراد بافت و خلط ،مدفوع در بخصوص هایستالکر .شوندیم

 یلیائوزینوف یهتجز آنها در و دارند بافتی تهاجم که انگلی هایعفونت

 ینپروتئ که است ذکر به الزم .شوندیم یدهد ،است شده ایجاد

 اکنشو ائوزینوفیل لیزوفسفولیپیازهای با یدنل شارکوت کریستال

 .دهدمی

 یراختصاصیغ یهاافتهی زمره در هاستالیکر نیا ۀمشاهد

 در اما .ستین یانگل های عفونت با مترادف آنها مشاهده و هستند

 .شود گرفته اشتباه هانماتود الرو با است ممکن موارد از یاریبس

 دهدی رنگ قرمز کروم، تری با شده رنگ مدفوع اسمیر در هاکریستال

 عدم هانماتود الرو با هاستالیکر نیا افتراق وجه نیترمهم .شوندمی

 الروهای در که درحالی .است هاستالیکر در یمر و یدهان حفره

 رنگ هاینمونه در حتی مری برجستگی و دهانی حفره نماتودی

 .(9 ،7) (5شکل) است مشاهده قابل دقتمیک با و نشده یزیآم

 
 ینماتود درالروهای که درحالی .است هاستالیدرکر یمر و یدهان حفره عدم هانماتود الرو با هاستالیکر نیا افتراق وجه لیدن. شارکوت کریستال.الف،ب،ج.5شکل

 .(22) است ومری دهانی شکاف دارای که نماتودها الرو .د .است مشاهده قابل دقتمیک با و نشده یزیآم رنگ هاینمونه در حتی مری برجستگی و دهانی حفره

 (Pollen) موادگیاهی .6
 امکان که شوندیم افتی مدفوع در یاهیگ مواد از یگوناگون انواع

 یساختارها و گرده یهادانه .سازندیم ایمه را اشتباه صیتشخ بروز

 با مشابه هاآن یسلول ساختمان یول منظم اریبس اندازهنظر از مشابه

 مدفوع در یادیز تعداد به اغلب و ستین یانگل اشکال از کی چیه

 .(18 ،8 ،7) دارند وجود

 باشند داشته وجود درمدفوع است ممکن که یاهیعناصرگ

 :عبارتنداز

 است ممکن هلو یرو یپرزها رینظ یاهیگ یهاورشته افیال -1

 ندهکن منعکس و شفاف شهیر یتارها باشند. نماتودها الرو به هیشب

 یانگل یهاالرو که یدرحال دارند، یکمتر یریپذ ورنگ هستند نور

 شدن واضح موجب رندکهیگیم خود به لوگل یزیآم رنگ در یرنگ

 .(6 )شکل(8،7) شودیم آن یداخل ساختمان

 

 
 بولب یدارا که .الرونماتودب،ج.است یاهیگ یها دررشته یومر یدهان حفره عدم هانماتود الرو با یاهیگ یهارشته نیا افتراق وجه .یاهیگ یها.رشتهالف.6شکل

 .(22) است یدهان شکاف و یمر
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 تخم با هستندکه یموارد از زین یاهیگ یهادانه و هاسلول -2

 و داشته صاف و میضخ وارهید هادانه نیا.شوندیم اشتباه هاانگل

 کرونیم 150 تا 15 از آنها اندازه .ندارند تقارن هاکرم تخم همانند

 بارور یهاتخم .شوند اشتباه سیاسکار تخم با است ممکن و بوده

 45-75×35-50 شاناندازهو بوده گرد به لیمتما یضیب سیآسکار

 یانپست مشخص یهایبرجستگ یاراد یخارج پوسته .کرومتراستیم

 که دارد قرار صاف و میضخ گرید پوسته کی آن ریز و است شکل

 و تردهیکشنابارور یهاتخم .ستین صیتشخ قابل یآسان به معموال

 90×40 است ممکن هاآن اندازه بارورند. یهاتخم از ترکیبار

 .(19،18 ,7) (7 )شکل باشد کرومتریم

 
 .(22)است گرد به لیمتما یضیب که سیآسکار ب.تخم ندارند. تقارن که یاهیگ الف.سلول.7شکل

 

 یهاکرم تخم با هاپولن موارد یبرخ در نیهمچن -3

 باعث که یافتراق وجوه نیازمهمتر .شوندیم اشتباه یاتن یسستود

 شوندیم یاهیگ یهاازگرده ایتن یسستود تخم حیصح صیتشخ

 منظم خطوط ها،تخم داخل در قالبه شش نیجن حضور توانیم

 هادرگرده موارد نیا کهیحال در برد نام را هاتخم تقارن و یشعاع

یم رنگ رهیت یلیخ دی محلول با گرده یهادانه .شوندیمن دهید

 ازهاند .باشند بوده یوجه سه ای گرد شکل به است ممکن .رندیگ

 ایتن یسستود تخم به دارد وامکان است کرونیم 20 تا 15 از هاآن
 .( 8 )شکل (20-18،7) باشند داشته شباهت

 
 وطخط و تقارن وجود عدم مشخصه با یاهیگ پولن ب تقارن، و هیدوال نیب یشعاع منظم خطوط قالبه، شش نیجن یدارا ایتن یسستود تخم الف .8شکل

 هادرپولن منظم یشعاع

 به ای داشتهینامنظم شکل است ممکن یاهیگ افیال -4

 در را یاهیگ افیال .برسند نظر به نازک یفنر و لیطو صورت

 ممکن هاافیال نیا .افتی توانیم وفور به مدفوع مرطوب گسترش

 سیاسترکورال یلوئیدساسترونژ و قالبدار یهاالروکرم با است
 یهاکرم الرو خالف بر یاهیگ یهاافیال شوند. گرفته اشتباه

 داخل یهااندام فاقد یساسترکورال یلوئیدساسترونژ و قالبدار

  .(9 )شکل هستند رهیوغ یتناسل دستگاه یمر رینظ یسلول

 یازاجزا ییهابخش (:body Beaver) "وریب جسم" -5

 یهابافت در کهHeckelii Psorospermum نام به است یجلبک

 که یافراد مدفوع در یگاه جسم نیادارد. وجود دراز خرچنگ

 و میضخ هیال سه یدارا و شودیم افتی اندخورده خرچنگ نیااز

 و شودیم دهید گرد شبه جسم نیچند آن داخل و بوده رنگ یب

 کنده پوست حالت به که سیآسکار تخم مثل هاکرم تخم با

(Decorticate) سیآسکاربارور تخم .شودیم گرفته اشتباه است 
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 به لیما یاقهوه ینیکت میضخ پوسته و افتهین رشد نیجن یدارا

 شکل یپستان یهایبرجستگ با یدینوئیآلبوم پوشش با همراه زرد

 ازهاند.هستندبارور تخم از تر دهیکش و بلندتر بارور ریغ تخم .است

 کرونیم40×90 رباروریغ تخم و کرونیم 40×55 بارور تخم ی

 (.10 )شکل (8) است

 
 یناسلت دستگاه ،یمر رینظ یسلول داخل یهااندام وجود عدم یساسترکورال یلوئیدساسترونژ و قالبدار یهاکرم الرو با آن افتراق وجه که یاهیگ افیال الف..9شکل

 قالبدار کرم .ج .استرکورالیس استرونژیلوئیدس .ب .هستند رهیغ و

 
 (22)سیاسکار .ج.تخموریب جسم .،بالف.10شکل

 (egg Mite) مایت تخم .7

 

 هآلود ای یتصادف خوردن جهیدرنت است ممکن موارد یدربرخ

 یا (Heterodera)هترودا رینظ یاهیگ ینماتودها با آب و غذا شدن

 در یاشتباه قالبدار هایکرم تخم با ها آن شباهت و هامایت تخم

 و نازک یجدار یدارا قالبدار هایکرم تخم .یردگ صورت یصتشخ

 نآ داخل یهاسلول و است نهیقر آن دوقلب و بوده یضیب و شفاف

 5 باشد شده دفع تازه کهیدرتخم ها آن تعداد و شوندیم دهید

 تخم طول (.هادرروده توقف مدت برحسب) است شتریب ای عدد

 کرونیم 40 تا 36 آن وعرض کرونیم 76 تا 64قالبدار یهاکرم

 (.11شکل) (20-18 ,7) است

 
 و نازک یجدار یدارا قالبدار یهاکرم تخم .(است کرونیم 40 تا 36 آن عرض و کرونیم 76 تا 64 تخم طول)قالبدار یهاکرم تخم .ب تیما .الف.تخم11شکل

 (22) است شتریب ای عدد 5 باشد شده دفع تازه کهیدرتخم ها آن تعداد و شوندیم دهید آن داخل یهاسلول و است نهیقر آن دوقلب و بوده یضیب و شفاف
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 اسپور .8     
 افتهی رشد رندیگیم قرار مساعد طیشرا در یوقت اسپورها 

 از ها فیه رشد .کنندیم جادیا(Germtube)تندش لوله نام به

  سبز، تا دیسف از اسپورها رنگ .ردیگیم انجام آن ییانتها بخش

 یآبز یهاقارچ در اسپورها .راستییمتغ اهیس و یاقهوه  قرمز،  زرد،

 هک یصورت در دارند. ینازکتر سلولی یوارهد هستندو تاژک یدارا

 است ممکن و بوده تر میضخ یسلول وارهید یزیخشک یهاقارچ در

 یدرموارد .شود لیتشک اسپوریپر اسپور،یاپ اندوسپور، هیال سه از

 وند.ش گرفته اشتباه ایاردیژ تیتروفوزوئ با اسپورها است ممکن

 مدفوع در کرونیم 20 یال 10 حدودا اندازه با ایاردیژ تیتروفوزوئ

 شکل با یانگل سمیارگان نیا .شودیم دهید اسهال و به مبتال افراد

 است اکسونم و یباد نیمد و یقدام هسته دو یدارا خود خاص

 کرذ اتیفاقدخصوص هااسپور یکروسکپیم شیدرآزما که یدرحال

 .هستند شده

یم دهید دم شبه جسم ،زدن جوانه حال در یهااسپور در 

 ل)شک دارد ایاردیژ تاژک به یشباهت اندازه و شکل نظر از شودکه

12) (18-21). 

 
 (.22)هستند یباد نیمد و هسته فاقد و هستند ایاردیژ تیتروفوزوئ با متفاوت اندازهازنظر .اسپورهاقارچ اسپور .ابیاردیژ تیالف.تروفوزوئ.12شکل

 چربی قطرات .9

 در که شوند ظاهر یاشکال به است ممکن زین یمعدن مواد

 یچرب قطرات .کنند جلوه یانگل عوامل عنوان به تجربه یب افراد نظر

 دارو مصرف ای یماریب یی،غذا میرژ از یناش توانندیم که مدفوع

 بروز باعث که هستند منظم و کوچک ابعاد یدارا یگاه باشند

 هاآن یداخل ساختمان فقدان اگر و گشته صیتشخ در اشتباه

 صیتشخ یبیآم یهاستیک یجا به احتماال .شود گرفته دهیناد

 یاصل تیماه هایچرب ژهیو یزیآم رنگ انجام با یول شوندیم داده

 .گرددیآشکارم هاآن

 اهایدیکوکس بخصوص یانگل یهاستیاووس با یچرب قطرات

 ار نور کروسکوپیم ریز در یچرب قطرات .هستند اشتباه قابل

 نیهمچن .شوندیم دهید درخشان طور به جهینت در کرده منعکس

 با یانگل عوامل افتراق در مهم یفاکتورها از یکی اندازه تفاوت

 کی به یهمگ کروسکوپیم ریز هاستیاووس .هستند یچرب قطرات

 یهااندازهدر یچرب قطرات کهیحال در ،شوندیم دهید اندازه

 .(7) (13)شکل شوندمی دیده مختلف

 

 
 (.22هستند) هاارگانل این فاقد یچرب قطرات که هستند یتاسپوروس یدارا که کوکسیدیا یت.ب.اووسچربی الف.قطرات.13شکل
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 مخمرها .10
 وجود مدفوع در یعیطب طور به که مخمرها انواع از بسیاری

 تشخیص موجب کافی دقت عدم درصورت است نیزممکن دارند

 در موجود یقارچ عناصر یگرد و یمخمر هایسلول شوند. اشتباه

 و هاکرم انواع تخم با توانندمی شکل و اندازه حسب بر ،مدفوع

 .شوند اشتباه (نانا اندولیماکس یژهو به ) هایاختهتک یستک

 یزمرک بزرگ، آن کاریوزوم و داشته کروی هسته نانا اندولیماکس

 صلمت هسته غشا به نازک هایرشته توسط که بوده یمرکز یرغ یا

 یضیب اغلب است. یکرومترم 9-14 یستک قطر محدوده است. شده

 آن سمیتوپالس هستند. یضیب و یرهدا ینب یا و یکرو یگاه ،شکل

 از ی،یکیدائم یزیآم رنگ هاینمونه در که دارد آلود غبار منظره

 وئیدالکرومات توانمی یستک یتوپالسمس در .است یصیتشخ وجوه

 هایدرکیست .کرد مشاهده را خمیدهمیک و کوچک هایبادی

 اب که ییآنها در و نامنظم هایلبه با یکوژنگل ید، با شده رنگ

 توانمی را هاواکوئل و هسته ساختمان اند،شده رنگ هماتوکسیلین

 .دید

 هایسلول شباهت علت به ,یافته یظتغل مرطوب هایدرنمونه

 ولط دارد. وجود اشتباه یصتشخ امکان یاردیا،ژ یستک با یمخمر

 و یکرومتراستم 5-15 آن عرض و 9-12 ینب آن یتتروفوزوئ

 بوده شکل یمرغ تخم هایستک است. یکرومترم 2-4 آن ضخامت

 آمیزی دررنگ .یکرومتراستم 7-10 عرض و 8-12 طول به و

 یگرد یانی،م جسم چهار ،واضح هسته چهار ها،پایدارکیست

 هایوتاژکیتوپالسمیس درون هایبخش و مضاعف یساختارها

 کیست دیواره .شوندمی مشاهده یستک داخل در نامرتب و درهم

 علت و دارد فاصله سیتوپالسم از معموال و بوده رنگ بی و صاف

 رنگ یبرا یتتثب عمل انجام هنگام در یتوپالسمس یدگیچروک آن،

 و است پارابازال جسم دارای یاردیاژ هایکیستاست. یزیآم

 هک شودمی دیده آن در خردشده اکسواستیل و تاژک از بقایایی

 شده هاانگل از آن افتراق باعث و ندارد وجود مخمر در ویژگی این

 به شود یزیآم رنگ کروم یتر با اگر یاردیاژ هایکیست است.

 آن داخلی ساختارهای .شودمی ظاهر قرمز تا سبز از هاییرنگ

 گرن سبز ینهزم یک در قرمز به یلما ایقهوه رنگ به است ممکن

 (.14 )شکل (21-18) شوند یدهد

 چون ضمائمی دارای خود درون در ژیاردیا کیست همچنین

 یدهد مخمرها در که است اکسونم و تاژک یایبقا و هاهسته

 حاوی مخمرهای توانمی یطمح جودر و جست کمی با و شوندمین

 .شودنمی دیده ژیاردیا کیست در که کرد پیدا جوانه

 یزن کریپتوسپوریدیوم اووسیست با مخمرها اشتباه احتمال

 که مخمرها هاینمونه ،اسیدفست آمیزی رنگ با داردکه وجود

 نیبد و شوندمی یدهد سبز رنگ به هستند یمنف فست یداس

 هاییستاووس .هستند یپتوسپوریدیومکر با افتراق قابل صورت

 یا یکرو شکل به و یکرومترم 4-6 حدود یپتوسپوریدیوم،کر

 چهار یدارا هایستاووس هستند. صاف یوارهد با یضویب

 یگاه و فالژل بدون متحرک هاییسلول که بوده یتاسپوروزوئ

 (.15 )شکل (21-19) هستند شکل یرگولو اوقات

 

 
یم داده افتراق مخمرها از خردشده لیاکسواست و تاژک از بقایایی و یباد پارابازال ˛مرکزی کاریوزوم با هسته 4 داشتن با ایاردیژ یهاستی.کالف.14شکل

 .(22.ب.مخمر)شوند
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 )درمخمر.ی .فست اسید رنگآمیزی یپتوسپوریدیوم.کرد،و .فست اسید مخمررنگآمیزی .ج .مرطوب گسترش در کریپتوسپوریدیوم یستالف.مخمر.ب.اووس.15شکل

 (.22) مرطوب گسترش در (بنفش )فلش وکریپتوسپوریدیوم (تصویر باالی

 خون هادرگسترشآرتیفکت ب:
 هاپالکت .1

 خونی نازک هایگسترش بررسی هنگام در اغلب مبتدی افراد

 روی بر هاپالکت قرارگرفتن با ماالریا، هایانگل یافتن جهت

 ها پالکت حالت این در چون گردند.می اشتباه دچار قرمز هایگلبول

 راگ اما داشته پالسمودیوم جوان هایتروفوزوئیت به زیادی شباهت

 متفاوت کلی به هاآن رنگ باشد شده آمیزی رنگ درستی به الم

 کروماتین و آبی سیتوپالسمی دارای پالسمودیوم انگل .بود خواهد

 به ار بنفش رنگ مختلف های زمینه در پالکت که درحالی است قرمز

 دارد پرزدار ظاهری دار(و)دندانه مضرس پالکت حاشیه .گیردمی خود

 نوک وکامال فاقدپرز صاف، پالسمودیوم انگل حاشیه که درحالی

  .(22 ,9) (16 شکل) تیزاست

 
 را بنفش رنگ مختلف های زمینه در پالکت که حالی در است قرمز کروماتین و آبی سیتوپالسمی دارای پالسمودیوم انگل .پالسمودیوم .ب .هاپالکت .الف.16شکل

 است. تیز نوک کامال و پرز فاقد صاف، پالسمودیوم انگل حاشیه که درحالی دارد پرزدار ظاهری و مضرس پالکت حاشیه .گیردمی خود به

 اسپورقارچ .2
 با یخون یهادرگسترش هلیکوسپوریوم بنام قارچی

 اندازه هب دار غشاء میکروفیلر .شودمی گرفته اشتباه میکروفیلرها

 قراردارد، غالف داخل در میکروفیلر .است میکرون 240-300 ی

 بش موارد اکثر در یکروفیلرهام شود،مین یدهد هسته دم یهناح در

 از شده یهته الم در شوند،می یافت یطیمح خون یانجر در ها

 که یحال در است. یکنواخت و آرام یکروفیلرهام حرکت تازه خون
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 یحاو یداخل ساختار . هستند یکرومترم 100 از کمتر اسپورها

 توانیم را یسمارگان دو این اندازه یسهمقا با است. یکتار مناطق

 .(9 ،7) (17)شکل داد افتراق هم از

 قارچ شودیم داده احتمال که نامشخص اجسام نیهمچن

 گلان گوتیآماست فرم با یخون یهادرگسترش است ممکن باشند

 2-5 هاگوتیاماست اندازه شوند. گرفته اشتباه ایشمانیل

 و کینتوپالست دارای و شکل بیضوی یا گرد.کرومتراستیم

 سیتوپالسم قرمز، هسته .باشندیم رنگ قرمز فیبرینی هایرشته

 در ماا هسته فقط هادرقارچ است. رنگ بنفش وکینتوپالست آبی

 آن مقابل قطب در و هسته ساختار بر عالوه ایشمانیل گوتیآماست

 .(18شکل) شودمی دهید زین نتوپالستیک

 
 (22)هست قارچ از بزرگتر آن اندازه و دارد قرار غالف داخل در میکروفیلرکه .ب.هلیکوسپوریوم قارچ اسپور.الف.17 شکل

 
 نتوپالستیک آن مقابل قطب در و هسته ساختار بر عالوه ایشمانیل گوتیآماست در اما هسته فقط هاقارچ در .لیشمانیا آماستیگوت فرم .ب اسپورقارچ .الف. 18 شکل

 .شودیم دهید زین

 کاذب هایعفونت .3
 لزوما مدفوع یشآزما در هاکرم از یبعض های تخم پیداکردن

 یهاتخم تصادفی طور به گاهی .یستن عفونت وجود دهنده نشان

 دونب ،شده خورده یوالفاس یرنظ ییترماتودها و یالریاکاپ نماتود

 هرچند .شوندمی دفع و کرده عبور یگوارش یمجرا از ییرتغ

 فاسیوال به وگوسفند گاو جگرهای آلودگی شدن محرز درصورت

 عدم صورت در اما روند،نمی کار به انسان مصرف جهت دیگر

 ریغ و یفخف عفونت یا و شده ذبح هایدام جگر و گوشت یبازرس

 تخم لذا و شده خورده بالغ هایکرم احتماال ها،آن یصتشخ قابل

 در ابهام بروز درصورت .گردندمی ظاهر افراد مدفوع در هاآن

 رییگد نمونه یدبا یانگل کاذب هایآلودگی نوع این وجود احتمال

 ینچن بروز امکان کاهش منظور به ییغذا یمرژ کنترل از پس

 با یآلودگ نیهمچن .گردد آوری جمع و درخواست هایییآلودگ

 یهاکننده آلوده صورت به آزاد یزندگ با ینماتودها مراحل همه

یم (رودیم کار به مدفوع ونیسوسپانس هیته یبرا )که رهیغ و آب

 (.7)فتدیب اتفاق تواند

  گیرینتیجه
 تیاهم نمودن آشکار و ییشناسا یراستا در حاضر ۀمطالع

  عنوان تحت یپزشک یشناسانگل شگاهیآزما در پنهان یبخش

 نیادر متمرکز و یکاف آموزش عدم .شد هیارا یانگل یهافکتیآرت

 یهاعفونت غلط یهاصیتشخ موجب ی،آموزش یواحدها در نهیزم

 ضپرعوار و متیق ،گرانآمد کار نا یداروها زیتجو آن دنبال به و یانگل

 نیا قیعم ۀمطالع و جامع آموزش رو نیا از .شودیم پزشک توسط

 انیدانشجو یبرا یآموزش یها کارگاه یبرگزار زین و مباحث گونه

 .گرددیم شنهادیپ
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