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 مقاله پژوهشي 

   يهاروشبا استفاده از  یبافت يهاو برش یتماس يهاالم سهیمقا
  ینیکار سیستیعفونت پنوموس صیتشخ مختلف در يزیآمرنگ

  
  ٦٭نژاديميرح يعل، ٥بايز ديکامب، ٤محمدزاده بيحب، ٣يموسو ليجل، ٢پورييحي ديتوح، ١تپه يحضرت خسرو

 
  31/03/1395تاریخ پذیرش  16/01/1395تاریخ دریافت 

 یدهچک
 گرددیم نآ تهاجم مانع بدن، یعیطب طیدر شرا که است طلبفرصت يو موجود یخارج سلول سمیکروارگانیم کی ینیکار سیستیپنوموس: هدف و زمينهپيش

 جادیعفونت ا و کرده تهاجم بدن به یمنیا گاهدست کننده فیتضع يهايماریب ریو سا نیهوچک، دزیا يماریب انیمثالً در جر یمنیا یینارسا ای ضعف طیدر شرا یول
و  ئوکوالیپاپا ن، گرتیگرام وا، مسایگ، لوریس نیمتانام يزیآمرنگ يهاروشبا استفاده از  یبافت يو برشها یتماس يهاالم سهیمطالعه مقا نی. هدف اکندیم

 ینیکار سیستیپنوموس سمیکروارگانیاشکال مختلف م ییشناسا، هاروشبه مواد و  یسترسد تیقابل، نهیهز، سهولت، يزیآمرنگزمان  ازنظر نیائوز نیلیهماتوکس
 .باشدیم ینیکار سیستیپنوموس صیدر تشخ هاروش نیا ییو توانا یژگیو و

 قیتزر يجلد ریدگزامتازون ز یسیس 5/0 زانیبار به م 2هفته و هر هفته  10-12به مدت  ستارینژاد و يهارتدر  سیستوزیپنوموس جادیا يبرا: و روش کار مواد
 يهاالماستفاده شد سپس  یبرش بافت يهاالمجهت  10درصد نیدر فرمال ییهاقطعه نیو همچن یگسترش تماس يهاالم هارت هیاز ر يماریب جادیشد که بعد از ا

، هولتس، يزیآمرنگزمان  ازلحاظشده و  يزیآمرنگ نیائوز نیلیهماتوکس، مسایگ، کوالئویپاپان، گرتیگرام وا، لوریس نیمتان ام يزیآمرنگ يهاروشموجود با 
 يهاسترشگو  یبافت يهابرشدر  سمیکروارگانیم صیتشخ يهاروش ییو توانا یژگیو ازنظر نیشدند. همچن سهیمقا گریکدیبه  هاآن یدسترس تیو قابل نهیهز

 شدند. سهیمقا گریبا همد زین یتماس
 يزیآمرنگ يهاروش. کنندینمرا رنگ  ستیک وارهیو د باشندیم ستیداخل ک اجسام يزیآمرنگقادر به  کوالئویو پاپان مسایگ يزیآمرنگ يهاروش: هاافتهي

 سمیانکروارگیم صیتشخ جهتروش  نیترعیسرو  نیترنهیهزکم، نیترراحت مسای. گکنندیم يزیآمرنگرا  هاستیک يوارهید گرتیو گرام وا لوریس نیمتانام
 کوالئویپاپان، گرتیگرام وا، لوریس نیمتانام يزیآمرنگروش  نی. همچنباشدیم صیجهت تشخ روش نیبرترزمانو  نیترنهیپرهز، لوریس نیو در مقابل متانام باشدیم

در  سمیروارگانکیم صیفقط قادر به تشخ مسایگ یول باشندیم یتماس يهاگسترشو  یبافت يهابرشدر  ینیکار سیستیپنوموس صیو تشخ يزیآمرنگقادر به 
 .باشدینم هانمونهاز  کدامچیهدر  سمیکروارگانیم صیقادر به تشخ نیائوز نیلیبوده و هماتوکس یتماس يهاگسترش

ه و واضح رنگ کرد صورتبهرا  ستیاجسام داخل ک کهنیابه علت  مسایو گ کوالئویپاپاني زیآمرنگ، شدهانجام يهايزیآمرنگ انیدر مگيري: نتيجهو  بحث
رده و را رنگ ک سمیکروارگانیم ستیک وارهیکه د گرتیگرام وا يزیآمرنگنسبت به ، رندیگینمرنگ  هاروش نیبا ا مخمرهااز  کدامچیه ایو  یتعداد کم نیهمچن

در  ینیکار سیستیپنوموس صیدر تشخ لوریس نیدارند. متانام ینیکار سیستیپنوموس صیجهت تشخ يباالتر یژگیو رندیگیمروش رنگ  نیبا ا زین مخمرها
 باًیتقر ینیارک سیستیپنوموس يهاستیکاندازه  معموالًشده  يزیآمرنگ يهانمونهدر  یول، باشدیم ییاستاندارد طال یوپسیخلط و ب، برونکوآلوئالر الواژ يهانمونه

، وجود دارد هانمونه صیاحتمال مثبت کاذب در تشخ رندیگیمرنگ  ینیکار سیستیپنوموس يهاستیکمانند  مخمرها نیو همچن باشدیممخمرها  اندازههم
که  سامیگ يزیآمرنگاز  حتماً لوریس نیمتانام يزیآمرنگهمراه با  آمدهدستبه يهانمونهدر  سمیکروارگانیم ترقیدق صیجهت تشخ شودیم هیتوص جهیدرنت

 استفاده شود. زین کندیمرا رنگ  ستیاجسام داخل ک هاستیک وارهید يجابه
  يزیآمرنگ يهاروش، یصیتشخ يهانمونه، رت، ینیکار سیستیپنوموس :هاکليدواژه

 

  1395 مرداد، 449-457 ص، پنجم شماره، هفتمیست و بدوره ، یهارومی پزشکمجله 
 

  044- 32780800 : تلفن یشناسقارچو  یشناسانگلگروه  یدانشکده پزشک، س نازلویپرد –ه یاروم: آدرس مکاتبه
Email: hazrati_tappeh@yahoo.co.nz 

  

                                                             
  راني، اهياروم، هياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک يوقارچ شناس يو گروه انگل شناس يو مولکول يسلول قاتيتحق مرکز استاد ١
  راني، اهياروم، هياروم يالشهدا، دانشگاه علوم پزشک ديس مارستانيقلب، ب اريدست ٢
  راني، اهياروم، هياروم يدانشگاه علوم پزشک يگروه عفون ،يطالقان مارستانيب ،يعفون ارياستاد ٣
  راني، اهياروم، هياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک يوقارچ شناس يگروه انگل شناس اريدانش ٤
  راني، اهياروم، هياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک يوقارچ شناس يگروه انگل شناس اريدانش ٥
  مسئول) سندهينو( راني، اهياروم، اروميه يدانشگاه علوم پزشک ،يوقارچ شناس يگروه انگل شناس ،يپزشک يارشد انگل شناس يکارشناس ٦
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  مقدمه
که نقص  يدر افراد 1960در دهه  ینیکار سیستیپنوموس

. شدیممحسوب  یاز عوامل مهم پنومون یکی اندداشته یمنیا ستمیس
در جهان  دزیا يماریروز بروز ب شیهمراه با افزا 1980در دهه 

 دهید زین سیستوزیپنوموس يماریتعداد افراد مبتال به ب شیبرافزا
 دزیا يماریکه به ب يدارند مانند افراد یمنیکه نقص ا یشد. در کسان

 ای یمنیا کنندهفیتضع يتحت درمان با داروها ایمبتال هستند 
 طلبفرصت يهاعفونت نیاز ب، هستند یدرمانیمیش يداروها

 سیستی. پنوموسردیگیماول قرار  فیدر رد ینیکار سیستیپنوموس
 انانس گرید ينادر در اعضا صورتبهو  ییهوا يهاراهو  هیدر ر ینیکار

 تیساپروف سمیکروارگانیم صورتبه واناتیمختلف ح يهاو گونه
 ازنظرساختمان و  ازنظرمختلف  يهازبانیمکه  کندیم یزندگ
 یمختلف یشگاهیآزما واناتی). ح1هستند (هم  هیشب ژنیکآنتی

 ییو شناسا يزیآمرنگنمونه جهت  هیو ته ییزايماریبجهت مطالعه 
 لهیوسهببار عفونت  نیاول يکه برا اندشدهاستفاده  سمیکروارگانیم

و  دیگرد فیآلوده توص يهندخوکچه هیدر ر 1909شاگاس در سال 
 ی). ول2شد ( فیتوص 1942انسان در سال  يماریارتباط آن با ب

نسبت به ، بوده ترکینزدبه انسان  ژنیکآنتی ازنظرچون رت 
ه ب تر استآسان آنبه  یحساس است و دسترس سمیکروارگانیم

و گرفتن نمونه جهت  يماریب جادیا يمطالعه برا نیدر ا لیدل نیهم
 یاختصاص صی). تشخ2است (از آن استفاده شده  يزیآمرنگ

، هابرونش عیما يهانمونهدر  سمیکروارگانیمستلزم مشاهده م
). 3ت (اس یاختصاص يهايزیآمرنگبا استفاده از  یو اتوپس یوپسیب

و  مسایگ رینظ يزیآمرنگ يهاروشاز  یبرخ کهنیابا توجه به 
 حداکثر ایانگل و  تیشکل تروفوزوئ يزیآمرنگقادر به  کوالئویپاپان

 انزبیبافت م هاروش نیا یو از طرف باشندیم یستیاجسام داخل ک
و  تیمذکور از حساس يهارنگلذا ، کنندیمرنگ  زمانهم زیرا ن

که  دهستن ییهارنگ). دسته دوم 4نیستند (برخوردار  یکاف یژگیو
سبک  يهاعفونتاما در ، بوده ستیک وارهید يزیآمرنگقادر به 

و بل لنینقره و مت تراتین يزیآمرنگوجود مخمرها ممکن است با 
 نیائوز نیلیهماتوکس يهايزیآمرنگ). دسته سوم 4-6شود (اشتباه 

 هابافت يزیآمرنگ يبرا يدر بخش پاتولوژ نیروت صورتبهکه 
 يزیآمرنگداده شد از  حیترج نیبنابرا. ردیگیمقرار  مورداستفاده

 وارهیموارد استفاده شود که د نیدر ا گرتیبه نام گرام وا يگرید
 وارید الحنیدرعنمود و  يزیآمرنگرا  سیستیپنوموس یستیشکل ک
 جیبا کاهش نتا بیترت نیو بد ردیگینمآن رنگ  لهیوسبه مخمرها

 یابیرد يهاروش يسازنهیبهکاذب در  یمثبت و منف
ی، خواهد بود. از طرف مؤثردر بافت  ینیکار سیستیپنوموس
 نکهیبااکشت بوده و  رقابلیغمعمول  يهاروشبا  سیستیپنوموس

از  ینیکار سیستیپنوموس صیتشخ يبرا یمولکول يهاروش

ز در تمام مراک انجامانامکان  یول باشندیمبرخوردار  يباال تیحساس
 يزیآمرنگ يهاروشمطالعه  نی). در ا8، 7( باشدینمموجود  یدرمان
 نیلیسو هماتوک گرتیگرام وا، کوالئویپاپان، مسایگ، لوریس نیمتانام

اشکال مختلف ، نهیهز، سهولت، يزیآمرنگزمان  ازنظر نیائوز
ر د صیتشخ ییو توانا یژگیو، سمیکروارگانیشده م يزیآمرنگ
. اندشده سهیقام گریبا همد یتماس يهاگسترشو  یبافت يهابرش

 ییدر شناسا هاآن ییتوانا ازنظرفوق  يزیآمرنگ يهاروش نیهمچن
 سهیالم با هم مقا يهادر نمونه سمیکروارگانیاشکال مختلف م

 سمیکروارگانیمکدام قسمت  يزیآمرنگکه مشخص شود هر  اندشده
 یهشگایآزما صیتشخ در يتا در مطالعات بعد کندیم يزیآمرنگرا 
 ازنظري زیآمرنگ يهاروش تیشوند. در نها سهیمقا لعهمطا نیبا ا

مشخص شود کدام  نکهیتا ا اندشده سهیمقا گریبا همد یژگیو
 صیجهت تشخ يشتریب یژگیفوق و يهاروش انیدر م يزیآمرنگ

ن آ صیجهت تشخ يترکمتجربه  نیدارد و همچن سمیکروارگانیم
 یگژیبا و يزیآمرنگبا روش  سمیکروارگانیآلوده به م يهانمونهدر 

  باال الزم است.
  

  مواد و روش کار
عدد موش  30تعداد  یو شبه تجرب یتجربن مطالعه یدر ا

 2گرم که به  150-200ستار با وزن متوسط ی(رت) نژاد و ییصحرا
هر  يبرا، م کردهیتقس ییتا 10و شاهد  ییتا 20گروه نمونه ، گروه

در  یمعمول یکسان و آب لوله کشیل یآماده استر يدو گروه غذا
زان یم ن بهیکلیک تتراسایوتیب یانت يو حاو يتریم لین يهاظرف
 يهاعفونتاز  يریداخل هر ظرف جهت جلوگ گرممیلی 250
م ستیسرکوب س منظوربه. شدیمداده  يویو ر ياروده ییایباکتر

بار و  2 ياهفتهس به گروه نمونه یستوزیجاد پنوموسیجهت ا یمنیا
 گرممیلی 8تر از دگزامتازون یل یلیم 5/0 هارتهر بار به هر کدام از 

ق یهفته تزر 10-12به مدت  ير جلدیز صورتبهتر یل یلیم 2و در 
 کسانیبا گروه نمونه  يه و محل نگهداریتغذ ازنظرگروه شاهد  شد.

  .)9نشد (ا خورانده یق یتزر هاآنبه  ییچگونه دارویه یبود ول
گروه  يهارتاز  عدد 4، هفته 10ق قبل از یدر طول مدت تزر

گر خورده ید يهارتتوسط  هاآن هیمرده و ر هاقفسنمونه در داخل 
 عفونت یجهت بررس هاآنه یاز ر يانمونهن علت یشده بود که به هم

هفته بر اساس شدت عالئم  10-12امد. در طول مدت یبه دست ن
وانات با استفاده از اتر کشته یح، شدیموانات ظاهر یکه در ح يماریب

 يسازمعدوم، شدند ییکالبد گشا یشگاهیآزماط یشده و در شرا
مورد استفاده مطابق استاندارد مقررات کار با  یشگاهیآزما واناتیح
کامل خارج  طوربه واناتیح يهاهیر انجام شد. یشگاهیآزما واناتیح

ه هر رت گسترش یاز ري، ولوژیزیو بعد از شست و شو با سرم ف
مسا توسط یبه روش گ يزیآمرنگه شد. پس از یته یتماس
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 وجود ازنظردان یم 20و در  1000 ییبا بزرگ نما يکروسکوپ نوریم
ات که وانیاز ح یکیه یدند. از ریگرد یت برسیا تروفوزوئیست و یک

 100تر از شیب، مثبت بود ینیس کاریستیبه پنوموس یآلودگ ازنظر
ه داخل یر ترکوچکن قطعات یه و همچنیته یالم گسترش تماس

به  یبافت يهابرشه یگذاشته شده و جهت ته 10درصدن یفرمال
 فرستاده شد. يشگاه پاتولوژیآزما

دستگاه  لهیوسبه يه پس از مراحل آماده سازیر يهانمونه
ه و سپس با روش یکرومتر تهیم 3با ضخامت  یکروتم مقاطعیم

 هاالمعدد از  20ن حداقل ین ائوزیلیهماتوکس يزیآمرنگ
 يزیآمرنگجهت  هابرشالم از  100ش از یشدند ب يزیآمرنگ

دند و گرت انتخاب شیکوالئو و گرام وایپاپان، مسایگ، لورین سیمتانام
مختلف  يزیآمرنگ يهاروشبا  یگسترش تماس يهاالمهمراه با 

به دست آمده  يویر يهانمونه یص آلودگیتشخ يرنگ شدند. برا
استفاده  يزیآم گروه روش رنگ 3از  ینیس کاریستیپنوموس ازنظر
 یمورد بررسن مطالعه یا یانتخاب يارهایمعد که بر اساس یگرد

  گرفتند.
) که اجسام 10پاپانیکوالئو () و 4گیمسا ( يزیآمرنگگروه اول 

، دندکر يزیآمرنگت ها را یت) و تروفوزوئی(اسپروزوئ هاستیکداخل 
، يزیآمرنگطول مدت ، يزیآمرنگسهولت انجام  ازنظر هانیا

نه و یزان هزیمی، نیس کاریستیص اشکال مختلف پنوموسیتشخ
ه سه شدند. گرویک با هم مقایطبق جدول شماره  یت دسترسیقابل

که  )10وایگرت (و گرام  )7سیلور (ن یمتانام يهايزیآمرنگدوم 
احل سهولت مر ازنظرز ینها نیکه ا اندکردهست را رنگ یواره کیفقط د
ص اشکال مختلف یتشخ، يزیآمرنگطول مدت ، انجام

ر جدول د یت دسترسینه و قابلیزان هزیمی، نیس کاریستیپنوموس
 يزیآمرنگ. گروه سوم شامل اندشدهسه یگر مقایک با همدیشماره 

 يزیآمرنگ) که جهت 10ائوزین (ن یلیو هماتوکس کوالئویپاپان
مقاطع  زین مطالعه نیکه در ا ردیگیممورد استفاده قرار  یمقاطع بافت

دند یگرد يزیآمرنگن دو روش یبا ا هارته یبه دست آ مده از ر یبافت
اطع در مق هاستیک يزیآمرنگکوالئو قادر به یپاپان يزیآمرنگکه 
ا یو  هاستیکن یلسن ائوزیهماتوکس یول باشدیم یبافت

 يا برالذ کندینمرا رنگ  ینیس کاریستیپنوموس يهاتیتروفوزوئ
 یماست يهاالمو یدر مقاطع بافت ینیس کاریستیص پنوموسیتشخ

  .باشدینممناسب 
 
  هایافته
ه ق با توجیگروه نمونه در هفته هشتم تزر عنوانبهرت که  20از 

مال و احت یمنیستم ایکه به علت کاهش س هارت ینیبه عالئم بال
ر رنگ ییوتغ یحالیب، دچار ضعف ینیس کاریستیپنوموس یپنومون
اتر  لهیوسبه هاآن نیترفیضعاز  یک، یبه رنگ زرد شده بودند موها

 ه شد که بعد ازیته ه نمونهیاز ر کشته شد یشگاهیآزماط یدر شرا
بود.  ینفم ینیس کاریستیپنوموس یآلودگ ازنظر یوبررسي زیآمرنگ

ف که خود به خود در یضع يهارتاز  یکین در هفته نهم یهمچن
ج ید که نتایگرد یه شد و بررسیه آن نمونه تهیاز ر قفس مرده بود

 رازنظ هارتآمده از  دستبهه ین نمونه ریبود. در هفته دهم اول یمنف
ن جهت آ رغم مثبت بودنیمثبت بود اما عل ینیس کاریستیپنوموس

افت و یق ادامه یهفته تزر 2بازهم  هارتکامل  ینان از آلودگیاطم
مانده کشته شده و از تمام  یرت باق 13در هفته دوازدهم تمام 

 ازنظرآمده  دستبه يهانمونهه شد. تمام یالم ته هاآنه یر يهانمونه
 ازنظر نیبنابرا، مثبت بودند ینیس کاریستیپنوموس به یآلودگ

مانده  یرت باق 16از ، هاموشدر  ینیس کاریستیپنوموس ییزایماریب
 یابیعدد مثبت ارز 14و  یمنف یآلودگ ازنظرعدد  2در گروه نمونه 

انتخاب شده و بعد از  ییهارتز ین از گروه شاهد نیشدند. همچن
قرار  یسم مورد بررسیکروارگانیبه م یآلودگ ازنظر هاآنه یر، کشتن

ر یز قین با تزریبه دست آمد. بنابرا یمنف یج همگیگرفت که نتا
هفته و  10-12به مدت  یسیس 5/0زان یدگزامتازون به م يجلد

 جادیا هاموشدر  ینیس کاریستیدو بار عفونت پنوموس ياهفته
 رازنظبه دست آمده  يویر يهانمونه یص آلودگیتشخ يبرا شودیم

د یاستفاده گرد يزیآمرنگگروه روش  3از  ینیس کاریستیپنوموس
ر یز صورتبهن مطالعه یدر ا یمورد بررس يارهایمعکه بر اساس 

  م شدند.یتقس
کوالئو که اجسام داخل یمسا و پاپانیگ يزیآمرنگگروه اول 

ه ک کردند يزیآمرنگت ها را یت) و تروفوزوئی(اسپروزوئ هاستیک
، يزیآمرنگطول مدت ، يزیآمرنگسهولت انجام  ازنظرنها یا

نه و یزان هزیمی، نیس کاریستیص اشکال مختلف پنوموسیتشخ
ه سه شدند. گرویک با هم مقایطبق جدول شماره  یت دسترسیقابل

اره ویگرت که فقط دیلور و گرام واین سیمتانام يهايزیآمرنگدوم 
ول ط، سهولت مراحل انجام ازنظرز ینها نیکه ا اندکردهست را رنگ یک

ی، نیس کاریستیص اشکال مختلف پنوموسیتشخ، يزیآمرنگمدت 
 گریبا همد 1در جدول شماره  یت دسترسینه و قابلیزان هزیم

ه ن مطالعیبه کار برده شده در اي زیآمرنگ يهاروش اندشدهسه یمقا
 ینیارس کیستیص اشکال مختلف پنوموسیو تشخ يزیآمرنگجهت 

ه ک اندشدهسه یگر مقایبا هم د هابرشو  یکسترش تماس يهاالمدر 
 ئوکوالیمسا و پاپانیگ يزیآمرنگآورده شده است.  2در جدول شماره 

ه واریت ها را بنفش رنگ کرده و دیست و تروفوزوئیاجسام داخل ک
ام لور و گرین سیرا رنگ نکردند. متانام تو پالسمیو س هاستیک
. نندکیمره رنگ یت یا آبیاه یه رنگ سیرا  هاستیکواره یگرت دیوا

ده ص دایتشخ يهاسمیارگانکرو یانجام شده و م يهايزیآمرنگتمام 
 شده است. نشان داده 9تا  1از شکل  هاآنشده در 
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  مشاهده شده در نمونه سمیکروارگانیمو اشکال  یت دسترسیقابل، زمان، نهیهز ازنظرها  يزیآمرنگسه یمقا : )۱جدول (
  یدسترس تینه و قابلیهز اشکال مشاهده شده قه)ی(دق يزیآمرنگ يزمان الزم برا يزیآمرنگ

 

  3+ ستیت و اجسام داخل کیتروفوزوئ قهیدق 10 مسایگ
 

  2+ ستیوار کید قهیدق 20تا  17 گرتیگرام وا
 

  2+ ستیت و اجسام داخل کیتروفوزوئ قهیدق 20تا  16 کوالئویپاپان
 

  1+ ستیوار کید قهیدق 140تا  135 لورین سیمتانام
 

 1+ _ قهیدق 60 نین ائوزیلیهماتوکس

  1+    دشوار یت دسترسیو قابل نه باالیهز
  2+   مناسب یت دسترسینه متوسط و قابلیهز
  3+      آسان یت دسترسینه کم و قابلیهز
 

  یتماس يو گسترشها یبافت يهابرشدر  سمیکروارگانیمص یت تشخیقابل ازنظرها  يزیآمرنگسه یمقا : )۲جدول (
  يزیآمرنگ يهاروش

  
  

 هانمونهنوع و 

 نیلسن ائوزیهماتوکس گرتیگرام وا لورین سیمتانام مسایگ

  کوالئویپاپان
  
  
 

 + - + + - یبافت يهابرش

  + - + + + یتماس يهاگسترش
 

  

    

 ییبا بزرگ نما یگرت گسترش تماسیگرام وا يزیآمرنگ: )١( شکل
1000  

  1000 ییبا بزرگنما یتماس لور گسترشین سیمتانام يزیآمرنگ: )٢( شکل
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 ییبا بزرگنما یلور در الم برش بافتین سیمتانام يزیآمرنگ: )٤( شکل  1000 ییبا بزرگنما یمسا در الم برش بافتیگ يزیآمرنگ: )٣( شکل
1000  

  

  
  

 ییبا بزرگنما یگرت در الم برش بافتیگرام وا يزیآمرنگ: )٥( شکل
1000  
  

 ییبا بزرگنما یمسا در الم گسترش تماسیگ يزیآمرنگ: )٦( شکل
1000  

    

 ییبا بزرگنما ین برش بافتین ائوزیلیهماتوکس يزیآمرنگ: )٧( شکل
1000  

  1000 ییبا بزرگنما یکوالئو گسترش تماسیپاپان يزیآمرنگ: )٨( شکل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3443-fa.html


 خسرو حضرتي تپه و همکاران  ... هايروش از استفاده با بافتي هايبرش و تماسي هايالم مقايسه
 

454  

  

 1000 ییبا بزرگنما یکوالئو در الم برش بافتیپاپان يزیآمرنگ: )۹( شکل

  
  گیرينتیجهبحث و 

امل ع نیترعیشا ینیس کاریستیاز پنوموس یناش یپنومون
 یمنیستم ایو افراد نقص س يدزیماران ایر در بیمرگ وم طلبفرصت

تم سیسرکوب کننده س يماران مصرف کننده داروهایاست. تعداد ب
نقصان  دچار هاآنبدن  یمنیستم ایس یلیبه دال که یمارانیو ب یمنیا

از  یناش یو در معرض خطر ابتالء به پنومون شده است
ت. ش اسیقرار دارند به سرعت در حال افزا ینیس کاریستیپنوموس
دز در یا ای یاکتساب یمنیوع سندروم نقص ایگر شید ياز سو

 دلیل، بهدر حال توسعه به سرعت در حال گسترش است يکشورها
رت صو یزمان معموالًص یتشخ، سمین ارگانیا طلبفرصتعت یطب
ا با یده و یفا یدر مراحل حاد بوده و درمان ب يماریکه ب ردیگیم

 نیع ایق و سریص دقین تشخیهمراه است. بنابرا یت کمیموفق
ارند د ییباال یژگیو وت یکه حساس ییهاروشبا استفاده از  يماریب

  ).5است (ت یگر آسان و در دسترس هستند با اهمید يو از سو
ي، سرولوژ، اسکن یت یسي، ولوژیل رادیاز قب یمختلف يهاروش

 سیستیص پنوموسیتشخ يبرا یمولکول يهاروشو  يپاتولوژ
ک نسبت از یبه  هانیااما همه ؛ ردیگیماستفاده قرار  مورد ینیکار

چون  نیبنابرا ستند.یص برخوردار نیتشخ يبرا ییت باالیحساس
دن یازمند دین ینیس کاریستیپنوموس یپنومون یص قطعیتشخ

ص یخسه ارزش تشیمقا يو برا باشدیمت انگل یا تروفوزوئیست و یک
 يهارنگو  يهماتولوژي، پاتولوژ يزیآمرنگمختلف  يهاروش

اشکال مختلف انگل  يحاو يهانمونهاز به وجود ین یرومانوفسک
به  يماریجاد بیجهت ا یمختلف يهاروشن علت یبه هم، باشدیم

 يداروها ير جلدیق زیا تزریخوراندن و  ازجمله یشکل داخل بدن
وش و م، گربه، مانند خرگوش یوانات متفاوتیو به حیمونوساپروسیا

خاص  يایب و مزایمعا هاآنهر کدام از  یاستفاده شده است ول هارت
  ).9دارند (خود را 

اد جیجهت ا ین مطالعه با توجه به مطالعات انجام شده قبلیدر ا
-12در مدت  هاآن یمنیستم ایف کردن سیوضع هارتدر  يماریب

ه به دست آمده مشاهده و یر يهانمونهسم در یکروارگانیهفته م 10
 فین مطالعه جهت تضعیا یقاتیپرتکل تزر، ص داده شدیتشخ

انجام  2002 سال درکه و همکاران  یمحبعلمانند  یمنیستم ایس
منش  ییکه توسط رضا يگری). در مطالعه د9( باشدیمداده بودند 

به  زولونیل پرد نیمت يشد از دارو انجام 1388و همکاران در سال 
اده ک بار استفی ياهفتهلو گرم هر هفته و یبر ک گرممیلی 40زان یم

 ینیس کاریستیپنوموس یهفته پنومون 8شد که توانستند در مدت 
 يفرد و همکاران برا یمین در مطالعه رحی. همچن)5کنند (جاد یرا ا

بار و هر بار  2 ياهفته درصد20زون استات یاز کورت يماریجاد بیا
 اندکردهق یتزر ير جلدیز صورتبههفته  8تر به مدت یل یلیک می

را  هارتشدند و سپس  يماریجاد بین مدت موفق به ایکه در ا
 ییهانمونهو  کردهه یته یگسترش تماس هاآنه یکرده و از ر یاتوپس

 يارنگهد یبافت يهابرشه یو بوئن جهت تهیکساتیرا در محلول ف
 یپنومون يماریجاد بیص با ایگر تشخید يهاروش). در 4( اندکرده

 نیو همچن هارتداخل بدن در  صورتبه ینیس کاریستیپنوموس
 یعضه بیبرعل، ه انسان جدا شده استیکه از ر ییس هایستیپنوموس

 نیکه از ا اندکردهجاد یمنوکلونال ا يبادیآنت هاآن هايژنآنتیاز 
مونو فلورسانس جهت یمانند ا يسرولوژ يهاتستدر  هايباد یآنت

به  . با توجهکنندیماستفاده  هاتست یژگیت و ویباال بردن حساس
دل م صورتبه که وانات مختلفیانگل در ح هايژنآنتین یب کهنیا

 یاز آنت توانیموجود دارد.  يادیز يشباهتها باشندیم یشگاهیآزما
ر د به وجود آمده است هارته یکه از ر ینیس کاریستیپنوموس يباد

 در انسان ینیس کاریستیپنوموس یپنومون يماریص بیتشخ
ن یشتری). ب6قرارداد (ک مورد استفاده یسرولوژ يهاتست صورتبه

 ینیس کاریستیص پنوموسیتشخ جهت یقاتیو تحق یکینیتوجه کل
ي زیآمرنگ يه رویر یا برش بافتیر یاسم يهانمونهدر 
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 يزیآمرنگافتن روش ینها جهت یو تمام ا باشدیم سمیکروارگانیم
 ازجملهمعمول  يهايزیآمرنگ. شده استع و آسان انجام یسر

که  گرتیو گرام وا ولتیزل ویگر، دن بلویتولوئ، لورین سیمتانام
 يهاروشهمراه با  کندیمست را رنگ یواره کید یانتخاب صورتبه

ت یرم وراگ، کیف کوئید، ن بلویکروم متانام یپل، مسایگ يزیآمرنگ
ص یجهت تشخ کنندیمست را رنگ یکه اجسام داخل ک

ن یمتانام يزیآمرنگ). 8( شودیماستفاده  ینیس کاریستیپنوموس
 ینیس کاریستیپنوموس يهاستیک يزیآمرنگلور که در یس
 هاستیکواره یقادر است د شودیمرفته یپذ ییاستاندارد طال عنوانبه

تعداد  هاالماما اگر در ؛ کند يزیآمرنگاه یا سیو  ياقهوهرا به رنگ 
ن روش مشکل خواهد بود یبا ا هاآنص یکم باشد تشخ هاستیک

 جهیدرنتو  رندیگیمرنگ  هاستیکه یشب مخمرها احتماالًچون 
 1972در سال  ت و همکارانی). اسم11( شودیمشتر یمثبت کاذب ب

به  هاستیکواره ید، کردند يزیآمرنگگرت یرا که با گرام وا ییهاالم
اجسام داخل ي زیآمرنگن یاه رنگ گرفت اما ایتند تا س یآب رنگ

و  ين آماده سازیت ها را رنگ نکرد. همچنیو تروفوزوئ هاستیک
 يزیآمرنگ). 12دارد (الزم  یزمان کوتاه يزیآمرنگانجام مراحل 

. داخل شودیماستفاده  يمعمول در هماتولوژ طوربهمسا که یبا گ
 ینعی کندیم يزیآمرنگرا  ینیس کاریستیپنوموس يهاستیک

 يها تین تروفوزوئیو همچن )تیاسپروزوئ( یستیاجسام داخل ک
را  هاستیکتو پالسم یست و سیواره کیاما د کندیمرنگ  انگل را

 است که یکوالئو روش معمولیپاپان يزیآمرنگ). 13( کندینمرنگ 
ه ک ردیگیممورد استفاده قرار  يتولوژیو مخصوصآ س يدر پاتولوژ

ت ها و اجسام یتروفوزوئی، نیس کاریستیپنوموس يزیآمرنگدر 
ت را به یو اسپروزوئ کندیممسا رنگ یرا مانند گ هاستیکداخل 

 يزیآمرنگ). 14( کندیم يزیآمرنگ، کم رنگ رنگ بنفش
 یص پنومونین مطالعه جهت تشخین که در این ائوزیلیهماتوکس

 يهاالماز  کدامچیهاستفاده شده است در  ینیس کاریستیپنوموس
سا می. گباشدینمسم یکروارگانیم يزیآمرنگبه  ه شده قادریته

ن روش جهت یو قابل دسترس تر نیترنهیهزکم، نیترعیسر
، اشدبیم یتماس گسترش يهانمونهدر  هاسمیارگانکرو یص میتشخ
ن یلیوکسلور و هماتین سیگرت نسبت به متانامیکوالئو و گرام وایپاپان
 یت دسترسیو قابلشتر یسرعت انجام بتر، کمنه یهز يدارا نیائوز

 لنکه اجسام داخیکوالئو به علت ایمسا و پاپانیداشتند. گ يبهتر
واضح رنگ کرده و شکل  صورتبهها را تیست و تروفوزوئیک
گر کامآل متفاوت یو اجسام د مخمرهانسبت به  سمیکروارگانیم
مناسب  ینیس کاریستیپنوموس یص اختصاصیجهت تشخ، باشدیم
 خمرهامنکه یگرت به علت ایو گرام وا لوریسن یمتانام یول باشندیم

ک یدز نزین هاآنس رنگ کرده و اندازه یستیز همرنگ با پنوموسیرا ن
ن یا تیاز اختصاص ن علتیبه هم باشدیمسم یکروارگانیبه اندازه م
مسا و یگ، شودیمص کاسته یجهت تشخ يزیآمرنگدو روش 

در  سمیکروارگانیم يزیآمرنگن قادر به ین ائوزیلیهماتوکس
ن یلیهماتوکس يزیآمرنگآن  عالوه بر، باشندینم یبافت يهابرش
 يزیآمرنگز قادر به ین یتماس يهاگسترشن در یائوز

ص یجهت تشخ شودیمه یتوص ست.ین ینیس کاریستیپنوموس
فاده مسا استیگ يزیآمرنگشتر از ینان بیو با اطم ترراحت، عتریسر

رد لور استانداین سیدر تمام مطالعات متانام کهنیااما به علت ، شود
در کنار  يزیآمرنگن دو یبهتر است از ا، شمرده شده است ییطال
  ص استفاده شود.یش احتمال تشخیجهت افزا هم

  
  یتشکر و قدردان

 يدانشگاه در اجرا یمعاونت محترم پژوهش یمال يهاتیحمااز 
الم ر و تشکر خود را اعیمراتب تقد پور ییحید یدکتر توحان نامه یپا
  .داردیم
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Abstract 
Background & Aims: Pneumocystis carinii is an opportunist extracellular microorganism. The body can defend 
itself against it in natural conditions. But it can cause an infection in immunodificient conditions such as HIV, 
Hodgkins and other immunosuppressed diseases. The aim of this study was to apply a comparison of different 
staining methods such as Methenamine silver, Giemsa, Gram - Weigert, Papanicolaou and Hematoxylin eosin 
stains in terms of staining times, easiness, cost and availability of material and methods, detection of P. carinii, 
different forms and capability of this methods in detection of P. carinii in impression slides, and tissue slices of 
rats lungs. 
Materials & Methods: In order to induce of Pneumocystis pneumonia, the Sprague Dawley rats were injected 
0.5cc of dexamethasone subcutaneously twice a week over a 10-12 weeks, after induce pneumonia we removed 
the lungs and made impression slides and  pieces of lung was put  in 10% formalin to make tissue slides. After 
that the slides stained by Methenamine silver, Gram Weigert, papanicolaou, Giemsa and Hematoxylin eosin, and 
compared them in terms of staining time, easiness, cost and availability. In addition, we compared the capability 
of different methods to detect the microorganism in tissue preparation slices and impression slides. 
Results: Giemsa and papanicolaou are capable to stain the intra cyst bodies but can’t stain the cysts wall. 
Methenamine silver and Gram Weigert stain the cysts wall.  Giemsa is fastest, cheapest and the most easy method 
to stain, vs. methenamine silver is expensive, difficult and takes long time to do. Methenamine silver papanicolaou, 
Gram Weigert can detect P. carinii in both tissue slice and smears but Hematoxylin eosin can’t detect either slices 
or impression slides. Giemsa only detects microorganism in impression slides. 
Conclusions: In these staining methods, Papanicolaou  and Giemsa have more specificity than Gram Weigert to 
detect the P. carinii  in specimens, because these staining method don’t specify the wall of cysts together with 
yeasts, because of this the wrong diagnosis with Giemsa and Papanicolaou is less than Gram Weigert. 
Methenamine silver is golden standard method to detect P. carinii but it stains the yeasts like P. carinii because the 
yeasts are similar to cysts in shape and color when we stain with methenamine silver. Because of this we conclude 
that Methenamine silver is suitable and useful for demonstration of P. carinii cysts but it is better to be used 
together with Giemsa, because Giemsa can stain the intra cyst bodies so the diagnosis of pneumocystis pneumonia 
becomes easy with these methods together. 
Keywords: Pneumocystis carinii, Rat, Diagnostic specimens, Different staining methods 
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