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Laboratory
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพร ใหญ่เจริญ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บลาสโตซีสติส โฮมินิส (Blastocystis hominis)
โปรโตซัวในล�ำไส้ที่ไม่ควรมองข้าม

บลาสโตซีสติส โฮมินิส (Blastocystis hominis) เป็น
โปรโตซัวทีพ่ บได้บอ่ ยในอุจจาระของคน แต่มกั ไม่ได้รบั ความสนใจ
เนื่องจาก ยังไม่มีการรายงานเกี่ยวกับการก่อโรคที่ชัดเจน อีกทั้ง
มีรปู ร่างลักษณะและขนาดทีห่ ลากหลายทำ�ให้นกั วิเคราะห์วนิ จิ ฉัย
ยาก และมักผิดพลาดบ่อย แต่ระยะหลังนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับ
โปรโตซัวชนิดนี้มากขึ้น ทำ�ให้เรารู้จัก บลาสโตซีสติส โฮมินิส
มากขึ้น ดังจะนำ�มาเล่าให้ฟังดังนี้

บลาสโตซีสติส โฮมินิส
มีขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย

ซีสติส โฮมินิส น่าจะสามารถก่อโรคได้ในบางโอกาส ซึ่งอาจจะขึ้น
อยู่กับปัจจัยหลายประการเช่น ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อ จำ�นวน
เชื้อในลำ�ไส้ และชนิดของโปรโตซัวที่พบร่วมกัน ดังนั้นในการตรวจ
อุจจาระ นักวิเคราะห์ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่
หากตรวจพบระยะ vacuolar form ในอุจจาระมากกว่า 5 ตัวต่อพื้นที่
จากการดูด้วยกล้องกำ�ลังขยาย 400 เท่า (40X)

การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทำ�ได้ง่าย
วิธที นี่ ยิ มใช้ในห้องปฏิบตั กิ ารทัว่ ไป คือ การทำ�สเมียร์อ์ จุ จาระ
ด้วยนํ้าเกลือ (NSS) หรือไอโอดีน และตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
กำ�ลังขยาย 400 เท่า (40X) จะพบระยะ vacuolar form นอกจาก
นี้หากนำ�อุจจาระไปทำ�ให้เข้มข้นขึ้น ด้วยวิธีต่างๆ หรือการย้อมสี
อุจจาระ จะเพิ่มโอกาสในการตรวจพบได้มากขึ้น สำ�หรับการเพาะ
เลี้ยงในหลอดทดลองไม่เป็นที่นิยมทำ�ในห้องปฏิบัติการทั่วไป แต่วิธีนี้
จะทำ�ให้มีโอกาสตรวจพบ บลาสโตซีสติส โฮมินิส ได้สูงที่สุด

บลาสโตซีสติส โฮมินิส ที่พบบ่อยในอุจจาระที่สเมียร์
ในนํ้าเกลือ (NSS) หรือไอโอดีน เรียกว่า vacuolar form มีขนาด
ตั้งแต่เล็กมากประมาณ 5 μm ถึงขนาดใหญ่ประมาณ 25 μm รูป
ร่างกลม หรือบิดเบี้ยว ขอบบาง ตรงกลางมีช่องว่างขนาดใหญ่
เรียกว่า central body มีนิวเคลียสจำ�นวน 2-3 นิวเคลียส หรือ
อาจมากกว่านี้เบียดอยู่ที่ริมขอบเซลล์ ลักษณะดังกล่าวจะ
เห็นชัดเจนขึ้นเมื่อย้อมอุจจาระด้วยสีย้อมถาวร (trichrome
A
stain) นอกจากนี้ยังอาจพบระยะที่เรียกว่า granular form
คือจะมีก้อนขนาดเล็กอยู่ภายในเซลล์ และระยะ amoeboid
form ที่มีลักษณะขาเทียม (pseudopodia) ยื่นออกมา แต่สอง
ระยะหลังมักพบได้มากจากการเพาะเลีย้ งในอาหารเลีย้ งเชือ้

B

บลาสโตซีสติส โฮมินิส
อาจก่ออาการผิดปกติในลำ�ไส้ได้
โปรโตซัวนีอ้ าศัยในลำ�ไส้ใหญ่ เช่นเดียวกับโปรโตซัว
ในลำ�ไส้ชนิดอื่นๆ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา นักวิจัย
C
D
จำ�นวนมากให้ความสนใจโปรโตซัวชนิดนี้ ทำ�ให้ทราบว่า พบ
การติดเชื้อได้ในคนปกติทั่วไปสูงถึงร้อยละ 30 โดยพบได้ใน
คนทุกกลุ่ม ในเด็กนักเรียน ในผู้ที่มีสุขอนามัยไม่ดี รวมถึงใน
กลุม่ ทีม่ รี ะดับภูมคิ มุ้ กันตํา่ มีรายงานว่าพบร่วมกับเชือ้ ก่อโรค
ชนิดอื่นในลำ�ไส้ และมักพบร่วมกับโปรโตซัวบางชนิดได้แก่
Giardia lamblia และ Dientamoeba fragilis เป็นต้น โดยได้
รับการปนเปื้อนมาจากอาหาร และนํ้าดื่ม ผู้ติดเชื้อบางราย
ภาพประกอบ : บลาสโตซีสติส โฮมินิส vacuolar form พบได้ในอุจจาระ
มีอาการระคายเคืองลำ�ไส้อย่างต่อเนื่อง มีอาการปวดท้องแต่ไม่
รุนแรง และอาจมีอาการถ่ายเหลว ทำ�ให้สันนิษฐานว่า บลาสโต สเมียร์ในนํ้าเกลือ (A, B) ไอโอดีน (C) และย้อมด้วยสีย้อม (trichrome stain)
แสดง central body (*) และนิวเคลียส (➝)
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