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چکیده

زمینه مطالعه :آلودگی به سارکوسیستیس یکی از شایع ترین عفونتهای تک یاخته ای مشترک بین انسان و دام میباشد که توسط گونههای
مختلف سارکوسیستیس ایجاد میشود .هدف :با توجه به اهمیت بهداشتی این انگل ،در این مطالعه میزان آلودگی به کیستهای ماکروسکوپی
و میکروسکوپی سارکوسیستیس در گاو و گوسفند ذبح شده در کشتارگاه شهریار مورد بررسی قرار گرفت .مواد و روش کار :در این مطالعه 138
الشه گاو و  138الشه گوسفند بطور تصادفی انتخاب شده و نمونههایی از مری ،دیافراگم ،قلب ،زبان ،عضله جوشی و بین دنده ای آنها تهیه و
به منظور یافتن کیستهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی ،الشه و نمونههای تهیه شده به دو روش مشاهده مستقیم (ماکروسکوپی) و گسترش
فشاری( )Dab smearمورد بررسی قرار گرفتند .اساس تشخیص کیستهای میکروسکوپی ،تهیه گسترش فشاری از نمونهها و سپس رنگ
آمیزی آنها با گیمسا و مشاهده میکروسکوپی برادی زوآیتهای انگل بوده است .نتایج :با بررسی الشه و نمونهها هیچ گونه کیست ماکروسکوپی
مشاهده نگردید .در روش گسترش فشاری  %93/48از گاوها و  % 86/95از گوسفندان مورد بررسی  ،از نظر وجود کیستهای میکروسکوپی مثبت
تشخیص داده شدند .همچنین اختالف آماری معنیداری بین میزان آلودگی در عضالت مختلف ،مشاهده گردید ( .)p<0.05نتایج :برطبق نتایج
حاصل قلب و مری ،بیشترین و زبان ،کمترین میزان آلودگی را دارا بودند .در گاو و گوسفند آلودگی در جنس نر بیشتر از ماده مشاهده شد .در گاو
آلودگی با سن اختالف معنیداری نداشت ولی در گوسفند آلودگی در سن زیر یکسال بیشتر از سایر سنین بود .نتیجهگیرینهایی :با توجه به آلودگی
باالی گوشتهای مورد بررسی به تک یاخته سارکوسیستیس و با توجه به اهمیت بهداشتی این انگل ،توصیه میشود از مصرف گوشتهای گاو
و گوسفند بصورت نیم پز و کبابی اجتناب گردد و همچنین اقدامات پیشگیرانه در کشتارگاه از قبیل :بررسیهای دقیق تر الشهها و حذف موضعی
یا کلی الشهها در کشتارگاه  ،انجام شود.

واژههایکلیدی :گاو ،گسترش فشاری ،سارکوسیستیس ،گوسفند

مقدمه
سارکوسیســتیس یــک انــگل کوکســیدیایی از شــاخه اپــی کمپلکســا
( )Apicomplexaمیباشد .این انگل زندگی اجباری داخل سلولی دارد که
در سیر تکاملی آن ،دو میزبان (نهایی  -واسط) دخالت دارد ( .)10در گوسفند 4
گونه سارکوسیستیس وجود دارد که سارکوسیستیس تنال و سارکوسیستیس
آریتی کنیس ،پاتوژن بوده و بهصورت کیستهای میکروسکوپی مشاهده
میگردد و توسط مدفوع سگ (میزبان نهایی) به گوسفند منتقل میشود و
سارکوسیســتیس ژیگانته آ و سارکوسیستیس مدیزیفورمیس ،غیر پاتوژن
بوده و بصورت کیســتهای ماکروســکوپی مشــاهده میگردند و توســط
مدفوع گربه (میزبان نهایی) منتقل شــوند .گاو امکان آلوده شــدن به ســه
گونه انگل سارکوسیســتیس را دارا میباشد که گونههای سارکوسیستیس
کروزی ایجاد بیماری دالمنی در گاو و سارکوسیســتیس هومینیس بیماری
گوارشی در انسان ایجاد میکند .یکی از دالیل وقوع زیاد آلودگی در میزبان
واســط به این نسبت داده میشــود که حیوانات مزارع در ارتباط نزدیکی با
سگهای نگهبان گله هستند و سگها ،چراگاهها را با اسپوروسیستهای
سارکوسیســتیس آلوده میکنند ( .)2برخی از گونههای سارکوسیســتیس

قادر به ایجاد بیماری هســتند و در نتیجه باعث کاهش وزن ،بی اشتهایی،
تب ،کم خونی ،ضعف عضالنی ،کاهش تولید شــیر ،سقط جنین و گاهی
مرگ در میزبانان واســط همچون گاو ،گوسفند ،بز و خوک میشوند ( )3و
برخی دیگر در انســان باعث اختالالت گوارشی از جمله :تهوع ،استفراغ و
اسهال میشوند انسان معمو ً
ال با خوردن گوشت نیم پخته یا خام گاو ،آلوده

میشوند(.)5
 Razmiو  Rahbariدر ســال  2000میزان آلودگی به میکروکیست
این انگل را در گاوهای اســتان تهران و گلســتان  ٪79/73گزارش نمودند
( Shekarforosh .)8و  Alikhaniدر ســال  2003میــزان آلودگــی به
میکروکیســت این انگل در گوسفندان کشتارشــده در کشتارگاه اصفهان
را  % 89/7بیان نمودند ( .)10روش گســترش فشــاری از جمله روشهای
تشخیصی در بافتهای دام میباشد که در مطالعات سایر محققین است .با
توجه به گسترش این انگل در ایران  ،تحقیقی در رابطه با نشخوارکنندگانی
که در کشــتارگاه شهریار ذبح میشــوند ،انجام گردید .از آنجایی که روش
داب یک روش ســریع و مقرون به صرفه اســت ایــن تحقیق با این روش
بررسی شد.

*) نویسنده مسئول :تلفن 021-65513986 :نمابرEmail: zohrehalibeigi@yahoo.com 021-65525537 :
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مواد و روش کار
در یک دوره سه ماهه از اسفند 91لغایت اردیبهشت  92از تعداد 138
رأس گاو و  138رأس گوســفند که در کشــتارگاه شهریار کشتار شده بودند
بطور تصادفی انتخاب و اقدام به جمعآوری نمونه گردید .برای این منظور از
مری ،دیافراگم ،قلب ،عضله بین دندهای ،زبان و عضله جوشی ،نمونه اخذ
شد و پس از ثبت اطالعات (از قبیل سن ،جنس ،نوع بافت و نوع دام)  ،در
مجاورت یخ به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی منتقل گردید.
در کشــتارگاه عضالت جوشی ،زبان ،قلب ،مری ،دیافراگم و عضالت بین
دنده ای از نظر وجود کیستهای ماکروسکوپی بررسی گردیدند .همچنین
در آزمایشــگاه ســطح خارجی نمونهها و ســپس عمق هر نمونــه ،با زدن
برشهای ورقه ورقه ای ،از نظر وجود کیســتهای ماکروســکوپی بررسی

نمودار  .1آلودگی در شــش جایگاه جایگزینی انگل سارکوسیســتیس در 276الشــه
گاو
گاو و گوسفند .گوسفند

شدند .از هر نمونه گسترش فشاری تهیه و پس از فیکس کردن با متانول
با رنگ گیمسا رنگ آمیزی گردید .سپس نمونهها به کمک میکروسکوپ
نوری مورد بررسی قرار گرفت .آنالیز دادهها با استفاده از آمار توصیفی و نیز
بوسیله نرم افزار  16.0 Spssو آزمونهای آماری مربع کای و آزمون دقیق
فیشر صورت گرفت (سطح معنیداری  %5در نظر گرفته شد).

نتایج
در این تحقیــق  138رأس گاو مورد مطالعه قرار گرفت که  124رأس
نر و  14رأس ماده بودند همچنین از  138رأس گوســفند مورد بررسی96 ،
رأس نر و  42رأس ماده بودند .در این بررسی ،کلیه الشههای مورد مطالعه
از نظر وجود کیست ماکروسکوپی مورد مشاهده قرار گرفت در هیچکدام از
اندامهای مورد برداشت نمونه ،کیست ماکروسکوپی مشاهده نشد .از لحاظ

نمودار  .2آلودگی در شــش جایگاه جایگزینی انگل سارکوسیســتیس در گروههای
 2-3سال
 1-2سال
سنی مختلف در گاو .زیر یک سال

آلودگی به کیست سارکوسیستیس در گاو و گوسفند بین نر و ماده اختالف
آمــاری معنیداری وجود داشــت ( )p>0.05بطوریکه آلودگی در جنس نر
بیشــتر از ماده بود .میزان آلودگی در گوسفند  ٪86/95بود .اختالف آماری
معنــیداری از لحاظ آلودگی به سارکوسیســتیس در بین عضالت مختلف
گوسفند مشاهده گردید ( .)p>0.05بطوری که باتوجه به نمودار ،1بیشترین
درصد آلودگی به ترتیب در قلب ( ،)% 85 /50مری ( )% 75 /36و دیافراگم
( )% 65/22و کمتریــن آلودگــی به ترتیــب در زبــان ( )% 12 /31و عضله
جوشــی ( )% 28 /26و عضله بین دندهای ( )% 39/85مشــاهده شد .میزان
آلودگــی درگاو  ٪93/48بود.اختــاف آماری معنــیداری از لحاظ آلودگی
به سارکوسیســتیس در بین عضالت مختلف گاو مشاهده شد(.)p>0.05
بطوریکه با توجه نمودار  ،1بیشــترین عضو درگیر به ترتیب مری (84/78
 )%و کمتریــن آلودگــی در زبان
،)%دیافراگــم ( )% 79/71و قلــب ( 76/81
( )% 22/46و عضلــه جوشــی ( )% 39/85و عضله بین دنــدهای ()% 47/83
تشــخیص داده شــد .با توجه به نمودار  ،2در گوسفند از نظر سنی اختالف
آماری معنیدار بوده ( )p>0.05و آلودگی در گوسفندان زیر یکسال بیشتر

نمودار  .3آلودگی در شــش جایگاه جایگزینی انگل سارکوسیســتیس در گروههای
 3-4سال
 2-3سال
سنی مختلف در گوسفند 1/5-2 .سال

از سایر سنین بود و با توجه به نمودار ،3اختالف آماری معنیداری از لحاظ
سنی در گاو مشاهده نگردید (.)p<0.05
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بحث
سارکوسیســتوزیس یکــی از بیماریهای مشــترک بین انســان و دام
میباشــد.این بیماری از لحاظ دامپزشــکی ،به جهت خســارات اقتصادی
فراوان و نیز بهداشــت انسانی دارای اهمیت بسیار است .سارکوسیستیس
بــرای اولین بار بــه وســیله  Meisherدر ســال  1843در موش خانگی
گزارش گردید ( .)7همچنین  Frenkelو  Smithدرسال  2003طی یک
مطالعــه گزارش دادند که  70تا  %100علفخواران از جمله گاو ،گوســفند،
اســب و حیواناتی مثل خرگوش ،خوک ،میمون و حتی انسان و بسیاری از
گونههای دیگر در سرتاســر جهان به سارکوسیستیس آلودهاند( .)8در ایران
اولین تحقیقات درخصوص تشــخیص سارکوسیستیس توسط Afsharو
همکاران در سال  1974عنوان گردید ( .)1با توجه به اهمیت بهداشتی این
انگل محققان کشور مطالعات فراوانی در این زمینه در مناطق مختلف کشور
انجــام دادهاند .در مطالعهای که  Shekarforoshو  Ahmadiدر ســال
 2004در اصفهان و با استفاده از گسترش تماسی انجام دادند 94/8 ،درصد
گاوهای مورد مطالعه آلوده بودند ( .)9که این میزان آلودگی در گاو ،با نتایج
تحقیق حاضــر( )%93/48همخوانی دارد Razmi.و  Rahbariدر ســال
 2000مطالعهای را از نظر آلودگی به سارکوسیستیس در نشخوارکنندگان
اهلی اســتانهای تهران و گلســتان انجام دادند که در این مطالعه میزان
آلودگی به ماکروسیست انگل در گاو صفر و درصد آلودگی به میکروکیست
انــگل ٪79/ 73گزارش گردید ( .)8در مطالعهای کــه  Shekarforoshو
همکاران در سال  2000بر روی میزان آلودگی الشه گاوهای کشتار شده در
کشتارگاه اصفهان به سارکوسیستیس انجام دادند ،در هیچ یک از گاوهای
مورد بررســی آلودگی به کیستهای ماکروسکوپی انگل مشاهده نشد(.)9
نتایج تحقیقــات فوق با نتایج تحقیق حاضر که حاکــی از ارجحیت روش
میکروسکوپی نسبت به ماکروسکوپی و عدم مشاهده کیست ماکروسکوپی
است ،کام ً
ال همخوانی دارد .به نظر میرسد از دالیل شیوع کم کیستهای

ماکروسکوپی در سایر تحقیقات مشابه:
 -1فراوانی پایین سارکوسیستیس فلیس در مقایسه با سارکوسیستیس
کنیس.
 -2پراکندگی کمتر مدفوع گربه نسبت به مدفوع سگ در مراتع به علت
همراهی بیشتر سگ چوپان با گله حیوانات.
 -3پراکنش و تعدد کمتر گربهها نسبت به سگها.
 -4دفع کمتر اسپوروسیست گربهها نسبت به سگها و شاید احتمال
این نیز باشد که اسپوروسیست گربه برای عفونی شدن نیاز به ماندگاری در
محیط داشته باشد(.)7
 Derakhshandeو  Gharaghozloدر سال  2001در همدان از
نظر میزان آلودگی هر یک از بافتها ،تمامی نمونههای اخذ شده از مری،
دیافراگــم و قلب را آلوده گزارش کردند که بــا توجه به آلوده بودن تمامی

نمونههای اخذ شــده  ،نتایج فوق با این بررســی کامــ ً
ا مطابقت دارد (.)4
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درمطالعه ای که در اســتان اصفهان به انجام رسید ،قلب آلوده ترین عضو
گزارش شــده اســت ( Najafian .)9و همکاران در سال 2008درشهریار،
گاوهای منطقه را صد در صد به گونههای میکروسکوپی سارکوسیستیس
آلوده گزارش کردند و قلب بهعنوان آلوده ترین بافت مورد بررسی شناخته
شد ( )12نتایج تحقیق حاضر حاکی از آلودگی باالی قلب در گوسفند ()٪85
و گاو ( )٪76میباشــد همچنین در گوســفند قلب آلودهترین عضو شناخته
شــد که با نتایج تحقیقات فــوق مطابقــت دارد Dehaghi Mirzaei .و
 Fallahiدر ســال  2012با دو روش فشــاری و روش هضمی آلودگی به
سارکوسیستیس را در گوسفندان کرمان به ترتیب  ٪98/97و  ٪100گزارش
دادنــد ( )7که بیشــترین آلودگی از مری گزارش شــده که با نتایج مطالعه
حاضر ،همخوانی دارد و نیز در این بررســی آلودگی با ســن ارتباطی ندارد
که این نتایج با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد ،در بررســی حاضر در
گوسفندان از لحاظ آماری بین گروههای سنی مختلف ،اختالف معنیداری
وجود دارد ( )p>0.05بطوری که در ســنین زیر یکسال آلودگی نسبت به
سنین دیگر بیشتر اســت همچنین در مطالعه که در استان کرمان صورت
گرفته اســت آلودگی به سارکوسیســتیس در جنس ماده بیشتر بوده است
( )7اما در تحقیق حاضر در گوســفند بین جنس نر و ماده اختالف معنیدار
وجود داشــته و در جنس نر آلودگی بیشتر از ماده وجود داشته که علت این

امر احتما ً
ال مربوط به سیســتم پرورشی منطقه و نیز فعالیت زیاد جنس نر
میباشد Shekarforosh .و همکاران در سال  2004در بررسی گاوهای
کشتارشده در کشتارگاه شیراز،گزارش دادند که سن گاوها در میزان آلودگی

آنها تأثیر نداشت که این نتایج با نتایج تحقیق فوق ،کام ً
ال همخوانی دارد
(.)11
مهمترین عامل گســترش بیمــاری ،دفع اسپوروسیســتها از مدفوع

میزبانهای نهایی میباشد بنابراین باید از تردد این حیوانات (سگ و گربه)
به مراکز پرورش گاو و گوســفند ممانعت نمود و نیز به منظور جلوگیری از
کامل شدن چرخه زندگی انگل بایســتی الشه دامهای میزبان واسط (گاو
وگوســفند) از دسترس میزبانهای نهایی (ســگ و گربه) دور نمود تا بدین
ترتیب سگ و گربه دسترسی به گوشتهای آلوده به سارکوسیست نداشته
و این گوشتهای آلوده یا در چاههای مخصوص ریخته شوند و یا به روشی
معدوم گردند که میزبانان واســط توانایی دسترســی به آن را نداشته باشند
( .)12از آنجایی که در بازرسی کشتارگاهی فقط کیستهای ماکروسکوپی
تشخیص داده میشوند و کیستهای میکروسکوپی از دید بازرسان مخفی
میمانند ( )2لذا این روش نمیتواند روش مناسبی برای تشخیص آلودگی
باشد .در مورد کیستهای میکروسکوپی نیز به منظور پیشگیری از آلودگی
بــه این تک یاخته ،نگهداری گوشــت در دمــای  100oCبه مدت  4دقیقه
منجر به از بین رفتن کیستهای سارکوسیستیس شده ویا پختن در حداقل
دمای  60oCبه مدت  20دقیقه و  70oCبرای  15دقیقه نیز جهت جلوگیری
از بیماری توصیه میشــود .همچنین فریز کردن در دمای  -4oCبرای 48

1394 ،4  شماره،70  دوره،مجله تحقیقات دامپزشکی
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عامل رطوبت و دما نقش.میکروســکوپی سارکوسیستیس برخوردار اســت
 پیشنهاد میگردد.)5( مهمی در اپیدمیولوژی سیر تکاملی تخم انگلها دارد
مطالعه اپیدمیولوژی به روش مولکولی بر روی این انگل انجام گردد تا نقش
.گوشتخواران در شیوع انگل مشخص شود
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Abstract:

BACKGROUND: Sarcocystis infection is one of the most common zoonotic protozoon
diseases caused by different Sarcocystis spp. OBJECTIVES: Due to the importance of this
infection in public health, the infection rate of macroscopic and microscopic cysts in sheep
and cattle of abattoir of Shahriar, was investigated. METHODS: 138 slaughtered sheep and
cattle were selected randomly and their esophagus, diaphragm, heart, tongue, masseter
and intercostal muscles were separated. In order to find cysts, the samples were examined
by two methods: direct observation for macroscopic cysts and finding microscopics cysts
by smear dab, Giemsa staining and microscopic investigation for bradyzoites of parasite.
RESULTS: In slaughtered samples, there was no macroscopic cyst but microscopic cysts
were positive in 93.48% of cattle and 86.95% of sheep by impression smear method. The
results showed the significant difference between different muscles and microscopic cysts
(p<0.05) .Heart and esophagus were the most infected and tongue was the least infected
part. Infections in males were more than females in both sheep and cattle. There was no
significant different in various ages of cattle, however, infection in sheep less than one
year old, were higher than the other ages. CONCLUSIONS: Due to the heavy Sarcocystis
infection in meat of cattle and sheep and the importance of this parasite in public health, it
is suggested to avoid eating raw and undercooked meat and conduct preventive measures
such as closer inspection of carcasses and local or total removal of slaughtered in abattoir.
Keyword: cow, impression smear, Sarcocystis, sheep

Figure Legends and Table Captions
Graph 1. Infection in 6 different positions.
Graph 2. Infection in 6 different positions replacing the parasite sarcocystis in different age groups of sheep.
Graph 3. Infection in 6 different positions replacing the parasite sarcocystis in different age groups of sheep.
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