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چكيده

ان�گل ه�ای جن�س سارکوسیس�تیس از معم�ول تری�ن تک یاخته ه�ای نش�خوارکنندگان اهل�ی می باش�د .برخ�ی از گونه های

سارکوسیس�تیس می توانند با ایجاد بیماری های کلینیکی یا تحت کلینیکی باعث ضررهای اقتصادی زیادی ش�وندS.hominis .

یکی از س�ه گونه ساركوسيس�تيس اس�ت که باعث تشکیل کیس�ت در عضالت گاو می شود و می تواند انس�ان را نیز آلوده نماید.
میزان ش�یوع سارکوسیس�ت در عضالت گاو در سراس�ر دنیا و ایران بسیار باال اس�ت ولی مطالعه ای در زمینه شناسايي گونه هاي
ساركوسيس�تيس در ای�ران وج�ود ندارد .هدف از انجام اين مطالعه ،بررس�ی حضور  S.hominisمی باش�د .در اين مطالعه ،مری و
دیافراگم 100راس گاو از کش�تارگاه فساران اصفهان جمع آوری ش�د و برای تشخیص گونه  S.hominisمورد مطالعه میکروسکوپ
نوری و الکترونی قرار گرفت.در بررس�ی نمونه ها با میکروس�کوپ نوری ،کیست ها به دو صورت دیواره نازک و ضخیم دیده شدند.
کیس�ت های  S.hominisدر  10درصد گاوهاي مورد مطالعه ،دیده ش�د .این کیست ها دیواره ضخیمی داشتند که به صورت مخطط
و ش�عاعی مش�اهده ش�د .دامنه ابعاد کیس�ت ه�ای  20-70 × 30-137/5 S.hominisمیکرون و ضخامت دی�واره ی آنها 2/5-6
میکرون بود .در مش�اهدات میکروس�کوپ الکترونی ترانسمیشن ،برجستگی های پرزی شکل ،پایه پهن ،انتهای پائینی کند ،حالت
استوانه ای و حاوی میکروتوبول ها در ناحیه مرکزی بودند .این برجستگی ها تقریبا به صورت عمودی نسبت به سطح سارکوسیست
قرار گرفته بودند .بنابراین طبق شواهد میکروسکوپ نوری و الکترونی ،کیست  S.hominisتأیید گردید.
كلمات كليدي ،S.hominis :میکروسکوپ نوری ،میکروسکوپ الکترونی ،گاو ،اصفهان
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Sarcocystis hominis identification in slaughtered cattle of Isfahan using light and electron microscope
By: Nourani H. Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, (Corresponding Author; Tel: +989131858719) Iran. Matin S. Graduated Student, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord
University, Shahrekord, Iran. Nouri A. Department of Electron Microscopy, Razi Vaccine and Serum Research
Institute, Karadj, Iran. Azizi H.R. Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran. Amini Harandi M. Graduated Student, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad
University of Shahrekord, Iran.
The parasites of genus sarcocystis are among the most commonly found parasites in domestic ruminants and
some species of sarcocystis can generate important economic loss when causing clinical and subclinical diseases.
Sarcocystis hominis, one of the three species of sarcocystis that cause muscular cysts in cattle, can infect the human
intestinal tract. There is high infection rate of sarcocyst in cattle in the world including Iran but there is not any study
about Sarcocystis species identification in Iran. This work aimed to survey existence of S. hominis. In this study,
esophagus and diaphragm muscles of 100 cattle were collected from Fesaran abattoir of Isfahan and examined
for the presence of S. hominis based on histopathological and ultrastructural characteristics. Histopathological
examinations revealed thin and thick walled cysts. S. hominis cysts were observed in 10% of the examined cattle.
The cysts had thick, radially striated walls, and were 30-137.5 × 20-70 μm in size and their walls were 2.5 to 6 μm
thick. S. hominis cyst walls appeared radially striated in the histopathological sections because of the presence of
palisade-like villar protrusions. Ultrastructural features of the protrusions by TEM, were broad-based, blunt distal
end, cylindrical, contained microtubules, and oriented nearly perpendicularly to the sarcocyst surface. Based on
histopathological and ultrastructural features of the cysts, we identified them as S. hominis.

Key words: Sarcocystis hominis, Light microscope, Electron microscope, Cattle, Isfahan

.)16( بستگی دارد
روش هاي بسيار معدودي براي تشخيص گونه هاي ساركوسيستيس
وج��ود دارد ك��ه در اين ميان خصوصي��ات مرفولوژيكي و فراس��اختاري
ساركوسيست ها در تعيين گونه هاي ساركوسيستيس از اهميت ويژه اي
 در گاو مطالعات مختلفي در مورد خصوصيات.)12 ،7 ،6( برخوردار است
، عرض،ساركوسيس��ت ها وجود دارد و فاكتورهايي همانند طول كيس��ت
، ش��كل و اندازه برجس��تگي هاي پرزي ديواره كيس��ت،ضخامت ديواره
زاويه هاي بين برجستگي هاي پرزي و سطح ديواره كيست و ساختارهاي
داخلي برجستگي هاي پرزي با استفاده از ميكروسكوپ نوري و الكتروني
 در ميكروسكوپ نوري دیواره کیست.)10 ،8 ،7 ،5( مش��خص شده است
 ضخیم بوده و به دلیل وجود برجستگی های پرزی شکل بهS.hominis
 این برجستگی های پرزی شکل در.)13( صورت مخطط دیده می ش��ود
ميكروسكوپ الكتروني استوانه ای بوده و قاعده پهن دارند و تقریباً عمود
.)6( بر سطح سارکوسیست قرار می گیرند
گاو یک��ی از میزبانان واس��ط معم��ول گونه های سارکوسیس��تیس
 میزان ش��یوع سارکوسیست در عضالت گاوهای بالغ بسیار باال.می باشد
اس��ت و در بیش��تر مناطق دنیا که مورد مطالعه قرار گرفته است نزدیک
 ميزان آلودگي الشه هاي گاوهاي کشتار.)16(  درصد می باش��د100 به
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جنس سارکوسیستیس جزء کوکس��یدیاهای تشکیل دهنده کیست
 گونه بوده و چرخه زندگي آن ها به200 می باش��د که ش��امل بیش از
 در میزبان واس��ط که می تواند علفخوران یا همه.دو ميزبان احتياج دارد
 مروگونی و تشکیل کیست اتفاق می افتد در حالیکه،چیز خوران باش��ند
گامتوگونی و اس��پوروگونی در میزبان نهایی گوشتخوار یا همه چیز خوار
.)16( روی می دهد
س��ه گونه ساركوسيس��تيس در گاو شناسايي ش��ده است که شامل
S.bovifelis  ی��اhirsuta  ياSorcocystis bovicanis  ی��اcruzi
 ميزبان��ان قطعی اين. مي باش��دS.bovihominis  ی��اhominis ي��ا
 گربه س��انان و پريمات ها از جمله انسان،گونه ها به ترتيب س��گ سانان
 بيماري زاترين گونه انگل در گاو اس��ت وS.cruzi .)15 ،11(می باش��ند
 در گاو بيماريS.hirsuta .م��ی تواند منجر ب��ه بیماری کلینیکی ش��ود
 بيماري زايي.زايي خفيفي دارد و اغلب بدون عالئم درمانگاهي مي باش��د
 ولی در انسان موجب، مي باشدS.hirsuta  در گاو همانندS.hominis
 دوره.)15 ،4(  درد معده و اسهال مي شود،اختالالت گوارشي شامل تهوع
 در انس��ان کوتاه اس��ت و در بیشتر مواردS.hominis کلینیکی عفونت
فاقد عالئم می باشد و شدت آن به تعداد سارکوسیست های خورده شده
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شده به ساركوسيست در ايران نیز بسیار باال است ( )4 ،3 ،2 ،1و از طرف
ديگر مطالعه ای در زمینه شناس��ايي گونه هاي ساركوسيس��تيس در گاو
وج��ود ندارد .با توجه به بیماری زایی بالقوه ی  S.hominisدر انس��ان،
هدف از انجام اين مطالعه ،بررس��ی حضور این گونه بر اساس خصوصيات
هيس��توپاتولوژيكي و ميكروس��كوپ الكتروني در گاوهاي كشتار شده در
اصفهان بود تا اهميت آن در بهداشت عمومي مشخص گردد.

فراس��اختاری و تعيي��ن دقی��ق گونه ي ساركوسيس��تيس با اس��تفاده از
ميكروسكوپ الكتروني بکار برده شدند.
نمونه های فیکس ش��ده در فرمالین و قالب گیری ش��ده در پارافین
در محل��ول اس��میوم تتراکس��ید  2درص��د ق��رار گرفتند .پ��س از آماده
س��ازی نمونه ه��ا جهت مطالعه با ميكروس��كوپ الكتروني ترانسميش��ن
( )Transmission electron microscopeو رن��گ آمیزی آنها با
اورانیل استات ،خصوصیات فراساختاری آنها ثبت شد (.)13

ب��ا مراجعه به كش��تارگاه فس��اران اصفه��ان ،تع��داد  100راس گاو
م��ورد مطالعه قرار گرفت .بعد از ذبح ش��دن حيوان��ات ،ابتدا جهت يافتن
كيست هاي ماكروس��كوپي ساركوسيست ،زبان ،مري ،قلب و ديافرگم به
دقت مورد بررسی قرار گرفتند .سپس به منظور مطالعه هيستوپاتولوژيكي،
نمون��ه هاي بافتي از عضالت مری و دیافراگم گرفته ش��ده و در فرمالين
بافر 10درصد قرارداده شد.
پ��س از پايدار ش��دن نمونهها ،آمادهس��ازي بافت و تهي��ه قالبهاي
پارافين��ي ،ب��رش هايي به ضخام��ت  5ميكرومتر گرفته ش��ده و به روش
متداول هماتوكسيلين – ائوزين رنگآميزي شدند.
با توجه به خصوصيات مورفولوژيكي ساركوسيس��ت ها در مشاهده با
ميكروس��كوپ نوري ،نمونه هاي مورد نظر براي مطالعه با ميكروس��كوپ
الكترون��ي انتخاب گردید .بدین صورت که کیس��ت هایی که از نظر ابعاد،
ضخامت و شکل دیواره ،مش��کوک به  S.hominisبودند ،جهت مطالعه

نتایج

مواد و روش کار

در ای��ن مطالعه در هیچ یک از گاوهای مورد بررس��ی ،کیس��ت های
ماکروس��کوپی مشاهده نشد .در بررس��ی نمونه ها با میکروسکوپ نوری،
کیس��ت ها به دو صورت دیواره نازک و ضخیم دیده شدند .کیست هایی
ک��ه دیواره ضخیم داش��تند به دو ص��ورت مخطط و ش��عاعی و یا صاف
مشاهده شدند.
کیس��ت های دیواره ضخیمی که دی��واره ی آنها به صورت مخطط و
شعاعی مشاهده شد (شکل  ،)1مشکوک به کیست های سارکوسیستیس
هومینیس بوده و آلودگي به اين گونه در  10درصد گاوهاي مورد مطالعه،
دیده شد .ابعاد کیست های سارکوسیستیس هومینیس اندازه گیری شده
در این مطالع��ه  20-70 × 30-137/5میکرون و با میانگین 45×83/75
میکرون و ضخامت دیواره ی آنها  2/5-6میکرون بود.
در بررس��ی فراس��اختاری نمونه های مش��کوک ب��ه ،S.hominis

شکل  -1دیواره ی ضخیم کیست  S.hominisدر سلول عضالنی مری که به صورت شعاعی و مخطط (پیکان) دیده می شود.
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شکل  -2برجستگی های پرزی پرچین مانند (پیکان ها)  S.hominisکه حاوی

میکروتوبول ها (نوک پیکان ها) بوده و عمود بر سطح سارکوسیست قرار گرفته اند (بزرگنمایی ×.)17640

ب��ا میکروس��کوپ الکترون��ی ( )TEMجه��ت تعیی��ن دقی��ق گون��ه ی
سارکوسیس��تیس ،برجستگی های پرزی شکل بصورت پرچین مانند بوده
(شکل )2و حالت استوانه ای داشتند.
این برجس��تگی ها به صورت عمودی نس��بت به سطح سارکوسیست
ق��رار گرفت��ه بودن��د ک��ه در قاع��ده فش��رده نب��وده و در مرک��ز آنه��ا
میکروتوب��ول ها قرار داش��تند که از ابت��دا تا انتهای پرز امتداد داش��تند
(ش��کل .)2بنابراین طبق شواهد میکروس��کوپ نوری و الکترونی ،کیست
 S.hominisتأیید گردید.

بحث و نتيجه گيري
ای��ن مطالع��ه اولی��ن گ��زارش  S.hominisدر گاو در ای��ران

می باش��د که بر اس��اس خصوصیات هیس��توپاتولوژیکی و فراس��اختاری
سارکوسیس��ت ها در گاوهاي كش��تار ش��ده در اصفهان صورت گرفت تا
اهميت آن از نظر بهداشت عمومی مشخص گردد.
مي��زان آلودگ��ي الش��ه ه��اي گاوهاي کش��تار ش��ده در اي��ران به
ساركوسيس��ت بسيار باال اس��ت و بر اس��اس دانش نگارندگان مقاله ،در
مطالعات مختلف انجام شده در گاو تالشی در جهت تعیین میزان آلودگی
گونه های ساركوسيس��تیس صورت نگرفته اس��ت .در تحقیقی در س��ال
 1380در اصفه��ان 94/8 ،درصد گاوهای مورد مطالعه به سارکوسیس��ت
آل��وده بودند ( .)3همچنین این محققین در یک بررس��ی دیگر در س��ال

(پژوهشوسازندگی)

 ،1383فراواني سارکوسيست درگاوهاي کشتارشده درکشتارگاه شيراز را
 100درص��د گزارش کرده اند ( .)4در مطالعه ای در س��ال  1379از نظر
آلودگي به ساركوسيس��ت در نش��خواركنندگان اهلي استان هاي تهران و
گلس��تان ،درصد آلودگي به ميكروکيس��ت انگل  73/4درصد گزارش شد
( .)2آلودگي به كيست هاي ميكروسكوپي اين انگل در  91درصد از الشه
هاي گاوها در شهرکرد مشاهده شده است (.)1
در مطالعه حاضر کیس��ت ه��ای  S.hominisدر  10درصد گاوهاي
مورد مطالعه ،دیده ش��د که بیشتر از نتایج مطالعه  Singhو Sharma
در س��ال  2004می باشد .این محققین ش��یوع گونه ی  S.hominisرا
در هند بر اس��اس ویژگی های مرفولوژیکی و ساختاری دیواره ی کیست
 3/79درصد و در مجموع میزان آلودگی گاوها را به سارکوسیست با روش
هضم آنزیمی 60/6درصد گزارش کردند (.)14
در این مطالعه نتایج ضخامت دیواره کیس��ت  S.hominisبا مطالعه
 Saitoو هم��کاران در س��ال 1999همخوانی دارد ولی ابعاد کیس��ت ها
در مطالع��ه حاضر کوچک تر می باش��د .این محققین ب��رای اولین بار در
ژاپن  S.hominisرا بر اساس خصوصیات میکروسکوپ نوری ،الکترونی
و انتقال به میزبان نهایی در گاوهای کش��تاری س��ایتاما شناسایی کردند
(.)13
در مطالع��ه حاض��ر س��اختمان فراریزبین��ی  S.hominisب��ا نتایج
 Dubeyو هم��کاران در س��ال 1989همخوانی دارد که آنها س��اختمان
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 گاوهای آلوده به ط��ور طبیعی در نیوزیلند را باS.hirsuta فراریزبین��ی
 در گاوهای آلوده ش��ده به صورتS.hominis س��اختمان فراریزبین��ی
. مقایسه نمودند،تجربی در آمریکا
ای��ن محققین مش��اهده کردن��د که برجس��تگی های پرزی ش��کل
 به حالت اس��توانه ای هس��تند که در قاعده فش��رده نبودهS.hominis
و حاوی گرانول های متراکم نس��بتاً کمی اس��ت و تقریباً بصورت عمودی
 ولی برجستگی های پرزی،نس��بت به سطح سارکوسیس��ت قرار گرفتند
 در قاعده فش��رده و در وسط بطور جانبی پهن و نوکS.hirsuta ش��کل
 بخش انتهایی برجس��تگی های پرزی شکل.آن باریک و مخروطی اس��ت
 درجه نس��بت به س��طح سارکوسیست45-90 خمیده بوده و با زاویه ی
 مرک��ز پرزها ح��اوی تع��داد زی��ادی میکروفیالمنت و.قرارم��ی گیرن��د
 ای��ن محققین نتیجه.ردی��ف ه��ای گرانول های متراکم الکترونی اس��ت
 از طریق میکروس��کوپS.hominis  باS.hirsuta گرفتند اگرچه تمایز
 ولی آنها از لحاظ میکروسکوپ الکترونی قابل تفریق،نوری مشکل اس��ت
.)7 ،6( می باشند
 درجه س��انتيگراد70 كيس��ت هاي ساركوسيس��ت در اثر ح��رارت
 همچني��ن انجم��اد در دماي، دقيق��ه از بي��ن م��ي رون��د15 در م��دت
 درجه به مدت يك روز- 20  درجه س��انتي گراد به مدت دو روز و در-4
.)9( كيست هاي انگل را غير فعال مي كند
 بر اس��اسS.hominis ب��ا توجه به نتایج این مطالعه و تأیید حضور
خصوصیات میکروس��کوپ نوری و الکترونی کیس��ت آن و احتمال انتقال
 باید از خوردن گوشت گاو به،آن به انسان و ایجاد بیماری سارکوسیستوز
.صورت نیمه پخته اجتناب نمود
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