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چكيده
ساركوسيستيس يكي از شايع ترين آلودگي هاي تك ياخته اي حيوانات اهلي در جهان محسوب مي شود .در مطالعه حاضر ميزان آلودگي گوشت
بزهاي ذبح شده در كشتارگاه تبريز به ساركوسيستيس با روش هاي ماكروسكوپي ،هضمي و تهيه گسترش بافتي مورد بررسي و مقايسه قرارگرفته

است .بدين منظوردر مرحله اول  400رأس بز را به تصادف انتخاب و اندام هاي مري ،ران ،بازو ،ديافراگم و قلب با روش بازرسی الشه ( ماكروسكوپي)
از نظر وجود كيست ساركوسيستيس بررسی گرديد .در مرحله دوم تعداد 150رأس بز به ظاهر غير آلوده را به طور تصادفي انتخاب و از اندام هاي

مري ،ران ،بازو ،ديافراگم وقلب نمونه برداري و با روش هاي هضمي و تهيه گس�ترش بافتي با و يا بدون رنگ آميزي به كمك ميكروس�كوپ نوري
از نظر وجود ساركوسيستيس بررسي شد .طبق نتايج به دست آمده آلودگي مري ،ران ،بازو ،ديافراگم و قلب بزها به کيست های ماكروسكوپي با

روش بازرسی الشه بترتيب  ،1/75 ، 0/75 ، 0/25 ، /25و  %0ولي با روش هضمي  %100اندام های مذکور به کيست آلوده بوده اند .به طور كلي روش

هضمي حساس ترين روش در آشكارسازي واقعي و تعيين ميزان آلودگي نشخوار كنندگان به ساركوسيستيس ميباشد .گرچه در بازرسي الشه ها
فقط  %1/75آنها به کيست سارکوسيستيس آلوده تشخيص داده شدند ولي روش هضمی نشان داد که  %100آنها آلوده هستند.

کلمات كليدي :ساركوسيستيس ،بز ،روش هضمي با پپسين  ،روش گسترش بافتي ،تبريز.
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Assessment of sarcocystis infection in slaughtered goats by different methods
By: Dalimi A., Arshad M. and GhaffariFar F. Parasitology Dept., Medical Sciences Faculty, Tarbiat Modarres
University, Tehran, Iran.
Sarcocystis is one of the most prevalent protozoal infections among domesticated animals in the world. In the present
work, sarcocystis infection in slaughtered goats by four techniques was investigated. In the first step, 400 goats
slaughtered in Tabriz slaughterhouse were selected randomly during a year. Then their esophagus, thigh muscles,
shoulder muscles, diaphragm and heart were inspected using necked eye examination. In the second step, the infection
was investigated in the meats of 150 carcasses by three techniques of, smear with or without staining and pepsin
digestion. The percentage of infection of macroscopic cysts were 1.25%, 0.25%, 0.75% 1.75%, and 0% for each
muscle of esophagus, thigh muscles, shoulder muscles, diaphragm and heart of cattle respectively. Meanwhile the
microscopic type found in 100% of each of the above mentioned muscles. In general, the pepsin digestion is found the
most sensitive method for diagnosis of sarcocystis in the meats of goats. Although 1.75% of goats were found infected
with sarcocystis in routine meat inspection but 100% of the animals were found infected with the microscopic cysts.

Keywords: Sarcocystis, Goats, Pepsin digestion, Tabriz.

مقدمه

ساركوسيس��تيس آلودگي تك ياخته اي ناش��ي از ساركوسيست است
كه برخي گونه هاي آن بين انسان و بعضي حيوانات مشترك مي باشد اين
انگل بس��ياري از حيوانات وحش��ي ،پرندگان ،جانوران خونس��رد و انسان را
آلوده ميسازد( .)11 ، 7ساركوسيست يكي از شايع ترين انگل ها در چهار
پايان اهلي اس��ت .آلودگي آن در برخي از ميزبانان هم چون گاو ،گوس��فند
و بز بس��يار شديد اس��ت .برخي از گونههاي ساركوسيستيس قادر به ايجاد
بيم��اري و در نتيجه باعث كاهش وزن ،بياش��تهايي ،تب ،كمخوني ،ضعف
عضالني ،كاهش توليد ش��ير ،س��قط جنين و گاهي مرگ در ميزبانان واسط
هم چون گاو ،گوسفند ،بز و خوك ميشوند.
بز از جمله دام هاي پرورش��ي در ايران اس��ت ك��ه در برخي مناطق به
خصوص مناطق جنوب كش��ور به منظور توليد ش��ير و گوشت پرورش داده
مي ش��وند .تاكنون س��ه گونه ساركوسيس��ت بزي از نق��اط مختلف جهان
گزارش شده اس��ت اين گونه ها شامل S.capracanis , S.hircicanis
و  S.caprafelisاست .آلودگي بزها به ساركوسيستيس از برخي نقاط دنيا
گزارش ش��ده است .اين گزارش ها از كشورهايي مانند هند  ،اردن ،اتيوپي،
اس��لواكي ،چين ،نيجريه ،س��ودان  ،عراق و ايران مي باشند (،9 ،8 ،5 ،4 ،3
.)14 ،13 ،12 ،10
در ايران نيز گزارش هايي در مورد آلودگي بزها به ساركوسيستيس
ارايه ش��ده است ( .)12، 2، 1از جمله اين مطالعات مي توان به مطالعه
 Shekarforoushو همكاران ( )2005كه از روش هضمي براي تعيين
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آلودگي استفاده كرده اند اشاره كرد( .)12هدف از مطالعه حاضر تعيين
ميزان آلودگي بزهاي ذبح ش��ده در كشتارگاه تبريز به ساركوسيستيس
و هم چنين مقايسه و ارزيابي روش هاي بازرسي الشه ،هضمي و تهيه
گسترش بافتي در تشخيص آلودگي گوشت به اين انگل بوده است.

موا د و روش کار

در م��اه ه��اي مختلف س��ال  1383به مدت يك س��ال به كش��تارگاه
تبريز مراجعه ش��د .ابت��دا  400رأس بز را به تصادف��ي انتخاب و اندام هاي
مري ،ران ،بازو ،ديافراگم و قلب به طور ماكروس��كوپي از نظر وجود كيست
ساركوسيس��تيس بازرسي شد س��پس تعداد  150الشه بزی که در بازرسی
منف��ی ش��ده اند را به طور تصادفي انتخاب و از ان��دام هاي مري ،ران ،بازو،
ديافراگم و قلب نمونه برداري وبا روش هاي هضمي و گسترش بافتي با و يا
بدون رنگ آميزي به كمك ميكروسكوپ نوري از نظر وجود ساركوسيستيس
بررسي شد .نحوه انجام آزمايش به شرح زير بوده است.
روش هضمي
در اين روش حدود  20گرم از بافت مورد نظر ( قلب ،ديافراگم ،بازو،
ران و مري ) را با چرخ گوشت له كرده و در  50ميليليتر محلول هضمي
قرار داده مي ش��د .محلول هضمي ش��امل بافر فس��فات با  pHمعادل
 7/2حاوي  1/3گرم پپس��ين 2/5 ،گرم  NaClو  3/5ميلي ليتر اس��يد
كلريدريك ( )%37در  500ميلي ليتر آب مقطر بود .سپس ظرف حاوي
در
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نمونه را به مدت يك ساعت در انكوباتور  40درجه سانتيگراد گذاشته و
محلول را از صافي عبور داده ،محلول صاف شده با دور  2500به مدت
 5دقيقه س��انتريفوژ کرده س��پس از رس��وب الم تهيه و با ميكروسكوپ
نوري با بزرگ نمايي  400از نظر وجود سيس��تي زويت ساركوسيس��ت
بررسي گرديد.
روش تهيه گسترش بافتي
از نمونهها حدود  1گرم را در بين دو الم گذاش��ته و فش��ار داده و
اس��مير نازکي تهيه ش��د پس از خش��ک ش��دن و فيکس نمودن ،ابتدا
المها بدون رنگ آميزي زير ميكروسكوپ بررسي شدند و سپس با رنگ
آميزي گيمسا از نظر وجود ساركوسيستيس مورد مطالعه قرار گرفت .در
آزمايش ميكروسكوپي حداقل از هر گسترش  100ميدان ميكروسكوپي
مورد مش��اهده قرار ميگرف��ت و در صورت مش��اهده مروزويت ،نمونه
مثبت تلقي و در جدول مربوطه ثبت ميگرديد.
نحوه تجزيه و تحليل داده ها
براي تجزيه و تحليل داده ها و مقايس��ه نس��بت ها از آزمون مربع كاي
استفاده شد.

نتايج

در اين تحقيق ،واكدر اين تحقيق از روش هاي بازرسی الشه ،روش
تهيه گسترش بافتي با رنگ آميزي و بدون رنگ آميزي و روش هضمي
استفاده گرديد.
طبق نتايج جدول شماره  1در تشخيص سارکوسيستيس عضالني روش
هضمي نسبت به ساير روش هاي ديگر داراي ارجحيت تام مي باشد برعکس
روش بازرس��ی الشه در تشخيص سارکوسيس��تيس بسيار ضعيف مي باشد.
زي��را که به اين روش فقط قادر به تش��خيص کيس��ت های ماکروس��کوپی
خواهيم بود .در تش��خيص کيس��ت های ميکروس��کوپی گرچ��ه روش تهيه
گسترش بافتي با رنگ آميزي آلودگي را کمتر از روش هضمي نشان داد ولي
حساس��يت آن نسبت به روش تهيه گسترش بافتي بدون رنگ آميزي بيشتر
اس��ت .در هر چهار روش تفاوت معنی داری از لحاظ آلودگی بين بز های نر
و ماده مشاهده نشد.
طبق نتايج جدول ش��ماره  2آلودگي م��ري ،ران ،بازو ،ديافراگم و قلب
بزها به کيس��ت های ماكروس��كوپي با روش بازرسی الشه به ترتيب ،1/25
 ،1/75 ،0/75 ،0/25و  %0ول��ي ب��ا روش هضمي  %100اندام های مذکور
به کيس��ت آلوده بوده اند .آلوده ترين اندام بز به کيست های ماكروسكوپي
مربوط به ديافراگم با  %1/75بوده است .
در تش��خيص کيست های ميکروس��کوپی روش تهيه گسترش بافتي با
رنگ آميزي ،آلودهترين اندام بز را ديافراگم با  %34/6و سپس قلب با %27/9
را نشان داد .اين در حالی است که با روش تهيه گسترش بافتي بدون رنگ
آمي��زي ،آلوده ترين اندام ها به کيس��ت های ميکروس��کوپی در ديافراگم
 %15/3و سپس قلب  %9/3و در نهايت در روش هضمي اين نوع کيست ها
در  100درصد بزها تشخيص داده شده است (جدول .)2
به طور كلي روش هضمي حساس ترين روش در آشكارسازي واقعي
و تعيين ميزان آلودگي نش��خوار كنندگان به ساركوسيستيس ميباشد.
در
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گرچه در بازرس��ي الشه ها فقط  %1/75آنها به کيست سارکوسيستيس
آلوده تش��خيص داده ش��دند ولي روش هضمی نشان داد که  %100آنها
آلوده هستند.

بحث

تاكنون س��ه گونه ساركوسيست بزي از نقاط مختلف جهان گزارش
ش��ده اس��ت اين گونه ه��ا ش��امل  S. capracanis S.hircicanisو
 S. caprafelisاس��ت .ميزبان اصلي دو گونه اول س��گ و گونه س��وم
گربه اس��ت .گونه هاي آلوده كننده بز از لحاظ شكل و اندازه كيست ها
كام ً
ال با هم متفاوت هس��تند .معموالً كيس��ت گونه هاي منتقله از سگ
( S.capracanisو  ) S.hircicanisبه صورت ميكروس��كوپي و كيست
گونه منتقله از گربه ( ) S.caprafelisبه صورت ماكروسكوپيك هستند.
سگ ها معموالً يکي از عوامل اصلي عفونت شديد در ميزبانان واسطه به
حس��اب مي آيند و در ش��يوه پرورش سنتي و عشايري در كنار گله قرار
دارند .معموالً س��گ ها چراگاه ها را با اسپوروسيتهاي ساركوسيستيس
آل��وده مي كنند  .طبق گزارش فاير( )1977س��گ هاي آلوده حدود دو
ميليون اسپوروسيست در روز دفع مي كنند .اسپوروسيست ها وقتي كه
از مدفوع ميزبان قطعي دفع مي شوند خاصيت آلوده كننده دارند و اين
فاكتور نقش مهمي را در اش��اعه و همه گيري ساركوسيس��تيس بازي
مي كند(.)6
در تحقي��ق حاضرچه��ار روش مختلف براي تش��خيص كيس��ت هاي
سارکوسيس��تيس م��ورد ارزيابی ق��رار گرفتند .طبق نتاي��ج حاصله روش
هضم��ي ( )Peptic digestionباالترين درصد آلودگي را نش��ان داد و
بعد از آن روش تهيه گسترش بافتي با رنگ آميزي و روش تهيه گسترش
بافتي بدون رنگ آميزي بوده اند .در مطالعات مختلف نش��ان داده ش��ده
اس��ت كه در تشخيص ساركوسيس��تيس روش هضمي حساس تر از ساير
روش ها اس��ت( .)11با روش بازرس��ی الش��ه تعداد اندكي از بزها آلوده به
كيس��ت ساركوسيس��تيس تشخيص داده ش��دند .در واقع با روش بازرسی
الش��ه فقط کيس��ت ماکروسکوپی قابل رويت هس��تند و اين روش قادر به
آشکار سازی کيست های ميکروس��کوپی نيست .لذا تعيين ميزان آلودگی
سارکوسيس��تيس بر مبنای بازرسی الشه روش صحيحی نبوده و الزم است
که در کليه گزارش های مبتنی بر بازرسی الشه در مورد اين عفونت تجديد
نظر شود.
آلودگي بزها به ساركوسيستيس تاکنون از برخي نقاط دنيا گزارش
ش��ده اس��ت .اين گزارش ها از كش��ورهايي مانند هن��د ،اردن ،اتيوپي،
اسلواكي ،چين ،نيجريه ،س��ودان ،عراق ،عربستان و ايران مي باشند(،3
 . )14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،5 ،4در اي��ران گرچ��ه تاكنون گزارش هاي
متعددي در مورد آلودگي دام ها به ساركوسيس��تيس ارايه ش��ده است
( )12 ، 2، 1ول��ي گزارش��هاي اختصاص��ي در م��ورد آلودگ��ي بزها به
سارکوسيس��تيس بسيار محدود اس��ت .در اكثر مطالعات انجام شده در
اي��ران از روش هضمي براي تعيين درصد آلودگي به سارکوسيس��تيس
اس��تفاده نش��ده بود .لذا احتماالً درصد آلودگي گزارش شده از دام هاي
مختل��ف كمتر از مقدار واقعي اس��ت .در مطالعه  Shekarforoushو
هم��كاران ( )2005ك��ه از روش هضمي براي تعيين آلودگي اس��تفاده
كرده اند ميزان آلودگي در همه الش��ه هاي بز  %100بوده اس��ت كه با
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.)12(نتايج مطالعه حاضر مطابقت دارد
 بزهاي تحت%1/75در مطالعه حاضر کيس��ت هاي ماكروس��كوپي در
 بدين معنی که درصد آلودگی بزها به گونه احتمالی.مطالعه مش��اهده شد
 بوده ولی بزها به کيس��ت ميکروس��کوپی%1/75  مع��ادلS.caprafelis
 برای. آلوده بوده اند%100 S. hircicanis  ياS.capracanis گونهه��ای
.تفکيک اين گونه ها از يکديگر می توان از روش های مولکولی استفاده کرد
) ولي8(آلودگي بزها به كيست هاي ماكروسكوپي در برخي گزارش ها صفر
) در اردن3(Abo-shehada ،) در اس��لواكي1995( Baranova  وMala
) در ش��يراز اين آلودگي را به ترتيب12( و هم��كارانShekar foroush و
.)12 ،10 ،3(  درصد گزارش نموده اند16/6  درصد و11/7 ، درص��د29/6
) ميزان آلودگي در بز ذبح ش��ده در بغداد را با روش9(و هم��کارانLatif
 وBarham  و%97/4  ولي با بررسي ميكروسكوپي%33/6 بازرسی الشه
 گزارش%97  و%34 همکاران اين ميزان را در بزهاي ش��مال عراق بترتيب
.)9 ، 5(کرده اند
مي��زان آلودگ��ي ان��دام هاي مختلف به كيس��ت ساركوسيس��ت در بز
 در مطالعه حاضر بيش��ترين موارد کيست هاي.متفاوت گزارش ش��ده است
)%1/25( ) و سپس مري%1/75( ماكروسكوپي ساركوسيستيس در ديافراگم
 وMala ) و2005( و همكارانShekarforoush  در مطالعات.مشاهده شد
 و هم��کارانBarham ) و1999 ( و هم��کارانLatif ،)1995( Baranova
) بيش��ترين آلودگي بزها به كيس��ت هاي ماكروس��كوپيك در مري2005(
.)10 ، 9 ،5(گزارش شده است
ً
در ب��ز نيز همانند س��اير دام ها معموال با افزايش س��ن ميزان بروز
.آلودگي و تش��كيل كيست ماکروس��کوپی سارکوسيس��ت بيشتر است
) تفاوتي بين2005( و هم��كارانShekarforoush همانن��د مطالع��ات
.ميزان آلودگي بز هاي نر و ماده مشاهده نشد
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جدول شماره : 1درصد آلودگي بزهاي نر و ماده كشتار شده در كشتارگاه تبريز به ساركوسيستيس با روش هاي تشخيصي مختلف

تعداد
بز
روش آزمايش

موارد مثبت

مورد آزمايش

نر

ماده

روش بازرسی الشه
روش تهيه گسترش

200

200

نر

مجموع

ماده

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

3

1/5

4

2

7

1/75

بافتي با رنگآميزي
روش تهيه گسترش

75

75

25

27

33/3

52

36

34/6

بافتي بدون رنگآميزي
روش هضمي

75

75

10

13/3

13

17/3

23

15/3

75

75

75

100

75

100

75

100

جدول شماره  :2تعداد و درصد آلودگي اندام هاي مختلف بزهاي كشتار شده در كشتارگاه تبريز به ساركوسيستيس با روش هاي مختلف.

روش آزمايش

تعداد نمونه

مري

عضله ران

عضله بازو

ديافراگم

قلب

موارد مثبت

موارد مثبت

موارد مثبت

موارد مثبت

موارد مثبت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

روش بازرسی الشه

400

5

1/25

1

0/25

3

0/75

7

1/75

0

0

روش تهيه گسترش

150

13

8/6

11

7/3

13

8/6

23

15/3

14

9/3

بافتي بدون رنگآميزي
روش تهيه گسترش

150

30

20

23

15/3

30

20

52

34/6

42

28

بافتي با رنگآميزي
روش هضمي

150

در

150
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100

150

100

150

100

100

150
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150

100

