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گاوهاي در سارکوسیستیس عفونت فراوانی بررسی
به روشهاي ماکروسکوپی  شده شهرستان شهریار  کشتار

انسان در آن بهداشتی اهمیت و 1384 سال در ومیکروسکوپی
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چکیده
انگل گونه سه به شد ن آلوده امکان گاو اهلی دامهاي بین از و است. حیوانات بین د ر شایع انگلی بیماريهاي از یکی سارکوسیستیس
گوارشی و بیماري در گاو بیماري دالمنی ایجاد ترتیب به S.hominis و Sarcocystis cruzi که گونههاي میباشـد دارا را سارکوسیسـتیس
و ماکروسکوپی فراوانی کیستهاي انسان، و گاو در سارکوسیستیس بیماریزائی و بهداشتی اهمیت به توجه با میکنند. لذا را انسان در
گرفت. قرار بررسی مورد انگل فراوانی این روي بر فصل و جنس سن، تأثیر و شهریار شده کشتارگاه کشتار گاوهاي در میکروسکوپی
یافتن منظور به و تهیه آنها زبان و قلب د یافراگم، مري، از نمونههایی و شـد ه انتخاب طور تصادفی به 215 الشـه گاو این مطالعه د ر
گسترش مسـتقیم (ماکروسکوپی)، مشاهده سه روش به و نمونه هاي تهیه شده الشـه میکروسکوپی، و کیسـتهاي ماکروسـکوپی
تماسی گسترش تهیه میکروسکوپی، کیستهاي تشخیص اسـاس قرار گرفتند. بررسی مورد بافتی(میکروسکوپی) و هضم تماسـی
از گسترش تهیه و در نهایت سـانتریفوژ و پپسـین از اسـتفاده با نمونهها هضم نیز و با گیمسـا آن ها آمیزي رنگ سـپس و نمونه ها از
گونه هیچ نمونهها و الشه بررسی با است. بوده انگل زوایتهاي برادي میکروسکوپی مشاهده و گیمسـا رنگ با آمیزي رنگ و رسـوب
از بررسی نمونههاي مورد از بافتی ٪99/9 هضم در روش تماسـی 92/2٪ و گسترش روش در و نگردید مشاهده کیسـت ماکروسکوپی
عفونت تشخیص در هضمی روش بیشتر حساسیت دهند ه نشان شدند که داده تشخیص مثبت میکروسکوپی کیستهاي وجود نظر
بافت آلودهترین عنوان به قلب و نداشتهاند انگل فراوانی بر تأثیري آماري مطالعات نظر از فصل و جنس سن، است. سارکوسیستیس
امکان انگل، میکروسکوپی بررسی با که این دلیل و به سارکوسیستیس به آلودگی شدید گاوها به توجه با شد. شناخته بررسی مورد
توصیه لذا دارد، منطقه وجود در S.hominis گونه حضور احتمال و ند اشـته وجود سارکوسیسـتیس دو گونه میکروسـکوپی تفکیک

شود. اجتناب نیم پز کبابی و پخته به صورت نیم گوساله و گاو مصرف گوشت از میشود

بافتی، گاو هضم تماسی، گسترش سارکوسیستیس، کلمات کلیدي:

mailto:nagafyan2007@yahoo.com
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Study on frequency of sarcocystis spp. by macroscopic and microscopic methods in slaughtered cattle in 

Shahriar district and their public health importance 

By: H.R. Najafiyan ; Student of Parasitology, School of Public Health , Medical Sciences , University of Tehran,Iran. 

M. Mohebali and H. Keshavarz; Department of Medical Parasitology and Mycology, School of Public Health , Medical 

Sciences , University of Tehran,Iran. 

Sarcocystis is one of the most epidemic parasite in domestic animals. and cattle is in fected by three species of sarcocystis 

Two microscopic of them are Sarcocystis cruzi that induce Dalmeny disease in cattle and S. hominis that induce digestive 

disease in human. As sarcocystis is important for human - and animal health , this study was achieved for outbreak 

microscopic and macroscopic sarcocystis and also effect the age , sex and season on outbreak at slaughter house at Shahriar. 

215 samples of esophagus, heart, diaphragm and tongue of cattle selected Randomly. In order to find microscopic and 

macroscopic cysts, the corpses and samples were examined in three ways direct observation, impression smear and tissue 

digestion. The distinction of microscopic cysts was the preparation of direct tissue impression spreading of samples and then 

painting them by Giemsa stain and also digestion of samples by means of pepsin and finally centrifuged and preparation of 

spreading of their sediment and painting them with Giemsa stain. In corpses and samples were observed no macroscopic 

cysts but microscopic cysts were positive 92.2 % in impresstion smear method and 99.9% in tissue digestion method of 

samples. This survey showed tissue digestion method is The most sensitive method for sarcocystis. Age,sex and season 

were not effective in rate of parasite frequency and the most infective tissue was heart the parasites could not detect by 

macroscopic study, then researcher suggested that people must be avoided of raw or semiraw cattle meat.
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مقدمه
و  کوکسیدیا رده زیر از و سلولی درون یاختهاي تک سارکوسیستیس  
انگلهاي ترین شایع از یکی سارکوسیستیس باشد. می آپی کمپلکسا ــاخه ش
دنیا است کشورهاي از بسیاري در اهلی کنندگان نشخوار بین در یافت شده
اجباري میزبانه دو چرخه داراي سارکوسیستیس هاي گونه 16).تمامی ،5)
مشترك انگل سارکوسیستیس .(9 ــتند(4، دار هس مهره دو میزبان ــامل ش
S.hominis، S.suihominis گونه ــه س به انسان و وحیوان است ــان انس بین
انگل گونه ــه س از طرفی حد اقل .(11 ــود (6، ش می S.lindemani مبتال و
S.hominis عبارتند از: که ــت شده اس ــایی شناس گاو در ــتیس سارکوسیس
و ــکوپی میکروس ــتهاي کیس  ،S.cruzi S.cruzi و S.hirsuta S.hominis

گاو براي S.hominis میکنند . ایجاد ماکروسکوپی کیستهاي ،S. hirsuta

معده، د رد تهوع، باعث بوده،  بیماریزا ــان انس براي اما ــت،  بیماریزا اس غیر
جهان سراسر که در درتحقیقاتی گرد د(8). می اسهال ــی و گوارش اختالالت
مختلف نواحی ــگل در این ان به دامها ــزان آلودگی می ــت،  اس گرفته انجام
ــال1992 س در Gracy ــت. اس ــده ش زده 100-70٪ تخمین حدود در دنیا
همکاران و Lukesova و ــرد ک 90٪گزارش را دنیا ــاي گاوه آلودگی ــزان می
را ٪75-93 ــی آلودگ ــی، میزان هضم روش از ــتفاده اس 1986با ــال س در
عفونت فراوانی ــی بررس تحقیق، این از هد ف .(12 ــد (10، کردهان ــزارش گ
ده دوره یک طی در شهریار شهرستان کشتاري گاوهاي د ر سارکوسیستیس
گرفته، صورت انگل این روي بر که مطالعاتی اکثر ایران در است. بود ه ماهه
است بود ه کشتارگاه د ر ماکروسکوپی کیستهاي مستقیم مشاهده براساس
تنها گونه S.hominis باشد. چون می اهمیت ــان، فاقد انس ابتالء نظر از که

گوشت مصرف طریق از است که شده سارکوسیستیس ــناخته ش بیماریزاي
در منطقه انگل این وجود چون احتمال ــود و می ش ــان منتقل انس به گاو
می آن هاي گونه شناسایی و ــتیس سارکوسیس فراوانی تعیین وجود دارد،

مؤثر باشد. به انگل انسان ابتالء از و پیشگیري تواند در کنترل
  

کار  روش  
نمونه گاو 215 از ماهه ده د وره یک طی در ــا: نمونه ه ــوه تهیه نح - 1
برداري نمونه براي میثم ــتارگاه کش شهریار،  ــتان شهرس د ر گردید. برداري
بومی منطقه ارجاع گاوهاي فوق،  ــتارگاه کش انتخاب از ــد.هد ف ش انتخاب
کشتارگاه، به مراجعه ــت. درهر بار اس بوده این کشتارگاه به ــتار کش جهت
گرم ــش از200 و مجموعاً بی ــده ش انتخاب تصادفی ــورت 10 گاو بص -20

الشه تهیه گردید. هر و زبان قلب دیافراگم،  مري، از نمونه
استفاده از و دندانها بررسی با گاو الشه هر ــن و جنس: س تعیین - 2

گردید(3). جنس و سن تعیین تناسلی، اند ام بررسی و دندانی فرمول
عضالت ــکوپی: درکشتارگاه ماکروس کیستهاي به آلودگی ــی - بررس 3
ــر وجود از نظ دیافراگم اي و ــده دن ــب، بین قل گردن، ــان،  زب ــی، جوش
سطح آزمایشگاه در گردیدند.همچنین ــی بررس ــکوپی کیست هاي ماکروس
از ورقهاي، ورقه برشهاي زدن نمونه،  با هر عمق سپس و نمونهها خارجی

شدند. بررسی ماکروسکوپی کیستهاي وجود نظر
ــطح مورد بررسی،  س افزایش منظور به ــتقیم: مس ــترش گس تهیه - 4
الم فشرده روي بر نمونه ــپس س ــد. ش داده نمونه هر به متعدد ي برش هاي
گیرد.الم ها قرار الم روي بر نازك الیه صورت یک به بافت ــیرابه ش تا ــد ش

عفونت... فراوانی بررسی
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گیمساي رنگ با سپس و فیکس متانول از استفاده با شدن، خشک از پس
میکروسکوپ و با توسط الم ها سپس شد ند. رنگ دقیقه 10 مدت به و ٪10

شدند. بررسی 100X و 40 شیئی لنزهاي استفاده از
ــی، به هضم ــه محلول ــی: براي تهی بافت ــم هض ــترش گس ــه تهی - 5
پود ر گرم 2/5 32٪ و ــیدکلریدریک لیتراس ــی 10میل مقطر، لیترآب ــک ی
کامًال بطور ــا نمونه ه ــد. ش افزوده (0/7PIP-u/g و Merck 7185)ــین پپس
شدند. نکنند ، چرخ منتقل را به یکدیگر انگلی آلودگی که گونه اي به مجذا
هضمی مخلوط لیترمحلول میلی 100 با ــده، ش چرخ نمونه هر از 50 گرم
گراد مجهز درجه سانتی 37 گرم حمام آب د ر ــی دقیقه س مدت به و ــد ه ش
نمونهها بافتی، هضم و زمان این ــت ازگذش پس ــد ند. ش قرارد اه ــیکر ش به
بدست محلول هاي شدند. صاف الیه دو تنظیف از استفاده با ــده ش ي هضم
بدست رسوب از شدند و سانتریفوژ 1500rpmدور با دقیقه ده مد ت به آمده
با از خشک شد ن، پس و تهیه یکنواختی ــترشهاي گس الم روي بر آمده،
به و رنگ آمیزي گیمساي ٪10 رنگ با پایان الم ها در شد ند. فیکس متانول

شدند. میکروسکوپ بررسی کمک
فراوانی و ــی فراوان به صورت ــات: یافتهها اطالع وتحلیل ــه تجزی روش
آورده نمودار و جدول د ر طور خالصه به ــی بررس نتایج و ــبه محاس ــبی نس

شده است.

ونتایج مشاهدات
و پس  گردید بررسی گاو الشه 215 ماه، د ه این تحقیق در طی   در
زبان و و ــب، د یافراگم قل برداري از مري، نمونه و جنس ــن و س ــن تعیی از
بافتی، و هضم تماسی ــترش گس مستقیم، تکنیکهاي مشاهد ه از ــتفاده اس

آمد: بدست نتایج این
بودند،  سارکوسیستیس انگل به آلوده همگی بررسی مورد گاو 215 - از

بوده اند . ماده(٪20) گاو و44 نر(٪80) جنس گاو تعداد 171 این از
60 راس سال، یک زیر 102 راس گاو دند انی (3) ، فرمول بر اساس -
4 باالي راس 18 سال و 10 راس 3-4 ــال،  س راس 2-3 ــال، 25 2-1 س

(جدول1). داشتهاند سن سال
ند ارشته است. فراوانی انگل میزان تأ ثیري بر جنس سن و -

تحت حیوانات مختلف هاي بافت د ر ماکروسکوپی ــت کیس هیچگونه -
نشد(نمود ار1). مشاهده بررسی

ــترش هاي گس نمونه 92/2٪ از و بافتی هاي هضم ــه نمون از ٪99/9 -
د اده تشخیص وجود انگل، مثبت نظر از تماسی

(نمودار1). شدند
ــکوپی انگل میکروس هاي ــهریار به گونه منطقه ش ــاي گاوه ٪ 100 -

بودند. آلوده سارکوسیستیس
بافت ترین آلوده عنوان به قلب تماسی، گسترش ازتکنیک استفاده با -

(جد ول1). شد شناخته بررسی مورد
ــتهاي کیس به مختلف اندامهاي ــی آلودگ بین ــی داري معن ــاوت تف -
جایگاه ــوان عن به را ــی اندام ــوان ت نمی و ــته ــود نداش ــکوپی وج میکروس

کرد. معرفی انگل اختصاصی

نتیجهگیري و بحث
ــگل ان به جهان ــر سراس ــاي گاوه ــد ید ش آلودگی از ــی حاک ــواهد ش
انگل اصلی فرمهاي میکروسکوپی ــت. فراوانی میزبانان اس سارکوسیستیس
مصرف سانان؛ سگ سگ و فراوانی و نیز انسانی باالي به عبارتی جمعیت و
بهداشتی دام غیر ــتار کش توسط سگها؛ گاو ــت گوش مانده باقی و ــاء احش
ــتارگاهی کش هاي زباله به حیوانات ــی ــتارگاه؛ امکان دسترس کش خارج در
نتیجه د ر و ولگرد ــگهاي س حضور و د امها آزاد چراي ــتی؛ گوش ضایعات و

مجموع زبان قلب دیافراگم مري
تعد اد 

حسب  بر  سن
دندانی فرمول

تماسی(سال) هضمی تماسی هضمی تماسی هضمی تماسی هضمی تماسی هضمی

93/1 99/7 84/3 100 100 100 95 100 93/1 99 102 <1

96/2 99/7 93/3 100 100 100 96/6 99 95 100 60 1 - 2

99 100 96 100 100 100 100 100 100 100 25 2 - 3

92/5 100 70 100 100 100 100 100 100 100 10 3 - 4

87/5 100 87/5 100 100 100 100 100 62/5 100 8 4 - 5

85 100 80 100 90 100 90 100 80 100 10 >5

92/2 9/99 85/2 100 98/3  100  96/9 99/8 88/4 99/ 8 215 مجموع

تماسی گسترش بافتی و هضم ماکروسکوپی*، از روشهاي استفاده با انگل سارکوسیستیس به تحت بررسی گاوهاي مختلف آلودگی اندامهاي (درصد) نسبی توزیع فراوانی -1 جدول

نگردید. مشاهد ه ماکروسکوپی کیست هیچگونه -*
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و اصلی توجیح مهم دالیل از آنها فضوالت با علوفه دامها و شد ن آب آلود ه
اصفهان 1380 در سال د ر که تحقیقی د ر میباشد. انگل باالي کننده شیوع
گاو هاي ٪94/8 روش گسترش تماسی انجام گرفته است، از ــتفاده اس با و
همدان در 1374 سال در که مطالعه اي در نیز بودهاند و آلوده مطالعه مورد
نمونهها گرفته است، ٪100 انجام شناسی آسیب هضم بافتی و روش دو به
به دنیا هاي آلودگی گاو ــزان می 1992 ــال س در Gracy بودهاند (1). آلود ه
همکاران و Lukesova ــرد (10). ک برآورد از ٪90 بیش را ــتیس سارکوسیس
آلود گی را هضمی، میزان از روش با استفاده گاو 1273 راس بررسی نیز با
آلودگی انگلی بین میزان ارتباط خصوص در کردند (12). 93-75٪ گزارش
اصفهان که در بطوري است، بوده متفاوت آمده بد ست نتایج گاوها،  سن و
Savini , .(2) ــت ــده اس نش یافت ارتباطی ها، نمونه همه آلود گی د لیل به
با که کردند ــترالیا اعالم اس غرب در گاو رأس 714 مطالعه ــا Robertson ب

در Carvalho و نیز مییابد (15) افزایش گاوها میزان آلودگی سن، افزایش
سارکوسیستیس آلودگی بین رابطه مستقیمی که کرد ثابت پرتغال لیسبون
ــده ش آغاز ٪1 از ــالهها گوس د ر آلودگی که بطوري وجود دارد ، ــن گاو و س
که ماکروسکوپی یابد(7).کیستهاي می ادامه ــن مس گاوهاي در ٪92 تا و
بورت باي و اصفهان از ــود میش برنجی دانه ــتهاي کیس به تعبیر آنها از
الودگی میزان تایلند در سال 1988 در نشده است (2، 14). گزارش ترکیه،
میرسد نظر به است (13). شده گزارش ــکوپی ٪0/6 به کیستهاي ماکروس
هاي گله با گربه کمتر کیستهاي ماکروسکوپی، تماس کم شیوع دالیل از
نظر از سگ- باشد (9). با درمقایسه گربه- ــط توس انگل کمتر دفع ونیز گاو
ــده ش اخذ هاي نمونه تمامی همدان د ر بافت ها، از یک هر آلودگی ــزان می
آلود هترین قلب ــان اصفه در (1) و آلود ه بود هاند قلب دیافراگم و ــري، م از
شد ، انجام Carvalho توسط که اي مطالعه در (2) است شده شناخته عضو
نظر می اند(7). به ــته داش را آلودگی ــترین بیش ٪78 با زبان و ٪98 با قلب

انگل در هاي گونه با مطالعه، بافتهاي مورد آلودگی میزان در ــد تفاوت رس
ــتقرار اس را براي ترجیحاً بافت خاصی انگل، هر گونه از ــند، زیرا باش ارتباط
در ــک بکاررفته تکنی نوع (9).همچنین ــد می کن انتخاب ــت کیس تولید و
می گیرند قرار بررسی مورد که بافتهایی آلودگی میزان تعیین د ر مطالعه، 
آسیب روش از ــاستر حس هضمی روش همدان در بطوري که ــت مؤثر اس
منطقه گاوهاي آمد ه، بدست نتایج براساس است(1). شده شناخته شناسی
و هستند آلود ه سارکوسیستیس میکروسکوپی هاي گونه به ٪100 ــهریار ش
محققین دیگر هاي یافته فوق با تحقیق از نتایج حاصل آلودگی، این بدلیل
در اختالفی ــه ها، نمون آلودگی همه به دلیل که بطوري ــدارد ، ن ــت مطابق

(جد ول1). نشد مشاهده گاو ها جنسی و سنی گروههاي آلودگی میزان
روشی که - تماسی روش گسترش که نشان داد فوق تحقیق همنچنین
کیستهاي کشف براي قبولی از حساسیت قابل است- سریع و ارزان ساده،
نمونه از که٪92/2 بطوري است، برخورد ار سارکوسیستیس ــکوپی میکروس
است که این درحالی بودند و مثبت انگل وجود نظر تماسی از هاي گسترش

شدند. تشخیص داده مثبت نیز بافتی هضم نمونه هاي از ٪99/9
به: توجه با

سارکوسیستیس. میکروسکوپی کیستهاي به گاوها ٪100 آلودگی (1
S.cruzi گونه توسط دو ــکوپی میکروس ــتهاي ایجاد کیس از 2) آگاهی

S.hominis و
ــت گوش مصرف طریق از ــه ک ــی بیماریزای ــه ــا گون تنه S. hominis (3
هاي گونه انسان منتقل می شود. بنابراین شناسایی گوشت به حالل دامهاي
به نیاز و داشته بسیاري اهمیت آنها، فراوانی میزان تعیین و سارکوسیستیس
گونه د و تفکیک چون شود. می احساس خصوص این در گسترده تر تحقیقات
نمیباشد، پذیر امکان میکروسکوپی بررسی با یکدیگر از انگل ــکوپی میکروس
در لذا و وجود دارد ــهریار ش منطقه در ــان بیماریزاي انس وجود گونه احتمال

سارکوسیستیس  کیستهاي به آلودگی نسبی فراوانی میزان  نمودار1-
ومشاهده مستقیم.   تماسی گسترش هضمی، روش سه د ر گاوهاي مورد مطالعه به

عفونت... فراوانی بررسی
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کبابی گوشت مصرف و از آید عمل به بیشتري باید د قت گاو ــت گوش مصرف
با شهریار ــتان شهرس همجواري به توجه با ــود. ش پخته اجتناب نیم بصورت
ــهر درش منطقه این ــتهاي تولید ي گوش مصرف عمده و تهران ــهر ش کالن

رسد. می به نظر الزم انگل این بهداشتی اهمیت به بیشتر تهران، توجه

    

قد ردانی و تشکر
و مدیریت ــهریار شهرستان ش ــکی د امپزش ــبکه محترم ش ــت ریاس از
متقی دکتر آقایان از و طرح اجراي در ــاعدت مس دلیل میثم به ــتارگاه کش
کمال که مبصري،  و ابوالفضل فرهاد یوسفی  ،( کشتارگاه مسئول فنی فر(
نمودند صمیمانه ــاري ی اینجانب را تهیه نمونهها  در و ــته داش را ــکاري هم

نمایم. می قدردانی و تشکر
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