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چكيده
ساركوسيستيس مختلف گونههاي توسط كه است ود ام انسان بين مشـترك تك ياختهاي عفونت يك ساركوسيسـتوزيس آلودگي
مطالعه اين ايجاد نمايد. در آلودگي از حيوانات بسياري و انسان در قادراست اسـت و جهاني انگل داراي شيوع اين مي شـود. ايجاد
گسترش تهيه و هضمي ماكروسكوپي، با روشهاي كشـتارگاه تبريز در ذبح شده گوسفندان گوشـت در ساركوسيسـتيس آلودگي
اندام هاي و انتخاب تصادفي طور به گوسفند را رأس اول 400 منظوردر مرحله بدين است. قرارگرفته مقايسـه و بررسـي مورد بافتي
تعداد 150 د وم مرحله شد. د ر بازرسي ساركوسيستيس نظر وجود كيست از ماكروسكوپي لحاظ از و قلب د يافراگم بازو، مري، ران،
روش هاي با و نمونهبرداري و قلب د يافراگم ران، بازو، مري، اندامهاي از و تصادفي انتخاب طور به آلوده را غير ظاهر گوسفند به الشه
روش هضمي نمونه د ر شـد. بررسـي وجود ساركوسيسـتيس نظر نوري از ميكروسـكوپ كمك بافتي به تهيه گسـترش و هضمي
در زير زوئيت لحاظ وجود سيستي حاصل از رسـوب داده، سپس اسـيدكلريد ريك قرار و پپسـين حاوي را در محلول هضمي بافت
سپس كرده عضالني گسترش تهيه از بافت قطعهاي الم از بافتي، ابتدا روي گسترش روش د ر قرار گرفت. بررسي مورد ميكروسكوپ
طبق گرفت. قرار بررسـي مورد زير ميكروسـكوپ سيسـتي زوئيت در وجود لحاظ از گيمسـا با آميزي رنگ و بدون آميزي رنگ با
،٪17 /7 ،٪16 /2 ،٪24/7 ترتيب به گوسفندان قلب و ديافراگم بازو، ران، مري، آلودگي ماكروسـكوپي روش با آمد ه د سـت به نتايج
هضمي نشان روش از را كمتر آلودگي با رنگآميزي گسـترش بافتي روش گرچه اسـت. بوده هضمي ٪100 روش با ولي ٪2/2 و ٪27
حساس ترين هضمي كلي روش به طور است. بود ه بيشتر رنگ آميزي بدون بافتي روش گسـترش نسبت به حساسـيت آن ولي داد
مورد گوسفندان درصدي صد آلود گي به باتوجه شد. شناخته ساركوسيستيس به گوسفندان آلود گي واقعي در آشكارسـازي روش
گوشت به پخت نسبت بازرسي نتيجه به توجه بدون بايد ها، كيست اكثريت بود ناند ازه ميكروسكوپي و به ساركوسيستيس مطالعه

نمود. را دقت نهايت

پپسين، تبريز با هضمي روش گوسفندان، كليدي: ساركوسيستيس، كلمات
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Comparative study on sarcocystis diagnosis in meat of slaughtered sheep in Tabriz 

By: Arshad M., Dalimi A. and Ghaffarifar F. 
Parasitology Dept., Medical Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, 
Tehran, Iran
Sarcocystiosis caused by different sarcocystis species is a zoonotic protozoan infection with worldwide 

distribution in man and many species of animals. In the present work, four techniques were investigated for 

diagnosis of sarcocystis infection in slaughtered sheep in Tabriz, Iran. In the first, 400 sheep slaughtered in 

Tabriz slaughterhouse were selected randomly during a year. Then their esophagus, shoulder muscles, thigh 

muscles, diaphragm and heart were inspected using necked eye examination. In the second step, the infection 

was investigated in the meat of 150 carcasses of sheep by three techniques of, smear with or without staining 

and pepsin digestion. For digestion of muscles, the tissues were minced and poured in digestion medium 

containing pepsin, HCl and NaCl. The digestion was done at 40ºC for 60 min, and then the sediment was 

microscopically examined for presence of cystizoites. The percentage of macroscopic cysts were 24.7%, 

16.2%, 17.7% 27%, and 2.2% for each muscles of esophagus, thigh muscles, shoulder muscles, diaphragm and 

heart respectively. Meanwhile the microscopic type found in 100% of the organs. However, the sensitivity of 

stained smear was less than pepsin digestion method but it is superior to non-stained smear method. In general, 

the pepsin digestion is found the most sensitive method for diagnosis of Sarcocystis in the meats of animals. 

Although 100% of sheep were found infected with Sarcocystis but the majority of the cysts were demonstrated 

microscopically. Means, the meat should cook sufficiently without considering the macroscopically meat 

inspection results. 

Key words: Sarcocystis, Sheep, Pepsin digestion, Tabriz.

مقدمه
آلودگي سبب گوسفند و گاو همچون، ميزبانان از در برخي كه است پايان اهلي چهار در انگلها ترين شايع از يكي ساركوسيستيس
(11 ،8) ميسازد. آلوده نيز را انسان و خونسرد جانوران پرندگان، وحشي، حيوانات از بسياري انگل اين به عالوه ميشود. شديد بسيار
ساركوسيستيس گونههاي از برخي د ارد. وجود نياز (شكارگر) قطعي ميزبان و شونده) (شكار واسط ميزبان به انگل زند گي چرخه در
ــقط جنين س ــير، ش توليد كاهش عضالني، ضعف كمخوني، تب، ــتهايي، بي اش وزن، باعث كاهش نتيجه د ر و ايجاد بيماري قاد ر به
باعث انسان در ساركوسيستيس گونههاي از برخي ــوند. ميش خوك و بز ــفند، گاو، گوس همچون ــطي واس ميزبانان در گاهي مرگ و
،8) ميشود آلوده خام گاو يا پخته گوشت نيم خوردن با انسان معموالً ميشوند . اسهال و تهوع، استفراغ از جمله گوارشي اختالالت
مانند گونه اين از برخي است. شده گزارش نقاط جهان اقصي ــفند ان گوس از ــتيس از ساركوسيس هاي مختلفي گونه كنون تا . (11
.S به arieticanis و S. tenella (ovicanis) مانند ديگر برخي و ماكروسكوپي صورت به S. medusiformis و S. gigantea (ovifelis)
معموال فقط كشتارگاهي بازرسي د ر تشخيص هستند. قابل گوسفندان الشه روي بر متر) ميلي از يك (كوچكتر ميكروسكوپي صورت
است. واقعي آمار از كمتر معموال كشتارگاهي بازرسي ــط توس شده ارائه آمار ميشوند لذا داده ماكروسكوپيك تشخيص ــتهاي كيس
فرانسه، از Diez, Banos توسط ــفندان گوس است. آلود گي شده جهان گزارش نقاط اكثر ــتيس از ساركوسيس ــفند ان به آلودگي گوس
آمريكا از Dubey بغداد و از و همكاران Latif اسلواكي، از Baranova, Mala و تركيه Ozturk از اتيوپي، از Gebreab, Woldemeskel

ارائه گوسفندان به ساركوسيستيس آلود گي مورد در متعدد ي گزارشهاي تاكنون ايران در .(15 ،12 ،10 ،9 ،7) ــت اس ــد ه ش گزارش
ــتفاده اس آلودگي تعيين براي هضمي روش (13) كه از همكاران و رضوي ميتوان به مطالعه جمله از .(13 ،4 ،3 ،2 ،1) ــت ــده اس ش
آلودگي تشخيص در بافتي گسترش تهيه هضمي و ارزيابي روشهاي ماكروسكوپي، و حاضر مقايسه مطالعه از هدف كرد. اشاره كرده

بوده است. ساركوسيستيس به تبريز كشتارگاه د ر شده ذبح گوشت گوسفندان
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روش كار
تبريز ــتارگاه كش ــال به يكس بمدت 1383 ــال س مختلف ــاي ماهه د ر
مري، ــاي واندامه انتخاب تصادفي ــه ب را ــفند گوس رأس ــد400 ش مراجعه
ــت كيس وجود نظر ــكوپي از طور ماكروس به ــب قل و ــم ديافراگ ــازو، ب ران،
ظاهر به ــفند ــد سپس تعداد 150 الشه گوس ش ــتيس بازرسي ساركوسيس
ران، بازو، ديافراگم مري، و از اندامهاي انتخاب تصادفي به طور آلوده را غير
بدون يا و با گسترش بافتي و تهيه روشهاي هضمي و با نمونهبرد اري وقلب
ــتيس ساركوسيس وجود نظر از نوري ــكوپ كمك ميكروس به آميزي ــگ رن

است: زير بوده شرح انجام آزمايش به شد. نحوه بررسي

هضمي روش
ــب، ديافراگم، (قل نظر مورد بافت از ــرم 20 گ حدود روش ــن اي در
محلول در 50 ميلي ليتر و ــت له كرده گوش چرخ با را مري) و ران بازو،
گرم پپسين، 2/5 گرم 1/3 حاوي هضمي محلول ــد. ش د اده قرار هضمي
مقطر آب ليتر ميلي 500 در ــك كلريدري ــيد اس ليتر ميلي 3 /5 NaCl و

40 در انكوباتور ــاعت مدت يك س نمونه را به حاوي ظرف ــپس س بود.
صاف محلول د اده، صافي عبور محلول را از ــته و گذاش ــانتيگراد س درجه
رسوب از ــده سپس ش ــانتريفوژ س دقيقه 5 مدت به د ور 2500 ــده با ش
وجود نظر از 400 بزرگنمايي با ــوري ــكوپ ن ميكروس با كرده و تهيه الم

گرديد. بررسي ساركوسيست زويت سيستي

بافتي گسترش تهيه روش
از  فشار كردن وارد با گذاشته و الم د و بين در را گرم گوشت حدود 1
المها ابتد ا نمودن، و فيكس خشكشدن پس از شد تهيه نازكي ــمير اس آن

را آنها گيمسا با سپس ــدند ــكوپ بررسي ش ميكروس زير آميزي رنگ بدون
گرفت. قرار مورد مطالعه ساركوسيستيس وجود نظر و از كرده آميزي رنگ
ميكروسكوپي ميدان 100 حداقل از هر گسترش ميكروسكوپي آزمايش در
و تلقي نمونه مثبت مروزويت، مشاهده صورت در و گرفت مطالعه قرار مورد

ميگرديد. ثبت مربوطه جدول در

داد هها تحليل و تجزيه نحوه
مربع كاي آزمون ــبتها از ــه نس و مقايس دادهها تحليل و براي تجزيه

شد. استفاده

نتايج
بافتي با گسترش تهيه روش هاي ماكروسكوپي، روش از تحقيق در اين

استفاد ه گرديد. هضمي آميزي و روش رنگ بدون آميزي و رنگ
عضالني ــتيس ساركوسيس ــخيص تش در 1 ــماره ش جد ول نتايج طبق
بوده ــام ت ارجحيت داراي ــر ديگ ــاير روشهاي به س ــبت هضمي نس روش
ضعيف بسيار ساركوسيستيس ــخيص در تش ــكوپي ماكروس روش برعكس،
ــت اس بوده معني دار كامال آماري لحاظ از اين روشها ــت. اختالف اس بوده
روش به نسبت رنگ آميزي با بافتي ــترش گس تهيه (p<0/05). گرچه روش
ــترش گس تهيه روش به ــبت نس داد ولي ــان را نش آلودگي كمتري هضمي
است(جدول بوده برخوردار بيشتري ــيت حساس از آميزي رنگ بدون بافتي
د رصد ــكوپي ماكروس روش تشخيص ــماره1 با ش جدول طبق .(1 ــماره ش
اختالف اين آماري لحاظ از است كه نرها بيش از ماد ه ــفندان گوس آلودگي

.(p<0/01) است معني دار كامال
ران، مري، ــي آلودگ ــكوپي ماكروس روش با آمده ــت دس به نتايج طبق

 گوسفند 

آزمايش روش

تعداد مورد
مثبتآزمايش موارد

ماد ه نر         
مجموعمادهنر

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

ماكروسكوپي
200200421045210827

هضمي روش
7575751007510075100

رنگآميزي با بافتي گسترش تهيه 757527363242/675939/33روش

بد ون بافتي گسترش تهيه روش
رنگآميزي

75751114/6718242919/33

تشخيصي مختلف با روشهاي ساركوسيستيس تبريز به كشتارگاه د ر شده كشتار ماده و گوسفند ان نر درصد آلودگي جدول شماره1:

... ساركوسيستيس تشخيص مقايسهاي مطالعه
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و ٪27 ،٪17/7 ،٪16/2 ،٪24/7 ترتيب به ــفندان گوس قلب و ديافراگم بازو،
(p<0/05) ــت اس معنيدار كامال اختالف اين آماري لحاظ از كه بود ه ٪2/2
ــا 100٪ آلوده دامه اين ان همه روش هضمي ــا ب ــت كه اس حالي در ــن اي

شماره2). بودهاند .(جدول
روش ها همه اندام گوسفند در 2 آلودهترين ــماره ش نتايج جدول طبق
آميزي ــگ با رن بافتي ــترش گس روش د ر ــت. اس ــا 27٪ بوده ب ــم ديافراگ
در و ٪28/6 با قلب ــپس و س ٪39/3 با ــفند د يافراگم گوس آلود هتريناندام
ديافراگم گوسفند آلوده ترين اند ام آميزي رنگ بد ون بافتي ــترش گس روش

. (2 بوده است (جدول با ٪12/6 مري سپس و با 3/ ٪19

نتيجه گيري و بحث
است. دام و ــان انس بين ــترك مش از بيماريهاي ــتوزيس ساركوسيس
كاهش جنين، ــقط س دامها باعث در ــن بيماري اي عامل ــي گونه هاي برخ
لحاظ از بنابراين ميشود. مرگ حتي و خوني كم ــير، ش توليد كاهش وزن،
براي هضمي روش از كه حاضر ــي بررس در ــت. اهميت اس داراي اقتصادي
گرديد استفاده مختلف گوسفند در اندامهاي ساركوسيستيس آشكارسازي

بودهاند. آلوده گوسفند ان ٪100
هضمي روش ــق، تحقي ــن اي در ــد ه ش گرفته بكار ــاي روشه ــن بي از
ــه ب ــفند گوس ــي آلودگ ــي واقع ــازي  آشكارس در روش  ــاسترين حس
بيشترين ــكوپي ماكروس بازرسي روش در ــد . ش شناخته ــتيس ساركوسيس
ــتر بيش و ــد ش ــاهده مش ديافراگم در ــتيس ساركوسيس آلودگي به موارد
دانه بزرگ هاي ــت كيس صورت به د يافراگم در شده ــتهاي مشاهده كيس
و آميزي رنگ با گسترش بافتي ميكروسكوپي در روشهاي بودهاند . برنجي

است. بوده ديافراگم اندام آلودهترين نيز رنگآميزي بدون

جهان نقاط اكثر از ــون كن تا ــتيس ساركوسيس به ــفند ان گوس آلودگي
فرانسه در Diez و Banos گزارش د ر گوسفندان آلودگي است. شده گزارش
93 اتيوپي د ر Gebreab و Woldemeskel ــزارش گ در ــد (6)، د رص 94/8
گزارش در و (12) ــد درص 90 تركيه در Ozturk گزارش در ،(15) ــد درص
آلودگي ميزان بوده است. (10) درصد 87 /6 در اسلواكي Baranova و Mala

ولي ٪ گوسفند 4/1 د ر ماكروسكوپيك طور به بغداد د ر شد ه ذبح دامهاي در
د ر را ٪100 آلودگي ،Dubey.(9) است شده گزارش ٪97 هضمي بررسي با

كرد هاند(7). گزارش آمريكا در گوسفند
و Razavi ،Svobodora, Nevole ، Diez ،Banos نتايج تحقيقات طبق
ماده آلوده گوسفندان از بيش نر گوسفندان ماكروسكوپي روش همكاران با
آلودگي درصد ــز ني مطالعه حاضر د ر .(14 ،13 ،11 ،6) ــوند ميش ــزارش گ
مربوط بيشتر اختالف اين اما از نرها بوده است بيشتر بسيار ماده گوسفندان
ماد ه گوسفندان نر، ــفندان گوس خالف بر كه زيرا است گوسفندان ــن س به
حاضر مطالعه نتايج به توجه طرفي با ــوند. از ميش كشتار پيري ــنين س د ر
چنين ــوان بودهاند مي ت آلوده ــفندان گوس همه هضمي روش آن با د ر ــه ك
بهاندازهاي اند ازه كيستها پير ماده ــفندان گوس د ر احتماالً كه گرفت نتيجه
اينكه يا هستند و قابل رؤيت مسلح غير با چشم راحتي كه به ــت اس بزرگ
S. gigantea) گونههاي به آلودگي بيشتري به استعد اد پير گوسفندان ماد ه

.S دارند. medusiformis و (ovifelis

ــفند به گوس آلود گي مورد در ــددي متع ــهاي گزارش ــران تاكنون اي در
مطالعات اين در اكثر .(13 ،4 ،3 ،2 ــت (1، اس شده ارائه ــتيس ساركوسيس
احتمال بود. لذا ــده نش ــتفاده درصدآلودگي اس تعيين هضمي براي روش از
در ــد. باش واقعي مقدار از ــر ــده كمت ش گزارش ــيرود كه درصد آلودگي م
استفاده آلودگي تعيين براي هضمي روش از كه همكاران و Razavi مطالعه

اند ام

آزمايش روش
تعداد
نمونه

رانمري قلبديافراگمعضله بازوعضله

مثبت مثبتموارد مثبتموارد مثبتموارد مثبتموارد موارد

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

4009924/756516/257117/751082792/25ماكروسكوپي

هضمي 150150100150100150100150100150100روش

رنگآميزي با بافتي گسترش تهيه 1503120/672919/3324165939/334328/67روش

بد ون بافتي گسترش تهيه روش
رنگآميزي

150138/67117/33962919/33128

با روشهاي مختلف ساركوسيستيس به تبريز كشتارگاه در شده كشتار گوسفندهاي مختلف آلودگي اندامهاي جدول شماره2: درصد



۷۲ آبزيان و د ام امور در

نمود گزارش ٪100 را شيراز ــفندان گوس الشههاي آلود گي ميزان كردهاند
دارد. مطابقت حاضر مطالعه نتيجه با كه (13)

گونههاي از ــدادي براي تع قطعي ــان ميزبان گربه ها معموالً و ــگها س
علل وقوع عفونت از هستند يكي گوسفندي شناخته شده ساركوسيستيس
حيوانات مزارع كه نسبت داده ميشود اين علت واسطه به ميزبانان شديد در
را با چراگاهها سگها و ــتند هس نگهبان گله ــگ هاي س با ارتباط نزديكي در
بغداد در مطالعه يك مي كنند. در ساركوسيستيس آلوده اسپوروسيستهاي
ميليون اسپوروسيست سگهاي آلوده حدود 200 كه است داده شده ــان نش
دفع ــي آلودگ دوره ــول ط در ــت) اسپوروسيس ميليون 4 ــدود ح ــه (روزان
حدود آلوده ــگهاي (1977) س فاير طبق گزارش همچنين ــد(9). ميكنن
كه از وقتي اسپوروسيستها ميكنند . دفع درروز اسپوروسيست دو ميليون
فاكتور اين دارند و آلودهكنند ه خاصيت ــوند دفع ميش ميزبان قطعي مد فوع
بازي ساركوسيستيس (همه گيري) اپيد ميولوژي و ــاعه اش در را مهمي نقش

(7) ميكند
ــتهاي كيس ــخيص تش براي مختلفي ــاي روشه ــر حاض ــق تحقي در
هضمي روش نتيجه در ــد كه ش استفاده ــتيس ساركوسيس ــكوپي ميكروس
روش آن ــد از بع داد و ــان نش ــي را آلودگ ــد درص ــن باالتري (Digestion)
آميزي رنگ بدون بافتي ــترش روش گس رنگ آميزي و با بافتي ــترش گس
ساركوسيستيس كيستهاي از اندكي تعد اد ــكوپي ماكروس روش با بودهاند
كه در است شده ــان داده نش مختلف مطالعات د ر ميباشند. ــاهده قابل مش
روشها ساير از حساستر بافت هضمي روش ساركوسيستيس سازي آشكار

.(5) ميباشد
مختلف حيوانات ساركوسيست در ــت كيس به مختلف آلودگياندامهاي
مري گزارش در آلودگي بيشترين گوسفند در طوريكه ــد به ميباش متفاوت
به اندامها آلودهترين ماكروسكوپي روش با حاضر مطالعه د ر ولي است شده
ــن افزايش س (24/7٪) بودهاند.با مري آن پس از و (٪27) ترتيب ديافراگم
براي بروز آلودگي و ــتر بيش فرصت زماني و ــتر بيش بود ن معرض علت در به

مي شود. بيشتر آلودگي ميزان كيست تشكيل
هم با كامًال كيستها لحاظ شكل واندازه از ــفند مختلف گوس گونه هاي
كيستها از بودن برخي رويت قابل غير و كوچك به با توجه هستند متفاوت
نتيجه گرفتن در نظر ــتي بدون بايس آنها به ــفندان ــديد گوس ش آلود گي و

را نمود. د قت گوشت نهايت به پخت نسبت بازرسي عادي
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