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 -1استاد گروه انگل شناسي و قارچ شناسي ،دانشكده
پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران.
 -6كارشناس ارشد ،گروه انگل شناسي و قارچ
شناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي
مشهد ،مشهد ،ایران.

آلودگي به ساركوسيستيس یكي از شایعترین عفونتهاي تك یاختهاي مشترک بين انسان و دام ميباشد.
باتوجه به اهميت بهداشتي این انگل ،در مطالعه حاضر ميزان آلودگي به كيستهاي ماكروسكوپي و
ميكروسكوپي ساركوسيستيس در گوسفند ذبح شده دركشتارگاه صنعتي مشهد مورد بررسي قرارگرفت.
روش کار
در این مطالعه مقطعي 106 ،الشه گوسفند در طي فروردین ماه سال  86تا دي ماه  83جمع آوري گردید،
نمونه برداري از مري ،دیافراگم ،قلب و عضالت بين دندهاي آنها تهيه و به منظور یافتن كيستهاي
ماكروسكوپي و ميكروسكوپي ،نمونههاي تهيه شده به دو روش مشاهده مستقيم (ماكروسكوپي) و
هيستوپاتولوژي مورد بررسي قرار گرفتند .اساس تشخيص كيستهاي ميكروسكوپي ،تهيه الم ازنمونهها و
رنگ آميزي هما توكسيلين ائوزین ،سپس مشاهده ميكروسكوپي برادي زوآیتهاي انگل بوده است.
آناليز آماري با نرم افزار  Spssصورت گرفته و سطح معني داري  0/06در نظر گرفته شده است.

 -3دانشيار آسيب شناسي ،گروه آسيب شناسي،

نتایج

دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد،

در بررسي نمونههاي مربوط به هر كدام از الشههاي گوسفندان از لحاظ وجود كيست ساركوسيستيس ،در

مشهد ،ایران.

روش ماكروسكوپي  %34/69و در روش هيستوپاتولوژي ،%91/80مثبت تشخيص داده شدند .همچنين

 -4استاد مركز تحقيقات سالك جلدي ،دانشگاه علوم

اختالف آماري معني داري بين ميزان آلودگي در عضالت مختلف ،مشاهده گردید ( .)p ≤0/06در

پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران.
-6دانشيار

پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي،

دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران
 -2متخصص پزشكي مولكولي ،گروه انگل شناسي و
قارچ شناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم
پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران.

بررسي ماكروسكوپي بيشترین موارد آلودگي به ساركوسيستيس در دیافراگم و در روش ميكروسكوپي
مربوط به قلب بود .آلودگي در جنس نر بيشتر از ماده مشاهده شد .آلودگي به ساركوسيستيس درسن زیر
یك سال بيشتر بوده است.
نتیجهگیری
پيشنهاد ميشود بررسي دقيق الشهها و حذف موضعي یا كلي الشهها دركشتارگاه ،صورت پذیرد و
همچنين از مصرف گوشتهاي گوسفند به صورت كبابي و نيم پز خودداري گردد.

1ـ ا

* گروه انگل شناسي و قارچ شناسي ،دانشكده

کلمات کلیدی

پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد،

ساركوسيستيس ،گوسفند ،هيستوپاتولوژي ،مشهد

ایران.
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مقدمه
در ساليان اخير ساركوسيستوزیس به عنوان یك بيماري مستقل و

باعث اختالالت گوارشي از جمله تهوع ،استفراغ و اسهال

مشخص مورد قبول همه پژوهشگران قرار گرفته است .ليكن تا

ميشوند .انسان معموالً با خوردن گوشت نيم پخته یاخام

دهه هفتاد اكثر انگل شناسان ،مرحله كيستي انگل را در عضالت

گوسفند آلوده ميشود (.)1،3

حيوانات اهلي مد نظر داشته و وجود كيست انگل را در عضالت

تا كنون مطالعات اندكي در مورد آلودگي نشخوار كنندگان

متداول و بي ضرر ميدانستند و اهميت آنرا در رابطه باعدم جلب

ایران به این انگل صورت گرفته است ،نظر به اهميت تعيين ميزان

نظر مشتري درخریدن گوشت اعالم نمودهاند .تحقيقات مستمر

شيوع این انگل از بعد بهداشت عموميو باتوجه به اهميت

انجام یافته نشان داده است كه تك یاخته مزبور ميتواند علت

بهداشتي و اقتصادي ناشي ازاین انگل مطالعه ي حاضر پي ریزي

بيماري از عوارض ناشناخته از قبيل :سقط جنين ،آنسفالوميليت،

شد .هدف از این مطالعه بررسي ميزان آلودگي الشههاي دام

لنگش ،فلجي ،دردهاي عضالني وسرانجام مرگ و مير

ذبح شده دركشتارگاه صنعتي مشهد به انگل ساركوسيستيس به

نامشخص در دام باشد(.)1

صورت ماكروسكوپي وميكروسكوپي بوده است.

در حال حاضر ساركوسيستيس یكي از شایعترین انگلها در

روش کار

چهارپایان اهلي است ،آلودگي آن در برخي از ميزبانان هم
چون گاو ،گوسفند و بز بسيار شدید است .برخي از گونه هاي
ساركوسيستيس قادر به ایجاد بيماري و در نتيجه باعث كاهش
وزن ،بي اشتهایي ،لنگش ،فلج ،تب ،كم خوني ،ضعف
عضالني ،كاهش توليد شير ،سقط جنين و گاهي مرگ در
ميزبانان واسط هم چون گاو ،گوسفند ،بز و خوک ميشوند
( .)6درچرخه زندگي انگل به ميزبان واسط (شكارشونده)
وميزبان قطعي (شكارگر) نيازوجود دارد1( .و .)3سگ و گربه
به خصوص سگها معموالً یكي از عوامل اصلي عفونت شدید
در ميزبانان واسطه به حساب ميآیند و در شيوه پرورش سنتي و
عشایري در كنار گله قرار دارند و به این ترتيب سگها ،چراگاهها
را با اسپوروسيستهاي ساركوسيستيس آلوده ميكنند و
اسپوروسيستهاي دفع شده از مدفوع ميزبان قطعي ،خاصيت
آلوده كننده داشته و نقش مهميرا در اشاعه و همه گيري
ساركوسيستيس بازي ميكند (.)6
تاكنون گونههاي مختلفي از گوسفندان گزارش شده است،
بعضي از گونهها مانند  S.medusiformisو S.gigantea
) ،(ovifelisداراي كيست ماكروسكوپي و برخي دیگر مانند
) S. arieticanis ،S. tenella (ovicanisداراي كيست
ماكروسكوپي (كوچكتر از یك ميليمتر( در الشه گوسفند قابل
تشخيص هستند ( .)4برخي از گونههاي ساركوسيستيس درانسان

در مطالعه حاضر كه به روش مقطعي بوده است ،بامراجعه به
كشتارگاه صنعتي مشهد از فروردین  86تا دي ماه  ،83از 106
الشه گوسفند ذبح شده نمونه برداري تصادفي انجام شد.
مشخصات گوسفندهاي كشتارشده مثل سن و جنس و ،..ثبت و
سپس عالوه بر بازرسي ماكروسكوپي الشهها ،جهت بررسي
ميكروسكوپي از عضالتي كه بيشتر به وسيلهي ساركوسيستيس
درگير ميشوند شامل عضالت قلب ،مري ،دیافراگم وعضالت
بين دندهاي نمونهها انجام گردید .نمونه برداري از بافتها با تيغ
اسكالپل و به اندازه یك سانت در یك سانت صورت پذیرفت
ودر داخل فرمالين قرار داده شد تا به آزمایشگاه منتقل گردد.
براي مطالعه عضالت قلب ،مري ،دیافراگم وعضالت بين
دندهاي از لحاظ آلودگي به ساركوسيستيس ،مجموعا  460نمونه
عضله با روش هيستوپاتولوژي تهيه ومورد بررسي قرار گرفت،
پس از انتقال نمونهها به آزمایشگاه بيمارستان امام رضا (ع ) ابتدا
نمونهها آبگيري شده ودر قالبهاي پارافين ریخته شده سپس
بوسيله ميكروتوم برش زده شد ودر مرحله آخر با رنگ
هماتوكسيلين ائوزین رنگ آميزي گردید .پس از رنگ آميزي
توسط ميكروسكوپ نوري هر گسترش به مدت  16دقيقه از
لحاظ وجود برادي زوئيت ساركوسيستيس مورد بررسي دقيق
قرارگرفت .درصورت مشاهده یك برادي زوئيت درهركدام از
اندامهاي مورد بررسي نمونه مورد آزمایش ،مثبت تلقي شد.

فريبا برنجي و همکاران

 -8551سارکوسیستیس در گوسفندهای مشهد

آنالیز آماری
آناليز دادهها نيز به وسيله نرم افزار  SPSSنسخه  19و با استفاده
از آمار توصيفي و آزمون مجذور كاي ()Chi- square test
صورت گرفت .سطح معني داري  0/06در نظر گرفته شده است.
نتایج
در مطالعه حاضر جهت بررسي كيستهاي ساركوسيستيس ،از
روش ماكروسكوپي و همچنين روش ميكروسكوپي با استفاده از
روشهاي هيستوپاتولوژي استفاده شد.

شکل  -8تصویر برش كيست انگل ساركوسيستيس در عضالت گوسفند با

در روش ماکروسکوپی :بيشترین درصد آلودگي به ترتيب :در

بزرگنمایي (10رنگ آميزي هماتوكسيلين ائوزین)

دیافراگم( )%34/69و عضالت بين دندهاي ( ،)%31/4قلب

با استفاده از روش ميكروسكوپي بيشترین آلودگي درقلب

( )%62/21و مري(.)%61/8

 %29/08و باروش ماكروسكوپي آلودهترین بافت دیافراگم

در روش میکروسکوپی :مجموع آلودگي  %91/80بود كه

با %34/69بوده است.

بيشترین درصد آلودگي به ترتيب  :در قلب ()%29/08وعضالت

اختالف معنا داري بين ميزان آلودگي به ساركوسيستيس از نظر

بين دندهاي ( )%22/21و دیافراگم ( )%20/86و مري()%42/22

ماكروسكوپي

مشاهده

مشاهده شد .شكل  ،1برش كيست انگل ساركوسيستيس در

گردید(( )p=0/064نمودار.)1

و

از

لحاظ

ميكروسكوپي

عضالت گوسفند را نشان ميدهد.

نمودار-8بررسي فراواني ساركوسيستيس درعضالت مختلف گوسفند به روش ماكروسكوپي وميكروسكوپي(سالهاي )1386-1381

ازلحاظ آلودگي به كيست ساركوسيستيس درگوسفند بين جنس
نر وماده اختالف معني داري وجود داشت بطوریكه آلودگي
درجنس نر بيشتراز ماده و به ترتيب در جنس نر%81/22و
درجنس ماده %23/29گزارش گردید (.)p= 0/036
ازنظرسني آلودگي به انگل در نمونه هاي زیریكسال بيشتر از
سایر سنين بوده و اختالف معني داري از لحاظ سني در نمونهها
مشاهده نشد (.)p= 0/029

بحث
ساركوسيستوزیس از بيماريهاي مشترک بين انسان ودام
ميباشد .این بيماري از نظر دامپزشكي به جهت خسارات
اقتصادي فراوان و نيز بهداشت انساني داراي اهميت بسيار است.
ساركوسيستيس براي اولين بار بوسيله ميشر در سال 1943در
موش خانگي گزارش گردید ( .)6همچنين فرنكل واسميتس در
سال  6003طي یك مطالعه گزارش دادند كه  20تا %100
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علفخواران از جمله گاوگوسفند اسب وحتي انسان وبسياري از

درمطالعهاي كه شكرفروش و همكاران درسال  6000بر روي

گونههاي دیگر در سرتاسر جهان به ساركوسيستيس آلودهاند

ميزان آلودگي الشههاي كشتارشده دركشتارگاه اصفهان از

(.)2

نظرماكروسكوپي انگل مشاهده نشد ( .)10نتایج تحقيقات فوق با

در بررسي حاضر از دو روش ماكروسكوپي و روش هيستو

نتایج تحقيقات حاضرحاكي از ارجحيت روش ميكروسكوپي

پاتولوژي براي آشكار سازي ساركوسيستيس در اندامهاي

نسبت به ماكروسكوپي ميباشد كامال همخواني دارد.

بازرسي

درخشنده و همكاران درسال 6001در همدان از نظرميزان

مختلف گوسفند استفاده گردید .در روش

ماكروسكوپي بيشترین موارد آلودگي به ساركوسيستيس در

آلودگي تمامينمونههاي اخذ شده از مري ،دیافراگم ،قلب را

دیافراگم مشاهده شدو بيشتر كيستهاي مشاهده شده در

آلوده گزارش كردند ( ،)11در حاليكه در تحقيق حاضر آمار و

دیافراگم به صورت كيستهاي دانه برنجي بودند.

درصد آلودگي بافتهاي مختلف با این تحقيق متفاوت بوده

در روش ماکروسکوپی :بيشترین درصد آلودگي به ترتيب :در

است .نجفيان و همكاران در سال 6009در شهریار  %100الشهها

دیافراگم( ،)%34/69عضالت بين دندهاي ( ،)% 31/4قلب

را به ساركوسيستيس از نظرميكروسكوپي آلوده گزارش كردند

( )%62/21و مري ( )%61/8بوده است.

و قلب به عنوان آلودهترین بافت موردبررسي شناخته شد (.)16

در روش میکروسکوپی :مجموع آلودگي  %91/80بود كه

در مطالعه حاضر نيز قلب به عنوان آلودهترین اندام شناخته شد.

بيشترین درصد آلودگي به ترتيب :در قلب ( )%29/08وعضالت

ميرزایي و فالح درسال  6016با دو روش فشاري و

بين دندهاي ( )%22/21و دیافراگم ( )%20/86ومري ()%42/22

هضميآلودگي به ساركوسيستيس در گوسفندان كرمان را به

مشاهده شد.

ترتيب  89/82و %100گزارش دادند ( .)16درتحقيق مذكور

پس به طور كلي در این تحقيق آمار آلودگي به ساركوسيستيس

آلودگي با سن ارتباط دارد كه با نتایج تحقيق حاضر همخواني

در الشه گوسفندان  %91/80به دست آمده است.

ندارد (.)13

در ایران اولين تحقيقات درخصوص تشخيص ساركوسيستيس

در مطالعه ميرزایي و فالح آلودگي به ساركوسيستيس بين جنس

توسط افشار و همكاران درسال 1824عنوان گردید كه آمار به

نر و ماده اختالف معني دار وجود دارد و درجنس نر آلودگي

دست آمده درگوسفندان مؤید  %92/86آلودگي است (.)2

بيشتر از ماده ميباشدكه با نتایج ما همخواني دارد (.)13

باتوجه به اهميت بهداشتي این انگل محققان كشور مطالعاتي

نتیجه گیری

درمناطق مختلف كشور انجام دادهاند .درمطالعاتي كه
شكرفروش و احمدي درسال  6004دراصفهان و با استفاده از
گسترش تماسي انجام دادهاند  %84/9گاوهاي موردمطالعه آلوده
بودند (.)9
رزمي و رهبري درسال 6000مطالعهاي را از نظرآلودگي به
ساركوسيستيس در نشخواركنندگان اهلي استانهاي تهران
وگلستان انجام دادندكه دراین مطالعه ميزان آلودگي به انگل از
نظر ماكروكيست صفر و درصد آلودگي به ميكروكيست انگل
 %28/23گزارش گردید( .)4درمطالعهاي توسط دليميوهمكاران
درسال  1392روي گوسفندان ذبح شده كشتارگاه قزوین از نظر
ماكروكيست  %22/2و ميكروكيستي  %33/3بود (.)8

باتوجه به نتایج به دست آمده در تحقيق حاضر و آمار باالي
آلودگي گوشتهاي گوسفند مورد بررسي به انگل تك یاخته
ساركوسيستيس ،از طرفي با توجه به كوچك و غير قابل رویت
بودن برخي از كيستها و آلودگي شدید گوسفندان به آنها
بایستي بدون در نظر گرفتن نتيجه بازرسي عادي نسبت به پخت
گوشت نهایت دقت را نموده و از مصرف گوشتهاي گوسفند
به صورت كبابي و نيم پز خودداري گردد.
تشکر و قدر دانی
مطالعه حاضر با حمایت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم
پزشكي مشهد در قالب پایان نامه دانشجویي جهت اخذ
كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشكي (شماره پایان نامه آ)603-
آقاي حميد بهنيافر انجام شد.

فريبا برنجي و همکاران

 سارکوسیستیس در گوسفندهای مشهد-8551
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Abstract
Introduction: Sarcocystis infection is one of the most common zoonotic
protozoon diseases caused by different sarcocystis spp. Due to the
importance of this infection in public health, the infection rate of
macroscopic cysts in sheep of Mashhad slaughterhouse, was investigated in
this study. (March2013 –Dec2014)
Materials and Methods: In this cross sectional study, 105 slaughtered sheep
were selected randomly and their esophagus, diaphragm, heart, tongue and
intercostal muscles were separated. In order to find cysts, the samples were
examined by two methods: direct observation for macroscopic cysts and
finding microscopic cysts by histopathology, hematoxilin staining and
microscopic investigation for bradyzoites of parasite. SPSS version 18
(SPSS Inc., IL, USA) was used for all statistical analyses. The level of
statistical significance was set at p<0.05.
Results: In macroscopic examination 34.28% of samples had macroscopic
cysts. In microscopic examination 81.90% were positive. The results
showed the significant difference between different muscles and
microscopic cysts (Pvalu<0.05). Macroscopy: diaphragm was the most
infected. Microscopy: Heart was the most infective. Infections in males were
more than females. Infection in sheep less than one-year-old was higher.
Conclusion: It is suggested to avoid eating raw and undercooked meat and
conduct preventive measures such as closer inspection of carcasses.
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