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چکیده
سارکوسیستیس یکي از شایع ترین آلودگي هاي تک یاخته اي حیوانات اهلي در جهان محسوب مي شود .در مطالعه حاضر میزان آلودگي گوشت

بزهاي ذبح شده در کشتارگاه تبریز به سارکوسیستیس با روش هاي ماکروسکوپي ،هضمي و تهیه گسترش بافتي مورد بررسي و مقایسه قرارگرفته

است .بدین منظوردر مرحله اول  400رأس بز را به تصادف انتخاب و اندام هاي مري ،ران ،بازو ،دیافراگم و قلب با روش بازرسی الشه ( ماکروسکوپي)
از نظر وجود کیست سارکوسیستیس بررسی گردید .در مرحله دوم تعداد 150رأس بز به ظاهر غیر آلوده را به طور تصادفي انتخاب و از اندام هاي

مري ،ران ،بازو ،دیافراگم وقلب نمونه برداري و با روش هاي هضمي و تهیه گس�ترش بافتي با و یا بدون رنگ آمیزي به کمک میکروس�کوپ نوري
از نظر وجود سارکوسیستیس بررسي شد .طبق نتایج به دست آمده آلودگي مري ،ران ،بازو ،دیافراگم و قلب بزها به کیست های ماکروسکوپي با

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

هضمي حساس ترین روش در آشکارسازي واقعي و تعیین میزان آلودگي نشخوار کنندگان به سارکوسیستیس ميباشد .گرچه در بازرسي الشه ها

فقط  %1/75آنها به کیست سارکوسیستیس آلوده تشخیص داده شدند ولي روش هضمی نشان داد که  %100آنها آلوده هستند.

کلمات کلیدي :سارکوسیستیس ،بز ،روش هضمي با پپسین  ،روش گسترش بافتي ،تبریز.
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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

سارکوسیس��تیس آلودگي تک یاخته اي ناش��ي از سارکوسیست است
که برخي گونه هاي آن بین انسان و بعضي حیوانات مشترک مي باشد این
انگل بس��یاري از حیوانات وحش��ي ،پرندگان ،جانوران خونس��رد و انسان را
آلوده ميسازد( .)11 ، 7سارکوسیست یکي از شایع ترین انگل ها در چهار
پایان اهلي اس��ت .آلودگي آن در برخي از میزبانان هم چون گاو ،گوس��فند
و بز بس��یار شدید اس��ت .برخي از گونههاي سارکوسیستیس قادر به ایجاد
بیم��اري و در نتیجه باعث کاهش وزن ،بياش��تهایي ،تب ،کمخوني ،ضعف
عضالني ،کاهش تولید ش��یر ،س��قط جنین و گاهي مرگ در میزبانان واسط
هم چون گاو ،گوسفند ،بز و خوک مي شوند.
بز از جمله دام هاي پرورش��ي در ایران اس��ت ک��ه در برخي مناطق به
خصوص مناطق جنوب کش��ور به منظور تولید ش��یر و گوشت پرورش داده
مي ش��وند .تاکنون س��ه گونه سارکوسیس��ت بزي از نق��اط مختلف جهان
گزارش شده اس��ت این گونه ها شامل S.capracanis , S.hircicanis
و  S.caprafelisاست .آلودگي بزها به سارکوسیستیس از برخي نقاط دنیا
گزارش ش��ده است .این گزارش ها از کشورهایي مانند هند  ،اردن ،اتیوپي،
اس��لواکي ،چین ،نیجریه ،س��ودان  ،عراق و ایران مي باشند (،۹ ،8 ،۵ ،۴ ،٣
.)1۴ ،1٣ ،1۲ ،1٠
در ایران نیز گزارش هایي در مورد آلودگي بزها به سارکوسیستیس
ارایه ش��ده است ( .)1۲، ۲، 1از جمله این مطالعات مي توان به مطالعه
 Shekarforoushو همکاران ( )۲٠٠۵که از روش هضمي براي تعیین
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آلودگي استفاده کرده اند اشاره کرد( .)1۲هدف از مطالعه حاضر تعیین
میزان آلودگي بزهاي ذبح ش��ده در کشتارگاه تبریز به سارکوسیستیس
و هم چنین مقایسه و ارزیابي روش هاي بازرسي الشه ،هضمي و تهیه
گسترش بافتي در تشخیص آلودگي گوشت به این انگل بوده است.

مواد و روش کار

در م��اه ه��اي مختلف س��ال  1٣8٣به مدت یک س��ال به کش��تارگاه
تبریز مراجعه ش��د .ابت��دا  ۴٠٠رأس بز را به تصادف��ي انتخاب و اندام هاي
مري ،ران ،بازو ،دیافراگم و قلب به طور ماکروس��کوپي از نظر وجود کیست
سارکوسیس��تیس بازرسي شد س��پس تعداد  1۵٠الشه بزی که در بازرسی
منف��ی ش��ده اند را به طور تصادفي انتخاب و از ان��دام هاي مري ،ران ،بازو،
دیافراگم و قلب نمونه برداري وبا روش هاي هضمي و گسترش بافتي با و یا
بدون رنگ آمیزي به کمک میکروسکوپ نوري از نظر وجود سارکوسیستیس
بررسي شد .نحوه انجام آزمایش به شرح زیر بوده است.
روش هضمي
در این روش حدود  ۲٠گرم از بافت مورد نظر ( قلب ،دیافراگم ،بازو،
ران و مري ) را با چرخ گوشت له کرده و در  ۵٠میليلیتر محلول هضمي
قرار داده مي ش��د .محلول هضمي ش��امل بافر فس��فات با  pHمعادل
 7/۲حاوي  1/٣گرم پپس��ین ۲/۵ ،گرم  NaClو  ٣/۵میلي لیتر اس��ید
کلریدریک ( )%٣7در  ۵٠٠میلي لیتر آب مقطر بود .سپس ظرف حاوي
در
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نمونه را به مدت یک ساعت در انکوباتور  ۴٠درجه سانتیگراد گذاشته و
محلول را از صافي عبور داده ،محلول صاف شده با دور  ۲۵٠٠به مدت
 ۵دقیقه س��انتریفوژ کرده س��پس از رس��وب الم تهیه و با میکروسکوپ
نوري با بزرگ نمایي  ۴٠٠از نظر وجود سیس��تي زویت سارکوسیس��ت
بررسي گردید.
روش تهیه گسترش بافتي
از نمونهها حدود  1گرم را در بین دو الم گذاش��ته و فش��ار داده و
اس��میر نازکي تهیه ش��د پس از خش��ک ش��دن و فیکس نمودن ،ابتدا
المها بدون رنگ آمیزي زیر میکروسکوپ بررسي شدند و سپس با رنگ
آمیزي گیمسا از نظر وجود سارکوسیستیس مورد مطالعه قرار گرفت .در
آزمایش میکروسکوپي حداقل از هر گسترش  1٠٠میدان میکروسکوپي
مورد مش��اهده قرار ميگرف��ت و در صورت مش��اهده مروزویت ،نمونه
مثبت تلقي و در جدول مربوطه ثبت ميگردید.
نحوه تجزیه و تحلیل داده ها
براي تجزیه و تحلیل داده ها و مقایس��ه نس��بت ها از آزمون مربع کاي
استفاده شد.

نتایج

در این تحقیق ،واکدر این تحقیق از روش هاي بازرسی الشه ،روش
تهیه گسترش بافتي با رنگ آمیزي و بدون رنگ آمیزي و روش هضمي
استفاده گردید.
طبق نتایج جدول شماره  1در تشخیص سارکوسیستیس عضالني روش
هضمي نسبت به سایر روش هاي دیگر داراي ارجحیت تام مي باشد برعکس
روش بازرس��ی الشه در تشخیص سارکوسیس��تیس بسیار ضعیف مي باشد.
زی��را که به این روش فقط قادر به تش��خیص کیس��ت های ماکروس��کوپی
خواهیم بود .در تش��خیص کیس��ت های میکروس��کوپی گرچ��ه روش تهیه
گسترش بافتي با رنگ آمیزي آلودگي را کمتر از روش هضمي نشان داد ولي
حساس��یت آن نسبت به روش تهیه گسترش بافتي بدون رنگ آمیزي بیشتر
اس��ت .در هر چهار روش تفاوت معنی داری از لحاظ آلودگی بین بز های نر
و ماده مشاهده نشد.
طبق نتایج جدول ش��ماره  ۲آلودگي م��ري ،ران ،بازو ،دیافراگم و قلب
بزها به کیس��ت های ماکروس��کوپي با روش بازرسی الشه به ترتیب ،1/۲۵
 ،1/7۵ ،٠/7۵ ،٠/۲۵و  %٠ول��ي ب��ا روش هضمي  %1٠٠اندام های مذکور
به کیس��ت آلوده بوده اند .آلوده ترین اندام بز به کیست های ماکروسکوپي
مربوط به دیافراگم با  %1/7۵بوده است .
در تش��خیص کیست های میکروس��کوپی روش تهیه گسترش بافتي با
رنگ آمیزي ،آلودهترین اندام بز را دیافراگم با  %٣۴/6و سپس قلب با %۲7/۹
را نشان داد .این در حالی است که با روش تهیه گسترش بافتي بدون رنگ
آمی��زي ،آلوده ترین اندام ها به کیس��ت های میکروس��کوپی در دیافراگم
 %1۵/٣و سپس قلب  %۹/٣و در نهایت در روش هضمي این نوع کیست ها
در  1٠٠درصد بزها تشخیص داده شده است (جدول .)۲
به طور کلي روش هضمي حساس ترین روش در آشکارسازي واقعي
و تعیین میزان آلودگي نش��خوار کنندگان به سارکوسیستیس ميباشد.
در
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گرچه در بازرس��ي الشه ها فقط  %1/7۵آنها به کیست سارکوسیستیس
آلوده تش��خیص داده ش��دند ولي روش هضمی نشان داد که  %1٠٠آنها
آلوده هستند.

بحث

تاکنون س��ه گونه سارکوسیست بزي از نقاط مختلف جهان گزارش
ش��ده اس��ت این گونه ه��ا ش��امل  S. capracanis S.hircicanisو
 S. caprafelisاس��ت .میزبان اصلي دو گونه اول س��گ و گونه س��وم
گربه اس��ت .گونه هاي آلوده کننده بز از لحاظ شکل و اندازه کیست ها
کام ً
ال با هم متفاوت هس��تند .معموالً کیس��ت گونه هاي منتقله از سگ
) S.capracanisو  ) S.hircicanisبه صورت میکروس��کوپي و کیست
گونه منتقله از گربه ) ) S.caprafelisبه صورت ماکروسکوپیک هستند.
سگ ها معموالً یکي از عوامل اصلي عفونت شدید در میزبانان واسطه به
حس��اب مي آیند و در ش��یوه پرورش سنتي و عشایري در کنار گله قرار
دارند .معموالً س��گ ها چراگاه ها را با اسپوروسیتهاي سارکوسیستیس
آل��وده مي کنند  .طبق گزارش فایر( )1۹77س��گ هاي آلوده حدود دو
میلیون اسپوروسیست در روز دفع مي کنند .اسپوروسیست ها وقتي که
از مدفوع میزبان قطعي دفع مي شوند خاصیت آلوده کننده دارند و این
فاکتور نقش مهمي را در اش��اعه و همه گیري سارکوسیس��تیس بازي
مي کند(.)6
در تحقی��ق حاضرچه��ار روش مختلف براي تش��خیص کیس��ت هاي
سارکوسیس��تیس م��ورد ارزیابی ق��رار گرفتند .طبق نتای��ج حاصله روش
هضم��ي ( )Peptic digestionباالترین درصد آلودگي را نش��ان داد و
بعد از آن روش تهیه گسترش بافتي با رنگ آمیزي و روش تهیه گسترش
بافتي بدون رنگ آمیزي بوده اند .در مطالعات مختلف نش��ان داده ش��ده
اس��ت که در تشخیص سارکوسیس��تیس روش هضمي حساس تر از سایر
روش ها اس��ت( .)11با روش بازرس��ی الش��ه تعداد اندکي از بزها آلوده به
کیس��ت سارکوسیس��تیس تشخیص داده ش��دند .در واقع با روش بازرسی
الش��ه فقط کیس��ت ماکروسکوپی قابل رویت هس��تند و این روش قادر به
آشکار سازی کیست های میکروس��کوپی نیست .لذا تعیین میزان آلودگی
سارکوسیس��تیس بر مبنای بازرسی الشه روش صحیحی نبوده و الزم است
که در کلیه گزارش های مبتنی بر بازرسی الشه در مورد این عفونت تجدید
نظر شود.
آلودگي بزها به سارکوسیستیس تاکنون از برخي نقاط دنیا گزارش
ش��ده اس��ت .این گزارش ها از کش��ورهایي مانند هن��د ،اردن ،اتیوپي،
اسلواکي ،چین ،نیجریه ،س��ودان ،عراق ،عربستان و ایران مي باشند(،٣
 . )1۴ ،1٣ ،1۲ ،1٠ ،۹ ،8 ،۵ ،۴در ای��ران گرچ��ه تاکنون گزارش هاي
متعددي در مورد آلودگي دام ها به سارکوسیس��تیس ارایه ش��ده است
( )1۲ ، ۲، 1ول��ي گزارش��هاي اختصاص��ي در م��ورد آلودگ��ي بزها به
سارکوسیس��تیس بسیار محدود اس��ت .در اکثر مطالعات انجام شده در
ای��ران از روش هضمي براي تعیین درصد آلودگي به سارکوسیس��تیس
اس��تفاده نش��ده بود .لذا احتماالً درصد آلودگي گزارش شده از دام هاي
مختل��ف کمتر از مقدار واقعي اس��ت .در مطالعه  Shekarforoushو
هم��کاران ( )۲٠٠۵ک��ه از روش هضمي براي تعیین آلودگي اس��تفاده
کرده اند میزان آلودگي در همه الش��ه هاي بز  %1٠٠بوده اس��ت که با
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.)1۲(نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد
 بزهاي تحت%1/7۵در مطالعه حاضر کیس��ت هاي ماکروس��کوپي در
 بدین معنی که درصد آلودگی بزها به گونه احتمالی.مطالعه مش��اهده شد
 بوده ولی بزها به کیس��ت میکروس��کوپی%1/7۵  مع��ادلS.caprafelis
 برای. آلوده بوده اند%1٠٠ S. hircicanis  یاS.capracanis گونهه��ای
.تفکیک این گونه ها از یکدیگر می توان از روش های مولکولی استفاده کرد
) ولي8(آلودگي بزها به کیست هاي ماکروسکوپي در برخي گزارش ها صفر
) در اردن٣(Abo-shehada ،) در اس��لواکي1۹۹۵( Baranova  وMala
) در ش��یراز این آلودگي را به ترتیب1۲( و هم��کارانShekar foroush و
.)1۲ ،1٠ ،٣(  درصد گزارش نموده اند16/6  درصد و11/7 ، درص��د۲۹/6
) میزان آلودگي در بز ذبح ش��ده در بغداد را با روش۹(و هم��کارانLatif
 وBarham  و%۹7/۴  ولي با بررسي میکروسکوپي%٣٣/6 بازرسی الشه
 گزارش%۹7  و%٣۴ همکاران این میزان را در بزهاي ش��مال عراق بترتیب
.)۹ ، ۵(کرده اند
می��زان آلودگ��ي ان��دام هاي مختلف به کیس��ت سارکوسیس��ت در بز
 در مطالعه حاضر بیش��ترین موارد کیست هاي.متفاوت گزارش ش��ده است
)%1/۲۵( ) و سپس مري%1/7۵( ماکروسکوپي سارکوسیستیس در دیافراگم
 وMala ) و۲٠٠۵( و همکارانShekarforoush  در مطالعات.مشاهده شد
 و هم��کارانBarham ) و1۹۹۹ ( و هم��کارانLatif ،)1۹۹۵( Baranova
) بیش��ترین آلودگي بزها به کیس��ت هاي ماکروس��کوپیک در مري۲٠٠۵(
.)1٠ ، ۹ ،۵(گزارش شده است
ً
در ب��ز نیز همانند س��ایر دام ها معموال با افزایش س��ن میزان بروز
.آلودگي و تش��کیل کیست ماکروس��کوپی سارکوسیس��ت بیشتر است
) تفاوتي بین۲٠٠۵( و هم��کارانShekarforoush همانن��د مطالع��ات
.میزان آلودگي بز هاي نر و ماده مشاهده نشد
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جدول شماره : 1درصد آلودگي بزهاي نر و ماده کشتار شده در کشتارگاه تبریز به سارکوسیستیس با روش هاي تشخیصي مختلف

تعداد
بز
روش آزمایش

موارد مثبت

مورد آزمایش

نر

ماده

روش بازرسی الشه
روش تهیه گسترش

200

200

نر

مجموع

ماده

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

3

1/5

4

2

7

1/75

بافتي با رنگآمیزي
روش تهیه گسترش

75

75

25

27

33/3

52

36

34/6

بافتي بدون رنگآمیزي
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 کشتار شده در کشتارگاه تبریز به سارکوسیستیس با روش هاي مختلف.

روش آزمایش

تعداد نمونه

مري

عضله ران

عضله بازو

دیافراگم

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 تهیه گسترش

150

13

8/6

11

7/3

13

8/6

23

15/3

14

9/3

بافتي بدون رنگآمیزي
روش تهیه گسترش

150

30

20

23

15/3

30

20

52

34/6

42

28

بافتي با رنگآمیزي
روش هضمي

150
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150
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100

150

100

150

100

100

150
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150

100

