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مطالعه فراوانی آلودگی به گونه های سارکوسیتیس درگاو و 
گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان سقز

bb

چكيد ه 

بیامری سارکوسیستوزیس یکی از شایع ترین بیامری های تک یاخته ای مشرتک است که توسط گونه های مختلف سارکوسیستیس ایجاد می شود. 
با توجه به اهمیت این بیامری در بهداشت عمومی، میزان فراوانی آلودگی به سارکوسیستیس و تنوع گونه  ای آن در گوسفندان و گاوهای 
کشتار شده در کشتارگاه سقز مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 280 رأس گوسفند )140رأس( و گاو )140رأس( کشتار شده به طور 
تصادفی انتخاب شدند و از ماهیچه های مری، دیافراگم، قلب، زبان، جوشی و ماهیچه های بین دنده ای منونه گیری انجام شد. منونه ها به دو 
روش مشاهده مستقیم برای کیست های ماکروسکوپی و یافنت کیست های میکروسکوپی به روش هضمی و گسرتش مهری مورد بررسی 
قرار گرفتند. از 140 رأس گاو در بررسی به روش هضمی و گسرتش مهری به ترتیب 37 الشه )26/42 %( و 27 الشه )19/28 %( به ترتیب 
آلوده به برادی زوئیت ها بودند. از 140 رأس گوسفند تحت مطالعه، در بازرسی ماکروسکوپی 11 الشه )7/85 %( ماکروکیست دیده شد. در 
ارزیابی مورفومرتیک، 9 الشه )81/81%( دارای کیست های گونه سارکوسیستیس ژیگانته آ بودند و 2 الشه )18/18 %( نیز دارای کیست  از 
گونه سارکوسیستیس مدیزیفورمیس بودند. در بررسی با روش گسرتش مهری و هضمی به ترتیب 32 الشه )22/85 %( و 23 الشه )16/42 
%( آلوده به برادی زوئیت انگل بودند. میزان آلودگی در گوسفندان و گاوهای نر بیش تر از ماده بود )P 0/05>(. اختالف فراوانی آلودگی در 
گروه های سنی مختلف گوسفندان و گاوهای مورد بررسی معنی دار بود و میزان آلودگی در گوسفندان سه سال و بزرگرت و گاوهای دو سال 
وبزرگرت، بیشرت دیده شد )P>0/05(. یافته های این مطالعه بیانگر باال بودن فراوانی آلودگی سارکوسیستیس در گاوها و گوسفندان منطقه 
بود. بنابراین با توجه به اهمیت سارکوسیستیس در بهداشت عمومی، پیشنهاد می شود از خوردن گوشت خام و نیمه پخته خودداری کرده و 

اقدامات پیشگیرانه مانند بازرسی دقیق از الشه ها و حذف کامل یا موضعی الشه ها در کشتارگاه صورت بگیرد.
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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 Sarcocystis infectionand its species in 
slaughtered sheep and cattle of abattoir of Saqez, was investigated. Total of 280 slaughtered sheep and cattle were 
selected randomly, and their esophagus, diaphragm, heart, tongue, masseter, and intercostal muscles were separated. 
To find cysts, the samples were examined by two methods: direct observation for macroscopic cysts and finding mi-
croscopics cysts by digestion and impression smear (DOB smear) methods. Of the 140 inspected cows, 37 (26.42%) 
and 27 (19.28%) carcasses were contaminated with bradyzoite of parasite, respectively, by impression smear and 
peptic digestion method. In 140 slaughtered sheep samples, there was 11 (7.85%) macroscopic cyst in samples but 
microscopic cysts were positive in 32(22.58) and 23(16.42) of sheep respectively, by impression smear and peptic 
digestion method. In morphologic survey, 9 (81.81%) cases were infected with Sarcocystis gigantea and 2 (18.18%) 
cases was infected with S. medusiformis. The results showed infections in males were more than females in both 
sheep and cattle(P<0.05). There was a significant different in various ages of studied cattle and sheep(P<0.05).The 
infection rate was higher in sheep older than 3 years old and in cows older than 2 years old. This study showed the 
heavy sarcocystis infection in meat of cattle and sheep of this region,so, Due to importance of this parasite in public 
health, it is suggested to avoid eating raw and undercooked meat and conduct preventive measures such as closer 
inspection of carcasses and local or total removal of slaughtered in abattoir.
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مقدمه
انگل ها در چهارپایان اهلی  از شایع ترین  تک یاخته سارکوسیستیس یکی 
بار در سال 1843 در عضالت موش خانگی  اولین  انگل  این  است )11(. 
گزارش شد )14(. شیوع سارکوسیستوزیس در دام هایی مانند گاو، گوسفند 
تا 100% گزارش شده است. ساركوسيستيس  ایران  نقاط  برخی  بز در  و 
تك ياخته اي از شاخه اپي كمپلكسا است. اين انگل تعداد زيادي ازحيوانات 
پستاندار و همچنني گونه هاي مختلف پرندگان و انسان را آلوده مي سازد 

و قادراست در چندين ميزبان قطعي آلودگي ايجاد منايد )10(.
عضالنی  کیست های  صورت  به  واسط  میزبان  بدن  در  سارکوسیستیس 
متفاوت  انگل  گونه  با  ارتباط  در  کیست  شکل  و  اندازه  می شود.  ظاهر 
است. برخی از کیست ها میکروسکوپی و به اشکال رشته هایی شبیه دانه 
برنج و یا کروی می باشند. گونه های سارکوسیست را بر اساس خصوصیات 
مورفولوژیک کیست ها )اندازه و ضخامت دیواره کیست( و میزبان واسط 

اختصاصی می توان دسته بندی کرد )9(. 
كيستي  دیواره  داراي  كه  است  انگل  بافتي  كيست هاي  ساركوسيست ها 

بوده و مراحل مرتوسيت يا زوآيت انگل را احاطه مي منايد. ساختامن و 
ضخامت ديواره كيست در بني گونه هاي ساركوسيستيس و با بالغ شدن 
ساركوسيست در درون هر گونه متفاوت است )11(. جنس ساركوسيستيس 
داراي 93 گونه است و در چرخه زندگی انگل دو مرحله تولید مثلی شامل 
مرحله غیرجنسی و جنسی وجود دارد. میزبان نهایی با خوردن گوشت 
آلوده  )علفخوار(  واسط  میزبان  بالغ  احشای حاوی سارکوسیست های  و 
می شود و در نهایت اسپروسیست عفونت زا را همراه مدفوع خود دفع 
می مناید. میزبان واسط با خوردن اسپروسیست آلوده می شود. کیست های 
حاوی برادی زوئیت در بدن میزبان واسط برای میزبان نهایی آلوده کننده 
است )11(. اندازه نهایی کیست ها بسیار متفاوت بوده و بسته به گونه 
انگلی بعضی در حد چند میکرون می باشند که با چشم غیرمسلح دیده 
منی شوند و کیست های میکروسکوپی نامیده می شوند. قطر کیست ها در 
بعضی گونه ها تا یک سانتی مرت نیز می رسد که به راحتی با چشم غیر مسلح 

قابل رؤیت هستند و کیست های ماکروسکوپی خوانده می شوند )16(.
در  که  است: سارکوسیستیس هیرسوتا   گاو شناسایی شده  در  گونه  سه 
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سارکوسیستیس  می کند،  ماکروسکوپی  کیست های  ایجاد  گاو  عضالت 
و  می کند  میکروسکوپی  کیست های  ایجاد  گاو  عضالت  در  که  کروزی 
ایجاد کیست های  سارکوسیستیس بووی هومی نیس که در عضالت گاو 
پریامت ها می باشند  انسان و  آن  نهایی  میزبان  میکروسکوپی می مناید و 

 .)9(
گوسفند میزبان واسط چهارگونه از این انگل به نام های سارکوسیستیس 
ژیگانته آ  سارکوسیستیس  کنیس(،  اوی  سارکوسیستیس  )مرتادف  تنال 
که  کنیس  آریتی  سارکوسیستیس  و  فلیس(  اوی  سارکوسیس  )مرتادف 
همگی انتشار جهانی دارند و همچنین آلودگی با سارکوسیتیس مدوزی 
ایران گزارش شده است )8،24(.  از اسرتالیا، نیوزلند و  فورمیس که تنها 
توسط  فورمیس  مدوزی  سارکوسیستیس  و  ژیگانته آ  سارکوسیستیس 
سارکوسیستیس  و  تنال  سارکوسیستیس  ولی  می یابند  انتقال  گربه سانان 

آریتی کنیس توسط سگ سانان منتقل می شوند )11،36(. 
بر اساس گزارش های متعدد میزان آلودگی دام های مناطق مختلف دنیا به 
این انگل 70 تا 100% می باشد اما به طور کلی تاکنون مطالعات مختلفی 
در مورد آلودگی نشخوارکنندگان ایران به این انگل صورت گرفته است 
و اکرث مطالعات نیز بر اساس مشاهده مستقیم کیست های میکروسکوپی 
انگل در کشتارگاه بوده است که میزان آلودگی به دست آمده با این روش 
به مراتب کمرت از آلودگی واقعی نشخوارکنندگان به این انگل می باشد. 
شکرفروش و احمدی در سال 2004، میزان آلودگی به سارکوسیستیس در 
با روش هضمی گزارش  گاوان کشتار شده در شهرستان شیراز را %100 
منود. در مطالعه دیگری در شهرستان اصفهان 94/8% در گاوهای مورد 
مطالعه آلوده بودند )33(. در ایران از شیوع سارکوسیستیس در گوسفندان 
کشتار شده در کشتارگاه زیاران قزوین، مشهد، خوی و تربیز گزارش شده 
از وضعیت  به عدم وجود اطالعاتی  با توجه  بنابراین  است )3،5،9،20(. 
در شهرستان  کشتار شده  گوسفندان  و  گاوان  در  سارکوسیتیس  فراوانی 
بار  اولین  برای  مطالعه  این  ایران،  غرب  در  واقع  کردستان  استان  سقز، 
برای شناسایی میکروسکوپی و ماکروسکوپی گونه های سارکوسیتیس در 
گاوها و گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان سقزبه روش های 
بررسی  مطالعه  این  اهداف  گرفت.  صورت  هضمی  و  بافتی  گسرتش 
انگل سارکوسیستیس در گاوها و گوسفندان کشتار شده  میزان فراوانی 
ماکروسکوپی  و  میکروسکوپی  شناسایی  و  سقز  شهرستان  کشتارگاه  در 
گونه های سارکوسیتیس در گاوها و گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه 

شهرستان سقز بود.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

استان  شامل  در  و  ایران  غربی  شامل  شهرستان های  از  یکی  سقز 
کردستان واقع شده است. این شهر در ناحیه ای کوهستانی و مرتفع بین 
خصوصیت  این  و  شده   واقع  زاگرس  کوه های  رشته  نامنظم  ارتفاعات 
ژئومورفولوژیکی خاص، منجر به آب وهوایی نسبتا رسد و زمستان های 

طوالنی و گاهی یخبندان شده است.

روش جمع آوری و منونه گیری
کشتارگاه  در   1398 سال  زمستان  تا   1397 سال  زمستان  از  مطالعه  این 

صنعتی شهرستان سقز )استان کردستان(  بر روي 280 رأس نشخوارکننده 
)140 رأس گاو و140 رأس گوسفند( کشتار شده در کشتارگاه شهرستان 

سقز صورت گرفت.

روش منونه برداری
در طی هر بار مراجعه به کشتارگاه، از 10 الشه پس از تعیین سن دام بر 
اساس فرمول دندانی و تعیین جنس دام؛ از اندام های تناسلی، مری، زبان، 
از مجموع140  برداشته شد.  قلب و دیافراگم در حدود 200 گرم منونه 
الشه ی گوسفند مورد بررسی، 99 الشه متعلق به گوسفند نر و 41 الشه 
از مجموع 140 الشه ی مورد بررسی، 63  بود.  به گوسفند ماده  مربوط 
الشه مربوط به گوسفندان سه یا کمرت از سه سال )3 ≥( و 77 الشه مربوط 

به گوسفندان سه یا بیش تر از سه سال )3 <( بود.

روش بررسی کشتارگاهی
مری،  جوشی،  عضالت  به ویژه  مختلف  مخطط  عضالت  کشتارگاه  در 
عضالت بین دنده ای، دیافراگم، عضالت شکمی، قلب و زبان از نظر وجود 

ماکروکیست های دانه برنجی شکل انگل مورد بررسی قرار گرفت.

روش آزمایشگاهی
روش تهیه گسرتش مهری از بافت

و  کرده  ایجاد  بافت  روی  متعددی  برش های  قیچی  از  استفاده  با  ابتدا 
قرار گرفت. پس  نازک روی الم  به صورت یک الیه  سپس شیرابه ی آن 
از رنگ آمیزی با گیمسا، گسرتش ها از نظر وجود برادی زوئیت های انگل 

مورد بررسی قرار گرفت )31(.

روش هضم بافتی
 )pH=7/2( در این روش از محلول هضمی اسید پپسین شامل بافر فسفات
که یک لیرت آن حاوی 10 میلی لیرت اسید کلریدریک 37% و 2/5 گرم پپسین 
استفاده شد. روش هضم بافت بر اساس روش Dubey و همکاران در سال 

1989 با اندک تغییراتی انجام گرفت )11(.

تعیین گونه
به روش میکرومرتی و اندازه گیری اندازه ماکروکیست ها، تعیین گونه های 

سارکوسیتیس انجام شد )13(.

ارزيايب آماری
در این مطالعه، براي برريس ارتباط بني وجود آلودگي به سارکوسیتیس و 
متغّیرهاي جنس و سن حيوانات از آزمون Fisher exast test استفاده شد. 

سطح معني دار P<0/05 در نظر گرفته شد.

نتایج
آلودگي گوسفندان به سارکوسیستیس

فراوانی آلودگی
در این مطالعه، از مجموع 140 الشه گوسفند مورد بررسی در کشتارگاه 
صنعتی شهرستان سقز، 11 الشه )7/85 %( آلوده به ماکروکیست بودند. 
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توزیع آلودگی به کیست های ماکروسکوپی در گوسفندان بر حسب سن 
و جنس در جدول 1 آورده شده است. برريس داده هاي مربوط به جنس 
در   )P<0/05( معني داری  تفاوت  وجود  بيانگر  مطالعه،  تحت  حيوانات 
همچنین،   .)1 )جدول  بود  دام  مختلف  جنس هاي  در  آلودگي  فراوانی 
و  سال  سه  گوسفندان  الشه  در  ماکروسکوپی  کیست های  به  آلودگی 
بیش تر از سه سال بیش تر دیده شد که نشان دهنده وجود تفاوت معني دار 
بود  دام  مختلف  سن های  در  انگل  به  آلودگي  فراوانی  در   )P<0/05(

)جدول 1(.

نتایج توزیع فراوانی ماکروکیست ها در اندام های مختلف گوسفندان 
آلوده

در بازرسی پس از کشتار در الشه های گوسفندان کشتار شده، ماهیچه های 
بررسی  بین دنده ای  ماهیچه های  و  جوشی  زبان،  قلب،  دیافراگم،  مری، 
جوشی،  عضالت  و  اصلی  اعضای  عنوان  به  مری  و  دیافراگم  گردیدند. 
اسکلتی، عضالت اندام های حرکتی قدامی و خلفی به عنوان سایر عضالت 
در نظر گرفته شد. در دام های نر، آلودگی مری در 7 الشه )63/63 %(، 
آلودگی سایر عضالت در 3  و   )%  9/09( دیافراگم در یک الشه  آلودگی 
الشه )27/27 %( دیده شد. در این بررسی، ماکروکیست های جدا شده از 
اندام های آلوده به ماکروکیست گوسفندان کشتاری، عمدتاً از مری بودند. 

توزیع آلودگی در اندام های آلوده اختالف معنی دار )P<0/05( داشت.

نتایج مطالعه ریخت شناسی ماکروکیست های سارکوسیستیس در 
گوسفندان آلوده

 98 تعداد  ماکروسکوپی،  بررسی  از  پس  مطالعه  مورد  الشه های  از 

ریخت شناسی  بررسی  در  گردیدند.  جدا  سارکوسیستیس  ماکروکیست 
گروه  سه  در  اولیه  اندازه  و  اساس شکل  بر  سارکوسیستیس  کیست های 

اصلی دسته بندی شدند )جدول 2(.

نتایج ریخت شناسی و مورفومرتیک ماکروکیست های سارکوسیستیس در 
گوسفندان

ارزیابی میکروسکوپی، مورفومرتیک و ریخت شناسی، نشان داد که 9 الشه 
از گونه  با دیواره ضخیم  )81/81%( دارای کیست های بزرگ بیضی شکل 
سارکوسیستیس ژیگانته آ بودند و 2 الشه )18/18 %( نیز دارای کیست های 

کوچک با دیواره نازک از گونه سارکوسیستیس مدیزیفورمیس بودند.

نتایج گسرتش مهری و هضم بافتی
از 140 الشه گوسفندان تحت مطالعه،  در گسرتش های مهری تهیه شده 
32 الشه )22/85 %( به برادی زوئیت سارکوسیستیس آلوده بودند. نتایج 
گسرتش مهری در گوسفندان بر حسب سن و جنس در جدول 3 آورده 
شده است. در مطالعه میکروسکوپی منونه های هضم بافتی تهیه شده از 
اندام های مختلف الشه گوسفندان تحت مطالعه، برادی زوئیت های انگل 
مشاهده  هضمی  بافت  حاوی  لوله  رسوب  در   )%  16/42( الشه   23 در 
گردید. نتایج هضم بافتی در گوسفندان بر حسب سن و جنس در جدول 

3 آورده شده است.
در این مطالعه، برريس داده هاي مربوط به جنس حيوانات بيانگر وجود 
در  ماکروکیست  به  آلودگي  فراوانی  در   )P<0/05( معني دار  تفاوت 
کیست های  به  آلودگی  )جدول3(. همچنین،  بود  دام  جنس هاي مختلف 
از سه سال بیش تر  میکروسکوپی در الشه گوسفندان سه سال و بیش تر 

جدول 1 - نتایج آلودگی به ماکروکیست در الشه های گوسفندان آلوده.

جدول 2 - تنوع ریخت شناسی ماکروکیست های سارکوسیستیس جدا شده از الشه گوسفندان آلوده براساس اندازه ماکروکیست. 

* P: تست فيرش 

الشه دام
جنس )درصد(سن )سال، درصد(

جمع کل
مادهنر3 <3 ≥

140)29/28(41)70/71(99)45(63(55)77تعداد دام تحت مطالعه

)7/85(11صفر)11/11(11)1/58(1(12/98)10تعداد دام آلوده

*PP =0/013P =0/034-

نوع کیست
جمع کلاندازه)میلی مرت( )درصد(

<510-5<1098

)100( )7/14(7)35/71(35(57/14)56ماکروکیست
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دیده شد که نشان دهنده وجود تفاوت معني دار )P<0/05( در فراوانی 
آلودگي به انگل در سنین مختلف دام بود )جدول 3(.

آلودگي گاو های مورد بررسی به سارکوسیستیس
الشه   106 بررسی،  مورد  گاو  الشه  مجموع140  از  مطالعه،  این  در طي 
متعلق به گاو نر و 34 الشه مربوط به گاو ماده بود. از مجموع 140 الشه 
مورد بررسی، 68 الشه مربوط به گاوهای کمرت از دو سال)2<( و 72 الشه 

مربوط به گاوهای بیشرت و مساوی دو سال)2 ≥( بود. 

فراوانی آلودگی به ماکروکیست
صنعتی  کشتارگاه  در  بررسی  مورد  گاو  الشه   140 از  مطالعه،  این  در 
شهرستان سقز، آلودگی به ماکروکیست در الشه های مورد بررسی دیده 

نشد.

نتایج گسرتش مهری و هضم بافتی
در گسرتش های مهری تهیه شده از 140 الشه گاو های تحت مطالعه، 27 

الشه )19/28%( به برادی زوئیت سارکوسیستیس آلوده بودند )جدول4(.

اندام های  از  تهیه شده  بافتی  در مطالعه میکروسکوپی منونه های هضم 
مختلف الشه گاوهای تحت مطالعه، برادی زوئیت های انگل در 37 الشه 
نتایج  گردید.  مشاهده  هضمی  بافت  حاوی  لوله  رسوب  در   )%26/42(
هضم بافتی در گاوهای مورد بررسی بر حسب سن و جنس در جدول 4 

آورده شده است.
بيانگر  حيوانات  جنس  به  مربوط  داده هاي  برريس  مطالعه،  این  در 
کیست های  به  آلودگي  فراوانی  در   )P<0/05( معني دار  تفاوت  وجود 
میکروسکوپی در جنس هاي مختلف دام بود )جدول 4(. همچنین، آلودگی 
به کیست های میکروسکوپی در الشه گاوهای دو سال و بیش تر از دو سال 
بیش تر بود. اختالف معني داری )P<0/05( بین فراوانی آلودگي در سنین 

مختلف دام ها بود )جدول 4(.

بحث
سارکوسیتوزیس یکی از شایع ترین آلودگی های انگلی در حیوانات اهلی 
در رسارس جهان است و برخی از گونه های آن در دام های میزبان واسط 
انگل موجب بروز سقط جنین، کاهش وزن، کاهش تولید شیر، کم خونی و 
حتی مرگ می گردند. بنابراین سارکوسیتوزیس از نظر اقتصادی نیز دارای 
اهمیت است )11(. گوشتخواران به ویژه سگ و گربه به عنوان میزبانان 

جدول 4 - نتایج آلودگی الشه گاوهای کشتار شده آلوده به سارکوسیستیس به روش های  گسرتش مهری و هضم بافتی.

* P: تست فيرش 

تعداد الشه آلودهروش
جنس )درصد(سن )سال، درصد(

مادهنر2 <2 ≥

)5/88( 2)23/58(25)11/76(8)26/38(19(19/28) 27گسرتش مهری

*PP=0/033P=0/024

)2/94(1)33/96(36)16/17(11(36/11)26(26/42) 37هضم بافتی

*PP=0/012P=0/000

جدول 3 - نتایج آلودگی الشه گوسفندان کشتار شده آلوده به سارکوسیستیس به  روش های  گسرتش مهری و هضم بافتی.

* P: تست فيرش 

تعداد الشه آلودهروش
جنس )درصد(سن )سال، درصد(

مادهنر3 <3 ≥

)7/31(3)29/29(29)9/52(6)33/76(26(22/85) 32گسرتش مهری

*PP=0/001P=0/004

)4/87(2)21/21(21)3/17(2(27/27)21(16/42) 23هضم بافتی

*PP=0/000P=0/022
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قطعی برای گونه های شناخته شده سارکوسیستیس انگل گوسفند هستند 
که از علل وقوع گسرتده آلودگی در میزبان های واسط علفخوار از جمله 
سبب  گاومیش  و  گاو  در  ساركوسيستيس  می شوند.  محسوب  ایران  در 
آلودگي بسيار شديد مي شود. بعالوه، برخي گونه هاي اين انگل انسان را 
نواحي  قابل توجهي بخصوص در  بهداشتي  اهميت  آلوده مي سازد و  نيز 
خايص از جهان دارد )15،34(. برخي از گونه هاي ساركوسيستيس در گاو و 
گاومیش قادر به ايجاد بيامري و در نتيجه باعث كاهش وزن، يب اشتهایي، 
تب، كم خوين، ضعف عضالين، كاهش توليد شري، سقط جنني و گاهي باعث 

مرگ حيوان مي شوند )17(. 
برای شناسایی آلودگی به این انگل در دام ها از روش های مختلفی نظیر 
بازرسی، تهیه گسرتش متاسی، رنگ آمیزی بافت، روش هضمی و روش های 
)ایمنوفلورسانس  رسم شناسی  حساس  آزمون های  و   PCR نظیر  ملکولی 
تاکنون   .)12،22،35( می گردد  استفاده  بالت  وسرتن  و  االیزا  آنتی بادی(، 
به طوری که  است؛  شده  گزارش  سارکوسیستیس  تک یاخته  از  گونه   93
تنال،  )سارکوسیستيس  انگل  این  از  گونه  چهار  واسط  میزبان  گوسفند 
آرتیکنیس و سارکوسیستیس  سارکوسیستیس ژیگانته آ و سارکوسیستیس 
مدوزی فرمیس( است و همگی نیز انتشار جهانی دارند. البته آلودگی دام 
باگونه سارکوسیستیس مدوزی فورمیس فقط از اسرتالیا، نیوزلند و ایران 

گزارش گردیده است )8،24(. 
اولین بررسی ها بر روی سارکوسیستیس در سال 1974 توسط  ایران  در 
افشار و همکاران انجام گرفت و از آن زمان تاکنون گزارش های متعددی 
از آلودگی سارکوسیستیس در دام های علفخوار به ویژه نشخوار کنندگان 

ارائه شده است )13(.
مشاهده  اساس  بر  سارکوسیستیس  آلودگی  شیوع  حارض،  مطالعه  در 
ماکروکیست در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه صنعتی سقز پایین 
)7/85 %( بود. این یافته با گزارش رشیعت پناه که شیوع سارکوسیستیس 
را در گوسفندان شهرستان ارومیه و نقده به ترتیب 10/19 % و %13/5 
گزارش کرد، مشابهت داشت )32(. در گزارش رزمی و رهربی در مطالعه 
بر روی نشخوارکنندگان کشتار شده در استان تهران و گلستان نیز میزان 
شیوع سارکوسیستیس 73/79% در گاو و 40/9% در میش گزارش شد )31(. 
در مطالعه دیگر شیوع انگل را در ایالت کارولینای شاملی در گوسفندان 
آلودگی  دیگر  مطالعاتی  در  همچنین   .)11( است  منوده  ذکر   %21/27
 %90 ترکیه  در   )38(  %93 اتیوپی  در   ،)4(  %8/94 فرانسه  در  گوسفندان 

)28( و در اسلواکی )19( 87/%6 گزارش گردیده است. 
سارکوسیستیس  به  گوسفندان  آلودگی  کشتارگاهی،  گزارش های  اکرث  در 
سارکوسیستیس  و  ژیگانته آ  سارکوسیستیس  گونه های  به  مربوط  عمدتاً 
در  ماکروکیست  تولید  به  قادر  گونه  دو  این  زیرا  بود  فورمیس  مدوزی 
 1974 سال  به  تحقیقات  اولین  ایران  در  می باشند.  گوسفندان  عضالت 
بررسی  گوسفندان  در  را  سارکوسپوریدیوز  شیوع  که  می شود  مربوط 
تعیین  هدف  با  همکاران  و  فرهنگ پژوه  که  مطالعه ای  در   .)1( کردند 
و  ژیگانته آ  سارکوسیستیس  گونه های  مولکولی  تفاوت  و  فراوانی 
روش  با  ارومیه  شهرستان  گوسفندان  در  مدیزیفورمیس  سارکوسیتیس 
گوسفند   638 از  که  شد  مشخص  دادند،  انجام   PCR-RFLP توالی های 
ذبح شده پس از استخراج DNA و توالی ژن 18srRNA، شیوع گونه های 
سارکوسیست 235 مورد )36/83 %( بود که ماکروکیست های مربوط به 

سارکوسیستیس ژیگانته آ )31/%29، 187/638( و ماکروکیست های باریک 
 .)13( بودند   )48/638  ،7%/52( مدیزیفورمیس  سارکوسیتیس  به  مربوط 
ایران،  عالوه  بر  فليس(  اووى  )سارکوسیستیس  ژیگانته آ  سارکوسیستیس 
دارد  خفیفی  بیامری زایی  گوسفندان  برای  و  است  جهانی  انتشار  دارای 
ولی از لحاظ بهداشت و بازرسی گوشت دارای اهمیت فراوانی است زیرا 

در آلودگی های شدید ممکن است به ضبط کلی الشه منتهی شود )13(.
کشتارگاه شهرستان  در  بررسی  مورد  گاو  140 الشه  از  مطالعه،  این  در 
سقز، آلودگی به ماکروکیست در الشه های مورد بررسی دیده نشد. این 
نتایج با نتایج مطالعات دیگر در ایران مبنی بر دیده نشدن کیست های 
ماکروسکوپی در الشه گاوهای کشتار شده در مناطق مختلف، همخوانی 
دارد. در مطالعه علی بیگی و همکاران، بر گاوهای کشتار شده در کشتارگاه 
شهرستان شهریار، کیست های ماکروسکوپی دیده نشد )2(. همچنین در 
مطالعه شکر فروش و احمدی در سال 2004، بر روی میزان آلودگی الشه 
هیچ  در  سارکوسیستیس،  به  اصفهان  کشتارگاه  در  شده  کشتار  گاوهای 
یک از گاوهای مورد بررسی آلودگی به کیست های میکروسکوپی انگل 
جهان  نقاط  از  بسیاری  در  گاوها  آلودگی  بررسی   .)33( نشد  مشاهده 
کیستی  مراحل  به  آلودگی  از  باالیی  میزان  نشان دهنده  ایران  در  نیز  و 
این انگل در نقاط مختلف می باشد. به عنوان مثال در یک بررسی روی 
380 گاو کشتار شده در آرژانتین میزان آلودگی درعضالت مختلف بین 
99/5% تا 73/1% گزارش شده است )22(. بررسی دیگری در کشور مالزی 
بیانگر آلودگی 36/2% گاوها و 66/7% گاومیش ها بوده است )17(. بررسی 
آملان نشان می دهد که  گوشت گاو عرضه شده در فروشگاه های کشور 

67/7% از این گوشت ها آلوده به سارکوسیستیس هستند )23(. 
دالیل شیوع کم کیست های ماکروسکوپی می تواند به علت فراوانی پایین 
سارکوسیستیس فلیس در مقایسه با سارکوسیتیس کنیس، پراکندگی کم تر 
مدفوع گربه نسبت به مدفوع سگ در مراتع به علت همراهی بیش تر 
به  نسبت  گربه ها  کمرت  تعّدد  و  پراکنش  حیوانات،  گله  با  چوپان  سگ 
سگ ها و دفع کمرت اسپروسیست گربه ها نسبت به سگ ها و شاید احتامل 
این نیز باشد که اسپروسیست گربه برای عفونی شدن نیاز به ماندگاری 

زیاد در محیط داشته باشد )21(.
در این مطالعه، میزان آلودگی در گسرتش های مهری و منونه های هضم 
بافتی تهیه شده از 140 الشه گاوهای تحت مطالعه، به ترتیب %19/28 
میکروسکوپی  روش  ارجحیت  بیانگر  مطالعه  این  نتایج  بود.   %26/42 و 
تشخیص  در  ماکروسکوپی  کیست  مشاهده  عدم  و  ماکروسکوپی  بر 
نتایج  با  نتایج  این  می باشد.  شده  کشتار  گاوهای  در  سارکوسیستیس 
روی  بر  همکاران   و  نجفیان  بررسی  دارد.  همخوانی  دیگر  مطالعات 
گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان شهریار در سال 1385 نشان 
داد که 92/9% منونه ها با استفاده از روش متاسی مستقیم و 99% با استفاده 
یعنی  بوده اند.  سارکوسیستیس  کیست های  به  آلوده  هضمی  روش  از 
تقریباً همه گاوها در این ناحیه آلوده بودند )23(. در یک مطالعه میزان 
آلودگی گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اصفهان 89% اعالم شده است 
)26(. گزارش نورالهی فر و همکاران، طی بررسی میکروسکوپی الشه ها، 
حاکی از آلودگی 100 درصد گاوهای کشتار شده در شهرستان کرمان به 
این انگل می باشد )27(. بنیادیان و مشکی با استفاده از روش داب اسمیر 
میکروسکوپی  کیست  به  آلوده  شهرکرد  گاو های  از   %91 که  داد  نشان 
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هستند و هیچ گونه کیست ماکروسکوپی در آن ها دیده نشد )5(.
در این مطالعه، آلودگی در گسرتش های مهری و منونه های هضم بافتی از 
الشه گوسفندان تحت مطالعه، فراوانی آلودگی بیش تر از روش جستجوی 
هضمي   روش  گزارش ها،  سایر  نظیر  دیگر  عبارت  به  بود.  ماکروکیست 
و گسرتش مهری حساس تر از روش تشخيص ساركوسيستيس در بازرسی 
 334 تعداد  از  همدان،  صنعتي  كشتارگاه  در  مطالعه ای  در  بود.  گوشت 
بازرسی ماکروسکوپی، وجود كيست در  رأس گوسفند مورد برريس، در 
ديافراگم 29/49% و در مری 48/34% ويل در برريس ميكروسكوپي %100 
اندام ها آلوده بودند. بر اساس روش هضمی، شیوع آلودگی در دام های 
کشتارشده نظیر گاو، گوسفند و بز در برخی نقاط ایران تا 100% گزارش 
توسط   1378 سال  در  کامل  توسط  که  مطالعه ای  در   .)3( است  گردیده 
روش هضمی در کشتارگاه قائم شهریار در اطراف تهران صورت گرفت. 
وجود 100% آلودگی نشان داده شد )25(. در تحقیق دیگری که توسط 
رسولی و همکاران در سال 1388 با استفاده از روش هضمی انجام شد، 
منونه های گوشت گاومیش 74 مورد )54/72 %( و در منونه های گوشت 
گاو 61 مورد )92/56 %( به تک یاخته سارکوسیستیس آلوده بودند )30(. 
در مطالعه وثوقی بر روی آلودگي ساركوسيستيس در گوسفندان كشتار 
هضمي،  و  ماكروسكوپي  روش  دو  با  لرستان  استان  کشتارگاه  در  شده 
بنابراین،   .)37( گزارش شد  روش  دو  هر  بني  معنی داري  آماري  اختالف 
در  ساركوسيستيس  تشخيص  براي  روش  حساس ترين  هضمي  روش 
گوشت دام بود. همچنین با توجه به شيوع باالي آلودگي میکروکیست 
سارکوسیستیس، بايد بدون توجه به نتيجه ی بازريس الشه، نسبت به پخت 

كامل گوشت اقدام منود )29(.
از سه سال  بزرگ تر  گوسفندان  در  آلودگی  میزان شیوع  تحقیق  این  در 
بیشرت بود. علت این اختالف بیش تر در ارتباط با سن گوسفندان كشتاری 
است زیرا گوسفندان در سنین پیری کشتار می شوند و از طرفی احتامالً در 
گوسفندان پیر اندازه ی کیست ها تا حدودی بزرگ  تر است که خود می تواند 
به راحتی با چشم غیرمسلح مشاهده شود. این نتایج با نتایج علی بیگی 
و همکاران مبنی بر اینکه آلودگی در سنین مختلف در گوسفندان کشتار 

شده در شهرستان شهریار اختالف معنی دار دارد، همخوانی دارد )2(.
ماده  و  نر  جنس  در  آلودگی  فراوانی  گوسفندان،  در  حارض  بررسی  در 
اختالف معنی دار داشت. علت این اختالف احتامالً مربوط به نوع سیستم 
پرورشی دام های نر و ماده در منطقه و نیز فعالیت بدنی بیش تر جنس نر 

باشد. این نتایج با نتایج سایر مطالعات همخوانی دارد )2(.
همچنین در این مطالعه، برريس داده هاي مربوط به جنس گاوهای کشتار 
کیست های  به  آلودگي  فراوانی  در  معني دار  تفاوت  بيانگر وجود  شده، 
میکروسکوپی در جنس هاي مختلف دام بود )P<0/05( به طوری که میزان 
آلودگی در دام های نر بیش تر از دام های ماده بود که این با نتایج مطالعه 

علی بیگی و همکاران همخوانی دارد )2(.
دو  گاوهای  الشه  در  میکروسکوپی  کیست های  به  آلودگی  همچنین، 
سال و بیش تر از دو سال بیش تر دیده شد که نشان دهنده وجود تفاوت 
معني دار در فراوانی آلودگي به انگل در سن های مختلف دام بود که این 
آلودگی  تفاوت  عدم  بر  مبنی   ،)2( و همکاران  علی بیگی  نتایج  با  نتایج 
در سنین مختلف در گاوهای کشتار شده در شهرستان شهریار و مطالعه 
شکر فروش و همکاران در سال 2004 در گاوهای کشتار شده شهرستان 

شیراز همخوانی ندارد )33(.
فراوانی  توزیع  نر و ماده تحت مطالعه،  این مطالعه، در گوسفندان  در 
آلودگی به ماکروکیست در مری بیش تر از سایر عضالت اندام های بازرسی 
شده بود. این نتایج با نتایج سایر مطالعات همخوانی داشت. در مطالعه ای 
Dubey آلودگی مری را در گوسفندان آمریکا 100% گزارش کرد )11(. در 
بررسی پرندین و همکاران در سال 2015 که در کشتارگاه همدان انجام 
گوسفندان  مری  در  ماکروکیست ها  به  آلودگی  فراوانی  بیش ترین  شد، 
گزارش شد )29(. علی بیگی و همکاران در سال 2012 با دو روش مهری و 
هضمی، بیش ترین میزان آلودگی گوسفندان در شهریار را از مری گزارش 
کردند )2(. در مطالعه بوترن در سال 1984 نیز آلودگی مری و دیافراگم از 

اندام های گوسفندان دیگر بیش تر بود )7(.

نتیجه گیری کلی
نظر  از  سارکوسیستیس  تك ياخته  مختلف  گونه هاي  از  حاصل  بيامري 
ساالنه  و  مي باشد  باالیی  اهميت  داراي  اقتصادي  و  انساين  بهداشت 
ميليون ها دالر خسارت در نتيجه ی ضبط الشه هاي آلوده به ساركوسيست 
به صنعت دامداري ایران وارد مي شود. یافته های این تحقیق نشان داد 
مطرح  سارکوسیستیس  به  سقز  شهرستان  گوسفندان  و  گاو ها  آلودگی 
آلودگی سارکوسیستیس در نشخوارکنندگان  به میزان  با توجه  می باشد. 
روش های  از  استفاده  و  انگل شناسی  مولکولی  مطالعات  به  نیاز  منطقه، 
کنرتل و پیشگیری مناسب جهت کاهش فراوانی و شیوع بیامری در منطقه 
می باشد. از طرف دیگر، با توجه به فراوانی آلودگی به سارکوسیستیس 
در گوسفندان و گاو های منطقه و احتامل انتقال سارکوسیستیس توسط 
و  کنرتل  برنامه های  بایستی  منطقه،  در  حیوانات  به  گربه ها  و  سگ ها 
نیز  منطقه  گربه های  و  سگ ها  در  سارکوسیتیس  وقوع  از  پیشگیری 
سارکوسیتیس  شیوع  کاهش  برای  زیر  موارد  بنابراین  گردد.  پیش بینی 
نقش  و  همه گیری شناسی  مطالعه   )1 می گردد:  پیشنهاد  منطقه  در 
گوشتخواران منطقه در اشاعه آلودگی سارکوسیستیس، 2( رعایت نکات 
و مالحظات بهداشتی در کشتار نشخوارکنندگان در کشتارگاه شهرستان 
سقز و مامنعت از دسرتسی گوشتخواران به مواضع آلوده به کیست های 
میزان  تعیین   )3 آن ها،  روزانه  سوزانیدن  یا  و  دفن  با  سارکوسیستیس 
دقیق شیوع آلودگی به سارکوسیستیس در گوسفندان و گاو های منطقه 
با استفاده از روش های مولکولی، 4( تعیین تنوع گونه ای گونه های مولد 
روش  به  منطقه  گاو های  و  گوسفندان  در  سارکوسیستیس  میکروکیست 

مولکولی.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از معاونت محرتم پژوهشی دانشگاه ارومیه که با تصویب و 
حامیت مالی امکان انجام مطالعه را فراهم آوردند تشکر به عمل می آید.

پاورقی ها
1. S.hirsuta. 
2. S.cruzi. 
3. S.bovihominis. 
4. Immunofluorescence Antibody Test (IFAT). 
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