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چکیده
سارکوسیستیس تک یاخته بسیار شایعی است که انسان و طیف وسیعی از حیوانات را در سرتاسر جهان آلوده میکند .گاو به عنوان یکی از

منابع مهمی غذایی انسان در معرض آلودگی به این انگل می باشد .هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع آلودگی به سارکوسیستیس
در گاوهای کشتار شده در منطقه کاشان در سال  1398میباشد .در این مطالعه مقطعی تعداد 162نمونه بصورت تصادفی از  54گاو (هر گاو
سه نمونه شامل عضله ،دیافراگم و مری) تهیه گردید .پس از ثبت مشخصات حدود  15-20گرم از هر نمونه طبق روش دابی و همکاران در
طول شب در محلول هضمی و در دمای 27درجه قرار گرفت .سپس نمونهها سانتریفوژ شدند و از رسوب حاصل دو گسترش تهیه و با روش
گیمسا رنگ آمیزی گردید و از نظر وجود سیستیزویت مورد بررسی میکروسکپی قرار گرفتند .در مجموع در  94/4درصد الشه مورد بررسی
سیستیزویتهای سارکوسیستیس مشاهده گردید .میزان آلودگی در عضله ،دیافراگم و مری به ترتیب  90/7درصد 87 ،درصد و 81/5درصد
بود اما اختالف مشاهده شده از نظر آماری معنی دار نبود در بررسی ماکروسکپی تنها در یک مورد کیستهای ماکروسکپی مشاهده شد.این
مورد همزمان از نظر میکروسکپی نیز آلوده بود .بررسی حاضر نشان داد که میزان آلودگی به سارکوسیستیس در گاوهای کشتار شده در
کاشان مانند سایر نقاط ای ران از میزان باالیی برخوردار است لذا اقدامات بهداشتی جهت کاهش آلودگی در دام و نیز دقت در پخت کامل
گوشت و فراوردههای گوشتی جهت جلوگیری از آلودگی انسان توصیه میشود.
کلید واژه ها :سارکوسیستیس ،گاو ،گوشت ،کاشان.

مقدمه
گونههای سارکوسیستیس تکیاخته انگلی داخل سلولی

سارکوسیستیس به نامهای  Sarcocystis hominisو

ازشاخه اپیکمپلکسا میباشند که در گستره وسیعی از

 Sarcocystis suihominisاست این دوگونه به ترتیب

مهرهداران شامل پستانداران ،پرندگان و خزندگان وجود

از طریق خوردنگوشت خام یا نیمهپز گاو و خوک

دارند .بیش از  200گونه سارکوسیستیس در حیوانات

(میزبانان واسط) به انسان منتقل میشوند ( Fayer et

مختلف تاکنون شناسایی شده است (.)Dabey, 2015

.)al., 2015گاوها بطور معمول میزبان واسط حداقل سه

میزبان اصلی این انگل حیوانات گوشتخوار و کیست این

گونه سارکوسیستیس به نامهای cruzi, S.hominis,

تک یاخته به عنوان یک انگل رایج درعضالت گیاهخواران

 S.Sarcocystis hirsutaمیباشند .میزبان اصلی این

و همه چیزخواران بهعنوان میزبانهای واسط شناخته

سه گونه به ترتیب گربه ،انسان و سگ هستند

شدهاست ( Fayer et al., 2015; Sivajoth and

(.)Dehkordi et al., 2017

 .)Reddy, 2018انسان میزبان اصلی دو گونه
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دربرخیگونهها ( )S.hirsutaکیست ها با چشم غیر

کشتارگاه شهریار میزان آلودگی  93/48درصد اعالم شده

مسلح قابل مشاهده است ،اما شناسایی دو گونه دیگر

است .بیشترین میزان آلودگی درعضالت مری (84/78

احتیاج به آزمایش های میکروسکوپی دارد .عفونت گاو با

درصد) و کمترین میزان در عضله زبان ( 22/46درصد)

سارکوسیستیس میتواند توسط آلودگی آب یا علوفه به

یافت شده است (علی بیگی و همکاران.)1394 ،

اووسیست هایی دفع شده توسط میزبانهای قطعی

با توجه به مصرف باالی گوشت گاو و فراورده های آن

گوشتخوار ایجاد شود ( Dabey, 2015; Dehkordi et

نظیر همبرگر و سوسیس و کالباس در ایران و نیز باتوجه

 .)al., 2017آلودگی به سارکوسیستیس در انسان ایجاد

به فرهنگ غذایی و رواج مصرف غذاهای نیمهخام مانند

عالئم گوارشی نظیر اسهال و دلدرد میکند.گونههای

کباب در ایران  ،تشخیﺺ آلودگی میزبانان واسط و خطر

سارکوسیستیس در گاو با ایجاد کیستهای عضالنی

سارکوسیسوزیس انسانی به عنوان یک مشکل بهداشت

بیماری ایجاد میکنند که باعث زیانهای اقتصادی می-

عمومی در منطقه مطرح می باشد .همچنین تعیین شیوع

شود .گوشتی که به شدت آلوده به سارکوسیست باشد

سارکوسیستیس به عنوان انگل پاتوژن در گاو بخاطر

برای مصرف انسان نامناسب میباشد  S.cruziبیشترین

اینکه باعث ایجاد زیان اقتصادی در حیوانات می شوند،

بیماریزائی را برای گاو دارد و ممکن است باعث تب،

حائز اهمیت است ( .)Dabey, 2015بررسی حاضر به

کاهش وزن ،بی اشتهایی ،سقط جنین ،عالئم عصبی و

منظور شناسایی شیوع سارکوسیستیس در گاوهای

حتی مرگ شود S.hominis .و  S.hirsutaبیماریزایی

کشتار شده در منطقه کاشان با استفاده از روش هضمی

کمی را برای گاو دارد که با میوزیت ائوزینوفیلیک همراه

صورت گرفت .نتایج این مطالعه در برنامهریزیهای

است (.)Yang et al., 2018

بهداشتی جهت کاهش آلودگی انسان و دام می تواند

در گاوهایی که شدت آلودگی بسیار زیاد است

مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

سارکوسیستوزیس باعث کاهش تولید شیر ،سقط خود به

روش کار

خود و گاهی مرگ دام میشود ( .)Fayer et al., 2015

در این تحقیق توصیفی مقطعی که در سال  1398در

سارکوسیستها را میتوان به وسیله بازرسی

کاشان انجام شد تعداد  162نمونه ( هر نمونه حدود 50

ماکروسکوپی ،رنگآمیزی با متیلن بلو ،بررسی بافت

گرم) بصورت تصادفی در بهار و تابستان از  54گاو (هر

شناسی و روش هضمی و نیز با روشهای ملکولی در

گاو سه نمونه شامل عضله ،دیافراگم و مری) از هردو

عضالت تشخیﺺ داد (.)Kamber et al., 2018کیست-

جنس و از دو گروه سنی کمتر از سه سال و باالی سه

های سارکوسیستیس بیشتر در مری و دیافراگم میزبان

سال ،کشتار شده در کشتارگاه شهرستان کاشان تهیه

واسط و همچنین در عضالت اسکلتی ،زبان ،حلق و

گردید .بررسی ماکروسکپی توسط دامپزشک مستقر

حنجره یافت می شود (.)Meistro et al., 2015

صورت گرفت .پس از انتقال نمونهها به آزمایشگاه انگل

مطالعات انجام شده در مناطق مختلف جهان نشان داده

شناسی ،مشخصات نمونه از قبیل نوع عضو  ,جنس و سن

که شیوع عفونت سارکوسیستیس در گاوهای کشتار شده

دام در دفتر ثبت شد ،حدود  15-20گرم از هر نمونه در

بسیار باال است برای مثال با استفاده از روش هضمی

هاون چینی کامال کوبیده و له شد .نمونههای کوبیده

میزان آلودگی در اندامهای مختلف گاوهای کشتار شده

شده درداخل لیوان دربدار ریخته و طبق روش دابی و

در کشور لیتوانی بین  44/9درصد تا  98/1درصد اعالم

همکاران ( )Dabey, 2015; Latif et al., 2013به آن

شده است ( .)Januskevicius et al., 2019همچنین

محلول هضمی (شامل نیم درصد پپسین و  1/5درصد

در بررسی اندامهای مختلف  138گاو کشتار شده در
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 HClدر آب مقطر) اضافه شد و به مدت  12-15ساعت

در مجموع با استفاده از روش هضمی در الم رنگ شده

(در طول شب) در انکوباتور در دمای  27درجه گذاشته

( 94/4درصد)  51راس الشه مورد بررسی سیستی

شد ،در ادامه نمونهها را از صافی عبور داده و در

زویتهای سارکوسیستیس مشاهده گردید (تصویر .)1در

1500دور به مدت  5دقیقه سانتریفیوژ و رسوب آن سه

بررسی ماکروسکپی تنها در یک مورد کیستهای

بار با سرم فیزیولوژی (سانترفیوژ در  2000دور به مدت

ماکروسکپی مشاهده شد .این مورد همزمان از نظر

 3دقیقه) شستشو داده شد .از رسوب نهایی برروی دو

میکروسکپی نیز آلوده به سیستی زویت بود .میزان

الم تمیز اسمیر نازکی تهیه شد .پس از خشک شدن

آلودگی در جنس نر  95/2درصد و در جنس ماده 93/9

نمونه و فیکس نمودن آن با متانول مطلق ،گسترشها با

درصد بود .از نظر سنی در گروه زیر سه سال  97/4درصد

رنگ گیمسا رنگ آمیزی شدند .با استفاده از

و در گروه باالی سه سال 87/5درصد آلودگی مشاهده

میکروسکوپ نوری و عدسی  40و  ،100المها از نظر

شد (جدول .)1اما اختالفات مشاهده شده از نظر آماری

وجود سیستیزوئیتها بررسی شدند.

معنی دار نبود ( .)P≥0/197از نظر عضو مورد بررسی

نتایج با استفاده از آمار توصیفی و نیز بوسیله نرم افزار

میزان آلودگی در عضله ،دیافراگم و مری به ترتیب 90/7

 Spss16.0و آزمونهای آماری مربع کای و آزمون دقیق

درصد  87 ،درصد و  81/5درصد بود اختالف مشاهده

فیشرتجزیه و تحلیل شدند (سطح معناداری  5درصد در

شده از نظر آماری معنی دار نبود ()P≥0/087

نظر گرفته شد).

(نمودار()1سطح معناداری  5ذرصذ).

نتایج
در این بررسی جمعا  54الشه گاو و از هر الشه سه نمونه
از عضله ،دیافراگم و مری و جمعا  162نمونه مورد بررسی
قرار گرفت .از محموع  54گاو مورد بررسی (61/1
درصد) 33راس ماده و ( 38/9درصد)  21راس نر بودند.
از نظر سنی ( 29/6درصد)  16راس باالی سه سال و
( 70/4درصد)  38راس سه سال و کمتر سن داشتند .از
بین دامهای مورد بررسی ( 85/2درصد)  46راس دام
بومی و مربوط به دامداریهای سنتی کاشان و (14/8

تصویر شماره ( )1سیستی زوئیت های سارکوسیستیس با

درصد)  8راس غیر بومی و مربوط به دامداریهای صنعتی

روش هضمی (بزرگنمایی )X100

بود.
جدول شماره  :1وفور آلودگی به سارکوسیستیس برحسب جنس و سن در  54گاو مورد بررسی

متغیر

مثبت

تعداد کل

منفی

جنس
نر (درصد)

(21 )38/9

(20 )95/2

(1)4/8

ماده (درصد)

(33 )61/1

(31)93/9

(2 )6/1

سن
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سه سال و کمتر (درصد)

(38 )70/4

(37 )97/4

(1 )2/6

باالی سه سال (درصد)

(16 )29/6

(14 )87/5

(2 )12/5

جمع

(54 )100

(51 )94/4

(3 )5/6
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نمودار شماره  :1توزیع فراوانی آلودگی به سارکوسیستیس بر حسب نوع نمونه مورد برسی در  54گاو کشتار شده در کاشان 1398
درصد گزارش شده است ( Januskevicius et al .,

بحث

 .)2019میزان شیوع سارکوسیستیس در گاو برای

نتایج بررسی حاضر نشان داد که  94/4درصد از گاوهای

کشورهای مختلف اروپایی بین  66درصد تا  94درصد و

کشتار شده در منطقه کاشان حداقل به یکی از سه گونه

در هلند تا  100درصد گزارش گردیده است (Hoeve-

سارکوسیستیس شایع در این دام آلوده میباشند .با توجه

 .)Bakker et al., 2019در بررسی حاضر و اکثر

به اهمیت این انگل برای دام و نیز احتمال انتقال

بررسیهای قبلی موارد مشاهده کیستهای ماکروسکپی

 S.hominisبه انسان مطالعات متعددی در ایران و سایر

بسیار اندک بود و آمار گزارش شده مربوط به کیست

کشورها برای شناسایی و تعین شیوع این انگل در گاو و

های میکروسکپی است با توجه به اینکه دو گونه

نیز در فرآورده های گوشتی تهیه شده از گوشت گاو

 S.hominisو  S.cruziدر گاو ایجاد کیست های

صورت گرفته است .اکثر مطالعات انجام شده در ایران

میکروسکپی میکنند این موضوع بسیار حائز اهمیت

حاکی از شیوع باالیی از آلودگی می باشد برای مثال

است زیرا گونه  S.hominisقابل انتقال به انسان است

 93/48درصد از گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهریار

لذا اگر این کیست ها عمدتا مربوط به این گونه باشند

در سال  1392حامل کیستهای میکروسکپی

نشان دهنده برقرار بودن چرخه آلودگی انسان-دام در

سارکوسیستیس بوده اند (علی بیگی و همکاران.)1394 ،

منطقه میباشد و باید اقدامات پیشگیری از آلودگی در

بررسی شکرفروش و همکاران )1383( ،حاکی از آلودگی

انسان و نیز جلوگیری از آلودگی دامها با انجام اقدامات

 99درصد گاوهای کشتار شده در شیراز و  94/8درصد

بهداشتی مورد توجه قرار گیرد .مطالعات انجام شده با

گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اصفهان میباشد

روشهای ملکولی نشان داده که  S.hominisمسئول

(شکرفروش و احمدی .)1383 ،بررسیهای انجام شده

اکثر موارد آلودگی گوشت گاوها به کیست های

در سایر کشورها نیز با مطالعات انجام شده در ایران

میکروسکپی ساکوسیستیس در کشورهای بلژیک (82

همحوانی دارد برای مثال در یک تحقیق جدید در کشور

درصد) و ایتالیا ( 42/7درصد) بوده است ( Domenis

لیتوانی ،میزان آلودگی در عضالت و اندامهای مختلف

 .)et al., 2011; Vangeel et al., 2013از آنجایی که

گاوهای کشتار شده در لیتوانی بین  44/9درصد تا 98/1

آلودگی گاوها به  S.hominisبدون حضور انسان آلوده
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میسر نمی باشد لذا شناسایی و درمان افراد آلوده نقش

میزان ابتال از نظر آماری معنی دار نبود .در بررسی

بسزایی در کاهش آلودگی دامها خواهد داشت .شیوع

شکرفروش وهمکاران ( )1383نیز اگرچه میزان آلودگی

آلودگی انسان به  S.hominisدر ایران کامال مشخﺺ

در عضله قلب در گاوهای کشتار شده در شیراز و اصفهان

نشده و نیاز به بررسیهای بیشتری دارد .موارد آلودگی

بیش از سایر اندامها بوده اما این تفاوت از لحاظ آماری

انسان به  S.hominisدر ایران عمدتا بصورت گزارش

معنی دار نبود (شکرفروش و همکاران ;1383،شکرفروش

مورد می باشد (هوشیار و رضائیانAgholi et 1373،

و احمدی .)1383 ،در بررسی آلودگی عضالت مختلف

;.)al., 2016

گاو با روش هضمی توسط حمیدی نجات و

از طرف دیگر اگر آلودگی به کیستهای میکروسکپی

همکاران( )2010کلیه اندامها آلودگی یکسان و 100

مربوط به  S.cruziباشد نیز حائز اهمیت است زیرا این

درصذ نشان دادند .با این وجود علی بیگی و همکارن

گونه برای گاوها بیماریزا است و باعث ایجاد عالئم می

( )1394میزان آلودگی مری را در گاو بطور معنی داری

شود که می تواند عوارضی را بدنبال داشته باشد که در

باالتر اعالم نمود .با توجه به اینکه در بین روش های

صنعت دامداری و نیز از نظر اقتصادی قابل توجه می

شناسایی آلودگی به سارکوسیستیس ،روش هضمی

باشد.

نسبت به سایر روشها از حساسیت باالتری برخوردار

در بررسی حاضر میزان آلودگی در دو جنس نر و ماده

است و موارد بیشتری را شناسایی می کند لذا به

نزدیک به هم بود .آزمون آماری تفاوت معنی داری در

کارگیری روش هایی مانند روش تهیه گسترش فشاری

میزان آلودگی دو جنس نشان نداد .نتایج بررسی سایر

و یا روش هیستولوزی که در مطالعه فوق و بعضی

محققین نیز حاکی از ابتالی یکسان و عدم تاثیر جنسیت

مطالعات دیگر مورد استفاده قرار گرفته است ممکن است

در ابتال به سارکوسیستیس می باشد (شکرفروش و

منجر به شناسایی تمامی نمونه ها نشود و باعث مشاهده

همکاران ;1383،شکرفروش و احمدیet al., 1383 ،

تفاوت در میزان آلودگی اندامهای مختلف شود .این

;2010

موضوع بخوبی در مطالعه حمیدی نجات و همکاران نشان

;al., 2014
.)Hamidinejat

et

Hajimohammadi

داده شده است (.)Hamidinejat et al., 2010

در برسی ما میزان بیشتری از آلودگی در دامهای زیر سه
سال مشاهده شد اما این اختالف از نظر آماری معنی دار

نتیجه گیری کلی

نبود .در بررسی علی بیگی و همکاران ( )1394و نیز در

در مجموع بررسی حاضر نشان داد که میزان آلودگی به

مطالعه انجام شده در شیراز و اصفهان نیز ارتباط بین

سارکوسیستیس در گاوهای کشتار شده در کاشان که

سن و میزان آلودگی در گاو مشاهده نشده که با نتایج ما

عمدتا دامهای محلی هستند مانند سایر نقاط ایران از

همخوانی دارد با این وجود مطالعه علی بیگی خاکی از

میزان باالیی برخوردار است و با توجه به اینکه این

میزان بیشترآلودگی گوسفند در سنین زیر یک سال است

کیستها میکروسکپی هستند لذا اقدامات بهداشتی

اما به علت تفاوت در نوع دام قابل تعمیم به گاو نمی

جهت کاهش آلودگی در دام و نیز افزایش آگاهی مردم

باشد (علی بیگی و همکاران ;1394 ،شکرفروش و

و دقت در پخت کامل گوشت و فراوردههای گوشتی

همکاران ;1383،شکرفروش و احمدی.)1383 ،

جهت جلوگیری از آلودگی انسان توصیه می شود.

نتایج بررسی اندام های آلوده نشان داد که گرچه میزان
آلودگی به سارکوسیستیس در عضالت اسکلتی بیشتر از
آلودگی در عضله مری و دیافراگم بود اما این اختالف در
29
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Abstract
Sarcocystis is one of the most prevalent protozoan parasites that infected humans and many
animals worldwide. Cattle as one of the sources of meat products for the human is exposed to
contamination with these parasites. The aim of this study was the determine the prevalence of
sarcocystis in slaughtered cattle in the Kashan region, 2019. In this cross-sectional study, 162
meat samples from 54 slaughtered cattle (three samples from muscle, esophagus, and
diaphragm of each cattle) were collected. After the recording of data, about 15-20 gram of each
sample were digested in digestion solution overnight at 27 °C according to the Douby method.
Two smears prepared from sediment and stained by Giemsa stain, and microcopy observed for
Sarcocystis cystizoite. Totally, 94.4% of samples were positive for Sarcocystis spp.
microscopic cysts were positive in 90.7%, 87%, and 81.5% of muscle, esophagus, and
diaphragm samples, respectively. The results showed no significant difference between
different muscles. Only one case of the macroscopic positive sample was seen that
simultaneously was infected microscopic. The present study showed a high prevalence of
infection to Sarcocystis in cattle slaughtered in Kashan similar to another region of Iran. So,
conduct of preventive measures for the reduction of animal infection and properly cooked meat
before consumption are recommended for the prevention of human infection.
Keywords: Sarcocystis, Cattle, Meat, Kashan.
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