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بررسی آلودگی به سارکوسیست در بزهای ذبح شده در کشتارگاه جهرم

 -1گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم ،فارس ،ایران.
 -2مرکز تحقیقات بیماریهای مشترک انسان و دام ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،فارس ،ایران.
 -3باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم ،فارس ،ایران.
 -4آزمایشگاه تحقیقات ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،فارس ،ایران.
 -5سازمان دامپزشکی جهرم ،فارس ،ایران.
تاريخ دريافت مقاله1391/01/31 :

تاريخ پذيرش مقاله1391/05/09 :

چکیده

زمينه و هدف :آلودگی به سارکوسیست یکی از شایعترین عفونتهای تک یاختهای مشترک بین انسان و دام میباشد که توسط گونههای مختلف سارکوسیستیس ایجاد میشود.
با توجه به اهمیت بهداشتی این انگل ،در این مطالعه میزان آلودگی به کیستهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیست در بزهای ذبح شده در کشتارگاه جهرم مورد بررسی
قرار گرفت.

مواد و روشها :در چهار ماه اول سال  ،1390شش بافت :زبان ،مری ،قلب ،دیافراگم ،ران و بازوی  4925بز ذبح شده در کشتارگاه شهرستان جهرم از نظر وجود کیستهای
ماکروسکوپی به روش بازرسی الشه بررسی شدند .همچنین چهار بافت :زبان ،مری ،دیافراگم و قلب از  400بز به طور تصادفی از نظر وجود کیستهای میکروسکوپی به دو روش
گسترش بافتی و هضمی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج :درصد آلودگی به کیستهای ماکروسکوپی  %9/48بود و بیشترین درصد آلودگی در مری ( )%91/1و در گروه سنی بیشتر از  36ماهگی ( )%81/8و در جنس نر ()%91/1
مشاهده شد و بین آلودگی به کیستهای ماکروسکوپی و سن یا جنس ارتباط معنیداری دیده نشد ( .)P>0/05در روش گسترش بافتی و هضمی به ترتیب  %59/5و  %100از
بزها آلوده به کیستهای میکروسکوپی بودند .در روش گسترش بافتی بیشترین ارگان درگیر با  %35/3مربوط به دیافراگم بود به طوری که بیشترین درصد آلودگی در گروه سنی
بیشتر از  36ماهگی ( )%47/7و در جنس نر ( )%35/7مشاهده شد .بین آلودگی به کیستهای میکروسکوپی و سن ارتباط معنیداری وجود داشت ( ،)P=0.002ولی این ارتباط
با جنس معنادار نبود (.)P=0.700
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که روش هضمی حساسترین روش برای تشخیص سارکوسیستیس در گوشت بز میباشد و  %100بزها به این روش آلوده بودند؛ بنابراین برای
پیشگیری از آلودگی انسانی بایستی بدون توجه به نتایج بازرسی الشه ،گوشتها قبل از مصرف ،منجمد یا کام ً
ال پخته شوند.
کلمات کلیدی :سارکوسیست ،گسترش بافتی ،گسترش هضمی ،بز

مقدمه

سارکوسیستیس ،انگل شایع در بسیاری از دامها میباشد .این
انگل انتشار جهانی دارد و عضلههای اسکلتی و قلبی را درگیر میکند.
این انگل تک یاختهای درون سلولی از شاخه اپی کمپلکسا است ( )1و
میتواند باعث زیانهای اقتصادی و بیماریهای بالینی و تحت بالینی شود.
سارکوسیستیس دارای دو چرخه زندگی بر پایه رابطه شکار -شکارچی در
یک علف خوار یا همه چیز خوار به عنوان میزبان واسط (شکار) و یک
میزبان نهایی گوشتخوار (شکارچی) میباشد ( .)2آلودگی آن در برخی
از میزبانان همچون گاو ،گوسفند و بز بسیار شدید است .برخی از گونههای
سارکوسیستیس قادر به ایجاد بیماری و در نتیجه باعث کاهش وزن،
بیاشتهایی ،تب ،کمخونی ،ضعف عضالنی ،کاهش تولید شیر ،سقط
جنین و گاهی مرگ در میزبانان واسط همچون گاو ،گوسفند ،بز و
خوک میشوند (.)3
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* نويسنده مسئول :کاوس صلح جو ،گروه میکروبشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،فارس ،ایران.
Email: solhiouk@yahoo.com
تلفن0791-3341501 :

سه گونه سارکوسیستیس که در بزهای اهلی گزارش شده است
عبارتند از Sarcocystis capracanis ،S. hircicanis :و S. caprafelis
( S. mouleiنیز نامیده میشود) .دو گونه اول کیستهای میکروسکوپی
و گونه سوم کیستهای ماکروسکوپی ایجاد میکند .پرورش بز نقش
مهمی در بسیاری از مناطق جهان برای تولید شیر و گوشت دارد و در
چراگاه طبیعی کوهستانی که برای دیگر دامها جای مناسبی نیست ،به
خوبی پرورش مییابند ( .)2میزان آلودگی دامها به این انگل در نواحی
مختلف دنیا در حدود  %70-100تخمین زده شده است ( 4و  .)5آلوده
شدن بزها به سارکوسیستیس از برخی کشورهای جهان همچون اردن،
هند ،اسلواکی ،اتیوپی ،نیجریه ،سودان ،چین ،عراق و ایران گزارش شده
است ( .)6-14آلودگی بزها به انگل سارکوسیستس در تبريز با روش
ماکروسکوپی  ،%1/75با روش گسترش بافتی  %34/6و با روش هضمی
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فراوانی کیستهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیست در بزهای ذبح شده در کشتارگاه جهرم

 %100و در شیراز با روش ماکروسکوپی  ،%16/6با روش گسترش بافتی
 %99/4و با روش هضمی  %100گزارش شده است ( 12 ،3و .)15
آلودگی در انسان زمانی رخ میدهد که گوشت کم پخته دامها
خورده شود و میتواند از حالت بدون عالمت تا عالیمی همچون
بیاشتهایی ،درد شکم ،نفخ ،اسهال ،استفراغ ،اشکال تنفسی و ضربان
قلب سریع را ایجاد کند ( .)16با توجه به درصد باالی آلودگی بز
به این انگل و اهمیت پزشکی و دامپزشکی آن و با توجه به این که
در مناطق گرمسیری کشور همچون شهرستان جهرم از گوشت بز
بیشتر استفاده میشود ،هدف از مطالعه حاضر تعیین درصد شیوع
آلودگی به سارکوسیستیس در بزهای ذبح شده در کشتارگاه جهرم نتایج
و همچنین مقایسه سه روش بازرسی الشه ،گسترش بافتی و هضمی
در این تحقیق به منظور تعیین آلودگی بز به سارکوسیست از
در تشخیص آلودگی گوشت به این انگل بود.
سه روش بازرسی الشه ،گسترش بافتی و گسترش هضمی استفاده
شد .در روش بازرسی الشه از  4925رأس دام )%9/48( 467 ،رأس
آلوده به کیستهای ماکروسکوپی بودند .از این تعداد )%9/8( 313
مواد و روشها
روش نمونهگیری :در این مطالعه مقطعی -توصیفی که در رأس جنسیت نر و  )%8/7( 154رأس جنسیت ماده داشتند و بین
چهار ماهه اول سال  1390بر روی  4925بز ذبح شده در کشتارگاه آلودگی به کیستهای ماکروسکوپی و جنس ارتباط معنیداری دیده
شهرستان جهرم انجام شد ،شش بافت :زبان ،مری ،قلب ،دیافراگم ،نشد ( .)P=0.870اگرچه بیشترین درصد آلودگی در گروه سنی بیشتر
ران و بازو به روش بازرسی الشه از نظر وجود کیستهای ماکروسکوپی از  36ماهگی 382 ،مورد ( )%81/8وجود داشت اما بین آلودگی
بررسی شدند و موارد آلوده از نظر جنس ،شکل و اندازه کیست نیز به کیستهای ماکروسکوپی و سن ارتباط معنیداری دیده نشد
مورد بررسی قرار گرفتند .به طور تصادفی از  400بز که فاقد کیست (( )P=0.001جدول  .)1از بین شش بافت بررسی شده ،کیستهای
ماکروسکوپی بودند ،نمونههای بافتی :زبان ،مری ،قلب و دیافراگم ماکروسکوپی فقط در بافتهای زبان ،مری و دیافراگم دیده شد و
جمعآوری و از نظر وجود کیستهای میکروسکوپی به دو روش مری با  425مورد ( ،)%91آلودهترین بافت بود .فراوانی کیستهای
گسترش بافتی و هضمی بررسی شدند و همچنین موارد آلودگی از ماکروسکوپی در دیافراگم 28 ،مورد ( )%6و در زبان  14مورد ()%3
بود .فراوانی کیستهای ماکروسکوپی دانه برنجی و عدسی شکل به
نظر سن و جنس نیز بررسی گردید.
روش گسترش بافتی :ابتدا به منظور افزایش سطح نمونهها ،با ترتیب )%70( 327 ،و  )%30( 140بود و اندازه آنها بین  1تا 12
استفاده از تیغ اسکالپل برشهای متعددی روی بافت ایجاد گردید و میلیمتر متغیر بود .به طوری که کیستهای دارای اندازه  1-3میلی

سپس سطح بافت به دفعات روی یک الم فشار داده شده تا شیرابه آن
به صورت یک الیه نازک روی الم قرار گیرد .گسترشها پس از خشک
شدن و فیکس کردن با الکل متیلیک ،با گیمسا رنگآمیزی و توسط
میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  40از نظر وجود سیستیزوئیت
سارکوسیست بررسی شدند (.)3
روش گسترش هضمی :قطعه کوچکی از بافت مورد نظر در
میکروتیوپ دو میلیلیتری قرار داده شد و  1/5سیسی از محلول
هضمی ( 1/3گرم پپسین 2/5 ،گرم  NaClو  3/5میلیلیتر HCl
( )%37در  500میلیلیتر آب مقطر) به آن اضافه شد .سپس نمونهها
به مدت دو ساعت در انکوباتور  40درجه سانتیگراد قرار گرفت .پس از
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متر ،بیشترین فراوانی  219مورد ( )%46/9داشتند.
در روش گسترش هضمی تمام نمونهها آلوده به انگل سارکوسیست
بودند ،اما در روش گسترش بافتی از  400رأس دام مورد بررسی238 ،
رأس ( )%59/5آلوده به کیستهای میکروسکوپی بودند .به طوری که
بیشترین درصد آلودگی مربوط به دیافراگم (( )%35/3جدول  )2و در
گروه سنی باالتر از  36ماهگی ( )%76/6وجود داشت .از نظر آلودگی به
کیستهای میکروسکوپی با توجه به بافت مورد بررسی ،مشاهده شد که
ارتباط آلودگی در زبان با سن ( )P=0.844و جنس ( )P=0.88معنیدار
نبود ،اما ارتباط آلودگی در سایر بافتها با سن معنادار بود (،)P<0.05
هرچند این ارتباط با جنس معنیدار نبود (( )P<0.05جدول .)3
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هضم شدن ،با دور  2500به مدت پنج دقیقه سانتریفوژ شد و از رسوب
الم تهیه شد و پس از رنگآمیزی گیمسا در زیر میکروسکوپ نوری
با بزرگنمایی  40از نظر وجود سیستیزوئیت سارکوسیست بررسی
گردید (.)3
تجزیه و تحلیل دادهها :نتايج حاصل از آزمايشات و اطالعات
جمعآوري شده از پرسشنامهها پس از ورود به كامپيوتر ،توسط
نرمافزار  SPSSو آزمون t-و مربع کای مورد تجزيه و تحليل آماري
قرار گرفتند.
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با %98/97

( ،)%34/6ولی از گزارش میرزایی و همکاران ( )2در کرمان
و شکر فروش و همکاران ( )12در شیراز با  %99/4و لطیف و همکاران
( )10در بغداد با  %81/2کمتر بود .آلودهترین بافت درگیر با روش
گسترش بافتی در جهرم دیافراگم بود که با تحقیقات انجام شده
در بغداد و تبریز همخوانی دارد ،ولی در کرمان و شیراز آلودهترین
بافت ،مری گزارش شده است .همچنین در جهرم ارتباط آلودگی
به کیستهای میکروسکوپی با جنس معنیدار نبود و با تحقیقات
انجام شده در کرمان ،شیراز ،تبریز و بغداد مشابه بود .در این تحقیق
درصد آلودگی به کیستهای میکروسکوپی به روش هضمی %100
بود .در مطالعات دلیمی و همکاران ( ،)3شکر فروش و همکاران ()12
و میرزایی و همکاران ( ،)2نیز درصد آلودگی در بز به روش هضمی
همانند تحقیق حاضر %100 ،گزارش شده است اما لطیف و همکاران
( )10در بغداد  %97/4از بزها را با روش هضمی آلوده به کیستهای
میکروسکوپی گزارش کردند .در ایران گرچه تاکنون گزارشهایی در
مورد آلودگی به انگل سارکوسیست ارایه شده است ( 6 ،3و )12
اما گزارشهای اختصاصی در مورد آلودگی بزها به سارکوسیستیس
بسیار محدود است و در اکثر آنها از روش گسترش بافتی به تنهایی
استفاده شده است و درصد آلودگی احتماالً کمتر از میزان واقعی
گزارش شده است .یکی از دالیل تفاوت در نتایج روشهای گسترش
بافتی و هضمی میتواند به این علت باشد که در روش گسترش بافتی
با تکه بسیار کوچکی از گوشت ،گسترش تهیه و بررسی میشود و
ممکن است در زیر میکروسکوپ کیستهای بافتی به علت اندازه کم
دیده نشوند و نمونه منفی در نظر گرفته شود ،اما در روش گسترش
هضمی ،ابتدا تکه کوچکی از گوشت به کمک آنزیم هضم میشود و
کیستها آزاد میشوند و چون نمونه مورد بررسی در زیر میکروسکوپ
حاصل سانتریفوژ نمونه آنزیم زده میباشد ،بنابراین نتایج این روش
دقیقتر است.
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بحث

سارکوسیست شیوع جهانی دارد .انگلهای متعلق به این جنس
تعداد زیادی از پستانداران مخصوصاً گوسفند ،بز ،گاو ،بوفالوها و خوکها
را آلوده میکند .آنها اجسام سیلندری شکل طویل هستند ،برخی اوقات
آن قدر بزرگ هستند که با چشم غیر مسلح در عضالت مخطط دیده
میشوند مانند  S.caprafelisکه میزبان اصلی آن گربه است و برخی اوقات
گونههای  S.hircicanisو  S.capracanisکه میزبان اصلی آنها سگ است
در ماهیچههای غیر مخطط به صورت میکروسکوپی دیده میشوند (2
و  .)3شیوع کمتر کیستهای ماکروسکوپی در این تحقیق ،نشاندهنده
فراوانی پایین  S.caprafelisدر جهرم میباشد که احتماالً علت آن کمتر
آلوده شدن چراگاهها به مدفوع گربه بوده است و از طرفی بسیاری از
گونههای منتقل شده از طریق گربهها فراوانی کمتری نسبت به گونههای
منتقله از سگ دارند ( 12 ،3و  .)17شیوع کیستهای ماکروسکوپی در
جهرم  %9/48بود به طوری که از درصد آلودگی در تبریز ()%1/75
بیشتر ( )3و از درصد آلودگی در شهرهای دیگر مانند کرمان ()%20/74
و شیراز ( )%16/6کمتر بود ( 2و  .)12همچنین مقایسه شیوع آلودگی
در این تحقیق با تحقیقات خارجی نشان داد که با درصد آلودگی در
اردن ( )%11/7نزدیک بود ( )6اما نسبت به بغداد ( )%33/6و اسلواکی
( )%29/6کمتر بود ( 10و  .)14همچنین در جهرم آلودگی به کیستهای
ماکروسکوپی با سن و جنس ارتباط معنیدار نداشت و با یافتههای ذکر
شده در شهرها و کشورهای باال مشابه بود .در این تحقیق مانند سایر
تحقیقات انجام شده در ایران در شهرهای کرمان ( )2و شیراز ( )12و
خارج از ایران ،اردن ( ،)6بغداد ( )10و اسلواکی ( ،)14مری آلودهترین عضو
از نظر آلودگی به کیستهای ماکروسکوپی بود اما دلیمی و همکاران ()3
در تبریز آلودهترین بافت را دیافراگم گزارش کردهاند .به نظر میرسد مری
بافتی است که برای آلودگی به  S. caprafelisدر بزها برتری دارد (.)2
درصد آلودگی به کیستهای میکروسکوپی به روش گسترش بافتی
در جهرم  %59/5بود که از گزارش دلیمی و همکاران ( )3در تبریز بیشتر
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نیز وجود دارد و باید اقدامات پیشگیرانه توسط سازمانهای سالمت
نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد که درصد آلودگی به سارکوسیست و دامپزشکی انجام شود و برای این منظور اقداماتی مثل کنترل
 بررسیهای دقیقتر الشهها به روشهای میکروسکوپی و،در بز در جهرم بسیار باالست و از آنجایی که روش بازرسی الشه واردات دام
.)3( فقط کیستهای ماکروسکوپی را تشخیص میدهد و قادر به ماکروسکوپی و پخت کامل یا انجماد گوشت پیشنهاد میشود
 بهتر است از روشهای،تشخیص کیستهای میکروسکوپی نیست
گسترش هضمی و گسترش بافتی برای تعیین درصد آلودگی واقعی تشکر و قدردانی
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم به خاطر
 از آنجایی که سارکوسیستهای.به سارکوسیست استفاده شود
ماکروسکوپی و میکروسکوپی به ترتیب از طریق مدفوع گربه و سگ حمایت مالی از این تحقیق و ریاست محترم سازمان دامپزشکی
 صمیمانه تقدیر، جهرم که در جمعآوری نمونهها همکاری فرمودند.منتقل میشوند باید چراگاههای دامها را از این آلودگی دور نگه داریم
.همچنین با وجود درصد باالی آلودگی گوشت بز به سارکوسیست و و تشکر میگردد
 احتمال آلودگی انسان،مصرف زیاد گوشت این دام در این منطقه
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Abstract
Background & Objective: Sarcocyst infection is one of the most common zoonotic protozoan diseases caused by different
Sarcocystis spp. Given the importance of this infection in public health, the infection rate of macroscopic and microscopic
sarcocysts in slaughtered goats was determined in Jahrom abattoir.

Materials & Methods: Between April and June in 2011, six tissues including the esophagus, tongue, diaphragm, shoulder
muscles, thigh muscles, and heart of 4925 slaughtered goats were inspected to detect macroscopic sarcocysts in Jahrom
abattoir. To detect microscopic cysts, four tissue samples esophagus, tongue, diaphragm, and heart from 400 goats free of
macroscopic cysts were investigated randomly via impression smear and digestion method.
Results: The infection rate of macroscopic cysts was 9.48% and the highest infection rate was observed in the esophagus
(91.1%). There was no significant relationship between the infection rate of macroscopic cysts and the age or gender (p
value >0.05 . The infection rate of microscopic cysts was 59.5% and 100% via impression smear and digestion method,
respectively. There was a significant relationship between the infection rate of microscopic cysts and age (p value =0.002),
whereas the relationship between the infection rate and age did not constitute statistical significance (p value =0.700).
Conclusion: The results showed that digestion method was the most sensitive method for the detection of sarcocystis in
goats and 100% of the goats were infected by this method. Thus for the prevention of human infection, the meat should be
frozen or cooked sufficiently before consumption irrespective of the results of carcass inspection.
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