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بررسي فراريزبيني کيست هاي ماکروسكوپيك 
گونه هاي سارکوسيستيس گوسفندان ذبح شده 

درکشتارگاه زياران قزوين

چکيد ه
سارکوسيستيس يک کوکس�يدياي دوميزبانه اجباري بين گوشتخواران )ميزبان اصلي( و علفخواران )ميزبان واسط( 
اس�ت. در ميزبانان واس�ط اندازه و شکل ديواره کيس�ت در ارتباط با گونه انگل متفاوت است. خصوصيات ساختماني 
و فراريزبيني ديواره کيس�ت مي تواند شاخص خوبي براي تش�خيص گونه انگل می باشد. در مطالعه حاضر ساختمان 
فراريزبينی ديواره سارکوسيس�تيس جدا ش�ده از گوسفندان کشتار شده در کش�تارگاه زياران قزوين مورد بررسی 
قرار گرفته ش�د. کيس�ت های ماکروس�کوپيک جدا شده از عضالت گوس�فند ابتدا با بافر فس�فات سالين شستشو 
 )TEM400( 400 و در گلوتارآلدئي�د 3 درصد فيکس ش�دند و با اس�تفاده از ميکروس�کوپ الکتروني ترانسميش�ن
م�ورد مطالع�ه قرار گرفتند.  کيس�ت ه�ای ماکروس�کوپيک درون عضالت با ديواره اوليه احاطه ش�ده ان�د. با توجه 
ب�ه خصوصيات فراري�ز بيني ديواره اوليه کيس�ت ها دو گون�ه S. gigantea و S. medusiformis تش�خيص داده 
 ش�د. دي�واره کيس�ت S. gigantea در بزرگنمائ�ي 12000× داراي برآمدگي ه�اي گل کلمي به ابع�اد 2/5 ميکرون و
S. medusiformis در بزرگنمائ�ي 7500 × داراي زائ�ده هاي پرز مانند ذوزنقه اي ش�کل به ابعاد 2/4- 1/1 ميکرون 

بوده است. 

کلمات کليد ی: S.igantea و S.medusiformis، فرا ريزبينی، گوسفند، قزوين
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مقد مه
ساركوسیستیس تك یاخته اي است كه در شاخه اپي كمپلکسا طبقه 
بندي شده است . سه گونه این تك یاخته بین انسان و دام مشترك بوده 
و چرخه آن بین گوش��تخواران و علفخوران اهلي می باشد )Dubey و 
همکاران 1989(. این انگل عالوه بر انس��ان تعداد زیادي از پس��تانداران 
 Dubey( و همچنی��ن گونه ه��اي مختلف پرندگان را آلوده مي س��ازد
و هم��کاران، 1989 و Collins و همکاران 1979(. ساركوسیس��ت ها 
كیس��ت هاي بافتي انگل ساركوسیستیس است كه داراي دیواره خاص 
بوده و مراحل متروس��یت یا زوئیت انگل را احاطه مي نماید. س��اختمان 
و ضخامت دیواره كیس��ت در بین گونه هاي مختلف ساركوسیس��تیس 
متفاوت اس��ت  )Dubey و هم��کاران، 1989 و Collins و همکاران 

.)1979
ب��راي طبق��ه بن��دي گون��ه ه��اي ساركوسیس��تیس معم��والً از 

 

ش��اخص هایي از قبیل خصوصیات مرفولوژي كیست ها )شکل اندازه و 
ضخام��ت دیواره(، میزبانان اختصاص��ي، خصوصیات فرا ریز بیني دیواره 
كیست، خصوصیات آیزو آنزیمي و خصوصیات  مولکولي گونه ها استفاده 
مي شود. در سال 1972 طبقه بندي جدیدي بر اساس اختصاصي بودن 
میزب��ان نهائي ارائه گردید. )Levin و همکاران در 1980( ولي بعدها با 
اس��تفاده از میکروسکوپ الکتروني ثابت شد كه موضوع اختصاصي بودن 
 Crum( برخ��ي از گونه ها به میزبانان خاص فاقد جامعیت الزم اس��ت
وهمکاران در سالFayer ،1981 و همکاران در سال 1982، آسترید و 
همکاران در س��ال 1995 و Donoghue و همکاران در سال 1986(. 
در میزبانان واسط اندازه و شکل كیست در ارتباط با گونه انگل متفاوت 
است. برخي از كیست ها میکروسکوپي بوده و برخي دیگر ماكروسکوپي 

به اش��کال رشته اي یا ش��بیه دانه برنج یا كروي مي باشند. خصوصیات 
س��اختماني و فراریزبیني دیواره كیس��ت مي تواند شاخص خوبي براي 
تش��خیص اولیه نس��بت به روش هاي هضمي و هیستوپاتولوژیکي انگل 
باش��د )دلیمي و همکاران در س��ال Odening ،1378 و همکاران در 
س��ال Nigro ، 1995 و همکاران در س��ال Radchenko ،1991 و 
همکاران در سال 2004 و Velmmas و همکاران در سال 1989(. در 
ایران تنها مطالعه صورت گرفته درباره ساركوسیستیس ها با استفاده از 
میکروس��کوپ الکتروني در مورد كیست هاي جدا شده از گاومیش بوده 
كه گونه شناس��ائي ش��ده در گاومیش هاي خوزستان ساركوسیستیس 

فوزي فورمیس بوده است )دلیمي و همکاران ، 1378(. 
در مطالع��ه حاض��ر تع��دادي از ساركوسیس��ت هاي جدا ش��ده از 
گوسفندان ذبح شده در كشتارگاه زیاران قزوین از لحاظ ریخت شناسي 

و ساختمان فراریزبیني دیواره مورد مطالعه قرار گرفته اند. 

مواد و روش کار
در ای��ن مطالعه ب��ه صورت تصادفي، 50 گ��رم از عضالت دیافراگم، 
 قلب و ران 100 راس گوس��فند ذبح ش��ده در كش��تارگاه زیاران قزوین 
نمونه برداري انجام شد. پس از جداسازي كیست ها از عضله، آنها را در 
فس��فات بافر )PBS( شستشو داده ش��د. براي جلوگیري از فساد بافتي، 
نمون��ه ه��ا بالفاصله به قطع��ات بافتي كوچك به ابعاد یك س��انتی متر 
مکعب تهیه و به مدت 24 ساعت در محلول 3 درصد گلوتارآلدئید تهیه 

شده در بافر فسفات )pH=7( قرار داده شدند. 
در آزمایشگاه نمونه ها را از محلول فیکساتیو خارج و در محلول بافر 
فسفات به مدت 2 ساعت و سپس به مدت 2 ساعت در محلول 2 درصد 
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Cyst wall ultrastructure of  Sarcocystis spp. isolated from slaughtered sheep in Qazvin, Iran
By: A. Dalimi (Corresponding Author; Tel: +98 21 82883838) Professor, Parasitology Department, Medical 
Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. Nouri, A. Assistant Professor, Razi Vaccine and 
Serum Research Institute, Karaj, Iran and Valizadeh, M. instructor, Razi Vaccine and Serum Research Institute, 
Karaj, Iran
Sarcocystis is a coccidia protozoan develops obligatory in two hosts consisting of the herbivores as an interme-
diate host (prey) and the carnivores as a host (predator). Depend on species, the size of cysts and structure of 
cyst wall in intermediate hosts are different. The ultrastructure of Sarcocystis cysts (Sarcocysts) could be a good 
indication for diagnosis of the parasite species. In the present study the ultrastructure of macroscopic Sarcocystis 
isolated from slaughtered sheep in Qazvin Ziaran slaughterhouse were investigated. The macroscopic cysts iso-
lated from sheep muscles were fixed in 3% glutaraldehyde following washing with buffer phosphate. Ultrastruc-
tural charecters of the cysts were studied using transmission electron microscope (TEM400). The macroscopic 
cysts were located within muscles and were limited by a primary cyst wall (PCW). According to ultrastructural 
characters of PCW, two species of Sarcocystis, S. gigantea and S.medusiformis were identified as macroscopic 
cyst in sheep. The primary cyst wall of S.gigantea having cauliflower–like protrusions at 12000× magnification 
and S. Medusiformis having villous like protrusions at 7500× magnification.

Key words: Sarcocystis, Transmission electron microscope, S. gigantea, S.medusiformis, Sheep, Qazvin, Iran.
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اسمیوم تتراكسید قرار داده شدند. مراحل شستشو مجدد در بافر فسفات 
و مرحله آبگیري با درجات مختلف الکل اتیلیك انجام گردید. به منظور 
آماده نم��ودن بافت براي تهی��ه قالب رزیني، نمونه ه��اي بافتي حاوي 
كیس��ت بمدت 2 ساعت در محلول پروپیلن اكسید قرار داده شد. سپس 
به مدت 12 ساعت در مخلوط 50 به 50 پروپیلن اكسید و محلول رزین 
Epon 812 غوط��ه ور گردید. قب��ل از قرار دادن تکه هاي بافتي حاوي 
كیس��ت در قالب ها مخصوص به مدت 2 س��اعت در محلول رزین 100 
درصد نگهداري شده و سپس به منظور قالب گیري نهایي در قالب هاي 
BEEM قرار داده ش��دند. پس از پایان انکوباسیون 72 ساعته در دماي 
60 درجه، به منظور بررس��ي كیفیت مراحل فوق و شناس��ایي موقعیت 
و محل كیس��ت در نمونه هاي بافتي با دس��تگاه اولترامیکروتوم مقاطع 
بس��یار نازك تهیه و با تلوئیدن بلو رنگ آمیزي كرده و با میکروس��کوپ 
ن��وري مطالع��ه آن انجام ش��د . پس از اطمینان از كیفیت و شناس��ایي 
كیس��ت در بافت اقدام به تهیه مقاطع نازك با استفاده از چاقوي الماسه 
Diamond Knife گردی��د. مقاطع تهیه ش��ده با اس��تفاده از اورانیل 
اس��تات و محلول سیترات سرب رنگ آمیزي و به روي گریدهاي شماره 
200 قرار داده شدند و پس از خشك نمودن كامل در فضاي آزمایشگاه 
  KVبا اس��تفاده از میکروس��کوپ الکتروني مدل فیلیپس 400 و با توان

80 اقدام به مشاهده و تهیه تصاویر گردید.    

نتايج
 ب��ا توجه ب��ه تصاوی��ر الکتروني حاص��ل از مطالعه حاض��ر دو گونه

S. giguntena و S. medusiformis تشخیص داده شد.
در اش��کال 1 و 2، ب��ا توج��ه ب��ه زوائ��د گل كلمي ب��ر روي دیواره 
كیس��ت، مي ت��وان گفت كه مش��خصات نمون��ه با مش��خصات دیواره 
كیس��ت S. giguntena مطابق��ت دارد با عنایت ب��ه اینکه گونه هاي 
دیگ��ر ساركوسیس��تیس گوس��فندي فاقد این خصوصیات هس��تند لذا 
 نمون��ه مذك��ور S. giguntena تش��خیص داده ش��د. دیواره كیس��ت

S. giguntena در بزرگنمائ��ي 12000× داراي برآمدگ��ي ه��اي گل 
كلمي به ابعاد 2/5 میکرون اس��ت. رشته هاي مو مانند از كنار و در بین 

زائده ها آن منشعب می شوند.
در اشکال 3 و 4، با توجه به زوائد پرز مانند ذوزنقه اي شکل بر روي 
دیواره كیس��ت، مي توان گفت كه مشخصات نمونه با مشخصات دیواره 
كیست S. medusiformis مطابقت دارد. با عنایت به اینکه گونه هاي 
دیگر ساركوسیستیس گوسفندي فاقد این خصوصیات هستند لذا نمونه 
 S. medusiformis .تش��خیص داده شد S. medusiformis مذكور
در بزرگنمائي 7500 × داراي زائده هاي پرز مانند ذوزنقه اي ش��کل به 
 ابعاد 2/4- 1/1 میکرون اس��ت و رش��ته هاي مو مانند از س��طح و بین 

زائده های آن منشعب می شوند.

بحث
 تش��خیص ساركوسیستیس در نش��خواركنندگان بر اساس ارزیابي 
آزمایش��گاهي از قبی��ل روش ه��اي هیس��توپاتولوژي و س��رولوژیکي 
)از قبی��ل االی��زا و ایمنوفلورس��انس غیرمس��تقیم( و روش مولکول��ي 
 Mertens ،1998 ،و هم��کاران Heckeroth( ص��ورت م��ي گی��رد

و هم��کاران، Donoghu ،1996 و هم��کاران، 1990 و Slupeta و 
 همکاران در س��ال 2003(. معموالً پادگن هاي ساركوسیس��تیس هاي 
بیماري زا )S. tenella و S. arieticanis( با پادتن هاي گونه هاي غیر 
 بیم��اري زا )S. giguntena و S. medusiformis( واكن��ش متقابل 
مي دهند. در نتیجه آزمون هاي سرولوژیکي بیشتر اهمیت اپیدمیولوژیکي 
داش��ته و توانائي افتراق گونه هاي بیم��اري زا از غیر بیماري زا را ندارد 
 ،1383 هم��کاران،  و  قراگزل��و   ،1998 هم��کاران،  و   Heckeroth(

Mertens و همکاران، 1996(.
 گرچ��ه ام��روزه اس��تفاده از تکنیك ه��اي ایزوآنزی��م و روش هاي 
مولکول��ي براي تش��خیص گونه ها و اس��ترین انگل ها رایج اس��ت ولي 
 با ای��ن ح��ال خصوصی��ات مورفولوژیک��ي و فراریز س��اختماني دیواره 
كیست هاي بالغ عضالت به عنوان یکي از معیارهاي مفید براي شناسائي 
 Mehlhorn( گونه ها هنوز داراي اعتبار بوده و مورد استفاده قرار مي گیرد
 و هم��کاران در س��ال 1976(. تاكن��ون چهار گونه ساركوسیس��تیس با 
ن��ام هاي تنال، آریت��ي كانیس، ژیگانته آ و مدوزیفورمیس در گوس��فند 

شناخته شده اند. 
مطالع��ات متعددي در مورد خصوصیات فراریزبیني دیواره كیس��ت 
ساركوسیس��تیس صورت گرفته اس��ت.این مطالعات نشان میدهند كه 
دیواره كیس��ت ها در گونه هاي مختلف داراي تنوع متمایز مي باش��ند 
ل��ذا مي توان از ای��ن خصوصیت ب��راي طبقه بندي ساركوسیس��تیس 
اس��تفاده كرد)Mehlhorn و همکاران در س��ال Munday ،1975 و 
 Otoole  ،1987  Munday و   Obendrof  ،1984  Obendrof
Dubey ،1987 و همکاران 1989 (. كیس��ت S. giguntena داراي 
 دی��واره ص��اف و ن��ازك )كمتر از 2 میکرومت��ر(و دیواره ثانویه اس��ت و

S. medusifermis داراي دی��واره ن��ازك )كمت��ر از 2 میکرومت��ر(و  
فاقد دی��واره ثانویه اس��ت )Dubey و همکاران ، 1989(. در بررس��ي 
میکروسکوپ الکتروني دیواره ساركوسیست، زوائد شبیه گل كلم درگونه 
ژیگانت��ه آ و زوائد پرزمانند ذوذنقه اي ش��کل در گون��ه مدوزیفورمیس 

مشاهده مي شود )Dubey و همکاران، 1989(. 
با توجه به خصوصیات فراریز بیني دیواره كیس��ت ها در این مطالعه 
دو گونه S. giguntena و S. medusiformis تش��خیص داده ش��د. 
نتای��ج این مطالعه ب��ا نتایج Munday و Obendorf در س��ال های 

1984 و 1987 كاماًل مطابقت دارد.
كیس��ت S. giguntena Z معموالً در عضالت مري، زبان و تا حد 
كمتري در دیافراگم و بقیه الشه یافت مي شود. و قلب و سیستم اعصاب 
مركزي را آلوده نمی س��ازند. معموال ساركوسیس��ت هاي ماكروسکوپي 
این گونه در گوس��فندان مسن دیده مي ش��وند این ساركوسیست ها تا 
یك س��انتي متر طول داشته و برنگ سفید كدر و شکل كروي، بیضوي 
و یا گالبي ش��کل ب��وده و گاهي اوقات به دانه هاي برنج ش��باهت دارد 
)Dubey و هم��کاران 1989(. بیم��اري زایي این انگل براي گوس��فند 

خفیف مي باشد.
كیس��ت S. medusiformis ت��ا 8 میل��ي مت��ر ط��ول و 0/2 
 میل��ي متر عرض داش��ته و در دیافرگم، عضالت ش��کم و الش��ه یافت 
مي شود )Dubey و همکاران 1989(. این انگل نیز براي گوسفند غیر 

بیماري زاست. 

بررسی فراريزبينی ...
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46   )پژوهش وسازند گی(

 .15000x با بزرگنمايي S.gigantea شکل 1- نماي ميکروسکوپ الکتروني ديواره کيست  
زوائد گل کلمي ديواره با فلش نشان داده شده است.

  شکل 2- نماي ميکروسکوپ الکتروني ديواره کيست S.gigantea با بزرگنمايي 12000×. 
زوائد گل کلمي ديواره با فلش نشان داده شده است. ديواره کيست سارکوسيستيس ژيگانته آ در 

بزرگنمائي 47000× داراي برآمدگي هاي گل کلمي به ابعاد 2/5 ميکرون است. رشته هاي مو مانند از کنار 
و در بين زائده ها منشعب شده اند.

بررسی فراريزبينی ...
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  )پژوهش وسازند گی(47

 .  x 9000 با بزرگنمايي S.medusiformis شکل 3- نماي ميکروسکوپ الکتروني ديواره کيست  
زوائد پرز مانند ذوزنقه اي شکل ديواره با فلش نشان داده شده است.

شکل 2- غلظت ايزومرهاي Σcyclodiene )انحراف معيار ±ميانگين( در سه گونه از ماهيان تاالب در زمستان و بهار 

 شکل 4- نماي ميکروسکوپ الکتروني ديواره کيست S.medusiformis با بزرگنمايي  15000 ×. زوائد پرز مانند ذوزنقه اي شکل به ابعاد 
2/4- 1/1 ميکرون ديواره با فلش نشان داده شده است. رشته هاي مو مانند از سطح  و بين زائده ها منشعب شده اند.


