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شده كشتار گاوهاي الشه آلودگي ميزان بررسي
ساركوسيست به شهركرد كشتارگاه در

چكيده
ران مري، ديافراگم، قلب، مانند مختلف عضالت و عمل آمد بازرسي به كشتارگاه شهركرد  شده در كشتار الشه ۳۰۰ از مطالعه در اين
شده وگسترش مهري گيري نمونه عضالت اين از سپس و گرفتند قرار بررسي مورد ماكروسـكوپي وجود كيسـتهاي نظر از و كتف
توسط انگل ساركوسيست، ميكروسكوپيك كيستهاي وجود نظر شـده از تهيه المهاي آمد، عمل به رنگآميزي تهيه و نمونهها از
ياخته اين تك آلودگي به ميزان ارتباط بين بررسي و مربع كاي از آزمون استفاده با بدست آمده نتايج سپس ميكروسكوپ مطالعه و
هيچيك كه بود اين نتايج نشانگر قرار گرفتند. وتحليل آماري مورد تجزيه عضالت تشريحي موقعيت و جنس سن، عواملي مانند و
انگل اين ميكروسكوپيك كيستهاي به آلودگي ميكروسكوپي مطالعات در ولي نبوده آلوده ماكروسكوپي كيستهاي به عضالت از
وجود ندارد داري ارتباط معني سـن با جنس و آلودگي ميزان بين كه داد نشـان نتايج مشـاهده شـد. گاوها الشـههاي از ٪ ۹۱ در
بيشترين كه قلب بطوري ،( p<۰/۰۵) گرديد مشاهده معنيداري آماري اختالف مختلف عضالت در آلودگي ميزان بين ولي ،( p>۰/۰۵)
به شهركرد شهرستان در كشتاري گاوهاي مطالعه اين آمده از نتايج بدسـت بر اسـاس بودند. دارا را آلودگي ميزان مري كمترين  و
اين ميكروسكوپيك كيست هاي حاوي الشهها اين اغلب ولي نميباشند آلوده ياخته ساركوسيست تك ماكروسكوپيك كيستهاي

ميباشد. متفاوت عضله وضعيت خون رساني و تشريحي موقعيت به بسته ياخته اين تك به عضالت آلودگي هستند، انگل
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Study on infestation of cow carcasses to Sarcocyst spp in slaughtered cows in Shahrekord by impression 

method

By: M. Bonyadian., Department of Food Hygiene, Faculty of Vet.Med, University of Shahrekord, Shahrekord- Iran. B. 
Meshki., Department of Parasitology, Faculty of Vet.Med, University of Tehran, Tehran- Iran.
To determine the macroscopic and microscopic cysts of Sarcocyst 300 carcasses (138 male & 162 female) were 

inspected and samples were collected from muscles of heart, esophagus, diaphragm, triceps and shoulder, Daub 

smear were prepared and after staining were studied with microscope to find the microscopic cyst of parasite. X
2
 test 

was used to find the relation between the rate of infestation and age, sex and  different muscles. Gross examinations 
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declare in none of the samples, but daub smear method showed microscopic cysts in 91% of the samples. There was no 

significant difference between male and female for microscopic cysts (p>0.05). Also in the cases with microscopic cyst, 

no significant difference was observed in different ages (p>0.05). The results showed that there is significant difference 

among different muscles with microscopic cysts (p<0.05), heart was the most infected and esophagus the lowest.

Regarding to the results of this study the carcasses of the cow in Shahrekord are not infected to macroscopic cysts of Sarcocyst, 

but the rate of infestation to microscopic one is very high, it up to the kind of muscles and the rate of the muscle blood supply.

 Key words: Sarcocyst, Microcyst, Cattle, Carcasses.  

مقدمه
به ۱۸۴۳ سال در Meisher بار توسط اولين براي ساركوسپوريديا
عضالت موش ۱-۳ سانتيمتر در طول رنگ به رگههاي سفيد صورت
نام ميشر ــام لولههاي اين اجس همين دليل به گزارش گرديد، خانگي
سالهاي۱۹۷۲- ۱۸۸۵ گونههايمختلفساركوسيست در گرفت(۸).
زندگي چرخه و گرديد نامگذاري ــط واس ميزبانهاي وجود بر اساس
تشخيص هيچ راهي براي و ماند باقي ــناخته ناش ۱۹۷۲ ــال س آنها تا
اولين براي هي دوران  .(۸) ــت وجود نداش مختلف گونه هاي درست
آنها را زندگي چرخه شناسايي و گاو در ساركوسيست را گونه بار سه
موجود ساركوسيست Mola .(۹) كرد بررسي ــان انس و در سگ،گربه
مو زوائد كه داراي نهاد نام Sarcocystis hirsutta را  گاو در عضالت
در مانند مو زوائد بدون ــت ساركوسيس چهار Haselman مانند بود.

.(۱۲) ناميد S. cruzi آنها را و كرد گاو مشاهده قلب
مورد  انسان و حيوانات در انگل اين از متعددي گونههاي  تاكنون

به ميتوان گاو اين انگل در مهم گونه هاي گرفته است، از قرار شناسايي
كرد. اشاره S.bovi huminis و S.bovi canis ،S.bovi felis

ابعاد  ولي است ــان يكس تقريبًا ميزبانها تمام در انگل ــكل  ش
معروف ميشر لولههاي نام به كه كيسههايي ــد، ميباش آن متفاوت
گوسفند در مي شوند. هم ديده غير مسلح چشم با گاهي ميباشند
به گاو و در كوچكتر است يا سانتيمتر ۱ ــام حدود اجس اين اندازه

ميشوند (۸). ديده مسلح غير چشم ندرت با
در است، دو ميزبان با اجباري زندگي داراي چرخه ــت ساركوسيس
و جنسي را جنسي غير ــامل ش مثلي توليد مرحله دو انگل چرخه اين
در كيست تشكيل ــي شامل شيزوگوني و جنس مي گذراند، مرحله غير
در و هاگگذاري گامتوگوني ــامل ش جنسي مرحله و ــط واس ميزبان

ميزباننهايياست.
حاوي ــاي و بافته ــت خوردن گوش ــا ب ــتخوار گوش حيوانات
دستگاه در ــتها كيس ميشوند، آلوده ــت ساركوسيس ــت هاي كيس
وارد مخاط ميشوند و آزاد زوايتها و شده پاره گوارش ميزبان نهايي
ماده و گامتهاي نر ــي تالق از مينمايند، گامت توليد ــده و ش روده
عدد اووسيست دو هر در سپس مي شود، ايجاد هاگ اووسيست بدون
اسپروزوايت چهار اسپروسيست هر در و ــده ش توليد اسپروسيست

ميآيد. به وجود
آلودگيميزبان واسطباخوردنموادغذاييآلودهبه اسپروسيستها
آزاد واسط ميزبانهاي گوارش دستگاه در اسپروزوايتها ميشود، آغاز

وارد مي شوند مويرگها درون به و ميكنند حمله روده به ديواره و شده
ميكنند، طي را شيزوگوني مرحله دو عروق آندوتليوم سلول هاي در و
سرتاسر عروق در مرحله دومين و مزانتر عروق در بيشتر مرحله اولين

صورت ميگيرد (۲۱،۱۰). بدن
حال گردش در لنفوسيتهاي در جنسي غير ــومين مرحله س
عضالني ــلولهاي س به ــده ش ايجاد مروزوايتهاي و ــد مي ده رخ
موارد اين از پارهاي در ميشوند، ــت به كيس تبديل آنجا و در رفته

.(۲۰ ميشوند(۱۱، ايجاد نيز مغز بافت در كيست ها
اين با در آلودگي ــي اصل ــكالت مش از يكي عروقي ــيبهاي آس
از اين پس ميشود خوني كم و خونريزي باعث كه ــد ميباش انگل
به منجر داده كه رخ ــي عروق تورم ديواره رگ ها، ــدن ــاس ش حس با
ــود ميش لنفاوي مزانتريك عقدههاي ــروز نك و بينابيني ــي پنومون
برخي كيستهاي آلوده به گوشتهاي مصرف نيز با انسان .(۱۸،۷)
آلوده اين انگل به S.bovi huminis مانند ــت ساركوسيس از گونههاي
انگل ــتهاي كيس در كه ــت اس ــده ش عنوان همچنين ــردد، ميگ
انسان در ميتواند كه دارد وجود ساركوسيستين۱ نام به ــيني توكس

نمايد. مسموميت ايجاد
آلودگي نشخواركنندگان روي ميزان بر مطالعات اندكي تاكنون
انجام مطالعات اغلب ــت و اس گرفته ياخته صورت تك به اين ايران
اين انگل مي باشد كه ماكروكيست به در خصوص آلودگي شده نيز

است. انگل آلودگي به اين واقعي كمتر از ميزان مراتب به
را آنگل ــت اين ميكروكيس به آلودگي ميزان رهبري و ــي رزم
گزارش در صد ــتان ۷۳/۷۹ گلس و تهران ــتانهاي اس ــاي گاوه در
به ميكروكيست ميزان آلودگي و عليخاني ــكرفروش ش نمودند(۴).
۸۹ /۷ را اصفهان در كشتارگاه كشتار شده گوسفندان در انگل اين

.(۵) نمودند بيان درصد
روشهاي جمله از ( Impression smear) مهري گسترش روش
محققين ساير مطالعات در كه ميباشد دام بافتهاي در تشخيصي
مورد (۱۶) همكاران و Nevole و (۳) بازرگاني و ــري از جمله رهب

است. گرفته قرار استفاده
به ــتاري كش ــه گاوهاي الش آلودگي ــر ميزان ــي حاض بررس در
در ساركوسيست ــكوپيك ميكروس و ــكوپيك ماكروس ــت هاي كيس
مطالعه مورد و بختياري چهارمحال مركز استان ــهركرد ش كشتارگاه
قرار تحليل اندامها مورد آلوده ترين تعيين جنس و و ــن تاثير س و

گرفته است.
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روش كار مواد و
نمونهگيري روش

ــتان چهار اس مركز ــهركرد ش ــتارگاه كش مراجعه به با فصل دو طي در
كشتارگاه نمونههاي الزم اين ــده در ش ــتار كش گاوهاي از بختياري و محال
ماكروسكوپي كيستهاي وجود نظر ــه از الش اخذ نمونه از قبل گرديد. اخذ
ــي بازرس ران مورد كتف و ديافراگم، مري، قلب، مختلف مانند : عضالت در
در ــژاد و.... ن جنس، ــن، قبيل س از ــخصات دام با مش همراه گرفت و ــرار ق
پيشين تعداد دندانهاي گرديد. سن دام بر اساس مربوطه ثبت پرسشنامه
ميگرديد. ــن ــلي تعيي تناس ــاي اندامه روي از آن ــس جن و (۱۲) ــي دايم
و گرديد اخذ ــرم ۲ گ به ميزان ــز نمونهاي فوق ني عضله ــج پن ــن از همچني
مطالعات انجام براي ــپس س و گرديد منتقل ــتريل اس ــتيكي پالس ظرف به
گرديده نيز درج پرسشنامه در كه مخصوص شماره با ميكروسكوپيك همراه

انتقال يافت. به آزمايشگاه بود
۱۵۰۰ تعداد و ــرار گرفتند ق ــي تحت بازرس گاو راس ۳۰۰ مجموع در

گرديد. اخذ شده ذكر عضالت از نمونه

انجام آزمايشات روش
ابتدا هر  نمونه ها، ــكوپي ميكروس آزمون انجام جهت ــگاه آزمايش در
ــترش گس براي تهيه و ــيم گرديد تقس كوچكتر ــات قطع به آنها از ــك ي
شيرابه تا ــرده فش الم دفعات بر روي نمونه را به قطعات (۱۶، ۳) مهري۲
در المها ــپس س گيرد، ــرار ق روي الم ــازك ــك اليه ن ي ــه صورت ب آن

ــدند. ش ثابت مدت ۲ دقيقه به اتانل ــده و با ــك ش خش هوا مجاورت
كه گيمسا محلول رنگ در دقيقه ۱۷-۲۲ مدت به تثبيت شده الم هاي
به ــپس و س قرار گرفته بود تهيه گرديده اصلي از محلول ۹ ۱ به ــبت نس به
شدن خشك از پس و شدند، ــو شستش مقطر ــط آب توس دقيقه ۱-۲ مدت
با ابتدا كه ــب ترتي بدين گرفتند، قرار ــي بررس ــكوپ مورد زير ميكروس در
نمايي با درشت مشكوك بودن صورت در و ــاهده مش ۴۰۰ الم بزرگنمايي
، انگل زوايت ــاهده مش صورت در و گرفته قرار ــورد بازبيني م ــر براب ۱۰۰۰

شد. مي تلقي مثبت نمونه

آماري روش
تحليل و SPSS مورد تجزيه ــاري آم افزار نرم ــط توس حاصل يافتههاي
و جنس دو ــنين،  س در گاوها آلودگي ن ميزا صد در و گرفت ــرار ق ــاري آم
Chi- ) دو كاي آزمون با انجام گرديد، همچنين ــبه مختلف محاس عضالت
بين ميزان ارتباط ( Fisher exact test) فيشر دقيق آزمون و ( square test

گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد مذكور عوامل با آلودگي

نتايج
از شهركرد ــتارگاه كش در شده ــتار گاو كش ــه الش ۳۰۰ مطالعه اين در
مورد ساركوسيست ياخته تك ميكروكيست و ــت ماكروكيس به آلودگي نظر
از هيچيك در كه اين بود ــانگر نش بررسي نتايج اين گرفتند . ــي قرار بررس
۲۷۳ ولي نشد مشاهده ياخته ــت اين تك ماكروكيس مطالعه گاوهاي مورد

.(۱ (جدول داشتند آلودگي انگل اين برادي زوئيت به الشهها ( ٪۹۱)
۱ ــال، س از۱ كمتر : گروه پنج به ــني س نظر از ــي بررس گاوهاي تحت
به ابتال نتايج و ــد، ش بندي و باالتر تقسيم سال سال و۴ ۳ ــال ، ــال،۲ س س
اين در نتايج ، گرديد مشخص گروه سني هر در ساركوسيست ميكروكيست
ــني مختلف س معنيداري در گروههاي اختالف كه بود اين ــانگر نش ارتباط
، ( p> ۰/۰۵ ــت( نداش انگل وجود ــت اين ميزان آلودگي به ميكروكيس با

. ( (جدول ۲
ماده آنها راس ۱۶۲ نر و راس ۱۳۸ تعداد مورد بررسي گاو الشه ۳۰۰ از
آلودگي ميزان داد كه ماده نشان جنس نر و در دو اين بررسي نتايج بودند،
جنس در و ( ٪ ۸۹ ) ۱۲۳ راس جنس نر ساركوسيست در ميكروكيست به

جدول ۳). ميباشد( ( ٪ ۹۲ ) راس ماده ۱۵۰
اين ميكروكيست به آلودگي كه ميزان بود اين نشانگر نتايج همچنين
بيشترين آلودگي كه به نحوي ميباشد مختلف متفاوت در اندامهاي انگل
ديافراگم ،( ٪ ۴۴) )، ران ٪ ۵۵ /۳ ) ــف كت ، ( ٪ ۶۸ ) در قلب ــب ترتي ــه ب
بيشترين ترتيب قلب اين به گرديد، مشاهده ( ٪ ۳۶/۶ ) و مري (٪ ۴۰/۳)
ارتباط اين نيز آماري آزمون دارا بودند، را آلودگي كمترين مري و آلودگي

ــدول۱ ). ــود(p<۰/۰۵)،(ج ــدنم را تأيي

                                    
                         

                    اندام

كيست نوع

مجموع   ران  كتفديافراگم  مري  قلب

٪تعداد٪تعداد٪تعداد٪تعداد٪تعداد٪تعداد

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰   ۰ماكروسكوپي

۲۰۴۶۸۱۱۰۳۷۱۲۱۴۰۱۶۶۵۵۱۳۲۴۴۲۷۳۹۱ميكروسكوپي

ماكروسكوپي و ميكروسكوپ كيستهاي به گاو الشه آلودگي ميزان : ۱ جدول

گاوهاي... الشه آلودگي ميزان بررسي
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بحث
گاو راس ۳۰۰ الشه ــت در ساركوسيس به آلودگي مطالعه ميزان اين در
نتايج و گرفت قرار ــي بررس مورد شهركرد شهر ــتارگاه در كش شده ــتار كش
ياخته تك اين ــت ماكروكيس به ــهها الش از هيچيك چه اگر كه داد ــان نش
اين ، ــگل آلودهاند ان زوئيت اين به ــهها الش ۹۱٪ از ولي ــند، آلوده نمي باش

محققين ساير توسط آمده بدست نتايج با نتايج
مطالعهاي در رهبري رزمي و مينمايد، مطابقت
تهران و استانهاي نشخواركنندگان روي كه بر
۷۳/۷۹ ــه ك نمودند عنوان ــد انجام ش ــتان گلس
اين ــه ب ــا گاوميش ه ۴۰/۹ و ــا گاوه از ــد ص در
مطالعه ــدي طي احم ــند(۴). ميباش انگل آلوده
در شهرستان ــده ش ــتار گاوهاي كش در ــابه مش
ساركوسيست ــت ميكروكيس به آلودگي اصفهان
ــه در مطالع ،( ۱) ــرد ك ــزارش ۹۴٪ گ گاو در را
ــرمي صورت س روش به ــتراليا اس در كه ديگري
را ياخته تك اين ــا گاوها آلودگي ب ٪۹۰ ــت گرف
در ۱۹۹۱ سال دادند(۱۵). همچنين در ــان نش
بر تريپسين هضم روش به مطالعه اي موگاديشو
مطالعه اين نتايج و ــد ش انجام گاو گوشت روي
آلوده ــن انگل اي به گاوها ٪ ۸۰ ــه ك ــان داد نش

.(۱) ميباشند
وجود ــدم ع ــراي ب ــه ك ــي ــه داليل جمل از
كه ــد ميباش اين ــت اس گرديده عنوان گاو ــكوپي در ماكروس ــتهاي كيس
سگ يا ــگ س آنها اغلب قطعي ميزبان ــازند مي س آلوده را گاو كه گونه هايي
ايجاد ــت ــط ميكروكيس واس ميزبان در گونهها اين ــب اغل كه بوده ــانان س
مزارع در آنها تردد و ولگرد ــگهاي س وفور به توجه با همچنين مي نمايند،
انبار در علوفه نگهداري و گاوداريها در گاوها دستي تغذيه ديگر طرف از و
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مختلف سنين در ساركوسيست كيستهاي ميكروسكپي به شده گاوهاي كشتار الشه آلودگي ميزان : جدول ۲

جنس در دو ساركوسيست ميكروكيست به گاو الشه آلودگي : ميزان ۳ جدول

ياخته تك بـه آلودگي و جنس بيـن معنيداري ارتبـاط كاي مربع آزمـون اسـتفاده از و فوق جدول به توجـه بـا
.( p>۰/۰۵) نداشت، وجود ساركوسيست
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آلودگي نگه دارد، ميتواند دور محيطي سخت از شرايط انگل را ميتواند كه
نمايد. توجيح را گاوها باالي

سن افزايش ــد كه با مي باش ــانگر اين نش ــفند در گوس متعدد مطالعات
در مطالعه حاضر ولي (۲۰،۱۴،۱۳،۶،۲) مييابد افزايش ــزان آلودگي نيز مي
ــد، نش ــاهده انگل مش به اين آلودگي و ميزان ــن س بين ارتباط معني داري
ارتباط اصفهان در ــده ش ــتار كش گاوهاي روي بر مطالعه در ــز ني ــدي احم
ولي ــاهده نكرد(۱)، مش انگل آلودگي به اين ميزان و ــن س بين معني داري
زير سني در گروه آلودگي ميزان كه داد نشان رهبري و مطالعه رزمي نتايج

سال ميباشد(۴). يك از سني باالتر از گروههاي بيشتر سال ۱
در ميزان آن تاثير مطالعه ــن اي در كه بود ديگر فاكتورهايي از ــس جن
ارتباط داد كه نشان آماري آزمون نتايج و گرفت قرار ــي بررس تحت آلودگي
به وجود ندارد گاو در انگل اين به آلودگي ــزان مي و جنس بين ــيداري معن
ميكنند، پيدا آلودگي اين انگل به نسبت يك  به جنس دو هر ديگر عبارت
اين نشانگر نيز گلستان تهران و استانهاي محققين در ــاير س مطالعه نتايج
Mohanty .(۴) ــد تاثيرگذار نميباش ميزان آلودگي جنس در كه ــند ميباش
و نمود اعالم ــتر بيش ــفند گوس و گاو ماده جنس در را آلودگي ميزان موارد
ــت دانس ماده دامهاي و نگهداري در ــتر پرورش بيش مدت را طول دليل آن

.(۱۴،۱۳)
ــت ميكروكيس به مختلف ــالت عض آلودگي ــزان مي ــه مطالع ــن اي در
ارتباط كه اين بود ــانگر نش نتايج و گرفت بررسي قرار ــت مورد ساركوسيس
نحوي به وجود دارد مختلف ــمتهاي قس آلودگي در ميزان بين معنيداري
ــري (٪۳۶/۶) م در آن كمترين و (٪۶۸) ــب قل در ــي آلودگ ــترين بيش كه
انگل اين زوئيت به قلب الودگي ميزان نيز رهبري و رزمي گرديد. مشاهده
۱۳۴ بررسي با Schmidtova .(۴) كردند قسمتها معرفي ساير از بيشتر را
اين ميكروكيست به آلودگي ــترين ميزان بيش اسلواكي، در ــفند گوس راس

كرد(۱۹). مري گزارش و ، زبان آن ديافراگم از پس قلب و در را انگل
اندامهاي در ترتيب به را ساركوسيست ميكروكيست فراواني Gestrich

جمله از نمودند(۱۰)، اسكلتي گزارش عضالت و مري، زبان قلب، ديافراگم،
بيشتر، خونرساني به بتوان شايد انگل را اين به قلب ــتر بيش آلودگي داليل

نمود. عنوان عضو اين در انتهايي عروقي سيستم وجود و كافي اكسيژن
  

پاورقيها
1-Sarcocystin

2-Daub Smear
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