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چکيد ه 

اين مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع سارکوسیستیس در گاوهای کشتاری در کشتارگاه خوی، ایران با استفاده از روش هضمی به مرحله 
اجرا درآمد. در طی فروردین تا شهریور سال 1396، 204 الشه گاو جهت وجود ماکروکیست با مشاهده چشمی مورد بررسی قرار گرفت. 
هر یک از الشه ها بر اساس سن، جنس و عضله آلوده در گروه های مختلفی طبقه بندی گردید. همه منونه ها به قطعات دو الی سه میلی مرتی 
تقسیم و جهت وجود احتاملی ماکرو کیست با دقت کامل مشاهده گردید. سپس قطعات، به روش هضمی مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه 
ما نشان داد که روش هضمی یکی از مفید ترین روش های موجود جهت شناسایی منونه های آلوده می باشد. بر اساس نتایج 5/39٪ گاوهای 
به میکرو کیست سارکوسیست وجود  آلودگی زیادی  بررسی میکروسکوپی  به ماکرو کیست تشخیص داده شدند. در  آلوده  مورد مطالعه 
داشت بطوری که 46/08٪ از گاوهای مورد مطالعه از لحاظ آلودگی مثبت تشخیص داده شدند. تحلیل داده ها بیانگر وجود اختالف معنادار 
آماری بین میزان آلودگی در رده های سنی مختلف بود و میزان عفونت با افزایش سن بیشرت می شد)P>0/05(، در حالی که میزان آلودگی 
مستقل از جنس بود و اختالف معناداری بین میزان آلودگی جنس های مختلف وجود نداشت )P<0/05(. همچنین اختالف آماری معنی داری 
بین میزان آلودگی در عضالت مختلف وجود داشت )P>0/05( و بیشرتین میکروکیست در عضالت اسکلتی  و مری به ترتیب با ٪96/81 

و88/30٪ مشاهده گردید.
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This study aims to determine the incidence of Sarcocystis sp. Infection in slaughtered Cattle in the abattoir of Khoy, Iran by 
digestive method. From March to September 2017, 204 slaughtered Cattle were investigated for the presence of Macroscopic 
Sarcocystis by direct observation. Each investigated cattle were classified into groups of age, sex and infected muscle tissue. 
All tissue samples were sectioned into 2-3 mm slices and carefully observed for probable macroscopic cysts. The sections 
were then examined using the peptic digestion method. Our study showed that the digestion method is useful to identify in-
fected samples. According to the results, 11 out of the 204 cattles (5.39%) were diagnosed as being infested with macroscopic 
cysts. Microscopic sarcocystis infection in cattle slaughtered in the area was seen. About 94 cattle (46.08%) were diagnosed 
as positive infasted Sarcocystis species by the digestion method. The data analysis indicated that there is a statistically signifi-
cant difference between age groups, and the infection rate increased with age (P<0.05). The infection rate was independent 
of sex, and the difference between males and females was not significant (P>0.05). Also, there was a significant difference 
between prevalence of Sarcocystis infection in different examined muscles(P<0.05) and most microcysts were diagnosed in 
skeletal (96.81%) and esophageal muscles (88.30%) in cattle and for buffaloes, microcysts were diagnosed in all infected 
skeletal muscles and esophageal muscles with 92.31%, was the second tissue with high prevalence.
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مقدمه
بر اساس تجارب حاصل از بررسی های انجامی در داخل و خارج کشور یکی 
از مهم ترین انگل های ایجاد کننده عفونت در نشخوارکنندگان کشتارگاهی 
سارکوسیستیس می باشد به طوری که که صنعت گوشت ساالنه ميليون ها 
دالر خسارت در نتيجـه معدوم كردن الشه هاي آلـوده بـه ساركوسيستيس 
متحمل می شود. آسيب هاي عروقي ييك از مشكالت اصيل در آلودگي با 

اين انگل مي باشد كه باعث خونريزي و كم خوين مي شود )2،22(.
قطعي  ميزبان  و  شونده(  )شكار  واسط  میزبان  انگل  زندگي  چرخه  در 
)شكارگر( وجود دارد. برخي از گونه هاي ساركوسيستيس قادر به ايجاد 
بيامري و در نتيجه باعث كاهش وزن، يب اشتهايي، تب، كم خوين، ضعف 
عضالين، كاهش توليد شري، سقط جنني و گاهي مرگ در ميزبانان واسطي 
همچون گاو، گوسفند و بز مي شوند.  برخي از گونه هاي ساركوسيستيس 
اسهال  و  استفراغ  تهوع،  جمله  از  گواريش  اختالالت  موجب  انسان  در 
می شوند. انسان با مرصف گوشت هاي نـيم پـز يـا خـام گـاو و گاومیش 
يـا خـوردن گوشـت خـوك   S.hominis حاوي ساركوسيست هاي رسـيده 
حـاوي كيـست S.suihominis عفونـت را كسب مي كند)1،23(. برخي از 
 s.bovifelis, s.bovicanis, s.hirsutta, گونـه هـاي ساركوسيـستيس از جمله
s.cruzi قـادر بـه ايجـاد بيامري و در نتيجه باعث كاهش وزن، يب اشتهايئ 

گاو،  در  جنني  سقط  شري،  توليد  كاهش  عضالين،  ضعف  كم خوين،  تب، 
وجود  انگل   كيست هاي  برخی  همچنني   .)10( مي شوند  بز  و  گوسفند 
دارد كه مي تواند در انسان توكسيني به نام ساركوسيستيسین ایجاد کند 
شـايع  طـور  بـه  انگـل  كـه  آنجـايي  از   .)3( منايد  مسموم  را  انسان  که 
گاو،  گوسفند،  مثل  اهيل  حيوانـات  قلـب  عـضله  و  اسـكلتي  در عضالت 
گاومیش، بز و غريه وجود دارد و مي تواند موجب عفونت هاي روده اي و 
گرفتاري هاي عضالين در انسان شود. لذا برريس و مطالعه گسرتدگي شيوع 
اين انگل در دام ها مي تواند موجب باال رفنت آگاهي هـا و احتامل پيشگريي 

بـه موقـع در جلوگريي از تلفات دامي گردد.  
نظر به گزارشات آلودگی وسیع در سطح کشور، رضورت انجام تحقیقی 
بر پایه بررسی میکروسکوپی شیوع سارکوسیست در دام های کشتاری و 
مقایسه آن با نتایج ماکروسکوپی، بیش از پیش منایان می شود. همچنین 
روش هضمی یک از ساده ترین و در عین حال دقیق ترین روشی بوده که 
نظر  به  لذا  به چشم می خورد .  مقاالت خارجی  از  نتایج حاصل  اکرث  در 
می رسد استفاده از روش مذکور برای بررسی های آلودگی سارکوسیستیس 
گاوی جهت ارائه آمار دقیق سالمت دامی، اصالح الگوی مرصف گوشت 
و مطالعه متغیرهای دخیل در افزایش و کاهش نرخ شیوع عفونت حائز 

اهمیت باشد.
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مواد و روش ها
تا  )فروردین  ماهه  شش  دوره ی  طی  توصيفي-مقطعي  مطالعه  اين  در 
شهریور 96(  با مراجعه به کشتارگاه خوی و بازرسی الشه ها، بافت های 
مختلف از جمله زبان، مری، قلب، دیافراگم، ران و بازو از لحاظ وجود 
کیست های دانه برنجی مورد مشاهده و بازرسی قرار گرفت. در طول 
اجرای طرح در مجموع تعداد 204 الشه گاو مورد بررسی ماکروسکوپیک 
قرار گرفت. اطالعات مربوط به دام ها از قبیل: جنس، نوع دام، سن، بافت 
حاوی ماکرو کیست و شدت آلودگی در فرم اطالعاتی ثبت گردید. در 
ادامه جهت بررسی میکروسکوپی با روش هضمی 100 گرم از هر بافت 
دام بسته بندی و به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه 
آزاد ارومیه منتقل گردید. و پس از تهیه  50 گرم منونه همولیز شده و 
هضم و رنگ آمیزی بافت، بررسی میکرو کیست ها در بافت های مختلف 
انجام شد و داده های حاصل بعد از اضافه شدن به فرم ها و جداول تهیه 
شده در مرحله قبل، طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت 

.)15(

بررسی آلودگی به کیست های ماکروسکوپی
در کشتارگاه عضالت اسکلتی، زبان، قلب، مری و دیافراگم از نظر وجود 
کیست های ماکروسکوپی بررسی گردیدند. همچنین در آزمایشگاه سطح 
خارجی منونه ها و سپس  عمق هر منونه، با زدن برش های ورقه ورقه ای،از 

نظر وجود کیست های ماکروسکوپی بررسی شدند.

مشاهده میکروسکوپی
از میکروسکوپ نوری با لنز شیئی  100 حداقل 50 میدان میکروسکوپی 
واجد  میکروسکوپ  زیر  در  مثبت  منونه های  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
با مشاهده یک  که حتی  بوده  یا موزی شکل  انگل بشکل هالل  زوایت 

انگل، آن منونه بعنوان منونه مثبت تلقی می شد.

تهیه گسرتش مستقیم
در آزمایشگاه هر منونه را بوسیله پنس گرفته و با فرشدن بر روی کاغذ 
صافی خونابه منونه را گرفته و سپس با  کمک پنس منونه را بصورت مهری 
بر روی الم فرشده تا الیه ای از منونه بر روی الم اثر و ردی به جای بگذارد 
)8( سپس بر روی الم با استفاده از قلم املاس شامره منونه را ثبت منوده 
و پس از اینکه گسرتش ها خشک شدند الم ها را بصورت پشت به پشت 
در کاپلین جار چیده و با متانول مطلق merk به مدت سه دقیقه فیکسه 

گردید)6،13(.

روش هضمي
روشی کاربردی که  طی بررسی های اولیه عالوه بر رصفه جویی در هزینه 
و زمان از لحاظ دقت اندازه گیری اختالف چندانی با روش های مولکولی 
ندارد و برای بررسی میکرو کیست های سارکوسیستیس استفاده می شود 
بافت های  هضم  برای  پپسین  حاوی  هضمی  محلول  یک  از  آن  طی  که 
میزبان واسط مشکوک به دارا بودن کیست، جهت مشاهده میکروسکوپی 

واضح تر استفاده می شود.
در ایــن روش حدود 50 گــرم از بافت مورد نظر )زبان، قلــب، ديافراگم، 

بازو، ران و مري( را با چرخ گوشت له گردیده و در 50 مييل ليرت محلول 
هضمي قرار داده می شود. در ایــن روش حدود 50 گــرم از بافت مورد 
با چرخ گوشت له گردیده  بازو، ران و مري( را  نظر )قلــب، ديافراگم، 
شــد. سپس ظرف حاوي  داده  قرار  محلول هضمي  مييل ليرت  در 100  و 
انكوباتور 40 درجه سانتي گراد گذاشته  را به مدت يك ساعت در  منونه 
به  با دور 2500  داده و محلول صاف شده  از صافی عبور  را  و محلول 
تهيه  رسوب گسرتش  از  نهایت  در  و  شــده  سانرتيفوژ  دقيقه  پنج  مدت 
با  الکل متانول فیکس کرده و  با  از خشک شدن، گسرتش را  كرده، پس 
یا درست شده(  تجاری  گیمسای  محلول  از   1/30 تا   1/20( گیمسا  رنگ 
رنگ آمیزی می مناییم. گسرتش رنگ آمیزی شده با ميكروسكوپ نوري با 
بزرگناميي 40 یا 100 از نظر وجود سيستي زويت ساركوسيست برريس 
خواهد گرديد. در صورت عدم مشاهده ی انگل آزمایش، جهت اطمینان 

از نتیجه ی بدست آمده دوباره تکرار خواهد گردید.
50 گــرم از بافت مورد نظر )زبان، قلــب، ديافراگم، بازو، ران و مري( 
در 50 مييل ليرت محلول هضمي قرار داده شد. محلول هضمي حاوي 100 
سی سی فسفات بافر )PH= 7.2(، 10 سی سی اسید کلریدریک و 2/5 گرم 
پودر پپسین است )5(. سپس ظرف حاوي منونه را به مدت يك ساعت در 
انكوباتور 40 درجه سانتي گراد گذاشته و محلول را از صافی عبور داده و 
محلول صاف شده با دور 2500 به مدت پنج دقيقه سانرتيفوژ شــده و در 
نهایت از رسوب گسرتش تهيه كردیم، پس از خشک شدن ، گسرتش را با 

الکل متانول فیکس کردیم.
 

رنگ آمیزی گسرتش ها  با گیمسا
7/5 گرم پودر گیمسا را وزن کرده و سپس با ml 500 گلیسیرین مخلوط 
منوده و با هاون در بن ماری به مدت دو ساعت در درجه حرارت 50 
درجه سانتی گراد خوب مخلوط کرده و بهم زده ، در این زمان محلول را 
از بن ماری خارج کرده سپس ml 500 متانول خالص به آن افزوده  و آن را 
به ظرف شیشه ای تیره منتقل کرده و برچسب تاریخ تهیه آن را بر روی 
شیشه نوشته و گیمسا را به یک محیط تاریک برده و بعد از دو هفته 
رنگ را با کاغذ صافی ، صاف می کنیم )13(. گیمسا آماده  به عنوان رنگ 

استوک مورد مرصف قرار گرفت.
الم ها را در کاپلین جار گذاشته و رنگ گیمسای  رقیق شده با بافر را به آن 
افزوده بین 45-30 دقیقه زمان داده تا الم ها خوب رنگ بگیرند. بعد از 
گذشت زمان حدود 30 دقیقه یک الم را از جار برداشته و با آب شستشو 
داده و پس از خشک شدن در زیر میکروسکوپ با لنز 100 بکمک روغن 

ایمرسیون از نظر وجود زوآیت انگل مورد بررسی قرار گرفت )11،24(.

تجزیه و تحلیل داده ها
 19 v SPSS, 2013. و Excel, v پردازش اطالعات با بهره گريي از نرم افزار
انجام شد. برای تعیین ارتباط بین متغیرها، آزمون )کای  اسکوئر χ2 ( به 

کار گرفته شد و موارد P<0/05 معنادار تلقی گردید.

یافته های پژوهش
طی بررسی که به منظور تعیین میزان آلودگی به سارکوسیست گاو های 
عوامل  با  آلودگی  میزان  ارتباط  بررسی  و  خوی  کشتارگاه  در  کشتاری 

بررسی میزان شیوع سارکوسیستیس در گاوهای   ...
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انجام شد،  دو روش ماکروسکوپی و هضمی مورد بررسی قرار  مختلف 
گرفت. بر همین اساس 204 منونه از الشه گاو ها انتخاب گردید. در روش 
ماکروسکوپی آلودگی 11 مورد )5/39٪( بود. ولی در بررسی هضمی 94 

)46/08٪( مورد، آلوده گزارش گردید.
بررسی  در  مورد   )٪5/68(  5 نر  گاو   88 از  حاصل  نتایج  اساس  بر 
ماکروسکوپی و 40 )45/45٪( مورد در روش هضمی مثبت بود، در حالی 
که از 116 گاو ماده مورد مطالعه 6 )5/17٪( منونه در روش ماکروسکوپی 

و 54 )46/55٪( منونه در روش هضمی مثبت گزارش شد )جدول 3-1(.
در بررسی میزان آلودگی به سارکوسیست در گاوهای کشتاری شهرستان 
خوی، گاوها به سه گروه سنی کمرت از دو سال، دو الی سه سال و بیشرت از 
سه سال طبقه بندی گردید. بیشرتین میزان آلودگی در رده سنی باالتر از 
سه سال با 7/37٪، در روش ماکروسکوپی بود. در روش هضمی بیشرتین 
میزان آلودگی در رده سنی باالی سه سال با 52/63 ٪ برای گاوان مورد 
مطالعه مشاهده گردید، پراکندگی آلودگی به تک یاخته سارکوسیستیس 
و  ماکروسکوپی  روش  دو  هر  هر  در  مختلف  سنی  رده های  تفکیک  به 

میکروسکوپی در جدول زیر مشاهده می شود )جدول3-2(.
در این تحقیق پراکندگی سارکوسیستیس در عضالت مختلف بدن گاوان 
به  آلوده  مطالعه  مورد  گاو  راس   94 از  بود.  متفاوت  مطالعه  مورد 
میکروکیست، 91 )96/81٪( راس در عضالت اسکلتی، 49 )52/13٪( راس 
در زبان،  83 )88/30٪( راس در مری، 52 )55/32٪( راس در دیافراگم و 
32 )32/04٪( راس در عضالت قلب حاوی میکروکیست بودند. پراکندگی 
نه   ،)٪54/55( راس  )90/91٪(، شش  راس   10 ترتیب  به  ماکرو کیست ها 
راس )81/82٪( و چهار راس )36/36٪( برای عضالت اسکلتی، زبان، مری و 
دیافراگم بود در حالی که هیچ ماکرو کیستی در عضالت قلب گاوان مورد 

مطالعه مشاهده نشد)جدول 3-3 و منودار 2-2(.

بحث
از  آن  اطراف  در  مختلف  روستاهای  و  مراتع  داشنت  با  خوی  شهرستان 
آذربایجان غربی و حتی  استان  از مهم ترین مناطق  لحاظ دام داری یکی 
عنوان  به  نیز،  دامداری  زمینه  در  و  می آید  شامر  به  ایران  شامل غرب 
یکی از مناطق پر جمعیت به لحاظ جمعیت های دامی مطرح می باشد. 
سارکوسیستیس انگلی درون سلولی با انتشار جهانی است که در چهارپایان 
اهلی و برخی گونه ها در انسان شایع است. بیامری حاصل از گونه های 
مختلف این تک یاخته از نظر بهداشت انسانی و از نظر اقتصادی دارای 

اهمیت ویژه ای می باشد )20(.
از  نتایج حاصل  بین  آماری  اختالف معنادار  بیانگر وجود  مطالعه حارض 
بطوری که   )P<0/05( می باشد  هضمی  روش  و  ماکروسکوپی  بررسی 
بررسی  ولی  داد،  نشان   ٪5/39 را  مثبت  موارد  ماکروسکوپی  مشاهده 
میکروسکوپی میزان باالتری از آلودگی را آشکار ساخت و موارد مثبت را 
46/08٪ نشان داد. شیوع کمرت کیست های ماکروسکوپی در این مطالعه، 
نشان دهنده فراوانی پایین S.bovifelis می باشد که احتامال علت آن کمرت 
آلوده شدن چراگاه ها به مدفوع گربه ها می باشد)5(. از جمله داليلــي كـه 
گردیده  عنوان  گاو  در  ماكروســكوپي  كيســت هاي  عــدم وجود  بــراي 
آلوده  را  بزرگ  نشخوارکنندگان  كه  گونه هايي  كه  مي باشد  اين  است 
اغلب  كه  بوده  يا سگ سانان  اغلب سگ  آن ها  قطعي  ميزبان  مي سازند 
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با  ايجاد مي منايند، همچنني  اين گونه ها در ميزبان واسط ميكرو كيست 
توجه به وفور سگ هاي ولگرد و تردد آن ها در مزارع و از طرف ديگر 
تغذيه دستي دام ها در دامداری ها و نگهداري علوفه در انبار كه مي تواند 
انگل را از رشايط سخت محيطي دور نگه دارد، مي تواند آلودگي باالي 
دام ها را توجيه منايد. در کشورهای همسایه ایران نیز آمار بسیار باالیی از 
آلودگی به این انگل گزارش شده است. لطیف و همکاران، میزان آلودگی 
ماکروسکوپی را در گاو و گوسفند ذبح شده در بغداد را به ترتیب ٪0/2 
و 4/1٪ گزارش منودند ولی در روش هضمی میزان 97/8٪ و 97٪ را در 
عفونت میکروکیستی برای گاو و گوسفند مشاهده منودند )14(. ازترک 
میکروکیست  واجد  را  مطالعه  مورد  گوسفندان  از   ٪90 ترکیه  در  نیز 

گزارش منود )19(.
در گزارش زو در سال 1992 میزان شیوع عفونت در حیوانات اهلی و 
انسان در ناحیه شاملی کشور چین نیز 100٪ بوده است )25(. در مطالعــه 
ديگري كه در اسرتاليا به روش ســرمي صورت گرفت 90 ٪ گاوها آلودگي 

بــا اين تك ياخته را نشان دادند )17(.
بر اساس یافته های این تحقیق از 204 راس گاو مورد مطالعه، 88 راس 
نر و 116 راس ماده بودند که در بررسی ماکروسکوپی پنج )5/68٪( نر 
آلوده و شش )5/17٪( ماده آلوده و در روش هضمی 40 )45/45٪( نر 
مثبت و 54 )46/55٪( ماده مثبت شناسایی گردیدند که این اختالف از 
و  جهرمی  کارگر  مطالعه  در   .)P>0/05( منی باشد  معنادار  آماری  لحاظ 
نیز 9/8٪ نرها و 8/7٪ ماده های مورد مطالعه  همکاران در سال 1391 
حاوی ماکرو کیست بودند و متامی منونه های از لحاظ میکروکیست مثبت 
بود که نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنادار بین جنسیت دام و میزان 
آلودگی می باشد )12(، که نتایج آن با نتایج حاصل از این مطالعه مطابقت 

دارد. عالوه بر این نتایج مشابهی از عدم ارتباط آلودگی سارکوسیستی با 
جنسیت دام در استان هاي کرمان، شیراز، تربیز و بغداد نیز گزارش شده 
ماده  جنس  در  را  آلودگي  موارد  ميزان   Mohanty  .)4،14،16،21( است 
گاو و گوسفند بيشرت اعالم منود و دليل آن را طول مدت بيشرت پرورش و 

نگهداري در دام هاي ماده دانست )18(.
طبق نتایج حاصل از مطالعه حارض مشخص گردید اختالف معنادار آماری 
بین میزان شیوع عفونت در سنین مختلف وجود دارد و با افزایش سن 
احتامل آلودگی نیز بیشرت می شود و در حیوانات جوان تر شیوع کمرتی 
نسبت به مسن ترها مشاهده می شود، به عبارت دیگر ارتباط مستقیم بین 
سن دام و شیوع آلودگی سارکوسیستی وجود دارد )P<0/05(. در بررسی 
ماکروسکوپی گاوان شهرستان خوی، بیشرتین میزان ماکرو کیست در رده 
در   ٪22/33 با  شیوع  میزان  کمرتین  و   ٪7/37 با  سال  از سه  باالتر  سنی 
رده سنی زیر دو سال گزارش شد. در بررسی میکروسکوپی نیز بیشرتین 
میزان شیوع در رده سنی باالی سه سال بود بطوری که در گاوان ٪52/63 
شیوع  میزان  کمرتین  همچنین  بودند.  آلوده  سال  سه  باالی  منونه های 
میکروکیست در گاوان با 32/56 ٪ متعلق به رده سنی کمرت از دو سال 
می باشد. احتامال سیر صعودی شدت آلودگی و میزان باالتر آلودگی در 
علت  به  مسن تر  دام های  بیشرت  برخورد  علت  به  باالتر،  سنی  رده های 
طول زمان چرای بیشرت و نیز حجم غذای مرصفی باالتر آن ها و در نتیجه 
ریسک باالتر مواجهه با مدفوع آلوده سگ و در برخی موارد گربه باشد 
که اکرثا در مراتع یعنی محل تغذیه دام ها وجود دارند. این در حالیست 
ارتباط  مشاهده  عدم  علی رغم  جهرم  در  و همکاران  کارگر جهرمی  که 
معنادار بین سن و میزان شیوع ماکرو کیست، خرب از رابطه مستقیم سن 

با شیوع میکروکیست دادند )12(.

منودار 2-2 - درصد فراوانی نسبی سارکوسیست در عضالت مختلف در بررسی به روش میکروسکوپی )هضمی(.
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اختالف  ماکروکیست،  به  مختلف  عضالت  آلودگی  میزان  بررسی  در 
داشت  وجود  مختلف  عضالت  در  آلودگی  میزان  بین  آماری  معنادار 
 ٪81/82 با  مری  و   ٪90/91 با  اسکلتی  عضالت  بطوری که   ،)P<0/05(
در  و  داشتند  را  آلودگی  میزان  کمرتین   ٪36/36 با  دیافراگم  و  بیشرتین 
آلودگی  میزان  بررسی  نشد.  مشاهده  ماکروکیست  نیز  قلب  عضالت 
عضالت مختلف به میکروکیست، حاکی از وجود اختالف معنادار آماری 
گاوان مورد  در   .)P<0/05( بود  آلودگی در عضالت مختلف  میزان  بین 
بررسی عضالت اسکلتی و مری به ترتیب با 96/81٪ و 88/30٪ بیشرتین 
آلودگی  میزان  کمرتین   ٪34/04 با  قلب  و  میکروکیستی  آلودگی  میزان 
بصورت مشاهده  که  تربیز  در  و همکاران  در مطالعه همتی  داشت.  را 
مستقیم عضالت مري، قلب و دیافراگم در الشه هاي گاوي صورت گرفت 

آلودگی به کیست های ماکروسکوپی در این عضالت مشاهده نشد )9(.
در مطالعــه بنیادین و مشکی در سال 1385، ميزان آلودگي عضالت مختلف 
به ميكروكيست ساركوسيست مورد برريس قرار گرفت و نتايج نشانگر اين 
بود كه ارتباط معني داري بني ميزان آلودگي در قسمت هاي مختلف وجود 
دارد )3(. همچنني در مطالعه اي كه شكرفروش و همكاران در سال 1383 
اصفهان  كشتارگاه  در  شده  كشتار  گاوهاي  الشه  آلودگي  ميزان  روي  بر 
آن ها  گاوي كه روي  از 250  يك  دادند، در هيچ  انجام  به ساركوسيست 
مطالعه انجام شد آلودگي به كيست هاي ماكروسكوپي انگل مشاهده نشد 
در حال كه  94/8٪ گاوهاي مورد آزمايش به كيست هاي ميكروسكوپي 
انگل در  به ميكروسيست  آلودگي  توزيع  بودند كه  آلوده  ساركوسيست 
 ،٪37/2  ،٪53/6 برتتيب٪84/4،  ران  و  زبان  ديافراگم،  مري،  قلب،  عضله 

29/6٪ و 26/8٪ در صد بود )21(.

نتیجه گیری
ماکروسکوپی  به  نسبت  میکروسکوپی  روش  ارجحیت  مطالعه،  این  با 
آشکار شد و روش هضمی توسط بسیاری از محققین برای تشخیص توصیه 
می شود و شانس تشخیص آلودگی را در بافت های مختلف عضالنی بیشرت 

می کند.
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