مروری بر آلودگی دام ها و انسان به انگل سارکوسیست
*

سمیه منزه هرسینی

چکیده
سارکوسیست در بسیاری از حیوانات اهلی دیده می شود .این انگل از تمام نقاط دنیا گزارش شده است .میزان آلودگی دامها به
این انگل در نواحی مختلف دنیا در حدود %077-07تخمین زده شده است .امروزه گونه های مختلفی از سارکوسیست در
انسان و حیوانات شناخته شده اند .آلودگی آن در بعضی از میزبان ها مانند گاو ،گوسفند و بز بسیار شدید است .انسان هم می
تواند میزبان واسط واقع شود وهم میتواند میزبان نهائی واقع بشود .این انگل باعث کاهش اشتها ،تب ،کاهش وزن ،ضعف
عمومی ،آنمی ،کاهش تولید شیر ،سقط جنین و گاهی مرگ در میزبانان واسط همچون گاو ،گوسفند ،بز و خوک می شوند.
این بیماری را نمی توان با عالئم بالینی تشخیص داد .کیست های دانه برنجی در برخی از حیوانات قابل شناسایی هستند .در
زیر میکروسکوپ کیست ها در اندازه های مختلف و حاوی برادی زوایت هستند که به صورت بازوفیلیک مشاهده می شوند که
به آنها اجسام  Miescherگفته می شود.
کلمات کلیدی :سارکوسیست ،سارکوسیستوز ،تک یاخته

*دکترای تخصصی پاتولوژی ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
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مقدمه
سارکوسیست در بسیاری از حیوانات اهلی دیده می شود.

این انگل در نواحی مختلف دنیا در حدود %077-07تخمین

این انگل از تمام نقاط دنیا گزارش شده است .بیشترین

زده شده است .سارکوسیست انگلی داخل سلولی است و

گزارش ها مربوط به از کانادا ،انگلستان ،ایسلند ،ایاالت

بیشتر ماهیچه های اسکلتی و قلبی را مبتال می کند

متحده آمریکا ،نروژ و استرالیا است .میزان آلودگی دامها به

(شکلAfshar( )0وهمکاران)0701

.

شکل  :1تصویر هیستوپاتولوژیکی انگل سارکوسیست

این انگل از شاخه ی آپی کمپلکسا و خانواده

گفته می شود که خوردن آن توسط انسان باعث بروز

Sarcocystidaeاست .سارکوسیست برای اولین بار

عالئم گوارشی مثل تهوع ،سرگیجه ،اسهال و سردرد

توسط  Meisherگزارش شد .به تدریج گونه های

میشود .امروزه گونه های مختلفی از سارکوسیست در

مختلف و چرخه زندگی آنها تا سال  0701کشف شدند.

انسان و حیوانات شناخته شده اند (جدول Arshad( )0

سارکوسیست سمی تولید می کند که سارکوسیستین

و همکاران :)1770
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جدول :1گونه های مختلف انگل سارکوسیست و میزبان های واسط و نهایی آن.
ردیف

گونه انگل

گونه میزبان واسط

میزبان نهایی

0

s.bovifelis

گاو

گربه

1

s.bovicanis

گاو

سگ

3

s.hirsutta

گاو

گربه

1

s. cruzi

گاو

سگ و روباه

5

s.bovihuminis

گاو

انسان

6

s.fusiformis

گاومیش

سگ

0

s.levinei

گاومیش

سگ

8

s. caprafelis

بز

گربه

7

s. hircicanis

بز

سگ

07

s.capracanis

بز

سگ

00

s. tenella

گوسفند

سگ و روباه

01

s. ariticanis

گوسفند

سگ

03

s. medusiformis

گوسفند

گوشتخواران

01

s. gigantea

گوسفند

گوشتخواران

05

s.neurona

اسب

نامشخص

06

s. bertrami

اسب

سگ

00

s. porcihominis

خوک

انسان

08

s. suihominis

خوک

گوشتخواران

07

s.fulcatula

پرنده

گوشتخواران

17

s. nesbitti

خزندگان

گوشتخواران

10

s. suihominis

انسان

نامشخص

11

s. homonis

انسان

نامشخص

13

s.bovihomonis

انسان

نامشخص

11

s. lindemanni

انسان

نامشخص

در عفونت با

 S. nesbittiانسان میزبان واسط و

رودهای در انسان می باشد ( Frenkelو

خزندگان میزبان نهایی هستند .آلودگی انسان با خوردن

 .)1773Smithدو گونه ی  S.giganteaوS.tenella

آب و غذای آلوده به اواوسیست موجود در مدفوع

در تمام دنیا پراکنده شده اند و دو گونه  S.giganteaو

خزندگان ایجاد می شود ( Dalimiو .)1778 Arshad

 S.medusiformisبه وسیله ی میزبان نهایی که گربه

در بز  S. capracanisو  S. hircicanisکیست های

است به شکل کیست های ماکروسکوپی و غیر پاتوژن

میکروسکوپی

و

caprafelis

S.

کیست

های

پراکنده شده اند ( Valinezhadو همکاران .)1778

ماکروسکوپی ایجاد می کنند ( Derakhshandeو

گونه ی  s.neuronaدر اسب باعث ایجاد عوارض عصبی

 .)1770Gharaghozloدر عفونت با  S. hirsutaدر

می شود .میزبان نهایی آن اپوسوم و میزبان واسط آن

عضالت گاو کیست های ماکروسکوپی ایجاد می شود و

اسب ،راسو یا راکن است .در اسب باعث ایجاد کانون

میزبان نهائی آن گربه است و بیماریزائی ضعیفی دارد (

خونریزی ،آماس و نکروز در نخاع و مغز می شود .اسب

Shekarforoshو همکاران  .)4002گونه  S. cruziدر

بیمار سرحال است اما عدم تعادل دارد و دچار آتروفی

عضالت گاو کیست های میکروسکوپی تولید می کند و

عضالت می شود .اسب تمایل به راه رفتن ندارد ( Hamid

میزبان نهائی آن سگ است .این انگل بیماریزاترین گونه

 Nejatو همکاران .)1707آلودگی آن در بعضی از میزبان

سارکوسیست در گاو بوده و سبب خونریزی در میوکارد،

ها مانند گاو ،گوسفند و بز بسیار شدید است .شکل انگل

ریزش مو ،زردی ،ذات الریه ،تب ،کم خونی ،بی اشتهائی،

سارکوسیست در اکثر میزبان ها یکی است ولی اندازه

کاهش وزن ،سقط جنین ،کاهش تولید شیر ،اختالالت

کیست آن در گونه های مختلف فرق دارد .مثال کیست

عصبی و مرگ می شود ( .)1771 Fayerمیزبان نهائی

های سارکوسیست در گاو با چشم غیر مسلح دیده نمی

گونه  S.hominisانسان و پریمات ها هستند .این انگل

شوند

شوند

برای گاو بیماریزا نیست ،اما عامل سارکوسیستوزیس

( NourollahiFardو همکاران .)1777

ولی

در

گوسفند

دیده

می

روش انتقال
میزبانهای واسط با خوردن خوراک آلوده و یا چریدن در

بافت های آلوده به کیست میزبان های واسط مبتال می

مرتع آلوده به اسپوروسیتهای دفع شده از میزبانهای نهائی

شوند (.)0776 Abo-Shehada

آلوده می گردند و میزبانهای نهائی با خوردن گوشت و
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چرخه ی زندگی
سارکوسیست دو مرحله تکثیر جنسی و غیر جنسی دارد.

اسپیروسیست چهار عدد اسپیروزوایت ایجاد می شود.

مرحله ی غیر جنسی شامل شیزوگونی و تشکیل کیست

میزبان واسط با خوردن مواد حاوی اسپوروسیست آلوده

است که در میزبان واسط انجام می شود و مرحله ی

می شود .اسپوروزوایت ها در دستگاه هاضمه ی میزبان

جنسی شامل گامتوگونی و اسپوروگونی در میزبان نهایی

واسط رها می شود و به دیواره روده هجوم می برد و در

است .گوشتخواران با خوردن بافت های آلوده با کیست

داخل سلولهای اندوتلیوم عروق دو مرحله شیزوگونی را

های سارکوسیست آلوده می شوند .کیست سارکوسیست

پشت سر می گذارد .سپس وارد لنفوسیت های خون شده

در دستگاه هاضمه گوشتخواران پاره می شود و زوایت ها

و مروزوایت ها را ایجاد می کند که به سلول های ماهیچه

رها می شوند .زوایت ها وارد مخاط روده می شوند و تولید

ای حمله می کنند و به کیست تبدیل می شوند .گاهی در

گامت می کنند ( Al-Hootو همکاران  .)1775لقاح

بافت مغزی هم کیست به وجود می آید .آسیب به دیواره

صورت می گیرد و اووسیت بدون اسپور تشکیل می شود.

ی رگ ها سبب خونریزی و کم خونی میزبان می شود

در هر اووسیست دو اسپوروسیست ایجاد می شود و در هر

(شکل  Barham()1و همکاران .)1775

شکل  :2چرخه ی زندگی تک یاخته ی سارکوسیست
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آلودگی در انسان
انسان هم می تواند میزبان واسط واقع شود وهم میتواند

برونشیتی ایجاد می شود .گاهی اسهال که ممکن است تا

میزبان نهائی واقع بشود .در گونه ی  S. hominisانسان

 18بطول بیانجامد به وجود می آید .تورم عضالنی آلرژیک

میزبان نهائی و گاو میزبان واسط است .در گونه ی S.

و دردهای عضالنی گسترده بسته به شدت بیماری ایجاد

suihomoniانسان میزبان نهائی و خوک میزبان واسط

می شود .این عوارض بستگی به پاتولوژی و پاتوژنز انگل

است و نهایتا در گونه ی  S. Lindemanniانسان

در بدن میزبانهای واسط و نهایی دارد .اگرچه گزارش شده

میزبان واسط است و میزبان نهائی مشخص نیست.

است بیماریزایی گونه خوکی از گونه های گاوی شدید تر

آلودگی در انسان هنگامی اتفاق می افتد که گوشت کم

است .پریواالنس سارکوسیستوز روده ای در انسان معموال

پخته دام ها استفاده شود و می تواند عالیمی مانند درد

کم است و ندرتا بیماری همراه با عالئم ایجاد می شود

شکم ،نفخ ،بی اشتهایی ،استفراغ ،اسهال ،اشکال تنفسی و

مگر اینکه تعداد زیا دی کیست خورده شود (Mala

تاکی کاردی را ایجاد کند ( Kudiو همکارن  .)0770در

.)0775

اثر دژنره شدن کیست سارکوسیست در بدن انسان  ،آسم
عالئم بالینی
برخی از گونه های سارکوسیستیس می توانند بیماری

تشخیص داد .بیماری حاصل از سارکوسیست از نظر

ایجاد کنند و در نتیجه باعث کاهش اشتها ،تب ،کاهش

بهداشتی و اقتصادی اهمیت دارد و سالیانه میلیون ها دالر

وزن ،ضعف عمومی ،آنمی ،کاهش تولید شیر ،سقط جنین

خسارت در اثر معدوم نمودن الشه های آلوده به

و گاهی مرگ در میزبانان واسط همچون گاو ،گوسفند ،بز

سارکوسیست به صنعت دامداری وارد می شود ( Singhو

و خوک می شوند .این بیماری را نمی توان با عالئم بالینی

همکاران .)0777

ضایعات کالبدگشایی
کیست های دانه برنجی در برخی از حیوانات قابل

مایع غلیظ و ژالتینی سفید شیری رنگ یا زرد رنگ می

شناسایی هستند (شکل  .)3اندازه کیست بستگی دارد به

باشد .معموال در اطراف کیست ها واکنش بافتی وجود

سن کیست و نوع میزبان آن اما شکل پایه آن فرقی نمی

ندارد.گاهی هجوم ائوزینوفیل ها در اطراف کیست سبب

کند و این کیست شامل سارکولما (غشاء) ،محفظه ای که

سبز شدن اطراف کیست می شود ( Gebreabو

ممکن است با دیواره تقسیم بندی شده باشد و حاوی

 .)0776Woldemeskelدر زیر میکروسکوپ کیست ها
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در اندازه های مختلف و حاوی برادی زوایت هستند که به

.)0775در برخی از میزبانهای آلوده شیزونتها در سلولهای

صورت بازوفیلیک مشاهده می شوند که به آنها اجسام

بافت پوششی عروق در کل بدن پخش می شوند بخصوص

 Miescherگفته می شود و به برادی زوایت ها

در قسمتهائی همانند عضالت مخطط ،کبد  ،مغز ،قلب،

 Rainey’s Corpusclesگفته می شود .در گوسفند و

ریه و کلیه ها قرار می گیرند  .ممکن است خونریزیهای

بز کیست ها در حلق ،مری ،دیافراگم ،زبان ،قلب و

وسیعی به صورت اکی موتیک و پتشی در بافت ها دیده

ماهیچه های اسکلتی دیده می شوند .گاهی آتروفی

شود .گاهی هپاتیت و آماس گلومرولهای کلیویی ،ضایعات

سروزی چربی در چربی های اطراف قلب و کلیه دیده می

و زخمهای دهان ومری و آماس شبکیه ی چشم بوجود

شود .در بافت هایی که شدیدا آلوده هستند کیست های

می اید که این موارد در گاو گزارش شده است (Dubey

دژنره شده سارکوسیست توسط تعداد زیادی سلول آماسی

و همکاران .)0787

و بعد با بافت فیبروزه احاطه شده اند (Tenter

شکل  : 3کیست های دانه برنجی در بافت مری گوسفند

تشخیص
تشخیص بستگی دارد به بررسی دقیق گله و ارتباط آن با

کم خونی مشاهده می شود؛ عالوه بر آن افزایش تیتر آنتی

سگ و گوشتخواران .روشهای تشخیصی به چهار گروه

بادی به سارکوسیست ،کراتین فسفاکیاناز خون ،زمان

تقسیم می شوند -0 :روش میکروسکوپی -1،استفاده از

پروترومبین ،آسپارتات آمینوترانسفراز و الکتیک دی

ایزو آنزیم -3 ،روش هضمی و  -1روش گسترش بافتی؛

هیدورژناز بطور معنی داری افزایش می یابند (Herenda

معاینات هیستوپاتولوژیکی عضالت و طناب نخاعی

و همکاران .)1777

تشخیص را قطعی می کند .در آلودگی با سارکوسیست

درمان
برای درمان این انگل از داروی آمپرولیوم ،سولفامتوکسازول یا پیریمتامین استفاده می کنیم ( Bunyaratvejو همکاران
.)1770
کنترل
نباید به سگ و گربه گوشت خام داد .اگر گوشت مصرف

دامهای اهلی را می خورند به دامداری ها و نیز جاهایی که

شده به وسیله میزبان نهایی پخته شده باشد چرخه ی

مدفوع آنها می تواند آب آشامیدنی ،خوراک یا بستر دامها

انتقال شکسته می شود .اما سرما دادن به گوشت به مدت

را آلوده نماید جلوگیری شود .تجویز آمپریلیوم به صورت

طوالنی الزاما سارکوسیست را از بین نمی برد و در نتیجه

روزانه با دوز  077mg/kgB.Wبرای 37روز بیماری را

به عنوان یک وسیله برای قطع چرخه ی انتقال کمتر موثر

در گاو را کاهش می دهد ( Italianoو همکاران .)1701

می باشد .حتی المقدور از ورود سگ هایی که گوشت خام
قضاوت الشه
قضاوت الشه بستگی دارد به درجة آلودگی و وضعیت

کشورهای در حال توسعه نیز قضاوت الشه برمعدوم

الشه .اغلب بعد از حذف بافت های آلوده به انگل و معدوم

نمودن کل الشه در آلودگی های شدید و در آلودگی های

نمودن آنها به بقیه الشه که فاقد آلودگی باشد اجازه

خفیف حذف بافتهای آلوده و اجازه مصرف به بقیه بافتهای

مصرف می دهند و اگر آلودگی به شکل شدید و عمومی

غیر آلوده توصیه شده است اما استفاده از گرما و یا سرما

باشد کل الشه را از چرخه حذف می کنند .در راهنمای

برای از بین بردن انگل سارکوسیست توصیه نشده است

بازرسی گوشت سازمان خواربار جهانی( فائو) برای

( Beyazitو همکاران .)1770

آلودگی در ایران
مقاالتی که در زمینه بررسی میزان آلودگی دام ها در ایران پژوهش نموده اند مورد مطالعه قرار گرفتند و نتایج به صورت
جدول زیر ارئه شده است (جدول :)1
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جدول  :2مطالعه درصد آلودگی حیوانات اهلی به انگل سارکوسیست در ایران
سال تحقیق

شهر مورد بررسی

حیوان مورد بررسی

درصد آلودگی

ردیف

نام محقق

اصفهان

گاو

٪42 /8

0

Shekarforoshو Ahmadi

4002

نشخوارکنندگان

٪ 94 / 3

1

 razmiوRahbari

4000

تهران و گلستان

%0

3

 Shekarforoshوهمکاران

4000

اصفهان

گاو

1

 Derakhshandeو Gharaghozlo

4002

همدان

نشخوارکنندگان

%200

5

 Najafianو همکاران

4008

شهریار

گاو

%200

6

 Alibeigiو همکاران

4022

شهریار

گوسفند

%82

0

 Alibeigiو همکاران

4022

شهریار

گاو

%97

8

 Dehaghi Mirzaeiو Fallahi

4024

کرمان

گوسفند

%200

7

 Dalimiو همکاران

4008

تبریز

بز

%32/7

07

Shekarforoushو همکاران

4002

شیراز

بز

%44/2

00

کارگر جهرمی و همکاران

4023

جهرم

بز

%42/2

01

 Nourollahi Fardو همکاران

4004

کرمان

گاو

%200

03

 Shekarforoushو همکاران

4007

شتر

%200

01

 ,Parandinو همکاران

4022

همدان

گاو و گوسفند

%200

05

 Boniadianو همکاران

2382

شهرکرد

گاو

%42

06

رسولی و همکاران

2384

سنندج

نشخوارکنندگان

%43/33

00

Shariat Panah

2384

ارومیه

گاو

%4/34

08

Shariat Panah

2384

ارومیه

گاومیش

%3/29

07

Shariat Panah

2384

ارومیه

گوسفند

%23/24

17

Shariat Panah

2384

ارومیه

بز

%20/24

10

Shariat Panah

2384

نقده

گاو

%4/02

11

Shariat Panah

2384

نقده

گاومیش

%33/99

13

Shariat Panah

2384

نقده

گوسفند

%23/2

11

Shariat Panah

2384

نقده

بز

%20/38

15

اکبریان و همکاران

2387

تنکابن

نشخوارکنندگان

%22/22
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نتیجه گیری
با توجه به آلودگی زیاد عضالت دام های اهلی که در ایران به مصرف انسان می به تک یاخته سارکوسیست و
با توجه به اهمیت بهداشتی آن ،توصیه می گردد از مصرف گوشت به شکل نیم پز خودادری شود و اقدامات
پیشگیرانه در کشتارگاه ها من جمله بازرسی دقیق الشه ها و حذف موضعی یا کلی الشه ها انجام شود.
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