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چکیدُ
سبضکَسیستیس یک تکیبذتِ اًگلی زضٍىسلَلی اخجبضیست کِ هیتَاًس هَخت اذتالالت گَاضضی زض ثعّب ٍ ذسبضات ٌّگفت
هبلی زض غٌؼت زاهساضی گطزز .ایي هغبلؼِ ثب ّسف تؼییي هیعاى ضیَع ػفًَت سبضکَسیستیس زض ثعّبی کطتبضی زض کطتبضگبُ
ذَی ،ایطاى ثباستفبزُ اظ ضٍش هیکطٍسکَپی ٍ هقبیسِ آى ثب ضٍش هبکطٍسکَپیثِ هطحلِ اخطا زضآهس .ثسیيهٌظَض الضِ202
ضأساظ ثعّبی کطتبضی اظ ًظط ٍخَز هبکطٍکیست ثب هطبّسُ چطوی ٍ سپس ثِضٍش هیکطٍسکَپی هَضز ثطضسی قطاض گطفت.
عجق ًتبیح ثِزست آهسُ  1/96زضغس ثعّبی هَضز هغبلؼِ آلَزُ ثِ هبکطٍکیست تطریع زازُضسًس .زض ثطضسی هیکطٍسکَپی
 22/55زضغس ثعّبی هَضزهغبلؼِ اظلحبػ آلَزگی هثجت تطریعزازُضسًس .تحلیل زازُّب ًطبى زٌّسُ ٍخَز اذتالف هؼٌیزاض
آهبضی ثیي هیعاى آلَزگیزض ضزُّبی سٌی هرتلف ثَز ٍ هیعاى ػفًَت ثب افعایص سي ثیطتط هیضس ( ،)p < 0/05زض حبلیکِ هیعاى
آلَزگی هستقل اظ خٌس ثَز ٍ اذتالف هؼٌیزاضی ثیي هیعاى آلَزگی خٌسّبی هرتلف ٍخَز ًساضتّ .وچٌیي اذتالف آهبضی
هؼٌیزاضی ثیي هیعاى آلَزگی زض ػضالت هرتلف ٍخَز زاضت ( ٍ )p < 0/05ثیطتطیي هیکطٍکیست زض ػضالت اسکلتی ثب
 84/78زضغس ٍ کوتطیي هیکطٍسیست زض ػضالت قلت ثب  28/26زضغس هطبّسُ ضس.ایي هغبلؼِ ًطبى زاز ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ضٍش
هیکطٍسکَپی زض تؼییي هیعاى آلَزگی ثِ سبضکَسیست زض قیبس ثب ضٍش چطویاضخحیت فبحطیزاضز لصا الظم است زض هَضز
تؼییي آلَزگیّبی سبضکَسیستی زض الضِّبی ثعّبی کطتبضی زقت ثیطتطی اػوبل ضَز.
کلوات کلیدي :سبضکَسیستیس ،ضٍش هیکطٍسکَپی ،هیکطٍکیست ،ثع.

هقدهِ
زض حبل حبضط سبضکَسیستیس یکی اظ ضبیغتطیي

ٍاسظ ّن چَى گبٍ ،گَسفٌس ،ثع ٍ ذَک هیضًَس

اًگلّب زض چْبضپبیبى اّلی است .آلَزگی آى زض ثطذی

( .)3 ،2 ،1سبضکَسیستیس ثطای اٍلیي ثبض تَسظ هیطط

اظ هیعثبًبى ّن چَى گبٍ ،گَسفٌس ٍ ثع ثسیبض ضسیس

زض سبل  1843زض هَش ذبًگی گعاضش ضس ( .)4ثط

است .ثطذی اظ گًَِّبی سبضکَسیستیس قبزض ثِ ایدبز

اسبس تدبضة حبغل اظ ثطضسیّبی اًدبم ضسُ زض

ثیوبضی ٍ زض ًتیدِ ثبػث کبّص ٍظى ،ثیاضتْبیی،

زاذل ٍ ذبضج ،غٌؼت گَضت سبالًِ هیلیَىّب زالض

لٌگص ،فلح ،تت ،کن ذًَی ،ضؼف ػضالًی ،کبّص

ذسبضت زض ًتیدِ هؼسٍم کطزى الضِّبی آلَزُ ثِ

تَلیس ضیط ،سقظ خٌیي ٍ گبّی هطگ زض هیعثبًبى

سبضکَسیستیس هتحول هیضَز .ثطذی اظ گًَِّبی
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سبضکَسیستیس زض اًسبى هَخت اذتالالت گَاضضی

زقیقتطیي ضٍشّبیی ثَزُ کِ زض اکثط ًتبیح حبغل اظ

اظ خولِ تَْع ،استفطاؽ ٍ اسْبل هیضَز .اًسبى ثب

هقبالت ذبضخی ثِ چطن هیذَضز (.)8 ،1

هػطف گَضت ًینپع یب ذبم گبٍ ٍ گبٍهیص حبٍی

ّسف اظ هغبلؼِ حبضط هقبیسِ ٍ اضظیبثی ضٍشّبی

سبضکَسیستّبی ضسیسُ سبضکَسیستیس ثٍَی

هبکطٍسکَپی ٍ هیکطٍسکَپی ثب تْیِ گستطش ثبفتی

َّهیٌیس ( )S. bovihominisیب ذَضزى گَضت ذَک

خْت تطریع آلَزگی گَضت ثعّبی شثح ضسُ زض

حبٍی کیست سبضکَسیستیس سَییَّهیٌیس (

کطتبضگبُ غٌؼتی ضْطستبى ذَی ثَزُ است.

S.

 )suihominisآلَزگی ضا کست هیکٌس ٍ ثبػث

هَاد ٍ رٍشّا

سبضکَسیستَظیس ضٍزُای زض افطاز ثب ایوٌی سبلن

زض ایي هغبلؼِ تَغیفی -هقغؼی عی زٍضُی ضصهبِّ

هیضَز (ّ .)6 ،5 ،1وچٌیي ػٌَاىضسُ است کِ ثطذی

(فطٍضزیي تب ضْطیَض  )96زض ثبظُّبی ظهبًی  10ضٍظُ

کیستّبی اًگل ٍخَز زاضز کِ هیتَاًس زض اًسبى

ثب هطاخؼِ ثِ کطتبضگبُ ذَی ٍ ثؼس اظ تْیِ الضِّبی

تَکسیٌی ثِ ًبم سبضکَسیستیي ایدبز کٌس کِ اًسبى ضا

هَضز هغبلؼِ ثبفتّبی هرتلف ضبهل ظثبى ،هطی،

هسوَم ًوبیس ( .)7اغلت آلَزگیّبی اًسبى ثِ زلیل

قلت ،زیبفطاگن ،ضاى ٍ ثبظٍ اظلحبػ ٍخَز کیستّبی

هجْن ثَزى آثبض ٍ ػَاضؼ ایدبزضسُ ٍػسم زقت ٍ

زاًِ ثطًدی هَضز هطبّسُ ٍ ثبظضسی قطاض گطفت .زض

آضٌبیی پعضکبى تطریع زازُ ًویضَز ،لصا ثطضسی ٍ

عَل اخطای عطح زض هدوَع تؼساز  202الضِ ثع

هغبلؼِ گستطزگی ضیَع ایي اًگل زض زامّب ضوي آًکِ

کطتبضی هَضزثطضسی هبکطٍسکَپیک قطاض گطفت.

هیتَاًس هَخت ثبال ضفتي آگبّیّب ٍ احتوبل

اعالػبت هطثَط ثِ زامّب اظ قجیل :خٌسًَ ،ع زام،

پیطگیطی ثِهَقغ زض خلَگیطی اظ تلفبت زاهی گطزز،

سي ،ثبفت حبٍی هبکطٍکیست ٍ ضست آلَزگی زض

هغوئٌبً هیتَاًس هَخت آضٌبیی ثیطتط ثب آلَزگیّبی

فطم اعالػبتی ثجت ضس .زض ازاهِ خْت ثطضسی

ایدبزضسُ تَسظ ایي اًگل زض اًسبى ٍ ًیع ػَاضؼ ٍ

هیکطٍسکَپی ثب ضٍش هیکطٍسکَپی  100گطم اظ ّط

ذسبضات ًبضی اظ آى ضَز .عی ثطضسیّبی هیساًی

ثبفت زام ثستِثٌسی ٍ ثِ آظهبیطگبُ اًگلضٌبسی

اًدبمضسُ هؼیيضسُ است کِ زض ثبظضسیّبی

زاًطکسُ زاهپعضکی زاًطگبُ آظاز اضٍهیِ هٌتقل گطزیس؛

کطتبضگبّی ػضالت زامّب هؼوَالً فقظ کیستّبی

ٍ پس اظ تْیِ  50گطم ًوًَِ ّوَلیع ضسُ ٍ ّضن ٍ

هبکطٍسکَپیک تطریع زازُ هیضًَس ٍ کیستّبی

ضًگآهیعی ثبفت ،ثطضسی هیکطٍکیستّب زض ثبفتّبی

هیکطٍسکَپی اظ زیس ثبظضسبى گَضت هرفی هیوبًس

هرتلف ّط زام اًدبمضسُ ٍ زازُّبی حبغل ثؼس اظ

لصا آهبض اضائِضسُ تَسظ ثبظضسی کطتبضگبّی کوتط اظ

اضبفِ ضسى ثِ فطمّب ٍ خساٍل تْیِضسُ زض هطحلِ

هقساض ٍاقؼی است.ثب تَخِ ثِ ثؼس ٍسیغ آلَزگی زض

قجل ،عجقِثٌسی ٍ هَضز تدعیِ ٍ تحلیل آهبضی قطاض

سغح کطَض ٍ استبى آشضثبیدبى غطثی ٍ ضْطستبى

گطفت (.)9

ذَی (ثِػٌَاى یکی اظ هْنتطیي ضْطّبی استبى ٍ

تعییي سي ٍ جٌسّ :ط الضِ زام ثب ثطضسی زًساىّب ٍ

ضٍاج زام زاضی زض آى) ضطٍضت اًدبم تحقیقی ثط پبیِ

استفبزُ اظ فطهَل زًساًی ٍ ثطضسی اًسام تٌبسلی ،تؼییي

ثطضسی هیکطٍسکَپی ضیَع سبضکَسیست زض ثعّبی

سي ٍ خٌس گطزیس.

کطتبضی خْت ثِ چبلص کطیسى ضٍشّبی سٌتی،
ثیصاظپیص

ًوبیبى

هیضَز.

ّوچٌیي

بررسی آلَدگی بِ کیستّاي هاکرٍسکَپی:

ضٍش

کیستّبی سبضکَسیست ثِ غَضت زاًِ ثطًدی زض

هیکطٍسکَپی یکی اظ سبزُتطیي ٍ زض ػیي حبل اظ
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ثبظضسی کطتبضگبّی ،قبثل ضٌبسبیی ّستٌس .اًساظُ

تب  1/30اظ هحلَل گیوسبی تدبضی) ضًگآهیعی

کیست ثستگی ثِ سي کیست ٍ ًَع هیعثبى آى زاضز اهب

ضسگستطش ضًگ آهیعی ضسُ ثب هیکطٍسکَح ًَضی

ضکل پبیِ آى فطقی ًویکٌس .زض کطتبضگبُ ػضالت

ثب ثعضگٌوبیی  40یب  100اظ ًظط ٍخَز سیستی ظٍیت

اسکلتی ،ظثبى ،قلت ،هطی ٍ زیبفطاگن اظًظط ٍخَز

سبضکَسیست ثطضسی گطزیس .زض غَضت ػسم

کیستّبی هبکطٍسکَپی ثطضسی گطزیسًسّ .وچٌیي

هطبّسُی اًگل آظهبیص ،خْت اعویٌبى اظ ًتیدِی

زض آظهبیطگبُ سغح ذبضخی ًوًَِّب ٍ سپس ػوق ّط

ثسست آهسُ زٍثبضُ تکطاض ضس .هحلَل ّضوی حبٍی

ًوًَِ ،ثب ظزى ثطشّبی ٍضقِ ٍضقِای ،اظ ًظط ٍخَز

 100سیسی فسفبت ثبفط ( 10 ،)pH = 7/2سیسی

کیستّبی هبکطٍسکَپی ثطضسی ضسًس.

اسیس کلطیسضیک ٍ  2/5گطم پَزض پپسیي ثَز (.)13

تْیِ گسترش هستقین :زض آظهبیطگبُ ّط ًوًَِ ضا

رًگآهیسي گسترشّا با گیوسا :ضًگ گیوسب هؼوَالً

ثٍِسیلِ پٌس گطفتِ ٍ ثب فططزى ثط ضٍی کبغص غبفی

ثِغَضت هحلَلّبی تدبضی آهبزُ ،هَخَز ثَز کِ

ذًَبثِ ًوًَِ ضا گطفتِ ٍ سپس ثب کوک پٌس ًوًَِ ضا

ثطحست هؼوَل اظ ضًگ ثِ ًسجت یک قسوت زض ًِ

ثِغَضت هْطی ثط ضٍی الم فططزُ تب الیِای اظ ًوًَِ

قسوت هحلَل ثبفط استفبزُ هیضسّ .وچٌیي هیطس ثب

ثط ضٍی الم اثط ٍ ضزی ثِخبی ثگصاضز ایي ػول ضا ثط

استفبزُ اظ پَزض گیوسب ،ضًگ هَضز ًیبظ ضا تْیِ کطز.

ضٍی ّط الم حساقل سِ ثبض تکطاض ًوَزُ ،ثسیي عطیق

 7/5گطم پَزض گیوسب ٍظى ضسُ ٍ سپس ثب 500

سِ گستطش هْطی ثط ضٍی ّط الم تْیِ ضس (.)10

هیلیگطم گلیسیطیي هرلَط گطتِ ٍ ثب ّبٍى زض ثي

سپس ثط ضٍی الم ثب استفبزُ اظ قلن الوبس ضوبضُ

هبضی ثِ هست  2سبػت زض زضخِ حطاضت  50زضخِ

ًوًَِ ضا ثجت ًوَزُ ٍ پساظایٌکِ گستطشّب ذطک

سبًتیگطاز ذَة هرلَط ضسُ ٍ ثِ ّن ظزُ ضس ،زض

ضسًس ًبمّب ضا ثِغَضت پطتثِپطت زض کبپلیي خبض

ایي ظهبى هحلَل اظ ثي هبضی ذبضج ضسُ سپس 500

چیسُ ٍ ثب هتبًَل هغلق  Merkثِ هست  3زقیقِ فیکس

هیلیگطم هتبًَل ذبلع ثِ آى افعٍزُ ٍ ثِ ظطف

گطزیس (.)11

ضیطِای تیطُ هٌتقل گطتِ ٍ ثطچست تبضید تْیِ آى ثط

رٍش هیکرٍسکَپی :زض ایي ضٍش حسٍز  50گطم اظ

ضٍی ضیطِ ًَضتِ ضسُ ٍ گیوسب ثِ یک هحیظ تبضیک

ثبفت هَضز ًظط (قلت ،زیبفطاگن ،ثبظٍ ،ضاى ٍ هطی) .ثب

ثطزُ ضس .ثؼس اظ ّ 2فتِ ضًگ ثب کبغص غبفی ،غبف

چطخ گَضت لِ گطزیسُ ٍ زض  100هیلیلیتط هحلَل

ضس .گیوسب آهبزُضسُ ٍ ثِػٌَاى ضًگ استَک هَضز

ّضوی قطاض زازُضس کِ ثِ هٌظَض خلَگیطی اظ اًتقبل

هػطف قطاض هیگطفت .المّب ضا زض کبپلیي خبض گصاضتِ

آلَزگی اظ ًوًَِای ثِ ًوًَِ زیگط ،پس اظ ّطثبض

ٍ ضًگ گیوسبی ضقیقضسُ ثب ثبفط ضا ثِ آى افعٍزُ ثیي

استفبزُ اظ چطخ گَضت ثطای یک ًوًَِ ،قغؼبت چطخ

 30-45زقیقِ ظهبى زازُ ضس تب المّب ذَة ضًگ

گَضت ضستِ ٍ ثب الکل پبک ضسُ ٍ ذطک گطزیس.

ثگیطًس .ثؼس اظ گصضت ظهبى حسٍز  30زقیقِ یک الم

سپس ظطف حبٍی ًوًَِ ثِ هست یک سبػت زض

اظ خبض ثطزاضتِ ٍ ثب آة ضستطَ زازُ ضس ٍ پس اظ

گطهربًِ  40زضخِ سبًتیگطاز گصاضتِ ٍ هحلَل اظ

ذطک ضسى زض ظیط هیکطٍسکَح ثب لٌع  100ثِ کوک

غبفی ػجَض زازُ ضس .هحلَل غبف ضسُ ثب زٍض 2500

ضٍغي ایوطسیَى اظ ًظط ٍخَز ظٍآیت اًگل هَضز

ثِ هست  5زقیقِ سبًتطیفَغ ضسُ ٍ زضًْبیت اظ ضسَة

ثطضسی قطاض گطفت .اگط کیفیت ضًگ هغلَة ثَز ،ثقیِ

گستطشتْیِ ضس ( .)12پس اظ ذطک ضسى ،گستطش

المّب اظ خبض ذبضج ضسُ ٍ ضستطَ زازُ هیضس زض غیط

ضا ثب الکل هتبًَل فیکس کطزُ ٍ ثب ضًگ گیسوب (1/20

ایي غَضت ظهبى غَعٍِضی زض ضًگ افعایص زازُ
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هیضس تب یکظهبى ثْیٌِ ثِ زستآیس ٍ ثقیِ المّب عجق

( 1/96زضغس) ثَزٍ .لی زض ثطضسی هیکطٍسکَپی 46

آى ظهبى ثْیٌِ اظ ضًگ ذبضج ضًَس (.)9

ضأس ( 22/55زضغس) ًوًَِ اظ ثعّبی هَضز ثطضسی

تجسیِ ٍ تحلیل آهاري دادُّا :ثطای تدعیِ ٍ تحلیل

آلَزُ گعاضش گطزیس (خسٍل .)1

آهبضی زازُّب اظ ًطمافعاض ً SPSSسرِ  19استفبزُ ضسُ

زض ثطضسی هبکطٍسکَپی ٍ هیکطٍسکَپی ثیطتطیي

است .ثطای تؼییي اضتجبط ثیي هتغیطّب اظ آظهَى آهبضی

آلَزگی هطثَط ثِ ػضالت اسکلتی ٍ کوتطیي هیعاى

ذیزٍ (هطثغ کبی) زض سغح  α =0/05استفبزُ ضس.

آلَزگی هطثَط ثِ ػضالت قلت ثَز (خسٍل .)2
زض ثطضسی هبکطٍسکَپی ٍ هیکطٍسکَپی ثیطتطیي

ًتایج

هیعاى آلَزگی زض ضزُ سٌی ثبالتط اظ  3سبل هطبّسُ

اظ ثیي ً 202وًَِ اذص ضسُ اظ ثعّبی کطتبضی زض

ضس (خسٍل .)3

ضٍش هبکطٍسکَپی آلَزگی کل زض ثعّب چْبض ضأس

خسٍل  -1فطاٍاًی (زضغس) آلَزگی ثِ سبضکَسیست زض خٌسیتّبی هرتلف ثع زض ثطضسی هبکطٍسکَپی ٍ هیکطٍسکَپی
ضٍش آظهبیص
خٌسیت

تؼساز ًوًَِ

هبکطٍسکَپی

هیکطٍسکَپی

ًر

96

)2/08( 2

)22/92( 22

هادُ

106

)1/89( 2

)22/64( 24

خسٍل  –2فطاٍاًی (زضغس) سبضکَسیست زض ػضالت هرتلف ثعّب زض ثطضسی ثِ ضٍش هبکطٍسکَپی ٍ هیکطٍسکَپی
ًَع ػضلِ
ضٍش آظهبیص

تؼساز زام آلَزُ

اسکلتی

ظثبى

هطی

زیبفطاگن

قلت

هبکطٍسکَپی

4

)100/00( 4

)0(0

)25/00( 1

)50/00(2

)0( 0

هیکطٍسکَپی

46

)84/78( 39

)41/30( 19

)60/87( 28

)43/48( 20

)28/26( 13

خسٍل  –3فطاٍاًی (زضغس) ضیَع سبضکَسیست زض ثعّب ثب ضزُّبی سٌی هرتلف زض ثطضسی هبکطٍسکَپی ٍ هیکطٍسکَپی
ضزُّبی سٌی (سبل)
ثیطتط اظ 3

ضٍش آظهبیص

کوتط اظ 2

2-3

هبکطٍسکَپی

)0( 0

)1/56( 1

هیکطٍسکَپی

)14/00( 7

)20/31( 13

3

()3/33

)28/88( 26

بحث
ضٍش هیکطٍسکَپی ثِ ػٌَاى یکی اظ سبزُتطیي ٍ زض

سبضکَسیستیس زاهی ثِ هٌظَض اضائِ آهبض زقیق سالهت

ػیي حبل زقیقتطیي ضٍشّب خْت هغبلؼِ آلَزگی

زاهی ،اغالح الگَی هػطف گَضت ٍ هغبلؼِ
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هتغیطّبی زذیل زض افعایص ٍ کبّص ًطخ ضیَع

ثیي ثعّبی ًط ٍ هبزُ هطبّسُ ًگطزیس کِ ایي اهط ثیبًگط

ػفًَت هیتَاًس حبئع اّویت ثبضسً .ظط ثِ ایٌکِ

ػسم ٍخَز اضتجبط هؼٌیزاض آهبضی ثیي هیعاى ضیَع

زاهپطٍضی ٍ تَلیس گَضت قطهع ثرص ػظیوی اظ

آلَزگی ٍ خٌسیت زام هَضز هغبلؼِ هیثبضس .زض

اقتػبز استبى آشضثبیدبى غطثی ضا ثِ ذَز اذتػبظ

هغبلؼبت زیگطی کِ زض ثعّب غَضت گطفتِ ،ثِ ػسم

زازُ است ،کِ ضْطستبى ذَی ًیع ثؼٌَاى یکی اظ

اضتجبط هؼٌی زاض ثیي هیعاى ضیَع آلَزگی ثب خٌسیت

ثعضگتطیي ضْطّبی ایي استبى ،اظ ایي قبػسُ هستثٌی

زام اشػبى ضسُ است ( .)16 ،15زض هغبلؼِ کبضگط

ًیست .لصا ،ضطٍضت اًدبم تحقیقی ثط پبیِ ثطضسی

خْطهی ٍ ّوکبضاى زض سبل ً 1391یع  9/8زضغس ًطّب

هیکطٍسکَپی هبًٌس ضٍش ّضن آًعیوی ثطای ثطضسی

ٍ  8/7زضغس هبزُّبی هَضز هغبلؼِ حبٍی

ضیَع سبضکَسیست زض زامّبی کطتبضی خْت ثطضسی

هبکطٍکیست ثَزًس ٍ توبهی ًوًَِ ّبی اظ لحبػ

هیعاى ثبظزّی ضٍشّبی سٌتی ثیص اظ پیص ًوبیبى

هیکطٍکیست هثجت ثَز کِ ًطبى زٌّسُ ػسم ٍخَز

هیضَز .عی هغبلؼِ حبضط هطرع ضس کِ هیعاى

اضتجبط هؼٌی زاض ثیي خٌسیت زام ٍ هیعاى آلَزگی هی-

ضٍش

ثبضس ( )16کِ ًتبیح آى ثب ًتبیح حبغل اظ ایي هغبلؼِ

آلَزگی

ثِ

اًگل

سبضکَسیستیس

زض

هیکطٍسکَپی ثب زقت ثسیبض ثیطتطی ًسجت ثِ ضٍش

هغبثقت زاضز.

هطبّسُ هبکطٍسکَپی تطریع زازُ هی ضَز.

عجق ًتبیح حبغل اظ هغبلؼِ حبضط هطرع گطزیس
زض حیَاًبت خَاىتط ضیَع کوتطی ًسجت ثِ هسي تطّب

هغبلؼِ حبضط ثیبًگط ٍخَز اذتالف هؼٌی زاض آهبضی

هطبّسُ هیضَز ،ثِ ػجبضت زیگط اضتجبط هستقین ثیي

ثیي ًتبیح حبغل اظ ثطضسی هبکطٍسکَپی ٍ ضٍش

سي زام ٍ ضیَع آلَزگی سبضکَسیستی ٍخَز زاضز

ّضوی هیثبضس ( )p < 0/05ثغَضیکِ هطبّسُ

( .)p <0/05زض ثطضسی هبکطٍسکَپی ثعّبی ضْطستبى

هبکطٍسکَپی هَاضز هثجت ضا  1/96زضغس ٍلی ثطضسی

ذَی ،ثیطتطیي هیعاى هبکطٍکیست زض ضزُ سٌی ثبالتط

هیکطٍسکَپی هَاضز هثجت ضا  22/55زضغس گعاضش

اظ  3سبل ثب  3/33زضغس ٍ کوتطیي هیعاى ضیَع ثب

هی ًوبیس .ضیَع کوتط کیست ّبی هبکطٍسکَپی زض

 1/56زضغس زض ضزُ سٌی ظیط  2-3سبل گعاضش ضس

ایي هغبلؼًِ ،طبى زٌّسُ فطاٍاًی پبییي سبضکَسیستیس

زض حبلیکِ ثعاى ضزُ سٌی ظیط  2سبل فبقس

کبپبضافلیس ( )S.caparafelisهیثبضس کِ احتوبال ػلت

هبکطٍسیست ثَزًس .زض ثطضسی هیکطٍسکَپی ًیع

آى کوتط آلَزُ ضسى چطاگبُّب ثِ هسفَع گطثِ کِ

ثیطتطیي هیعاى ضیَع زض ضزُ سٌی ثبالی  3سبل ثب

هیعثبى ًْبیی ایي گًَِ است ثبضس ( .)13زض هغبلؼِ-

 28/88زضغس ثَزّ .وچٌیي کوتطیي هیعاى ضیَع

ّبی زیگطی کِ زض ضْطّبی تجطیع ٍ ضیطاظ ثط ضٍی

هیکطٍکیست زض ثعّب ثب  14/00زضغس هتؼلق ثِ ضزُ

ثعّب غَضت گطفتِ هیعاى آلَزگی گعاضش ضسُ ثِ
ضٍش

هیکطٍسکَپی

ثسیبض

ثبالتط

اظ

سٌی کوتط اظ  2سبل هیثبضس .احتوبال سیط سؼَزی

ضٍش

ضست آلَزگی ٍ هیعاى ثبالتط آلَزگی زض ضزُ ّبی سٌی

هبکطٍسکَپی ثَز ( .)14 ،13زض هغبلؼِ زیلوی ٍ

ثبالتط ،ثِ ػلت ثطذَضز ثیطتط زامّبی هسي تط ثِ ػلت

ّوکبضاى هیعاى آلَزگی الضِّبی ثعّب ثب ضٍش

عَل ظهبى چطای ثیطتط ٍ ًیع حدن غصای هػطفی

هیکطٍسکَپی  100زضغس گعاضش ضس ( .)15زض

ثبالتط آًْب ٍ زض ًتیدِ ضیسک ثبالتط هَاخِْ ثب هسفَع

هغبلؼِ حبضط زض ثعّبی هَضز ثطضسی عی ضٍش

آلَزُ سگ ٍ زض ثطذی هَاضز گطثِ ثبضس کِ اکثط زض

هبکطٍسکَپی ٍ هیکطٍسکَپی اذتالف هؼٌیزاض آهبضی

هطاتغ یؼٌی هحل تغصیِ زامّب ٍخَز زاضًس تحقیقبت
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ظیبزی هیعاى ػفًَت ثبالتطی ضا زض حیَاًبت هسيتط

آلَزُ گعاضش ضسًس کِ ( .)16 ،15عجق هغبلؼبت

گعاضش هیکٌٌس (ٍ .)17لی عجق ًتبیح هغبلؼبت

هرتبضیبى ٍ ّوکبضاى ،هحل تطکیل هبکطٍکیست

هرتبضیبى ٍ ّوکبضاى ثیطتطیي هیعاى آلَزگی ثِ

سبضکَسیستیس ثیطتط زض زیبفطاگن ٍ هطی هیثبضس کِ

سبضکَسیستیس زض ثعّبی  2- 4سبلِ ( 49زضغس) ٍ

ثب هغبلؼبت زلیوی ٍ ّوکبضاى زض ایي ذػَظ

کوتطیي هیعاى زض ثعّب ثب سٌیي  5-7سبل (18/4

ّورَاًی زاضز ( .)18 ،15هرتبضیبى ٍ ّوکبضاى زض

زضغس) زیسُ ضس ( .)18کبضگط خْطهی ٍ ّوکبضاى زض

هغبلؼِ ذَز ،هیعاى آلَزگی قلتّبی ثِ ظبّط سبلن

خْطم ػلی ضغن ػسم هطبّسُ اضتجبط هؼٌی زاض ثیي سي

ثعّب ضا ثِ ضٍش ّضوی 70 ،زضغس گعاضش ًوَزًس

ٍ هیعاى ضیَع هبکطٍکیست ،ذجط اظ ضاثغِ هستقین سي

(.)18

ثب ضیَع هیکطٍکیست زازًس (.)16

ػلیطغن آلَزگی ثبالی زامّب کِ گبّی ثِ غس زضغس

زض ثطضسی هیعاى آلَزگی ػضالت هرتلف ثِ

هیضسس ،آلَزگی اًسبًی ثِ ػٌَاى هیعثبى ًْبیی اًگل

هبکطٍکیست ٍ هیکطٍکیست ،اذتالف هؼٌی زاض آهبضی

ثسیبض کن گعاضش هیضَز ( .)1ػلت آى ضبیس اظ سَیی

ثیي هیعاى آلَزگی زض ػضالت هرتلف ٍخَز زاضز

ثسٍى ػالهت ثَزى اغلت هَاضز آلَزگی ٍ اظ سَی

( ،)p < 0/05ثغَضیکِ ػضالت اسکلتی ثب 100/00

زیگط ضفبفیت زیَاضُ کیست زفغ ضسُ ثب هسفَع اًسبى

زضغس ثیطتطیي هیعاى آلَزگی هبکطٍکیستی ضا زاضتٌس

ثبضس کِ هطبّسُ آى ضا ثسیبض زضَاض هیکٌس ٍ زض ًتیدِ

زضحبلیکِ زض ػضالت قلت ثعّب هبکطٍکیست هطبّسُ

اغلت اظ چطن زٍض هی هبًس .اهب زض هَاضزی اظ آلَزگی

ًطس .زض هَضز هیعاى آلَزگی تَسظ هیکطٍکیست ّن

اًسبى ثِ اضکبل ثبفتی اًگل ،کِ زض آى اًسبى ثِ ػٌَاى

ػضالت اسکلتی ثب  84/78زضغس ٍاخس ثیطتطیي

هیعثبى ٍاسظ هحسَة هیضَز ،هطکل ثِ گًَِ

هیکطٍکیست ثَزًس ٍ ثؼس اظ آى ػضالت هطی ثب

زیگطی است .ظیطا اهکبى زاضز کِ سبضکَسیستّب ثب

 60/87زضغس زٍهیي ثبفت ثب ضیَع ثبال ثَز ٍ ػضالت

کیست ثبفتی تَکسَپالسوب اضتجبُ ضَز .گطچِ ثب تَخِ

قلت ثب  28/26زضغس کوتطیي هیعاى آلَزگی

ثِ اًساظُ کلی کیست ،کِ اغلت ثعضگتط اظ کیست ثبفتی

هیکطٍکیستی ضا زاضت .گًَِّبی هرتلف ایي اًگل

تَکسَپالسوب است ٍ ّوچٌیي اًساظُ ثطازی ظٍئیتّب

کیست ّبیی (سبضکَسیستّبیی) ثب اًساظُ هرتلف زض

کِ آًْب ّن ثعضگتط اظ تَکسَپالسوب ّستٌس ٍ سطاًدبم

الیبف ػضالًی حیَاى ایدبز هی کٌٌس کِ فقظ ثطذی ٍ

ضضتِّبیی کِ اظ زیَاضُ کیست زض سبضکَسیست ثِ

تؼسازی اظ آًْب ثب چطن قبثل هطبّسُ ّستٌس ٍ تؼساز

زضٍى آى کطیسُ هیضَز ،ایي زٍ ضا اظ ّن هتوبیع هی-

ثیطتطی ًیعّ ،وبًٌس کیست ثبفتی تَکسَپالسوب،

کٌٌس .لیکي ّویطِ توبیع آًْب اظ ّن ثِ سبزگی هیسط

هیکطٍسکپی ّستٌس فلصا ثِ سَْلت زض ثبظضسی

ًیست ٍ لصا زض سبلّبی اذیط اظ ضٍشّبی هَلکَلی

چطوی کطتبضگبّی اظ زیسُ ًْبى هی هبًٌس .ػلیطغن

ثطای تفکیک آى ّب استفبزُ هی ضَزٌَّ .ظ ًکبت هجْن

ایي ًکتِ ،زض ثبظضسی چطوی ثیطتطیي هَاضز آلَزگی

ٍپیچیسگیّبی ظیبزی زض هَضز اضتجبط هتقبثل گطٍُ

ثِ سبضکَسیستیس زض ػضلِ زیبفطاگن ٍ پس اظ آى زض

ایعٍسپَضا /تَکسَپالسوب/سبضکَسیستیس ٍخَز زاضز

هطی زیسُ هیضَز .زض هغبلؼِ کبضگط خْطهی ٍ

کِ ثبیس ضٍضي ضَز .یکی اظ ایي ًکبت هجْن گعاضش

ّوکبضاى زض ثطضسی هبکطٍسکَپی آلَزُتطیي ثبفت

ثسیبض اًسک سبضکَسپَضیسیَظیس یب آلَزگی اًسبى ثِ

هطی ثب  91زضغس ثَز ( .)16زض هغبلؼِ کبضگط خْطهی

ضکل ضٍزُای ػفًَت هیثبضس کِ هٌدط ثِ تَلیس

ّوبًٌس هغبلؼِ زلیوی ثب ضٍش ّضوی توبهی ًوًَِّب

اٍاٍسیست ٍ زفغ اسپَضٍسیست ثب هسفَع اًسبى هی-

311

 علی هٌدالی ٍ سْراب رسَلی،033 -041  صفحات،0411  تابستاى، شوارُ چْارم، سال سیسدّن،زیستشٌاسی جاًَري

2. Berenji F, Behniafar H, Zabolinejad N,
Fata AM, Salehi M, Sadabadi, F.
Prevalence of Sarcocystis infection in
slaughtered sheep by macroscopic and
histopathologic method in Mashhad.
Medical Journal of Mashhad University of
Medical Sciences. 2019; 62(3): 1556-1561.
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