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 كيست هاي از نظرعرضه شده در شهر تهران خام همبرگر هايمطالعه 

 ساركوسيست
 

   4∗،  بهار شمشادي3، رامين خاكسار   1و2 هدايت حسيني
   استاديار مركز تحقيقات آزمايشگاهي غذا و دارو، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي -1
 ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي استاديار انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور-2

  تغذيه صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  استاديار دانشكده-3
  ايران – دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار استاديار دانشكده دامپزشكي، -4

  
  

  چكيده
 در داخل روده آن مرحله   كه استهشكار كنندن  آ نهاييميزبانه  است ك اجباريه دو ميزبانساركوسيست يكي از انگل هاي تك ياخته اي

صورت كيست در عضالت آن ه  است و مرحله شيزوگوني انگل بهشكار شوندآن ميزبان واسط   انجام مي شود، انگلاسپوروگوني و گامتوگوني
  .مشاهده مي شود

منظور بررسي ه  پس از رفع انجماد ب ر تهران شه در سطح عرضهاي  دست ساز و كارخانهعدد همبرگر خام منجمد 117ددر اين مطالعه تعدا
، با رنگ ثبوت  و،نمونه ها پس از تماس با سطح الم مورد آزمون قرارگرفتDab smear وجود كيست هاي ساركوسيست به روش مهري

ي با چشم غير مسلح  روش مهرنبا آزموهمچنين نمونه ها همزمان .گيمسا رنگ آميزي گرديد و با ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت
 . آزمون آماري قرار گرفت مورد SPSS.11افزار  نرم ازهبا استفادنتايج حاصل .    ماكروكيست بررسي شدداز نظر وجو

 56ر دگرديد،همچنين  تحت آزمايش ماكروسيست انگل مشاهده دست سازاز نمونه هاي فقط در يكي بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه
  . مشاهده گرديداي ساركوسيستهنمونه ميكروكيست 

 آماري اختالف آماري معني داري بين ميزان آلودگي نمونه هاي همبرگر خام دست ساز و كارخانه اي به ميكروكيست هاي لو تحليتجزيه 
  . نشان نداد راساكوسيست

 
  Dabگسترش   ،، ساكوسيستهمبرگر خام  : واژگانكليد

 

   مقدمه-1
      همبرگرهاي توليد صنعتي براساس نوع فرمول ساخت به دو             ههاي گوشتي است كه ممكنهمبرگريكي از انواع فراورد    

  :گروه اصلي تقسيم مي شوند             است به دو شكل صنعتي در كارخانه هاي داراي پروانه هاي
    عنوان  تحت درصد گوشت 30 حاوي  رهاي همبرگ اول –.                بهداشتي و يا دست ساز در اغذيه فروشي ها توليد گردد

        گوشت همبرگرمعمولي كه درتوليد اين نوع همبرگر عالوه بر                       .اين فراورده معموال از گوشت گاو ساخته مي شود

                                                 
  bshemshadi@yahoo.com:  مكاتباتمسئول ∗
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 ،نمك و ادويه استفاده مي گردد سويا،پياز،آرد سوخاريگاو،

 درصد 60داقل  ممتاز كه حاوي ح دوم  همبرگر هاي-
گوشت ويا بيشتر هستند و اجزاء تشكيل دهنده آن مشابه 
همبرگر معمولي است با اين تفاوت كه در توليد آن از سويا 

تمام همبرگر هاي صنعتي از گوشت گاو .استفاده نمي شود
  .]1[توليد ميگردند

 همبرگر هاي دست ساز هم اغلب از گوشت گاو ويا 
توليد ميگردند براي توليد مخلوطي از گوشت گاو وگوسفند 

آنها فرمول خاصي مطرح نيست ولي اغلب حداقل حاوي 
  . در صد گوشت هستند50

تك ياخته ساركوسيست يكي از انگل هاي شايع چهارپايان 
اهلي است و سه گونه از اين انگل در گاو شناسايي شده 

 در عضالت گاو ايجاد كيست bovifelis.Sاست كه گونه
.  نمايد و ميزبان نهايي آن گربه استهاي ماكروسكوپي مي

 آن در عضالت گاو ايجاد كيست هاي bovicanis.S گونه
ميكروسكوپي مينمايد و ميزبان نهايي آن سگ و سگسانان 

 كه اين گونه هم در عضالت گاو hominis .Sاست وگونه
ايجاد مكدوسيست كرده و ميزبان آن پريمات ها و انسان 

يستوزيس روده اي در انسان است، اين گونه عامل ساركوس
گوشت خام گاو حاوي كيست مي باشد كه در اثر مصرف

عفونت در انسان در روده .هاي عفوني آلوده مي گردد
محدود گرديده و اسپوروسيست ها همراه مدفوع دفع مي 

  .]3و2[شوند
از آنجا كه تاكنون تمام مطالعات انجام گرفته در مود آلودگي 

رگاه به اين انگل صورت گرفته دام هاي ذبح شده در كشتا
است نظر به اهميت اين انگل در بهداشت عمومي در اين 
تحقيق براي اولين بار در كشور ميزان آلودگي همبرگرهاي 

  .خام توليدي در شهرتهران به ساركوسيست تعيين گرديد
  

  د وروش كارامو -2
   نمونه همبرگر1-2

ف  عدد همبرگر خام منجمد از نقاط مختل117تعداد 
جغرافيايي سطح شهر تهران تهيه ودر مجاورت يخ به 

 نمونه دست 56از اين تعداد نمونه . آزمايشگاه منتقل گرديد
ساز بود كه به نسبت مساوي از چهار ناحيه 

)  نمونه16از هر ناحيه (شمال،جنوب،غرب وشرق تهران
بصوت خام خريداري گرديد،الزم بذكر است كه از هر 

 نمونه 61و .مونه خريداري گرديداغذيه فروشي تنها يك ن
 واحد صنعتي توليد كننده همبرگر در 12 مربوط به ديگر

استان تهران بود كه از تاريخ هاي توليد متفاوت اين 
 نمونه برداري و مورد آزمون قرار 85 لدر ساوااحدها 

  .گرفت

   رنگ گيمسا 2-2
 ميلي ليتر 100 با Merck گرم  پودر رنگ گيمسا 1,6 

 ميلي ليتر اتانل 100لص مخلوط گرديد وسپس گليسول خا
 ساعت در ظرف تيره در گرمخانه 24به آن اضافه گرديدو

 2پس از صاف كردن .  درجه سانتيگراد نگهداري شد37
 pH=7,2 باPBS ميلي ليتر بافر8ميلي ليتر از رنگ غليظ با 

از اين رنگ براي رنگ آميزي الم ها استفاده . رقيق گرديد
                                                                                                ].4[شد

 پس از خشك شدن الم ها :ثبوت ورنگ آميزي الم ها
 قرار Merck دقيفه در متانل مطلق3بمنظور ثبوت بمدت 

  دقيقه در جار حاوي35 و براي رنگ آميزي بمدت گرفت
قرار داده شد و سپس در زير آب جاري شسته رنگ گيمسا 

الم ها پس از رنگ ].  5و4 [شد و در هوا خشك گرديد
آميزي با استفاده از ميكروسكوپ نوري با درشتنمايي 

و استفاده از روغن ايمرسيون از نظر وجود ) 10×100(1000
 .]7و6[بررسي قرار گرفتزوآيت انگل مورد 

 مركز تحقيقات غذا و دارو در روز هنمونه ها در آزمايشگا
آزمايش از حالت انجماد خارج گرديد و ابتدا توسط 
دامپزشك متخصص از نظر وجود كيست هاي 

 اي بافت هسپس قطع.ميكروسكوپي مورد بررسي قرار گرفت
ا  مربع را با پنس و قيچي جدر سانتيمت1همبرگر به ابعاد 

هر كرده و با پنس چند بار روي يك الم فشار داده شد از 
 Dabروش مهري ه  الم ب4 قطعه و 4 همبرگر هنمون
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smear با رنگ گيمسا رنگ تاز ثبو پس هگرديد ك تهيه 
  .]8[آميزي گرديد

 و SPSS 11نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزار 
قرار  مورد تجزيه وتحليل آماري  T-testآزمون آماري 

  .گرفت

  نتايج  -3
آلودگي به كيست هاي ماكروسكوپيك انگل فقط در يكي از 

  . نمونه هاي همبرگر دست ساز مشاهده گرديد

 همانطور كه در  نمونه همبرگر مورد آزمايش117از مجموع 
 47,9( نمونه 56 در مشاهده مي شود، 1شكل شماره 
 .ميكروكيست ساركوسيست مشاهده گرديد )درصدنمونه ها
 نمونه 30 نمونه همبرگر دست ساز و 26از آنجا كه در 

ميكروكيست ساركوسيست  همبرگر توليد صنعتي آلودگي به
 اختالف آماري T-test، با توجه به نتايج آزمون مشاهده شد

 مشاهده  ميزان آلودگي اين دو نوع همبرگرمعني داري بين
  (p>0.05) .   نگرديد

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2

همبرگر دست ساز             همبرگر صنعتی
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آلوده

سالم

  
ه بر حسب كل نمونه هاي  نسبت  همبرگر سالم و آلود1شكل

  مورد آزمون
  

نتايج آزمون هاي آماري نشان داد در عالوه برآن 
درصد، 30شامل  همبرگرهاي با درصد گوشت متفاوت

 درصد 50درصد و همبرگرهاي دست ساز كه حداقل 60
گوشت در تهيه آنها بكار رفته است، از نظر ميزان آلودگي 

  .)  p>0.05(تفاوتي وجود ندارد
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توزيع فراواني نمونه هاي همبرگر دست ساز آلوده  2شكل 

  برحسب موقعيت جغرافيايي شهر تهران
  

  ميزان آلودگي مشاهده مي شود2انطور كه در شكل هم
مناطق مختلف شهر نمونه هاي همبرگردست ساز در 

اختالف آماري معني ) و غرب ،شرق،،جنوب،شمال(تهران
ه هاي همبرگر  در بين نمونp>0.05) .(داري را نشان نداد 

مناطق مختلف نيز اختالف آماري معني داري  توليد صنعتي
  p>0.05) .(نگرديد مشاهده 

 

  بحث -4
كيست هاي ساركوسيست در عضالت اسكلتي و قلبي 
وسيستم اعصاب مركزي تمام گونه هاي مهره داران  يافت 

 در عضله ي انگلمي شوند،در گاو وخوك معموال كيست ها
اين كيست هاسيلندري .ي يا فت ميشوندومر  ،زبانديافراگم

شكل وسفيد رنگ بوده اندازه آنها از چند ميكرون تا چند 
سانتيمتر متغيير است وممكن است با چشم غير مسلح ديده 

  .]9[شود
 درجه 70كيست هاي ساركوسيست در اثر حرارت پخت 

 دقيقه از بين ميروند،همچنين انجماد 15سانتيگراد در مدت 
 درجه -20جه سانتيگراد بمدت دو روز ودر  در-4در دماي 

 ]..10[بمدت يك روز كيست هاي انگل را غير فعال مي كند

Dubey انجام 1989 و همكاران در بررسي كه در سال 
دادند ميزان آلودگي گاوهاي دنيا به كيستهاي ميكروسكوپي 

 نيز Gracy. ساركوسيست را حدود صد در صد مي دانند
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دگي گاوهاي دنيه به اين انگل را  ميزان آلو1992در سال 
  .]12و11[ درصد برآورد مي كند90بيش از 

Huong  گاوميش 502 تعداد 1999و همكاران در سال 
(Bubalus bubalis)  را در ويتنام از نظر وجود كيست 

هاي ساركوسيست مورد بررسي قرار دادند نتايج اين مطالعه 
كروسيست  درصد حيواتات تحت مطالعه به مي79نشان داد 

هاي ساركوسيست آلوده بودند و با افزايش سن ميزان 
 2-3آلودگي افزابش مي يابد بطوريكه در گاوميش هاي 

 سال  6-7 در صد و در دامهاي 57سال سن ميزان آلودگي 
  ] .13[ درصد مي رسد93اين ميزان به

 1986 و همكاران ازسال  Mahmoudدرمطالعه اي كه 
هاي اردن انجام دادند، مشاهده  روي گوسفندها و بز 1988تا

آلودگي  بز ها 11,7 درصد گوسفندان و 11,3شد بترتيب در 
به ماكروسيست انگل وجود دارد و اين در حالي است كه 

 50,1آلودگي به ميكروسيست انگل در عضله ديافراگم 
 درصد 25,1دصد و 26,4 درصد و در مري 56,4درصد و 

  .]14[در گوسفند و بز مي باشد
Singh گاو را 211  تعداد 2003  و همكاران در سال 

دركشور هند از نظر وجود ساركوسيست مورد مطالعه قرار 
 درصد از گاوها آلودگي به 60,6دادند در اين مطالعه در 

  ].15[ميكروسيست انگل مشاهده گرديد
ر مطالعاتي كه تاكنون در ايران انجام شده است رزمي و د

 به آلودگيا از نظر  بررسي ر1379 در سال همكاران
 در نشخواركنندگان اهلي استانهاي تهران و ساركوسيست

در اين مطالعه ميزان آلودگي به . انجام دادندگلستان 
 صقر و درصد آلودگي به  در گاوماكروسيست انگل
  . ]16[ درصد گزارش گرديد73,4ميكروسيست انگل 

 در سال همچنين در مطالعه اي كه شكرفروش و همكاران
زان آلودگي الشه گاوهاي كشتار شده در  برروي مي1379

 ، در هيچيك   به ساركوسيست انجام دادندكشتارگاه اصفهان
 گاو ي كه روي آنها مطالعه انجام شد آلودگي به 250از 

كيست هاي ماكروسكوپي انگل مشاهده نشد در حال كه  
 درصد گاوهاي مورد آزمايش به كيستهاي 94,8

توزيع آلودگي   آلوده بودند كهميكروسكوپي ساركوسيست
به ميكروسيست انگل در عضله قلب، مري، ديافراگم، زبان 

 درصد 26,8 و 29,6 ، 37,2 ، 53,6 ، 84,4و ران بترتيب 
  ].17[بود

در مطالعه ديگري كه همين محقق در مورد آلودگي به 
ساركوسيست در گاوهاي كشتاري شيراز انجام داده است 

 درصد 99سيست انگل در شيراز را ميزان آلودگي به ميكرو
  ].18[گزارش داده است

در مطالعه حاضر آلودگي به ماكروسيست و ميكروسيست 
هاي ساركوسيست در همبرگرهاي خام منجمد در سطح 
عرضه شهر تهران بررسي گرديد،در اين مطالعه در هيچيك 
از نمونه هاي توليد صنعتي  ماكروسيست انگل مشاهده نشد 

ر توليد همبرگرهاي صنعتي فقط از گوشت گاو از آنجا كه د.
استفاده مي شود ،عدم وجود ماكروسيست در نمونه هاي 
صنعتي با توجه به بررسيهاي انجام شده در ايران روي 

اما در يكي از نمونه هاي دست . گوشت گاو مطابقت دارد 
ساز ماكروسيست انگل مشاهده گرديد كه احتماال بدليل 

ت گاو وگوسفند در توليد اين نمونه استفاده توام از گوش
هاي غير صنعتي ماكروسيست انگل در اين نمونه ها قابل 

  .مشاهده بوده است
 در در اين مطالعه ميزان آلودگي به ميكروسيست انگل

 56( درصد47,9مجموع همبرگرهاي دست ساز و صنعتي 
بدست آمد كه ميزان آلودگي آن كمتر )  نمونه117نمونه از 
 گاو به ميكروسيست انگل در مطالعاتي الشه از آلودگي

از آنجا كه در توليد . است كه در ايران انجام گرفته است
همبرگر از مري و قلب  بعنوان دو ارگان كه عمده آلودگي 

 معموال استفاده ،به ميكروسيست انگل در آن متمركز است
 نمي شود بنابر اين ميزان آلودگي بدست آمده در اين تحقيق

 ميزان آلودگي در اندام هاي خوراكي مانند عضله ران  بابايد
 كه بر اساس .ديافراگم  مورد مقايسه قرار گيردو عضله 

 به  گزارش شدهبا توجه به ميزان آلودگيمنابع موجود و 
 در قسمتهايي از الشه كه براي توليد ميكروسيست اين انگل

شود با مقدار آلودگي بدست آمده در همبرگر استفاده مي 
  . همخواني دارد قيقح در اين ت خام منجمدمبرگره

 ساركوسيست در  ميكروسيستبا توجه به فراواني باالي
 پخت كامل اين فراورده غذايي و ،همبرگرهاي خام منجمد

 تا از انتقال ودشاجتناب از مصرف نيمه پخته آن  توصيه مي 
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 Wongدر مطالعه اي كه . عفونت به انسان جلوگيري شود
 به منظور بررسي فراواني كيست 1992در سالو همكاران 

هاي ساركوسيست در عضالت اسكلتي انسان انجام دادند، 
 درصد افراد مورد مطالعه ميكروسيست 21 در ه شدنشان داد

اين موارد بدليل استفاده از . وجود داردساركوسيست 
گوشتهايي كه حرارت پخت آنها براي غيرفعال كردن كيست 

  ].19[استت ،ايجاد شده انگل كافي نبوده اس
  

   تقدير و تشكر-5
از مديريت و كارشناسان آزمايشگاه انگل شناسي دانشكده 

دامپزشكي دانشگاه آزاد گرمسار و مركز تحقيقات 
آزمايشگاهي غذا و دارو وزارت بهداشت تقدير و تشكر 

  . بعمل مي آيد
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