
 ثوختة                                                       

وة ئةجمورة  دروستكةر لةناو شانةدا رنجورةكاني ساركوسيست بريتني لة جورة مشةخوري تورةكة
ية. ساركوسيست يةكيكة لة هةرة بالوترين مشةخورة   Apicomplexaسةر بة هوبةي  مروئاذةلية

وةهةروةها توشي ذمارةيةكي زور لة ئاذةلة كيويةكان و تةيرو توال  كة توشي ئاذةلي مالي دةبن
لة كوردستاني  طرنكي مةرو بزن وةك سةرضاوةي طوشتسةرةراي   تةنانةت توشي مروظيش دةبن.

عراق, بةالم زانياريةكي كةم بةردةستة لة سةر بالوبونةوةي جورة كاني ساركوسيست كة توشي ئةم 
 جورة ئاذةالنة دةبن. 

, ويذينةوةية ئةجنام درا بو ليكولينةوة لة ريذةي بالو بونةوةو شيوةي دةرةكي مشةخورةكةئةم ت
 بوهيليةكاني جورةكاني  ثيكهاتةا كاندا بة ضاو وة بة وردبني وةهةروةهطورانكاري لة ثيكهاتة شانةيية

Sarcocysits و بزندا. رةلة م 

 2018سةر بزندا كوكرانةوة لة ماوةي مانطي طةالويذي  600سةر مةرو  400منونةي سورينضك لة 
, بة ضاو وة بة وردبنيينيان بو ئةجنام درا , منومة وةرطرياوةكان ثشكن 2019تاوةكو مانطي طةالويذي 

بيين تيشكي ئامادة كردني ثارضة شانة بو وردسةرةراي ئةوة ضةنةها ريطاي ناسينةوة بةكارهات وةكو 
 و الكرتوني و تكنيكي طةديلةيي.

سةر مةردا  38لة % 9.5 سةر مةردا برييت بو لة 400توشبون لة ئةجنامةكان دةرياخنست كة ريذةي 
و دةركةوت هةمو ئةوئاذةالنةي كة بة ضاو , سةر بزندا 53% لة 8.8 بة ريذةيسةر بزندا  600وة لة 

ئاذةل لةكوي  91. بة طشيت  Sarcocysitsتوشبوبون بة   ثشكنينيان بو ئةجنام درابوبة ورد بني 
لة هةردو   Sarcocysits%  لة مةرو بزندا توشبونة بة 9.1و بة ريذةي  ئاذةلي سةربراو 1000

 جوري بة ضاو و بة ورد بني.

ثشت بةسيت بة سيفةتي ثيكهاتةكان , تايبةمتةندي خانة خوييةكة, جوري ئةندامة توشبووةكة و  
لة   S. Mouleiولة مةردا   S. giganteanبو دوو جور  Sarcocysitsزانياريةكاني ثيشوتر 

لة هةردو ئاذةلدا هةن وة لة  Sarcocysits . هةروةها ثشكنني بة ورد بني دةرخيست كةبزندا
 لة بزندا. S. capracanisو لة مةر   S. tenellaجورةكاني 

هةمان ئةو سيفةتانةن كة بة  Sarcocysitsرونيان كردةوة كةسيفةتةكاني  TEM , SEMئةجنامي 
 ,وmerozoite   ( ضةندةها cystsتورةكةكان )هةروةها ئةجنامةكان دةرياخنست كة  ضاو بينراون.

bradyzoite  .شيوةي موزي تيدابو Bradyzoite و ئةجنام  كة دوو بةرطيان هةية كان ناسرانةوة 



مةرو بزنةي كة توشي ئةم مشةخورانة  20ئةو  وة هةمو sarcocystدرا بو بو هةر ضوار جورةكاني 
 بون.

ر بو ضوار جني ةبةبةكارهيناني ضوار ثرامي  S r RNA 18 بةبةكارهيناني زوركردني جيين
 850و1050 كة بريتني لةجياوازمان دةسكةوت جيين ضوار قةبارةي   PCRبةبةكارهيناني تكنيكي 

كة جياكراونةتةوة بة جورةكاني كة لة بانكي  جورة بةبةراوردكردني ئةم ضوار .bp 570و 60و 
ئةجنامي  ة يةك دةضن, بة جياوازييةكي زور كةم.% ل99ةوت كة بة ريذةي دةرك  NCBI جينيدا هةية

ثةيوةنديةكي  نةي كة تازة دوزراونةتةوة Sarcocystesدةرخيست كة ئةو  ثةرةسةند و طةشةكردن
لريةدا دةتوانني ئةو ثيشنيارة , S. gigantea , S. moulei, S. medusiformisزوريان هةية 

لة   S. mouleiلة بزن و  S. giganteanي بو  ةرو بزن وةك دوو خانةخويي ناوةندكة مبكةين 
  Sarcosist وةهةروةها توشبوي ثيضةوانة رودةدا و تايبةمتةندي خانةخويي بو جورةكانيمةردا, 

لة   S. medusiformisوةهةروةها بوني مشةخوري جوري  طاي تريوانينو طومانة لة ئيستادا.جي
ثيكهاتة وة دلنيابوينةوة لة ريطةي سيفةتو تويذينةوةيةدا  بزندا بو يةكةم جار تومار كرا لةم

 .طةرديلةيةكانيةوة

ئةمتويذينةوةية دةرخيست كة مةر و بزن وةك سةرضاوةي طوشت بةكار ديت لة هةولري و كوردستاني 
كةبة ريذةيةكي زور توشي سةرضاوةي  Sarcocystsوةثيشنيار دةكةين كة ثشكنني بكريت بو  عراق

اني تكنيكي جيين ثيشكةوتو بو ريت بةبةكارهينتويذينةوةي زياتر ئةجنام بد كوشت دةبن وةهةروةها
ئةمتويذينةوةية بة يةكةم تويذينةوة هةذمار دةكريت  جياكردنةوةي جورةكان و ثةيوةندي نيوانيان.

لة مةرو بزندا لة شاري سوران, هةولري   Sarcocystistsبو مايتوكوندريا لة نةخوشي  ITS 1لة سةر 
 , عرياق.

 

 


