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شماره2
رزمىوهمكاران-مجلهتحقيقاتآزمايشگاهىدامپزشكى،دوره5،

بررسى شيوع سرمى توكسوپالسما گوندى در اسب هاى نژاد تركمن استان
خراسان شمالى

س.1. يغفورى، و.1، عابدى، غ.ر.1، رزمى،

1392/10/09 پذيرش: 1392/07/25 دريافت:

ايران. مشهد، مشهد، فردوشى دانشگاه دامپزشكى، دانشكده شناسى، انگل گروه .1

razmi@um.ac.ir مسؤول: *نويسنده

خالصه
و دام با انتشار جهانى مى باشد. اين بيمارى قابليت شيوع در طيف وسيعى از ميزبانان انسان مشترك مهم هاى بيمارى از يكى توكسوپالسموز
و دام انسان در توكسوپالسموز باالي نسبتًا شيوع دهنده و انسان را دارد. مطالعات صورت گرفته در ايران نشان ها دام ازجمله خونگرم واسط
و جرگالن واقع در استان خراسان راز منطقه در تركمن نزاد هاى اسب در مي باشد. در اين مطالعه شيوع سرمى به تك ياخته توكسوپالسما
، تعداد 100 اسب با همكاري اداره كل دامپزشكي استان خراسان  شمالى مورد بررسى قرار گرفت. بدين منظور طي سال هاى 1392-1391
گرديد. نتايج بدست آمده نشان دهنده وجود  آزمايش (IFAT) مستقيم غير فلورسانس ايمونو سرولوژي روش با و شدند خونگيرى شمالى
شده تعيين سرمى عيار دامنه آمده بدست نتايج برطبق . بود آزمايش مورد سرمى هاي نمونه از در%41 عيار سرمي مثبت بر عليه توكسوپالسما

و باالترين ميزان  يكسال زير سنى گروه در آلودگى ميزان ترين پايين مطالعه اين در بود. متغير از رقت سرمى 1:20 تا رقت سرمى 1:160
و نوع  جنس فاكتورهاى و سرمى شيوع بين دار معنى اختالف هيچگونه . (P<0.05) سال مشاهده گرديد 10 تا يك آلودگى در گروه سنى
كنترل  منظور به بهداشتى نكات به توجه لزوم مطالعه، مورد هاى اسب در آلودگى باالى فراوانى به توجه با . نگرديد مشاهده اسب فعاليت

. و پيشگيرى بيمارى  مورد نياز است
كليدى: توكسوپالسما گوندى، سرولوژى، اسب، خراسان شمالى، ايران. واژههاى
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مقدمه
(Toxoplasma gondii) يكى از شايع توكسوپالسما گوندى
و  نهايى ميزبان سانان گربه دنياست. در زئونوز هاى ياخته تك ترين
و وحشى ميزبان واسط انگل مى باشند. اين اهلى حيوانات و انسان
ايجاد آلودگى تمام حيوانات خونگرم مى باشد. آلودگى به قادر انگل
در مادرزادى  بطور  ويا  يا گوشت حاوى كيست  اُاُسيست  خوردن با
،Beattie و  Dubey) شود مى  ايجاد  واسط  و  نهايى ميزبان
به ها  اسب در اووسيست خوردن از ناشى آلودگى انتقال .(1988
1988  ،Beattie و  Dubey) باالست بسيار آزاد چراى علت
از آلودگى توكسوپالسما  انتقال  از  نيز  مواردى .(2007 ،Tassi;

 Dubey) است شده گزارش نيز اسب در جنين به جفت طريق
و  Savva، 1990). ميزان Turner ;1986 ، Porter!eld و
شيوع سرمى آلودگى توكسوپالسمايى در اسب هاى مناطق مختلف

 .(2007 ،Tassi) شود مى زده تخمين درصد %90 جهان از صفر تا
و يا ميزان شيوع سرمى منفى مى تواند  آلودگى عدم در تفاوت علل
ناشى از حساسيت روش هاى سرولوژى استفاده شده، سن حيوان،
 ،Tassi) باشد مزرعه مديريت و بهداشتى شرايط جغرافيايى، منطقه
دارد نسبى مقاومت 2007). اسب نسبت به آلودگى به توكسوپالسما

به همين دليل موارد اندكى از بروز بالينى توكسوپالسموز در اسب  و
تاكنون  .(1988  ،Beattie و  Dubey) است شده  مشاهده 
چشم اسب جدا شده است و عضالت از كيست هاى توكسوپالسما

 .(2007 ،Shappan و Ghazy  ;1991 ،Turner و Savva )
مصرف از  ناشى  انسان  در توكسوپالسموزيس بروز از مواردى
و همكاران Pomares ) است شده گزارش اروپا در اسب گوشت
گربه توسط  اسب  آلوده  هاى  گوشت  مصرف  همچنين   .(2011 ،
و Beattie ) شود مى طبيعت در انگل گسترش و بقا باعث سانان
باره آلودگى در اندكى مطالعات (2007 ،Tassi ; 1988 ،Dubey

توكسوپالسمايى در اسب هاى ايران وجود دارد. فقط در دو مطالعه، 
شيوع سرمى آلودگى توكسوپالسمايى اخيرا در اسب هاى شهرستان 
تعيين شده   %72 تا ترتيب حدود %11/5  به  قزوين  و  اروميه هاى
، Raeghi ;2010 و همكاران همكاران و Hajialilo) است
و در  بوده ايران در ارزش با هاى نژاد از يكى تركمن اسب .(2011
مى داده  پرورش  گلستان  و  شمالى خراسان هاى استان از نواحى
آزاد در مراتع تغذيه مى چراى يا و دستى بصورت ها اسب شود،
شوند كه شانس آلودگى به توكسوپالسما در آنها باال مى رود. با توجه

دام، هدف  و انسان در اهميت بهداشتى آلودگى توكسوپالسما به
اين مطالعه تعيين وضعيت سرمى شيوع آلودگى توكسوپالسمايى در
نقش اسب بعنوان ميزبان واسط در  و تركمن نژاد هاى اسب جمعيت
باشد. مى مشترك بيمارى عامل يك عنوان به انگل اين تكاملى سير

 مواد و روش كار:
 منطقه مورد مطالعه

اين بررسى طى سال هاى 1390- 1391 در استان خراسان شمالى
مربع  كيلومتر   28000 حدود  در  مساحتى  استان  اين  گرفت.  انجام 
قرار  تركمنستان  كشور  جنوب  در  و  ايران شرقى شمال در و دارد
و هوايى كوهستانى آب داراى شمالى خراسان استان است. گرفته
سال مى باشد. پرورش در ليتر ميلى 250 و ميانگين بارش، است
نژاد تركمن در اين مناطق رايج مى باشد. اين نژاد شبيه به اسب
;1996،Darper) است تركمنستان كشور در تكه آخال نژاد اسب

.(1999 ،Holderness-Roddam

روش نمونه بردارى 
توكسو  آلودگى  ميزان شيوع  باره  در  اطالعاتى  به علت عدم وجود 
بر  مقدماتى  مطالعه  خراسان، ابتدا  استان  اسب هاى  در  پالسما 
ايمونوفلورسانس  سرولوژى  روش  با  اسب  سرمى  نمونه   30 روى
5% اسب ها  انجام گرفت. حدود غير مستقيم در شهرستان مشهد 
نمونه بردارى شده در اين مطالعه، واجد عيار سرمى مثبت بر عليه 
مبناى  بر  نياز  مورد  نمونه  تعداد  ترتيب  بدين  بودند.  توكسوپالسما 
و سطح انتظارى با  %95 فراوانى آلودگى بدست آمده، سطح اطمينان
و صانعى، 1371). اسب  (محمد گرديد تعيين نمونه 100 ، %5 دقت
و با همكارى اداره كل  ساده تصادفى صورت به آزمايش مورد هاى
دامپزشكي استان خراسان شمالى انتخاب شدند. پس از مراجعه به
و ثبت مشخصات اسب هاى انتخاب  جرگالن و راز منطقه روستاهاى
شده با هماهنگى صاحبان اسب، نسبت به خونگيرى از وريد وداج
شناسى انگل  آزمايشگاه  به  يخ  كنار  در  هاى خون  لوله  شد.  اقدام 
دانشكده دامپزشكى دانشگاه فردوسى منتقل گرديد. در آزمايشگاه، 
ابتدا با ميله پالستيكى خون لخته شده را از جدار لوله ونوجكت جدا 
و سپس لوله ها با دور 5000 به مدت ده دقيقه سانتريفوژشدند.  كرده
لوله هاى درب آمده، توسط سمپلر داخل  سپس سرم هاى بدست 
دار جمع آورى گرديد. نمونه هاى سرمى تا زمان آزمايش در فريزر 

20- درجه سانتي گراد نگهداري شدند.

آزمايش سرولوژى
و همكاران  (آسمار گرفتند قرار آزمايش مورد IFA نمونه ها با روش 
براي  تهيه شد كه  1/20 ى سرمى رقت ها نمونه از ابتدا .(1369،
PBS (pH. 7.2) از ميكروليتر كار50 ميكروليتر سرم به 950 اين

واجد  هاى  اساليد  همزمان  گرديد.  اضافه  آزمايش  لوله  يك  داخل 
از داخل  ايران)  بيوژن،  توكسوپالسما گوندي (شركت  زوئيت  تاكي 
صبر  دقيقه   10 – 5 و آورده بيرون گراد سانتي درجه 4 يخچال



107

شماره2
رزمىوهمكاران-مجلهتحقيقاتآزمايشگاهىدامپزشكى،دوره5،

كرده تا به دماى محيط برسد. سپس توسط سمپلر، مقدار 5 ميكرو
لكه  برروي  و  كرده برداشت سرمى هاى 1/20نمونه رقت از  ليتر 
هاى آنتي ژن روى اساليد قرارگرفت، لكه هاى آنتى ژنى ابتدايى 
و منفي در نظر گرفته  مثبت كنترل سرمي نمونه مخصوص اساليد،
داده قرار  مرطوب  اتاقك  در  را  آزمايش  مورد  اساليد هاى   . شدند
30 از بعد شدند.  منتقل  سانتيگراد  درجه   37 انكوباتور داخل  به  و 
و 3 بار در ظروف نموده خارج باتور انكو از را مرطوب اتاقك دقيقه
آنگاه شد. داده شستشو دقيقه 15 .PBS (pH به مدت حاوي(7.2

و با تكه  شده خارج PBS (pH. 7.2) اساليد ها از ظروف حاوي
هاي كاغذ صافي رطوبت اضافه روي الم گرفته شد. قبل از خشك 
1/32كونژوگه ضد  شدن كامل اساليدها، مقدار 5 ميكرو ليتر از رقت

ايمونوگلوبولين اسبى نشاندار شده
 (Goat anti-horse IgG conjugated to FITC  :
,Fuller laboratories, Fullerton, California)
و روى هريك از لكه هاى آنتى ژنى قرار گرفت برداشته سمپلر بوسيله
30 دقيقه داخل انكوباتور قرارگرفت. پس و دوباره اساليد ها به مدت
شستشو داده شدند. دوباره، قبل مرحله مانند ها اساليد دقيقه 30 از
بعد ريخته،  بافره  گليسيرين  اساليد چند قطره محلول  بروي  آنگاه 
ايمونوفلورسانس مورد مشاهده  ميكروسكوپ با المل گذاشتن از
قرار گرفتند. ابتدا با استفاده از نور مرئي محل لكه هاى واجد تاكي
و سپس نور مرئي ميكروسكوپ خاموش مي  كرده تعيين را زوئيت
و شد مى تابانده UV و آنگاه به لكه هاى مورد آزمايش اشعه شد
و يا عدم وجود واكنش جود و ×40 و ×10 شيئى عدسي با سپس
ايمونوفلورسانس مورد بررسى قرار مى گرفتند. از نمونه هاى سرمى
مورد  باال  مشابه روش  به  و  گرديد تهيه متوالى هاى رقت مثبت
، باالترين رقت سرمى واجد واكنش گرفتند قرار سرولوژى آزمايش
نمونه سرمى اسب نمونه كنترل مثبت ومنفى  ثبت مى شد.  مثبت 
هايى كه در آزمايش مقدماتى به ترتيب واجد عيار باال آنتى بادى بر 

عليه توكسوپالسما  و فاقد عيار آنتى بادى بودند،  انتخاب گرديد. 

آزمون آمارى 
 نتايج بدست آمده پس از جمع آورى با آزمون مربع كاى مورد تجزيه 

وتحليل آمارى  قرار گرفتند . 

نتايج 
خون  نمونه  100 مجموع از مطالعه اين در آمده بدست نتايج
نمونه  ( CI ,95%: 29/42 -%55/62) تركمن،%41 نژاد  اسب 
بودند  واجد عيار سرمي مثبت نسبت به توكسوپالسما سرمى هاى

،1/20 15 سرم واجد عيار 41 نمونه مثبت، (تصوير 1). از مجموع
و دو سرم واجد  1/80 12 سرم واجد عيار ،1/40 عيار 13 سرم واجد
آلودگى سرمى  شيوع  مطالعه  اين  در  (نمودار1).  1/160بودند  عيار 
و نوع فعاليت  جنس سن، فاكتورهاي با ارتباط در توكسوپالسمايي
و آناليز آماري قرار گرفت. در اين بررسي مورد تركمن نژاد هاي اسب
و باالترين يكسال زير سنى گروه در آلودگى ميزان كمترين مطالعه
10 سال مشاهده گرديد ميزان شيوع سرمى در گروه سنى يك تا
ميزان بين  دارى  معنى  اختالف  ). هبچگونه  (جدول 1   (P<0.05)
سرمى آلودگى توكسوپالسمايى در ارتباط با فاكتررهاي جنس  شيوع

و نوع فعاليت اسب ها مشاهده نگرديد (P>0.05) (جداول 2 و 3).

بحث
مطالعات سرولوژيك  مختلفى جهت  هاى سرولوژى  روش  تاكنون 
 . است گرفته قرار استفاده مورد حيوانات و انسان در توكسوپالسموز
با ساير روش ها از جمله مقايسه در غيرمستقيم ايمنوفلورسانس روش
و ويژگى باالترى حساسيت از اليزا روش و اگلوتيناسيون هاى روش
Wilsonٌ ;2004 ،.Piergili Fioretti) است بوده برخوردار
ايمنوفلورسانس روش از نيز مطالعه اين در .(1990 همكاران،  و 
اسب در توكسوپالسما عليه  بادى  آنتى  يافتن  جهت  غيرمستقيم 
در  توكسوپالسما  آلودگى  فراوانى  و  شد استفاده تركمن نژاد هاى
مقايسه در  ميزان  اين  گرديد.  تعيين   %41 تركمن نزاد  هاى  اسب 
 (2010 ) همكاران و Hajialilo توسط  آمده  بدست  فراوانى  با 
قزوين  شهرستان  سواركارى  هاى  اسب  روى  بر   1389 سال  در
در همكاران  و  رائقى مطالعه با ودرمقايسه كمتر %72 ميزان به
ميزان فراوانى %11/5 با اروميه شهرستان هاى اسب در سال1390

(Raeghi وهمكاران 2011). در هر دوى اين مطالعات،  است بيشتر
آزمايش مورد  مستقيم  آگلوتيناسيون روش با سرمى هاى نمونه
شده گزارش  آلودگى  فراوانى  ميزان  در  اختالف  بودند.  گرفته  قرار 
در اين مطالعات مى تواند در ارتباط با فاكتورهاى مختلف چون نوع 
و منطقه  و همكاران 2007) Ghazy) شده انجام سرولوژى روش
همچون خاورميانه  كشورهاى  در  باشد.  مطالعه  مورد  جغرافيايى 
ميزان  به  ها  اسب  در  توكسوپالسمايى  آلودگى  فراوانى  تركيه 
0 Zeynep (Karatepe وهمكاران، 2010;  % 28 تا  %7/2

31% تعيين شده است  در عربستان به ميزان و وهمكاران 2007)
و Alanazi، 2011). مطالعات سرولوژيك در ديگر Alyousif)
كشورها نشاندهنده آلودگى توكسوپالسما در اسب هاي چكسلواكي
ميزان  به  اسپانيا   ، (2010 وهمكاران   Bártová) %24 ميزان به 
تونس   ، (2012 وهمكاران   García-Bocanegra) %10/8



108

ه2
مار

ش
ه5،

دور
ى،

شك
مپز

دا
هى

گا
يش

زما
تآ

يقا
حق

هت
جل

-م
ران

كا
هم

ىو
رزم

���

���

���

���
سرمي عيار

1:20 1:40 1:80 1:160��

��

���

���

���

آلوده هاي اسب سرمي هاي نمونه در گونديي توكسوپالسما عليه بر سرمي عيار فراواني نمودار1.

(%)سن برحسب سال منفيجمعمثبت

077كمتر از يك سال

10 سال 374178(47%)1تا

10 سال (26%)باالتر از 41115

(41%)جمع 4159100

سن حسب بر تركمن نژاد هاي اسب از راس 41 در توكسوپالسمايى آلودگى سرمى شيوع .1 جدول

(×400) بزرگنمايى با اسب مثبت سرمى درنمونه ايمنوفلورسانس واكنش واجد هاى زوييت تاكى مشاهده .1 تصوير

منفيجمعمثبت  (%)سن برحسب سال

(47%)نر 101121

(39%)ماده 314879

(41%)جمع 4159100

جنس حسب بر تركمن نزاد هاي اسب در توكسوپالسمايى آلودگي فراواني .2 جدول
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به در مصر  و  وهمكاران 2011)  Boughattas) %17 ميزان به 
در  باشند.  مى   (2011 همكاران  و Raeghi) %50 تا  30 ميزان
و بيشترين عيار آنتى بادى سرمى به ميزان  كمترين حاضر مطالعه
و1:160 تعيين شدند. اين نتايج با ميزان عيار سرمى گزارش 1:20
و حاجى عليلو در  اروميه شهرستان در وهمكاران رائقى مطالعه شده
;2010 ، همكاران و Hajialilo) شهرستان قزوين مشابهت دارد

انجام  اگرچه در مطالعه سرولوژى  و همكاران 2011).  Raeghi
تونس عيار سرمى تا 1:640 نيز بر عليه توكسوپالسما  كشور در شده
(Boughattas وهمكاران 2011). در است شده گزارش اسب در
عيار باالترين   ،(1999) همكاران و Dubey توسط  ديگر  مطالعه 
است.  سرمى برعليه توكسوپالسما در اسب هاى آراژنتين 1:200بوده
همچنين در مطالعه انجام شده در كشور كره با روش مشابه، باالترين 
 Gupta) گرديد عيار سرمى بر عليه توكسوپالسما 1:100گزارش
زير  سنى  گروه  سه  بين  در  بررسى  اين  در   .(2002 همكاران  و
سال، بيشترين ميزان آلودگى ده از باالتر و سال ده تا يك يكسال،
افزايش با است طبيعى شد. مشاهده سال ده تا يك سنى گروه در
چرا در طريق از انگل اووسيست بلع با ها اسب آلودگى امكان سن
در آلودگى  فراوانى  كاهش  اگرچه  يابد،  مى افزايش آلوده مراتع
نمونه تعداد  از كمى  ناشى  است  ده سال ممكن  باالى  گروه سنى 
مطالعه  در  باشد.  سال  ده  تا  يك  گروه  با  مقايسه  در  شده  گرفته 
(2010)، از كشور  همكاران و Boughattas توسط سرولوژيك
10 از باالتر هاى  اسب  در  توكسوپالسما  آلودگى  فراوانى  تونس،
ش شده است. در مطالعه گزار تر جوان هاى اسب از بيشتر سال
در  ،(2010) همكاران و Karatepe توسط  شده انجام مشابه
(2013)، از كشور برزيل ارتباط همكاران و Finger و تركيه كشور
هاى گروه در معنى دارى بين فراوانى آنتى بادى عليه توكسوپالسما

بين  تفاوت معنى دارى  بررسى  اين در نكردند. پيدا مختلف سنى
و آلودگى توكسوپالسمايى در اسب هاى مورد مطالعه مشاهده جنس
در شده  انجام  سرولوژيك  مطالعات  از  آمده  بدست  نتايج  نگرديد. 
و  آلودگى ميزان بين ارتباطى هيچگونه نيز آنها يرزيل، و تركيه
;2010 وهمكاران،   Karatepe) ننمودند گزارش جنس فاكتور
همكاران، 2013). در مطالعه انجام شده در كشور مصر و Finger

اليزا، التكس  فراوانى آنتى بادى برعليه توكسوپالسما با سه روش 
مستقيم در تعداد 240 نمونه سرمى  آگلوتيناسيون و آگلوتيناسيون
اسب مورد آزمايش قرار گرفت. فراوانى آلودگى در اسب هاى جنس
و همكاران  Shappan) است شده گزارش ها نر از بيشتر ماده
و Boughattas 2012). در مطالعه سرولوزيك انجام شده توسط

(2011)، در كشور تونس تعداد 158 نمونه سرمى با روش  همكاران
آلودگى و فراوانى  گرفتند قرار آزمايش مورد مستقيم آگلوتيناسيون
ماده گزارش جنس از بيشتر نر جنس هاى اسب در توكسوپالسما

شيوع  ميزان  مكزيك  كشور  در  شده  انجام  مطالعه  در  است.  شده 
آلودگى سرمى توكسو پالسما در 495 اسب با روش آگلوتيناسيون 
با فاكتور  شيوع  ميزان ارتباط و گرفت قرار آزمايش مورد مستقيم
و نحوه تغذيه جنس سن، همچون اپيدميولوژيكى مختلف هاى
نتايج بدست آمده فقط اختالف معنى گرفت، قرار آمارى آناليز مورد
اسب و مرتع هاى اسب در پالسما آلودگىتوكسو  ميزان  در  دارى 

و همكاران،  Alvarado-Esquivel ) داد نشان اصطبل ى ها
2012). در بررسى حاضر هيچگونه اختالف معنى دارى بين ميزان
در  نگرديد.  مشاهده  اسب  فعاليت  نوع  و  توكسوپالسمايى آلودگى 
حاليكه در مطالعه انجام شده در كشور يونان 773 نمونه سرم اسب 
و اختالف معنى دار در ميزان  گرفت قرار آزمايش مورد اليزا روش با
Kouam) شد گزارش اسب فعاليت نوع با توكسوپالسمايى آلودگى
از همكاران 2010). در اين مطالعه، دليل اين اختالف را ناشى  و
ها به چراى آزاد ذكر كرده اند. باتوجه اسب دسترسى و تغذيه نوع
به نتايج اين مطالعه، ميزان آلودگى توكسوپالسما در اسب هاى نژاد
و  واسط ميزبانان آلودگى احتمال دليل بهمين بوده، باال تركمن
مى نهايى به توكسوپالسما از طريق مصرف گوشت اسب بسيار زياد
باشد. اگرچه امكان انتقال آلودگى توكسوپالسما به انسان از طريق 
دسترسى  ولى  ندارد وجود ايران كشور در اسب گوشت مصرف
انگل برقرارى سيكل  تواند سبب  اسب مى  به گوشت  گربه سانان 
است  الزم دليل بهمين شود. دام و انسان در بيمارى باالتر شيوع و
دامپزشكان توجه الزم در خصوص عدم دسترسى گربه ها به الشه

اسب هاى تلف شده را داشته باشند. 

منفيجمعمثبت  (%)نوع فعاليت

(43%)سواركاري 293867

(36%)كره گيري 122133

(41%)جمع 4159100

اسب فعاليت نوع حسب بر تركمن نزاد هاي اسب در يى توكسوپالسما آلودگي فراواني .3 جدول
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Abstract
Toxoplasmosis is an important zoonotic disease with worldwide distribution. It is capable of infecting

an unusually wide range of warm-blooded animals including most livestock, and humans. Many stud-

ies were shown high prevalence of Toxoplasma infection in man and animals in Iran. The present study

was conducted to investigate a serological survey of antibodies in Turkoman breed horses in Raz and

Jarglan area, the North Khorasan Province. One hundred blood samples were collected with cooperation

of the Veterinary Office from 2011 to 2012. The sera samples were tested for antibodies against T. gondii
using Indirect Immunoflurescent Antibody Test (IFAT). The seropositive reaction against T. gondii were

detected in 41 (41%) sera. The antibodies tites were detected in the range of 1:20 dilution and 1:160 dilu-

tion. In the present study, the lowest and highest seroprevalence of T.gondii infection were observed in the

age groups of <1 year old and 1 -10 years old, respectively (P<0.05). There was no significant difference

between the seroprevalence of Toxoplasma infection with gender and kind of activity factors in sampled

horses. Regards to high seroprevalence of Toxoplasma infection in sampled horse; it needs to pay attention

to animal health for control and prophylaxis of disease.

Key words: Toxoplsama gondii, Serology, Horse, The North Khorasan Province, Iran.
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