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خالصه

مى گردد. با توجه به اين نكته ايجاد و دام است كه به وسيله توكسوپالسما گوندى انسان بين مشترك بيمارىهاى از يكى توكسوپالسموز
باشد، لذا در اين مطالعه، شيوع سرمى نمى دسترس در لرستان استان دامهاى در آلودگى اين شيوع خصوص در معتبرى و جامع آمار كه
89 مورد بررسى قرار گرفت. با مراجعه به كشتارگاه شهر خرم آباد در سال شهرستان در شده و گاوان كشتار گوسفندان در توكسوپالسموز
و 160 نمونه از گاوهاى كشتار شده جمع آورى گرديد. در آزمايشگاه گوسفندها از نمونه خرم آباد، در مجموع 446 نمونه خون از جمله 286
 (Anti-Toxoplasma ضد توكسوپالسما IgG و عيار آنتى بادى وجود لحاظ به آنها وضعيت و شده جداسازى نمونهها سرم شناسى انگل
و در جمعيت درصد (ELISA) سنجيده شد. ميزان شيوع سرمى آنتى بادى ها در گوسفندان 16/1 (antibodies با استفاده از تكنيك اليزا
=P) به و ميزان آلودگى به توكسوپالسموز، ارتباط معنى دارى وجود داشت ( 002/ مطالعه مورد دامهاى سن بين بود. درصد گاوى برابر 11/9
طورى كه شيوع آلودگى در دام هايى با سن باالتر، بيشتر بود. ميزان شيوع آلودگى در جمعيت دامى مورد مطالعه در مقايسه با دام هاى بسيارى 
از مناطق مطالعه شده در ايران، كمتر مى باشد. البته با توجه به اشكاالت تست هاى سرولوژيكى مانند اليزا، تعيين ميزان واقعى شيوع آلودگى 

كمتر ميسر مى باشد.
كليدى: توكسوپالسما گوندى، سرواپيدميولوژى، گوسفند، گاو، خرم آباد، لرستان. واژههاى
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مقدمه
تك ياخته اى در بيمارىهاى مهمترين از يكى توكسوپالسما گوندى
 ،Levine) مىباشد وحشى و اهلى خونگرم حيوانات و انسان بين
و آب آلوده به اووسيست غذا مصرف طريق از ياخته تك اين .(1985
و نيز به وسيله خوردن گوشت نپخته يا خام حاوى كيست گربهسانان
و همكاران، 2006). شيوع Cosme) مىيابد انتقال انسان به انگل
متفاوت منطقه،  جغرافيايى  موقعيت  به  بسته  توكسوپالسما  عفونت 

صد،  در   30 – 20 آمريكا، متحده  اياالت  در  شيوع  ميزان  است. 
و در  درصد 50 60 درصد، در فرانسه 60 درصد، در ايتاليا هلند در
.(2001  ،Sorka) است شده گزارش صد در 60 – 50 لهستان

از  ايران ميزان شيوع متوسط عفونت مشخص نيست ولى پس  در 
بدست  متفاوتى  اعداد  مناطق مختلف  گوناگون جهت  بررسى هاى 
روش  ايمنوفلورسانس  به  همكاران  و  آسمار مطالعه در است. آمده
غير مستقيم در دوازده استان ايران، شيوعى برابر 51,8% بدست آمده

(Asmar و همكاران، 1997).  است
70 درصد گوسفندان جدا شده است.  از توكسوپالسما گوندى در بيش
گوسفندان  اكثريت  در  بطوريكه  يافته  افزايش  سن  با  شيوع  ميزان 
اكثر  برخى گله ها مشاهده مى گردد. عموما´  باالتر  و  ساله شش
شوند. مى  دچار  عفونت  به  سالگى  چهار  سن  از  قبل  گوسفندان 
احتمال جدا سازى توكسوپالسما گوندى با افزايش تيتر آنتى بادى 
و مغز از جمله اندام هايى  كمر عضالت ديافراگم، شود. مى بيشتر
هستند كه براى آشكارسازى كيست هاى بافتى انتخاب مى گردند.
اتفاق  سنين  تمامى  در  گوندى  توكسوپالسما  از  ناشى  جنين  سقط 
آلودگى در خالل دوران  با  در گوسفندان  بيشتر سقط ها  اما  افتاده 
 Rassouli ;2010 ،و همكاران Razmi) شود مى ايجاد باردارى

و همكاران، 1993).
و وجود  باال مصرف دليل به گوشت رايج، غذايى فرهنگ به توجه با
انسان براى  عفونت  انتقال  منابع  مهم ترين  از  يكى  انگل،  كيست 
و Uggla، 1992). چون محصوالت گوشتى  Lunden) مىباشد
و بز يكى از پر مصرف ترين مواد غذايى در ايران هستند، گاو گوسفند،
،Ghorbani) دارند توكسوپالسموز شيوع در اساسى نقش لذا
و همكاران، Sharif ;1999 ،Hashemi-Fesharaki ;1983
اساس  بر   .(1993  ،Shahmoradi و  Rezaeian ;2006
انجام گرفته ميزان شيوع سرمى توكسوپالسموز در خانم  مطالعات 
شهرستان  درمانى  و  بهداشتى مراكز به كننده مراجعه باردار هاى
و همكاران، Cheraghipour) گرديد برآورد درصد 31 خرم آباد

 .(2010
و  دامپرورخيز هاى استان از يكى لرستان استان اينكه به توجه با
و نقش مىباشد كشور در دام پرورش قطبهاى از يكى همچنين

و از طرفى دارد را كشور طبع به و استان گوشت تأمين در مهمى
آلودگى دام هاى منطقه و گسترده اى در خصوص  جامع مطالعهى
به جهت شيوع عفونت توكسوپالسما صورت نگرفته است، مطالعه

و  گاو در گوندى توكسوپالسما  سرمى  شيوع  تعيين  براى  حاضر 
گوسفندهاى منطقه انجام گرفت.

مواد و روش ها
به  منطقه  دام هاى  و  بوده مقطعى توصيفى نوع از مطالعه اين
اطالعات ابتدا  شدند.  بررسى  آلودگى  سرمى  شيوع  ميزان  لحاظ 
ثبت شد.  پرسشنامه  در  دام  و جنس  سن مانند دام هر به مربوط
و 286 نمونه خون گوسفندى گاوى خون نمونه سپس تعداد 160
شهرستان  كشتارگاه  به  كه  هايى  دام  از  استان  مختلف  نقاط  از 
سرم ها  گرديد.  آورى  جمع  بودند،  شده  ارسال  ذبح  براى  خرم آباد 
نگهدارى سانتى گراد  درجه   –20 برودت در  جداسازى  از  پس 
هم زمان  صورت به نمونهها كليه نمونهبردارى، اتمام از بعد شدند.
كارخانه سازنده كيت مصرفى و طبق دستورالعمل  خارج فريزر از
IgG-ELISA ,IDvet company)  به روش  France)
مورد آزمايش قرار گرفتند. بدين صورت كه ابتدا محلول رقيق كننده
90 ميكروليتر در تمامى چاهك ها ريخته شد. دو كنترل  ميزان به
 D1 و C1 B1، دو كنترل منفى در چاهك و A1 مثبت در چاهك
10 ميكروليتر ريخته شد. سپس از هر نمونه (به صورت  ميزان به
چاهك ها  بقيه  به  ميكروليتر   10 نيز  ،(Duplicate يا  تايى  دو 
دماى  در  دقيقه  45 مدت به  گذارى  گرمخانه  از  پس  شد.  اضافه 
و  انجام شستشو مراحل مرطوب، اتاقك و گراد سانتى درجه 37
چاهك ها به  ميكروليتر  صد  ميزان  به  كونژوگه  آنتى بادى  سپس 
30 دقيقه در دماى  و دوباره مراحل گرمخانه گذارى به مدت اضافه
به انجام شد. سپس اتاقك مرطوب، مجددا شستشو  و  آزمايشگاه
و پس از اضافه ميكروليتر صد ميزان به تمامى چاهك ها سوبسترا

پانزده دقيقه گرمخانه گذارى، به منظور جلوگيرى از ادامه واكنش، 
نرمال  اسيد سولفوريك يك  صد ميكروليتر محلول متوقف كننده 
و ميكروپليت ها با  شده اضافه (,H2SO4) به هر يك از چاهكها
استفاده از دستگاه ELISA-reader در طول موج 450  نانومتر

برار  دو  شدن  افزوده  اساس  بر   Cut o! نقطه گرديدند.  قرائت 
منفى  سرم  هاى  نمونه  ميانگين  به   Standard Deviation

محاسبه گرديد. 
و براى تعيين ارتباط  توصيفى آمار از اطالعات تحليل و تجزيه در
مربِع كاى آزمون از عفونت سرمى شيوع و مختلف متغيرهاى بين

(x2) استفاده شد.
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نتايج
و 160 راس  گوسفند راس 286) مطالعه مورد دام از مجموع 446
(14/6 درصد) از نظر سرمى  راس 65 گاو) در شهرستان خرم آباد،
و  درصد مثبت بودند (جدول 1). شيوع سرمى در گوسفندان 16/1
از نظر جنسيت، 0/7  بوده است (جدول 2).  در گاوها 11/9درصد 
و 13/9 درصد از دام هاى ماده سرم مثبت بودند.  نر دامهاى از درصد
12 ماهه، 2 درصد از هم چنين 3/1 درصد از دام هاى با سن كمتر

25-36 ماهه، 2/9  12-24 ماهه، 0/9 درصد از دام هاى از دام هاى
سن  با  دام هاى  از  درصد   5/6 و  ماهه 58-37 دامهاى از  درصد 
و بيشتر تيتر سرمى مثبت داشتند. بين سن دام هاى مورد  ماه 58
وجود معنى دارى  ارتباط  توكسوپالسموز،  سرمى  شيوع  و  مطالعه
ارتباط دام ها  جنس  و  سرمى شيوع بين اما ،(P <0/05) داشت
معنى دار مشاهده نگرديد. ميزان آلودگى گوسفند به توكسوپالسموز
58 ماهگى در گوسفند بيشترين و در سنين باالى بود گاو از بيشتر

آلودگى (8 درصد) وجود داشت.

بحث
گوسفندان  و  11/9 گاوها  در  توكسوپالسموز  مطالعه شيوع  اين  در 
16/1 درصد بود. در تحقيقى كه به منظور بررسى توكسوپالسموزيس 
در ايران با روش التكس آگلوتيناسيون انجام گرفته است، شيوع در 
و گاوها فاقد آنتى بادى  درصد، 19/25 بز گوسفندان 24/5 درصد،
 ،Hashemi-Fesharaki) است شده گزارش توكسوپالسما
گاوهاى  روش  ايمونوفلورسانس،  به  ديگر  اى  مطالعه  در   .(1999
شده اند  گزارش  عفونت  سرمى  شيوع  فاقد  مازندران  استان 
به  عفونت  شيوع  كرمانشاه،  استان  در  همكاران).  و  Sharif)
ترتيب به  بز  و  گوسفندان در مستقيم غير ايمونوفلورسانس روش
و در گاو 4/8 درصد گزارش شده است درصد 22/5 درصد، 23/7
و همكاران، 2007). در مطالعات انجام شده به روش  Hamzavi)
و در گاوها ELISA در ساوه، ميزان آلودگى در گوسفندان 25/5
 .(1999 ،Chegini و Asmar) 18/4 درصد گزارش شده است
در كشورهاى مختلف ميزان شيوع سرمى توكسوپالسموز اختالف 

Pمجموعگاوگوسفند Value

فراوانى(درصد)تعدادفراوانى(درصد)تعدادفراوانى(درصد)تعدادمتغير

202نر جنس دام (0/7)71(0/6)273 (0/7)P < 0.426

16019(15/4)44 266ماده سن دام (11/9)41962 (13/9)

12ماه  7210كمتراز (3/7)504 (2/4)12214 (3/1)P < 0.002
ماهه  24-12341 (0/3)548 (5)889 (2)
36423-25ماهه  (1)221 (0/6)644 (0/9)

37599-57ماهه (3/1)124 (2/5)7113 (2/9)
بيشتر  و 587923ماه (8)222 (1/4)10125 (5/6)

28646جمع  (16/1)16019 (11/9)44665 (14/6)

دام. سن و جنس تفكيك به دام نوع حسب بر خرمآباد شهرستان در مطالعه مورد دامهاى آلودگى توزيع .1 جدول

داشتندتعداد مثبتتعداد آزمون داده شدهدام تعداد نمونه هايى كه تيتر مثبت
1:201:401:601:80

81523-28646گوسفند
160191665گاو

آباد. خرم شهرستان در گوسفندان و گاو در گوندى توكسوپالسما بادى آنتى شيوع .2 جدول
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99 درصد گزارش فراوانى دارد به نحوى كه شيوعى بين صفر تا
و همكاران، 2006). در يك مطالعه شيوع سرمى  Ivan) است شده
برابر 3/2 درصد در گاوهاى منطقه مونتاناى آمريكا بر اساس تست
 .(1985 ،Dubey) است شده گزارش مستقيم غير آگلوتيناسيون
شيوعى آگلوتيناسيون  التكس  روش  از  استفاده  با  بنگالدش  در 
درصد   12/9 بز  در  و  درصد 16/1 گاو  در  توكسوپالسموز  سرمى 
يك  در   .(1993 همكاران،  و  Samad) است شده داده نشان
(2001)، با استفاده از تست آگلوتيناسيون مستقيم Sorka تحقيق
و ساير دام ها، شيوع بااليى از آلودگى را در  جوجه خوك، گاو، در
(15 درصد) به دست آورد. خوك با مقايسه در و درصد) 53/8) گاو
و در نتيجه گوساله هاى آن ها نشان گاو در باال تيتر كه نحوى به
مى تواند يكى از مخازن اصلى حيوان اين كه است نكته اين دهنده

توكسوپالسما گوندى باشد.
58 ماه ديده  در مطالعه حاضر، باالترين آلودگى در دام هاى باالى
توكسوپالسموزى  عفونت  شيوع  و  دام جنس بين طرفى از شد.
ارتباط معنى دارى بين ارتباط معنى دارى پيدا نشد. در اين بررسى 
و كل دام هاى منطقه  گوسفندها گاوها، در عفونت شيوع و دام سن
(1999 ) Asmar و Chegini مشاهده شد كه مشابه مطالعات

بود.
ميزان شيوع بيشتر عفونت در گوسفندان در مقايسه با ديگر دام ها 
حساسيت بيشتر اين حيوان  در تفاوت از ناشى است ممكن گاوها نظير
در روش هاى تشخيصى تفاوت  و  گوندى توكسوپالسما برابر در
،(1994)  ulliez وDubey بالينى باشد. بر اساس گزارشات

گاوها به طور طبيعى مقاومت ذاتى بااليى نسبت به توكسوپالسما 
اين مقاومت ذاتى  به درستى مشخص نگرديده كه  گوندى دارند. 
ناشى از حذف سريع كيست عفونى در نسوج بافتى گاو يا ناشى از 

ناپايدارى تشكيل كيست به دنبال عفونت است. 
تفاوت آشكارى از لحاظ ميزان شيوع سرمى عفونت توكسوپالسما 
سراسر  در  مختلف  مطالعات  در  گوساله  و گوسفند بز، در گوندى
سرمى شيوع  نظر  از  تفاوت  گونه  اين  است.  شده  مشاهده  دنيا 
توكسوپالسموز در نقاط مختلف نشان دهنده اين مطلب است كه 
همواره نسل هاى متمادى از اين گونه دام ها در معرض آلودگى هاى 
روش هاى  در اختالف  طرفى  از  و  داشته قرار مختلفى محيطى
تشخيصى بالينى عفونت بر ميزان شيوع تأثير داشته است. در ايران،
و بز نه فقط براى توليد گوشت بلكه براى توليد شير  گوسفند گاو، از
گاوهاى آلوده مى شود. انتقال توكسوپالسما از راه شير استفاده نيز
همكاران و  Skinner  .(1994  ،Dubey) است محتمل غير
(1990)، شير بز را يكى از منابع انتقال عفونت به انسان به خاطر
و از طرفى شيوع سرمى باالتر عفونت  عفونت به بز بيشتر حساسيت
در اين دام ها نسبت به گاو اعالم نمودند. در مطالعه حاضر نقش گاو
در انتقال عفونت توكسوپالسما به انسان هر چند كمتر از گوسفند 
از  يكى  گوسفند  و  گاو شير و گوشت كه آنجايى از ولى است
مى باشند، لذا لزوم يك مطالعه جامع تر جامعه غذايى منابع مهمترين
و استفاده از روش هاى مولكولى جهت شناسايى توكسوپالسما، بر
و ساير محصوالت غذايى مصرفى آن كنندگان نشخوار گوشت روى
ها جهت بررسى ميزان شيوع توكسوپالسموزيس پيشنهاد مى شود.
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Abstract
Toxoplasmosis is a zoonotic disease which is caused by a protozoa named Toxoplasma gondii. There

is no clear information on the prevalence of this infection in cattle and sheeps in Lorestan province. 

Therefore, in this study we intended to determine the prevalence of toxoplasma infection in domestic 

animals (sheep and cattle) slaughtered in khorram Abad. In total, 446 blood samples were collected from 

sheeps (286) and cattles (160) which were slaughtered in Khoram Abad’s abattoirs. Sera were separated

and tested for the presence of specific IgG anti-toxoplasma gondii by an enzyme-linked immunosorbent

assay (ELISA) technique. According to the guidelines of serologic kit manufacturer, 16.1% of sheeps

and 11.9% of cattles were infected by Toxoplasma gondii. There was a significant relationship between

seropositivity for Toxoplasma gondii and the age of animals (P=0.002). The infection rate was higher in

older animals. The seroprevalence rate of infection was lower than the reported rates for many parts of 

the country. But, the true infection rate may be slightly different from the value we determined, because

serological tests may have some problems. 

Keywords: Toxoplasma gondii, Seroepidemiology, Sheep, Cattle, Khorram Abad, Lorestan
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