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چکيد ه 

توکسوپالسموز، عفونت تک یاخته ای است که منجر به ایجاد سقط جنین در حیوانات خون گرم و از جمله در گوسفند می شود. هدف از این مطالعه، بررسی 

میزان شیوع عفونت ناشی از توکسوپالسام گوندئی در گوسفندان مناطقي از استان اصفهان  بود. به  این منظور؛ تعداد 320 منونه رسمی از جمعیت مذکور 

تهیه و از نظر وجود پادتن های IGg مربوط به این تک یاخته با روش االیزای غیرمستقیم مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد 73 مورد از 320 

رسم مورد بررسی )22/81 درصد( دارای تیرت رسمی قابل اندازه گیری ضد توکسوپالسام گوندئی بودند. منونه های مورد بررسی، بر حسب سن گوسفندان، 

به پنج گروه طبقه بندی شدند: یک تا 1/5 سال، از 1/5 تا 2/5 سال، از 2/5 تا 3/5 سال، از 3/5 تا 4/5 سال و پیرتر از 4/5 سال. شیوع رسمی ضد تک یاخته 

مذکور در این منونه ها بررسی شد و نتایج بررسی به ترتیب نشان دهنده شیوع 16/66، 19/48، 22/07، 25/77 و 25/49 درصد در گروه های مذکور بود. 

بررسی آماری نشان دهنده ی وجود ارتباط آماری معنی داری بین افزایش سن و افزایش یا کاهش موارد مثبت عفونت نبود )P<0/05(. نتايج برريس نشان 

مي دهد عالوه بر شيوع نسبتا باالي عفونت و امكان ايجاد سقط جنني در جمعيت گوسفندان، امكان انتقال بيامري به انسان از طريق مرصف گوشت و 

فراورده هاي گوشتي عمل آوري شده با حرارت ناكايف نيز وجود دارد. 

كلامت كليدی: گوسفند، اصفهان، توکسوپالسام گونده ای، پالسام
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Toxoplasmosis is a protozoan infection causing abortion in warm-blooded animals including sheep. The aim of this 
study was to investigate sero-prevalence of Toxoplasma gondii infection of sheep in some regions of Isfahan province. 
To do this, 320 serum samples were taken and investigated for the presence of anti-Toxoplasma gondii IgG antibodies 
using an indirect ELISA. Results showed that 73 out of 320 investigated samples )22.8 percent( had detectable titers of 
anti-Toxoplasma gondii IgG antibodies. The samples were then divided into five groups according to the age of animals 
including 1-1.5, 1.5-2.5, 2.5-3.5, 3.5-4.5 and older than 4.5 years old. Sero-prevalence of infection was 16.66, 19.48, 
22.07, 25.77 and 25.49 percent in each group, respectively. Statistical analysis revealed no relationship between the age 
groups and seropositivity. The results of this study showed that rather than relatively high sero-prevalence of infection 
and possibility of abortion in sheep population, the infection may be the source of zoonotic hazard via undercooked meat 
products.
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مقدمه

توكسوپالسموز، از بيامري هاي شايع مشرتك بني انسان و دام بوده كه 
داراي انتشار جهاين است. اين بيامري تك ياخته اي نايش از فعاليت تك ياخته 
كوكسيديايي توكسوپالسام گونديئ )Toxoplasma gondii( است و منجر به 
ايجاد سقط جنني در ميزبان هاي واسط، شامل انسان و حيوانات خون گرم 
از جمله در گوسفند مي شود. گربه سانان ميزبان هاي نهايي اين تك ياخته 
بوده و با دفع و انتشار اووسيست هاي انگل، نقش مهمي در گسرتش آن 
به  آلوده  و گوشت خام  اووسيست ها  اين  به  آلوده  و غذاي  دارند. آب 
كيست هاي انگل به صورت افقي و آلودگي مادرزادي به صورت عمودي 

در اپيدميولوژي بيامري موثر هستند )2(.
داراي  انساين،  جمعيت  از  درصد   60 تا  جهان،  مناطق  از  برخي  در 
وجود  از  كه حايك  بوده اند  اين تك ياخته  IGg ضد  اندازه گريي  قابل  تيرت 
در  تك ياخته  اين  از  نايش  عفونت  است.  جوامع  اين  در  پايدار  عفونت 
موارد نقص سيستم اميني، فعال شده و باعث ايجاد بيامري هايي همچون 

مننگوانسفاليت مي شود )3(.
در  شده  تشكيل  اسپوروزوآيت هاي  تك ياخته،  افقي  انتقال  در 
آزاد  برادي زوآيت هاي  يا  و  گربه سانان  توسط  دفع شده  اووسيست هاي 
بلعيده شدن  از  پس  و  عبور  روده  ديواره  از  بافتي  كيست هاي  از  شده 
توسط ماكروفاژها و آزاد شدن در بافت هاي مختلف، منجر به آسيب هاي 

سلويل، نكروز و ضايعات بافتي مي شوند.
بيشرتين احتامل ايجاد سقط جنني نايش از تك ياخته توكسوپالسموز در 
گوسفند، وقتي است كه گوسفند در دو ماهگي دچار اين عفونت شود. 
گوسفندان آبسنت طي دو هفته دچار پارازيتمي شده و تيك زوآيت هاي 
آزاد، جفت را مورد حمله قرار داده و منجر به التهاب آن مي شوند. بسته 
به مرحله ي آلودگي و ميزان انگل )دوز عامل عفوين آلوده كننده(، جذب 
زنده ي  بره ي  تولد  يا  و  مرده زايي  جنني،  شدن  موميايي  عقيمي،  جنني، 
آلوده اتفاق مي افتد. پاتوژنز دقيق سقط جنني نايش از توكسوپالسام به 
خويب مشخص نيست و به نظر مني رسد ضايعات جنيني عامل سقط باشند، 
شديد  چندان  جنيني  ضايعات  جنني،  سقط  موارد  از  بسياري  در  چراكه 
نيستند و در برخي موارد نيز با وجود ضايعات شديد، بره ها به صورت 

زنده متولد مي شوند )4(.
از  انگل  اساس جداسازي  بر  اين تك ياخته،  از  تشخيص عفونت نايش 
مختلف  تست هاي  و   PCR روش  با  مولكويل  برريس  آلوده،  بافت هاي 
االيزا   ،)IFAT( مستقيم  غري  امينوفلورسنت  روش  جمله  از  رسولو ژي 
از اين ميان،  )Immunoblotting( انجام مي شود.  )ELISA( و اميونوبالت 
روش االيزا، به دليل هزينه كمرت و امكان برريس چندين منونه در زمان 
كوتاه و حساسيت و ويژگي قابل قبول، از ارزش بااليي برخوردار است و 
در مورد تشخيص بيامري در حيوانات مختلف مورد استفاده قرار گرفته 
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است )7(.
توكسوپالسام  تك ياخته ي  از  نايش  عفونت  شيوع  ميزان  شناسايي 
با توجه به اهميت سقط جنني در گله هاي گوسفند و تلفات و  گونديئ، 
خسارات اقتصادي نايش از آن، از اهميت بااليي برخوردار است. با توجه 
به عدم وجود برريس اپيدميولوژيك در مورد آلودگي نايش از اين تك ياخته 
استان  در جمعيت گوسفندان در شهرستان هاي نجف آباد و خميني شهر 
آنتي ژن  از  استفاده  با  االيزاي غريمستقيم  روش  با  مطالعه  اين  اصفهان، 

SAG1 انجام شد.

 
مواد و روش ها

نمونه گیری ها

منونه گیری از تعداد 320 راس گوسفند با دامنه ی سنی دوازده ماه و 
باالتر، به صورت مطالعه توصيفي مقطعي، از شهرستان هاي خميني شهر 
و نجف آباد استان اصفهان انجام شد. سپس جداسازی رسم از منونه خون 
انجام  زمان  تا  آمده،  به دست  انجام شده و منونه های رسمی  اخذ شده 
آزمایش در فریزر نگه داری می شد. سن گوسفندان بر اساس اطالعات اخذ 

شده در محل گرفته و ثبت شد.

بررسی سرولوژیک

ضد   IgG پادتن  وجود  نظر  از  منونه ها  رسولوژیک  بررسی  جهت 
بر  االیزای طراحی شده  از یک روش  تک یاخته ی توکسوپالسام گوندئی، 
مبنای یک آنتی ژن سطحی خالص تک یاخته )SAG1( استفاده شد. به این 
منظور، ابتدا اقدام به فیكس كردن آنتی ژن خالص شده در كف گوه های 
از  که   SAG1 شده  خالص  آنتی ژن  که  ترتیب  این  به  شد.  االیزا  پلیت 
فراوان ترین و موثرترین آنتی ژن های سطحی مورد استفاده در تشخیص 
 )pH=8/3( موالر   0/1 سدیم  بیکربنات  بافر  در  می رود،  شامر  به  انگل 
رقیق شد. سپس آنتی pHژن رقیق شده در پلیت pHهای االیزا در دمای 
37 درجه سانتی گراد و به مدت یک ساعت قرار گرفت. الزم به ذكر است 
نحوه تلخيص آنتي ژن SAG1 بر اساس رويش صورت گرفت كه در پيشرت 
در مقاله مربوطه رشح داده شده است )7(. در مرحله بعد پلیت االیزا، سه 
بار با PBS-T )شامل بافر PBS به همراه شوينده Tween( شستشو داده 
و سپس با محلول بالک کننده در دمای 37 درجه سانتی گراد و به مدت 
نیم ساعت نگهداری شد. در مرحله بعد چاهک ها تخلیه شد و منونه های 
رقیق    1:200 میزان  به  درصد   20 اسب  رسم  و   PBS-T در  که  رسمی 
شده بودند، به چاهک ها اضافه شد. سپس اقدام به شستشوی چاهك ها با 
استفاده از محلولPBS-T  شد. پس از شستشو، anti-sheep IgG كونژوگه 
از آن دوباره  انكوباسیون صورت گرفت. پس  و  اضافه شد  به چاهك ها 
اقدام به شستشوی چاهك ها با استفاده ازPBS-T  شده وسوبسرتا اضافه 
شد. پلیت های حاوی سوبسرتا به مدت 15 دقیقه در 37 درجه سانتی گراد 
انكوبه شدند. واكنش ایجاد شده با استفاده از اسید سولفوریك یک نرمال 

متوقف و نتیجه تست ها در طول موج 450 نانومرت قرائت شد. 
جهت تبدیل نتایج االیزا به اطالعات قابل مقایسه، اقدام به محاسبه 
اندکس االیزا )SIn( گردید به این ترتیب که میزان جذب االیزا در مورد 
رسم کنرتل منفی )N( از میزان جذب هر منونه مورد آزمایش )Sn( کرس 
شد و مقدار به دست آمده، بر میزان جذب رسم کنرتل مثبت )P( منهای 

میزان جذب رسم کنرتل منفی )N( تقسیم شد. در واقع، فرمول محاسبه 
به قرار زیر بود:

SIn = )Sn-N(/)P-N(
بود،   0/15 از  بیش  مقداری  آمده،  دست  به  اندکس  که  در صورتی 
بود، منفی  این مقدار  از  نظر، مثبت و در صورتی که کمرت  منونه مورد 
تست  از  استفاده  با  پیشرت  منفی  و  مثبت  منونه های  جذب  شد.  قلمداد 
اين  بود. جهت  کالیربه شده  و  ارزیابی  غیرمستقیم  آنتی بادی  فلورسنت 
 ROC )Receiverمنحني از  استفاده  با  االيزا  جذب  مقادير  كاليرباسيون، 
IFAT مورد مقايسه قرار  استاندارد  با تست   )operating characteristic

گرفته و بر اساس اين تست، مقادير  cut off محاسبه شد.

بررسی آماری
نتایج به دست آمده، بر اساس سن به پنج گروه شامل گروه های یک 
تا 1/15 سال، از 1/5 تا 2/5 سال، از 2/5 تا 3/5 سال، از 3/5 تا 4/5 سال و 
بیشرت از 5/5 سال تقسیم بندی شدند. تعداد موارد مثبت بر اساس گروه 
سنی با استفاده از مربع کای و با سطح اطمینان 95 درصد و با استفاده از 

نرم افزار SPSS16 مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج
نتایج بررسی نشان داد 73 مورد از 320 رسم مورد بررسی )22/81 
درصد( دارای تیرت رسمی قابل اندازه گیری بر ضد توکسوپالسام گوندئی 

بودند.
شیوع رسمی ضد تک یاخته مذکور در این منونه ها بررسی شد و نتایج 
ترتیب نشان دهنده شیوع 16/66، 19/48، 22/07، 25/77 و  به  بررسی 
ی  نشان دهنده  آماری  بررسی  بود.  مذکور  گروه های  در  درصد   25/49
وجود ارتباط آماری معنی داری بین افزایش سن و افزایش یا کاهش موارد 

مثبت عفونت نبود )جدول 1(.
بحث

توكسوپالسموز یك بیامری مشرتك بني انسان و دام است كه پرندگان 
و انسان ها و متام حیوانات خون گرم را در جهان تحت تاثیر قرار می دهد 
قرار داده  تاثري  را تحت  اقتصادی صنعت پرورش گوسفندان  از لحاظ  و 
و منجر به سقط و نواقص جنینی شامل هیدروسفالی و نقص در بینایی 
دامپروری و هم  اقتصاد  به لحاظ  بیامری هم  این  انسان ها می شود.  در 
آنتی ژن  از  استفاده  است.  اهمیت  دارای  زئونوتیک  پتانسیل  لحاظ  به 
جداسازی شده SAG1 در تشخیص عفونت ناشی از توکسوپالسام گوندئی، 
در برخی حیوانات به کار رفته است. از جمله موارد استفاده از آن، در 
بررسی این عفونت در سگ بوده است که در سال 2009 انجام شده است. 
این آنتی ژن به خوبی قادر به تفکیک گربه ها  از  با استفاده  روش االیزا 
و موش های بیامری که بطور تجربی آلوده به توکسوپالسموز شده اند از 

گربه ها و موش های سامل می باشد )7 و 8(.
نتایج این مطالعه نشان داد، 22/8 درصد از گوسفندان مورد بررسی 
بودند. عمده ی  قابل اندازه گیری توکسوپالسام گوندئی  تیرت رسمی  دارای 
تک یاخته،  این  رسمی  شیوع  زمینه ی  در  شده  انجام  پیشین  بررسی های 
توصیفی  مطالعه ی  یک  در  بوده اند.  شیوع  باالی  درصد  دهنده ی  نشان 
این تک یاخته در سال 1383،  مقطعی، جهت تعیین میزان شیوع رسمی 

بررسی شیوع رسمی عفونت نايش از...
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639 منونه ی رسمی از گاو، گوسفند و بز از کشتارگاه های استان مازندران 
اخذ شد. از کل منونه های مورد بررسی، 463 مورد )72/5 درصد( منفی 
و 176 مورد )27/5 درصد( مثبت بودند که 35 درصد از موارد مثبت به 

گوسفندان مورد بررسی تعلق داشت )6(. 
در مطالعه ای دیگر که در کشتارگاه های استان های گیالن و مازندران 
با روش التکس آگلوتیناسیون انجام شد، شیوع آلودگی در گوسفند، 32/5 
درصد و در بز 17/7درصد گزارش شده است. مطالعه ای دیگر، این درصد 
را با بررسی به روش هامگلوتیناسیون غیر مستقیم و التکس آگلوتیناسیون، 

در گوسفند 24/5 درصد و در بز 19/5 درصد گزارش کرده است )9(. 
در بررسی انجام شده در استان لرستان، تعداد 760 منونه خون مربوط 
به 174 گاو، 398 گوسفند و 188 بز اخذ و به لحاظ حضور پادتن ضد این 
تک یاخته مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی منونه های رسمی گاو با 
روش تست فلورسنت آنتی بادی غیر مستقیم و منونه های خون گوسفند با 
روش االیزای غیرمستقیم مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان 
دهنده آلودگی رسمی 28/73، 53/01 و 51/06 درصد به ترتیب در مورد 

گاو، گوسفند و بز بود )5(.
دهنده ی  نشان  نیز  منطقه  کشورهای  در  شده  انجام  بررسی های 
شیوع نسبتا باالی انگل است. بررسی انجام شده با روش هامگلوتیناسیون 
آلودگی در 39  )Hemaglutination Test( در سال 1997 نشان دهنده ی 
در  بررسی  مورد  بزهای  جمعیت  از  درصد   28 و  گوسفندان  از  درصد 
عربستان صعودی بوده است )10(. در مطالعه ای در اتیوپی، که با روش 
هامگلوتیناسیون غیر مستقیم انجام شده است، میزان آلودگی در گوسفند 

22/9 و در بز 11/6 درصد گزارش شده است )2(.
انتقال بیامری در جمعیت مورد بررسی می تواند با دو روش افقی و 
عمودی انجام شود که روش افقی به دلیل آلودگی حیوان با منابع آلودگی 
همچون آلودگی منابع آب و غذا با اووسیست تک یاخته و روش عمودی 
ناشی از انتقال مادرزادی آلودگی می باشد. با توجه به اینکه افزایش سن، 
ارتباط معنی داری با افزایش سطح عفونت ندارد، می توان نتیجه گرفت 
که انتقال عفونت عمدتا به صورت مادرزادی است. در چنین الگوهایی 

دیده  گله  در  ثابت  نسبتا  روندی  با  و  اندمیک  صورت  به  جنین،  سقط 
می شود )8(.

در مجموع بررسی های رسولوژیک، نشان دهنده ی باال بودن میزان 
آلودگی در گوسفندان مناطق تحت بررسی بوده اند، که نشان از اهمیت 
ایجاد سقط جنین در  توکسوپالسام گوندئی به عنوان عامل  بیامری زایی 
انتقال تک یاخته  گوسفند و پتانسیل زئونوتیک گوشت گوسفند و امکان 
به انسان دارد. اگرچه آلودگي به اين تك ياخته مرتادف با بيامري باليني 
يا در دوران  اما عفونت خفته در مواقع نقص سيستم اميني و  مني باشد 

آبستني منجر به فرم باليني بيامري خواهد شد.
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