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چکید ه 

توکسوپالسام گوندئی و نئوسپورا کنینوم، دو تک یاخته دارای شباهت های زیاد هستند که طیف وسیعی از حیوانات خونگرم از جمله سگ ها 
را آلوده می کنند. هدف از مطالعه اخیر، تعیین شیوع عفونت ناشی از تک یاخته های نئوسپورا کنینوم و توکسوپالسام گوندئی در سگ های 
ارجاعی به تعدادی از کلینیک های  دامپزشکی شهرستان اهواز بود. جهت این بررسی، اقدام به منونه گیری تصادفی از یکصد قالده سگ 
با  G ضد تک یاخته توکسوپالسام گوندئی،  ارجاع شده سامل گردید. منونه های رسمی اخذ شده، جهت بررسی وجود پادتن ایمنوگلوبولین 
استفاده از تست پادتن درخشان غیر مستقیم، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از تعداد 100 منونه مورد بررسی، 28 مورد، دارای تیرت آنتی بادی ضد 
توکسوپالسام گوندئی بودند. بررسی میزان عفونت ناشی از تک یاخته نئوسپورا کنینوم با استفاده از تست االیزا انجام گرفت. نتایج بررسی با 
این تست، نشان دهنده وجود عفونت در 18 درصد از موارد بررسی بود. اختالف معنی داری بین میزان عفونت در حیوانات نر و ماده وجود 
نداشت در حالی که شیوع عفونت در سگ های نگهبان و در سگ های با سن باالتر از دو سال بیشرت بود. نتایج این مطالعه اهمیت سگ های 

نگهبان یا کنرتل نشده را در شیوع این بیامری های تک یاخته ای مشخص می کند.  
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Toxoplasma gondii and Neospora caninum are two closely related protozoan parasites infecting a wide range of warm 
blooded animals including dogs. This study was aimed to determine the seroprevalence of anti Neospora caninum and 
anti Toxoplasma gondii antibodies, in healthy dogs in Ahwaz, Iran. For this, 100 serum samples were taken from healthy 
dogs referred to some veterinary clinic in Ahwaz. Serodiagnosis of Neospora caninum was carried out using an indirect 
Elisa test and detecting anti Toxoplasma gondii antibodies (IGg Immunoglobulins) was carried out using an indirect 
fluorescent antibody test (IFAT). From the total of 100 dogs, 18 had detectable antibodies for Neospora caninum and 
28 for Toxoplasma gondii. No sex predisposition was detected in examined animals but age and living places were of 
high importance both for Neospora caninum and Toxoplasma gondii infections. This study emphasizes the importance 
of guard dogs in prevalence of these protozoan diseases.

Keyword: Neospora caninum; Toxoplasma gondii; Dogs; Ahwaz

مقدمه
گوندئی  توکسوپالسام  و   (Neospora caninum) کنینوم  نئوسپورا 
(Toxoplasma gondii)، تک یاخته هایی با مشخصات سلولی و ملکولی و 
بیامری زایی مشابهی هستند. این دو تک یاخته، طیف وسیعی از حیوانات 
را آلوده می کنند. سگ ها و کویوت ها (coyotes) به عنوان میزبان نهایی 
از جمله  دیگر  از حیوانات  و طیف وسیعی  کنینوم   نئوسپورا  تک یاخته 
یاخته مطرح هستند.  این تک  میزبان واسط  عنوان  به  نشخوارکنندگان، 
را  از گونه های مختلف حیوانات  یاخته می تواند طیف وسیعی  این تک 
آلوده کند. در طبیعت آلودگی در سگ ، گاو، گوسفند، بز، اسب و گوزن 

دیده شده است )5(. 
عالوه بر انتقال افقی عفونت از طریق اووسیست های دفع شده از میزبان 
نهایی، انتقال عمودی عفونت نقش مهمی در پایداری آن در گله دارد. این 
نوع از انتقال، در حیوان آبسنت از طریق جفت به جنین صورت می گیرد 
و انتقال بیامری در آبستنی های بعدی نیز تکرار می شود. جنین های آلوده 
نئوسپورا کنینوم از طریق مادرزادی ممکن است به  با  شده در آلودگی 
صورت زمین گیر متولد شوند و یا بعد از تولد فلج شوند و یا ممکن است 
سامل باشند. سگ های بالغ و اسب ها در صورت آلودگی، ممکن است فرم 
بالینی انگل نئوسپورا کنینوم را نشان دهند. ضایعه مشخص انگل نئوسپورا 

کنانیوم التهاب مغز و نخاع می باشد )3(. 
تک یاخته توکسوپالسام گوندئی، از گربه سانان اهلی و وحشی به عنوان 
میزبان  عنوان  به  انسان  و  خونگرم  مهره داران  سایر  از  و  نهایی  میزبان 
واسط، استفاده می کند.  سقط جنین، از مشخصات بیامری زایی این تک 

یاخته ها است که عمدتا در میزبان های واسط مطرح است. سقط جنین 
فراوانی  اهمیت  دارای  گاوها  در  کنینوم،  نئوسپورا  تک یاخته  از  ناشی 
است. توکسوپالسام گوندئی نیز از عوامل ایجاد سقط جنین در انسان و 

نشخوارکنندگان به شامر می رود )1, 4(.
یاخته در سگ ها عموما عالیم  این دو تک  از  ناشی  بالینی عفونت  فرم 
مشابهی دارد که غالبا شامل اختالل در سیستم عصبی عضالنی می شود. 
این عالیم در مورد بیامری نئوسپوروز، غالب تر هستند. شباهت این دو 
بیامری، این فرضیه را ایجاد می کند که احتامال، تا سال 1988، سگ هایی که 
مبتال به بیامری توکسوپالسموز تشخیص داده می شده اند، در واقع، مبتال 
به نئوسپوروز بوده اند )6(. هدف از مطالعه اخیر، بررسی شیوع پادتنی 
عفونت ناشی از تک یاخته های مذکور در تعدادی از سگ های خانگی و 

نگهبان در شهرستان اهواز است.

مواد و روش  کار
ارجاع  بررسی شامل یکصد قالده سگ  این  جمعیت مورد مطالعه در 
طول  در  اهواز  شهرستان  دامپزشکی  کلینیک های  از  تعدادی  به  شده 
به صورت اخذ  از جمعیت مورد مطالعه،  بود. منونه گیری   1396 سال 
می گرفت.  انجام  رسم  جداسازی  و  صافن  یا  سفالیک  ورید  از  خون 
سانتی گراد  درجه  دمای20-  در  بررسی  زمان  تا  شده  اخذ  منونه های 
سن  قبیل  از  حیوان  مشخصات  منونه گیری،  هنگام  می شدند.  نگهداری 
و جنس و نژاد و نحوه نگه داری )تحت عنوان گروه سگ های خانگی 

ثبت می گردید.  نگهبان(  و 

بررسی شیوع رسمی عفونت ناشی  ...
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بررسی رسولوژی 
جهت بررسی رسولوژی عفونت ناشی از تک یاخته توکسوپالسام گوندئی، 
به منظور  پادتن درخشان غیر مستقیم می گردید.  انجام تست  به  اقدام 
تک یاخته  زوآیت های  تاکی  کردن  فیکس  به  اقدام  تست،  این  انجام 
مخصوص  خانه  ده  الم های  روی  بر   ،Rh سویه  گوندئی  توکسوپالسام 
 Vero گردید. تاکی زوآیت های مورد استفاده، پیشرت در کشت سلول های
به دست آمده بودند )8(. سپس، منونه های رسمی مورد بررسی در محلول 
PBS رقیق شده به مدت یک ساعت، با تاکی زوآیت های فیکس شده، در 
دمای 37 درجه سانتی گراد، در اتاقک مرطوب انکوبه شدند. حداقل رقت 
مورد استفاده منونه های رسمی 1:16 بود. سپس اقدام به دو بار شستشو 
با محلول PBS و انکوباسیون با کونژوگه Anti-dog IGg متصل با ماده 
فلورسئین ایزوتیوسیانات، به مدت سی دقیقه صورت گرفت. مجددا اقدام 
به شستشو گردیده و نتایج با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت مورد 

ارزیابی قرار گرفتند. 

نئوسپورا کنینوم
االیزا  روش  با  کنینوم،  نئوسپورا  از  ناشی  عفونت  رسولوژیک  بررسی 
تعیین نقطه برش ارزیابی و  االیزا که پیشرت مورد  این   انجام گرفت. در 

(Cut-Off) قرار گرفته بود، از آنتی ژن P38 استفاده شد )9(. جهت این 
محلول  با  بررسی  مورد  رسمی  منونه های  رقیق سازی  به  اقدام  بررسی، 
 1:50 رقت  با  بالک کننده(  )محلول  اسب  رسم  درصد  حاوی20   PBS-T
گردید. سپس، رسم های رقیق شده، در پلیت های االیزایی که حاوی آنتی ژن 
نئوسپورا کنینوم بوده و توسط رسم اسب، بالک شده بود به مدت یک 
 PBS-T ساعت انکوبه شدند.  در مرحله بعدی، اقدام به شستشو با محلول
 Horseradish آنزیم  به  Anti-dog IgG متصل  با کونژوگه  انکوباسیون  و 
آب  و   PBS-T محلول  با  مجدد  شستشوی  از  پس  گردید.   Peroxidase
مقطر، محلول سوبسرتا و ماده کروموژن )پراکسید هیدروژن و ترتامتیل 
بنزیدین( اضافه گردید و پس از انکوباسیون، واکنش ایجاد شده با اسید 
سولفوریک 2 نرمال متوقف گردید. نتایج تست در طول موج 450 نانومرت 

قرائت شد )8(. 
بررسی آماری 

بررسی مقایسه ای بین نتایج گروه های مختلف با استفاده از آزمون مربع 

کای صورت گرفت و با سطح اطمینان حداقل 95 درصد، بیان گردید.

نتایج
تعداد  از  که  داد  نشان  مستقیم  غیر  درخشان  پادتن  تست  نتایج  بررس 
آنتی بادی  تیرت  دارای   1:16 رقت  در  مورد   28 بررسی،  مورد  منونه   100
ضد توکسوپالسام گوندئی بودند. 23 مورد از این تعداد، در رقت 1:32 
نیز دارای تیرت پادتنی قابل اندازه گیری بودند. جزئیات مربوط به شیوع 
اختالف  است.  شده  آورده   1 جدول  در  مختلف  گروه های  در  عفونت 
بین  همچنین  و  ماده  و  نر  حیوانات  در  عفونت  میزان  بین  معنی داری 
نژادهای مختلف وجود نداشت در حالی که شیوع عفونت در سگ های 
نگهبان، بیشرت از سگ های خانگی بود. سگ های مسن تر از 2 سال به طور 

 .)P = 0/01( معنی داری شیوع بیشرتی از عفونت را نشان می دادند
نتایج بررسی عفونت ناشی از نئوسپورا کنینوم نشان دهنده وجود سطح 
پادتنی باالتر از نقطه برش در 18 مورد از سگ ها بود. نتایج مقایسه ای 
بین گروه های مختلف نیز نشان دهنده وجود نتایج تقریبا مشابهی با نتایج 
بررسی عفونت ناشی از توکسوپالسام گوندئی بود به طوری که سگ های 
مسن تر از دو سال و سگ های نگهبان، میزان شیوع بیشرتی از عفونت را 

نشان دادند )جدول1(.
از  ناشی  دارای عفونت همزمان  بررسی،  از منونه های مورد  چهار مورد 
توکسوپالسام گوندئی و نئوسپورا کنینوم بودند. ارتباط آماری معنی داری 

بین شیوع پادتنی این دو تک یاخته وجود نداشت.

بحث
بررسی عفونت ناشی از تک یاخته های توکسوپالسام گوندئی و نئوسپورا 
جهت   1:16 رقت  است.  شده  انجام  جهان  مختلف  مناطق  در  کنینوم، 
بررسی وجود تیرت پادتنی توکسوپالسام گوندئی عنوان حداقل تیرت پادتنی 
بیانگر عفونت ناشی از عفونت در سگ نظر گرفته  می شود )12(. شیوع 
عونت ناشی از این تک یاخته در سگ ها، از 20 تا 91 درصد در کشورهای 
مختلف گزارش شده است )12, 13(.  عدم وجود ارتباط بین شیوع پادتنی 
در  در سگ های مسن تر،  آن  میزان  بودن  باالتر  و  نژاد  و  با جنس  انگل 

مطالعات دیگری هم نشان داده شده است)11(. 
از  مختلف  کشورهای  در  در سگ ها،  کنینوم  نئوسپورا  از  ناشی  عفونت 

دادهموارد مثبتجنسسننوع نگه داری

نرمادهبیش از دو سالکمرت از دو سالخانگینگهبان

توکسوپالسام گوندئی مثبت )درصد(82182575435728

نئوسپورا کنینوم مثبت )درصد(89112872445618

جدول 1- شیوع عفونت ناشی از توکسوپالسام گوندئی و نئوسپورا کنینوم در سگ ها در گروه های مختلف مورد بررسی
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جمله در ایران انجام شده است. بر اساس مطالعه ای در سال 2007، شیوع 
عفونت در سگ های خانگی و سگ های ساکن در گاوداری ها، در استان 
تهران، 33 مورد از 100 منونه بررسی شده را شامل بوده است )10(. در 
این مطالعه، شیوع پادتنی انگل در سگ های زیر یک سال کمرت از سگ های 
2-1 سال و باالتر از دوسال بوده است. در مطالعه دیگری در تهران، 19/4 

درصد از سگ ها، دارای این عفونت بوده اند )7(.
بررسی شیوع بیامری در کشورهای مختلف نشان می دهد که میزان شیوع 
از 320 منونه  آرژانتین، 37/8 درصد )121 مورد  بیامری، در  این  پادتنی 
تست شده( ، در نیوزلند، 22 درصد ، در ترکیه 10 درصد )15 سگ از 150 
مورد آزمایش شده( ، در برزیل 6/7 درصد از 163 سگ مورد بررسی ، در 
مطالعه ای دیگر در برزیل، 10 درصد از سگ های خانگی و 25 درصد از 
سگ های ولگرد ، در ایتالیا 6/4 درصد، و در شیلی 12 درصد از 120 سگ 
، بوده است  از 81 سگ ساکن در مناطق روستایی  خانگی و 26 درصد 
بررسی  مورد  منونه رسمی   384 تعداد  از  برزیل،  در  مطالعه ای  در   .)4(
در سگ ها، 37 مورد از آنها دارای تیرت رسمی قابل ردیابی ضد تک یاخته 
توکسوپالسام گوندئی  و شش مورد از آن ها در رقت های 1:50 تا 1:200 

دارای تیرت پادتنی قابل اندازه گیری ضد نئوسپورا کنینوم بودند )2(.
و  کنینوم  نئوسپورا  تک یاخته های  قابل ردیابی  پادتنی  تیرت  وجود 
توکسوپالسام گوندئی در سگ ها، نشان دهنده وجود عفونت قابل توجه 
در مناطق مختلف ایران است که با توجه به آن، باید مطالعات وسیع تر و 
اقدامات پیشگیرانه ای در زمینه انتقال بیامری در بین جمعیت حیوانات 
صورت پذیرد. شیوع باالتر عفونت در سگ های مسن و نگهبان، نشانگر 
از  گروه  دو  این  در  محیطی  آنتی ژن های  با  حیوانات  این  بیشرت  متاس 

حیوانات است که در مطالعات اپیدمیولوژیک باید مد نظر قرار گیرد.
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