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چکیده
توکسوپالسما گوندی ،تک یاخته داخل سلولی اجباری است .این انگل مشترک بین انسان و حیوان است و قادر است کلیه مهره داران خونگرم از جمله گوسفند
را مبتال سازد .آلودگی دام به این انگل از نظر خسارات اقتصادی ناشی از آن از اهمیت به سزایی برخوردار است و سبب بیماریهای مهم مادرزادی و سقط
جنین در این گروه از حیوانات میشود .بنابر این آگاهی از وضعیت این انگل در بین دامها امری ضروری به نظر میرسد .هدف از انجام این تحقیق تعیین
درصد شیوع آلودگی انگل توکسوپالسماگوندی در گوسفندان منطقه ایالم است.
این مطالعه بهصورت مشاهدهای از نوع توصیفی -مقطعی انجام گرفت .نمونه خون تعداد  408راءس گوسفند کشتاری در کشتارگاه صنعتی دام شهرستان ایالم
به طور تصادفی گرفته شد و به روش اليزا مورد آزمايش قرار گرفتند .نتايج نشان داد كه تعداد  112نمونه ( )0/27/45مثبت بودند .رابطه معنی داری بين سن،
جنس و سابقه سقط جنين دام با ميزان موارد مثبت مشاهده نگردید .از آنجا كه عمده گوشت مصرفي مردم ایران را گوسفند تشكيل ميدهد باال بودن ميزان
آلودگي در اين حيوان از نظر بهداشت عمومي حائز اهميت است ،ضمن اینکه به خسارات اقتصادی ناشی از آن نیز توجه باید کرد.
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Abstract
Toxoplasmosis is caused by the intracellular protozoan named Toxoplasma gondii (T.g.). T.g is is the most
prevalent parasitic infection in human and other warm blooded animals. Estimates indicate that up to one third of
the world’s population is infected by T.g. Toxoplasmosis is causes damages in veterinary affairs and may lead to
congenital diseases and abortion in some animals like sheep. The aim of this study was to assess the prevalence of
Toxoplasmosis in sheep of Ilam city.
A descriptive cross- sectional survey was conducted. A total of 408 samples in slaughtered sheep in Ilam industrial
slaughter- house selected randomized and tested by ELISA method. Data analysis was conducted using SPSS
software version 16.
Of 408 samples 112 (27.45%) were positive. There was no significant difference between seropositivity and
gender, age group and the background of abortion in sheep.
The prevalence of Toxoplasmosis is high. According to high consumption of sheep as a different food by human,
Therefore the contamination of sheep is important in term of public health and detriment economic.
Key words: Ilam, Sheep, Toxoplasmosis
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مقدمه

ضعيف در گوسفند و بز ميشود و يكي از علل عمده سقط

توکسوپالسما گوندی ،تک یاخته داخل سلولی اجباری است

جنين ،مرگهاي زودرس جنيني ،لهشدگيها ،تولد نوزادهاي

که در حدود  1/3جمعیت جهان به آن آلوده هستند .این

نارس و مردهزايي در گوسفند است كه در نهايت خسارات

انگل مشترک بین انسان و حیوان است و قادر است کلیه

اقتصادي چشمگيری را در صنعت گوسفندداري به دنبال

مهره داران خونگرم از جمله گوسفند را مبتال سازد (.)15،4

خواهد داشت ( .)17،16،12،7،3،2اين خسارات در كشور

عمدهترین راههاي انتقال اين بیماری به انسان از طريق

اسپانيا ،در حدود  10ميليون يورو در سال تخمين زده شده

خوردن گوشت نیم پز آلوده ،خوردن اووسيست گربه و

است ( .)6وسعت پراكندگي عفونت توكسوپالسما گوندی

انتقال مادرزادي است ( .)15،4نشخواركنندگان به دليل اين

در جمعيت گوسفند ،از گلهاي به گله ديگر متغير است

كه توسط انسان و گوشتخواران خورده ميشوند ،نقش بسيار

و به طور متوسط در ميشهاي والد 30 ،درصد ميباشد

مهمي را در انتقال بيماري دارند .افزايش سن حيوانات ،فقدان

(.)17،16،12،2

بهداشت محل نگهداري و نيز نگهداري حيوانات در مرتع به

از آنجايي كه گوسفند به دليل حساسيت باال به عفونت

عنوان فاكتورهاي خطر محسوب ميشوند ( .)18انواع زيادي

توكسموپالسموزیس ،شاخص معتبري براي نشان دادن این

از حيوانات اهلي كه انسان از گوشت آنها استفاده ميكند مانند

عفونت در هر ناحيه ميباشد و با توجه به شرايط آب و

گوسفند ،گاو ،خوك و غيره با بلعيدن اووسيست انگل آلوده

هوايي خاص منطقه ايالم و در دسترس نبودن آمار دقيق و

ميشوند و كيستهاي نسجي انگل در نسوج احشاء آنها

جامع لذا تصميم به بررسي ميزان شيوع توكسوپالسموزیس

ایجاد ميشوند ( .)6انسان با مصرف اين گوشتها بهصورت

در گوسفندان منطقهي ايالم گرفته شد تا اطالعات کسب

خام يا نيمهخام به توكسوپالسموزیس مبتال ميگردد .آلودگی

شده کمک به بهداشت ساكنين منطقه و در عین حال

گوسفندان و خوكها در طبيعت نسبت به گاوها بیشتر است

پیشگیری از خسارات ناشی از این عفونت در دام کرده باشد.

و در انتقال بيماري نقش عمدهتري را ايفا ميكنند .در مطالعه
هاللي و همكاران در عربستان ،گوشت آلوده مري و زبان

مواد و روشکار

 38شتر را به  4گربه خوراندند كه بعد از  2ماه هر  4گربه

این بررسی بهصورت توصیفی -مقطعی روی تعداد 408

اووسيست دفع كردند ( .)6بايد خاطرنشان كرد كه عضالت

راءس از گوسفندان کشتاری در کشتارگاه صنعتی شهرستان

غيراسكلتي نظير قلب ،ديافراگم و زبان داراي خطر آلودگي

ایالم از تاریخ  91/10/25الی  91/11/30که از طریق تصادفی

بيشتري میباشند .كيستهاي بافتي در مغز و ماهيچه موشها

ساده انتخاب شده بودند ،انجام گرفت .در ابتدا به تمام

نسبت به ساير بافتها (ريه ،كبد ،طحال و كليه موشها) به

گوسفندان کشتاری شماره گوش زده شد .از دامهای مورد

تعداد بيشتر و سريعتر توسعه مييابند (.)5،19

نظر طبق پرسشنامه اطالعات الزم از جمله سن ،جنس ،سابقه

توكسوپالسماگوندي به عنوان يكي از عوامل اصلي ایجاد

سقط و سایر مشخصات گرفته شد .نمونههای خون از ورید

اختالالت مامایی و سقط جنين عفوني در انگلستان ،استراليا،

وداج  408رأس گوسفند به ظاهر سالم (که از نظر کلینیکی

نیوزیلند ،اروگوئه ،نروژ ،فرانسه ،اياالت متحده امريكا و

هیچگونه عالئم بیماری نداشته اند) از نژادهای ایرانی از دو

دیگر کشورها شناخته شده است (.)10،11،12،19

جنس نر و ماده در سنین مختلف جمع آوری شد .تعیین

توكسوپالسموزیس سبب جذب جنين ،سقط ،موميايي

سن گوسفندان مورد مطالعه بر اساس رشد دندانها انجام

شدن ،فحلي خاموش يا به دنيا آمدن نوزادان ناقص و يا

گردید و گوسفندها در  4گروه سنی زیر یک سال ،یک سال
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تا دو سال ،دو تا  4سال و باالی چهار سال تقسیم شدند.

جدول شماره  -1ميزان آلودگي به توكسوپالسموزیس در

خونگیری بوسیله لولههای خالء دار مخصوص خونگیری

گوسفندان كشتاري در كشتارگاه ايالم (بر حسب سن)

فاقد هر گونه ماده ضد انعقادی انجام شد و بالفاصله با
رعایت زنجیره سرمائی به آزمایشگاه جهت جداسازی سرم
انتقال داده شدند و سپس در شرایط – 20 ºcتا زمان آزمایش
نگهداری شدند .جهت انجام آزمایش از کیت تشخیصی
الیزای توکسوپالسما گوندی

(ID Screen Toxoplasmosis Indirect Multi-Species
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,code Toxos-MS-2p, insert/Mode 1010, lot/268,
167 rve Mehdr Ben Barka-GAROSUD-34 070
MONTPELLIER – FRANCE). Kit for the detection
of antibodies directed against Toxoplasma gondii by
indirect ELISA in Sera, Plasma and Meat Juice.

استفاده گردید s/p .از  %50به باال مثبت تلقي شد.
دادهها پس از استخراج از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار
 spssنسخۀ 16مورد تحلیل آماری قرار گرفتند .دادههای
کیفی بهصورت درصد توصیف گردید و از آزمون کای-دو
استفاده شده و سطح معنی دار آزمونها بهصورت  p<0/05در
نظر گرفته شده است.
نتايج
از تعداد  408رأس گوسفند کشتاری مورد آزمايش تعداد
 112نمونه ( )0/27/45مثبت بودند .نتايج در جداول شماره
 1و  2نشان داده شده اند.

جدول شماره  -2ميزان آلودگي به توكسوپالسموزیس در
گوسفندان كشتاري در كشتارگاه ايالم (بر حسب جنس)
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بروز عفونت در تعداد  292گوسفند ماده و  116گوسفند
نر مورد بررسي به ترتیب ( )%24/13( ،)%28/76بود .با
افزایش سن ،درصد آلودگي نيز افزايش مييابد در بررسی
متغیر مذکور در دو گروه مورد مطالعه از آزمون کای -دو
استفاده شد که نتایج آزمون نشان داد که ميزان آلودگي در
بين سنین مختلف و همچنین دو جنس نر و ماده اختالف
معناداري ندارد (.)P<0/05
در بررسی متغیر سابقه سقط جنين در گوسفندان ،بروز عفونت
در گروه با سابقه سقط جنین و بدون سابقه سقط جنین به
ترتیب ( )%7/19و ( )%21/57بود و با استفاده از آزمون کای
دو اختالف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري
در اين مطالعه ميزان آلودگي گوسفندان منطقه ايالم به
انگل توكسوپالسما گوندی با روش اليزا  %27/45بود .به
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علت باال بودن ميزان آلودگي در بين گوسفندان كشتاري كه

عفونت در گروه با سابقه سقط جنین و بدون سابقه سقط

گوشت آنها به مصرف انسان ميرسد ،هشداری در احتمال

جنین به ترتیب ( )%7/19و ( )%21/57بود و اختالف معنی

انتقال عفونت توکسوپالسموزیس به انسان از طريق تماس

داری بین دو گروه مشاهده نشد .اطالعات مربوط به سابقه

با الشههاي آلوده و گوشت آنها است و این امر از نظر

سقط گوسفندان را دامداران در اختیار قرار دادند و با توجه

بهداشت عمومي حائز اهميت است ،ضمن اینکه به خسارات

به اینکه عفونت توکسوپالسموزیس فقط یک دفعه منجر به

اقتصادی ناشی از آن نیز باید توجه کرد.

سقط جنین میشود ،به نظر میرسد آگاهی از تعداد دفعات

نتیجه این بررسی با نتايج به دست آمده از مطالعات گارسيا

سقط به تحلیل دقیق تر موضوع کمک کند.

و همكاران در سال  1990در کشور مكزيك (،)8( )%30

در جهت تشخیص انگل توکسوپالسما گوندی از روشهاي

پويجي و همكاران در سال  2000در کشور غنا ()%33/2

مختلف  ،PCRاليزا ،فلورسنت و غیره استفاده میشود (.)15

( ،)21سوادوگو و همكاران در سال  2005در کشور مراكش

در اين مطالعه از روش اليزا استفاده شد ( )1که روشی معتبر

( ،)13( )%27ترانه و همكاران در سال  2006در کشور تركيه

در تشخیص این انگل است و نسبت به سایر روشها از

( ،)12( )%31همخواني دارد .همچنين با مطالعات انجام شده

حساسیت باالیی برخوردار است ،ضمن اینکه ساده و ارزان

در ايران توسط صدقي و همكاران در سال  2011در شهر

است و در زمان کوتاه تر نتیجه آزمایش مشخص میشود

اروميه ( ،)14( )%33عسگري و همكاران در سال 2011

(.)1

در استان فارس ( ،)2( )%37/5هاشمي و همكاران در سال
1996در نقاط مختلف ايران ( ،)9( )%24/5همخواني دارد.

تشکر و قدردانی

نتايج حاصل با نتايج گزارش شده توسط والتنر و همكاران

این مطالعه با همکاری دانشکده پیرادامپزشکی ،دانشگاه ایالم

در سال 1991در کشور كانادا ( ،)20( )%57/6همخواني

و اداره کل دامپزشکی استان ایالم در شهرستان ایالم صورت

ندارد كه دليل آن ممكن است تفاوت شرايط آب و هوايي و

گرفته است که بدین وسیله صمیمانه از همکاری ایشان و

نحوه پرورش دامها باشد.

مسئولین محترم آن مراکز سپاسگزاری میکنیم.

در نتایج بدست آمده از این بررسی علی رغم اینکه بين سن
و ميزان آلودگي ارتباط معناداري وجود نداشت ،ولی با توجه
به اینکه با افزایش سن ،تا حدی میزان آلودگی نیز افزایش
داشت ،کاهش سن کشتار تا حد امکان ترجیح دارد.
میزان بروز عفونت در دو جنس مختلف نر و ماده به ترتیب
( )%24/13و ( )%28/76بود که اختالف معنی داری بین دو
گروه مشاهده نشد ولی با توجه به بیشتر بودن این رقم در
گروه ماده و احتمال بروز توکسوپالسموزیس مادرزادی از
طریق این گروه ،به نظر میرسد مراقبتهای بیشتر ضروری
باشد .این نتیجه مشابه نتیجه گزارش شده از مطالعه ترانه و
همكاران در سال  )15( ،2006است.
در بررسی متغیر سابقه سقط جنين در گوسفندان ،بروز
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