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چکید ه 
توکسوپالسموزیس بعنوان بیماری مشترک انســان و حیوان دارای گسترش جهانی است. به دلیل اهمیت این بیماری، تحقیقات 
در زمینه شــیوع آلودگی در حیوانات تولیدکننده گوشت بخصوص گاو که مهمترین نقش را مصرف گوشت محلی دارد ضروری می 
باشــد. این مطالعه به منظور بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپالسموزیس درگاوهای گاوداریهای صنعتی وسنتی استان کردستان 
به روش ELISA با اســتفاده از کیت تجاری در سال 2012 انجام شــد. از مجموع 704 نمونه سرم جمع آوری شده،  توکسوپالسما 
گوندی در 21/02 درصد از گاوها مثبت بوده اســت. آزمونهای آماری، نشانگر وجود اختالف معنی دار از نظر آلودگی بین گاوهای 
گاوداریهای صنعتی وسنتی و همچنین جنس گاوها بوده است )P<0.05(. بدین ترتیب که در گاوها سنتی و جنس نر میزان آلودگی 
به توکسوپالسموزیس بیشتر بوده است. ولی بین گاو های سنین مختلف و همچنین بین شهرستانهای مختلف استان تفاوت معنی 
داری از لحاظ تیتر مثبت توکسوپالســموزیس مشاهده نشد. این بررسی، اولین مطالعه توکسوپالسموز گاوی در استان کردستان 

است.
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Toxoplasmosis is a zoonotic disease with global distribution. Because of the importance of the disease, it is necessary to 
investigate the prevalence of T. gondii infection in meat producing animals especially cattle which constitutes the main 
source of meat for local consumption. This study was carried out to determine the seroepidemiology of toxoplasmosis 
in cattle of industrial and traditional farms of Kurdistan province by ELISA method using commercial kits in 2012. 
Out of 704 serum samples collected, 21.02% was found to be Toxoplasma gondii infection positive in cattle. Statistical 
analysis indicated the presence of significant differences between infection in cattle of industrial and traditional farms 
as well as gender of the cattle (P <0.05). In this way, the traditional cattle and male animals showed higher toxoplas-
mosis rate. However, the cattle of different ages and between different cities of the province, there was no significant 
difference in terms of toxoplasmosis rate. This is the first serological survey of T. gondii in cattle of Kurdistan. 
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مقدمه
توکسوپالسما گوندی تک یاخته  درون سلولی اجباری مهره داران خون 
گرم از جمله انســان و دام با گســترش جهانی  و عامل توکسوپالسموزیس 
می باشــد که اولین بار توسط نیکل درسال 19۰8 در جوندگان توصیف شد 
)18(. توکسوپالســموز  یک  معضل مهم نه تنها در پزشکی بلکه همچنین 
در دامپزشکی می باشد. تخمین زده می شود که حدود یک سوم  از جمعیت 

انسانی آلوده به توکسوپالسما می باشند )5(.
گربه میزبان نهائی توکسوپالســما گوندی است. سیکل جنسی انگل در 
میزبان نهائی و سیکل غیرجنســی درتمامی مهره داران خون گرم می تواند 
اتفاق بیفتد. استفاده از آب و غذای آلوده به اووسیست و گوشت خام )خوب 
پخته نشده گاو( حاوی کیســت و بلع اووسیست به طور تصادفی از محیط 
اطراف سبب آلودگی به توکسوپالسما گوندی در انسان و دام می شود )6(. 
آلودگی به این انگل در انسان در بعضی موارد سبب سقط یا عالیم کلینیکی 
شدیدی در جنین، نوزاد و افراد با ضعف سیستم ایمنی می شود. اما در اکثر 
موارد با عالئم شــدیدی همراه نیست. شیوع ســرمی کلی توکسوپالسموز 

انسانی در ایران 39.3 درصد گزارش شده است )18(.
اولین مورد از گزارش آلودگی به توکسوپالســما درگاو در اوهایو آمریکا  
و در ســال 1953 بــوده اســت )17(. از علل اهمیت توکسوپالســموز، به 
زیان های قابل توجه و خســارت اقتصادی ناشــی از آن درگله های پرورشی 
می توان اشاره کرد. ســقط جنین در گوسفندان، مرگ و میر نوزادان، تولد 
نوزاد مرده در گوسفند و بز از بسیاری از  نقاط جهان از جمله ایران گزارش 

شده است )8 و 9(.
عالوه بر این ارزیابی میزان شیوع توکسوپالسموز حیوانی به ما در تخمین 
میزان توکسوپالســموز انسانی کمک خواهد کرد و می تواند آن را به عنوان 
یک شاخص خوب آلودگی محیط زیست و  میزبانی نهائی در نظر گرفت. در 
چندین مطالعه اپیدیولوژیکی ارتباط مهمی بین  توکسوپالسموزیس انسانی 
و مصرف گوشت گاو دیده شــده است منابع عفونت انسانی متفاوت بوده و 
بسته به فرهنگ و عادات غذایی متغیر است. در اروپا تا 63 درصد عفونت های 
انسانی ناشی از مصرف محصوالت گوشتی خوب پخته نشده می باشد )15(. 
روش تشخیص بیماری در بالغین بر اساس تعیین آنتی بادی های اختصاصی 
IgG و IgM در ســرم بیمار با استفاده از تست های سرولوژیکی و در جنین 
ســقط شــده، جداســازی انگل از ضایعات بافت مغز و جفت با روش های 
مولکولی نظیــر PCR و یا تلقیح به موش صــورت می گیرد )5(. تحقیقات 
اپیدمیولوژیک هنوز هم مفید ترین روش برای ارزیابی نسبی اهمیت منابع 
مختلف آلودگی به توکسوپالسما درانسان میباشند )18(. با توجه به اهمیت 
اقتصادی بیماری ونیز خطر انتقال توکسوپالســما از طرق  مصرف گوشت 
و فراورده های گوشــتی به انســان و از آنجا که تاکنون مطالعه ای در زمینه 
توکسوپالسموز گاوهای صنعتی و سنتی در استان کردستان صورت نگرفته، 

مطالعه حاضر در این راستا انجام گرفت.

مواد و روش کار
در ایــن مطالعه تعــداد 239 نمونه خون از گاوهــای صنعتی و 465 
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نمونه از گاوهای ســنتی اســتان کردســتان  در فاصله زمانی اریبهشت تا 
شــهریور ماه سال 1392 از شهرستانهای مختلف استان به صورت تصادفی 
جمع آوری گردید. ســرم نمونه های فوق پس از سانتریفوژ در 1۰۰۰ دور به 
مدت 1۰ دقیقه جداســازی و تا هنگام آزمایش در 2۰- درجه ســانتیگراد 
نگهداری گردید. جهت تســت نمونه ها بــه روش االیزا ازکیت های تجاری 

HerdCheck.IDEXX Laboratories Inc، آمریکا استفاده شد.
جهت آزمایش نمونه ها به روش االیزا ابتدا تمامی ریجنت ها و نمونه های 
سرم قبل از اســتفاده در دمای اطاق )2۰-27( قرار داده شد. سپس رقیق 
ســازی نمونه ها به نســبت 1۰۰:1 با محلول رقیق کننــده صورت گرفت. 
کنترلهای مثبت و منفی و کلیه نمونه ســرم های رقیق شده به میزان 1۰۰ 
میکرولیتر به چاهکهای میکروپلیت اضافه شد. پس از انکوبه کردن به مدت 
3۰ دقیقه دردمای اطاق آســپیره کــردن و دور ریختن محتویات گودیها و 
ســپس 4 بار شستشو با فسفات بافرصورت گرفت. به دنبال هر بار شستشو 
مجددا عملیات آســپیره کردن و دور ریختن باقیمانده چاهک ها انجام شد. 
انکوباســیون مجدد در دمای اطاق به مــدت3۰ دقیقه پس از اضافه نمودن  
کونژوکه آنتی بوین صورت گرفته و پس از انجام مراحل شسشتشوی مجدد 
و اضافه نمودن سوبســترای TMB جذب نوری نمونه ها در طول موج 63۰ 
صورت گرفت. نتایج براساس دستورالعمل شرکت سازنده و با محاسبه نسبت 
مقدار جذب نوری ســرم نمونه به سرم کنترل مثبت )شاهد( و فرمول کیت 
ثبت شد به طوری که نسبت کمتر از 3۰ درصد منفی، بین 3۰ تا 5۰ درصد 
مشکوک و باالی 5۰ درصد مثبت گزارش گردید. سطح معنی داری P<۰/۰5 در 

نظر گرفته شده ونتایج با استفاده از آزمون مربع کای x2 تحلیل آماری گردید.

نتایج
ازمجموع 7۰4 ســرم بررسی شــده دراین مطالعه 148 سرم بااستفاده 
از تکنیک االیزا از لحاظ آلودگی به توکسوپالســما گوندی مثبت بودند که 
در مجموع میزان آلودگی گاوهای مورد مطالعه درســطح استان کردستان 
21/۰2% بود )جدول 1( . میزان آلودگی توکسوپالسما گوندی در گاوداریهای 
ســنتی بیش از گاو های صنعتی بوده است. آزمونهای آماری جهت مقایسه 
ایــن دو گروه، نشــانگر وجود اختالف معنی دار از نظــر میزان آلودگی بین 

.)P<0.05( گاوهای گاوداریهای صنعتی و سنتی بود

جدول )1(: میزان آلودگی توکسوپالسماگوندی در گاوداریهای صنعتی و سنتی

جدول )2(: میزان آلودگی توکسوپالسما گوندی در گروههای مختلف سنی گاوها

جدول)3(: میزان آلودگی توکسوپالسماگوندی برحسب جنس گاوها    

تعداد کل نوع گاوداری
نمونه سرم

تعدادسرم 
مثبت

درصد آلودگی

15/48%23937گاوداری صنعتی

23/87%465111گاوداری سنتی

مجموع
7۰4148%21/۰2

   

تعداد کل سن گاوها
نمونه سرم

تعداد سرم 
مثبت

درصد آلودگی

2835118/۰2زیر 2 سال

222۰5123/18-4 سال

2۰14622/88باالی 4 سال

36۰6921/۰2مجموع

 

تعداد کل جنس گاو
نمونه سرم

تعداد سرم 
مثبت

درصدآلودگی

2125927/83نر

4928918/۰8ماده

7۰414821/۰2مجموع

از مجموع 7۰4 نمونه سرم مورد بررسی در این مطالعه، 18/۰2 درصد 
ســرمهای زیر 2 سال، 23/18 درصد ســرمهای 4-2 سال و 22/88 درصد 
سرمهای باالی 4 سال از نظر آنتی بادی ضد توکسوپالسما گوندی مثبت بود 
)جدول 2(.  دربررســی های آماری ارتباط معنی داری بین میزان آلودگی و 

.(P<0.05) گروه های سنی همچنین دیده نشد
از مجموع 7۰4سرم مورد بررسی در این مطالعه 83/27 درصد سرمهای 
نر و ۰8/18 درصد سرمهای ماده از نظر آنتی بادی ضد توکسوپالسما گوندی 
مثبت بود )جدول 3(.  دربررســی های آماری همچنین ارتباط معنی داری 

.)P<۰.۰5( بین میزان آلودگی وجنس مشاهده شد
ازمجموع 7۰4 نمونه ســرم بررسی شــده در این مطالعه گرچه میزان 
آلودگی در شهرســتانهای مختلف اســتان متفاوت بود )جدول 4( ولی این 

.)P<0.05( اختالف ازنظرآماری معنی دار نبود

بحث:
از آنجا که گزارشــهای مســتدلی از توکسوپالســموز بالینی در گاو در 
دســت نیســت، ولی گاو میزبان مناســبی برای این انگل نیست و گرچه با 
اووسیســت آلوده می شــود ولی به خاطر ایمنی اولیه، ظرف مدت کوتاهی 
سطح آلودگی آن کاهش می یابد )3(. با این وجود اگرچه جستجو به منظور 

سرواپیدمیولوژی توکسوپالسموزیس درگاوهای ...
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یافتن کیســتهای بافتی در گوسفند ،گاو و بوفالو اغلب بندرت موفقیت آمیز 
بوده اســت اما مطالعات سرمی نشــان می دهد که آنتی بادی در گاو شیوع 
 ســرمی  بســیار باالی  دارد. بر اســاس برخی از مطالعات مورد- شاهدی، 
مصــرف گوشــت گاو خوب پخته نشــده به عنــوان یک ریســک فاکتور 

توکسوپالسموز انسانی می باشد )2۰(.
شــیر گاو یکی دیگر از منابع اصلی تغذیه ای انسان است. اگر چه، عالئم 
حاد توکسوپالســموز انسانی مربوط  به استفاده از شیر غیرپاستوریزه آلوده 
بز بوده است اما تاکی زوایتهای توکسوپالسما درشیر گاو گزارش شده است. 

.)2۰(
میزان شــیوع ســرمی توکسوپالســموز گاوی در ایران حدود %18.1 
اســت و این میزان قابل توجه در ارتباط  با آلودگی شــدید محیط زیست 
بــه اووسیســتها در میزبان نهایــی میباشــد )18(. نتایج حاصــل از این 
مطالعــه نشــان دهنده آلودگی ۰2/21 درصدی گاوهای صنعتی و ســنتی 
اســتان کردســتان به توکسوپالســما گوندی بود. درایران بیشترین شیوع 
توکسوپالسموز گاوی در کرمان 3/71 درصد )16( و کمترین آن در تهران، 
4/1 درصد )7( بوده است. شیوع سرمی توکسوپالسموز در سراسر جهان در 
گله های گاو به طور متوســط %9 برآورد شده است )18(. هاشمی )1393( 
میزان شیوع آنتی بادی IgG را درگاوهای لرستان 73/28 درصد )8(، دریانی 
و همــکاران )2۰۰6( با روش IFA در گاوهای مازندران %9 )4(، حقوقی راد 
و افرا )1993( در خوزســتان 8/ 14درصد گزارش کرده اند )1۰(. همچنین 
توسط نعمت الهی و همکاران )2۰۰8( در تبریز با روش IFA ،91/15 درصد 

گزارش شده است )14(.
شیوع آلودگی توکسوپالســمایی گاو در کشورهای همسایه نیز متغیر 
می باشــد. در ترکیه، میزان آلودگی در مناطــق وزیرکپر، بافرا وکارص66 و 
5/39 و5/93 درصدگزارش شــده اســت )1و 2(. در کابل افغانستان 4/2۰ 
درصد گاومیش ها به روش IFAT مثبت تشــخیص داده شــده است )12(. 
در منطقه فرات میانی و عراق در 2/29 درصد از نمونه های مورد بررسی به 
روش التکس آگلوتیناسیون آنتی بادیهای ضد توکسوپالسما گزارش شده اند 

.)13(
در دیگر کشورها، بر اساس مطالعات صورت گرفته میزان آلودگی گاوها 
در ســودان در سال 2۰11 به 32 درصد )11(، در پنج ایالت مالزی در سال 
2۰11 به 6/2 درصد )15(، در مناطق جنوبی برزیل در سال 2۰13 ، 69/34 
درصد، در پنجاب پاکستان در سال 2۰13 ، 5/43 درصد )19( و در مالزی 
با آلودگی 9/7 درصدی گاوهای بومی در ســال 2۰۰8 گزارش شــده است 

.)15(
آب و هــوای مرطوب و معتــدل، فراوانی قابل توجهی گربه و ســابقه 
تماس با گربه و اووسیســت توکسوپالســما از مهمترین عوامل شیوع باالی 
توکسوپالسموز گاو در برخی از مناطق جهان است. آلودگی به توکسوپالسما 
معموال در آب و هوای گرم و مرطوب در مقایســه با مناطق ســرد و خشک 
شایع تراســت که ایــن می تواند ناشــی از زنده ماندن طوالنی تر اووســیت 
توکسوپالســما گوندی در چنین شــرایط آب و هوایی باشــد. عالوه بر آب 
و هوای منطقه ای، این تفاوت ممکن اســت ناشی از تفاوت در حساسیت و 

ویژگی روشهای مختلف تشخیصی باشد.
میزان آلودگی درگاوهای صنعتی و ســنتی استان کردستان به ترتیب 
87/23 درصد و 48/15 درصد به دســت آمد و بــا توجه به معنی داربودن 

اختــالف این دو، می توان گفت که مســائل مدیریتی، شــرایط نگهداری و 
بهداشــتی متفاوت حاکم برگاوداریهای صنعتی و سنتی در این معنی داری 

دخیل بوده است. 
در رابطه با تاثیر ســن نتایج محققین مختلف متغیر بوده اســت. سن 
می تواند یک عامل مهم برای شــیوع توکسوپالســموز در حیوانات باشــد 
در واقــع انتظار می رود که با افزایش ســن قرار گرفتــن در معرض عفونت 
توکسوپالسما افزایش یابد. در مقابل حقوقی راد و افرا )1993( نشان دادند  
که شــیوع آن در گاو زیر یک سال نســبت به گاوهای مسن تر از یک سال 
باالتر بوده است )1۰(. در نتایج به دست آمده از مطالعه ما میزان عفونت در 
گروههای سنی مختلف مشابه بوده و در بررسی های آماری نیز هیچ ارتباط 

معنی داری  بین میزان آلودگی و سن دیده نشد.
در ارتباط با تاثیر جنســیت در ابتال به آلودگی طبق بررسی های آماری  
میزان آلودگی در جنس نر اختالف معنی داری با جنس ماده داشت. نعمت 
الهی نیز در سال 2۰۰8 میزان آلودگی در گاوهای نر را بیشتر از جنس ماده 

گزارش کرد )14(. 

تعداد کل شهر
نمونه سرم

تعداد سرم 
مثبت

درصدآلودگی

952223/15سنندج

65132۰کامیاران

681623/52بیجار

7۰1521/42قروه

631219/۰4سروآباد

6۰122۰مریوان

67142۰/89دهگالن

72142۰/83سقز

7۰142۰بانه

74152۰/27دیواندره

7۰414821مجموع

 جدول )4(: میزان آلودگی توکسوپالســما گوندی درگاوهای شــهرهای
مختلف استان کردستان
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نتایج حاصل ازاین مطالعه همچنین نشان دهنده فراوانی نسبتا یکسانی 
آلودگی درشهرهای مختلف استان می باشد که علیرغم اینکه بیشترین درصد 
موارد مثبت سرمی در شهرستان سنندج و کمترین درصد در سروآباد دیده 
 می شــود اما این اختالف از نظر آماری معنی دار نبود که این امر طبعا ناشی

از شــرایط مشــابه اقلیمی و مدیریت پرورش دام در شهرستانهای مختلف 
استان میباشد. 
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