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 بررسی سرولوژی آنتی بادی ضد تو کسو پالسماگوندی در گاو،
  1383گوسفند و بز درکشتار گاه های دام استان مازندران، سال

  
   (.M.Sc)*** الکتراشیبهرام    (.Ph.D)** مهدی شریف      (.Ph.D)*+ احمد دریانی
   (.Ph.D)***** ابوالقاسم عجمی    (.M.Sc)****شیرزاد غالمی        (.M.Sc)****هاجر ضیائی

  (.Ph.D)********رضا علی محمدپور    (.M.Sc)******عرازمحمد میرابی   (.Ph.D)******علیرضا رفیعی
 

  چکیده
هانی اسـت کـه عامـل آن توکـسو پالسـما      ج  شایع با انتشارزئونوزهای  توکسوپالسموز یکی از بیماری    :سابقه و هدف  

های اقتصادی، به علت قابل انتقال بودن به انسان از نظر بهداشتی نیـز                یانعالوه بر وارد آوردن ز    این بیماری    .باشد می یگوند
 تعیـین  ، اسـتان مازنـدران  با توجه به شرایط خاص اقلیمی و فراهم بودن شرایط انتقال و چرخه این انگل در طبیعت      ،مهم بوده 

میولوژی توکـسوپالسما در گـاو،      ایـن مطالعـه بـا هـدف  تعیـین سـروایید            . باشـد  وضعیت این بیماری حائز اهمیت فراوان می      
  . استشدهانجام 1383های رسمی سطح استان مازندران در سال  گوسفند و بز کشتار شده در کشتارگاه

  توصیفی مقطعیمطالعهیک در  ،برای تعیین میزان آلودگی به توکسوپالسموز در حیوانات کشتاری :ها مواد و روش
های استان   کشتارگاه مربوط به شهرستان9غربی و شرقی از ، نطقه مرکزی نمونه خون از گاو،گوسفند و بز از سه م639

 به آزمایشگاه منتقل و سرم آنها جدا شده ها نمونه. اخذ گردیدبه روش استریل  1384 تا فروردین 1383مازندران از دی ماه 
 ایمنو فلورسانس غیر مستقیمش  با رو1:16 در رقت ابتداهای سرمی  نمونه.  شدندنگهداری _c200 در فوژیو پس از سانتر

)IFA( بانتایج حاصل و   شدندعیارهای مختلف تعیین  های مثبت با استفاده از رقت در مرحله بعد سرم. آزمایش شدند 
  .گرفتتحلیل قرار مورد تجزیه و)χ2(آزمون کای دو 

عیـار  دارای  )  درصـد  5/27(نمونـه  176و منفـی )  درصـد  5/72(سـرم  463،  های سرمی مورد مطالعه    ازکل نمونه  :ها  یافته
تـرین آن در گـاو مـشاهده         تـرین میـزان آلـودگی در گوسـفند و کـم            بـیش . بودند) ≤ 1:16( 1:16تر از    مساوی یا بیش   مثبت
ترین میزان آلودگی در گاو در       بیش . مثبت آنتی بادی بودند    عیاردارای   موارد درصد   9،های گاوی   در آزمایش سرم   .گردید

 آزمـایش در .بـود )  درصـد  5/5(1:16 عیـار  آنتی بادی مثبت مربوط به       عیارترین درصد فراوانی      بیش ومنطقه غربی مازندران    
ترین در صد موارد مثبت در منطقه غربی مشاهده      بیشو   درصد   35های سرمی گوسفندی موارد مثبت درکل سه منطقه          نمونه
 ،در آزمایش سرمی بـز    . بوده است  ) درصد 3/17(1:16 عیاررآنتی بادی مثبت مربوط به      عیاترین درصد فراوانی     بیش. گردید

 .باالترین در صد آلودگی در منطقه غربـی مـشاهده گردیـد           و   در صد    30  سه منطقه   در کل  ارد مثبت توکسوپالسم  امیزان مو 
  . بود) در صد5/18 (1:16 عیارمربوط به  ترین فراوانی، همچنین بیش
 ، این حیواناتگوشت اهمیت مصرف و بز گوسفند و سموز درشیوع سرمی توکسوپالتوجه به باال بودن  با :استنتاج

الزم است آموزش و   لذا.باشد تر از گاو می امکان انتقال این انگل به انسان از طریق گوشت و نسوج گوسفند و بز بیش
  .های بهداشتی به مصرف کنندگان در خصوص مصرف گوشت این حیوانات ارایه گردد توصیه
  

   ، دام IFATما گوندی، سرولوژی،سوپالستوک :واژه های کلیدی 
  

  دانشگده پزشکی-بلوار خزر: ساری   +  دانشگاه علوم پزشکی مازندران )استادیار(، عضو هیأت علمی شناسی انگل دکترای.*
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران،اسیشن دانشجوی کارشناسی ارشد انگل ***   دانشگاه علوم پزشکی مازندران) دانشیار(عضو هیأت علمی  ،شناسی  انگلمتخصص. **

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران) دانشیار(عضو هیأت علمی , متخصص ایمونولوژی. *****     دانشگاه علوم پزشکی مازندران)مربی(، عضو هیأت علمی شناسی انگلکارشناس ارشد .****
   دانشگاه علوم پزشکی مازندران-شناسی کارشناس ارشد ایمنی *******   زشکی مازندراندانشگاه علوم پ) استادیار(عضو هیأت علمی , متخصص ایمونولوژی. ******

   دانشگاه علوم پزشکی مازندران)استادیار( حیاتی، عضو هیأت علمی آمارکترای د ********
  31/3/85:            تاریخ تصویب20/1/84:           تاریخ ارجاع جهت اصالحات 12/9/84: دریافت تاریخ 
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  سما گوندیپال توکسودآنتی بادی ض
  

61  1385 مهر و آبان ، 54م ، شماره         دوره شانزده                                                مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

  مقدمه
های زئونوتیک شایع  توکسوپالسموز یکی ازبیماری

ته کوکسیدیایی خیا وسیله تک هکه ب جهانی است با انتشار
 ایجاد (Toxoplasma gondii) توکسو پالسما گوندی

  .)1(شود می
اقتصادی قابل توجهی های  ول زیانسؤ بیماری ماین

 از طریق سقط )به عنوان میزبان واسط (در حیوانات اهلی
ویژه در گوسفند ه ی بیزایی و کاهش بچه زا جنین، مرده

های خانگی و دیگر   میزبان قطعی انگل، گربه.باشد می
حیوانات ایجاد  کل جنسی آن دراینیسبوده وسانان  گربه
  .)2(شود می

 (oocysts)های  اُ اُسیستبا خوردن بیماری به انسان 
و یا دفع شده از مدفوع گربه به همراه غذا و آب آلوده 

 در (Bradyzoites) های حاوی برادی زوئیت کیست
 .)2(یابد  خام یا نیم پز حیوان آلوده انتقال میگوشت

 توکسوپالسما گوندی در انسان معموالً مزمن  باتنوفع
ی، ـیزا اعث مردهـواند بـت ا میـ ام.المت استـدون عـو ب

اختالالت ذهنی و مغزی از قبیل هیدروسفالی و  کوری،
عفونت مادرزادی   بالی و مرگ در نوزادانمیکروسفا

  .)2(بشود
ها و  شیوع این انگل در دام  تا کنون،1953از سال 

ای  درمطالعه .گزارش شده است  متفاوت و انسانپرندگان
 5/24در نقاط مختلف ایران، میزان آلودگی در گوسفند 

 .)3(است   درصد گزارش گردیده25/19درصد و در بز 
های گیالن و مازندران میزان  در استانای  براساس مطالعه

درصد و  5/32شیوع سرمی توکسوپالسموزدر گوسفند 
ای  در مطالعه. )4(است  درصد گزارش شده7/17در بز 

 زن باردار با سقط جنین در شهر ساری میزان 200در 
 نفر از 90 در دیگریدر مطالعه ،  درصد5/37آلودگی 

 و در درصد 3/23 میزان آلودگی ،قصابان شهر ساری
  آزمایش قبل از ازدواج  شده جهت انجام های معرفی خانم

  

. )7تا5(ه استگزارش شد درصد 76 ،در استان مازندران
ی از ـیوع متفاوتـز شـا نیـورهـر کشـات در سایـمطالع

، میزان مصرای در  مطالعه. دهد توکسوپالسما را نشان می
 8/48ه های کشتار شد آلودگی با توکسوپالسما را در دام

در یک بررسی در عربستان . )8(نماید درصد گزارش می
 درصد و در بز 39سعودی میزان آلودگی در گوسفند 

در گزارشی در اندونزی میزان . )9(درصد گزارش شد28
. )10( درصد بود9 درصد و در گاو 5/47آلودگی در بز 
 بادی ضد ها حاکی از میزان باالی آنتی نتایج بررسی

  . حیوانات و انسان استتوکسوپالسما در
لوژی و وهای سر  روشاتشخیص توکسوپالسموز ب

، یکی از شود انجام می (Parasitology)شناسی  انگل
، درحیوانات توکسوپالسموز های تشخیصی روش بهترین

 ١)IFAT( بادی ایمنوفلورسانس غیرمستقیم آزمون آنتی
 ، در100 درگوسفند آنباشدکه حساسیت و ویژگی  می
  .)11(است گزارش شده  درصد2/92و در گاو  4/90 بز

گاو، گوسفند (با توجه به نقش تغذیه گوشت قرمز 
 با توجه به شرایط خاص  ودر رژیم غذایی انسان) و بز

ه این انگل ـاقلیمی و فراهم بودن شرایط انتقال و چرخ
 از لحاظ عفونت وضعیت این تعیین ،شمال ایراندر 

اظ اقتصادی حائز پزشکی همچنین از لح پزشکی و دام
این مطالعه با هدف تعیین . باشد اهمیت فراوان می

  گوندییدمیولوژی آنتی بادی ضد توکسوپالسماپسروا
های  در گاو، گوسفند و بز کشتار شده در کشتارگاه

ه شدانجام 1383درسال رسمی سطح استان مازندران 
  .است

  

  مواد و روش ها
 گاو و  نمونه خون از639 ،در این مطالعه توصیفی

های استان مازندران  کشتارگاه شهرستان9از گوسفند و بز

                                                 
1. Indirect immunofluorescent antibody test 
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  احمد دریانی و همکاران                                 پژوهشی  
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  غربی)آمل ،قائم شهر ،ساری( مرکزی  منطقهازسه
 )بهشهر ،نکا( و شرقی)نور ،نوشهر ،چالوس ،تنکابن(

نمونه خون با استفاده از سرنگ و لوله و . اخذ گردید
 ورید و( نوجکت استریل، مستقیماً از سیاهرگ گردنی

 .ندگذاری شد  هر کدام شمارهوت گرفته حیوانا) داج
 و به مدت  شدهسریعاً به آزمایشگاه منتقل ها، سپس نمونه

به منظور ( درجه سانتیگراد 37رنیم ساعت در انکوباتو
ها به یک   سپس سرم آن.داده شدند قرار )جدا شدن سرم

 دقیقه5 به مدت g2000لوله استریل دیگر منتقل و با دور 
فوژ ی سانتر)عاری از گلبول ف وجهت تهیه سرم شفا(

های  انه در میکروتیوپگصورت جداه  هر نمونه بوشد
 تا -Cº 20گذاری و در رمز استریل منتقل، سی  سی5/1

  . شدندنگهداریزمان آزمایش 
های اخذ شده در بخش ایمونولوژی  آزمایش سرم

 با دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
طبق روش  (IFAT) رمستقیمروش ایمونوفلورسانس غی

 .)12(انجام شد )1971(١ والر و انیلشرح داده شده توسط
ا ــی ژن تــده از آنتــوشیـای پ هـــای دوازده خانــه الم
های کامل توکسوپالسما گوندی از شرکت  زوئیت کی
 -یـای آنتـه هـژوگـ و کون(RAYAN TEB) ان طبـایر
وسفندی و ی گاوی، گینوگلوبولین توکسوپالسماوایم

با ایزوتیوسیانات از شرکت حاب تک نشاندارشده بزی 
(HAB TAK) و رقت کونژوگه مورد استفاده  خریداری

  . تعیین شد1 :150منفی با استفاده از سرم کنترل مثبت و
با استفاده از  (1:16 را در رقت IFAابتدا آزمایش 

ها انجام داده و در صورت  برای تمامی سرم ) PBSبافر
های بعدی  سنجی در رقتعیار هر کدام، دنمثبت بو

 مثبت ادامهعیارتا آخرین ) …و1:128و1:64و1:32(
الم ها پس از طی مراحل انکوباسیون و شست  .یافت می

و شو و خشک شدن، با استفاده از میکروسکوپ 
 با عدسی شماره  ساخت کشور آلمان وLeits فلورسنت

                                                 
1. Voller &  Oneill  

 ،تلفبا توجه به مطالعات مخ .قرائت شد) 500× (50
 1:16  ازتر عیار کمعنوان مثبت و  و باالتر به1:16هایعیار

 1:16  عیارالبته .)13و12و1(به عنوان منفی درنظرگرفته شد
نشان دهنده عفونت فعال و نگران کننده نیست و فقط به 

  .نظرگرفته شده است  در(Base line)حد پایه عنوان 
 های برگه در ،نمونهمربوط به هرنتایج قرائت شده 

 Excel برنامهاز   استفادهباسپس  ،یداطالعاتی ثبت گرد
فراوانی، درصدهاو . دیگرد تحلیل  تجزیه وSPSS و 

و ارتباط  تعیین  سرمی توکسوپالسموزیسمیزان شیوع
مورد تجزیه وتحلیل )χ2( آزمون کای دو  بابین متغیرها

  .گرفت قرار
  

  یافته ها
 مربوط به گیری شده  نمونه رأس دام639از 

 شهرستان از سه منطقه مرکزی، 9های دام  تارگاهکش
ها ماده  از آن درصد 1/95غربی و شرقی استان مازندران،

از این  .اند بوده نر و صد درصد آنها بالغ  درصد9/4و 
 200 ، نمونه سرم گوسفند294تعداد جمعاً در سه منطقه،

آوری شده   نمونه سرم گاو جمع145نمونه سرم بز و 
  ).1ه جدول شمار( است

  
توزیع فراوانی دامهای مختلف مطالعه شده در  :1جدول شماره 

  1383در سال ،کشتار گاه های استان مازندران بر حسب منطقه
 حیوان نوع
  منطقه  

  گاو
  )درصد(تعداد

  گوسفند 
  )درصد(تعداد

  بز 
  )درصد(تعداد

  جمع 
  )درصد(تعداد

  )35 (223  )34 (68  )6/31(93  )4/34 (63  مرکزی
  )42 (268  )37 (74  )7/50 (149  )31 (45  غربی
  )23 (148  )29 (58  )7/17 (52  )5/25 (37  شرقی
  )100 (639  )3/31 (200  )46 (294  )7/22 (145  جمع

  
 5/72(سرم  463 سرم مورد مطالعه تعداد 639از 
   5/27( رأس 176و ) >1:16( منفی عیاردارای ) درصد
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ن آلودگی میزا .اند بوده) ≤1:16(مثبتعیاردارای ) درصد
 30در بز  و  درصد35 در گوسفند درصد، 9در گاو 
ترین میزان آلودگی در گوسفند و  بیش. بوددرصد 

. )2جدول شماره (دـده گردیـاو مشاهـترین آن در گ کم
ه ــی بــودگـزان آلـن میـ بیχ2ون ـآزم اده ازـاستف اـب

الف ـز اختـب د وـدر گاو و گوسفن وزـوپالسمـتوکس
  ).>P 05/0(شتجود داداری و معنی

  
 توزیع فراوانی موارد مثبت و منفی توکسوپالسموز :2جدول شماره 

 در دام های کشتارگاه های استان مازندران در سال IFAبا روش 
1383  

 نوع حیوان
  آلودگی 

  گاو
  )درصد(تعداد

  گوسفند
  )درصد(تعداد

  بز
  )درصد(تعداد

  جمع
 )درصد(تعداد

  463 )5/72 (  140 )70 (  191 )65 (  132 )91 (  )منفی(ندارد 
  176 )5/27 (  60 )30 (  103 )35 (  13 )9 (  )مثبت(دارد 

  639 )100 (  200 )3/31 (  294 )46 (  145 )7/22 (  جمع

  
دارای )  درصد9( نمونه 13رم گاو نمونه س 145از
میزان  . بودندابادی ضد توکسوپالسم  مثبت آنتیعیار

 63عدد از  5( درصد93/8 موارد مثبت در منطقه مرکزی
و ) سرم 45  ازعدد 5(  درصد1/11منطقه غربی، )سرم

.  بوده است)سرم37 عدد از 3( در صد1/8منطقه شرقی
ترین میزان آلودگی درگاو درمنطقه غربی مازندران  بیش
 ترین میزان آن در منطقه شرقی مشاهده گردید و کم

  .)3جدول شماره (
  

 توکسو پالسموز بر توزیع فراوانی موارد مثبت :3جدول شماره 
حسب منطقه و نوع حیوان در کشتارگاه های استان مازندران در 

  1383سال 
  نوع حیوان

  منطقه    
  گاو

  )درصد(تعداد
  گوسفند

  )درصد(تعداد
  بز
  )درصد(تعداد

  )9/27 (19  )9/31 (29  )93/8 (5  مرکزی
  )4/32 (24  )6/37 (56  )1/11 (5  غربی
  )3/29 (17  )6/34 (18  )1/8 (3  شرقی

  )30 (60  )35 (13  )9 (13  جمع موارد مثبت
  200  294  145  تعداد نمونه سرمی

  

آنتی بادی عیارترین درصد فراوانی  همچنین بیش
ترین در صد  و کم)  درصد5/5(1:16 عیارمثبت مربوط به

 آزمون  با .بود) در صد 7/0(1:64عیارفراوانی مربوط به 
سموزدر بین میزان آلودگی به توکسوپال) χ2(  دوکای

  .داری مشاهده نشد گاو و مناطق مختلف اختالف معنی
  نمونه103 ،آزمایش شدهنمونه سرم گوسفند 294از

 میزان .اند بادی بوده دارای عیار مثبت آنتی)  درصد35(
 عدد از 29(  در صد9/31موارد مثبت در منطقه مرکزی 

)  سرم149 از عدد 56( درصد6/37منطقه غربی، )سرم93
 بوده ) سرم52از  عدد 18(  درصد6/34 قیو منطقه شر

منطقه  گوسفند در ترین میزان آلودگی در بیش. است
ترین میزان آن در منطقه شرقی  غربی مازندران و کم

ترین  همچنین بیش .)3جدول شماره (مشاهده گردید
 1:16 عیاربادی مثبت مربوط به  آنتیعیاردرصد فراوانی 

 مربوط به  آنترین درصد فراوانی و کم)  درصد3/17(
بین ) χ2( دوآزمون کای با .بود) در صد 3(1:64 عیار

میزان آلودگی به توکسوپالسموزدر گوسفند و مناطق 
  .داری مشاهده نشد مختلف اختالف معنی

دارای ) درصد 30(  نمونه60،بزنمونه سرم  200از 
ه میزان موارد مثبت درمنطق.اند بادی بوده عیار مثبت آنتی

 منطقه غربی، ) سرم68عدد از 19(  درصد9/27 مرکزی
 3/29 و منطقه شرقی)  سرم74 از عدد24(  درصد4/32

ترین میزان  بیش.  بوده است)سرم 58 عدد از 17( درصد
ترین میزان  منطقه غربی مازندران و کم در بزآلودگی در 

  .)3جدول شماره (آن در منطقه شرقی مشاهده گردید
بادی  آنتی عیاردر صد فراوانی ترین  همچنین بیش
ترین  و کم)  درصد5/18( 1:16  عیارمثبت مربوط به

 )دـ درص1 (1:128 ارـعیوط به ـراوانی مربــد فــدرص
ه ـی بـزان آلودگـن میـبی) χ2( دوایـون کـآزم اـب. ودـب

داری   مناطق مختلف اختالف معنیبزدر  توکسوپالسموز
 بین میزان آلودگی )χ2( آزمون کای دوبا .مشاهده نشد

داری  به توکسوپالسموز گاو، بز وگوسفند اختالف معنی
  ).>05/0P(داشتوجود 
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  بحث
های مورد مطالعه  دام از  درصد5/27در این مطالعه 

گاو ( اند  سرولوژی آلوده به توکسوپالسموز بودهبا روش
  ). در صد30 در صد و بز 35 درصد، گوسفند 9

ای ــورهـ و کشرانـای در دهـام شـانجات ـالعـمط
 و نسبتاً باالی آلودگی وع متفاوتـی شیـهمگ مختلف،

در . اند نموده به توکسوپالسما را در حیوانات گزارش
های گیالن  های رسمی دام استان ای در کشتارگاه مطالعه
وع ـشی ،ونـوتیناسیـا روش التکس آگلـدران بـو مازن

د  درص7/17 درصد و در بز 5/32آلودگی در گوسفند 
ای دیگر در  همچنین در مطالعه. )4(گزارش شده است

 بعضی از مناطق ایران با روش هماگلوتیناسیون غیر
 شیوع آلودگی در ،مستقیم و التکس آگلوتیناسیون

د گزارش ـ درص5/19ز ـد و در بـ درص5/24د ـگوسفن
ا ـی بـوپـز اتیـرکـه در مـک مطالعـدر ی. )3(ده استـش

 میزان آلودگی با ،مستقیمروش هماگلوتیناسیون غیر
 6/11درصد و در بز  9/22توکسوپالسما در گوسفند 

در . )14(درصد گزارش شده است 6/6درصد و در گاو 
ی در برزیل با روش التکس آگلوتیناسیون  دیگرمطالعه

 75/18  درصد و در گوسفند9/28میزان آلودگی در بز 
در . )15( درصد گزارش گردید03/1درصد و در گاو 

 ،ای در اندونزی با روش التکس آگلوتیناسیون لعهمطا
درصد و در  5/47میزان آلودگی با توکسوپالسما در بز 

ای در  در مطالعه. )10(است درصد گزارش شده 9گاو 
آلودگی  ،عربستان با روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم

 درصد گزارش شده 28درصد و در بز  39در گوسفند 
آلودگی  ،ELISAغنا با روش ای در  در مطالعه. )9(است

درصد گزارش  8/26 درصد و در بز 2/33در گوسفند 
مطالعات محققین مختلف حاکی از . )2(است گردیده

تر از بز و در بز  این است که آلودگی در گوسفند بیش
خوانی  است که با مطالعه حاضر هم تر از گاو بوده بیش
  اگر مختصری اختالف در میزان آلودگی در . دارد

  
حیوانات مختلف در مناطق مختلف جغرافیایی گزارش 

لف ـای مختــه ل روشــه دلیـد بـوانـت  می،است دهـش
آزمایشگاهی برای تشخیص آلودگی و متفاوت بودن 

تر  علت پایین. شرایط آب و هوایی مناطق مختلف باشد
تواند  ی در بز نسبت به گوسفند میـزان آلودگـبودن می

های  م که معموالً از سرشاخهبه نحوۀ تغذیه این دا
. مربوط باشد ،نماید ان استفاده میـها و درخت هـدرختچ

دهد که شیوع سرمی  نتایج مطالعات مختلف نشان می
تر از حیوانات دیگر  توکسوپالسموز در گاو بسیار کم

در مطالعه . )15،14،10،3(است نظیر بز و گوسفند بوده
وانات دیگر  حی1:3حاضر نیز این نسبت در گاو حدود 

 بادی ضد از دالیل پایین بودن شیوع سرمی آنتی. است
توان به دارا بودن مقاومت  توکسوپالسما در گاو می

این حیوان درمقابل انگل توکسوپالسما اشاره ) ذاتی(
  در(Montana)  مونتاناای در براساس مطالعه. )16(کرد

تر گاوهایی  مشخص شده است که بیش ،ایاالت متحده
 فقط عیار پایینی از ،اند ور طبیعی آلوده شدهط که به
گوسفند و  بادی ضد توکسوپالسما را نشان داده و آنتی

العمل هومورال متفاوتی را نسبت  گاو حساسیت و عکس
 از عوامل دیگر پایین. )17(به انگل از خود نشان دادند

های  توان به مسئله شیوه بودن شیوع این انگل درگاو می
در پرورش و نوع تغذیه این حیوان متفاوت مدیریتی 

تر  زیرا گاوها بیش. )4(نسبت به حیوانات دیگر اشاره کرد
شوند و با علوفه خشک و دستی  در اصطبل نگهداری می

 در حالی که بز و گوسفند در کشور ،شوند تغذیه می
ایران در چراگاه باز، پرورش یافته و با علوفه تازه مرتع 

طالعه در دهلی نو با روش در یک م. )4(شوند تغذیه می
 میزان آلودگی در گوسفند ،هماگلوتیناسیون غیرمستقیم

درصد  52 درصد و در گاو 6/19 درصد و در بز 25
است و میزان آلودگی درگاو در این مطالعه  گزارش شده

ست  ابا هیچکدام از مطالعات همخوانی ندارد که ممکن
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اری به علت وضعیت فرهنگی مردم منطقه و شرایط نگهد
ای برخوردار   از شرایط ویژه باشدگاو در آن مناطق

در مطالعه حاضر از لحاظ آماری تفاوت . )18(باشد
 ،داری بین آلودگی به توکسوپالسموز درسه حیوان معنی
 )<05/0P(غربی وشرقی وجودنداشت،مناطق مرکزی در

ای در  واین نشان دهندۀ آن است که تفاوت قابل مالحظه
شرایط محیطی و دیگر شرایط زیستی این مناطق از نظر 

در مطالعه حاضر با توجه به شرایط خاص . وجود ندارد
خصوصیات  ،جغرافیایی و آب و هوایی استان مازندران

خصوص وجود مخازن حیوانی نظیر گربه و ه انگل و ب
حیوانات اهلی، تراکم جمعیت دامی اهلی و وحشی در 

 در واحد سطح، مناسب بودن درجه حرارت و رطوبت
 مهیا بودن شرایط محیطی جهت ،تر فصول سال بیش

طبیعت،  تر آن در اسپوروالسیون اُاُسیست و بقاء بیش
رونق پرورش سنتی دام و وجود مراتع مناسب، شیوع 

  .آلودگی به توکسوپالسما نسبتاً باال بوده است
ه با توجه به اهمیت مصرف گوشت گوسفند و بز ب

 باال بودن میزان خصوص به صورت کبابی و نیم پز و
آلودگی انگل توکسوپالسما گوندی در این دو حیوان 
  نسبت به گاو، امکان انتقال این انگل به انسان از طریق 

  

  .باشد تر از گاو می گوشت و نسوج گوسفند و بز بیش
 با توجه به این مسائل بایستی اقدامات بهداشتی الزم

 با نظیر مبارزه( انجام پذیردمسئوالن ذیربط  توسط
های آلوده و توجه به  های ولگرد، بهسازی محیط گربه

 با همچنینو ) های دامی امر بهداشت و مبارزه با بیماری
مانند ( ها  رعایت مسائل بهداشتی به خانواده وآموزش

پخت کامل گوشت خام و تازه و عدم مصرف گوشت 
 های شغلی در معرض خطر  و دیگر گروه)کبابی نیم پز

ری در کاهش میزان آلودگی به انگل نقش مؤثتوان  می
  .ها و انسان ایفاء نمود توکسوپالسما در دام

  

  سپاسگزاری
از کلیه اساتید و دانشجو یانی که ما را در اجرا و 

 کارکناناز اساتید و  ،ندیاری نمودتحقیق گزارش این 
ه جهت ـاری بـی سـزشکـکده پـوژی دانشـروه ایمنولـگ

ا و همچنبن از مسئولین و ه یاری دادن در انجام آزمایش
های استان  های دام شهرستان ناظران بهداشتی کشتارگاه

کل دامپزشکی استان به جهت هماهنگی  مازندران و اداره
 بسیار ،گیری از حیوانات و کمک رساندن در امر نمونه

  .شود تشکر و قدر دانی می
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