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چکیده
زمینۀ مطالعه :بیماری توكسوپالسموزیس یکی از بیماریهای مهم مشترك انسان و دام در ایران و جهان میباشد.
هدف :با توجه به مصرف باالی گوشت گوسفند و آلودگی باالی توكسوپالسما در گوسفندان ایران ،هدف این مطالعه تعیین میزان آلودگی توكسوپالسما در گوسفندان
كشتاری مشهد با روشهای ملکولی و سرمی میباشد.
روش کار :بدین منظور از مرداد  1395تا اردیبهشت  1396به طور فصلی 25 ،نمونه خون و  25نمونه عضله قلب ،از گوسفندان كشتارگاه طرقبه واقع در شهرستان
مشهد جمعآوری شدند ،نمونههای خون و عضله قلب به آزمایشکاه انگلشناسی منتقل گردیدند .ابتدا سرم نمونههای خون با استفاده ازدستگاه سانتریفیوژ جداسازی
شدند .سپس نمونههای عضله قلب برای انجام آزمایش  PCRمورد نمونهبرداری قرارگرفتند .نمونههای سرم و عضله تا هنگام آزمایش در داخل فریزر  -20درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .نمونههای سرم جهت یافتن آنتیبادی ضد توكسوپالسما مورد آزمایش االیزا قرار گرفتند و نمونههای عضله قلب پس از استخراج  DNAبا
استفاده از كیتهای تجاری ،باروش  Nested-PCRجهت تشخیص آلودگی توكسوپالسما آزمایش شدند.
نتایج :در این بررسی از مجموع  100نمونه سرمی گرفته شده ،یک نمونه سرمی از گوسفندان كشتاری واجد آنتیبادی علیه توكسوپالسما با روش االیزا بود ،در حالی
كه از همین تعداد نمونه عضله قلب 22 ،نمونه عضله قلب گوسفندان واكنش مثبت درآزمایش  Nested- PCRنشاندادند .در این مطالعه بیشترین میزان آلودگی
توكسوپالسما در عضالت قلب در فصل بهار و كمترین میزان آلودگی در فصل تابستان گزارشگردید .همچنین نتایج مطالعه ،نشاندهنده توافق ضعیف نتایج االیزا و
روش مولکولی بود.
نتیجه گیری نهایی :با توجه به تعیین میزان آلودگی قابل توجه عضالت قلب گوسفندان كشتاری به توكسوپالسما ،به نظر میرسد خطر آلودگی انسان از طریق گوشت
گوسفندان نسبتاً باال میباشد.
کلمات کلیدی :توكسوپالسما گوندیی ،گوسفند ،فراوانی ،االیزا ،واكنش زنجیرهای پلی مراز
كپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ كپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده كامل با ذكر منبع آزاد است.
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مقدمه
تکیاختهی توكسوپالسما گوندیی انتشار جهانی داشته و قادر به
آلوده كردن حیوانات خون گرم میباشد ( .)8گربه سانان بهعنوان
تنها میزبانان نهایی این تک یاخته شناخته شدهاند .مراحل
گامتوگونی و اسپوروگونی توكسوپالسما در روده گربه انجام شده و
اووسیستهای غیر اسپوروله به همراه مدفوع دفع میشوند .سپس
اووسیستها در محیط زیست هاگدار شده و منبع اصلی عفونت

برای میزبان واسط از جمله حیوانات علفخوار میباشند .در میزبان
واسط توكسوپالسما به دو شکل كیست كاذب حاوی تاكیزوآیت
در داخل سلولهای هستهدار و كیست واقعی حاوی برادیزوآیت،
به طور عمده در مغز و ماهیچه دیده میشود ( .)8دو راه اصلی در
انتقال عفونت توكسوپالسما به میزبانان واسط وجود دارد-1:عفونت
ممکن است با مصرف غذا یا آب آلوده به اووسیست هاگدار شده
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توكسوپالسما رخ دهد-2 .یا ممکن است با خوردن گوشت نپخته
یا خام حاوی كیستهای بافتی توكسوپالسما منتقل شود ( .)8در
مطالعات اپیدمیولوژیک نشان دادهاند كه مصرف محصوالت گوشت
خام یا نپخته یکی از منابع عمده آلودگی به توكسوپالسما در انسان
است ( .)8در میان حیوانات ،گوشت گوسفند و بز و خوك دارای
باالترین میزان آلودگی به كیستهای توكسوپالسما گوندیی بوده و
نقش عمدهای به عنوان منبع عفونت در انسان بازی میكنند (.)8
در حال حاضر ،مسیر اصلی آلودگی انسان به توكسوپالسما از طریق
خوردن گوشت خام یا نپخته آلوده به كیست میباشد ( .)8مطالعات
نشان داده است كه انجماد و پخت و پز ،به منظور كاهش آلودگی
توكسوپالسما در گوشت قابل اعتماد است در حالی كه افزودن
نیترات و یا نیتریت ،ادویه PH ،پایین و سردخانهگذاری تأثیری
زیادی بر از بین رفتن كیستهای بافتی توكسوپالسما ندارد (.)8
عفونت توكسوپالسما درگوسفندان ایران نسبتاً باال بوده و میزان
شیوع كلی توكسوپالسموز در گوسفندان ایران  31درصد و در بزها
 27درصد میباشد ( .)21با توجه به مصرف باالی گوشت گوسفند
در ایران به نظر میرسد انتقال آلودگی توكسوپالسما از طریق
گوشت به انسان نسبتاً باال باشد .هدف این بررسی تعیین میزان
آلودگی گوسفندان كشتاری به توكسوپالسما با روشهای سرمی و
مولکولی میباشد.

مواد و روشکار
نمونهبرداری :در این مطالعه بهصورت فصلی از مرداد ماه
 1395تا اردیبهشت ماه  1396در هر فصل همزمان  25نمونه خون
و  25نمونه عضله قلب از گوسفندان كشتاری كشتارگاه طرقبه كه
اغلب آنها جنس نر و سن زیر یک سال داشتند گرفته شد.
لولههای حاوی نمونه خون به آزمایشگاه انگلشناسی منتقل شد و
به مدت یک شب در یخچال نگهداری شدند .سپس نمونههای خون
به مدت  5-6دقیقه با دور  4000سانتریفیوژ شده و نسبت به
جداسازی سرم و انتقال آنها به داخل میکروتیوبها با استفاده از
سمپلر اقدام گردید .میکروتیوپهای حاوی سرم تا زمان آزمایش
االیزا و نمونههای عضله قلب هم تا زمان آزمایش  PCRداخل فریزر
 -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

بیرون گذاشته شدند تا به درجه حرارت محیط برسند ،همزمان
كیت االیزا نیز جهت انجام آزمایش از یخچال خارج شد .برای شروع
آزمایش االیزا  90میکرولیتر از بافر شماره دو به همه چاهکها
میکروپلیت با سرسمپلر اضافه گردید .آنگاه به ترتیب در چاهکهای
 10 A , Bمیکرولیتر نمونههای كنترل منفی و بعد كنترل مثبت
اضافه گردید و پس از آن از هر نمونه سرمی  10میکرولیتر به داخل
چاهکها ریخته شدند .بعد از آن میکروپلیت مورد آزمایش در
دمای اتاق ( 21تا  26درجه سانتیگراد) به مدت  45دقیقه
نگهداری شدند .بعد از این مرحله چاهکها سه بار با اضافه نمودن
 300میکرولیتر بافر شسته شدند .آنگاه  100میکرولیتر از كونژوگه
آماده شده به هر یک از چاهکها اضافه و به مدت  30دقیقه در
همین شرایط نگهداری گردیدند .پس از اتمام این مرحله عمل
شستشو و تخلیه چاهکها به مانند مرحله قبل سه بار با محلول
بافر تکرار گردید .بعد از تخلیه چاهکها 100 ،میکرولیتر محلول
سوبسترا به هر چاهک اضافه شده و به مدت  15دقیقه در اتاق
تاریک مرطوب نگهداری شدند .پس از اتمام این مرحله100 ،
میکرولیتر محلول متوقف كننده واكنش به هر چاهک اضافه شد و
بعد نتایج بهدست آمده با استفاده از دستگاه االیزاریدر ،در طول
موج  450نانومتر خوانده و ثبت گردید.
آزمایش  :PCRاستخراج  DNAنمونههای عضله قلب با
استفاده از كیت تجاری ( ،MBSTتهران) بر اساس دستورالعمل
شركت سازنده انجام گرفت :نمونههای  DNAاستخراج شده با
روش  Nested PCRبا روش  Burgو همکاران درسال  1989مورد
آزمایش قرار گرفتند ( .)7در مرحله اول روش  Nestedبا استفاده
از این پرایمرها مربوطه ،محصول  PCRمربوط به توكسوپالسما بر
روی ژل آگاروز  1/8درصد ،باندی به اندازه  193جفت باز تشکیل
میدهند .در مرحله دوم ،محصول نمونههای منفی به نسبت یک
به ده رقیق شده و آنگاه به پرایمرهای اختصاصی و برنامه مشابه با
مرحله اول مورد آزمایش  PCRقرار میگیرند .در صورت نتیجه
مثبت ،باندی با سایز  96جفت باز روی ژل پس از انجام الکتروفورز
ظاهر خواهد شد .در هر  PCRحداقل  DNAیک نمونه غیر آلوده
بهعنوان كنترل منفی و نمونه آلوده بهعنوان كنترل مثبت استفاده
میگردد.

آزمایش االیزا :بررسی سرمی آلودگی توكسوپالسما گوندیی

آنالیز آماری :در این مطالعه نتایج بدستآمده با آزمون مربع

نمونههای خون گوسفندان كشتاری شهرستان مشهد با روش
سرمی با استفاده از كیت االیزا (شركت  ،ID.vetفرانسه) طبق
دستورالعمل شركت انجام شد .ابتدا نمونههای سرم از داخل فریزر

كای جهت ارتباط فراوانی آلودگی با عامل فصل و آزمون كاپا جهت
میزان همبستگی دو آزمون مورد استفاده قرارگرفتند.
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جدول  .1مقایسه نتایج آزمایش PCRو االیزا در تعیین آلودگی توكسوپالسما در گوسفندان كشتاری شهرستان مشهد.
نتیجه آزمایش

روش آزمایش

تعداد مثبت (درصد)
22( 22درصد)
1( 1درصد)

PCR
ELISA

تعداد منفی
78
99

تعداد
100
100

جدول  .2فراوانی فصلی  DNAتوكسوپالسما در نمونههای عضله قلب گوسفندان كشتاری شهرستان مشهد.
PCRنتیجه آزمایش

نتیجه
فصل
بهار
تابستان
پاییز
زمستان
مجموع

تعداد مثبت (درصد)
 44( 11درصد)
0
 25( 6درصد)
20( 5درصد)
 22( 22درصد)

تعداد

تعداد منفی
14
26
18
20
78

25
26
24
25
100

جدول .3مقایسه همبستگی نتایج آزمایش  PCRو االیزا در تعیین آلودگی توكسوپالسما در گوسفندان كشتاری شهرستان مشهد.

PCR

مثبت
منفی

ELISA
مثبت
0
1

منفی
22
77

نتایج آزمایش  PCRنشاندهنده آلودگی  22درصد گوسفندان به
توكسوپالسما بوده است .در این مطالعه تمام گوسفندان نر و زیر
یک سال بودند (جدول ( )1تصویر .)1
تعداد  100نمونه عضله قلب از گوسفندان كشتاری در فصول
مختلف مورد آزمایش  PCRقرارگرفتند كه میزان آلودگی
توكسوپالسما در فصل بهار بیشترین میزان و در فصل تابستان
كمترین درصد آن گزارشگردید (( )P<0/05جدول .)2در این
بررسی ،میزان همبستگی دو آزمون سرمی و  PCRبا آزمون كاپا
مورد ارزیابی قرارگرفت كه میزان همبستگی دو آزمون بسیار پایین
بود (( )Kappa= -0/02جدول .)3

بحث
تصویر  .1تکثیر  DNAاستخراج شده در  : M :Nested-PCRماركر
 50-1000DNAجفت باز :N ،كنترل منفی ،چاهک  :Pكنترل مثبت
توكسوپالسما (واجد باند 193جفت باز) ا ،چاهک  1-4نمونههای مثبت.

نتایج
در این مطالعه تعداد  100نمونه خون و  100نمونه عضله
قلب از گوسفندان كشتاری گرفته شد .نتایج سرمی نشاندهنده
آلودگی یک درصد گوسفندان به توكسوپالسما بود در حالی كه
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در این مطالعه از تعداد  100نمونه سرم خون گوسفندان
كشتاری شهرستان مشهد مورد آزمایش با روش االیزا فقط یک
نمونه سرمی ( 1درصد) واجد آنتیبادی علیه توكسوپالسما بود.
مطالعات زیادی درباره میزان آلودگی توكسوپالسما در گوسفندان
ایران با روش سرمی انجام شده است Ghazaei .در سال 2006
روی تعداد  200سرم گوسفند در شهرستان اردبیل آزمایش االیزا
انجام داد كه  30( 60درصد) نمونه سرمی واجد آنتیبادی علیه
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توكسوپالسما بودند ( Hashemzadeh-Farhang .)10و
همکاران در سال  2011روی تعداد  101سرم گوسفند در استان
آذربایجان آزمایش االیزا انجام داد كه 24/8( 25درصد) نمونه
سرمی واجد آنتی بادی علیه توكسوپالسما بودند (Khezri .)11
و همکاران در سال  2012روی تعداد  368سرم گوسفند در
استان كردستان آزمایش االیزا انجام داد كه 21 /74( 80درصد)
نمونه سرمی واجد آنتی بادی علیه توكسوپالسما بودند (.)15
 Asghariو همکاران در سال  2009با روش IFATدر 26/9
درصد نمونه های سرم مثبت در گوسفندان استان فارس گزارش
نمودند ( .)2نتایج سرمی مطالعه حاضر نسبت به دیگر مطالعات
با درصد بسیار كم گزارش گردیده است بهنظر میرسد اقلیم آب
و هوایی ،پایین بودن سن گوسفندان در این مطالعه كه عمدتاً زیر
یک سال و نر بودند و زمان خونگیری در میزان پایین آلودگی
گزارش شده نقش داشته باشند  .در سایر مطالعات نیز میزان شیوع
توكسوپالسموز در گوسفندان و بزهای زیر یک سال كمتر از
حیوانات بالغ گزارش شده است ( .)14،21،22همچنین مطالعات
سرمی انجام شده جهت تشخیص توكسوپالسموز در انسان نشان
می دهد كه خونگیری در اوایل آلودگی به علت پایین بودن عیار
آنتی باد ی معموالً منفی گزارش میشود ( .)13در این مطالعه
تعداد  100نمونه گوشت عضله قلب از گوسفندان كشتاری
شهرستان مشهد نیز مورد آزمایش  PCRقرارگرفت كه تعداد 22
نمونه (22درصد) از نظر آلودگی به توكسوپالسما در این آزمایش
واكنش مثبت نشان دادند .در بررسی مشابه ملکولی انجام شده
توسط  Rahdarو همکاران در سال  ،2012میزان آلودگی
توكسوپالسما در گوشت گوسفندان به میزان  14درصد گزارش
نمودند ( .)19در مطالعه انجام شده توسط  Aziziو همکاران
درسال  ،2014روی تعداد  56نمونه عضله گوسفندان در استان
چهار محال بختیاری با آزمایش  38 PCRدرصد نمونهها از نظر
آلودگی به توكسوپالسما مثبت بودند ( .)3در مطالعه دیگری
توسط  Mahami-Oskoueiو همکاران در سال  2017میزان
آلودگی توكسوپالسما در نمونههای گوشت در شهرستان تبریز با
روش ملکولی  28درصد گزارش شده است ( .)18در سایر كشورها
میزان آلودگی گوشت گوسفند به توكسوپالسما با روش ملکولی
به ترتیب از سوئیس به میزان  4درصد ( ،)4از تركیه به میزان
 20درصد ( ) 9و كشور تونس به میزان  50درصد ( )6گزارش
شده است .در این مطالعه همچنین باالترین میزان آلودگی فصلی
در فصل بهار و كمترین آن در فصل تابستان مشاهده گردید .در
فصل بهار بعلت بارندگی و دمای معتدل هوا انجام اسپوروالسیون

اووسیستها توكسوپالسما در خاك نسبت به سایر فصول بهتر
انجام شده و ضمن بقا بیشتر اووسیست های در خاك ،شانس
خوردن اووسیستهای اسپوروله به همراه علوفه توسط گوسفندان
بیشتر میشود .نتایج فصلی بدست آمده در این بررسی با نتایج
بدست آمده در یک مطالعه مشابه انجام شده از كشور چین
همخوانی دارد ( .)23در این بررسی ارتباط ضعیفی بین آزمایش
سرمی و مولکولی بدست آمد .بهنظر می رسد خونگیری از
گوسفندان جوان در اوایل آلودگی توكسوپالسما كه واجد عیار
پایین انتی بادی  IgGبر علیه توكسوپالسما هستند ،سبب كاهش
قابل مالحظه فراوانی آلودگی توكسوپالسما با روش االیزا در
مقایسه با نتایج واكنش زنجیرهای پلیمراز در عضله قلب شده
است .این نتایج همچنین نشان داد كه روشهای ملکولی بهدلیل
حساسیت باال در مقایسه با روشهای سرمی ،كاربرد بهتری در
تشخیص توكسوپالسما در بافتها و الشه دارند ( .)1در مطالعات
زیادی استفاده همزمان روشهای سرمی و ملکولی جهت
تشخیص آلودگی توكسوپالسما مادرزادی در انسان انجام شده
است .نتایج این مطالعات نشان داده است در اوایل آلودگی امکان
منفی بودن آزمایش سرمی به علت پایین بودن عیار سرمی IgG
بسیار زیاد است ،برعکس به علت حساسیت باالی روشهای
ملکولی ،امکان یافتن  DNAتوكسوپالسما در خون و بافت زیاد
است ( .) 5،12،17امروزه انجام آزمایش ملکولی در اوایل بیماری
به عنوان بهترین روش تشخیص توكسوپالسموز در انسان توصیه
میشود (.)16
این مطالعه اگرچه در آزمایش سرمی میزان آلودگی پایینی
از توكسوپالسما در گوسفندان گزارشگردید ولی با توجه به میزان
آلودگی باالی توكسوپالسما با روش ملکولی در عضالت قلب
گوسفندان كشتاری ،بهنظر میرسد امکان انتقال آلودگی
توكسوپالسما از طریق گوشت به انسان باال باشد.
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Abstract
BACEKGROUND: Toxoplasmosis is one of the most important zoonotic diseases in Iran and the world.
OBJCTIVES: Due to the high consumption of lamb meat and the high frequency of Toxoplasma infection in sheep in

Iran, the aim of study was to determine frequency of Toxoplasma infection in the slaughtered sheep of Mashhad area.
METHODS: In order to do this study, from summer 2015 to spring 2016, 25 blood and 25 heart muscle samples were
seasonally collected from Torghabae slaughterhouse in Mashhad area. The samples were transferred to parasitology
laboratory. First, the blood samples were centrifuged and the serum samples were isolated, then a portion of the heart
muscles sample was taken for PCR examination. The sera and muscles samples were kept at -20 ºC in freezer until
examination time. The sera samples were examined to detect antibody against T.gondii by ELISA method. DNA of
heart muscle was extracted by commercial extraction kit and was examined to detect Toxoplasma DNA by nested –
PCR.
RESULTS: In the present study, of 100 sampled sheep, only 1 (1%) of the serum samples was seropositive, while 22
(22%) of the DNA samples were PCR positive. In this study, the highest frequency of Toxoplsma PCR-Positive was
seen in spring and the lowest in summer in sheep. Also, the result of this study showed that the agreement between the
molecular and EISA method was “fair”.
CONCLUSIONS: Based on the high frequency of Toxoplasma infection in heart muscle of sheep, it seems that the risk
of transmission of Toxoplasma infection from sheep meat is high.
Keywords: Toxoplasma gondii, Sheep, Frequency, ELISA, PCR
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. The comparison of frequency Toxoplasm infection in slaughtered sheep in Mashhad area by PCR and Elisa by PCR and
Elisa method.
Table 2. The seasonal frequency of Toxoplasma DNA in heart samples of slaughtered sheep in Mashhad area.
Table 3. The correlation rate between ELISA and PCR in determining Toxoplasma infection.in slaughtered sheep in Mashhad area.
Figure 1. The Nested- PCR amplified products: Lane (M), 50-1000 bp DNA ladder marker; Lane (N), negative control, Lane (P),
positive control (193 bp); Lane 3-7: positive samples.
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