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چکیده
عامل بیماری توکسوپالسموز ،تک یاختهای درون سلولی اجبا سکوت مان هب یر و وو ووووپالس دنوگ ام یی ییی اس ز تنوفع تردق هک ت ا یی      

بیشترمهره داران خونگرم را دارد .این بیماری به علت ایجاد عفون رف تیمها یاراد نینج طقسو یدازردام ت ا د ناو رررررر ررررررر پزش و یک

دامپزشکی میباشد .هدف از مطالعه حاضر بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپالسموز در طیوررر اس  اب ناردنزام نات ا  هدافتس ا  ز رررر ررررروش

التکس آگلوتیناسیون میباشد .در این بررسی پس از خونگیری و ثبت مشخصات شامل سن و جنس از طیور مورد نظ نومن ر هه هههها ای
س ب یار
خون به آزمایشگاه انتقال داده شده و پس از سانتریفیوژ سرم آنها تهیه و در شرایط منهای  20درج دهگن ه ا ندش یر ددددددد .سپس س

بررسی آلودگی به توكسوپالسموز از يك ت تشخيصي التکس آگلوتیناسیون ساخت شركت زيست فراوران پارس ( )ZFPاس هدافت

شد و نتایج و دادهها مورد آنالیز و بررسی قرار گرفتند .درای رب ن ر فتسااب یس ا زا هد ویسانیتولگآ سکتال یژولورس شور ن ازیم  ن       
ش الپوسکوت یگدولآ عوی س ردنزام ناتسا یموب رویط رد زوم ا ننن ن نننن ن ننننن نن ،م  غر (( (  ،) 13 /11%سورخ
( ،)01/ 41 %بوقلمون ( ) 21 / 56 %مشاهده شد.
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مقدمه

توکسوپالسموز یکی از بیماریهای مشترک انسا ماد و ن
بوده که دارای انتشار جهانی میباشد .شیوع این بیما یر
    

ی ،س ب سامتو تشادهب حط ا    
بس ع هب هت ا یاذغ تاد ییییییی ی ی

حیواناتی مثل گرب اهن نابزیم ناونع هب ه ییییی ییییییی در جوامع
مختلف شیوع متفاوتی دارد .ش یگدولآ یناوارف و عوی    
انسان به ای  ناریا رد لگنا ن از     30تا  75درص ریغتم د   
است ( .)1انتقال آلودگی به انسان از یکی از راهها ای با
روشهای زیر ص ترو

میییگی در  -1ذغ ندروخ اهای   
    

گوش ی هتخپن یت ا هتخپ مک             -2تما خ اب س اک یا    
س هدولآ تاجیزب      ب یسووا ه س  ت ا لگن         -3عفونت   
مادرزادی از طریق جفت (.)2
طی کی یموب رو ی  نیرتمهم زا م نیا رد طساو نانابزی      
آلودگی به لحا عون ظ    تغذیهههای ک باسح هب دنراد ه

        
   

یآیند .از آنجا که این بیماری در طیور ع مئال کلینیکی
م 
وا حض و پیشرفتهای ازجمل فسنا ه ا یل تت تتت ،کوریورتینی و ت
فلجی را نشان نمیدهد ل نابزیم نیا اذ ان رد 

 لاقتنا ا نی     

بیماری کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند ( 6و .)8

       

ص فریذپ ترو تتتت ت .ا الط عاکیکفت هب لماک ت ت دادع   

نمونه و شهرهای مورد نظ هرامش لودج رد ر      1آورده
شده است.
به منظور جمع آوری نمونهها با هماهنگی به عمل آم هد
با اداره دامپزشکی هر شهرستان به کشتارگاههاای س یتن
ش ره ه زا نوخ یروآ عمجزا سپ و هدرک هعجارم ا    

        

حیوانات مورد نظر نمونههای خون پس از ثبت جنس تی
  

و ن مزآ هب ناویح عو ا گنا هاگشی لللللللللل للشناس یی ی دانش هدک

دامپزشکی بابل حمل و پس از سانتریفوژ نمونههای سرم
جداسازی گردید .س رش رد اهمرس سپ ااااااایط منهای
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درجه سانتی گ  عقوم ات دار ا جن ا زآ م م یرادهگن شیا       
شدند .پس از جمع آوری تمام س مک اب اهمر ک شور     
التکس آگلوتیناسیون با استفاده از کیت زیست فراوران
پارس ( )ZFPو با توجه ب تیک هدنزاس لمعلاروتسد ه     
سرمها مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج بدست آمده به
کمک نرم افزار  SPSSورژن  18و آزم یاک عبرم نو    
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج

ازآنجا ک ب رویط تشوگ فرصم ه و یاهتمسق رد یم       

طی این مطالع  همین رد هک ه ا لاس لو     

زیادی از دنیا مرسوم ب طاقن یضعب رد صوصخبو هدو     

شهرستان استان مازندران صورت پذیرفت مجموعًاًا 833

مص  تشوگ فر ا نی حیوان  تا و رف  ا درو هههههههههه هه اای آنها   

قطعه پرنده شامل مرغ ،خروس ،اردک ،غاز و بوقلم نو

بخصوص تخم مرغ بصورت نیم پخته یاخام بسیار مووورد

مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد بیشترین تعداد

یگیرد این حیوانات میییتوانن تروص رد د   
توجه قرار م 

طیور مورد بررسی در شهرستان بابل و کمترین تعداد در

آل هب یگدولآ لاقتنا رد یمهم عبنم ندوب هدو

سناان                 

باشن دد د .ب  نیا ر ا ش نازیم میدش نآرب ساس ی عو        

      

توکسوپالسموز را در طیور بومی استان مازن دروم نارد   
ارزیابی قرار دهیم.
مواد و روشها:

طی این بررسی که از اوایل بهار تا اواخر تابس نات

ب یورر     833قطع ب رویط ه و ش یم ا رم لم غغغغغغغغغغ غ ،ورخ سس س،
بوقلمونن ن ،اردک و غا رهش جنپ رد ز

شهرستان بهشهر مورد بررسی قرار گرفت.
جدول شماره  :1پراکنش جغرافیایی طیور مورد مطالعه به آلودگی
توکسوپالسموز در استان مازندران بر حسب شهرهای مورد بررسی
ش هر
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سرواپیدمیولوژی توکسوپالسموزیس در101 ...

تعداد موارد مثبت تیتر سرمی توکسوپالس رویط رد زوم   

طی مطالعهای که  Buttyو همکا لاس رد نار   

 2008در
    

 107نمون هب نوملقوب ه

در این مطالعه طی جدول  2بصورت جداگانه و تفکیک

ش ین ره ن رب قارع رد یاو ر یو        

شده هرنوع طیور آورده شده است .ک نازیم نیرتشیب ه    

روش  LATانجام دادند نشان دادند که  82نمون ینعی ه   

آلودگی سرمی در بوقلمونها با  21 / 56درصد و کمترین

 76 / 63درصد تیت رب رد یلو دنراد ار یگدولآ ر ر یس      

میزان آل ب ناردنزام ناتسا یاهغرم رد یگدو ا     13 /11

حاضر  21 / 56درصد آل وملقوب رد یگدو نن نننها ای اس نات

درصد مشاهده گردید.

مازندران مشاهده گردید که نشان دهنده پائین ت ندوب ر   

بطور کلی از مجموع  833نمونه طیور بومی ک نیا رد ه   

میزان آلودگی در ای تسا ن ا  ن ن هب تبس

مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند تعداد  54نمونه 15 / 97

عراق میباشد (.)3

درصد تیتر مثبت سرمی به آل ار زومسالپوسکوت یگدو   

در بررسی دیگری که در شیانگ چ طسوت نی     Yangو

نشان دادند.

همکاران در سال  2102با روش  MATصورت پذیرفت

جدول شماره  :2موارد مثبت و منفی آلودگی انواع طیور بومی
استان مازندران به توکسوپالسموز
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نسبت به توکسوپالسموز را دارا بودند (.)01

بوقلمون
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) 21 / 56 %( 11

) 78 /44%( 40

طی مطالعهای که  Dubeyو همکاران در سال

پس از بررس و جیاتن ی

) 16 / 82 %( 18

هدمآ تسدب تاعالطا زیلانآ

     

میزان آلودگی در شهرهای مختل تسا ف ا دکی اب ن ی رگ     
تفاوت معنیداری نداشتتت ( )P>0. 01ول رب رد ی ر یس   
میزان آل گدنرپ نیب یگدو ا رظن زا فلتخم ن التبا ب ههههههه هههههههه
توکسوپالسموز تفاوت معنیداری بین مرغغغ ،و سورخ
بوقلم ب هسیاقم رد نو ا زاغ و کدرا 

هدهاشم

         گردی دد د

(.)P<0. 05
ب حث

از آنجا که توکسوپالسموز دارای انتشار جهانی اس و ت

قدرت آلوده کردن اکثر حیوانات خونگرم را دارد و در
این بین اهمیت بهداشتی آن بخصوص در مورد انسان از
هیچ کس پوشیده نیس ذل ت ا ا لاقتن     آل قیرط زا یگدو   
گوشت نیم پخته طیور باید مورد توجه ق  دریگ رار (( ((( 4و
.) 7

نشان داد که از  502نمونه سرم مرغ تنها  37نمون ینعی ه   
 5/8درصد به توکسوپالسموز م  دندوب التب د یتروص ر    

نمونه
) 13 /11%( 16

رد اونین هقطنم       

غزه مصر بر روی  121م دش ماجنا یموب غر

   

 2003در
 49م درو

یعنی  40 /4درصد آلوده به توکسوپالسموز بودند .و این
  

در حالی اس رد یگدولآ نازیم یسررب نیا رد هک ت    

مرغهای بومی اس ناردنزام نات     13 /11درص دهاشم د ه   
گردید (.)5
در بررسی که  Canyو همکاران در سال  2102در ش ره
النژو در شمال شرقی چین با شور

 MATب یور ر
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نمونه سرم اردک انجام گردید
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درصد تیتر آلودگی به توکسوپالس یلو دنتشاد ار زوم    
در مطالع  رضاح ه از     107نمون  مرس هار کد     
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 16 / 82درصد آلوده به توکسوپالسموز مشاهده گردید.
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Abstract: Causative agent of toxoplasmosis is an obligatory intracellular protozoa known as
Toxoplasma gondii which is able to infect most of warm blooded vertebrates. This disease due
to congenital infection and abortion is of significant importance in human and veterinary
medicine. Aim of this study is seroepidemiologic evaluation of toxoplasmosis by latex
agglutination method in poultry of Mazandaran province. In this experiment after taking
blood samples and record of poultry charecteristics including age and gender, samples were
transferred to laboratory and after centrifugation sera were seprated and stored in - 20ºC.
Then for evaluation of toxoplasmosis infection, diagnostic latex aglutanision kit manufactured
by ZistFaravaran Pars ( ZFP) was usd and obtained data and results were analysed.In this
study done byserologic Latex agglutination method, toxoplasmosis infection rate in
Mazandaran province domestic poultry was observed as fallows: hen ( 13.11%), rooster
(40%), duck (16.82%), goose ( 10.41%), and turkey (21.56%).
Keywords: Toxoplasmosis; Latex agglutination; domestic poultry; Mazandaran.
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