نشریه میکربیولوژی دامپزشکی /دوره پانزدهم ،شماره اول ،8931 ،پیاپی 75 - 80 : 38

بررسی شیوع سرمی  IgGعلیه توکسوپالسما گوندی
در طیور شهرستان سمنان ،ایران

صادق حسینی ،1مریم رسولی  ،*3 ،2حمید استاجی

2

 -1دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

 -2استادیارگروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -3استادیارگروه پاتوبیولوژی آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
تاریخ دریافت97 31/5/7 :

تاریخ پذیرش97 31/01/2:

چکیده

توکسوپالسما گوندی تک یاخته ای اجباری داخل سلولی است که میتواند طیف وسیعی از حیوانات خونگرم را به عنوان میزبانهای واسط
آلوده کند .گربهها میزبان نهایی هستند .شیوع سرمی آنتی بادی این انگل در پرندگان میتواند معیاری مناسب برای آلودگی محیط باشد .در

این مطالعه تیتر سرمی ایمونوگلوبولین  )IgG( Gبه روش االیزا در  168نمونه سرم جوجههای گوشتی ارجاعی به کشتارگاه صنعتی طیور
سمنان و  30نمونه سرم مرغهای با پرورش آزاد که از محلهای نگهداری مختلف در سمنان جمعآوری شده بودند ،سنجیده شد93/9% .

جوجههای گوشتی ارجاعی به کشتارگاه سمنان و  96 /7%مرغهای با پرورش آزاد دارای تیتر سرمی  IgGتوکسوپالسما بودند .در مقایسه دو
گروه مورد مطالعه در مربع کای ،اختالف معنی داری بین دو گروه مشاهده گردید ( .)P<0.0001نتایج این مطالعه نشان میدهد که شیوع

سرمی آنتی بادی توکسوپالسما در مرغهای سمنان نسبتا باال میباشد که در مرغهای با پرورش آزاد به آلودگی خاک به اووسیست انگل و در

جوجههای گوشتی به مشکالت مدیریتی در مرغداریها و دسترسی گربه به عنوان میزبان نهایی به منابع آب و غذای پرندگان پرورشی مربوط
میشود.
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مقدمه

توکسوپالسما گوندی ( )Toxoplasma gondiiتک

یاختهای در شاخه اپی کمپلکسا و در دسته

یباشد .سه
کوکسیدیاهای تشکیل دهنده کیست م 
مرحله عفونی در توکسوپالسما گوندی وجود دارد که
شامل تکی زوآیت ،برادی زوآیت و اووسیست
یتوانند میزبان
یباشد .تمامی حیوانات خونگرم م 
م 
واسط بوده و مراحل تکی زوایت و کیست حاوی
برادی زوآیت در بدن آنها طی شود ولی گربه سانان
یباشند و هرسه مرحله تکی
میزبان نهایی این انگل م 
زوآیت ،برادی زوآیت و اووسیست میتواند در آنها
دیده شود ( .) 13
در روده گربهها سیر تکاملی جنسی طی شده و سلول
تخم یا اووسیست تشکیل میشود ( .)11پس از خروج
اووسیست غیر اسپوروله از مدفوع ،در محیط اووسیست
اسپوروله حاوی  2اسپوروسیست که هرکدام دارای 4
یشود ( .)01در پرندگان
اسپوروزوآیت هستند تشکیل م 

آلودگی به توکسوپالسما عمدتا پس از بلع

اووسیستهای اسپوروله دفع شده از گربه آلوده اتفاق
تها آزاد شده و وارد
یافتد ،سپس اسپوروزوآی 
م 
سلولهای روده میشوند و به تکی زوآیت تقسیم
یگردند .پس از گسترش ایمنی میزبان ،در بافتهای
م 
مختلف مانند مغز ،نخاع ،چشم ،ریه ،کبد ،کلیه،

به طور کلی آلودگی توکسوپالسما در طیور از چند
جنبه حائز اهمیت است :این آلودگی میتواند بهترین
تهای
معیار برای آلودگی خاک به اووسیس 
توکسوپالسما گوندی باشد زیرا اندازه گیری مستقیم
آلودگی خاک به توکسوپالسما بسیار مشکل است.
تهای این پرندگان منبع خوبی برای
عالوه بر این باف 
آلودگی گربهها به توکسوپالسموز و تکمیل سیر
یباشند و همچنین گوشت
تکاملی انگل در طبیعت م 
یتواند منبع آلودگی به توکسوپالسما برای انسان
آنها م 
یا سایر حیوانات محسوب شود .انسان عالوه بر گوشت
از تخم مرغ نیز به عنوان منبع تامین پروتئین خود استفاده
یکند که در صورت آلوده بودن به توکسوپالسما
م 
یتواند باعث آلودگی انسان شود ( .)4روشهای
م 
مختلف سرولوژی برای تعیین تیتر آنتی بادی
توکسوپالسما گوندی در سرم طیورکاربردداردکه
یتوان به هماگلوتیناسیون غیر مستقیم ،فلورسنت غیر
م 
مستقیم آنتی بادی ،آگلوتیناسیون التکس و االیزا اشاره
کرد (.)4
هدف از این مطالعه بررسی شیوع سرمی
ایمونوگلوبولین  ) IgG( Gدر مرغهای با پرورش آزاد و
جوجههای گوشتی ارجاعی به کشتارگاه سمنان و
مقایسه این شیوع در بین این دو جمعیت که به ترتیب به
یباشد.
یشوند م 
دو صورت آزاد و غیر آزاد نگهداری م 

عضالت اسکلتی و قلب کیستهای حاوی برادی
سها
یآیند (  .) 21مرغها و خرو 
زوآیت به وجود م 

مواد و روش کار:

 168نمونه خون جوجه گوشتی در  5مراجعه به

( )Gallus domesticusبه ندرت توکسوپالسموز بالینی

کشتارگاه صنعتی طیور سمنان و  30نمونه خون مرغ

یتوکسوپالسما در
یدهند ( )5ولی شیوع سرم 
را نشان م 
آنها اهمیت اپیدمیولوژیک دارد و تقریبا به روشهای

لهای مختلف نگهداری آنها
بومی از حیوان زنده از مح 
در سمنان جمعآوری گردید .حجم نمونهها بر اساس

مختلف در مرغهای سراسر جهان مورد سنجش قرار

تخمین شیوع از مطالعات مختلف و با فاصله اطمینان

گرفته است که درمحدوده وسیعی ( ) 2- 00 1%گزارش

 95 %از جداول مربوطه تعیین گردید .نمونهها در کنار

شده است (.)5

یخ به آزمایشگاه منتقل شده و سرم آنها جدا گردید.
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نمونههای سرم در فریزر  - 20درجه سانتی گراد تا زمان

شیوع سرمی مربوط به مکزیک ( )6/2%و بیشترین

انجام آزمایش قرار داده شدند .برای آزمایش االیزا از

مربوط به ایلینویز آمریکا ( ) 00 1%بوده است ( .)8 ،5در

کیت )،Anti-Tox IgG (MyBioSource, USA

مرغهای کشتارگاهی چین تیتر آنتی بادی به روش

استفاده گردید و مراحل آزمایش مطابق دستورالعمل

آگلوتیناسیون تغییر یافته در مرغهایی که در بستر

کیت انجام شد .نتایج در طول موج  490نانومتر قرائت

پرورش داده شده بودند  11/2%و در سیستم قفس 4/7%

شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری به روش مربع کای،

بود که اختالف معنی داری مشاهده گردیده بود (. )22

نرم افزار  SPSSقرار گرفت.

نتایج

 67نمونه از نمونه از  168نمونه ( )93/9%جوجههای

گوشتی ارجاعی به کشتارگاه سمنان و  29نمونه از 30
نمونه ( ) 96 /7%مرغهای با پرورش آزاد دارای تیتر

در بررسی شیوع سرمی توکسوپالسما به روش االیزا در

چین تیتر سرمی  15 /4- 19 /4%( 71/6%با فاصله اطمینان
 ) 95 %بوده است ( . )71در آگلوتیناسیون التکس در
ژاپن هیچ مورد مثبتی در طیور صنعتی و آزاد گزارش
نگردید ( . )18در سودان  00 1%موارد آزمایش شده

سرمی  IgGتوکسوپالسما بودند بنابراین شیوع سرمی

مرغ بومی در آزمایش آگلوتیناسیون التکس دارای

گوشتی ( ) 32 /5- 47 /3%و در مرغهای با پرورش آزاد

در ایران  162نمونه سرم پرنده مختلف اهلی از نواحی

آنتی بادی  IgGبا فاصله اطمینان  95 %در جوجههای

( ) 90 /2- 00 1%تخمین زده میشود .در مقایسه دو گروه
مورد مطالعه در مربع کای ،عدد مربع کای  32 / 863بود

آنتی بادی توکسوپالسما بودند ( .) 14

مختلف به روش فلورسانت غیرمستقیم آنتی بادی
سها
آزمایش شدند و  27 %مرغها 37 /1% ،از خرو 

و اختالف معنی داری بین دو گروه مشاهده گردید

دارای تیتر سرمی آنتی بادی توکسوپالسما بوده و سویه

گوشتی  35 / 75 ng/mlو بیشترین آن  73 / 54 ng/mlبود.

گردید (  .) 15شیوع سرمی در جوجههای بومی شیراز به

( .)P<0.0001کمترین تیتر آنتی بادی در جوجههای
کمترین تیتر آنتی بادی در مرغهای با پرورش آزاد
 35 /2 ng/mlو بیشترین آن  69 / 05 ng/mlبود.

بحث

تهای مرغهای سراسر جهان
توکسوپالسما تقریبا از باف 
جدا شده است و طیوری که به صورت آزاد پرورش

یشدند نسبت به طیور صنعتی آلودگی بیشتری
داده م 

داشتند ( . )4عالوه بر این شیوع توکسوپالسما در

یتواند شاخص مناسبی
مرغهای با با پرورش آزاد م 

برای شیوع اووسیستهای انگل در خاک باشد ( .)9در
مطالعات مختلف  Dubeyو همکاران در مرغهای با
پرورش آزاد کشورهای مختلف بر روی تیتر آنتی بادی

توکسوپالسما به روش آگلوتیناسیون تغییر یافته کمترین

توکسوپالسما از  5مرغ و  1خروس دارای تیتر جدا
روش ایمونوفلورسانت غیرمستقیم  36 /1%گزارش شد
( .)1در مطالعه ای دیگر درشیراز  24 /5%مرغهای با
پرورش آزاد به روش فلورسانت غیر مستقیم آنتی بادی
دارای تیتر توکسوپالسما بوده که  DNAانگل در بافت
نیز ردیابی گردیده است ( .)2نتایج مربوط به مرغهای
با پرورش آزاد در این مطالعه ( ) 96 /7%مشابه سودان
یباشد ولی با مقایسه تیتر
(  ) 14و ایلینویز امریکا ( )8م 
طیور کشتارگاهی در چین ( )11/2%و ژاپن (، 18 ( )0%
یتواند
یباشد ( )93/9%که م 
 )22این مقدار بسیار بیشتر م 
یها و دسترسی گربهها
به دلیل مدیریت ضعیف مرغ دار 
به منابع آب و غذای طیور صنعتی باشد.
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روش االیزا روشی مناسب برای سنجش تیتر سرمی

 ) 19 ،61ولی آلودگی در تخم مرغ ردیابی نشده است

توکسوپالسما در تعداد باالی نمونه است .در یک

( .) 20 ،61 ،3بقاء توکسوپالسما گوندی در تخم مرغی

روز پس از عفونت IgG

که به صورت تجربی به انگل آلوده شده بود  3دقیقه

توکسوپالسما به این روش قابل ردیابی بوده است و در

پس از جوشیدن و فریز کردن بود ( .)4با مشاهده نتایج

روز  41پس از عفونت به حداکثر خود رسیده بود (.)3

یتوان نتیجه گیری کرد که تخم
مطالعات مختلف م 

در مطالعه تجربی دیگری پس از آلودگی  01مرغ با

مرغ خام اهمیت بسیار کمی در انتقال توکسوپالسموز

سویه  Me- 49توکسوپالسما گوندی تیتر آنتی بادی

دارد.

مطالعه تجربی

12

 14 IgGروز پس از عفونت قابل ردیابی بود ( .)6با
یتوان تا
بررسی مطالعات فوق مشخص است که م 
حدودی با بررسی سرولوژی مرغها به آلودگی آنها پی
برد ولی به دلیل اینکه توکسوپالسما یک انگل اجباری
داخل سلولی است ،تشخیص قطعی بر مبنای ردیابی
یباشد.
انگل در بافت م 
تهای
در مطالعات مختلف توکسوپالسما گوندی از باف 
مرغهای دارای پرورش آزاد جدا شده است (.)7 ،4
متاسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه
مرغهای با پرورش آزاد در خانه کشتار میشوند و امعاء
و احشاء آنها معموال رها شده و در اختیار گوشتخواران
یگیرند .عالوه بر این انگل
و سایر حیوانات قرار م 
میتواند در حین بریدن گوشت و طبخ آن نیز به فرد
منتقل شود ولی میزان خطر آن سنجیده نشده است (.)4
مرغهای گوشتی صنعتی یکی از منابع عمده تامین
یباشند ولی ردیابی توکسوپالسما زنده
پروتئین انسانی م 
در آنها اندک بوده است .در گزارشهای مختلف
سراسر جهان از  8207قطعه مرغ کشتار شده مورد
بررسی انگل تنها از  31مورد ( )0/ 38 %از مغز ،قلب،
عضله ران و تخمدان جداسازی گردیده است (.)4
تولید تخم مرغ ممکن است به دلیل آلودگی به

توکسوپالسما تحت تاثیر قرار بگیرد ( .)3اگرچه
توکسوپالسما از تخمدانها و اویداکت مرغهایی که به
صورت طبیعی آلوده شده بودند جدا شده است ( ، 12
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Abstract
Toxoplasma gondii is an obligatory intracellular protozoan which can infect broad spectrum
of warm blooded animals as intermediate hosts. Cats are definitive hosts. Seroprevalence of
this parasite among birds is an effective criterion for environmental contamination to
Toxoplasma oocysts. In this research, T. gondii Immunoglobulin G (IgG) were detected by
ELISA in 168 broilers sera which were referred to Semnan industrial abattoir and 30 freerange chicken sera which were collected from different places in Semnan. 39.9% of broilers
and 96.7% of free-range chickens were positive in Toxoplasma IgG antibody. There was
significant difference between two different groups in Chi-square test (P<0.0001). According
to the results, seroprevalence of Toxoplasma is relatively high among chickens in Semnan. In
free-range chickens, soil contamination to the parasite oocysts and in broilers some
management problems and cat access as a definitive host to the water and food supply of
chickens can effective on high prevalence of the infection.
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