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بررسی سرولوژیک توکسوپالسموزیس در ماکیان 
آزادزی شهرستان کرمانشاه

bb

چكيد ه 

 توکسوپالسام گونده ای انگل تک یاخته داخل سلولی است که در رسارس جهان در انسان و حیوانات شایع است و حدود یک سوم انسان ها 
در جهان در خطر آلودگی با این انگل قرار دارند. از آنجایی که توکسوپالسموزیس می تواند باعث عوارض جدی در انسان به ویژه در فرم 
مادرزادی و افراد دارای نقص ایمنی شود، لذا شناسایی منابع آلوده کننده نقش مهمی در پیشگیری و کنرتل این عفونت خواهد داشت. 
مطالعه حارض در نواحی مختلف شهرستان کرمانشاه با هدف ارزیابی شیوع رسمی توکسوپالسام گونده ای در ماکیان آزادزی انجام گرفت. 
صد و بیست منونه رسم از مرغ های محلی آزادزی برای تعیین پادتن های ضد توکسوپالسام گونده ای با استفاده از آزمون الیزا  و با به کارگیری 
سیستم اتوماتیک LIAISON مورد آزمون قرار گرفتند. سه میلی لیرت خون سیاهرگی از سیاهرگ زیر بال اخذ گردید و بعد از لخته شدن، 
منونه ها با دور 3000 در دقیقه به مدت 5 دقیقه سانرتیفیوژ شدند. رسم در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت ذخیره شدند، 
سپس در فریزر منهای 20 درجه سلسیوس تا زمان انجام آزمایش نگهداری شدند. بعد از ذوب شدن رسم ها در دمای محیط، یک میلی لیرت از 
هر منونه  به لوله های 2 میلی لیرتی انتقال یافت و در آنالیزور قرار داده شدند نتایج نشان داد تعداد 27 منونه )22/5 درصد( از نظر حضور 
پادتن های ضد توکسوپالسام گونده ای در رسم مثبت بودند. نتایج نشان داد که ماکیان آزادزی ممکن است دارای خطر بالقوه عفونت به 

توکسوپالسام گونده ای بوده و توانایی انتقال این عفونت را به انسان داشته باشند.
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Toxoplasma gondii is one of important intracellular parasites which is prevalent in human and animals worldwide 
and almost one third of humans in overall they are compromised by infection with this parasite. Since toxoplasmosis 
can cause serious complications in humans, especially in the congenital form and in immunocompromised individu-
als, the identification of infectious sources will play an important role in the prevention and control of this infection. 
The present study was carried out in different in Kermanshah City, Iran. The aim of this study was to evaluate the 
seroprevalence of Toxoplasma gondii in in free-ranging chickens. One hundred and twenty serum samples from free-
ranging chickens (Gallus domesticus) were tested for anti-Toxoplasma antibodies using ELIZA test with using from 
fully-automated LIAISON system. Three ml of venous blood was taken from the brachial vein. The blood samples 
were left to clot then centrifuged at 3000 rpm for 5 minutes. Serum samples stored at 4 ºC for 24 hours, then kept in 
-20 ºC until the time of testing. After fluidization of sera in the environment, 1 ml from any of samples transferred 
to 2 ml tubes and put in the analyzer. Twenty seven out of 120 sera (22.5%) were positive for the presence of anti-
Toxoplasma gondii antibodies in serum. The results indicated broiler chickens may have a potential risk of infection 
with Toxoplasma gondii and have the ability to transmit the infection to humans.
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مقدمه
در سیستم های پرورش تجاری به دلیل نگهداری طیور در قفس، رعایت 
اصول بهداشتی و مدیریتی، شیوع اغلب بیامری های انگلی طیور به طور 
چشم گیری کاهش یافته است. با این حال در سیستم های تجاری، تعدادی 
که  می شوند  تولید  افت شدید  و سبب  دارند  زیادی  انگل ها گسرتش  از 
 ،1998 فائو،  گزارش  اساس  بر  آنهاست.  مهم ترین  از  یکی  توکسوپالسام 
شیوع انگل توکسوپالسام گونده ای در سیستم های پرورش مرغ سنتی در 

آسیا 33/3 درصد گزارش شده است )19(. 
اجباری،  سلولی  داخل  تک یاخته ی  انگل  توسط  توکسوپالسموزیس     
توکسوپالسام گونده ای ایجاد می شود )20(. اووسیست این انگل در بدن 
خزندگان  و  پرندگان  انسان(،  )شامل  پستانداران  از  گونه   280 حدود 
توکسوپالسام گونده ای  نهایی  و  قطعی  میزبان  دارد.  بیامری زایی  قابلیت 
غیر معمول  طیف  انگل  این  و  است  خانگی  گربه  و خصوصا  گربه سانان 
و گسرتده  ای از میزبان های واسط را دارا می باشد. بسیاری از گونه های 
مبتال می شوند. طیف  انگل  این  به  و وحشی  اهلی  پرندگان  و  حیوانات 
از  توکسوپالسام گونده ای یکی  گسرتده  میزبان های واسط سبب شده که 
 .)3( شود  محسوب  خون گرم  حیوانات  و  انسان  عفونت های  رایج ترین 
توکسوپالسام گونده ای در گربه سانان چرخه جنسی خود را تکمیل می کند 

و در نهایت باعث دفع اووسیست های اسپروله نشده در محیط توسط 
مدفوع می شود. اووسیست ها که به رشایط محیطی مقاوم هستند ظرف 
کم تر از یک هفته اسپروله می شوند و می توانند جهت میزبان نهایی و 
واسط عفونت زا باشند. هر دو مرحله اووسیست اسپروله و کیست های 
باشد.  نهایی و واسط می تواند عفونت زا  برادی زوئیت در میزبان  حاوی 
غذاهای  مرصف  و  اووسیست  به  آلوده  مواد  بلع  انسان  در  بنابراین، 
به  توکسوپالسام گونده ای می تواند منجر  یا کم پخته حاوی کیست  نپخته 
توکسوپالسموز شود. )12، 14(. انتقال آلودگی به انسان به شکل مادرزادی 
نوزاد  برای  جدی  عوارض  با  گاه  انتقال،  نوع  این  که  می افتد  اتفاق  نیز 
همراه است )5، 15(. به طور کلی حدود 25 تا 30 درصد جمعیت انسان ها 
در رستارس جهان آلوده به توکسوپالسام گونده ای هستند. در واقع، شیوع 
این انگل در کشورهای مختلف متفاوت و در محدوده 10 تا 80 درصد 
است )2(. عفونت در انسان های با دستگاه ایمنی سامل اغلب بدون عالمت 
آلوده شده، ملفادنوپاتی گردنی  افراد  از  نهفته( و در 10 درصد   ( است 
دو  برای  توکسوپالسموزیس  مقابل،  در  می دهد.  رخ  چشمی  بیامری  یا 
افراد دچار نقص ایمنی و جنین  افراد می تواند خطرناک باشد:  از  دسته 
مادران مبتال شده به عفونت حاد در دوران بارداری. در افراد دچار نقص 
حیات  تهدید کننده  عفونت  سبب  می تواند  توکسوپالسموزیس  ایمنی 
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مانند آنسفالیت، پنومونی و کوریورتینیت )التهاب عنبیه و شبکیه( شود. 
طریق  از  انتقال  به  می تواند  بارداری  دوران  در  حاد  مادرزادی  عفونت 
باعث سقط جنین  و  آن در جنین منجر شود  متعاقب  و عفونت  جفت 
و یا آسیب شدید به جنین در هنگام تولد یا بعد از آن در طول زندگی 
گردد. با توجه به شیوع رو به افزایش توکسوپالسموزیس و افزایش موارد 
بالینی در بیامران دچار نقص ایمنی و بیامران مبتال به توکسوپالسموزیس 
بهداشت  جدی  مشکل  یک  عنوان  به  توکسوپالسموزیس  باید  مادرزادی 
و  طیور  در  توکسوپالسموزیس  وقوع  گیرد.  قرار  توجه  مورد  عمومی 
قابل بحث  انسان هنوز یک موضوع  به  نقش آن ها در گسرتش عفونت 
می باشد )5، 12(. بسیاری از گونه های پرندگان ظاهرا همراه یا بدون بروز 
گونده ای  توکسوپالسام  واسط  میزبان  عنوان  به  می توانند  بالینی  عالیم 
قناری ها،  کبوترها،  در  بالینی  توکسوپالسموزیس  از  مواردی  کنند.  عمل 
شده  گزارش  وحشی  بوقلمون های  و  طوطی سانان  هاوایی،  کالغ های 
است. یک عالمت بالینی غیر عادی توکسوپالسموزیس در قناری ها کوری 
)5(.  مرغ محلی  با تخریب کامل چشم ها همراه است  تقریبا  است که 
می شود.  گرفته  نظر  در  گونده ای  توکسوپالسام  واسط  حد  مهم  میزبان 
گربه های آلوده می توانند میلیون ها اووسیت مقاوم را در محیط زندگی 
انسان پراکنده کنند. بنابراین مرغ هایی که به ویژه به شکل آزاد در حیاط 
خانه ها نگهداری می شوند و بر روی بسرت تغذیه می منایند می توانند به 
این حیوانات  در  توکسوپالسام  به  آلودگی  میزان  آلوده شوند.  انگل  این 
می تواند شاخص خوبی از آلودگی محیط باشد و در مناطقی که آلودگی 
در ماکیان باالست خطر ابتالء در انسان نیز افزایش می یابد. منبع عفونت 
برای انسان ها با توجه به فرهنگ، قومیت و منطقه ی جغرافیایی و عادات 
غذایی متنوع، متفاوت است )3(. عالیم بالینی توکسوپالسموزیس حاد در 
مرغ شامل بی اشتهایی، الغری مفرط، کاهش تولید تخم مرغ، عدم تعادل، 
کوری و حتی نرخ مرگ ومیر باالتر از 50 درصد می باشد)12(.  تشخیص 
عفونت در مرغ اغلب توسط انجام تست های رسم شناسی به خصوص، با 
استفاده از آزمون اصالح شده آگلوتیناسیون )MAT( انجام می شود )1(. در 
بین روش های رسم شناسی به نظور تشخیص توکسوپالسام گونده ای مانند 
آزمون هامگلوتیناسیون غیرمستقیم)IHAT(، آزمون آنتی بادی فلورسنت 
غیرمستقیم )IFAT(، روش آگلوتیناسیون اصالح شده )MAT( و آزمون 
آگلوتیناسیون  روش   ،)ELISA( آنزیم  به  متصل  ایمونوسوربنت  سنجش 
اصالح شده )MAT( اختصاصیت و حساسیت مطلوب تری نسبت به سایر 
از  )21(. اطالعات کمی در مورد عملکرد روش های دیگر  دارد  روش ها 
روش های  یا  و   )ELISA( آنزیم  به  متصل  ایمونوسوربنت  آزمون  جمله 
تشخیص  برای  پلیمراز  زنجیره ای  واکنش  مانند  شده  شناخته  مولکولی 
توکسوپالسام در مرغ سنتی آزادزی وجود دارد. برای پیشگیری از عفونت 
توکسوپالسموزیس در انسان ها، افرادی که با گوشت متاس دارند و به آن 
دست می زنند، باید حتام قبل از انجام سایر وظایف خود، دست هایشان 
مانند حذف  بهداشتی،  نکات  با آب وصابون بشویند. رعایت مناسب  را 
منظم پرندگان مرده از سالن پرورش و محدودیت عبور و مرور پرسنل و 
تجهیزات نیز در کاهش عفونت ها ی انگلی کمک کننده است. )18(. نظر 
و  انسان  به  توکسوپالسام گونده ای  انتقال  در  ماکیان  گوشت  اهمیت  به 
حیوانات، به کار گیری روش های پیشگیری و کنرتلی اهمیت فراوانی دارد. 
در بسیاری از مناطق کشور و از جمله کرمانشاه، گوشت مرغ محلی توسط 

خانم های حامله با دید عامیانه تقویت بیش تر قوای جسمی مورد مرصف 
قرار می گیرد و با توجه به شیوع باالی این انگل در مرغ محلی، احتامل 
این طریق  از  توکسوپالسام گونده ای  به عفونت  ابتالی خانم های حامله 
وجود دارد. بدیهی است، هزینه های اقتصادی مراقبت و درمان کودکان 
مراقبت های  رضورتا  و  است  چشمگیر  بسیار  جسمی  و  ذهنی  معلول 
به  توکسوپالسام گونده ای  انتقال  از  تا  گیرد  انجام  باید  جدی  پیشگیرانه 
انسان و خصوصا خانم های حامله جلوگیری شود. همچنین با توجه به این 
که انگل تک یاخته توکسوپالسام گونده ای در مبتالیان به رسکوب سیستم 
بروز  پیوند می تواند سبب  گیرندگان  و  ایدز  به  مبتال  افراد  مانند  ایمنی 
عالیم عصبی شدید مانند انسفالیت شود، جلوگیری از رسایت این انگل به 

انسان از اهمیت وافری برخوردار است )2(.
انگل  این  تشخیصی  روش های  رایج ترین  از  رسم شناسی  آزمون های   
هستند، ولی احتامل وقوع موارد مثبت کاذب در استفاده از این روش ها 
حضور  با  مرتبط  می تواند   IgM کاذب  مثبت  موارد  وقوع  است.  زیاد 
آنتی بادی های ضد هسته ای و فاکتور روماتوئید در رسم های مورد آزمایش 
وقوع  احتامل  توکسوپالسموزیس،  حاد  فاز  در طی  این،  بر  عالوه  باشد. 
موارد منفی کاذب افزایش می یابد )7(. موارد منفی کاذب ناشی از توقف 
تولید IgG در روزهای 21 تا 42 پس از وقوع عفونت است )11(. بنابراین 
شناسایی  برای   PCR مانند  حساس تر  تکنیک های  از  می شود،  پیشنهاد 
دقیق تر انگل توکسوپالسام گونده ای و تعیین فاز فعالیت آن استفاده گردد. 
تکنیک PCR بر پایه شناسایی ژن B1 از اختصاصیت باالیی در شناسایی 
روش های  بین  در   .)7( است  برخوردار  بافتی  منونه های  در  انگل  این 
برای  فلدمن  سابین  رنگ آمیزی  روش  و   IHAT روش های  رسم شناسی، 
شناسایی آنتی بادی ضدتوکسوپالسام  گونده  ای در مرغ ها فاقد حساسیت 
الزم هستند و در مجموع، روش رنگ آمیزی سابین فلدمن در بررسی رسم 
روش روش های رسم شناسی،  متام  بین  در  ضمنا  ندارد.  کاربردی  مرغ ها 

MAT برای شناسایی آنتی بادی در رسم طیور بیش ترین میزان حساسیت 
توکسوپالسام  به اهمیت  با توجه  این پژوهش،  )2(. در  دارا می باشد  را 
گونده ای میزان شیوع این انگل در ماکیان محلی شهرستان کرمانشاه به 

روش الیزا مورد بررسی قرار گرفته است.
 

مواد و روش ها
خون گیری

با مراجعه به نقاط مختلف استان کرمانشاه واقع در غرب ایران و منازل 
افرادی که ماکیان را به شکل آزاد در حیاط خانه خود نگه داری می منودند، 
اقدام به تهیه منونه های مورد نیاز گردید. ماکیان و خانه های مورد نظر 
جهت منونه گیری به شکل تصادفی انتخاب شد و در مجموع حداقل از 92 
قطعه مرغ و 28 خروس محلی در سنین مختلف و از هر کدام به میزان 
سه میلی لیرت از سیاهرگ براکیال با استفاده از یک رسنگ یک بار مرصف 
با سایز 5 میلی لیرت گرفته شد و به لوله ی اسرتیل مخصوص جداسازی رسم 

10 میلی لیرتی انتقال یافت.

روش جداسازی رسم و الیزا
مدت  به  سپس  شود،  لخته  تا  شد  گذاشته  کنار  شده،  اخذ  خون  منونه ی 
سپس  شود.  جداسازی  تا رسم  گردید  سانرتیفیوژ   3000 دور  با  دقیقه   5

بررسی رسولوژیک توکسوپالسموزیس در  ...
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درجه   4-8 دمای  در  و  یافته  انتقال  اپندورف  لوله ی  به  رسم  منونه های 
سلسیوس به مدت 24 ساعت نگه داری گردید. همه رسم ها قبل از استفاده 
در فریز در دمای 20- درجه سانتی گراد ذخیره گردیدند. در این پژوهش، 
 LIAISON پیرشفته  ELISA-خوان  دستگاه  با  دستی  الیزا  روش  اجرای 

)مدل DiaSorin، ساخت کشور ایتالیا( بود.

آنالیز آماری داده ها
 SPSS پس از ثبت نتایج حاصل از آزمون با استفاده از نرم افزار آماری 
نسخه 22 نسبت به آنالیز داده ها اقدام شد. مقایسه آلودگی بین سنین و 
جنس های مختلف ماکیان با آزمون آماری مربع کای و درجه اطمینان %95 

و سطح معنی داری 0/05 انجام پذیرفت.

نتایج
پرندگان مورد مطالعه، مرغ های محلی آزادزی جمع آوری شده از نواحی 
مختلف استان کرمانشاه، تعداد 120 قطعه شامل 92 قطعه مرغ )76/66 
درصد( و 28 قطعه خروس )23/33 درصد( بودند. از نظر گسرته سنی، 
پرندگان مورد مطالعه به دو گروه زیر دو سال و باالی دو سال دسته بندی 
شدند که با توجه به گسرته سنی تعریف شده، 14 قطعه )11/66 درصد( 
زیر دو سال و 106 قطعه )88/33 درصد( باالی دو سال سن داشتند. از 
بین 120 قطعه پرندگان مورد مطالعه، 27 قطعه )مرغ )22/82 درصد( 

و 6 قطعه خروس )21/42 درصد( در سنین مختلف از نظر رسمی مثبت  
بودند و شیوع رسمی کلی 22/5 درصد به دست آمد. با توجه به جدول 
نتایج شیوع رسمی براساس سن پرندگان، در گسرته سنی زیر دو سال، سه 
قطعه )21/42 درصد( و در گسرته سنی باالی دو سال، 24 قطعه )22/64 

درصد( رسم مثبت گزارش شدند )جدول1(.
 IgG ایمونوگلوبولین های  از نظر  آلوده )رسم مثبت(  در مقایسه ماکیان 
و  مثبت   IgM )درصد  9/78( قطعه  نه  )مرغ(،  ماده  جنس  در   ،IgM و 
بودند.  IgM منفی  و  IgG مثبت  IgG مثبت، 12 قطعه )13/04 درصد( 
همچنین در جنس نر )خروس(، شش قطعه )21/42 درصد( IgG مثبت 
و IgM منفی بودند. همچنین در جنس مرغ، 71 قطعه )77/17 درصد( و 
در جنس خروس، 22 قطعه )78/57 درصد( از نظر رسمی، رسم منفی و 
از نظر حضور هر دو نوع آنتی بادی IgG و IgM منفی شدند )جدول 2(.

در مقایسه ایمونوگلوبولین ها بر اساس سن ماکیان، در گسرته سنی زیر 
دو سال، دو قطعه )14/28 درصد(، IgM مثبت و IgG مثبت، دو قطعه 
)14/28 درصد( IgG مثبت و IgM منفی بودند. همچنین در این گسرته 
سنی، 10 قطعه )71/42 درصد( از نظر رسمی، رسم منفی و از نظر حضور 
هر دو نوع آنتی بادی IgG و IgM منفی شدند. در گسرته سنی باالی دو 
IgG مثبت، 16 قطعه )15/09  و  IgM مثبت  سال، هفت قطعه )6/60( 
درصد( IgG مثبت و IgM منفی بودند. همچنین در این گسرته سنی، 83 
قطعه )78/30 درصد( از نظر رسمی، رسم منفی و از نظر حضور هر دو 

جدول 1- وضعیت آلودگی بر اساس سن ماکیان.

جدول 2-  وضعیت آنتی بادی ها با توجه به جنس ماکیان.

  تفاوت معنی داری در بین سنین مختلف ماکیان از نظر آلودگی به توکسوپالسام گونده ای یافت نشد.

تفاوت معنی داری در بین جنس های مختلف ماکیان از نظر آلودگی به توکسوپالسام گونده ای یافت نشد.

درصد آلودگیفراوانی آلودگیتعدادبازه سنی)سال(

14321/42زیر 2 

1062422/64باالی 2 

1202722/5جمع

آنتی بادی  )رسم منفی(آنتی بادی )رسم مثبت(

تعدادجنس پرنده
تعداد مواردآلوده 

)رسم مثبت(

IgG+ IgM+IgG+ IgM-IgG- IgM+IgG- IgM-

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

922199/781213/04007177/17مرغ

28600621/42002278/57خروس

12027جمع کل
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قرار داشتند. نتایج سایر مطالعات نیز در نقاط مختلف کشور، میزان باالی 
عفونت با توکسوپالسام گونده ای را در طیور محلی و دام های اهلی نشان 
می دهد. بیامری توکسوپالسموزیس در مرغ محلی فاقد عالیم بالینی است 
و به غیر از روش های تشخیصی آزمایشگاهی راهی برای تشخیص مرغ 

مبتال وجود ندارد )2(.
توکسوپالسام  شیوع  بررسی  زمینه  در  متعددی  مطالعات  تا کنون     
گونده ای به روش های مختلف در ماکیان و دیگر میزبانان این انگل در 
ایران و سایر نقاط جهان انجام گرفته که نتایج متنوعی را حاصل کرده 
خوزستان،  استان  در   2013 سال  در  همکاران  و   Khademvatan است. 
شیوع توکسوپالسموزیس در مرغ محلی آزادزی، گنجشک، کبوتر و سار را 
با استفاده از روش  PCR 16/5 درصد گزارش کردند که در گنجشک 26/5 
درصد، در مرغ محلی 15/5 درصد، در کبوتر 6/9 درصد و در سار 12/8 
درصد محاسبه شد )Asgari .)13 و همکاران در سال 2008،  در شهرستان 
شیراز، به روش IFAT شیوع کلی رسمی توکسوپالسموزیس در مرغ های 
یافته به شیوه صنعتی و نیمه صنعتی  محلی آزادزی و مرغ های پرورش 
را 10/04 درصد گزارش منودند. نرخ عفونت با توکسوپالسام گونده ای در 
و  نیمه صنعتی  مرغ  در  نرخ عفونت  و  27/1 درصد  آزادزی  مرغ محلی 
 Ghazaei .)1( صنعتی به ترتیب 12 درصد  و 2/02 درصد گزارش گردید
در سال 2005، در استان اردبیل، شیوع رسمی توکسوپالسام را در گوسفند، 
درصد،   15 درصد،   30 ترتیب  به  الیزا  روش  به  گاو  و  محلی  مرغ  بز، 
Eslami و همکاران در  صفر و 9 درصد گزارش کردند )9(. در مطالعه 
ایران انگل  سال 2007، در استان های اصفهان، گلستان و نواحی مرکزی 
توکسوپالسام گونده ای در 3/8 درصد از مجموع منونه بافت های مختلف 
و   Yang  .)8( گردید  شناسایی  نواحی  این  در  آزمایش  مورد  کالغ های 
همکاران در سال 2012، شیوع رسمی توکسوپالسام گونده ای با استفاده از 
روش MAT را در مرغ، اردک و غازهای آزادزی به ترتیب 11/2 درصد، 
12/3 درصد و 8/9 درصد گزارش کردند. در حالی که در گروه پرندگان 
پرورش یافته در قفس، شیوع رسمی در مرغ، اردک و غاز به ترتیب 4/7 
درصد، 7/5 درصد و 6 درصد گزارش گردید. شیوع رسمی کلی در مرغ 
در   .)22( شد  گزارش  درصد   4/7 غاز  و  درصد   7/8 اردک  درصد،   5/8
به  یافته  پرورش  مرغ های   ،2012 سال  در  همکاران  و   Millar مطالعه 
شیوه صنعتی شامل مرغ های گوشتی و تخم گذار به روش IFAT و الیزا 

نوع آنتی بادی IgG و IgM منفی شدند )جدول 3(.

بحث
بیش تر  که  است  زئونوز  تک یاخته  انگل  یک  توکسوپالسام گونده ای 
گونه های حیوانات خون گرم را آلوده می سازد. گربه سانان )خانواده فلیده( 
تنها میزبان نهایی توکسوپالسام گونده ای هستند و اووسیست های مقاوم 
بسیاری  در  توکسوپالسموز  بیامری  می کنند.  دفع  پیرامون  محیط  در  را 
گونه های  از  برخی  در  تلفات  و سبب  است  شایع  پرندگان  گونه های  از 
 50000 با  که  مرغ هایی  مطالعات،  اساس  بر   .)19  ،4( می شود  پرندگان 
اووسیست توکسوپالسام گونده ای به شیوه تجربی آلوده شدند، افت تولید 
تخم و مرگ و میر تخم های جنین دار، خصوصا در دو هفته اول پس از 
این که معموال کبد مرغ به صورت  با توجه به  عفونت را نشان دادند. 
نیم پز مرصف می شود و بنابراین، برادی زوئیت انگل زنده می ماند، ممکن 
است سبب عفونت توکسوپالسموزیس در میزبان شود. مرصف کبد نیم پز 

شده خصوصا در زنان حامله و کودکان رایج است )19(. 
   در مطالعه حارض، شیوع رسمی عفونت توکسوپالسموزیس در مرغ در 
گسرته 2 تا  100 درصد قرار داشت که بسته به محل جمع آوری منونه های 
رسمی و حساسیت و ویژگی روش های رسم شناسی مختلف متفاوت است 
)21(. از تعداد 92 قطعه مرغ مورد آزمایش تعداد 12 قطعه دارای تیرت 
مثبت رسمی در آزمون الیزا بودند که 9 قطعه )9/78 درصد( از نظر هر 
دو آنتی بادی IgM و IgG مثبت گزارش شدند و همچنین 12 قطعه مرغ 
)13/04 درصد( فقط از نظر آنتی بادی IgG مثبت گزارش شدند. از تعداد 
28 قطعه خروس  نیز شش قطعه )21/42 درصد( فقط از نظر آنتی بادی 
 IgG مثبت و موارد IgM مثبت و IgG مثبت گزارش شدند. موارد IgG
می شوند  گرفته  نظر  در  مزمن  موارد  عنوان  به  منفی   IgM و  مثبت 
خروس ها  درصد   21/42 و  مرغ ها  درصد   22/82 یافته ها،  بنابراین   .)7(
دلیل وجود کیست  به  بنابراین  و  داشتند  قرار  بیامری  در مرحله مزمن 
انسان محسوب  برای  عفونت  منبع  عنوان  به  آن ها  بافت های  در  بافتی 
به عنوان موارد حاد در نظر  IgG منفی  IgM مثبت و  می شوند. موارد 
گرفته می شوند)12(. در این مطالعه هیچ مورد حادی مشاهده نشد. بنابر 
یافته های این مطالعه، در گروه سنی زیر دو سال، 28/56 درصد منونه ها و 
در گروه سنی باالی دو سال، 15/09 درصد منونه ها در فاز مزمن بیامری 

جدول 3-  وضعیت آنتی بادی ها با توجه به سن ماکیان.

آنتی بادی  )رسم منفی(آنتی بادی )رسم مثبت(

گسرته سنی 

)سال(
تعداد

تعداد مواردآلوده 

)رسم مثبت(

IgG+ IgM+IgG+ IgM-IgG- IgM+IgG- IgM-

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

144214/28214/28001071/42زیر 2 

1062376/601615/09008378/30باالی 2

12027جمع کل
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 IgG شیوع رسمی آنتی بادی IFAT مورد آزمایش قرار گرفتند. در روش
الیزا 21/2 درصد گزارش شد )16(. در مطالعه  17/2 درصد و در روش 
در  توکسوپالسموزیس  در سال 2010، شیوع رسمی  و همکاران   Dubey
مرغ محلی آزادزی با استفاده از روش MAT 84 درصد گزارش شد )6(. 
در سودان Hussein و همکاران در سال 2017 متام ماکیان آزادزی )100 
درصد( مورد آزمایش به روش LAT را آلوده به توکسوپالسام گونده ای 
گزارش منودند )Boghattas .)12 و Bouratbine در سال 2019، به روش 
MAT متامی ماکیان آزادزی مورد آزمایش در تونس را دارای تیرت مثبت 
به توکسوپالسام گونده ای یافتند و در روش PCR در 37/5 درصد موارد 
DNA توکسوپالسام گونده ای را یافتند )3(. در مالزی Sabri و همکاران 
در سال 2019،  میزان آلودگی به توکسوپالسام گونده ای در ماکیان مزارع 

سنتی را به روش الیزا 20 درصد گزارش منودند )19(.
پرندگان آب زی مانند اردک ها یکی از منابع مهم عفونت توکسوپالسموزیس 
گونه های  برخی  زیرا  می شوند،  محسوب  اهلی  حیوانات  و  انسان  برای 
اردک های وحشی توسط انسان شکار می شوند و گوشت آن ها به عنوان غذا 
مرصف می گردد. با توجه به این که پرندگان آب زی و اردک ها حساسیت 
باالیی به انگل توکسوپالسام گونده ای دارند، شیوع توکسوپالسام گونده ای 
آب  در  انگل  این  اووسیست  شیوع  از  مناسبی  نشان گر  پرندگان  این  در 
تازه و محیط های دریایی می باشد )17(. در مطالعه Darwich و همکاران 
در سال 2012، مغز 14 گونه از پرندگان وحشی در اسپانیا برای حضور 
ارزیابی قرار گرفت.  PCR مورد  به روش  توکسوپالسام گونده ای   DNA
شد  گزارش  درصد  پرندگان شش  این  در  توکسوپالسموزیس  کلی  شیوع 
)4(. در مطالعه Murao و همکاران در سال 2008، با استفاده از روش الیزا 
آنتی بادی ضد توکسوپالسام گونده ای در رسم 22/17 درصد از پنج گونه 

اردک سانان وحشی که عمدتا مهاجر بودند، یافت گردید. )17(. 

نتیجه گیری کلی
نتایج پژوهش حارض نشان داد با توجه به وجود تیرت رسمی توکسوپالسام 
گونده ای در ماکیان محلی استان کرمانشاه و نقش این حیوانات در سبد 
غذایی مردم، ماکیان می توانند منبع مهمی برای انتقال توکسوپالسموزیس 
کرمانشاه  استان  انسانی  جمعیت  بین  در  آن  شیوع  که  باشند  انسان  به 
از  می شود،  پیشنهاد   .)15( است  شده  گزارش  درصد   36/3 حدود  در 
دقیق تر  شناسایی  برای  ملکولی  روش های  مانند  حساس تری  روش های 
انگل توکسوپالسام گونده ای و تعیین مرحله فعالیت این تک یاخته استفاده  

گردد.
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