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چکیده

زمینه مطالعه :توکسوپالسماگوندی ،یک عفونت انگلی تک یاختهای فرصت طلب در انسان و با انتشار جهانی است که طیف وسیعی از
حیوانات خونگرم از جمله گربه سانان  ،گوسفند ،بز ،گاو ،خوک و بسیاری از پرندگان را آلوده میکند ،این حیوانات در چرخه زندگی انگل به
عنوان میزبان مخزن عمل میکنند.
هدف :هدف این مطالعه تعیین شیوع آنتی بادی ضد توکسوپالسما در دامهای کشتار شده به روش آگلوتیناسیون مستقیم اصالح شده در
سنندج در سال  94است.
روش کار :این مطالعه در سنندج مرکز استان کردستان بر  343راس الشه مشتمل بر  130راس گاو 111 ،راس گوسفند و  102راس بز در
کشتارگاه سنندج در طول سه ماه به روش Modified Agglutination Testا( )MATانجام گرفته است.
نتایج :در گاو  31راس (23/84درصد) در گوسفند  9راس ( 8/1درصد) و در بز  13راس( )12/74آلودگی به توکسوپالسما مشاهده شدکه از نظر
آماری این تفاوت معنیدار بود (.)P≥0/002اما تفاوت معنیداری در ابتال دو جنس نر وماده دیده نشد.
نتیجه گیری نهایی :با توجه به شیوع توکسوپالسما در دامهای استان بویژه در گاوها از مصرف گوشت نپخته و کم پخته خودداری شود و
مسئوالن بهداشتی اقدامات الزم در جهت آگاهی نسبت به راههای پیشگیری و کنترل آلودگی به انگل ارائه دهند و جهت افزایش اطالعات از
وضعیت آلودگی توکسوپالسما در دامهای منطقه کردستان تکرار مطالعه با استفاده از روشهای مولکولی پیشنهاد میشود.
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مقدمه
توکسوپالســما گوندی انگل تک یاختهایی از شاخه اپی کمپلکسا و تحت

بودن ،زمان الزم برای آزمایش و ساده بودن تست ،روش  MATنسبت به

رده کوکسیدیا و خانواده سارکوسیستیده است که باعث نوعی عفونت معمو ً
ال

االیزا برتریهایی دارد( MAT .)18یک روش ســرولوژیک برای تشخیص

بدون نشانه و شــایع در انسان و طیف وسیعی از حیوانات خونگرم از جمله

آنتی بادیهای توکسوپالســما گوندی درخون،ســرم و دیگر مایعات بدن

دامهای اهلی میشــود ،در چرخه انتقال توکسوپالسما گربه و گربه سانان

میباشــد .در ، MATتاکی زوئیتهای توکسوپالســما در فرمالین فیکس

وحشــی به عنوان میزبان اصلی در نظر گرفته میشــوند که در ســلولهای

میشــوند تا آنتی بادیهای  IgGکه به وسیله بدن میزبان تولید شدهاند را

اپیتلیال روده باریک آنها در اثر ســیکل جنســی (اسپروگونی) اووسیست

تشخیص دهد(.)8

تشــکیل میشــود ( .)11راههای انتقال انگل به انســان عباتند از  :مصرف

به دلیل ارتباط نزدیک افراد با دامها در منطقه مورد مطالعه و همچنین

گوشــت نپخته حاوی کیست نســجی،مصرف آب یا غذا حاوی اووسیست

مناسب بودن منطقه کردستان جهت پرورش دام و همچنین تعیین وضعیت

( )oocystو انتقال مادرزادی ( .)17این انگل سبب ایجاد توکسوپالسموز با

آلودگــی دامها به توکسوپالســما ،مطالعه حاضر برای اولین بار در اســتان

عالیم بسیار متفاوت ومتنوعی میشود که در نوع مادرزادی  ،هیدروسفالی،

کردســتان با هدف تعیین شــیوع آنتی بادی ضد توکسوپالسما در دامهای

یرقان ،کوریورتینیت و سقط جنین در انسان و پستانداران از مهم ترین آنها

کشتار شده به روش آگلوتیناسیون در سنندج در سال  94طراحی شده است

محسوب میشود( )27ســقط جنین در دامها ضررهای اقتصادی به همراه

مواد و روش کار

دارد( .)12هنگامی که یک شخص برای اولین بار در معرض توکسوپالسما
قرار میگیرد ایمونوگلوبولین ( )IgGبه مقدار قابل اندازه گیری در خون برای
بقیه عمر وجود خواهد داشت که اندازه گیری آن برای بررسی میزان شیوع
آلودگی به انگل مناسب است(.)13
میزان شیوع انگل در مناطق جغرافیایی مختلف و برحسب عادات تغذیه
افراد متفاوت است( .)26برآورد میشود که حدود یک سوم جمعیت جهان
به توکسوپالسما آلوده باشند()23؛ شیوع سرمی انگل در افراد در انگلستان
و ایــاالت متحده  30درصد ،فرانســه 50درصد ،ایتالیــا و هلند 60درصد ،
لهستان  60-50درصد گزارش شده است( .)20شیوع این انگل در دامهای
لهستان در گاو  55درصد و در گوسفند بیشتر از 80درصد ،در ترکیه از 7/1
درصد تا  88/7درصد در مناطق مختلف گزارش شــده است( ،)22در ایران
شیوع توکسوپالسما در زنان مراجعه کننده جهت مشاوره ازدواج شهرستان
بابــل  64درصد در اســتان مازندران و گیــان 55درصد بوده اســت( )9و
شــیوع توکسوپالســما در دامها در همــدان درگاو 2/3درصد در گوســفند
13/3درصد( ،)16در شیراز در گاو 55درصد و در گوسفند 29/5درصد ( ،)4در
خرم آباد در گاو 11/9درصد و در گوسفند 16/1درصد ()21گزارش شده است.
روشهای مختلفی جهت تشــخیص آلودگی به توکسوپالسما وجود
دارد ( )5که در میان آنها برای تشــخیص بهتر آلودگی به توکسوپالســما
روشهای ســرولوژی مانند آگلوتیناســیون اصالح شــده ( )MATو االیزا
مناسبتر و قابل انجام تر به نظر میآیند و در حیواناتی مثل گوسفند ،بز ،گاو
و خوک نیز انجام شــده اند .هر دو تســت دارای ویژگی و حساسیت باالیی
هســتند ،اما حساسیت  MATبیشــتر از االیزا است و در حدود 82/9درصد
برای تشــخیص توکسوپالسما گوندی محاســبه گردیده است .ویژگی آن
90/29درصد میباشــد .برتری دیگر  MATنسبت به االیزا قابلیت استفاده
آن برای تمامی گونهها است ،اما االیزا بدلیل نیاز به گونژوگه اختصاصی
هر بار برای یک گونه قابل انجام است .همچنین از لحاظ مقرون به صرفه

منطقــه مورد مطالعه :ســنندج مرکز اســتان کردســتان واقع در غرب
ایران در ارتفاع  1450تا  1538متری از ســطح دریا در منطقه کوهســتانی
زاگرس و در آب وهوای سرد و نیمه خشک قرار دارد .این شهرستان به دلیل
برخورداری ازشرایط طبیعی مناسب  ،مراتع سرسبز و پوشش گیاهی غنی و
همچنین ویژگیهای اقلیمی و توپوگرافی ،مساعد دامداری بوده و این امر
از فعالیتهای بســیار کهن این منطقه محسوب میشود( .)2در شهرستان
سنندج  340هزار راس دام وجود دارد که البته دامدارها از اکثر نقاط استان
دامهای خود را جهت کشتار به تنها کشتارگاه صنعتی استان واقع درسنندج
نیز انتقال میدهند .نمونه گیری این مطالعه از کشــتارگاه صنعتی سنندج
انجام گرفته است.
نمونه حیوانی :با توجه به میزان شــیوع توکسوپالسما در گاو ،گوسفند
و بز بر اســاس مطالعات قبلی ()8که به ترتیــب برابر 55درصد29 ،درصد و
25درصد بود  ،با دقت 8درصد و آلفای 5درصد ،و بر اســاس نظر مشــاور
آمــاری و فرمــول p)1-p((/d2ا× n0=)z2و اصــاح حجم نمونه با لحاظ
تعداد محدود نمونه ([( N/1ا ،n=n0/]1+)n0-محاسبه و تعیین حجم نمونه
صورت گرفت و برای تهیه نمونههای خون تعداد کل  343راس دام کشتار
شــده مشــتمل بر  130راس گاو 111 ،راس گوســفند و  102راس بز در
کشتارگاه سنندج در طول سه ماه (از اول فروردین تا اواخر خرداد  )1394هر
هفته  2روز به کشــتارگاه مراجعه شده و هر بار ازشروع کشتار وبه تناوب 5
نمونه خون گاو 5 ،نمونه خون گوسفندو با توجه به محدودیت کشتار بز،تمام
نمونههای خون مربوط به بز جمع آوری شد .نمونه خونها سریعامیشود به
آزمایشــگاه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان انتقال و سرمها
پس از جداســازی در دمای -20˚Cتا زمان انجام آزمایش نگهداری شدند.
بعد از اتمام نمونه برداری کلیه نمونهها به صورت همزمان طبق دستورالعمل
دسمونت ( )8آزمایش شدند .
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جدول  .1توزیع و مقایسه آلودگی به توکسوپالسما برحسب گونه حیوان در دامهای کشتار شده در کشتارگاه سنندج به روش  .MATبا استفاده از آزمون مربع کای ،تفاوت آماری معنیداری در مثبت
بودن تست توکسوپالسما بین سه نوع دام مشاهده شد (.)P≥ 0/002
گونه حیوان

گاو فراوانی (درصد)

گوسفند فراوانی (درصد)

بز فراوانی (درصد)

تعداد کل

موارد مورد آزمایش

130

111

102

343

میزان آلودگی

23/84( 31درصد)

8/1( 9درصد)

12/74( 13درصد)

15/45( 53درصد)

جدول  .2توزیع و مقایسه آلودگی به توکسوپالسما براساس جنسیت دامهای کشتار شده در کشتارگاه سنندج به روش  .MATبا استفاده از آزمون دقیق فیشر ،تفاوت آماری معنیداری بین دو جنس
از نظر آلودگی با توکسوپالسما مشاهده نشد.
حیوان
نتیجه تست

گوسفند

گاو

جمع ( 343راس)

بز

نر(123راس)

ماده(7راس)

نر(91راس)

ماده(20راس)

نر(98راس)

ماده(4راس)

مثبت

24( 30درصد)

14( 1درصد)

7( 6درصد)

15( 3درصد)

13( 13درصد)

0(0درصد)

15/45( 53درصد)

منفی

76( 93درصد)

86( 6درصد)

93( 85درصد)

85( 17درصد)

87( 85درصد)

100( 4درصد)

84/5( 290درصد)

P- value

0/463

روش انجام تست آگلوتیناسیون مستقیم اصالح شده ( :)MATنمونه
سرم هر حیوان با رقتهای متوالی که به صورت سریالی تهیه شدند جهت
تعیین آنتی بادی  IgGعلیه توکسوپالسما گوندی استفاده گردید در روش
آگلوتیناسیون مستقیم تغییر یافته رقتهای سرم  1/40 ،1/20و تا حداکثر
 1/320استفاده گردید و آنتی ژن مورد استفاده طبق پروتکل موجود( )8که
در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شده بود مورد استفاده قرار گرفت ..تیتر
آنتی بادی در رقت مساوی یا باالتر از  1/20بعنوان تیتر مثبت در نظر گرفته
شد و معیار مثبت بودن مشاهده تشکیل شبکه توری مانند در ته پلیت بود
بطوریکه که در نمونههای منفی حالت دکمهای در ته پلیت تشکیل میشود
(تصویر  .)1همچنین ســرم مثبت و منفی برای بررسی صحت آزمایش نیز
استفاده گردید .در واکنش منفی (آگلوتینه نشدن) آنتی بادی ناکافی در سرم
باعث میشــود آنتی ژنها به یکدیگر متصل شــوند و در سطح شیبدار ته

0/549

0/204

از دامها با روش ســرمی  MATآلوده به توکسوپالســما بودند .از کل 130
راس گاو مورد بررســی  31راس آنها (23/84درصد) سرم مثبت تشخیص
داده شــدند .همچنین از  111راس گوســفند 9 ،راس (8/1درصد) و از 102
راس بز ،تعداد  13راس ( )12/74مثبت شدند که این تفاوت از نظر آماری
نیز معنیدار بود (جدول .)1
همچنین از  123راس گاو نر و  7گاو ماده 1 ،مورد مثبت مربوط به گاو
ماده و بقیه موارد مثبت مربوط به جنس نر و از  91راس گوســفند نر و 20
گوســفند ماده ،سه مورد از نمونهها مثبت مربوط به ماده و بقیه نمونههای
مثبت مربوط به جنس نر بوده است .از  98راس بز نر و  4بز ماده نیز ،تمامی
مــوارد مثبت مربوط به جنس نر بوده اســت ولی این تفــاوت از نظر آماری
معنیدار نبود(جدول )2

بحث

چاهک جمع شده و تشکیل یک تکمه را دهند .در واکنش مثبت (آگلوتینه
شــدن) آنتی بادی کافی موجود در ســرم آنتی ژنها را به یکدیگر متصل
میکند و یک شــبکه پیچیده از آنتی ژن و آنتی بادی را ته چاهک تشکیل
میدهد (تصویر .)2
تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه و تحلیل آماری با اســتفاده از نرمافزار
آماری  SPSSنسخه  19انجام شد .فراوانی آلودگی ب ه صورت نسبی و مطلق
بیان شد .برای تحلیل دادهها از آزمونهای مربع کای ( )Chi- squareو
دقیق فیشــر ( )Fisher’s Exact Testاســتفاده شد P≥0.05 .معنیدار در
نظر گرفته شد.

در این مطالعه میزان کل شــیوع آلودگی به توکسوپالسما در دامهای
مورد مطالعه 15/45درصد بدســت آمد که بترتیــب در گاو 23/8درصد ،در
گوســفند 8/1درصــد و در بــز 12/7درصد بود و این تفــاوت از نظر آماری
معنــیدار بود ،اما دوجنس از نظر آلودگی با توکسوپالســما ،تفاوت آماری
معنیداری را نشان ندادند.
با مطالعه بررسیهای صورت گرفته ،شیوع آلودگی به توکسوپالسما در
استانهای مختلف ایران و در شرایط جغرافیایی مختلف باهم تفاوت دارد.
به این صورت که در مطالعه  Shaikhianو همکاران در ســال  2013که

نتایج
ازتعداد کل  343راس دام کشــتار شــده منطقه کردستان ،سن دامهای
مورد بررســی در مــورد دامهای کوچک پــرواری 15-12مــاه ،مولد حداقل
3/5سال ودر مورد دامهای بزرگ پرواری 18-16ماه ومولد حداقل  4سال بود.
از مجموع  343نمونه سرم آزمایش شده ،ک ً
ال  53راس (15/45درصد)

در لرســتان( )21و به روش االیزا انجام شد میزان شیوع در گاو 11/9درصد
و در گوســفندان 16/1درصد بوده است و همچنین در مطالعه Daryani
و همــکاران در مازنــدران در ســال  2006که به روش  IFAانجام شــد در
گاوهــا این میزان 9درصد ،در گوســفند  35درصد و در بــز  30درصد بوده
اســت( ،)10در مطالعه جامعی که توسط  Boniadinو همکاران در مرکز
ایران در سال  2007به روش  IFATانجام گردیده میزان کل سرم مـــثبت
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میزان به 35درصد میرسد(.)7
مطالعه  Askariو همکاران که در شیراز در سال  2013به روش MAT
انجام شد میزان شیوع سرمی در گاو 55درصد ،در گوسفند 29/5درصد و در
بز این میزان 18/8درصد بوده اســت( )4در مطالعه  Bahrainiو همکاران
که در کرمان در ســال  2008به روش آگلوتیناسیون اصالح شده ()MAT
برروی بز و گوسفند انجام شده میزان آلودگی در گوسفند 24/7درصد و در
بز این مقدار 15/8درصد بوده است(.)6
با مرورتحقیقات مشــابه در ســایر کشــورها که با روشهای مختلف
ایمونولوژیکی صورت گرفته نیز نتایج متفاوتی مشاهده میشود بطور مثال
در مطالعه که توسط  Albuquerqueو همکاران در ریودوژانیریوی برزیل

نمودار  .1توزیع جنس و آلودگی به توکسوپالسما در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه سنندج
به روش .MAT

در سال  2011و به روش ایمنوفلورنس غیرمستقیم انجام شد میزان آلودگی
در گاو 14/77درصــد بــود( .)3در مطالعهای که در آفریقای جنوبی توســط
 Abu Samraaو همکاران در سال  2007به روش االیزا و ایمنوفلورنس
غیرمســتقیم بر روی گوســفند انجام گردید ،میزان آلودگی به روش االیزا
4/3درصــد و به روش  5/6 IFAدرصد بدســت آمد( .)1همچنین در مطالعه
 Vescoو همــکاران در ســال  2007کــه در ایتالیا و بــه روش  IFATبر
روی گوسفند انجام گردید ،میزان آلودگی 33/97درصد تعیین شد( .)24و در
مطالعهای که در چین توســط  Wang CRو همکاران در ســال  2011به
روش همآگلوتیناسیون غیرمستقیم بر روی بز و گوسفند انجام گردید ،میزان
آلودگی به ترتیب 9/7درصد و 17/6درصد بود ( .)25نتایج مطالعه  Oncelو
همکاران در سال  2007که در استانبول ترکیه بر روی گوسفندان و به روش
االیزا انجام دادند 56 ،درصد آلودگی به توکسوپالسما را نشان میدهد(.)19

نمودار  .2توزیع جنس و آلودگی به توکسوپالســما در گوســفندهای کشــتار شده در کشتارگاه
سنندج به روش .MAT

به طورکلی بامقایســه بین درصدهای آلودگی بدست آمده و مشاهده
شــده فوق که از نقاط مختلف ایران و جهان و با روشهای مختلف انجام
گردید ،میزان آلودگی در محدوده حداقل  4درصد تا حداکثر  55درصد تعیین
شــده است و به طوریکه مالحظه میشود نشــان دهنده تفاوت بسیار زیاد
ومنطقی آلودگی به توکسوپالسما در مناطق مختلف جغرافیایی است چراکه

انتشــار و شیوع توکسوپالسما در انسان وحیوانات متنوع مخزن آن کام ً
ال،
وابســته به شرایط زیســت محیطی ،آب وهوایی ،فرهنگی و آداب غذایی
جوامع است (.)23،26
در مطالعه حاضر نیز شیوع کلی بهدست آمده یعنی 15/45درصد ،ضمن
اینکه دقیقا در محدوده کلی مورد اشاره در مقاالت مروری قرار میگیرد ،اما

به تفکیک نوع حیوان تفاوتها و نیز شــباهتهایی را نشــان میدهد ،به
طوریکه که در اکثر مطالعات قبلی میزان آلودگی باال در گوسفندان نسبت
به گاو را ،بدلیل تفاوت در نوع چرا در نظر گرفتهاند ،در مطالعه حاضر شیوع
نمودار  .3توزیع جنس و آلودگی به توکسوپالســما در بزهای کشتار شده در کشتارگاه سنندج
به روش .MAT

در گوسفندان 29/1درصد بوده است که به تفکیک در شهرکرد 38درصد ،در
بروجن 22/5درصد ،درلردگان 18درصد ،در فارسان 32درصد و در اردل این

ســرمی آلودگی به توکسوپالسما گوندی در گاو بیشتر از گوسفند و بز بوده
است و این مطالعه از این نظر با اکثر مطالعات انجام گرفته در مناطق دیگر

در ایران تفاوت دارد که احتما ً
ال دلیل این تفاوتها ناشی از عوامل مختلفی
نظیــر ورود گاوهای آلوده از کانونهای مجاور آلوده به کشــتارگاه در زمان

محمدباقر خادم عرفان و همکاران ،شیوع آنتی بادی ضد توکسوپالسما در دامهای سنندج به روش MAT
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تصویر  .1موارد مثبت و منفی در آزمایش  MATدر صورت تشکیل رسوب تکمه مانند جواب
منفی میباشد و در صورت تشکیل شبکه توری مانند جواب تست مثبت است.

تصویر  .2شکل شماتیک موارد مثبت و منفی در آزمایش  MATو تشکیل رسوب تکمه مانند
در جواب تست منفی و تشکیل شبکه توری مانند در جواب تست مثبت.

نمونه گیری و اســتفاده از تکنیکهای متفاوت تشخیصی آزمایشگاهی با

اگرچه افزایش ســن دام شــانس ابتال به این انگل را باال میبرد و در

حساسیتهای مختلف در مطالعات قبلی مرتبط است.

این مطالعه نیز ســن متوسط دامهای مولد بیش از دامهای پرواری بود ،و

امااین افزایش آلودگی در گاو با نتایج مطالعه  Askariهمسو است .در

میزان آلودگی در گوسفندان ماده بیشتر ازجنس نر بوده اما در گاوهای ماده

مطالعه  Askariو همکاران در ســال  2013که در شــیراز به روش MAT

به طور معکوس این میزان کمتر از گاو نر بدست آمد .در هر حال با توجه به

انجــام گردید ،میزان آلودگی دردامها و بویژه در گاوها باال وحدود 55درصد

محدودیت مطالعه در تهیه تعداد دامهای ماده ،نتایج تست آماری ،اختالف

گزارش گردید ( )4که این شــیوع باال را ناشــی از نوع سبک سنتی زندگی

معنیداری را در ابتالی بین دو جنس نشان نداد (جدول .)2

روســتایی آن منطقه و ارتباط باالی دامهای اهلــی با حیواناتی مثل گربه

همچنین گرچه دامهای مورد مطالعه اکثراً از منطقه کردستان بودند،

که مخزنهای اصلی این انگل به حســاب میآید ،دانستند ،ازسایر دالیل

اما نژاد دقیق آنها تعیین نشــد و در مورد تأثیر نژاد در میزان ابتال به انگل

احتمالی میتوان به بیشــتر بودن متوســط طول عمر گاوها درزمان ذبح که

توکسوپالسما نیز گزارشی مشاهده نشد.

شانس بیشتری برای تماس با انگل در گاو بوجود میآورد و همچنین حجم

در مطالعه منتشــر نشده که توســط مولفین مقاله در ســال جاری در

غذای بیشــتر گاو نام برد که شــانس ابتالی بیشــتری را سبب میشود ،و

دختران دانشــجوی این دانشــگاه انجام گرفت نیز میزان شــیوع آلودگی

بدین صورت ونیز با توجه به تمایل به مصرف بیشــتر گوشــت گاو نسبت

به توکسوپالســما 18/5درصد بدســت آمد که با متوسط شیوع آلودگی در

به ســایر دامها در منطقه ،میتوان احتما ً
ال نقش بیشتری در انتقال آلودگی

دامهای منطقه همخوانی دارد.

به انســان بــرای گاو در منطقه مورد مطالعه در نظــر گرفت ،گرچه به نظر

نتیجــه گیــری :باتوجه به اینکــه یکی ازراههای مهــم انتقال بیماری

بعضی محققین احتمال انتقال آلودگی ازگاو به انسان بدلیل مرده بودن اکثر

توکسوپالســموز در انســان مصــرف گوشــت اســت و با توجه به شــیوع

کیستهای نسجی در گاو،کمتر است (.)14

توکسوپالسما دردامهای اســتان وبویژه در گاوها ،آموزشهای الزم مبنی

اگرچــه نتایج به دســت آمده در این مطالعه در مورد گوســفند و بز در

برعــدم مصرف گوشــت وفرآوردههای گوشــتی نپخته و کــم پخته ،ارائه

مقایسه با اکثر مناطق همخوانی دارد اما در مورد شیوع توکسوپالسما در گاو

و مســئوالن بهداشــتی اقدامات الزم در جهت آگاهی نســبت به راههای

در مقایسه با استانهای همجوار نیز ،میزان آلودگی بیشتر را نشان میدهد

پیشــگیری و کنترل آلودگی به انگل ارائه دهند .همچنین با توجه به تنوع

همچنین با توجه به اینکه در مطالعه حاضر نمونه گیری از دامها در فصل

و حساســیت متفــاوت روشهای تشــخیصی در دســترس و نتایج متغییر

بهار انجام گردیده و با توجه به پوشش گیاهی تازه در این فصل در ارتباط با

بدست آمده در دنیا پیشنهاد میشود مطالعات جامعی با بکارگیری همزمان

بز و گوسفند که در مرتع تغذیه میشوند درصدهای به دست آمده را میتوان

روشهای مختلف االیزا PCR ،یا واکنش زنجیره پلیمراز ،آگلوتیناســیون

قابل قبول دانست.

تغییر یافته و آنتی بادی فلورســنت غیرمســتقیم در منطقه برای مقایســه

از سایر دالیل احتمالی شیوع متفاوت در مناطق مختلف میتوان به تنوع
روشهای مختلف سرمی به کاررفته ،حساسیت متفاوت حیوانات مختلف
به انگل ،سن متفاوت دام در هنگام بررسی ،استانداردهای بهداشتی مناطق
مختلف و فراوانی متفاوت گربهها در این مناطق باشد(.)22

درصدهای بدست آمده انجام گیرد

تشکر و قدردانی
ایــن پژوهش به عنــوان طرح تحقیقاتی دانشــجویی با حمایت مالی
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________________________________________________________________
Abstract:

BACKGROUND: Toxoplasma gondii is an obligate intracellular protozoon with worldwide

distribution that infects human and a wide spectrum of warm- blooded animals.
OBJECTIVES: The aim of the study is to survey the prevalence of T.gondii antibody in
slaughtered livestock in slaughterhouse with modified agglutination test in Sanandaj in 2015.
METHODS: Totally 343 serum samples were collected from 130 cows, 111 sheep and 102
goats from May to July 2015 in Sanandaj slaughterhouse. Sera were examined with modified
agglutination test (MAT) for T.gondii antibody and 1.40 titer antibody and above was considered as positive.
RESULTS: Antibodies of T.gondii were found in sera of 51 out of 343 (15.45%) samples.
From 51 seropositive sera, 13 cows (23.84), 13 goats (12.74%) and 9 sheep (8.1%) were infected. The differences among species were statistically significant (P≥.002).
CONCLUSIONS: Results indicate that T. gondii in sheep, goats and especially cows is prevalent, so consumption of undercooked meats should be avoided, also the prevention methods of
infection should be taught to the people and due to the possibility of limitations in the results of
serological tests, repetition of the study using molecular techniques is recommended.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Distribution and comparison of Toxoplasma infection based on slaughtered animal species in in Sanandaj slaughterhouse using
MAT test.
Table 2. Distribution and comparison of Toxoplasma infection based on sex of slaughtered animal in Sanandaj slaughterhouse using MAT
test.
Graph 1. Sex distribution of toxoplasma infection in slaughtered cattle in Sanandaj slaughterhouse by MAT method.
Graph 2. Sex distribution of toxoplasma infection in slaughtered sheep in Sanandaj slaughterhouse by MAT method.
Graph 3. Sex distribution of toxoplasma infection in slaughtered goat in Sanandaj slaughterhouse by MAT method.
Figure 1. Positive and negative cases in the MAT test. Button-like sediment is a negative result, while grid network sediment is a positive
result.
Figure 2. A schematic diagram of positive and negative cases in the MAT test. Negative= Button-like, positive= grid network.
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