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توکسوپالسموزیس، سرولوژي، گوسفند، تبریز: کلمات کلیدي

مقدمه
مهم درون  يهیک تک یاخت توکسوپالسما گوندي    .

ها را در تواند انواع سلولسلولی اجباري است که می
انسان، حیوانات اهلی، پستانداران وحشی و پرندگان آلوده 

گوسفند و بز در برابر ،هاي اهلیبین دامدر.سازد
عفونت . حساس هستندبسیار این تک یاخته  آلودگی به

هاي عمدتاً از طریق خوردن بافت توکسوپالسما گوندي
و آب آلوده با ، مصرف غذاانگل کیستبه آلوده 

له و همچنین انتقال از طریق جفت وهاي اسپورسیستاوو

تبریزدانشگاهدامپزشکی،ي هدانشکدپاتوبیولوژي،گروهاستادیار1
دامپزشکی، دانشگاه تبریز  يهاستاد گروه پاتوبیولوژي، دانشکد2
دامپزشکی، دانشگاه تبریز  يه، دانشکدايي حرفهادکتر يهآموختدانش3
تبریزدانشگاهدامپزشکی،ي هدانشکدپاتوبیولوژي،گروهر استادیا*4

آلوده ). Gajadhar et al. 2006(شود می ایجادبه جنین 
آبستنی  يهدر طول دور توکسوپالسما گونديشدن با 

زایی ممکن است به سقط جنین، بد شکلی جنین یا مرده
 توکسوپالسما گوندي). Cook et al. 2000(منجر شود 

تولید مثلی پیچیده است که مراحل  يهداراي یک چرخ
را شامل  سیستاووزوئیت و زوئیت، براديتکاملی تاکی

هاي حساس تمامی این مراحل براي میزبان. شودمی
سانان میزبانگربه يهاعضاي خانواد. زا هستندعفونت

E-mail: a.imani@tabrizu.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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آلودگی در گربه شامل . نهایی براي این انگل هستند
دستگاه گوارش  مراحل تولیدمثلی جنسی و غیرجنسی در

 3-13سیست در مدفوع در عرض اوواست که به دفع 
 هاي واسط،در میزبان. شودروز پس از آلودگی منتهی می

 يهلوهاي اسپوروسیستاوهاي آزاد شده از اسپوروزوئیت
هاي هاي حاصل از کیستزوئیتبلعیده شده یا برادي

زوئیت تبدیل روده شده و به فرم تاکی يهبافتی وارد دیوار
ها تکثیر یافته و نهایتاً شوند و در طیف وسیعی از سلولمی

ها از هاي مغزي و عضالت دامها، به ویژه بافتدر بافت
دهند کیستی را تشکیل می يهجمله گوسفند و بز، مرحل

)Dubey 1998 .( در  توکسوپالسما گونديشیوع عفونت
 ،هاي مناطق مختلفهاي یک منطقه و نیز بین دامبین دام

متفاوت است و تفاوت در شیوع به عوامل زیادي از جمله 
کشاورزي، رطوبت محیطی و پراکندگی نسبی  يهشیو
. مربوط است به عنوان میزبان نهایی ولگرد هايگربه

 در گوسفند و بز عفونت اند که شیوعمطالعات نشان داده
باشد  درصد 75و  درصد 92بیش از به ترتیب تواند می

)Havakhah et al. 2014 .(
هاي باديشناسی براي تشخیص آنتیهاي سرمآزمون

در  گونديتوکسوپالسما اختصاصی تولید شده در برابر 
هاي اثبات مستقیم در مقایسه با روش،و حیوانات انسان

هاي زیستی یا مراحل سیر تکاملی انگل از جمله ارزیابی
 .Dubey et al(هستند ترایجر،هاي پس از مرگآزمایش

-شناسی براي تشخیص آنتیهاي سرمانواع آزمون). 1995

هاي هاي سرمی تولید شده در برابر عفونتبادي
فلدمن،  -سابینرنگی توکسوپالسمایی، از جمله تست 

آگلوتیناسیون اصالح شده، و  آزمون آگلوتیناسیون مستقیم
بادي آزمون آگلوتیناسیون التکس، االیزا، آزمون آنتی

و وسترن  درخشان غیرمستقیم، هماگلوتیناسیون غیرمستقیم
یک داراي مزایا و معایبی که هر اندبالت، استفاده شده

هایی در ها داراي محدودیتاین آزمونبرخی از .هستند
قابلیت اجرایی متفاوت آزمون آگلوتیناسیون  مانند، ااجر

-زوئیتنیاز به تاکی ،هاي مختلفاصالح شده در میزبان

به  فلدمن و همچنین نیاز -سابین تستهاي زنده در 

 هاي االیزا،میزبان در تست يهگوناختصاصی يهکونژوگ
-میبادي درخشان غیرمستقیمون آنتیآزمو بالتوسترن 

در بین ).Al-Adhami and Gajadhar 2014(باشند
آزمون وسترن بالت عالوه بر تشخیص  ،هاي نامبردهروش

زاي انگل را نیز هاي ایمنیآلودگی قابلیت تعیین پروتئین
.داراست

توکسوپالسما يههاي شناخته شدژندر میان انواع آنتی
معروف ) SAG1)Surface Antigen G1، پروتئین گوندي

که به طور اختصاصی توسط ) P30(30به پروتئین 
ژن شود، یک آنتیزوئیت انگل ساخته میتاکی يهمرحل

). Magner et al. 1998(سطحی و بارز این انگل است 
بادي ژن ایمونودامینانت بوده و بر ضد آن آنتیاین آنتی

توان از جستجوي شود که میتولید میاختصاصی در بدن 
آن در سرم، جهت تشخیص عفونت توکسوپالسما استفاده 

Rodriguez(نمود  et al. 1985 .(SAG1)Surface 

Antigen G1(توان آن را ژن محلول بوده و مییک آنتی
. هایی از جمله وسترن بالت به کار گرفتدر آزمون

هاي تأمین نیازمنديبا توجه به نقش مهم گوسفند در 
پروتئینی براي جمعیت انسانی استان آذربایجان شرقی و 
اقلیم معتدل این نقطه از ایران که شرایط مطلوبی را براي 

و با نماید تکثیر و انتشار انگل توکسوپالسما فراهم می
-جنبهگوسفندان که ازتوجه به خطر ایجاد سقط جنین در

بنابراین تعیین اشد؛ بهاي مهم اقتصادي این بیماري می
-هوضعیت اپیدمیولوژیکی توکسوپالسموزیس در این منطق

ي اهمیت اقتصادي و بهداشت پروري ایران دارامهم دام ي
 وعیش نییحاضر، تع يههدف از مطالع. است عمومی

يروستاهادر گوسفندان  سیتوکسوپالسموز یسرم
 ایمونوبالتینگ ويهاروشازاستفادهبازیشهرستان تبر

توکسوپالسما زاي تاکی زوئیت هاي ایمنیتعیین پروتئین
با استفاده از سرم گوسفندان آلوده در  RHي هسوی نديوگ

لگویی جهت تشخیص این به عنوان ارائه امنطقه این 
.ه استبیماري بود
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ش کارمواد و رو
شهرستان تبریز از استان ی یروستامناطق این مطالعه در 
-'43°36(واقع در شمال غرب ایران آذربایجان شرقی 

39°45'N  19°48-'3°45وE (شهرستان تبریز به . انجام شد
 4/1351مناطق کوهستانی با ارتفاع  ءلحاظ جغرافیایی جز

متر باالتر از سطح دریا بوده و داراي آب و هواي معتدل با 
-هاي سرد میهاي نسبتاً گرم و خشک و زمستانتابستان

).Nematollahi et al. 2014a(باشد 
،آوري سرمها و جمعبرداري از دامنمونهجهت انجام     

روستاهاي از  1392در طول پاییز و زمستان سال 
لیتر از میلی 5هاي خون به میزان شهرستان تبریز، نمونه

93رأس نر و 93شامل (رأس گوسفند 186ورید وداج 
آوري جمعهاي ونوجکت کامالً استریل در لوله) رأس ماده

 10به مدت  g2000پس از سانتریفوژ با دور . شدند
و تا زمان  ندهاي خون جدا شدها از نمونهدقیقه، سرم

 يدرجه -20آزمایش وسترن بالت و دات بالت در دماي 
.گراد نگهداري شدندسانتی

دو ویال ، ژنتاکی زوئیت و استخراج آنتی يتهیه براي    
يهسوی توکسوپالسما گوندييهکشته شد زوئیتتاکی
RH) پاستور  يهاز مؤسس) لیترمیلی 5مجموعاً به حجم

ژن محلول کامل، براي استخراج آنتی .خریداري شدند
هاي محتوي هر دو ویال در یک فالکون تاکی زوئیت

0.15(ریخته شدند و با استفاده از بافر لیز کننده  M NaCl, 

0.05 M Tris-HCl pH=7.2, 0.1% sodium dodecyl 
sulphate, 1% Triton X-100, 0.1% Sodium 

deoxycholate, 10G4 M PMSF ( متعاقب چند بار
گراد لیز سانتی يدرجه -70انجماد و ذوب در دماي 

 يدرجه 4شدند و سپس در یک سانتریفیوژ یخچال دار 
دقیقه سانتریفوژ  2به مدت  g8000گراد با دور سانتی
 50هاي با حجم در میکروتیوب مایع رویی. گردید

گراد سانتی يدرجه - 20آوري و در دماي میکرولیتر جمع
.نگهداري شد

دو گوسفند نر دو ساله ، سرم کنترل مثبت يتهیهجهت     
کشاورزي  يهاز گوسفندان گروه دامپروري دانشکد

دانشگاه تبریز به صورت زیر جلدي در معرض سه 
ژن لیتر محلول آنتیمیلی 1تزریق، هر کدام با  يهمرحل

 يهاولین مرحل.تهیه شده، قرار گرفتندتاکی زوئیت 
 5/0ژن با لیتر آنتیمیلی 1تزریق با استفاده از امولسیون 

) Complete Freund’s adjuvant(لیتر ادجوانت کامل میلی
تزریق با  يهبه ترتیب، دومین و سومین مرحل. انجام شد

لیتر میلی 5/0ژن با لیتر آنتیمیلی 1استفاده از امولسیون 
در ) Incomplete Freund’s adjuvant(ادجوانت ناقص 

). Raj et al. 2004(زمانی دو هفته انجام شدند  يهباز
نهایتاً، دو هفته پس از آخرین تزریق از گوسفندان مذکور 

ا زمان استفاده در به عنوان کنترل مثبت، سرم تهیه شده و ت
. گراد نگهداري شدسانتی يدرجه -20دماي 

ارزیابی کنترل مثبت و تعیین تیتر مناسب در جهت     
ژن محلول روي یک میکرولیتر از آنتی، آزمون دات بالت

مشخص شده از کاغذهاي نیتروسلولز  يهیک گوش
)Porablot NCB, Germany ( متر سانتی 1×1در ابعاد

 Yو در سمت مقابل آن، ایمونوگلوبولین مربع کوت شد
-براي غربال. شدقرار دادهخالص به عنوان کنترل منفی 

هاي مختلف گري، از سرم گوسفندان کنترل مثبت رقت
. گردید تهیه) 1:10000و  1:1000، 1:100، 1:50، 1:10(

پس از خشک شدن، تمامی کاغذهاي نیتروسلولز با 
 TBS)20mM Trisدر بافر  درصد 3محلول شیر خشک 

base + 0.15 M NaCl درصد 05/0حاوي ) در آب مقطر
Tween20)TBS-T ( به ساعت در دماي اتاق  1به مدت

ها هاي پیوند غیراختصاصی پروتئینانسداد محلمنظور 
 5سپس، کاغذها سه بار و هر بار به مدت . انکوبه شدند

کاغذها، با سپس، . شسته شدندTBS-Tدقیقه با بافر 
هاي مختلف از سرم گوسفندان کنترل مثبت به مدت رقت

ساعت در دماي اتاق انکوبه شدند و پس از این مدت  1
 Rabbitيهسپس، کونژوگ .قبل شسته شدند يهمثل مرحل

anti sheep IgG (Dako, Denmark)  1:2000(رقیق شده (
ساعت در دماي اتاق  1اضافه گردیده و کاغذها به مدت 

قبل،  يهمرحل مانندپس از شست و شو  .نکوبه شدندا
دقیقه با  5واکنش مثبت، کاغذها به مدت  يهبراي مشاهد
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) دي آمینو بنزیدین(DAB (Sigma, USA)سوبستراي 
براي این  )1:100(نهایتاً، تیتر مناسب. آغشته شدند

براي مشخص نمودن تعداد موارد مثبت . بررسی تعیین شد
اخذ شده از  يهنمون186در بین  توکسوپالسموزیس

شهرستان تبریز بر همین اساس و با روستاهاي گوسفندان 
.عمل شد )1:100(استفاده از تیتر مناسب

و وسترن  SDS-PAGEانجام در این مرحله، براي     
توکسوپالسما هاي ضد باديتشخیص آنتی با هدفبالت 
با بافر  ژن توکسوپالسمایاز آنت ییهارقتابتدا، گوندي
 وشدهیته 4به  1به نسبت ) 5X sample buffer(نمونه 

به هانمونهازکیهراز  تریکرولیم 20از جوشاندن، پس
. شد ختهیر درصد 12دیالمیآکریژل پل يهاداخل چاهک

 ینیپروتئهاي مارکر هبدر هر ژل  چاهک کیضمناً، 
Pre-stained(اختصاص یافت  Page Ruler, Protein 

Ladder, SMO671, Fermentas :پیش رنگ شده مارکر از
 ,Page Ruler Protein Ladder،جهت آزمون وسترن بالت

SMO66 Fermentas: مارکر برايSDS-PAGE ( و ژل
ولت الکتروفورز 80با ولتاژ  قهیدق 40مربوطه به مدت 

دودرتکرارصورتبههانمونهکهنیابهتوجهبا.دیگرد
 یکیپس از اتمام الکتروفورز ،ندبودشدهختهیرمجزاژل

انیبوشديزیآمرنگبلو  یرنگ کوماس باهااز ژل
يهانیپروتئ ریو سا کیلو دالتونی 30نظرموردنیپروتئ

وسترنگریدژليروودیگردیبررستیزوئیتاکژنیآنت
 يژن رویآنت يباندهاابتدا،بدین منظور .شدانجامبالت

.)Towbin et al. 1979(شدنددادهانتقالتروسلولزیکاغذ ن
در  قهیدق 15به مدت  دیالمیآکریژل پل کهبیترتنیاهب

تعادلبهآندرامالحيهاونیشد تا  دادهقرارنیتوببافر 
مدتبهزینواتمنيکاغذهاوتروسلولزینکاغذوبرسند

صفحات،سپس. ندشددادهقرارانتقالبافردرقهیدق15
صفحه  کیابتدا . ندشددادهقرارهميروبیترتبه

ژل  ،آن يسلولز روترویکاغذ ن ر،یدر ز میضخ اریواتمن بس
 کیسلولز و در باال هم ترویکاغذ ن يرو دیالمیآکر یپل

کردنخارجازپس . داده شدقرار گریصفحه واتمن د
 يمجموعه رو نیا ها،هیالنیبازهوايهاحبابکامل

30مدتبهسپس . گرفتقرارخشک  مهیدستگاه بالت ن
از ژل به  هاتئینپروانتقالعمل،ولت15ولتاژباقهیدق

،پس از اتمام عمل انتقال. دیگردانجامتروسلولزیکاغذ ن
به  و هانیپروتئاتصاليهماندیباق يهاگاهیجهت اشباع جا

بهیراختصاصیغ يهانیمونوگلوبولیمنظور کاهش اتصال ا
خشک ریش درصد3محلولدرساعتکیمدتبهآن

از پس. شسته شد TBS-Tقرار داده شد و سه بار با بافر 
کیبار يصورت نوارهابه تروسلولزیخشک شدن، کاغذ ن

يهنمونکیتستيبرانوارهر. شددهیدار برشماره
مثبت به دست آمده در آزمون دات  يهانمونهازسرم

يبرانوارکیضمناً در هر مرحله . بالت به کار رفت
نوار مربوط به مارکر .شداستفادهمثبتکنترلسرم

و کنار گذاشته از پیش رنگ شده نیز جدا گردید پروتئینی
به  هاسرم 100به  1ا رقت بنوارهاي بریده شده.شد

سپس نوارها سه بار با بافر .ساعت مجاور گردید 1مدت 
TBS-T یپس از خشک شدن نوارها، تمام. ندشسته شد 

يهاتاق با کونژوگ يساعت در دما کیها به مدت آن
Rabbit anti sheep شده مجاورت داده شدند و پس  قیرق
. اضافه شد DABينوارها سوبسترا ياز شست و شو، رو

رنگگسترشازيرینوارها بالفاصله به منظور جلوگ
قراریصافکاغذيالشدنخشکيبراوشدندشسته

موژن رنگ گرفته وکرباکهییباندهاتاً،ینها. شدندداده
.  ندگردید انیبودند، نما

براي آنالیز ارتباط بین آلودگی ) χ2(از آزمون کاي 
 ياههمقایس. توکسوپالسما با جنس گوسفندان استفاده شد

 Vesion 17, SPSS(افزار آماري آماري با استفاده از نرم

Inc., Chicago, IL, USA(SPSS با در نظر گرفتنP-

Value<0.05  درصد 95و حدود اطمینان)CI=95% (
. انجام شد

نتایج
با تیتر (در بررسی اولیه بر اساس آزمون دات بالت 

سرم مورد مطالعه در  يهنمون186، از )1:100سرمی 
آلوده به توکسوپالسما ) درصد14/9(نمونه17مجموع
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اگر چه میزان آلودگی در  ). 1 و جدول 1 شکل(بودند 
، تر از گوسفندان نر مورد آزمایش بودبیش گوسفندان ماده

ها با استفاده از آزمون مربع کاي ولی در آنالیز آماري داده
جنسیت بر میزان آلودگی،  براي بررسی تأثیر شاخص

هاي نر و داري در میزان آلودگی بین جنساختالف معنی
. )1 جدول( )<05/0P(ماده مشاهده نشد 

 تیزوئ یتاکژن محلول یآنتالکتروفورز ي همرحل در    
 درصد 12 ژل يرو RH يهیسو يگوند توکسوپالسما

یک شامل  ،کسانی کامالًو  مجزا باندسه  ،آکریالمیدپلی
 دالتون لویک 30باند  ،دالتون لویک 15 از ترکوچکباند 

 یمولکول وزن بایک باند  و SAG1 نیپروتئمربوط به 
 دالتون لویک 50از  تربزرگ و دالتون لویک 85از  ترکوچک

 .)2شکل ( ندرویت شد
 یسرم يهنمون 17 يکه رو در آزمون وسترن بالت    

 مشاهده يالگوها ،انجام گرفت مثبت در آزمون دات بالت
 لویک 30 انتظار مورد يقو يبه سبب ظهور باندهاشده 
 باند نیکه ا بود کسانیها نمونه یتمام يبرا) P30( یدالتون

 مشاهده SAG1 نتانیمونودامیا نیمربوط به واکنش پروتئ
 ،نیهمچن . مثبت بود يهاسرم با SDS-PAGE در شده

 لویک 10تر از کوچک یمشابه با وزن مولکول يباندها
که مربوط به باند  شد تیرو هانمونه یتمام يابر دالتون
-SDS دالتون مشاهده شده در لویک 15تر از کم ینیپروتئ

PAGE  با يظهور باندها ،نیچنهم  .)3 و 2 شکل(بود 
تر از و بزرگ دالتون لویک 85 از ترکوچک یمولکول وزن
و عدم ظهور  SDS-PAGEژل  يدالتون رو لویک 50

 يبرا بالت وسترنمشابه در  یبا وزن مولکول يباندها
 يهمان گونه که الگوها . بود کسانی هانمونه یتمام

نوع  چیه ،دهندیم نشان 3 و 2 هايشکلشده در  مشاهده
 يباندها مورد در آلوده يهانمونه در يآشکار تفاوت

 وزن با يهانیپروتئ ود شونمین دیده ینیپروتئ/ یژنیآنت
 دالتون لویک 10 از ترکوچک و دالتون لویک 30 یمولکول

توکسوپالسما  تیزوئیتاک يزایمنیا يهانیپروتئ عنوان به
  .حاضر شناخته شدند یبررس در RH يهیسو يگوند

 زانیم ،یسرم يهنمون 17 هر نامبرده در يباندها يهمشاهد

توسط آزمون دات  هیاول یکه در بررس درصد 14/9  وعیش
.دنمو دییتأ رابالت به دست آمده بود، 

نتایج شیوع سرمی توکسوپالسموزیس در بین : 1جدول 
هاي شهرستان تبریز بر اساس آزمونروستاهاي گوسفندان 

دات بالت و وسترن بالت
p-value(%)موارد مثبت تعداد نمونه سرمیجنس

P>0.05)45/6(936گوسفند نر

P>0.05)83/11(9311مادهگوسفند 

)14/9(18617مجموع

 با استفاده ازانجام شده  دات بالتنتایج آزمایش : 1شکل 
هاي ژن محلول تاکی زوئیت توکسوپالسما و نمونهآنتی

)1:100رقت (وسفندان مورد مطالعه سرمی گ
هاي سرمینمونه: 2-19مثبت،  کنترل: 1

تاکی زوئیت ژن آنتیالگوي الکتروفورز : 2 شکل
SDS-PAGE روي ژل RH يهسوی گوندي توکسوپالسما

)M :تاکی زوئیت پروتئین : 1-3هاي مارکر پروتئینی، ستون
)درصد 25با رقت  توکسوپالسما گوندي
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ژن محلول تاکی زوئیت وسترن بالت آنتی: 3شکل 
با واکنش  درروي کاغذ نیتروسلولز  توکسوپالسما گوندي

هاي سرمی مثبتمثبت و نمونهسرم کنترل 
M : 2-4سرم کنترل مثبت، نوارهاي : 1مارکر پروتئینی؛ نوار :

هاي سرمی مثبتنمونه

بحث
گوسفند و بز به عنوان یکی از منابع اصلی  ،در ایران    

  .شوندهاي پروتئینی محسوب میفرآورده يهتأمین کنند
ها را به عنوان منبع عفونت این امر اهمیت آن

بنابراین، میزان  . دهدتوکسوپالسموزیس افزایش می
ها شاخص مهمی در تعیین توکسوپالسموزیس در دام

خطر این بیماري در انسان است و وجود تیترهاي باال در 
تواند از نظر انتقال بیماري بسیار نتایج سرولوژیکی می

عالوه بر خسارات  ). 1368ذوقی (مورد توجه باشد 
سقط جنین  بروز ،ي در جوامع انسانیبهداشتی این بیمار

-هاي مهم اقتصادي این بیماري میاز جنبهدر گوسفندان 

مطالعات انجام شده در ایران و کشورهاي مختلف،  . باشد
رغم شیوع پایین عالیم بالینی، همگی حاکی از علی

آلودگی متفاوت و نسبتاً باال به توکسوپالسما بر اساس 
حائز  يهنکت . باشندیهاي مختلف سرولوژیکی مروش

هاي مورد اهمیت در تمامی این مطالعات، تنوع روش
این تفاوت در شیوع، عالوه بر تنوع  . است بررسی
سطح سرمی مد نظر  يههاي مورد استفاده و آستانآزمون

ها، سبک تواند ناشی از سنتبراي گزارش موارد مثبت، می
هوایی، سن زندگی و عادات غذایی ساکنان، شرایط آب و 

هاي سطحی براي حیوانات، استفاده یا عدم استفاده از آب

هاي کشاورزي ها و فعالیتگله، حضور گربه يهگله، انداز
). 1369صائبی (مناطق مختلف باشد 

مطالعات انجام شده براي برآورد میزان شیوع     
توکسوپالسموزیس در حیوانات مناطق مختلف ایران با 

 هايي متنوع سرولوژیکی، میزانهاشاستفاده از رو
اخیر،  هايدر سال  .اندمختلف شیوع سرمی را نشان داده

مازندران  سموزیس در گوسفندان در استانشیوع توکسوپال
 درصد 35، )1385دریانی و همکاران ( درصد  5/27
)Sharif et al. 2007( درصد 2/31 و )Youssefi et al. 

، اردبیل )Ghazaei 2006( درصد  31 اردبیل در ،)2007
، )Keshavarz et al. 2007( درصد 59) مشکین شهر(

، )Hamzavi et al. 2007( درصد  55/22کرمانشاه 
 .Bonyadian et al( درصد 1/29چهارمحال و بختیاري 

 .Hamidinejat et al( درصد 58) اهواز(، خوزستان )2007

، )Asgari et al. 2010( درصد 4/26، فارس )2008
، )Raeghi et al. 2011( درصد 21بایجان غربی آذر

و گیالن ) Khezri et al. 2012( درصد  74/21کردستان 
. اندگزارش شده) Havakhah et al. 2014( درصد 8/36

هاي  شمال غرب ایران از نظر جمعیت دامي همنطق    
باشد که نوع  هاي غنی می ساکن و مهاجر یکی از اقلیم

هاي جغرافیایی آن، این منطقه را پوشش گیاهی و ویژگی
مطلوب براي پرورش دام به خصوص گوسفند و بز نموده 

بنابراین، بررسی میزان شیوع توکسوپالسموزیس  . است
در حیوانات این منطقه اهمیت بسیار زیادي دارد تا در 
راستاي شناخت دقیق از وضعیت اپیدمیولوژیکی این 

یري از خسارات بیماري مهم، اقدامات اساسی براي جلوگ
با  . ناپذیر اقتصادي و بهداشتی بالقوه برداشته شودجبران

جستجوي موارد مطالعاتی شیوع سرمی 
شمال غرب  يهها در منطقتوکسوپالسموزیس در بین دام

شد که تا به  کشور، از جمله شهرستان تبریز، مشخص 
نسبتاً کمی در این ارتباط صورت  مناسبحال مطالعات 

حاضر، میزان شیوع سرمی  يهدر طی مطالع . اندگرفته
مناطق روستایی توکسوپالسموزیس در بین گوسفندان 

هاي وسترن بالت و تبریز با استفاده از روش شهرستان
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نتایج  يمقایسه. مشخص گردیددرصد 14/9دات بالت 
هاي مختلف هاي صورت گرفته در استان حاصل از بررسی

دهد که میزان  ایران با نتایج بررسی حاضر نشان می
تر تبریز به مراتب کمایی شهرستانتمناطق روسآلودگی در 

چنان در بین گوسفندان و به ویژه بوده، اما آلودگی هم
این تفاوت در نتایج را . تر استهاي ماده بیشجنس

ریز و تب يهاي اقلیمی و سرد بودن منطقه عالوه بر تفاوت
هاي مدیریتی و بهداشتی در پرورش گوسفندان،  روش

هاي تشخیصی مورد استفاده  توان به تفاوت در روش می
.نسبت داد

در مطالعات قبلی در استان آذربایجان شرقی با استفاده 
و ) 1389زاده فرهنگ و همکاران هاشم(از روش االیزا

ن ، به ترتیب میزا)Khanmohammadi 2011(داي تست 
براي درصد 8/56و درصد 45/13شیوع سرمی 

اطراف روستاهاي توکسوپالسموزیس در بین گوسفندان 
در بررسی  ،ینچنهم. اندتبریز گزارش شده

 يهداراي تاریخچ ه ومادتوکسوپالسموزیس در گوسفندان 
مناطق روستایی شهرستان تبریز با استفاده سقط جنین در 

 IFAT (6/34(غیرمستقیم درخشانباديآنتی از آزمون
اختصاصی  Gاز گوسفندان داراي ایمونوگلوبولین  درصد

هاي سرمی بودند توکسوپالسموزیس در نمونه
)Nematollahi et al. 2014b.(شیوع  اختالف میزان

توان به  با نتایج بررسی حاضر را می مطالعات قبلی
هاي به کار رفته و اختالف  آزموناختالف میزان حساسیت 

نسبت دادعفونت  يو تفاوت در مرحلهزمانی در بررسی 
)Sensini 2006( .االیزا  دیگري که به روش در بررسی

به موازات و هاي سرمی گوسفندان منطقه روي نمونه
 98/6يهدهندنتایج نشان ،بررسی حاضر صورت گرفت

که به  )Nematollahi et al. 2014a(درصد آلودگی بود
. نزدیک است )درصد 14/9(نتایج آزمون ایمونوبالت

تر تواند به دلیل حساسیت بیشموجود می اختالف جزیی
سایر هايهاي ایمونوبالتینگ باشد که بررسیروش

 ,Rilling et al. 2003(محققین نیز مبین این امر است

Tissot et al. 2003(.

ها بررسی، معایببرخی صرف نظر از  به طور کلی
هاي حساسیت و ویژگی باالي روش يهدهندنشان

ویژه وسترن بالت در تشخیص ه ایمونوبالتینگ ب
بیماري  مختلفاشکال و توکسوپالسموزیس در مراحل 

وسترن بالت آزموناي ارزیابی مقایسهدر از جمله . است
IgG/IgMزود هنگام تشخیص براي االیزا  با

و نیز  در نوزادان زیر سه ماهمادرزادي  یستوکسوپالسموز
با روش آگلوتیناسیون جاذب وسترن بالت  يمقایسه
و  شدههاي سرمی نوزادان تازه متولددر نمونه IgMایمنی 

ویژگی و حساسیت باالي روش وسترن ،هماه 3تا  1
 شده نشان دادهبه وضوح دو روش دیگرنسبت به  بالت
).Rilling et al. 2003, Tissot Dupont et al. 2003(است

اند که در برابر ها نشان دادهنتایج برخی بررسی
تر از هاي توکسوپالسمایی، گوسفندان ماده حساسآلودگی

، در حالی که )Ramzan et al. 2009(گوسفندان نر هستند 
هاي دیگري در فوق گزارش يههاي مطالعمغایر با یافته

داري ند هیچ ارتباط معنیدهدسترس هستند که نشان می
ها وجود ندارد بین آلودگی توکسوپالسما و جنسیت دام

)Caballero-Ortega et al. 2008, Cavalcante et al. 

حاضر اگر چه گوسفندان ماده شیوع  يهدر مطالع). 2008
سرمی باالي توکسوپالسموزیس را نسبت به گوسفندان نر 

به طور . دار نبودولی این اختالف معنی ،نشان دادند
Van(مشابه، برخی مطالعات  der Puije et al. 2000,

Jittapalapong et al. 2005, Teshale et al. 2007 ( نیز
هاي ماده نشان شیوع باالي توکسوپالسموزیس را در دام

 2000در سال و همکاران  Bissonاند، در صورتی که داده
هاي بررسی در 2008در سال  و همکاران Cavalcanteو

مهم  يهاند که جنسیت عامل تعیین کنندخود اظهار کرده
.باشددر مواجهه با آلودگی توکسوپالسمایی نمی

گري لدر این مطالعه آزمون دات بالت به منظور غربا
ها و آزمون وسترن بالت به دلیل داشتن ویژگی  اولیه نمونه

. گرفتندتر مورد استفاده قرار  باالتر جهت تشخیص دقیق
،ایمونوبالتینگهاي  قابل ذکر است که ارزش انجام آزمون

هاي ایمونوژن توکسوپالسما است  ژن مشخص نمودن آنتی
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30یمولکولوزنبايهانیپروتئحاضر  یبررس درکه 
عنوانبهدالتونلویک10ازترکوچکودالتونلویک

 يتوکسوپالسما گوندتیزوئیتاک يزایمنیايهانیپروتئ
.شناخته شدند RHيهیسو

قابل توجه دیگر به لحاظ بهداشت عمومی  يهیک نکت
این است که با توجه به اهمیت مصرف گوشت گوسفند 

پز و باال بودن میزان  به خصوص به صورت کبابی و نیم
ها، امکان انتقال این  آلودگی در این دام نسبت به سایر دام

با . باشد انگل به انسان از طریق گوشت گوسفند باال می
توجه به این مسائل، بایستی اقدامات بهداشتی الزم توسط 

.مسئوالن ذیربط انجام پذیرد

تشکر و قدردانی
از معاونت محترم پژوهشی  .باشدد می/4813/43يهاي دامپزشکی به شماردکتري حرفه يهناماین مقاله مستخرج از پایان

مین اعتبار مالی و دامپزشکی دانشگاه تبریز و نیز از معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز به خاطر مساعدت در تأ يهدانشکد
.شودامکانات مورد نیاز در به ثمر رسیدن این پژوهش سپاسگزاري می
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Abstract
Toxoplasmosis is a zoonotic disease with a worldwide distribution which is caused by 

Toxoplasma gondii. It infects various cells of human and approximately all animals. The 
current study was conducted to determine the seroprevalence of T. gondii in sheep from rural 
areas of Tabriz by Western blot and Dot blot assays in which T. gondii soluble antigen was 
reacted with antibodies raised in serum samples of sheep. From October 2012 to April 2013, a 
total of 186 blood samples were collected from sheep (93 ewes and 93 rams) rural areas of 
Tabriz. Initially, the sera were separated and evaluated to determine the seroprevalence of 
toxoplasmosis by Dot blot assay. Then, positive serum samples were evaluated by Western 
blot assay in order to final confirmation of infection and observation of 30 KDa specific 
bands. Based on Dot blot assay, the seroprevalence rate in the sheep from rural areas of 
Tabriz was 9.14%. The seroprevalence of toxoplasmosis was higher in ewes (11.83%) than 
that of rams (6.45%). However, this difference was not statistically significant (P> 0.05). The 
patterns of Western blot assay on all positive sera were manifested as distinct 30 KDa bands. 
In this study, no distinct difference was observed on the antigen/protein bands pertaining to 
infected samples and the proteins with 30 KDa molecular weight and those being smaller than 
10 KDa were identified as the immunogenic proteins of T. gondii tachyzoites strain RH.
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