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 Introduction: Consumption of good unheated food of animal origin is one of the main causes of 

Toxoplasmosis. The present study was performed to evaluate the prevalence of Toxoplasma gondii 

in raw milk samples collected from Alborz province. 

Materials & Methods: 350 samples of raw milk of cows, sheep and goats were collected and 

transferred to the laboratory. DNA extraction was performed from the samples and Toxoplasma 

gondii B1 gene was detected using a polymerase chain reaction. 

Result: 30 samples out of 350 samples of raw milk evaluated contained Toxoplasma gondii B1 

gene (8.57%). The molecular prevalence of Toxoplasma gondii in raw milk samples of cattle, 

sheep and goats was (5.33, 12.00 and 10) percent, respectively.   

Conclusion: Raw and unpasteurized sheep milk is considered to be the highest risk source for 

Toxoplasma gondii transmission. Boiling raw milk and using pasteurized milk is recommended to 

reduce the risk of Toxoplasma gondii. 
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آوری های شیر دامی جمعدر نمونه توکسوپالسما گوندیبررسی میزان شیوع مولکولی 

 PCRروش به شده از استان البرز
 

 

 
 

 

 3تیکفا هیمرض ،*2زهره مشاک ،1یمفتاح رضامحمد
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 ایران کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، های بالینی و ارتقا سالمت،مرکز تحقیقات مراقبت2
 رانیا کرج، ،یدانشگاه آزاد اسالم کرج، واحد دامپزشکی، دانشکده ،یانگل شناس گروه 3

 چکیده  کلمات کلیدی 

 توکسوپالسما گوندی
 شیر خام

 شیوع مولکولی
  استان البرز

  
 

 

 

 

ترین دالیل ابتال به بیماری توکسوپالسموزیس است. پژوهش مصرف مواد غذایی خوب حرارت داده نشده با منشا دامی یکی از اصلی :مقدمه

 آوری شده از استان البرز انجام شد. های شیر خام جمعدر نمونه گوندی توکسوپالسمامنظور ارزیابی میزان شیوع کنونی به

ها انجام و ردیابی از نمونه  DNAآوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. استخراج ونه شیر خام گاو، گوسفند و بز جمعنم 350 ها:مواد و روش

 ای پلیمراز مورد استفاده قرار گرفت.با استفاده از واکنش زنجیره گوندی توکسوپالسما B1ژن 

توکسوپالسما درصد(. شیوع مولکولی  57/8بودند ) توکسوپالسما گوندیB1 نمونه شیر خام ارزیابی شده، حاوی ژن 350نمونه از کل  30نتایج:

 ( درصد بود.10و  00/12،  33/5) ترتیبهای شیر خام گاو، گوسفند و بز بهدر نمونه گوندی

 شود. ظر گرفته میدرن توکسوپالسما گوندیترین منبع خطر برای انتقال عنوان بیششیر خام و پاستوریزه نشده گوسفند به :گیری و بحثنتیجه

 شود.توصیه می گوندی توکسوپالسماجوشش کامل شیر خام و استفاده از شیر پاستوریزه برای کاهش خطر ابتال به 
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 مقدمه

از یک تک یاخته داخل سلولی اجباری  توکسوپالسما گوندی       

است که سبب ایجاد بیماری   کمپلکسااپی و شاخه هاکوکسیدیاراسته 

شود. بیماری در حیوانات وزیس در انسان و حیوانات میتوکسوپالسم

حیوانات  توکسوپالسما گوندیشود. جنین شناخته می و انسان با سقط

خصوص سانان )بهدنبال تماس با گربهخونگرم ازجمله انسان را به

چنین استفاده از منابع خام یا نیم پخته دامی مانند گوشت، گربه( و هم

توکسوپالسما های اپیدمیولوژیکی نه تاکنون جنبهکند متاسفاآلوده می
در شیر شناسایی نشده است. با این وجود در چندین تحقیق  گوندی

های شیر شده است. مطالعات اقدام به ردیابی این تک یاخته در نمونه

قابلیت ردیابی  توکسوپالسما گوندیزوآیت نشان داده است که تاکی

ند هنوز هیچ گزارشی مبنی بر های شیر را دارد. هر چدر نمونه

از طریق شیر حیوانات ارائه نشده  توکسوپالسما گوندیزایی بیماری

، Boughattas؛  Hutchison  ،1965؛2018و همکاران،  Bellucoاست )

اغلب بدون عالمت است اما در  توکسوپالسما گوندیعفونت با  (.2017

اند، ی آلوده شدهمادرزاد طورههایی که  بهای خاصی نظیر جنینگروه

نوزادان، افرادی با ضعف سیستم ایمنی، افراد مبتال به ایدز و افرادی 

خطرناک و حتی کشنده است.  اند، بسیارکه عمل پیوند عضو انجام داده

در یک  گوندی توکسوپالسماشود که عفونت با امروزه تخمین زده می

 وکسوپالسموزیست شیوع میزان دارد. وجود جهان در انسانی جمعیت از سوم

درصد گزارش شده  85تا  18در مناطق و جوامع مختلف ایران بین 

تشخیص  .(2001و همکاران, Powell ؛ Boughattas، 2017)است 

از روی عالیم بالینی بیماری، بسیار مشکل است.  توکسوپالسما گوندی

های آلوده با استفاده از کشت سلولی جداسازی تک یاخته از نمونه

رود. تشخیص شمار میهای تشخیص بیماری بهترین راهیکی از اصلی

توکسوپالسما های ضدبادیآنتی های سرولوژیکی و ردیابیپایه تست بر
وجود  با این باشد.یاخته می تشخیصی تک هاینیز از دیگر روش گوندی

هزینه است. تشخیص بر  گیر و پرسلولی وقت تشخیص بر پایه کشت

های متقاطع، توصیه دلیل امکان ایجاد واکنشپایه سرولوژی نیز به

( برای PCRمراز )ای پلیشود. امروزه استفاده از واکنش زنجیرهنمی

قرار گرفته  به شکل گسترده مورد تایید توکسوپالسما گوندیتشخیص 

چنین حساسیت و ویژگی باال و در نهایت است. سرعت و دقت باال، هم

، Sabin) ایمن بودن از مزایای استفاده از این روش تشخیصی هستند

ا توکسوپالسمبا توجه به اهمیت بسیار زیاد  .)Dubey ،1985؛ 1939
چنین عنوان یک عامل احتمالی منتقله از طریق شیر و همبه گوندی

ترین مواد غذایی در سراسر با توجه به این که شیر یکی از پر مصرف

جهان و در بین تمام اقشار و سنین مختلف جامعه است، مطالعه حاضر 

های نمونه در توکسوپالسما گوندی مولکولی شیوع میزان بررسی منظوربه

  PCR  با استفاده از روش آوری شده از استان البرزم جمعشیر خا

 انجام پذیرفت.

 

 ها و روشمواد 
نمونه(،  150شیر خام گاو ) نمونه شیر خام شامل: 350 مجموعاً       

از مراکز نمونه(  100نمونه( و شیر خام بز ) 100شیر خام گوسفند )

در طی سال  و صورت تصادفیشیر خام واقع در استان البرز به فروش

آوری شده از نظر ظاهری و های جمعنمونه. آوری شدجمع 1397

ای ها درظروف شیشهنمونه و قوام( سالم بودند. pH )رنگ و بو و فیزیکی

ساعت در کنار یخ به  4تا  2گیری در عرض استریل و در روز نمونه

ه درج 4آزمایشگاه انتقال داده شدند و تا زمان آزمایشگاه در یخچال 

 داری شدند.نگهگراد سانتی

 کیت استخراج  ژنومی با استفاده از DNA ابتدا: DNAاستخراج        

DNA سازندهو با توجه به دستورالعمل شرکت سیناژن ایران شرکت ،

 گراددرجه سانتی -20در فریزر DNAهای استخراج شد. سپس نمونه

 . نده شدمراز، قرار دادای پلیتا انجام آزمون واکنش زنجیره

 های نمونه: توکسوپالسما گوندی تک یاخته B1ردیابی ژن        

DNA واکنش های شیر خام با استفاده از آزمون استخراج شده از نمونه

مورد  توکسوپالسما گوندی یاخته تک B1از نظر ژن  مرازای پلیزنجیره

واکنش واکنش  انجام برای .(2015 ،نو همکارا Guo) گرفتند قرار ارزیابی

میکرولیتر بود که شامل:  25مراز، حجم نهایی واکنش ای پلیزنجیره

مول از میکرو 2MgCl، 5/0موالر میلی 5/1الگو،  DNA میکرولیتر5/2

 و ’TGTTCTGTCCTATCGCAACG-3-’5)پرایمر رفتی  پرایمر هر

-TGGGTCTACGTCGATGGCATGACAAC-’5 برگشتی پرایمر

 200 پلیمراز و Taq DNAواحد آنزیم  25/1، جفت باز( 115) ’3

مراز ای پلیبرای انجام واکنش زنجیره .باشدمی dNTP Mix میکروموالر

. برنامه شداستفاده  Eppendorfشرکت  گرادینت مسترسایکلر دستگاه از

گراد درجه سانتی 96دناتوراسیون اولیه:  حرارتی مورد استفاده شامل:

 30گراد درجه سانتی 95دناتوراسیون: ، سیکل تکراری 35دقیقه  3

گراد سانتی درجه 72 تکثیر:، دقیقه 1 گراددرجه سانتی 60اتصال: ، ثانیه

در این واکنش  دقیقه. 10گراد درجه سانتی 72تکثیر نهایی: ، دقیقه 1

تک یاخته توکسوپالسما عنوان کنترل منفی و از به grade waterاز 
عنوان کنترل مثبت استفاده شد. سپس ( بهATCC 50174) گوندی

درصد  2بر ژل آگارز  مرازای پلیواکنش زنجیرهالکتروفورز محصوالت 

 انجام گرفت و نتایج ثبت گردید.

های تحلیل داده و منظور تجزیهبه: هاداده آماری تحلیل و تجزیه       

جهت ت نتایج حاصل از کلیه آزمایشادست آمده از انجام آزمایش، هب

، منتقل شدند. با استفاده Microsoft Excelآنالیز، به صفحه گسترده 
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و آنالیز تست دو جانبه  Chi-Square، تست :21SPSSافزار آماریاز نرم

مطالعه آماری انجام پذیرفت  (Fisher’s exact two-taild test)فیشر 

 دار شناخته شد. ها معنیتفاوت P<05/0و در مقادیر 

 

 نتایج

 توکسوپالسما یاخته تک مولکولی شیوع ارزیابی منظوربه کنونی پژوهش    
نمونه(،  150شامل انواع  گاو )  نمونه شامل شیر خام 350در   گوندی

نمونه( که از مراکز فروش واقع در  100نمونه( و بز ) 100گوسفند )

 ،1شکل  انجام شد. بودند، آوری شدهجمع صورت تصادفیاستان البرز به

مراز ای پلیدست آمده از الکتروفورز محصوالت واکنش زنجیرههب نتایج

های در نمونه توکسوپالسما گوندیتک یاخته  B1را برای ردیابی ژن 

 115نتایج نشانگر حضور باند روشن به اندازه  دهد.شیر خام نمایش می

باشد که حاکی از مثبت بودن در الکتروفورز می B1جفت باز برای ژن 

 نظر تک یاخته است.نمونه از 
 

 
مراز را برای ای پلیالکتروفورز محصوالت واکنش زنجیره :1شکل 

های شیر در نمونه گوندی توکسوپالسماتک یاخته  B1ردیابی ژن 

های : نمونه6-2: کنترل مثبت، 1جفت بازی،  100: مارکر Mخام. 

 : کنترل منفی7جفت بازB1 (115  ،)مثبت از نظر ژن 
 

را در  توکسوپالسما گوندی یاخته تکفراوانی مولکولی  ،1 ولجد       

دهد. بر آوری شده از استان البرز، نشان میهای شیر خام جمعنمونه

نمونه  350نمونه از کل  30دست آمده از این جدول، هطبق نتایج ب

 توکسوپالسما گوندی تک یاخته B1شیر خام ارزیابی شده، دارای ژن 

توکسوپالسما  یاخته تک مولکولی شیوع دیگر عبارتبه (.% 57/8) بودند
درصد بود  57/8های شیر خام گاو، گوسفند و بز درکل نمونه گوندی

در  توکسوپالسما گوندی تک یاختهکه بسیار قابل توجه است. فراوانی 

ترتیب های شیر خام گاو، شیر خام گوسفند و شیر خام بز بهنمونه

های شیر رصد بود. در بین نمونهد 10درصد و  00/12درصد،  33/5

 33/5ترین و شیر خام گاو )درصد( فراوان 12خام، شیر خام گوسفند )

توکسوپالسما  تک یاختهترین شیوع مولکولی آلودگی به درصد( کم
بین نوع  >05/0P دار در حدرا داشتند. اختالف آماری معنی گوندی

 دیده شد.  یتوکسوپالسما گوند تک یاختهنمونه و شیوع مولکولی 
 

فراوانی مولکولی تک یاخته توکسوپالسما گوندی در  :1 جدول

 آوری شده از استان البرزبز جمع های شیر خام گاو، گوسفند ونمونه

 

 بحث
ایجاد  گوندی توکسوپالسماتک یاخته  توسط توکسوپالسموزیس       

های آلوده دفع های این تک یاخته در مدفوع گربهستسیوشود. اومی

ها سر و کار دارند ممکن است به این شود و افرادی که با گربهمی

تقال این بیماری، مصرف گوشت خام بیماری مبتال شوند. راه دیگر ان

اند. یکی یا نیم پخته حیواناتی است که آلوده به این تک یاخته بوده

باشد، های آلوده شدن با این تک یاخته، که خیلی شایع میدیگر از راه

 جهان سطح در فراوانی شیوع عفونت این جات آلوده است.بمصرف سبز

 زیرا کند،نمی ایجاد عالیمی ونهگهیچ عفونت این افراد، اکثر در و دارد

ولی در افراد مبتال به  باشندمی غیرفعال و نهفته حالت در هاکیست

نقص سیستم ایمنی مشکالت جدی  نوع مادرزادی عفونت و افراد دارای

 یک کهدرصورتی کشنده باشد. توانددارد و حتی می پی سالمتی در برای

 دچار عفونت این به خود یحاملگ طول در بار اولین برای حامله خانم

هایی ناهنجاری بروز باعث و شده آلوده نیز او جنین است ممکن شود،

مانند نابینایی در کودک شود. عالیم این عفونت که یک تا سه هفته 

شوند شبیه عفونت سرماخوردگی است بعد از ابتال به عفونت ایجاد می

درد )اغلب  ی بدونلنفاو هایگرهشدن  ها مانند بزرگدر کل عالمت ولی

قلب، عضالت،  است. مشاهده قابل سردرد و خستگی، تب گردن(، در ناحیه

ها نیز ممکن است بر اثر این عفونت آسیب ببینند و در پوست و چشم

باشند )مانند مبتالیان به ایدز( افرادی که دچار کاهش سطح ایمنی می

یم مغز نیز ممکن است دچار صدمه گردد. در چنین مواردی، عال

که در طی چند هفته بروز کند و بیماری ممکن است سریعاً و یا این

شامل تب و سردرد، فلج یک دست و یک پا یا نیمی از بدن، از دست 

انجام آزمایش  با باشد.آلودگی می گیجی و خواب قسمتی از بینایی، دادن

توان توکسوپالسموز را خون یا مشاهده میکروسکوپی بافت مبتال می

 هاتعداد نمونه هانوع نمونه
 تک یاختهفراوانی 

 )%( توکسوپالسما گوندی

 (33/5) 8 150 شیر خام گاو 

 (12) 12 100 شیر خام گوسفند

 (10) 10 100 خام بز شیر

 (57/8) 30 350 کل
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 ؛Haidinejat ،2008؛ Dubey ،1985؛ Grigg، 1998) دادتشخیص 

Boothroyd  ؛2008ن، همکاراو  Hill؛2005ن، و همکارا Jones  و

 .(2000ن، و همکارا Tenter؛ 2015ن، و همکارا Liu؛ 2001، همکاران

 دنبالبه و فرادا این در بیماری موقع به و صحیح تشخیص رواین از 

 ایویژه اهمیت از نتیجه در و کاسته بیماری عوارض از درمانی دارو آن

های اختصاصی شناسایی ایمونوگلوبولین حال کنونیدر .است برخوردار

هفته پس از ابتال  1-2ها از دلیل حضور آنبه توکسوپالسماتک یاخته 

ولین گام ا های مختلفتا آخر عمر در سرم فرد مبتال توسط تکنیک

های باشد. اغلب از تکنیکدر فرد مشکوک به عفونت می برای تشخیص

 IFA, IgG ELISA , IgM ELISA, IgG Avidityمختلفی از جمله

ELISA  و تستDye Test  برای تشخیص این تک یاخته استفاده

تشخیصی  استاندارد گلد تست و آزمایش معتبرترین اخیر مورد که شودمی

های تکنیک از استفاده امروزه البته است. گوندی سماتوکسوپال یاخته تک

مراز به شکل قابل توجهی برای ای پلیمولکولی مانند واکنش زنجیره

گیرد مورد استفاده قرار می توکسوپالسما گوندی تک یاختهتشخیص 

(Grigg  ،1998 ؛Dubey ،1985 ؛Haidinejat ،2008؛ Boothroyd  

؛ 2001ن، و همکارا Jones ؛2005ن، و همکارا Hill؛ 2008ن، همکاراو 

Liu ؛ 2015ن، و همکاراTenter در پژوهش کنونی . (2000 ن،و همکارا

 تک یاخته های اصلی در تشخیصژن که در واقع از B1از ردیابی ژن 
سما توکسوپال یاخته تک هایسویه تمامی در و است گوندی توکسوپالسما

حضور دارد استفاده شد. دلیل عدم استفاده از کشت سلولی  گوندی

، دیر رشد توکسوپالسما گوندیهای زنده تک یاخته برای رویت سلول

بودن، سخت رشد بودن، پر هزینه بودن و نیاز به تجهیزات اختصاصی 

و سایر همکاران  Asgari Nasabباشد. در مطالعه برای رشد باکتری می

های اندام در توکسوپالسما گوندی یاخته تک برای شناسایی زی( ن1390)

ای واکنش زنجیرهروش های گاو و گوسفند بهقلب، کبد، مغز و ماهیچه

  .(2011ن، و همکارا Asgari Nasab)استفاده شد   1Bژن از  مرازپلی

Lass ( به مطالعه امکان حضور ژن 2012و سایر همکاران )1B  تک
 مرازای پلیواکنش زنجیرهاز طریق آزمون  یاخته توکسوپالسما گوندی

میوه  216ها تعداد جات و سبزیجات پرداختند. در تحقیق آندر میوه

شد  آوریلهستان جمع خانگی شمال هایها و باغچهفروشگاه و سبزی از

های مورد پژوهش نمونه از نمونه 21نتایج این تحقیق نشان داد که در 

DNA  وجود دارد  توکسوپالسما گوندیتک یاخته(Lass ن، و همکارا

یک انگل زئونوز  توکسوپالسما گوندی تک یاختهکه جاییاز آن.(2012

توان توجه به شیوع باالی آن در شیر خام میرود بنابراین با شمار میبه

واکنش  از طریق توکسوپالسما گوندی تک یاختهنتیجه گرفت که 

تواند وارد شیر خام شود.  های آلوده میمتقاطع و توسط  دست انسان

توانند آلوده از طرف دیگر خود حیوانات تولید کننده شیر خام نیز می

ه باشند. بنابراین رعایت بهداشت بود گوندی توکسوپالسما یاخته تکبه 

 تک یاختههای شیری در کاهش بار آلودگی فردی و واکسیناسیون گله
شیر خام، موثر است. یک روش اصالحی موثر  درتوکسوپالسما گوندی 

های نمونه به گوندی توکسوپالسما یاخته تک شدن وارد از جلوگیری برای

ی است و موارد دارای های شیرر خام، اخذ تست سرولوژیکی از گلهشی

چنین شیر گرفته شود هم بادی برای درمان باید درنظرتیتر مثبت آنتی

توکسوپالسما  تک یاختهبادی مثبت به خام حیوانات دارای تیتر آنتی
،  Grigg)کامل پخته و جوشیده و سپس استفاده شود  باید گوندی

ن، همکاراو   Boothroyd ؛Haidinejat ،2008؛ Dubey ،1985؛ 1998

و  Liu؛ 2001ن، و همکارا Jones ؛2005ن، و همکارا Hill؛ 2008

از جمله دالیل آلودگی . (2000 ن،و همکارا Tenter؛ 2015ن، همکارا

توان به موارد می گوندی توکسوپالسما یاخته تکخام به  های شیرنمونه

های خارجی بافت گی از طریق مدفوع، قسمتکرد انتقال آلود زیر اشاره

از ها پستان، پشم، پوست و بستر سالن شیردوشی. انتقال تک یاخته

ها، دوشی در زمان دوشیدن شیر دامدستان آلوده کارکنان سالن شیر

داری شیر خام. ظروف آلوده مورد استفاده جهت حمل و نقل و نگه

 آلودگی محیطی عوامل رضمع نامناسب و در خام در دمای داری شیرنگه

(Guo  ،2015و همکاران .)از مناطق  یدر برخ یرش یدمتاسفانه تول

با استفاده از دست  یردوشیو عمل ش یصورت سنتو جهان، به یرانا

 یاریدر بس یردوشیش یهاسالن یطمح ین،. عالوه بر ایردپذیانجام م

. یستردار نبرخو یاز بهداشت کاف یر،ش یدتول یها و واحدهایاز گاودار

 یترا رعا یفرد بهداشت عموالًم یردوشیش یهاکارکنان سالن ینچنهم

حامل  مانند گربه و پرندگان که بعضاً یخارج یواناتکنند. ورود حینم

 یگرعمده د خطر یهااز فاکتور یکی یزن زا هستندیماریاز عوامل ب یبرخ

وسفند و گ انات خصوصاًیواز ح یاریبس یگررود. از طرف دیشمار مبه

توانند عامل یم یراحتها هستند و بهاز پاتوژن یاریبز خود منبع بس

حضور توکسوپالسما  رو امکانینا از .یندنما خود دفع یرزا را در شیماریب

 یتوکسوپالسما گوند یتزوآ یاست. تاک یادز یاربس یردر ش یگوند
 یطه شرانسبت ب ییشود، مقاومت باالیها دفع مدام یردر ش که معموالً

 است یادز یواناتر حیرو امکان بقا آن در شیندارد. از ا یطیمح

(Dubey ،؛2014 و همکارانBoughattas ، 2017 ؛ Powellو همکاران، 

 یاخته تکمولکولی  شیوع میزان منظور ارزیابیکنونی به تحقیق .(2001
های شیر خام انجام شد. پژوهش کنونی در نمونه توکسوپالسما گوندی

های نمونه در گوندی توکسوپالسما یاخته تک مولکولی که شیوع داد نشان

 درصد 10و  درصد 12 درصد، 33/5 ترتیبخام گاو، گوسفند و بز به شیر

دهنده بروز یک مشکل بهداشتی جدی در رابطه با بود که نمایش

 بیماریمصرف این ماده غذایی به شکل خام و کم پخته و ابتال به 
های گذشته در ایران و توکسوپالسموزیس و عواقب آن است. در سال

در شیر  وندیتوکسوپالسما گ تک یاختهسایر نقاط جهان روی حضور 

( 2010و همکاران ) Inpankaew پذیرفته است. هایی انجامخام پژوهش

44 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 3, Autumn 2021               1400 پاییز، 3، شماره 13ری، سال زیست جانوفصلنامه علمی محیط

 

 

در  توکسوپالسما گوندی تک یاختهطی پژوهشی به مطالعه عفونت 

 55گاو از  700شیر خام گاوها در تایلند پرداختند. در کل شیر خام 

 توکسوپالسما یاخته تک بادیآنتی شد. آنالیز و آوریجمع کوچک دامداری
مورد مطالعه قرار  LATو  ELISA ،IFATهای توسط تست گوندی

 17و  LATدرصد از گاوها با آزمون  4/9گرفت. نتایج نمایش داد که 

 توکسوپالسما گوندی تک یاختهدارای عفونت  ELISAدرصد با آزمون 

 ELISAنمونه مثبت آزمون  107و  LATمثبت آزمون  نمونه 63 و بودند

( 2013و همکاران )Tavassoli  .قرار گرفت اییدت مورد IFAT با آزمون

در شیر خام  توکسوپالسما گوندی تک یاخته DNAبه مطالعه حضور 

ای واکنش زنجیرهشرقی ایران با استفاده از روش بز و گوسفندان شمال

نمونه شیر خام گوسفند و  625این پژوهش پرداختند. در  مرازپلی

دست آمده نمونه شیر خام بز مورد مطالعه قرار گرفتند و نتایج به 280

نمونه از  16درصد یعنی  63/4نمونه شامل  19حاکی از آن بود که 

نمونه از نمونه شیر  3درصد یعنی  07/1نمونه شیر خام گوسفندی و 

، بودند توکسوپالسما گوندی هتک یاختخام بز مورد مطالعه آلوده به 

و همکاران  Spisak مشابه بود.اخیر که نتایج این پژوهش با مطالعه 

 توکسوپالسما گوندیهای ضد تک یاخته بادیبه مطالعه آنتی (2010)

تک یاخته در شیر خام بز در یک مزرعه در شرق  DNAو حضور 

 ما گوندیتوکسوپالسیاخته  های ضد تکبادیاسلواکی پرداختند. آنتی

بز مورد آزمایش تشخیص داده نمونه شیر خام  87از  تا نمونه 43در 

ترین شیوع در کم ماه و 72بزهای بیش از  ترین شیوع درکه فراوان شد

 Langoni و  Costaپژوهش در گردید. گزارش ماه 36تا  12بزهای بین 

 هایزوئیت خوراندن برادی تجربی با طورهای ماده وستر بهرت ( 2010)

در شیر  گوندی توکسوپالسما یاختهتک حضور شدند. آلوده توکسوپالسما

چنین انتقال تایید شد. هم PCRهای مورد آزمایش از طریق آزمون رت

 IFAT ،MAT طریق ها ازرت نیز به بچه گوندی توکسوپالسمایاخته تک

( هشت 2014) همکاران و  Dubeyدر پژوهش  تایید گردید. PCRو 

آلوده شدند و حضور تک  توکسوپالسماتجربی با اووسیست  طوربز به

یاخته در شیر و احتمال انتقال آن به گربه و موش از طریق خوراندن 

یاخته ها بررسی شد. نتایج این مطالعه حضور تکپنیر و شیر بزها به آن

 PCRروش توکسوپالسما گوندی را در شیر بزها و در پنیرهای تازه به

یاخته توکسوپالسما با حضور تک (2017) همکاران و Ossaniکرد.  تایید

 %95/30های استان سانتا کاتارینای برزیل پرداختند. در شیر میش

هایی که از لحاظ سرمی مثبت ( نمونه شیر میشمورد 42از  13)

 Amairiaبودند، به تک یاخته توکسوپالسما گوندی هم آلوده بودند. 

توکسوپالسما گوندی را در شیر ( شیوع مولکولی 2016و همکاران )

 %8/7خام بز در تونس بررسی نمودند. شیوع مولکولی انگل در شیر 

ارتباط مثبت  (2017) و همکاران Boughattasدر مقاله  تعیین گردید.

نوشیدنی شیر و انتقال عفونت توکسوپالسما به انسان گزارش شده 

های از میزبان ولید انگل در بافت شیرهای جدید در مورد تاست. داده

، فرهنگ اجتماعی باال و دست آمده است. محصوالت گاویهمختلف ب

شرقی با قابل انتقال بودن کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیای جنوب

تری داشتند و فاکتورهایی توکسوپالسموز از طریق شیر ارتباط کم

های دچار نقص ایمنی و کشورهای چون محصوالت بزی، جمعیتهم

تری ای شمالی، خاورمیانه و نواحی آمریکای التین ارتباط بیشآمریک

که در ی ادر مطالعه .با شیوع توکسوپالسموز از طریق شیر داشتند

است  درصد بوده 80 تا 30 وع عفونت در حدیش ها انجام شده بودگربه

دهد که نشان می مسأله اینباشد. میر جهانی آن یکه باالتر از مقاد 

در حد به نسبت  ایرانو هوایی  ا در مناطق مختلف آبهابتالی گربه

در  وعیدر مطالعات انجام شده بر میزبانان واسطه، ش باشد.میباالیی 

وع در بز یدرصد بود. ش 33تر و در حد شبیانات  حیو هیگوسفند از بق

تا   0 در حد نیزدرصد و در مرغ  9/8 حدود درصد، در گاو 21 در حد

پژوهشی  براساس .(Jalali monfared، 2012 و Mostafavi) بود درصد 36

تر مشخص شد که بیش ( در مونتانا در ایاالت متحده1985) Dubeyاز 

بادی نتیاند، فقط عیار پایینی از آطور طبیعی آلوده شدههگاوهایی که ب

یاخته توکسوپالسما را نمایش داده و گوسفند و گاو حساسیت ضد تک

نشان دادند.  خود یاخته ازرا نسبت به تک ریهومورال مغای العملعکس و

های پژوهش کنونی از لحاظ باالتر بودن نتایج این دو مطالعه با یافته

گوسفند نسبت به سایر حیوانات مشابه  توکسوپالسما در تیتر پادتن ضد

 مصر، اتیوپی، های زیمبابوه،در مطالعات محققین دیگر در کشور بود.

 توکسوپالسما یاختهتک به گوسفندان آلودگی یوعش صربستان و ترکیه ایران،

گزارش شده  3/68و  67/55، 6/72، 56، 7/41، 8/47ترتیب بهگوندی 

 ،و همکاران Hamidinejat)خوانی دارد است که با مطالعه حاضر هم

 Negash ؛2007، و همکاران Klun ؛2005ن، و همکارا Hove ؛2008

 ،و همکاران  Babur؛ Shapan ،2005و   Sevgili؛2004، و همکاران

  توکسوپالسما گوندی یاختهتک حضور بر دیگر جمله مطالعات، از(2008

و  Van der puije .کرد توان اشارهحیوانات به مطالعات زیر می در سایر

سما توکسوپال یاختهتک بادیآنتی وجود مطالعه به (2000) همکاران سایر
بادی در گوسفندان و بزهای غنا پرداختند. در این پژوهش آنتی گوندی

منطقه مختلف از  28بز از  526گوسفند و  732نمونه شامل  1258

گرفت.  مورد مطالعه قرار االیزا غنا از طریق آزمون سه منطقه اکولوژیکی

ی هاها مثبت بودند. میزان آلودگی در نمونهاز نمونه درصد 5/30کل  در

درصد گزارش شد. وجود  8/26 های بزدرصد و در نمونه 2/33گوسفند 

درصد  1/21د و در حیوانات نر درص 8/35بادی در حیوانات ماده آنتی

( در پژوهشی به مطالعه سرولوژی 2006و همکاران ) Daryayiبود. 

در گاو، گوسفند و بز در  توکسوپالسما گوندی یاختهتک بادی ضدآنتی

ی دام استان مازندران پرداختند. در این پژوهش تعداد هاکشتارگاه

نمونه خون گاو، گوسفند و بز از سه منطقه غربی، مرکزی و  639
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صورت استریل اخذ گردید. کشتارگاه استان مازندران به 9شرقی از 

 5/72نمونه )  463های مورد مطالعه نتایج نشان داد که از کل نمونه

نمونه  176منفی و  وپالسما گوندیتوکس یاختهتکدرصد( از نظر 

ترین میزان آلودگی در گوسفند و درصد( مثبت بودند. فراوان 5/27)

نتیجه گرفتند که با توجه به  هاآنترین میزان در گاو مشاهده شد. کم

در گوسفند و بز و  توکسوپالسما گوندی یاختهتکباال بودن شیوع 

یاخته از ل این تکاهمیت مصرف گوشت این حیوانات، امکان انتقا

تر طریق خوردن گوشت خام یا خوب پخته نشده این حیوانات بیش

( به مطالعه 2012و همکاران ) Zhouدر پژوهشی  .از گوشت گاو است

در جنوب  شیری هایگله در گوندی توکسوپالسما یاختهتکسرولوژیکی 

های شیری نمونه سرمی از گله 350چین پرداختند. در این تحقیق 

آوری شد جمع 2010و  2009های رعه در گوانجو چین در سالمز 5

 از طریق تست غیر توکسوپالسما گوندی یاختهتکبادی و از نظر آنتی

بادی هماگلوتنین مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان مستقیم آنتی

درصد است.  7/5 توکسوپالسما گوندی یاختهتکداد که آلودگی به 

در  توکسوپالسما گوندییاخته تککه  کرد صنتایج این پژوهش مشخ

 .های مورد مطالعه در این منطقه وجود داردسنی دام هایگروه همه بین

( Virginiaو  Maryland( در آمریکا )2008) همکاران و Dubey پژوهش

یاخته ها به تکدرصد نمونه 1/27بره نشان داد که  383بر روی 

ایج ان تا حدودی با پژوهش کنونی اند که نتآلوده توکسوپالسما گوندی

 مشابهت دارد.

 های شیر خام گاو و خصوصاً پژوهش کنونی نشان داد که نمونه       

 توکسوپالسما گوندی یاختهگوسفند و بز از شیوع فراوانی از نظر تک

 12باشند. باالتر بودن میزان شیوع در شیر خام گوسفند )برخوردار می

انتقال این  حیوانات، امکان مصرف شیر این اهمیتدرصد( و با توجه به 

خام یا خوب پخته نشده این حیوانات  یاخته از طریق خوردن شیرتک

تواند شروعی برای ارائه نتایج این تحقیق میتر از شیر گاو است. بیش

 توکسوپالسما گوندی یاختهتک حضور زمینه در بعدی کاربردی تحقیقات

های شیری و کسیناسیون بهینه گلههای شیر خام باشد. وادر نمونه

نه  توکسوپالسما گوندی یاختههای گوسفند بر علیه تک گلهخصوصاً

یاخته را در گله و بروز سقط جنین در تنها جلوی درگیری این تک

یاخته به شیر ه باعث جلوگیری از انتقال این تکگیرد بلکرا میها دام

یر خام یا نیم جوشیده رسد که مصرف شنظر میگردد. بهخام نیز می

 توکسوپالسما گوندی یاختهگوسفند دلیل احتمالی شیوع باالی تک

تری برای اثبات منبع دقیق آلودگی های بیشوجود بررسی است. با این

 نیاز است.  توکسوپالسما گوندی یاختهتکهای شیر خام به نمونه
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