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  0011دوم آبان  ی /هفته836 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 04/8/0411تاریخ چاپ:  09/5/0411تاریخ پذیرش:  9/4/0411تاریخ دریافت: 

  
 9911 سال در اصفهان شهر در صنعتی پرورش و خانگی ماکیان در Toxoplasma gondii به آلودگی میزان

 
 2چیان پسته نادر ،4کالنتری رضا ،3یوسفی حسینعلی ،2دارانی یوسفی حسین ،1سامی مهناز

 
 

دهیچک

 یاخته، تک این. باشندمی گرمخون دارانمهره آن واسط میزبان و گربه آن، اصلی میزبان. است زئونوز و زابیماری انگلی ،Toxoplasma gondii ییاخته تک :مقدمه

 از مهمی شاخص تغذیه، ینحوه علت به ماکیان در Toxoplasma شیوع. است عالمت بدون معمول طور به ماکیان، در اما شود، انسان در شدید عالیم باعث تواندمی
 .شود حیوانات سایر و انسان در عفونت ایجاد به منجر تواندمی ،پزنیم یا خام صورت به ماکیان گوشت مصرف همچنین،. است محیط در هااووسیت پراکندگی میزان

 .گرفت قرار بررسی مورد ،Toxoplasma gondii انگل به اصفهان ماکیان آلودگی تحقیق، این در بنابراین،

 آزمایش شده، جدا سرم ینمونه روی بر. شد آوریجمع لخته خون ینمونه 01 کدام هر صنعتی، گذارتخم و گوشتی خانگی، پرورش ماکیان گروه سه از :ها روش

 .شد سنجش آزمایش این از استفاده با Toxoplasma gondii اختصاصی هایبادیآنتی .شد انجام (MAT یا Microscopic agglutination test) سرولوژی
 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد آمده دست به نتایج سپس،

. گردید مثبت نمونه 01 صنعتی گذارتخم در و نمونه، 05 صنعتی گوشتی در ،نمونه 01 تعداد بومی یا خانگی پرورش در ،MAT یژسرولو آزمون انجام با :ها افتهی

0 آزمون انجام با که آمد دست به درصد 1/51 صنعتی گذارتخم در و درصد 1/05 صنعتی گوشتی در درصد، 0/00 خانگی پرورش در نسبی فراوانی بنابراین،
χ و 

 .داشت وجود داری معنی تفاوت سرولوژی نظر از گروه سه بین P < 151/1 ی محاسبه

 غذاهای یتهیه برای ایگیرانهپیش اقدامات است الزم بنابراین، .بودند آلوده Toxoplasma gondii به صنعتی و خانگی ماکیان از توجهی قابل درصد :یریگ جهینت

 .شود انجام انسان و دارمهره حیوانات برای خطربی

 سرولوژی شیوع؛ ماکیان؛ گلوتیناسیون؛ ؛Toxoplasma gondii :یدیکل واژگان

 

 خانگی ماکیان در Toxoplasma gondii به آلودگی میزان .چیان نادر پسته کالنتری رضا، یوسفی حسینعلی، حسین، دارانی یوسفی سامی مهناز، :ارجاع

 .005-001 (:008) 09 ؛0411 اصفهان پزشکی دانشکده مجله .9911 سال در اصفهان شهر در صنعتی پرورش و

 

 مقدمه

Toxoplasma gondii، یاجبلا   یسلول   داخل یااختهی تک انگل کی 

 عنللان  به سانانگربه و گربه ،آن یزندگ یچرخه د . باشدیم زئلنلز و

 و انسلان  جموله  از گلر  خلن دا انمهره از یعیوس فیط و یینها زبانیم

 تلک  نیل ا(. 1) شللد یم گرفته نظر د  واسط زبانانیم عنلان به پرندگان

 از و اسل   تلکسلپالسلما  جلن   یشلده  شلناخته  یگلنله  تنها اخته،ی

 آ لده، لاناتیح د صد ن،یهمچن و واسط زبانیم گلنه، تنلع و نظرتعداد

 جهلان  سراسلر  د  عیشلا  زئلنللز  یزایملا  یب علاملل  از یکی عنلان به

 جهلان  د  یانسلان   یجمع از سل  کی تا که یطل  به شلد؛یم شناخته

 آن، بللدن  زئلنللز (. 1-2) هسلتند  انگلل  نیا به آ لده مزمن صل ت به

 (.3) کندیم تردهیچی اپ آن انتقال از یریگشیپ

 سل  یک و  یزوئیتاک  ،یاووس فر  سه به خلد یتکامو ریس د  انگل

 شلتر یب ،یبعد فر  دو اما گربه، بدن د  تنها  ،یاووس. شلد یم دهید ینسج

 یگربله  ،یملا  یب یینها زبانیم(. 4) شلدیم جادیا واسط زبانانیم گرید د 
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 ملدفلع،  قیطر از  یاووس هالنیویم  وزانه دفع با یگاه که باشدیم آ لده

 واسلط  زبانلان یم و ییغلاا  مللاد  گلر ید ،جاتیسبز آب، شدن آ لده باعث

 لیتشلک  بله  منجلر  انگلل  ریل تکث ی چرخه واسط، زبانانیم بدن د . شلد یم

 د  کله  گلردد یمل  احشلا  و اعضلا  یهمله  د  ینسلج  س یک یادیز تعداد

 مهلا   یمنیا ستمیس تلسط هاآن  شد کا آمد، یمنیا ستمیس وجلد صل ت

 انگلل   یاووسل  ای و آ لده واسط زبانانیم گلش  شدن خل ده با. شلدیم

 (. 5) ابدییم تداو  انگل نیا یزندگ ی چرخه گربه، تلسط

Toxoplasmosis  عالمل   بلدون  اغول   ،سلا م  یمنیا با افراد د 

  افلللراد ریلللنظ ناکا آملللد یمنلللیا بلللا اشللل ا  د  املللا اسللل ،

Human immunodeficiency virus (HIV)  کلله یافللراد و مثبلل 

 انتقلال  د  بلا دا   زنلان  د  ن،یهمچنل  و اسل   شده سرکلب آنان یمنیا

 ،ی نفادنلپات رینظ یما یب تظاهرات یمشاهده احتمال ،یما یب یماد زاد

 و یچشلم  یهلا یملا  یب ،یمرکلز  یعصب ستمیس یرید گ ،یآنسفا لپات

 (.4) دا د وجلد میعال ریسا

 بلا  یآ للدگ  اثلر  د  معمللل  طلل   بله  یلانیل ح و یانسان یهاعفلن 

 ملدفلع  بله  آ لده جاتیسبز و خاک آب، قیطر از اختهی تک نیا  یاووس

 ینپ تله  و پ تله مینل  یهاگلش  د  ینسج یهاس یک خل دن ای و گربه

 یچرخله  یادامله  و انتقلال (. 6-8) شللد یمل  جلاد یا واسلط  زبانانیم ریسا

 یآ للده  یهلا بافل   خلل دن  قیل طر از شتریب یبیتقر طل  به انگل یزندگ

 (.  6) لنددیپ یم وقلع به واسط زبانانیم د  ها یاووس بوع از حاصل

 یاستفاده که اس  شده گزا ش ک،یسرو لژ مطا عات از یبرخ د 

 عفلنل   م لزن  عنلان به گربه نقش از شتریب ا یبس گلش ، از حیناصح

 ل ،یل ط و گلسلفند  بلز،  ماننلد  لانلات یح یغاا(. 3) اس  مطرح یانسان

 زیل ن لانلات یح نیل ا و شللد  آ للده  Toxoplasma  یاووسل  با تلاند یم

 (.9) ندینما آ لده  ا انسان گلشتشان قیطر از تلانند یم

 بلر  دانله  نیزمل  از کله  پرنلدگان  ،Toxoplasmosis یل لژیدمیل اپ د 

 یآ للدگ  از یشاخصل  عنللان  بله  هلا آن یآ لدگ و دا ند  یاهم نند،یچ یم

 (.3) شلد یم گرفته نظر د  گربه از شده دفع یها یاووس تلسط خاک

Toxoplasmosis، ینیبا  میعال فاقد پرندگان د  معملل طل  به 

 نلات یمعا قیل طر از پرنلدگان  د  آن یقطع صیتش   و، نیا از. اس 

 یابیل  د منظل  به یسرم یها شیآزما از ن،یبنابرا. باشدینم ریپا امکان ینیبا 

 نیبلل د . شلللدیملل اسللتفاده Toxoplasma ضللد یاختصاصلل یهللاپللادتن

 Microscopic agglutination test شیآزمللا ،یسللرم یهللا شیآزمللا

(MAT) صیتشلل  د  یسللرم یهللا شیآزمللا نیکا آمللدتر از یکللی 

 سللر  د  تلکسلپالسللما ضللد یاختصاصلل G یهللانیملنلگولبللل یا

 ریل نظ یسلرو لژ  یها  وش ریسا به نسب  و اس  مشکلک لاناتیح

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA )ایلللل و 

Indirect fluorescent antibody (IFA )ازیل ن که چرا دا د؛ یبرتر 

 (.9) ندا د یاختصاص یکلنژوگه به

 لاناتیح انلاع د  عفلن  یل لژیدمیسرواپ د  یتلجه قابل تفاوت

 کله  یعللامو  بله  مللا د  نیا که اس  شده گزا ش م توف فصلل د  و

 دا د یبسلتگ  دهند،یم قرا  زاعفلن  یهاس یک معرض د   ا  یجمع

 طیشللرا و هلللا و آب ،یبهداشللت طیشللرا  ،یللقلم جللن ، سللن،(. 11)

 جموله  از ،یکا  و ی فتا  یا گلها و خاک و گربه با تماس ،ییایجغراف

 لعیشل  زانیل م (.11) هسلتند  هلا تفاوت نیا ی کننده نییتع یاصو علامل

 شده گزا شد صد  8/51 رانیا د  انسان د   یتلکسلپالسملز یسرم

 (. 13) اس  بلده متفاوت ،م توف یهاقسم  د  آن زانیم که (12)

 عفلنل   انتشلا   علاملل  جزء خشک،مهین ای مرطلب مناطق وجلد

 یبقلا  باعلث  و کنلد  جیترو  ا  یاووس لنیاسپل والس تلاندیم و اس 

 خشک ی منطقه د  که اصفهان استان د (. 14-15) شلد طیمح د  ها آن

 د صلد  4/41 زانیل م نیل ا اسل ،  گرفته قرا  رانیا کشل  خشک مهین و

 (.16) اس  شده گزا ش

 زبلان یم عنللان  بله  خلروس  و ملر   ژهیل و به ل یط  یاهم به تلجه با

و  ییغللاا ملللاد صللنع  د  اختللهی تلک  نیللا انتقللال د  رهیللذخ و واسلط 

 شلتر یب مصلر   و ع یطب د  انگل یزندگ ی چرخه شتریب تداو  ن،یهمچن

 یبلرا  مطا عله  نیل ا پلز، مین و یکباب صل ت به انیماک از دسته نیا گلش 

 خلروس  و ملر   د  انگلل  نیل ا ینسلب  یفراوانل  نیلی با  با هد  تع نیاو 

  وش بلا  اصلفهان  ی منطقله  د  یخلانگ  و یصلنعت   وش به افتهی پرو ش

 د  انگلل  ضلد  یبلاد  یآنتل  یفراوان زانیم اساس بر تا شد انجا  یسرو لژ

 ملل د  د  الز  ی اهبردهلا  نیتلدو  جهل   یبهداشلت  یهلا هیتلص ان،یماک

 ریسلا  و یانسلان  یآ للدگ  کلاهش  منظلل   به انگل نیا کنترل و یریگ شیپ

 .شلد  هیا ا یما یب نیا انتقال ی چرخه قطع  یاهم ن،یهمچن و دا ان مهره

 

 هاروش
 یخلانگ  پرو ش یهاخروس و مر  دسته سه :هانملنه یآو جمع( ا ف

 د  افتله ی پلرو ش  ،یصنعت گاا ت م یهامر  و یصنعت یگلشت آزاد، ای

 مطا عله قلرا  گرفتنلد     ملل د  سلن،  گلرفتن  نظلر  د  بدون اصفهان، شهر

(61  =n د  تما  گروه  .)هلا  آن سلر  یهلا  گ از   تله  خلن ی نملنهها 

 شیآزملا  انجلا   و سلر   ی هیل ته جهل   یسل یس 5 زانیم به ذبح هنگا 

 ملزا ع  ای و هاخانه از یخانگ پرو ش یهانملنه. دیگرد هیته یسرو لژ

 از( گلاا  ت لم  و یگلشلت ) یصلنعت  پلرو ش  یهانملنه و اصفهان شهر

 دهنلده  پرو ش از اطالع کس  با و اصفهان شهر م توف یهاکشتا گاه

 .دیگرد هیته ره،یغ و پرو ش محل ی منطقه سن، مل د د 

 پل   بالفاصوه   ته یهانملنه(: MAT) شده اصالح لنیناسیآگولت: ب

 شیآزملا  جه  آن یسرم یهانملنه و شد منتقل شگاهیآزما به یآو جمع از

 منتقلل  شیآزملا  انجا  زمان تا گرادیسانت ی د جه -21 ز یفر به عیسر و جدا

  از ،Desmonet-Remington  وش بلله ژن،یآنتلل ی هیللته یبللرا. دیللگرد

(. 11) دیل گرد اسلتفاده  تلکسلپالسما RH ی هیسل ی نهیفرما  یها یزوئیتاک
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 بلا  شستشلل  بلا   چنلد  از بعد ملش صفاق از شده است راج یها یزوئیتاک

. شلد  صیت وPhosphate buffered saline (PBS( )4/1-2/1 :pH ) بافر

 ی د جله  4 یدملا  د   وزشلبانه  کیل  و م ولل  د صد  6 نیفرما  با سپ ،

 چنلد  شلده،   یل تثب یهلا  یزوئیتاک. شلد  یتثب تا شد داده قرا  گرادیسانت

( pH: 1/8) بلل ات  نیآ کلا   بلافر  محوللل  به و داده شستشل PBS بافر با با 

. دیل گرد منتقلل د صد  2 دیآزا میسد ود صد  4 یگاو سر  نیآ بلم با همراه

 (.  18) اس  تری  یوید  م 2×  111 شده هیته ژنیآنت د  ها یزوئیتاک تعداد
 یل للژ یزیف سلر   از اسلتفاده  بلا  سر  الیسر یها  ق  شیآزما د 

 یهاچاهک د  641/1 حداکثر تا ،( ق  1... ) و 21/1 ،11/1 از لیاستر

U سلر   حجلم هم و هیته ژنیآنت سپ ،. شد هیته خانه 96  یپو شکل 

 یهمله  بله . دیل گرد اضلافه  چاهلک  هلر  د  و( تریکرو یم 51) شد قی ق

 تلللا شلللد اضلللافه 2ME محوللللل از تلللریکرو یم 31 هلللا،چاهلللک

Immunoglobulin M (IgM )و فعللال ریللغ Immunoglobulin G 

(IgG )ی و  ،یل پو گااشلتن  بلا  قله یدق 4-5 ملدت  بله  و گردد یبر س 

  یدمللا د  سللاع  11-12 مللدت بلله  یللپو. شللد م وللل   وتللاتل 

 ملل د  هلا  چاهک ته آن، از پ  و شد داده قرا  گرادیسانت ی د جه 31

 مثبل   تریت عنلان به 11/1 ≤  ق  د  یبادیآنت تریت. گرف  قرا  یبر س

 یتلل   ی شلبکه  لیتشلک  مشاهده، بلدن مثب  ا یمع و شد گرفته نظر د 

 یهلا  نملنله  د  کله  یطلل   بله  بللد؛   یپو شکل U چاهک ته د  مانند

 کله  یچلاهک  نیآخر. شلد یم لیتشک  یپو ته د  یا دکمه حا   ،یمنف

. شلد  گرفته نظر د  مثب  سر  ا یع عنلان به داد، نشان  ا لنیناسیآگولت

 عنللان  بله  مثبل   Toxoplasma سر  و یمنف شاهد عنلان به مقطر آب

 (.19) شلدیم استفاده مثب  شاهد

 22 ی نسل ه  SPSS افلزا  نلر   از اسلتفاده  باها  دادهآما ی بر سی 

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY)  . انجا  گرف 

 

 هاافتهی

 بلد مر  31 و خروس 23 شامل یخانگ  وش به افتهی پرو ش یهانملنه

 یگلشلت  یهانملنه د . شد مثب  مر  13 و خروس 1 ش،یآزما از پ  که

  ش،یآزملللا از پللل  کللله بللللد ملللر  33 و خلللروس 21 ،یصلللنعت

 نملنله  31 ،گلاا  ت لم  ملر   نملنه 61 د  و شد مثب  مر  8 و خروس 1

 یهلا نملنله  د  و 12 ± 6 یخلانگ  یهلا نملنه د  سن نیانگیم. شد مثب 

 حاضلر،  یبر س د . بلد ماه 22 ± 2 گاا ت م مر  د  و 2 ± 1/1 یگلشت

Cut-off ملل د  گلروه  سه هر د  مثب  ملا د نیشتریب. بلد 11/1 شیآزما 

 ی هیللته د  ن،یهمچنلل. شللد مشللاهده 11/1-41/1 یهللا قلل  د  مطا علله،

 یریل گنملنله  اصلفهان  شلهر  اطرا  یهایمرغدا  از تا شد یسع ها نملنه

 نیبل  یدا  یمعنل  اخلتال   لع،یشل  زانیل م یبر سل  از پل   کله  شلد انجا 

 ضلد  IGg یابیل  د جینتلا . نشلد  دهیل د اصفهان شهر اطرا  یهایمرغدا 

Toxoplasma  مشلاهده   .اسل   شده هیا ا 1 جدول د  م توف انیماک د

 نیبل  یسلرو لژ   وش د  بللد و  139/1 برابر یدا  یمعن سطح شلد که می

 .  داش  وجلد یدا یمعن تفاوت گروه سه

 

 بحث

Toxoplasma gondii  گلزا ش  یوحش و یاهو پرندگان از یا یبس د 

 ژهیل و بله  یصلنعت  یهلا یمرغلدا   د  Toxoplasma لعیش .اس  شده

 یاسلتاندا دها   ی عا شر  به یگلشت ی جلجه پرو ش یهایمرغدا 

 بلا  یبللم  یهلا یمرغلدا   د  املا  اسل ،  اندک معمللطل   به یبهداشت

 ی هیل تغا ی نحلله  بله  تلجه با .اس  شتریب معمللبه طل   ،آزاد پرو ش

 د  شلده  رهیل ذخ یهلا دانه از استفاده ای و نیزم از دانه دنیبرچ و انیماک

 زانیللم از یمهملل شللاخص ان،یللماک د  Toxoplasma لعیشلل انبللا ،

 (.18، 21) اس  طیمح د   Toxoplasma یها یاووس یپراکندگ

 یآ للدگ  یسلرو لژ  یبر سل  یبرا MAT شیآزما از ق،یتحق نیا د 

 ود صلد(   29/92) ویژگی دا ای آزملناین . شد استفاده تلکسلپالسما به

و  Dubey یمطا عله  د (. 9، 21) اسل   بلاالیی ( د صد 9/82) حساسی 

 بلا  و هلا جلجله   وی بلر  Toxoplasma سلرمی  شلیلع  میلزان  همکا ان،

 م تولف  یشلهرها  د  یحتل  یمتفلاوت  جینتا یسرو لژآزمایش  از استفاده

د  سایر مطا عات هم وضعی  هملین طلل    . (21مشاهده شد ) کشل  کی

 همکلا ان  و Fengد  مطا علات   ینسب یفراوان زانیماس . به عنلان مثال، 

 ملل د  132د صلد )  9/18 جلجله،  111 ی و بر شیآزما با نیچ د ( 22)

  جلجللله، 251 ی و ونلللدیتا د ( 23) همکلللا ان و Saichua ،(مثبللل 

 ی و کلا یآمر د ( 24) همکلا ان  و Ying ،(مثبل   مل د 26د صد ) 1/11

( 25) همکلا ان  و Vieira ،(مثب  مل د 231د صد ) 4/19 جلجه، 1185

 Rodrigues ،(مل د مثبل   64د صد ) 6/16 جلجه، 386 ی و لیبرز د 

 مللل د 11د صللد ) 6/5 جلجلله، 118 ی و پرتقللال د ( 26) همکللا ان و

 ملل د  51د صلد )  6/1 جلجله،  665 ی و زینو همکا ان  Sarr و( مثب 

 (.  21) ه اس آمد دس  به محاسبه( مثب 

 

 گروه سه در سرولوژی روش با Toxoplasma gondii به آلودگی بررسی آزمون نتایج. 1 جدول

 P مقدار 2χ آزمون (درصد) ینسب یفراوان مثبت ی نمونه هاگروه

 نر ماده کل

 039/0 785/6 333/0( 3/33) 7 13 20 یخانگ

 25/0( 0/25) 7 8 15 یگوشت یصنعت

 5/0( 0/50) - 30 30 گذارتخم
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 و بللد  بلاال  سلال،  2 ≤ سن د  لعیش پاکستان، یاهو یهاجلجه د 

 لعیشل  زانیل م ط،یمح د  ل یط بلدن  ها لید  به زین یخانگ پرو ش د 

 Toxoplasma gondii یبللاال لعیشلل کلله ییجللا آن ازو  بلللد بللاالتر

 نیچنلل شلللد،یملل دهیللد پاکسللتان( زنللان) مللرد  د د صللد(  92/25)

 انسلان،  د  Toxoplasma gondii یبلاال  لعیشکه  شلد یم یریگ جهینت

 زیل ن آ للده  ملر   گلشل   قیل طر از انگل، یآ لدگ انتقال با اس  ممکن

 (.28-29) باشد مرتبط

 د  Toxoplasma یسلرم  لعیش همکا ان، و Dubey یمطا عه د 

 د صلد  24-52 نیبل  MAT آزملن با رانیا( خروس و مر ) یهاجلجه

 د  یامطا عله  د  همکلا ان  و نجلات  یدیحم(. 21) اس  شده گزا ش

 ینملنله  55 جلجله،  قطعله  116 ی و بر MAT آزملن انجا  با اهلاز،

 یمطا عله  د (. 21) نمللد  گزا شد صد  8/51  ا مثب  د صد و مثب 

 ملل د  یپرنلده  91 از آبادخر  یبلم یهاجلجه د  همکا ان و یاحمد

 Toxoplasma ضلد  یهلا پلادتن د صلد(   64/21) مل د 21 د  مطا عه

 بلا  فلا س،  همکلا ان  و یعسلگر  ی مطا عله  د (. 31) دیل گرد ییشناسا

 ،MAT  وش بللا مز علله، لانللاتیح ی و بللر Toxoplasma یابیللا ز

 گلزا ش  ،د صد( 1/11) بلقوملن 9 د   ا Toxoplasma ضد یباد یآنت

 Toxoplasma یابیل ا ز با همکا ان، و یعملئ یمطا عه د (. 31) نملد

 لعیشل  ،MAT آزمللن  بلا  مازنلد ان  د  یبللم  یجلجله  335 تعداد د 

 (. 32) دیگرد گزا شد صد  3/51 یسرم

 د  MAT آزمللن  بلا  Toxoplasma ینسب یفراوان مطا عه، نیا د 

  یصلنعت  یگلشلت  یهلا جلجله  د  و د صلد  33/33 یخانگ یهاجلجه

 یمطا عله  د . شد حاصلد صد  51 گاا ت م یهامر  د  ود صد  25

 گلاا  ت لم  یهلا ملر   ماه، 2 حدود یگلشت یهامر  کشتا  سن حاضر،

 جله ینت ن،یبنلابرا . بللد  سلال  1 حلدود  یبللم  یهلا  مر  و سال 2 حدود

 بله ( خروس و مر ) انیماک د  Toxoplasma لعیش زانیم که میریگ یم

 هلا آن سلن  ن،یهمچنل  و( قف  د  محصل  ای آزاد) هاآن پرو ش  وش

 بله  ابند،ی پرو ش آزاد طل  به ای و برود باالتر سن چه هر. دا د یبستگ

 و یآ للدگ  زانیل م ه،یل تغا نیحل  انگلل   یاووس با شتریب ی ملاجهه لید 

هفتله   1-2 معمللل، طلل    به IgG پادتن.  ودیم باالتر زین یسرم لعیش

 بله  عفلنل   از بعلد  هفته 6-8 د  و شلدیم ظاهر عفلن  کس  از بعد

 (. 4)  سدیم خلد زانیم حداکثر

 نلر  جن  د  یبادیآنت ینسب یفراوان نیب یتفاوت مطا عه، نیا د 

 Toxoplasma ضلد  یبلاد یآنت یسرم یباال تریت. نشد مشاهده ماده و

  یاووس با خاک یآ لدگ بر لید  آزاد، پرو ش یهاخروس و مر  د 

 و هلا یمرغلدا   د  یتیریملد  مشکالت به یصنعت پرو ش د  و انگل

 شللد یمل  مربلل   انیل ماک نیل ا یغاا و آب منابع به هاگربه یدسترس

 بله  نسلب   خلزسلتان  و مازنلد ان  د  یسلرم  لعیشل  بلدن باال(. 25)

 کله  داد نسب  یمیاقو طیشرا د  تفاوت به تلانیم  ا حاضر یمطا عه

 ن،یهمچنل  .اسل   انگل یچرخه استقرا  د  یمیاقو طیشرا نقش دیمؤ

 م تولف  نیمحققل  تلسلط  (Cut-offبلرش )  ی نقطه سطح د  تفاوت

 . (31) انس د

 فاقلد  یهلا  مکلان  د  ایل  و منلزل  د  معمللل  طلل   به یبلم یها مر 

 ماننلد  یمصرف ریغ یها باف  و شلند یم کشتا  یپزشکدا  سازمان نظا ت

 ط،یمحل  د  پرنلدگان  نیا از شده طبخ یغاا یمانده یباق و یاحشا و امعا

 و اطلالع  علد   ن،یبنلابرا . گردنلد  یم دفع یبهداشت ریغ صل ت به ای و  ها

 سلازمان  نظلا ت  علد   و ها کشتا گاه و هایمرغدا  پرسنل و مرد  یآگاه

 ن،یهمچنل  و منازل د  و یسنت یهایمرغدا  ی و خصل  به یپزشکدا 

 یسلالمت  و یفراوانل  نقلش  و بلاز  طیمح د  پرندگان ریسا با انیماک تماس

  یل  عا عد  و آ لده یها باف  به و گرد یها گربه  اح  یدسترس و ها گربه

 نیل ا گلش  کردن خرد و ذبح دنبال به ها دس  یشستشل و یفرد بهداش 

 (.31) دا د نقش Toxoplasmosis گسترش د  یهمگ پرندگان،

 

 یریگجهینت

 یها خروس و ها مر  از یتلجه قابل د صد که داد نشان قیتحق نیا جینتا

 Toxoplasma gondii ضلد  یهلا  یبلاد  یآنتل  نظلر  از ،یصلنعت  و یخانگ

Seropositive بلا  هلا  ملر   که اس   یواقع نیا انگریب ج،ینتا نیا. اند بلده 

 ینسلج  سل  یک یحاو هاآن گلش  باال، احتمال به و اندشده ملاجه انگل

 انسلان  یبلرا  گلشل   د  ملجللد  ینسج س یک که نیا به تلجه با. اس 

 خطلر  یب یغااها یهیته یبرا رانهیگشیپ اقدامات انجا  اس ، کننده آ لده

 . سد  یم نظر به یضرو  انسان، یبرا
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 انیل آقا اصلفهان،  یپزشلک  یدانشلکده  یشناس انگل گروه محتر  استادان

 دکتلر  ،کشلتکا   دکتلر  ،ییغاا ملاد یت صص یدکتر یسام مسعلد دکتر

 یپزشلک دا  ی ادا ه از یمجوسل  دکتلر  و یشماع دکتر پل ، یخامس دیوح

 و ی حمان میمر ها خانم یشناس انگل گروه کا شناسان از اصفهان، استان

  بلا  کله  یناملدا   دکتلر  خلانم  و یتللکو  سلاناز  خلانم  و یملسلل  هیسم

 دادنلد،  قلرا    طلف  ملل د   ا ملا  خلد غید  یب یها کمک و هایی اهنما

 . گردد یم یسپاسگزا 
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Abstract 

Background: Toxoplasma gondii (T. gondii) is a pathogenic and zoonotic parasite, which felines implicate as 

definitive hosts; intermediate hosts are warm-blooded vertebrates. The protozoa can cause serious symptoms in 

humans, while in poultry is usually asymptomatic. The prevalence of Toxoplasma gondii in poultry due to the 

way poultry are fed is an important indicator of the distribution of oocysts in the environment; in addition, 

consumption of raw or under cooked meat of chickens can cause infection in human and other animals. 

Therefore, in this study, the prevalence rate of infection to toxoplasma gondii in domestic and industrial breeding 

poultry in Isfahan City, Iran, was assessed. 

Methods: From three groups of domestic breeding, broiler, and laying eggs poultry, 60 blood clot samples were 

collected. On collected serums, serological modified agglutination test (MAT) was performed. Toxoplasma 

gondii-specific antibodies were assayed by this test. Then, the obtained results were analyzed. 

Findings: By performing the MAT serological test, 20, 15, and 30 samples were positive in domestic breeding, 

industrial broiler, and in laying eggs samples, respectively. Therefore, relative frequency was 33.3, 25.0, and 

50.0 percent in domestic breeding, industrial broiler, and industrial laying eggs, respectively, which by 

performing chi-square test and calculating the P < 0.050 between the three groups, a significant difference was 

observed serologically. 

Conclusion: A considerable percent of domestic and industrial poultry was infected with Toxoplasma gondii. 

Therefore, preventive measures should be conducted to provide safe foods for vertebrate animals and human.  
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