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بررسی آلودگی توکسوپالسما گوندای در شتران استان یزد با واکنش زنجیرهای پلیمراز
علیرضا سازمند ،§*1موسی توسلی ،2بیژن اسمعیل نژاد  ،3زهرا اسداللهی ،4علی کاظم نیا  ،5سیدحسین حکمتی

مقدم6

 -1مربی ،گروه کشاورزی ،دانشگاه پیام نور یزد ،یزد ،ایران.
 – 9استاد ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -1استادیار ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -4دانشجوی دکتری ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -5تکنسین آزمایشگاه ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -6استادیار ،گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
§ آدرس کنونی :دانشجوی دکتری ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشگاه دامپزشکی وین ،وین ،اتریش.
*نویسنده مسئول مکاتباتAlireza.Sazmand@vetmeduni.ac.at :
(دریافت مقاله 1129/11/1 :پذیرش نهایی)1121/4/1 :

چکیده
تکیاخته توکسوپالسما گوندای یکی از مهمترین عوامل بیماریهای مشترک بین انسان و حیوانات است .لذا در مطالعهی مقددماتی
حاضر به منظور بررسی آلودگی به این انگل 05 ،شتر یک کوهانهی نر و ماده در سنین مختلف که توسط دامداران منطقه یزد نگهداری
میشدند مورد آزمایش قرار گرفتند .همه نمونههای خونی با روش واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRبا استفاده از ژن  B1بررسی شدند.
نتایج نشان داد که در هیچ یک از شتران بررسی شده توسط روش  PCRآلودگی خونی با توکسوپالسما گوندای وجود نداشت .مطالعه
آزمایشگاهی حاضر اولین تالش در بررسی آلودگی شترهای ایران به توکسوپالسما گوندای به روش  PCRمیباشد .انجدا تحقیقدات
بیشتر در دیگر نواحی کشور در فهم اهمیت بیماری الز به نظر میرسد .همچنین آلودگی تجربی شترها جهت بررسدی سدیر بیمداری
پیشنهاد میشود.
کلید واژهها :توکسوپالسما گوندای ،شتر ،واکنش زنجیرهای پلیمراز ،ایران.

مقدمه
توکسوپالسما گوندای یک تکیاختهی تشکیلدهندهی

ولی با تشکیل کیست در بافتهای نیزبانهای واسر از

کیست از شاخه آپی کمپلکسا ( )Apicomplexaاست که

امله نشخوارکنندگان باعث زیانهای اقتصادی از امله

بسیاری از حیوانات خونگرم را در اکثرر ننرا ج انران

نرگ زودهنگام انین ،سرط انرین ،زایمران زودرس و

آلوده نیکند .نیزبان اصلی این انگل گربه سانان هستند،
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علیرضا سازمند و همکاران

نرگ نوزادان نبتال نیشود .انگل نمکن اسرت از ریرج

سالد استخراج کررده و بره چنرار گربره خوراندنرد کره

بلع اووسیست همراه با آب و غذای آلوده به نیزبانهای

گربههرا اووسیسرتهرای توکسوپالسرما گونردای را در

واس انتطال یابد .انتطرال عمرودی از نرادر بره انرین از

ندفوعشران دفرع کردنرد ( .)Hilali et al., 1995اگرچره

ریج افت نیز روش دیگر آلودگی نیباشد ( Tenter et

توکسوپالسموزیس در شتر غالبا بدون نشانههای برالینی

 .)al., 2000توکسوپالسموزیس به عنروان یرک بیمراری

نشخص است ،در تننا گزارش بروز توکسوپالسموزیس

زئونوز با انتشار انرانی ،اررر اردی روی انرین نتولرد

بالینی در شترها ،یک نفر شتر یک کوهانه  6ساله ناده با

نشررده و اشررخار دارای سررتم سیسررتد ایمنرری دارد.

نشرانههرای بریاشرتنایی و سرط انرین بره بیمارسررتان

آلودگی به توکسوپالسرما گونردای نتمروً در انسران و

آنوزشی دانپزشکی ایالت آیووا آنریکرا انتطرال داده شرد

حیوانات سالد بدون عالئد بالینی نریباشرد ،انرا گراهی

که در آزنایشات انگلشناسی تاکیزوآیتهای زیادی در

اوقات باعث نسمونیت انین نریشرود .آلرودگی زنران

ش ها و ترشرحات اکسرودایی نحو ره انبری حیروان

باردار نیتواند باعث بیماریهای شدید و کشرندهای در

یافت شد ( .)Hagemoser et al., 1990بج آنار وزارت

انین و نوزاد شانل سط  ،آنسفالیت ،عطبناندگی ذهنی

اناد کشاورزی ،حدود  008111شرتر در ایرران وارود

و کوری شود ( .)Cook et al., 2000آنتیبادی علیه ایرن

دارد که  20611نفر از آننا در استان یرزد حضرور دارنرد

انگررل در سرررم انسرران و حیوانررات در ایررران برره ررور

( .)Ministry of Agriculture of I.R. Iran, 2010در

گستردهای شرایع (Ghorbani et al., 1978; Hashemi-

این ننططه شرترها بره نن رور تولیرد گوشرت نگرهداری

 )Fesharaki, 1996; Zia-Ali, et al., 2007و فراوانری

نیشوند .بج ا العات نرا تراکنون گزارشری نبنری برر

آن در گروههای نختلم انسانی بین  22تا  47/6درصرد

تشخیص آلودگی شترها بره توکسوپالسرما گونردای برا

گزارش شده است (.)Mostafavi et al., 2011

روشهای آزنایشگاهی نولکولی واود نردارد .واکرن

Camelus

زنجیرهای پلیمراز برای تشخیص این انگل در نمونههای

اگرچرررره شررررترهای یررررککوهانرررره (

 )dromedariusحیوانررات چنررد نن ررورهی ننمرری در

خون ،نایع نغزی-نخراعی و سرایر بافرتهرای بیمراران

بخر هررای خشررک و نیمرره خشررک دنیررا هسررتند ،انررا

آلوده به کار نریرود ( .)Howe and Sibeley, 1995برر

نطالترررات کمررری روی توکسوپالسرررموزیس در ایرررن

همررین اسرراس ،هرردا از نطالتررهی حاسررر تشررخیص

حیوانات انجام شده اسرت .در اکثرر نطراًت ننتشرره از

توکسوپالسما گوندای

تحطیطات توکسوپالسما در شتر ،آزنای

حضرور آنتری-

در خون حیوانات به روش PCR

و تفکیک سویههای این انگل به روش  RFLPبود.

بادی علیه این انگل در حیوانات بره اراهر سرالد انجرام
شرده اسرت ( Hussein et al., 1988; Hilali et al.,
1998; Sadrebazzaz et al., 2006; Hamidinejat et
 .)al., 2013در تننا نطالتره انجرام شرده روی بیولرویی

توکسوپالسررما گونرردای در شررتر ،هیاللرری و همکرراران
کیستهای زندهی انگل را از بافتهای  83شتر به ااهر

184

مواد و روشها
در نطالتررهی نطرردناتی حاسررر ،از دی نرراه  0831تررا
فروردین ناه  0811پنجاه نمونه خرون از شرترهای نرر و
نادهی  6ناهه تا  81ساله امع آوری شد.
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نمونهها از دانداریهای حونه و کشرتارگاههرای اسرتان

تکثیر قطته  021افرت برازی از ین  B0توکسوپالسرما

یزد به صورت تصادفی امع آوری شدند .حیوانرات در

گوندای و  0 µLالگوی  DNAاستخراج شده انجام شد

زنان نمونهگیری هیچ عالنت بالینی واسحی از بیمراری

( .)Homan et al., 2000تکثیرررر  DNAانگرررل در

نداشتند .نمونههای خونی گرفته شده ترا زنران آزنرای

ترنوسرایکلر  ،Corbett Research( CP2-003اسررترالیا)

در  -21دراه سلسیوس نگهداری شدند.

انجام شد .پلیمریزاسیون  DNAی  80سریکل بره ایرن

استخراج  DNAاز نمونههای خون با روش ارائه شده

قرار تکمیل شد :دناتوره شردن ( )denaturationاولیرهی

توس فوئنتس و همکاران و با استفاده از کیت استخراج

نمونهها در دنای  17دراه سلسیوس به نردت  4دقیطره

 DNAشرکت  Fermentasآلمان انجام شد ( Fuentes et

و دناتوره شدن سیکلها در دنای  17دراره سلسریوس

 .)al., 1996بدین صورت کره  011نیکرولیترر از نمونره

به ندت  0دقیطه ،انیلینر

( )annealingاولیره در دنرای

خون برا  011نیکرولیترنحلرول کافرتگرر حراوی mM

 00درارره سلسرریوس برره نرردت  0دقیطرره ،اکستنشررن

1/0 ،01 mM KCl ،0/0 mM MgCl2 ،01Tris-HCl

( )extensionدر  42دراه به ندت  0دقیطه و اکستنشرن

نیلی گرم یًتین بهازای هر نیلریلیترر1/0 Tween 20 ،

( )extensionننررایی در دنررای  42درارره برره نرردت 01

درصد و  21نیکروگرم پرتئیناز  Kنخلرو و بره نردت

دقیطه انجام شد DNA .کنترل نثبت برای توکسوپالسرما

 11دقیطه در دنرای  00دراره سلسریوس قررار گرفرت.

گوندای از انستیتو پاستور تنیه شد .از آب نططر هرد بره

سپس برای غیرفتال کردن پرتئیناز  Kنمونههرا در دنرای

عنوان کنترل ننفی استفاده شد .نحصروًت  PCRبرا یل

 17درارره سلسرریوس برره نرردت  01دقیطرره بررا دور ×g

آگرراروز  2درصررد الکتروفررورز و بررج دسررتور شرررکت

 02111سانتریفیوی شده و نایع رویری بره عنروان DNA

سازنده تحت تأریر آنرزید نحردود کننردهی  AluIنرورد

استفاده گردید PCR .روی حجد  01نیکرولیتر شرانل 0

هضد آنزیمی قرار گرفتند.

نیکرولیتر از برافر 01 x PCRحراوی 41mM Tris-HCl
(،)pH 3/3

20 ،211mM (NH4)SO4

1/0 Tween

درصد به عرالوه  201 µM ،2 mM MgCl2از هرر دی-

یافتهها
در پرووه

حاسررر ،نحصرروًت واکررن

زنجیرررهای

نوکلئوتید تری فسفات 0/20 ،واحد برینالمللری DNA

پلیمراز نشانگر عدم حضور زوآیتهرای توکسوپالسرما

 ،Fermentas( Taq polymeraseآلمان) 01 pM ،از هرر

گوندای در  01نمونه خون نحیطی شترهای یک کوهانه

پرایمر )8´- CGCTGCAGGGAGGAAGACGAAAGTTG -0´( ToX 7

استان یزد بود .شکل  0نتایج نربو ه را نمای

نیدهد.

و  )8´- CGCTGCAGACACAGTGCATCTGGATT -0´( Tox 0بررررای
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علیرضا سازمند و همکاران

شکل  -1محصول  )925 bp( PCRاز ژن  B1تکثیر یافتهی آلوده به توکسوپالسما گوندای :ستون  :Mمارکر  95جفت باز ،ستون  :PCکنترل مثبت،
ستونهای  1تا  :8تعدادی از نمونههای آزمایش شده.

بحث و نتیجهگیری

گزارش شده اسرت ( Hussein et al., 1988; Hilali et

برخالا دامهای نرزعه ناننرد گراو ،گوسرفند و برز،
توکسوپالسموزیس در شترها به ور گستردهای نرورد

.)al., 1998

واکن

زنجیرهای پلیمراز که در آن قسرمتی از ینروم

انگرلشناسران اغلرب

 DNAتوکسوپالسما گوندای قابرل ردیرابی اسرت ،بره

نبتنی با یافتههای آزنایشات سرم شناسی است که برای

دلیل حساسیت و ویوگی کرافی ،برر دیگرر روشهرای

توکسوپالسموزیس استاندارد هستند .گروههای

تشخیصی اراحیت دارد .دسرتیابی سرریع بره نترایج از

تحطیطاتی نتتددی در ننا طی از دنیا کره شرتر پررورش

دیگر نزایای ایرن روش اسرت (.)James et al., 1996

نییابد ،فراونی نتفاوتی از شیوع توکسوپالسموزیس را

اگرچه در نورد توکسوپالسرما

گونردای از روش PCR

گزارش کردهاند .در ایران صردر برزاز و همکراران برا

اغلب برای ردیابی انگل در بافت استفاده نریشرود ،برا

فلورسنت غیرنستطید آنتیبادیهای انگل را در

این حال ،خون در دسترسترین نمونه نورد نیراز بررای

 7/06درصرد شرترهای نشرند ( Sadrebazzaz et al.,

انجام  PCRبه نن ور تشخیص در نوارد انسانی و دانی

 ، )2006و حمیررردی نجرررات و همکررراران برررا روش

نررری باشرررد ( .)OIE, 2008حضرررور و نطاونرررت

آگلوتیناسیون اصالح شده شیوع سررنی  07/40درصرد

توکسوپالسما گوندای در خون به سویه و نحوهی آلوده

را در شررترهای یررزد ()Hamidinejat et al., 2013

شدن نیزبران بسرتگی ارتبرا دارد .آلرودگی نیزبران از

گزارش کردند .در شترهای نصرر و عربسرتان سرتودی

ریج تاکیزوآیت ،برادیزوآیت و اسرپوروزوآیت اررر

هد به ترتیب  04/7درصد و  06درصرد شریوع سررنی

قابل توانی بر زنان حضور انگل در خون و نطاونرت

بررسی قرار نگرفته است و دان
سنج

آزنای
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آن دارد .حضور انگل در خون در فاز حاد رخ نیدهرد

نیتوان با آلودگی تجربی شتر با توکسوپالسما گوندای

و عانل آن تاکیزوآیرت نریباشرد ( Tavassoli et al.,

به این پرس ها پاسخ داد .بنرابر ایرن ،پایرهریرزی یرک

 .)2013در نطالتررات بررر پایررهی  PCRبرررای ردیررابی

نطالترره انررت بررسرری سرریر بیمرراری در ایررن حیرروان

توکسوپالسما گوندای ،ننمترین ننا ج هدا ینهای -

پیشنناد نیشود.

 )SAG0( P81 ،B0و 03 S ribosomal DNAهسررررتند.

در پایان ،همانگونه که اهمیرت توکسوپالسرموزیس

ین  B0و  DNAریبوزونررال برررای پلیمریررزه شرردن در

در پیشررینهی تحطیررج ذکررر شررده اسررت ،توکسوپالسررما

 PCRنناسب هسرتند زیررا ،کپریهرای آنهرا در ینروم

گوندای باعث حدود  20درصد از کل نرگ و نیرهرای

توکسوپالسما واود دارد به نحوی که ین  B0در ینروم

ناشی از پاتوینهای غرذایی در ایراًت نتحرده آنریکرا

توکسوپالسما گوندای  80بار تکرار شده اسرت ( OIE,

نیباشد و نرکرز کنتررل بیمارینرا ( )CDCتخمرین زده

 .)2008; Jones et al., 2000کراربرد ین  B0نزایرای

است که  01درصد از کل افراد از ریج نواد غذایی در

دیگررری نیررز دارد .از املرره ایررنکرره ،پرایمررر  B0در

نترض آلودگی به توکسوپالسما

گونههای قارچی یرا باکتریرایی پلیمریرزه نمریشرود در

 .)et al., 1999در اروپررا نیررز برری

حالیکه ،پرایمرهای ین  P81کمتر از ین  B0اختصاصی

آلررودگیهررای توکسوپالسررمایی انسرران برره نصرررا

هستند .کاربرد ین  B0فط به دلیل ویوگی باًی آن در

نحصوًت گوشتی خام یا کد پختره نررتب نریباشرد

پلیمریزه کردن توکسوپالسما گوندای نیسرت بلکره بره

( .)Cook et al., 2000بنابراین ،اگرچه نتایج نا تخمینی

دلیل حساسیت باًی آن در تشخیص انگل نیز نیباشد

از درصد آلودگی شتران را فراهد نکرد انا از آنارا کره

( .)Jones et al., 2000با استفاده از همین ین توسلی و

نصرررا گوشررت شررتر و تمرراس افررراد شرراغل در

همکرراران در سررال  0833نرررخ آلررودگی پررایینی از

کشتارگاهها و نراکرز تنیره و توزیرع گوشرت برا خرون

توکسوپالسما گوندای در دامهای اهلی ارونیه گرزارش

حیوان نمکن است از ننابع آلودگی برای انسران باشرند

نمودند ولی یک سویه از آن را ادا کردنرد (توسرلی و

( ،)Hilali et al., 1995بنابراین عالوه بر رعایت نکرات

همکاران .)0833 ،در نطالته دیگری توسر توسرلی و

بنداشررت شررغلی ،گوشررت و دیگررر بخر هررای قابررل

همکاران روی  088گوسفند و  027بز از شرمال غررب

نصرا دام باید به ور کانل قبل از نصرا پخته شود.

قرار نیگیرند (Mead,

از  68درصررد

ایران ،سه گوسفند نثبت با یرک الگروی  RFLPیافتنرد
( .)Tavassoli et al., 2013در بررسی حاسر نا نوفرج

سپاسگزاری

به شناسایی نوردی آلوده به انگل نشدید که نیتواند به

نراتب سپاس از حروزه نتاونرت پووهشری دانشرگاه

دلیل عدم حضور زوآیتهرا در خرون حیوانرات نرورد

ارونیه انت تأنین هزینهی اارای ایرن بررسری اعرالم

بررسی یا نطاونت شتر به این انگل باشد .به عطیرده نرا

نیشود.
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Abstract
The protozoan parasite Toxoplasma gondii is one the most important zoonotic pathogens. Therefore, in
the current pilot study a total of 50 Iranian one-humped camels of both sexes and different ages that were
kept by local farmers in Yazd province of Iran were tested for Toxoplasma gondii infection. Whole blood
samples were investigated by PCR assay using B1 gene. The results revealed that none of the tested
camels were infected with Toxoplasma gondii. The current pilot study is the first attempt for detection of
Toxoplasma gondii in camels in Iran by PCR method. Further studies in different regions of the country
seem necessary to outline the importance of the disease. Also, experimental infection of camels with
Toxoplasma gondii is recommended to study the course of the disease.
Key word: Toxoplasma gondii, Camel, Polymerase Chain Reaction, Iran.
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