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 چکیده

ی را به ادی زیادن می باشد که ساالنه ضررهای جانی و اقتصیک بیماری زئونوز شایع انگلی در جها توکسوپالسموزسابقه و هدف:  

 مین زده شده استتخ توکسوپالسماگوندی می باشد.تک یاخته داخل سلولی به نام  عامل این بیماری؛ کشورهای درگیر متحمل می سازد

 حاویه ه آب آلودنتقال به وسیلا روش های مختلفی نظیر این انگل از که حدود یک سوم مردم جهان آلوده به این انگل می باشند.

 .ددل می گری منتقزادیا خام آلوده به کیست و یا از طریق مادر نیم پزاووسیت های دفع شده از گربه سانان، خوردن گوشت  

ر های سبزوا شتارگاهدر این مطالعه که در شهرستان سبزوار انجام شد نمونه های مختلفی از دام های ذبح شده در کمواد و روش ها: 

ر د سی گردید.یس بررشامل دیافراگم و قلب مربوط دام های اهلی)گوسفند، بز، شتر( جمع آوری شد و از نظر آلودگی به توکسوپالسموز

 نمونه از گوشت 40 در کشتارگاه  نمونه های قلب و دیافراگم جمع آوری گردید. همچنین شتر 40بز ،  40گوسفند،  40این پژوهش از 

ر روی مارکر ب Nested PCRآزمایش  DNAآوری گردید. ابتدا نمونه ها هموژن شده و  پس از فرایند تخلیص  های چرخ شده نیز جمع

B1 .آن ها انجام شد و نتایج مورد بررسی قرار گرفت 

نمونه  % آلودگی در 37.5% گزارش گردید که   60در نمونه های گوسفند شهرستان سبزوار در مجموع آلودگی به توکسوپالسما یافته ها: 

سوپالسما  آلودگی در نمونه های قلب به دست آمد. همچنین در نمونه های بز، مجموع آلودگی به توک %22.5های دیافراگم، 

گی به لودمجموع آ % آلودگی در نمونه های قلب بود. 17.5% آلودگی در نمونه های دیافراگم،   35گزارش گردید که  52.5%

لب بود. آلودگی ق% آلودگی در نمونه های  20% آلودگی در نمونه های دیافراگم،   45% گزارش گردید که  65توکسوپالسمادر شتر 

 %  به دست آمد. 20% بود و همچنین در شتران آلوده،  5% ، در بزهای آلوده   12.5همزمان قلب و دیافراگم در گوسفندان آلوده 

  بود.  % 26.6% و در گوشت چرخ شده شتر  28ل در گوشت های چرخ شده در  مورد گوشت گوسفند و بزهمچنین  فراوانی انگ

نتایج این پژوهش نشان داد که آلودگی گوسفند و بز نسبت به اکثر مطالعات قبلی در سایر مناطق کشور باالتر می باشد. به نظر می بحث: 

اکولوژیک منطقه، نحوه پرورش و تغذیه دام، سن دام و سایر عوامل در میزان آلودگی رسد تست استفاده شده برای تعیین آلودگی، شرایط 
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این تفاوت  موثر می باشند. آلودگی در گوسفند ماده بیشتر از جنس نر دیده شد و در اکثر مطالعات بین دو جنس این تفاوت وجود دارد.

گوسفندان متفاوت می باشد. در این مطالعه برای اولین بار آلودگی به  آلودگی بین جنس در بز و شتر وجود نداشته و نوع پرورش آن ها با

   IIدر سه حیوان نشان دهنده تایپ های  PCRبر روی محصوالت  RFLPنتایج  توکسوپالسموز در گوشت شتر گزارش گردیده است.

 بوده است و به مطالعات تکمیلی در این زمینه نیاز خواهد بود. III و 

 

 گوشت دام های ذبح شده ،Nested PCR، کسوپالسما گوندیتو: كلیدیواژگان 
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