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  یشده به روش تجربجاد یا ینیتوکسوپالسموز بال یشناس بیآس یبررس
  

 3ن نورانییو حس 2ژاد ن ، مرتضی حسینی*1فرزانه حسینی
 
 

  ايران. -شهرکرد ،دانشگاه شهركرد يدانشکده دامپزشک ،يدامپزشک دكتري تخصصي راديولوژي ارياستاد ١
 ايران. -شهرکرد ،دانشگاه شهركرد يه دامپزشکدانشکد ،کوچک يها دام يداخلدكتري تخصصي  ارينشدا ٢
  .رانيا -مشهد ،مشهد يدانشگاه فردوس يدانشکده دامپزشک ،يگروه پاتولوژ اريدانش ٣
 

۰۷/۰۲/۱۳۹۴: تاريخ پذيرش                               ۲۵/۰۱/۱۳۹۴تاريخ دريافت:   

 
  چکیده

  
ن يتر ، مهمياهل يها گربه شود. گربه سانان مخصوصاً يجاد ميا يسما گوندئتوکسوپالاست که توسط انگل  يماريتوکسوپالسموز، بهدف: 
ت ياز فعال يک ناشيستوپاتولوژيعات هيضا يابين مطالعه، ارزيهدف از اآيد.  يوانات به شمار ميگر حيانسان و د ياخته براي ن تکيمخزن ا

  .استها  اخته در گربهين تک ي) اRhک (يپ يت
 يها معده، روده ها، کبد، پانکراس، طحال، مغز، قلب و چشم از گربه يها از بافت ييها نمونه يآور اقدام به جمعن منظور، يبه ا :ها روش

  د.ش يد مأييت ينيبال يها افتهيک و يسرولوژ يها با بررس گربه يد. آلودگشپ از انگل ين تيآلوده شده با ا
ها به رغم داشتن  بود. دو مورد از گربه يو عضالن يا ون بافت غدهي، دژنراسيسلول يها بافت معده نشان دهنده وجود واکوئول يبررسنتايج: 

 يون بافتينشان دهنده وجود دژنراس يعضالت قلب ينداشتند. بررس همعد در بافت يريدرگ ،گريد يها بافت يرياخته و درگي تر ضد تکيت
ون در يها، دژنراس شدن آن يا سنگفرشيبرکوهن و يغدد ل يپوشش يها ن رفتن سلولياز ب بيانگرها  روده يابيبود. ارز ها از گربه در سه مورد

 يابيد بود. ارزيشدن، خصوصا در پالپ سف يستياز نکروز و ک يطحال، حاک يابيدر پنج قالده گربه بود. ارز يلئوم و نکروز بافتيا يها سلول
دچار  يشش قالده گربه مورد بررس يه در تماميبود. ر ها هاز نمون در چهار مورد يون بافتيهمراه با دژنراس يريگه نشانگر دريبافت کل
رات ييدر مغز و تغ يآماس يها و حضور سلول يها، پرخون ، استحاله نورونيکروگليش ميبود. افزا ينينابيب يزم و پنومون ي، آمفيآتلکتاز

  ف در پانکراس مشاهده شد.يخف يستيک
  .هاي مورد بررسي بود نده وجود درگيري در عمده بافتنتايج بررسي پاتولوژيک نشان ده :گيري بحث و نتيجه

 
  .يستوپاتولوژي، گربه، هينيتوکسوپالسموز بال: يدیکل يها واژه
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  مقدمه
ک انگل ي Toxoplasma gondii يداخل سلول اختهي تک

گرم است.  وانات خونيگرحيد انسان و ع دريطلب شا فرصت
ت، ياسپوروزوآت، ياووس يپنج شکل عفون ين انگل دارايا

ن، چرخه ي. همچناستست يت وکيزوآ يت، براديزوآ يتاک
و خارج  يا مرحله داخل روده ن انگل شامل دويا يزندگ
، يزبان قطعيعنوان تنها م سانان به .گربه)۱( است يا روده

انتقال  .را دارندق مدفوع يت انگل از طريقدرت انتشار اووس
 دفع شده در يها تيق اووسيطر از انسان اساساً آن در

 يست بافتيآلوده به ک يها گوشت آلوده و يها مدفوع گربه
 يافراد دارا به توکسوپالسما در يزنده است. اگرچه آلودگ

که  يافراد اما در ؛سالم بدون نشانه است يمنيستم ايس
ماران يب خصوص در به هستند يمنيستم ايضعف س دچار

 د عودشو يديممکن است باعث عوارض شد دز،يمبتال به ا
 .)۲( کند يت ميانسفال جاديا T.gondii نهفته با يآلودگ

جاد سقط در يا دليل به يتوکسوپالسما گوندئعفونت با 
ت يز اهمئحا يگوسفند و خوک از نظر اقتصاد ويژه هها ب دام

زبانان واسط تمام يو م ييزبان نهايم سانان . گربهاست
و ان پرندگان ين ميکه در ا هستندگرم  وانات خونيح

وانات با يو ح ها دارند. انسان يتر جوندگان نقش مهم
ردن خو، (oocyst)ت يآلوده به اووس يخوردن آب و غذا

کنند.  يافت ميعفونت را در ،وند عضويآلوده و پ يها بافت
ندارد. در  ينين عالئم بالان انگل در اکثر بالغيعفونت با ا

 يرکو موجباند  آلوده شده يکه به طور مادرزاد يکودکان
ن در افراد دچار يهمچن ؛شود يم يذهن يافتادگ و عقب
 مشاهده شده است يعالئم خطرناک يمنيستم اينقص س

انگل شامل دو مرحله است: مرحله  يچرخه زندگ ).۳(
در روده گربه اتفاق  تنهاکه  )ير جنسي(تکث يا داخل روده

ب وجود ين ترتيبه ا .آورد  يت را به وجود ميافتد و اووس يم
است و  يانگل ضرور يکامل شدن چرخه زندگ يبراگربه 

دهد.  يزبان واسط رخ ميکه در بدن م يا مرحله خارج روده
ت يزوآ يبراد يحاو يبافت يها ستين مرحله کيدر ا

(bradyzoite) ه درطول ياول يآلودگ .)۴( شود يل ميتشک
تواند منجر به  يم و واسط يينها يها زبانيدر م يآبستن

دروسفالوس، يمثل ه ينيجن يها ا نقصي مرگ نوزاد
ه شود که ممکن است يميه و مشي، التهاب شبکيکندذهن

. در )۵( طول رشد رخ دهد ا دري و تولدبدو  دراين عوارض 
جاد يا از داليل يکيز، توکسوپالسموز ين يسطح دامپزشک

و مرگ  ييزا است که باعث سقط، مرده يمثل ديعوارض تول

 يمختلف يها شود. روش يدر گوسفند، بز و خوک م ينيجن
رفته  اخته به کاري ن تکيا از يص عفونت ناشيتشخ در

 يها تست و انگل يجداساز ها، ن آنيتر مهم است که از
تواند در  يک ميستوپاتولوژيه يک است. بررسيسرولوژ

 يها در بافتاخته ي ن تکياز ا يعات ناشيضا يبررس
  به کار رود.مختلف بدن 

  
  ها مواد و روش

 ياخته مورد استفاده برايه تک يته براي :اختهي ه تکيته
مورد  يها ژن يدست آوردن آنته و ب يجاد عفونت تجربيا
ه يک اقدام به کشت سويسرولوژ يها يبررس براياز ين

Toxoplasma gondii Rh  محلول  د.ش يدر کشت سلول
-RPMIط کشت شامل محلول يعنوان مح مورد استفاده به

نانوگرم  ۵۰و  ينيم گوساله جندرصد سر ۲به همراه  1640
پس از  ن بود.يسين و استرپتومايليس يتر پنيل يليدر م

تعداد  ،کشت سلول يها تيزوآ يتاک يکشت و جداساز
ل ياستر PBSتر يل يليک مياخته در ي تک ۱۰۰۰۰

به کار رفت از  يتجرب يماريجاد بيا برايو  شد يساز معلق
 IFATتست انجام  برايدست آمده ه ب يت هايزوآ يتاک
  استفاده شد.نيز 

به دو  ين بررسيدر ا مورد استفاده يها بچه گربه :واناتيح
قبل از انجام  شدند. يبند ميش و کنترل تقسيگروه آزما

شد و سرم خون  يريگ مورد نظر خون يها ش از گربهيآزما
 يتوکسوپالسما گوندئاخته يها از نظر عدم وجود تک  آن
مورد استفاده قرار گرفتند  ييها گربه پاياند و در ش يابيارز

ضد  يدارو اخته نبودند.ين تک يپادتن ضد ا يکه دارا
هر دو  يها گربه يبرا يروز متوال ۵انگل مبندازول به مدت 

  گروه استفاده شد.
 سويهجاد عفونت با استفاده از يا براي وانات:يح يساز آلوده

Rh اخته ي تک ۱۰۰۰۰ يحاو محلول يتوکسوپالسما گوندئ
گروه  يها م از گربهبه هر کدا يداخل صفاقصورت  به

ک يو پس از پايان دوره، بررسي پاتولوژ دش تزريق شيآزما
  .به عمل آمد

 پژوهشن يژن مورد استفاده در ا يآنت: يسرولوژ يبررس
SAG1 ه از ي(منبع ته زه بوديليوفيکه ابتدا به صورت ل

در آب مقطر حل شد و به  ،آلمان) ش لوفلريفردر سسهؤم
سپس با رقت  ؛اتاق قرار گرفت يک ساعت در دمايمدت 
ق شد. يم رقيکربنات سد يموالر ب ۱/۰در محلول  ۱:۱۵۰

 ۱۲۰( خته شديزا رياال يها محلول حاصل در کف گوده
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درجه  ۳۷ يک ساعت در دمايتر) و به مدت يکروليم
ه شده و يتخل مذكورمحلول  آنگاهد، شگراد انکوبه  ينتاس
به اضافه  PBSب ي(ترک PBS-Tلول زا با محيت االيپل

در  يمورد بررس يها بار شستشو داده شد. سرم ۳ن) يتوئ
درصد سرم اسب (محلول  ۲۰ يحاو PBS-Tمحلول 

blockingم ساعت انکوبه شدند. يو به مدت ن قيق) ر  
 ۳ يبرا  PBS-Tشستشو با عمل  مجدداً يدر مرحله بعد

 Goat-anti-catگر انجام شد. کونژوگه مورد استفاده يبار د

HRP در محلول  ۱:۴۰۰۰زان يبه م گما بود کهيسPBS-T 
ت يپل يها به کف گوده شد و قيدرصد سرم اسب رق ۲
 دستگاه م ساعت درينبه مدت افت و يزا انتقال ياال

 ۳به تعداد  PBS-Tسپس با محلول ؛ دشانکوبه  ،انکوباتور
 مسرانجاز با آب مقطر شستشو انجام شد. يمرتبه ن ۲بار و 

حل شده در  TMBتر يل يليم ۱ يمحلول سوبسترا که حاو
ترات فسفات بافر و يتر سيل يليم ۹ د،يسولفوکسا ليمت يد
زا انکوبه شد. يت االيدر پل ژنه بود،يتر آب اکسيکروليم ۲

ز ها با استفاده ا ه واکنشيقه کليدق ۱۵پس از 
ج جذب ينتا ؛ آنگاهک نرمال متوقف شدنديدسولفورياس
نانومتر  ۴۵۰در طول موج در يزا رياالتفاده از با اس ينور

 يمورد استفاده جهت بررس يها نمونه شد.خوانده 
کس و پس از ين فيدر فرمال يآور ، پس از جمعيپاتولوژ
قرار  يابين مورد ارزيائوز-نيليهماتوکس يزيآم رنگ

 يز جهت بررسيها ن هيوگراف ريراد يگرفتند. بررس يم
  شد.، انجام ينيبال
  

  نتایج
در  يريک نشان دهنده وجود درگيپاتولوژ يج بررسينتا

بافت معده نشان  يبود. بررس يمورد بررس يها عمده با فت
 يا ون بافت غدهي، دژنراسيسلول يها دهنده وجود واکوئول

تر ضد يها به رغم داشتن ت بود. دو مورد از گربه يو عضالن
 يمعد يريدرگ گر،يد يها بافت يريو درگاخته يتک 
نشان دهنده وجود  يعضالت قلب يتند. بررسنداش

ها نشان  روده يابيدر سه مورد بود. ارز يون بافتيدژنراس
برکوهن و يغدد ل يپوشش يها ن رفتن سلوليدهنده از ب

لئوم يا يها ون در سلوليها، دژنراس شدن آن يفرش ا سنگي
طحال،  يابيدر پنج قالده گربه بود. ارز يو نکروز بافت

د يدر پالپ سف شدن، خصوصاً يستيو کاز نکروز  يحاک
ون يهمراه با دژنراس يريگه نشانگر دريبافت کل يابيبود. ارز

شش قالده گربه  يه در تماميدر چهار مورد بود. ر يبافت

 ينينابيب يزم و پنومون ي، آمفيدچار آتلکتاز يمورد بررس
و حضور  يها، پرخون ، استحاله نورونيکروگليش ميبود. افزا

ف در يخف يستيرات کييدر مغز و تغ يآماس يها سلول
  پانکراس مشاهده شد.

  
  بحث

در تشخيص عفونت ناشي  SAG1سازي شده آنتي ژن جدا
كار رفته ه در برخي حيوانات ب ،گوندئي توكسوپالسمااز 

در بررسي اين عفونت  از جمله موارد استفاده از آن، ؛است
ر د ).۶( انجام شده است ٢٠٠٩در سگ بوده كه در سال 

پس از  ٢٠د كه تا روز شمشخص  بررسي راديوگرافيك،
ها به چشم  م راديوگرافيكي دال بر عفونت ريهئعال عفونت،

هاي پيشين راديولوژيك نشان  خورد. نتايج بررسي ينم
ها، تصاوير  دهد كه در توكسوپالسموز باليني گربه مي

 ها با عفونت حاد، نه به ويژه در گربهيراديوگرافي قفسه س
بينابيني تا آلوئوالر را در ريه و آب آوردگي جنب را طرح 

دهند. در تصاوير راديوگرافي شكم  به طور خفيف، نشان مي
هاي لنفاوي مزانتر  هايي در روده يا عقده ممكن است توده

سمت راست  ٤/١مشاهده شود. از دست رفتن مغايرت در 
 رد شكم نشان دهنده التهاب پانكراس است.

ها را بر  ها يا ارگان شكم نيز بزرگي بافتسونوگرافي ااولتر
با  CNSضايعات در  بينيم. اثر تورم يا گرانولوما مي

 .)١( قابل بررسي است MRIيا CT scan  ميلوگرافي و
توکسوپالسما  يوگرافيعالئم راد يبر روانجام شده  يبررس
پس از  ۲۶از آن بود که از روز  ي، حاکRh هيسو يگوندئ

 ينشان دهنده الگو يوگرافيئم راداخته، عالي ح تکيتلق
ه يبرونشيال واضح در ناح يها صورت حلقه برونشيال و به

 (opacity)اند. دانسيته  ها قابل مشاهده بوده هير يپشت
 ينينابيب يافته و الگويش يافزا يعيه طبيها نسبت به ر هير
زمان مشاهده  ها قابل مشاهده بود. هيدر کل ر يکنواختي

 ME49 ،۲۱ه ي، پس از عفونت با سويوگرافيعوارض راد
  روز بوده است.

ک و يماکروسکوپ يها افتهي، ياساس مطالعات قبل بر
و  ينيدچار توکسوپالسموز بال يها ک در گربهيکروسکوپيم

سانان نکروز  ه به هم باشد، در گربهيتواند شب يها م سگ
 ک، پانکراس ويمزانتر يلنفاو يها گره در کبد، يمشخص
  شود. يده ميها د شش

هستند.  در سگ و گربه مشابه CNSده شده در يعوارض د
افت يک گرانولوما يمزانتر يلنفاو يها در روده و گره
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 يدر گربه ها يعيکه به طور طب يبافت يها ستيشود. ک يم
از توکسوپالسموز و نه نئوسپورا  يناش ،شود يدا ميآلوده پ

 يعزبان قطيتنها در م يصفراو -يدانند. التهاب کبد يم
شود.  يده ميسانان د گربه يعني ؛توکسوپالسموز

ه يال يها در سلول يتوکسوپالسما گوندئ يها زونتيش
ت و مشکالت يدرمات اند. ده شدهيسه صفرا ديال کيتلياپ
ت، يعات به داخل حفره شكم، آنسفاليوکارد، تراوش مايم

د و يو عروق كروئ ي، التهاب اجسام مژگانيعوارض چشم
ا ي ييبه تنها (Chorioretinitis)ه يميمشه و يالتهاب شبك

ه ي، التهاب عنب(Uveitis)ه دوم چشم يتوأماً، التهاب ال
(Iritis)يه و جسم مژگاني، التهاب عنب (Iridocyclitis) ز ين

  .)٥(شوند  يده ميد
  

  گیري نتیجه
نتايج بررسي پاتولوژيک نشان دهنده وجود درگيري در 

  هاي مورد بررسي بود. عمده بافت
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