
 بيماري توكسوپالسموز                          
 
 

  تعريف : 
توكسوپالسموز يكي از بيماريهاي انگلي مشترك بين انسان و حيوانات اسـت. مهمتـرين   
مخزن اين بيماري گربه است كه باعث انتقال بيماري به انسان ودام مخصوصـاً گوسـفند   

  شود. در گربه عالئم خاصي ندارد. مي
  ل بيماريراههاي انتقا

الف) راه گوارش : گوشت گوسفند بيشترين خطر را دارد و مصرف گوشـت نپختـه يـا نـيم پختـه      
شـود. اگـر مـواد غـذايي و سـبزيجات      آلوده به كيست انگلي باعث انتقال بيماري به انسان مـي 

  تواند باعث انتقال بيماري گردد. مصرفي انسان يا علوفه مصرفي دام، آلوده باشد مي
هـاي حاملـه   شود و يكي از بيماريهاي خطرناك براي خـانم از مادر به جنين منتقل ميب) جفت : 

  است و جنين  ممكن است دچار عقب ماندگي ذهني، ناراحتيهاي چشمي و حتي كوري گردد. 
  .  ج) از راه انتقال خون و پيوند اعضاء : اگر از اين راه منتقل شود شدت بيماري بيشتر است

  شود. عمدتاً باعث سقط جنين ميي در دام : هاي بيمارنشانه -3
  هاي بيماري در انسان : نشانه -4

اي بيماري است. يكـي  هسر درد ، جراحات گلو، درد شكم ، بزرگ شدن طحال و كبد از نشانه
ها از جملـه درد چشـم، تـرس از نـور ،     از خطرناكترين عوارض آن ناراحتيهاي چشمي در بچه

دانه در حـوزه ديـد كـه اگـر درمـان      هاي سياه و دانهريزش دائمي اشك از چشم ، ديدن لكه
شـود. اگـر عامـل بيمـاري در مغـز      نشود به آب مرواريد و سـپس آب سـياه تبـديل مـي    

وزوز گـوش و    -كـاهش حافظـه     -گيجـي   -ده باشد عالئم عصبي مثل فلجـي جايگزين ش
  كند.  سردردهاي عجيب بروز مي

  افراد در معرض خطر :  -5
  الف ) افرادي كه با سبزيجات و گوشت بيشتر در تماس هستند بخصوص خانمها . 

   ها و خانمهاي حامله .كنند بخصوص بچهب) افرادي كه در خانه گربه نگهداري مي
  راههاي كنترل و پيشگيري :  -6

  الف) از مصرف سبزيجات ضدعفوني نشده خودداري نمائيد.  
ب) از خريد گوشت فاقد مهر دامپزشكي اجتناب نموده و از مصرف گوشت بصـورت نـيم   

  پخته جداً پرهيز نمائيد.  
  ج) دستها را پس از تماس با سبزيجات و گوشت خام بشوئيد .

ــ   ــدفوع گربـ ــا مـ ــاس بـ ــود   د) از تمـ ــوگيري شـ ــاردار جلـ ــاي بـ ــوص در خانمهـ                              .ه بخصـ
دامپزشكي استان گلستاناداره كل  آموزش وترويجوومي روابط عم  


