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چکیده
در این تحقیق با مراجعه تدریجی به کشتارگاه اهواز طی سالهای  89 31و  ، 90 31نمونهی سرم  188رأس گاومیش کشتار شده
در کشتارگاه اهواز جمع آوری گردید و ارزیابی توسط دو کیت الیزای تجاری ( IDEXXو ) ID VETو روش NAT

انجام گرفت.

شیوع سرمی نئوسپورا کانینوم در کیت الیزای تجاری  IDEXXو  ID VETو روش  NATبه ترتیب  66/5 ،55/9و  56 /9درصد بود

که اختالف آماری معنیداری داشتند (  )P>0/ 05و کیت الیزای  ID VETبا کیت الیزای  IDEXXو روش  NATتفاوت معنیداری
داشت ،اما تفاوت معنیداری میان کیت
IDEXX

IDEXX

و روش

NAT

مشاهده نگردید .توافق کیت الیزای

و روش  NATضعیف بود و مقدار آماره کاپا به ترتیب  0/ 36و 26

ID VET

 0/بود اما توافق کیت IDEXX

با کیت الیزای

با روش  NATمتوسط

بود و مقدار آماره کاپا  0/ 59بود .شیوع سرمی نئوسپورا کانینوم بر اساس کیت الیزای  IDEXXدر گاومیشهای نر و ماده به ترتیب

 % 53 /7و  % 59 /7و در گاومیش های با سن 2سال و کمتر  % 57 /3و در گاومیشهای باالی  2سال  % 53 /1بود که ارتباط معنیداری
بین جنس و سن و آلودگی وجود نداشت ( .)P<0/ 05
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مقدمه

نئوسپورا کانینوم تکیاخته داخل سل و یرابجا یلو

بسیار شبیه توکسوپالسما گونده ای است ک راب نیلوا ه    

در سال  1984توسط  Bjerkasو همکاران در سگهای
نروژی و سپس در سال  1987در گوس لا هههه هب التبم یا    
میلوآنسفالیت مشاهده شد ،ام و یزاسادج ا

یراذگمان    

ناهنجاریهای جنینی در این حی طم ناو ر  ح اس تتت تتتت (  14و

.)22

با توجه به اهمیت این عامل در گاومیش ،تاکنون در
  

زمین ور یبایزرا ه شششش شه صیخشت یا ی وسرم م نآ یارب       

تحقیقی انجام نگرفته اس ذل ،ت اا ااا ای روظنم هب قیقحت ن    
ارزی ود یبا

ا تیک ل ازی

  

لگآ شور و و رد نویسانیت          

آن در سال  1988صورت گرفت .علت نام گذاری این

تشخیص نئوسپورا ک ونینا ممم در گ ،تفرگ ماجنا شیموا    

با سایر اعضای دسته اسپوروزوا بود و چون ب نیلوا یار   

آن نیز پرداخته شد.

انگل به نئوسپورا ،تشابه سیرتکاملی و ریخت شناس نآ ی
ب م هداد صیخشت را یییییی یش گاه لگنا ،د

 راد ج ای دید

          

نئوسپورا نام گرفت .این انگل م  یی یییتوان ینیلاب یرامیب د    

جدی در سگها ایجاد کند و موج و واگ رد طقس ب

ندرتًاًا در بز ،گوس اکاپلآ و امال ،ندگرک ،نزوگ ،دنف      

شودد د ( 9 ،8 ،6و  .) 18ت تخای ک هههه ه نئوس ونیناک اروپ مممم م در

ش خا هههه ه آپ لپمک ی ک در ،اس هههههههه ه اس زوروپ و ر ،ا ا تس هههههههه ه
اوکوکسیدیدا ،خانواده سارکوسیس وناخ تحت ،هدیت اد ههه هههه

توکسوپالس دراد رارق اروپسوئن سنج و هنیم (((((((((((( ( .) 16
نئوسپورا کانینوم چرخه زندگی دو میزبان گس و دراد ه   

و کایوت تنها میزبان نهایی شناخته شده برای آن هستند.

سگها میتوانند ،هم میزبان واسط و ه  نابزیم م ن ییاه    

انگل باشند .چرخه زن س هب لگنا یگد ه کات هلحرم یییییی ییییییی

زوئیت ،برادی زوئیت و اووسیست تقسیم میشود .تاکی
زوئیت و ب دار ییی زوئی فاب رد ت تت تتته و طساو نابزیم یا

نهایی ایجاد میشوند و هر دو داخل لس  وو ووولی هس رد .دنت

حالی که اسپوروزوئیت در اووسیستهایی که از مدفوع
میزبان نهایی دفع میشود حضور دارند .میزبانان حس سا

میتوانند با خوردن آب و غذای آل یسووا هب هدو س تتت تتتت-

گه التبم ،ا   
های نئوسپورا کانینوم موجود در مدفوع سگ گ

ش  دنو (( ( 9 ،8و  .)11گ یعیبط نابزیم ناونع هب شیموا   

       

ت کک کیاخت و طقس ببسم لماوع زا یکی ناونع هب ه       

     

مهمی برای نئوسپورا ک ونینا ممم محس م بو یی یییش نیا و دو   

ضمنًاًا به تعیین شیوع آلودگی و عوامل میزب ثؤم ینا ر رب    

مواد و روش کار

در ای دت هعجارم اب یعطقم هعلاطم ن ریج ب ی ه              

کشتارگاه اهواز طی ساللله یا

خ نو   

 89 31و  ، 90 31نمونهههی

 188رأس گ هدش راتشک شیموا

شک رد تتتتتتتت تارگاه

اهواز جمع آوری گردی وخ .د نن نننگیری از وری جادو د اب   

استفاده از ونوجکت صورت گرف نومن .ت هه هههه نوخ یا   

جهت تشکیل لخته به مدت یک ساعت در بن ماری 37
درجه    س نا تت تیگ د رارق دار ا هد      ش طسوت نآ زا سپ .د       

اپلیکاتور ،لخته ج و هدش اد زا سپ

رود اب ژویفیرتناس

   

 2500به مدت  01دقیقه ،سرم ج اد ش هلصاح مرس و د    

توسط سمپلر به داخل میکروتیوبه یراذگ هرامش یا    

بها
شده انتقال دادهشد .پس از اتم ویتورکیم ،راک ما ببب ببب
به فریز منتقل و تا زم یامد رد ازیلا شیامزآ ماجنا نا      
 - 20درجه س نا تتیگ گن دار هه هههداریش نمض .دند ًاًا و نس 

شه حت یا ت تشاددای یسررب          
ج امت سن م      گ وا مم می 
گردید.

جهت تشخیص پادتن ضد نئوسپورا کانینوم دو کیت

تجاری الیزا ساخت شرکت  IDEXXو شرکت ID

 VETو همچنین از روش  NATاستفاده شد .تمام

مراحل آزمایش طبق توصیه های شرکتهای سازنده

کیتها و روش معمول انجام  ،NATصورت گرفت.
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شهای تشخیصی آماره
به منظور بررسی توافق بین رو 

دانسیتهی نوری این دو کیت وجود داشت (  rsp=0/ 27و

تشخیصی به کمک آزمون مکنمار ،آزمون  tبرای دو

آزمون مکنم اد ناشن را د نعم توافت  یییی یییییداری ب نی

کاپا محاسبه گردید و مقایسهی کیفی و کمی کیتهای

.)P>0/1 00

نمونهی وابسته ،تحلیل همبستگی و آزمون کوکران

کیت  IDEXXو  NATوجود ندارد (  )P=0/ 87و آماره

کمک رگرسیون الجستیک و آزمون مربع کای

(جدول  .)2آزمون مکنمار نشان داد تفاوت معنیداری

انجام شد .ارتباط فاکتورهای تحت بررسی با آلودگی به
مشخص شد α=0/ 05 .مبنای قضاوت آماری لحاظ

گردید.

شیوع سرمی نئوسپورا ک ونینا ممم در کی یازیلا ت   

 66/ 49 VETدرص نانیمطا هلصاف( د          

ID

- 73 / 19 % 95

 59 / 79درصد) ،در کیت الیزای  55/ 85 IDEXXدرصد

 48 / 75 - 62 / 95 ،% 95درص د و )د ررر ر

روش  56 / 91 NATدرص نانیمطا هلصاف( د            

،% 95

 49 / 81 - 64 /10درصد) بود.

آزمون مکنمار نشان داد تفاوت معنیداری ب ود نی

کیت الیزا وجود دارد ( )P=0/210و مق پاک هرامآ راد ا    
 0/ 36ب  دو (( ( ( )P>0/1 00ج لود     .)1در نم و هبعج رادو   

خط شماره  1توزیع مقادیر دانسیته نوری در کیتتت ه یا

 IDEXXو  ID VETارائه گردی ا یسررب .تسا هد ین     

نمودار نشان میدهد که مقادیر دانس تیک رد یرون هتی    

 IDEXXبه ترتیب در  50 ، 75و  25درصد موارد کمتر

از  0/55 ،0/ 71و  0/ 23اس و ت

تیک رد     

 ID VETبه   

ترتی رد ب     50 ، 75و  25درص زا رتمک دراوم د        ،1/ 54
 1/ 07و  0/ 32اس اطخ و نیگنایم .ت یییییی یی معی را     ODدر

کیت   

کاپ شور ود نیب ا یصیخشت

   

 ID VETوج  دو د درا   

ب ور ود نی شش ش NATو کیت   

      

( )P=0/630و آم شور ود نیب اپاک هرا   
( ( )P>0/1 00جدول .)3

نتایج

(فاصل نانیمطا ه       

  

 0/ 59ب دو    ( )P>0/1 00

 0/494±0/810 IDEXXو در کیت   

ID VET

 1/10±0/640بود ک نومزآ ه     tب هتسباو هنومن ود یار    

نشان داد ای رظن زا فالتخا ن سا راد ینعم یرامآ تتتتتت تتتتتتت

(  .)P>0/1 00ارتب ریداقم نیب یفیعض و میقتسم طا

        

 0/ 26ب دو    

در ج رامش لود هههه ه 4توزی وارف ع ا و تبثم دراوم ین     

منفی به تفکیک جنس ب تیک ساسا ر    

 IDEXXارائه

ی نئوس روپ اا ا در ج و رن سن   
گردی مرس عویش .تسا هد یییییی یی

م دا هه هی گ بیترت هب شیموا       

نمون و )ه

 65 ( % 53 /7نمون زا ه    121

 40 ( % 59 /7نمون زا ه     67نمون نیا هک دوب )ه         

اختالفها از نظر آماری معنی دار نمیباشند ( )P<0/ 05
 1/ 28براب رن شیمواگ ر    

و شانس ابتالی گاومیش م هدا

(فاصله اطمینان 2/ 34 % 95ـ )0/7بود.

در جدول شماره  5توزیع فراوانی نئوس یناک اروپ نو مم ممم

ب یکفت ه ک هئارا نس  گر یبسن یناوارف .تسا هدید                 

شه یا     2سال و ه رتکچوک      % 57 /3
آل رد یگدو    گ وا مم می 
شه یالاب یا      2
(  71نمون ننه از  421نمون و )ه رد    گ وا مم می 

سال  34 ( % 53 /1نمونه از  64نمونه) بود .این اخ زا فالت
ن راد ینعم یرامآ رظ   

    نم مم یباش  د (( (  )P<0/ 05و ش سنا   

ابتالی گاومیشهای  2ساله و کوچکتر  1/ 18برابر باالی
 )0/ 65 -2/ 17 % 95ب دو     

 2سال نانیمطا هلصاف(             

( .)P<0/ 05

جدول  -1مقایسه کیت الیزا  ID VETو  IDEXXدر تشخیص نئوسپورا
IDEXX

جم ع

منفی

مثبت

VET ID

521

93

86

مثبت

63

44

19

منفی

188

38

105

جم ع
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جدول  -5توزیع فراوانی سرمی موارد مثبت و منفی نئوسپورا
کانینوم به تفکیک سن
سن

مثبت

فراوانی

 IDEXXو ID VET

جدول  -2مقایسه روش  NATو کیت  IDEXXدر تشخیص نئوسپورا
جم ع

منفی

711

20

IDEXX

مثبت

NAT

87

مثبت

81

63

18

منفی

188

38

105

جم ع

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

71

57 /3

53

42 /7

421

65 / 95

جمع

ID VET

منفی

مثبت

24

38

مثبت

81

93

42

منفی

188

63

521

جمع

107

فراوانی

جن س

روشهای سرولوژی متعددی جهت تشخیص در

دسترس است ،البته تفسیر نتایج به دست آمده از

شده توجه گردد .روشهای سرولوژی این مزیت را
دارند که قبل از مرگ دام میتوان از آنها استفاده کرد

و اطالعات کافی در مورد مرحله آلودگی به دست

آورد ( 2و .)3

 Romandو همکاران (  ) 1998و  Packhamو

منفی

جم ع

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

نر

65

53 /7

56

46 /3

121

64 / 36

ماده

40

59 /7

27

40 /3

67

35 / 64

جم ع

105

55/ 85

44/ 15

188

00 1

38

جم ع

105

44/ 15

188

00 1

به کیفیت روش سرولوژی و نقطه برش به کار گرفته

جدول  -4توزیع فراوانی سرمی موارد مثبت و منفی نئوسپورا
کانینوم به تفکیک جنس
مثبت

<2

34

53 /1
55/ 85

30
38

46 /9

64

34 / 05

آزمایشگاه های مختلف بایستی با احتیاط انجام شود و

جدول  -3مقایسه کیت  ID VETو روش  NATدر تشخیص نئوسپورا
NAT

منفی

نسبی

≥2
نمودار -1مقایسه میانه ،چارک اول و سوم دانسیته نوری کیتهای

جم ع

بحث

تشخیص طق عی سقط مرتبط با نئوسپورا کانینوم

برپایه آزمایش جنین سقط شده ،شامل مشاهده ضایعات

همراه با ردیابی تکیاخته در بافتهای جنینی به روش

ایمونوپراکسیداز و  PCRاست ،البته در بسیاری اوقات

جنین سقط شده در دسترس نمیباشد و ردیابی آنتی-
بادی ضدنئوسپورا کانینوم از طریق روشهای سرولوژی
بایستی انجام گیرد تا امکان مواجهه مشخص گردد.

همکاران (  ) 1998از آزمایش آگلوتیناسیون اصالح شده

( (NATبرای تشخیص آلودگی به این انگل استفاده
نمودند .مقایسه نتایج به دست آمده نشان داده است که،

حساسیت و ویژگی  NATبا  IFATقابل مقایسه است.

همچنین انجام آن آسان بوده و یکی از روشهای ارزان

قیمت برای ارزیابی میزان آنتیبادی ضدنئوسپورا

کانینوم در حیوانات است ( 21 ،2و .) 23

در حال حاضر روش الیزا هم در بررسیهای

تشخیصی و هم در تحقیقات ،به علت حساسیت و

ویژگی باالی آزمایش ،سهولت کار ،سریع و ارزان
بودن به عنوان روش غالب ،جایگزین  IFATشده است

و از روشهای مختلف آن مانند الیزای غير مستقیم و

الیزای رقابتی برای تشخیص آلودگی به این انگل

استفاده میشود ( 7 ،2و .) 19

در مطالعه حاضر ارزیابی دو کیت الیزای تجاری

( IDEXXو  )ID VETو روش  NATدر تشخیص
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سرمی نئوسپورا کانینوم با استفاده از  188سرم گاومیش

23

Indirect ELISA-Biovet Inc،ELISA-VMRD Inc

که وضعیت مثبت یا منفی آنها مشخص نبود ،انجام

و 2 ،)Indirect ELISA-Herdchek IDEXX Corp

گرفت .نقطه برش توصیه شده توسط شرکت سازنده به

روش ایمونوفلورسانس غیر مستقیم ( IFAT VMRD

گردید .شیوع سرمی در کیت الیزای تجاری  IDEXXو

تشخیص نئوسپورا کانینوم در گاو را انجام دادند .آنها

منظور تعیین موارد مثبت و منفی در  2کیت الیزا استفاده

 ID VETو روش  NATبه ترتیب  66/5 ،55/9و 56 /9

 Incو  )IFAT in-house USDAو روش  NATدر

روش  IFAT VMRD Incرا به عنوان استاندارد طالیی

درصد بود که اختالف آماری معنیداری داشتند

لحاظ نمودند و سایر روشهای تشخیصی را با آن

(  )P>0/ 05و کیت الیزای  ID VETبا کیت الیزای

مقایسه نمودند و نشان دادند که آماره کاپا اصالح شده

 IDEXXو روش  NATتفاوت معنیداری داشت ،اما

برای شیوع و تورش میان این روشها از  0/ 06تا 0/ 99

تفاوت معنیداری میان کیت  IDEXXو روش NAT

متغیر است .حساسیت تمام روشهای تشخیصی به غیر

مشاهده نگردید .توافق کیت الیزای  ID VETبا کیت

از  NATبیش از  89درصد بود و در این روش 66

آماره کاپا به ترتیب  0/ 36و  0/ 26بود اما توافق کیت

 Indirect ELISA-Biovet Incبیش از  94درصد ،و

الیزای  IDEXXو روش  NATضعیف بود و مقدار

 IDEXXبا روش  NATمتوسط بود و مقدار آماره

درصد بود و ویژگی تمام روشهای تشخیصی بجز

در این روش  52درصد بود (  .) 26محمدعلیگل

کاپا  0/ 59بود .شیوع سرمی نئوسپورا کانینوم در

( 871 ) 89 31نمونه سرم گاو را توسط دو روش الیزای

پاکستان  ،% 54 /7برزیل  ،% 70 /9هند  ،%9/ 97ویتنام

نشان دادند در روش الیزای غیر مستقیم و در روش

است (  24 ، 20 ، 17 ، 15 ، 14 ، 13 ، 5،10و  Fujii .) 27و

گاو مثبت ( )% 54 /4از گاوها از نظر آنتیبادی

گاومیش در چین صفر درصد ،مصر  ،% 68ایتالیا ،% 34 /6

 ،%1/5ایران  % 37و آرژانتین  % 64 /9گزارش گردیده

همکاران (  ) 2001در جنوب شرقی برزیل شیوع سرمی

غیر مستقیم و الیزای نقطهای مورد بررسی قرار دادند و
الیزای نقطهای به ترتیب تعداد  )% 53 /3( 95و  97رأس
ضدنئوسپورا کانینوم مثبت هستند .آماره کاپا نشان داد 2

به روش  IFATو  NATدر نمونهی سرم  222رأس

روش مذکور دارای توافق مناسبی در تشخیص آلودگی

گاومیش ماده را به ترتیب  64درصد و  53درصد

بودند و آزمون مکنمار نیز نشان داد اختالف معنی-

روشهای الیزا ،ایمونوبالت ،ایمونوفلورسانس غیر

( .)1سرم  285گاو نر در اسپانیا توسط Caetano-da-

گزارش نمودند (  Wapenaar .) 12و همکاران ( ) 2007

مستقیم و آگلوتیناسیون در تشخیص نئوسپورا کانینوم

در روباه و کایوت را ارزیابی نمودند و نشان دادند که
توافق میان این روشها از  0/ 17تا  0/ 97متغیر است.
بیشترین توافق را میان الیزا و ایمونوفلئورسانس غیر

داری بین  2روش تشخیصی وجود ندارد) (P<0/ 05

Silvaو همکاران (  ) 2004توسط روش  IFATو  2کیت

تجاری الیزا مورد بررسی قرار گرفت و نشان دادند
شیوع سرمی نئوسپورا کانینوم بسته به روش آزمایش

استفاده شده بین  %11/2تا  % 13 /3است .تفاوت معنی-

مستقیم و کمترین توافق را میان آگلوتیناسیون و سایر

داری بین سن گاوها و میزان آلودگی مشاهده نشد و

همکاران(  ) 2007ارزیابی  3کیت الیزا ( Competitive

در این تحقیق وجود داشت (.)4

روشها گزارش نمودند (  Wapenaar .) 25و

توافق بسیار خوبی بین روشهای سرولوژی استفاده شده
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ضدنئوسپورا دارند لذا توصیه میشود در مواقعی که

تعیین شیوع بیماری بمنظور تعیین بار آن بر جامعه مدنظر
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Abstract: In this study, serum samples from 188 slaughtered water buffaloes were collected
from Ahvaz abattoir during 2010-2011. The collected sera were analyzed by two commercial
Elisa kits (IDEXX and ID VET) and NAT method. Seroprevalence of N. caninum in
commercial kits IDEXX and ID VET and NAT method were 55.9%, 66.5% and 56.9%
respectively, which was significantly higher in ID VET Elisa kit in comparison with IDEXX
Elisa Kit and NAT method, but there was no significant difference between IDEXX Elisa Kit
and NAT method. Agreement between ID VET Elisa kit and IDEXX Elisa kit and NAT method
was weak, and Kappa statistic for these associations were 0.36 and 0.26 respectively, but
agreement between IDEXX Elisa kit and NAT method was moderate ( Kappa statistic = 0.59).
Seroprevalence of neosporosis according to IDEXX Elisa kit in female and male water
buffaloes were 59.7% and 53.7% respectively. Seroprevalence of neosporosis in water
buffaloes with age of 2 years and lower and with age of more than 2 years were 57.3% and
53.1% respectively. Relationship between age and sex of water buffaloes and infection with N.
caninum was not significant (P>0.05).
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