نشریه میکربیولوژی دامپزشکی /دوره یازدهم ،شماره دوم ،4931 ،پیاپی 119 -182 : 31

بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه
پاراتوبرکلوزیس در گوسفندان استان خوزستان
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چکیده
بیم  یرا ی بوکیام رثا رد هک سیزولکربوتاراپ ای نو ا ویرتک م هنوگریز مویوآ  تاراپ و اجیا سیزولکرب د             

        میییشود    ،ی تیرتنآ ک     

گرانولوماتوزی در نشخوارکنندگان اهلی و وحشی است و معمول ترین نشانه بالینی آن در گوسفند الغری و ریزش پشم میییباشد.
هدف از این مطالعه تعیین شیوع سرمی مایکوباکتریوم آویوم زیر گونه پاراتوبرکلوزیس در گوسفندان استان خوزس نینچمه و نات   

ارتباط آن با فاکتورهای محیطی و میزبانی بود .در این تحقیق از  568رأس گوسفند به طور تصادفی از ش ،ناجیدنه ،زاوها یاهره    
باغمل وس ،ک س رگن د جسم ،دنوتگ  ،د لوفزد و نامیلس

هنومن              گی مزآ زا .دیدرگ ماجنا یر ا زیلا شی ا اپ یوجتسج تهج  دتن                 

ضدمایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس استفاده شد .نتایج حاصل از این مطالع اد ناشن ه د وارف  ا و یرهاظ یگدولآ ین    

واقعی سرمی مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گوسفندان تحت مطالعه در استان خوزستان به ترتیب  6/9و 14 /4

درصد بود .بررسیهای آماری نشان داد که ارتباط معنی داری بین سن ،جنس ،سابقه سقط و مناطق مختلف جغرافیایی ب ولآ ا د یگ   
سرمی وجود ندارد .با توجه به اینکه فاکتورهای فوق تنها  4/3درصد از تغییرات آلودگی را توجیه مینمایند ،بنابراین ش یمرس عوی   
یباشد.
مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در استان خوزستان فارغ از فاکتورهای میزبانی و محیطی م 

کلمات کلیدی :مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس ،الیزا ،گوسفند ،خوزستان
*نویسنده مسئول :محمدرحیم حاجی حاجیکالیی

آدرس :ﺮﮔ وه ﻮﻠﻋ م در ﻲﻫﺎﮕﻧﺎﻣ  ،دا ﺪﻜﺸﻧ ه دا ﻲﻜﺷﺰﭙﻣ  ،دا ﺎﮕﺸﻧ ه ﺪﻴﻬﺷ چمران اهواز ،اهواز ،ایران .تلفن09163047388 :

پست الکترونیکmhjih@scu.ac.ir :
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مقدمه
پ را ا رامیب ای سیزولکربوت ی  نوی  ی رامیب ک ی    

در انتقال این باکتری در میان گاوهای شیری ،گوس ،دنف

        

گوزن و خرگوش دارد (  18و.)8،4

باکتری لماع اب ییا        مایکوب یوآ مویرتکا و هنوگریز م       

پ را ا یزولکربوت سسس

یباشد فیط هک  یعیسو
م یی 

جوز زا

باکتری از راه دهان وارد دستگاه گوارش میش و دو

      

معم  کچوک هدور طاخم رد الو و قع ده ههههههه هه اا ای لنف یوا   

سمان اعم از اهلی و وحشی را آلوده میییس زا نوی .دزا   

مزانتریک و به می زول رد یرتمک ناز ههه ههههها ا و عقده هها ای

بیماریهای زئونوز میباشد که منجر ب نورک یرامیب ه    

در انسان میییگ در د ((  18و  .) 7،17مایکوب ویوآ مویرتکا مم ممم

زیرگونه پاراتوبرکلوزیس یک باکتری اسیدفست ،گ مر

0/ 5

مثبت ضعیف ،ب هزادنا ا     0/5-1/5میک و لوط نور
میکرون ع تان و لوسپک دقاف ،دشر دنک ،ضر وان رد     

  

تشکیل هاگ میباشد که برای رشد به منبع آهن نیازمند
است .این باکتری یک پ رایتخا یلولس لخاد نژوتا ی     
است که در بافت ،ماکروفاژ و سلولهای غول پیکر النه
گزینی کرده و فرم خ ولس جرا ل زین ی     میییتواند هتشاد    
باشدپیل زا ینغ یرتکاب هراوید  .ی  تسا د (((((((((((( (02و .)4به  
روش ش تباث ین ده هک تسا      

     مایکوب یوآ مویرتکا و مممم م

زیرگونه پاراتوبرکلوزیس از طریق مدفوع دامهای مب الت

یگیرد و توس ولس ط لللللها ای  Mبه
لنفاوی حلق موضع م 
زیرمخ لاقتنا هدور طا      م یی ییابد رد یرتکاب روضح     .
ته اا ای مزانش می ی ز و نیراپ لثم  ی  طاخمر ر هدو   
باف تت 
کو کچ

ترتیب که ابتدا نوتروفیلها به ناحیه زیرمخاط نفوذ کرده
یها ا تجم م ادیپ ع ییی ییییکنند هب    ،
و در محل حضور ب رتکا ی ی
ییابند و س ماجنار
دنبال آن لنفوسیتها در محل تجمع م 
ماکروفاژه  ا ا هار ز    م یی یرسند و 
ب یرتکا

میییکنندنیا اب  .لاح

زیرگونه    پ را ا یزولکربوت سسس

به شکل بالینی و تحت بالینی بیماری دفع شد نیدب و ،ه   
سرپستانکه ارق ا ر  اذل .دریگب  دا مممم مممممه روم ار ملاس یا د    

باشد (  18و.)7،4

ترتی اذغ  ،بآ اب سامت رد تسا نکمم ب

      مایکوب یوآ مویرتکا و مممم م
نس اد بیرخت هب تب خخخخخخ خ خخخ ل
    

رامیب زب ی اب          

م ،مشپ نتخیر .تسا هارمه د مرن عوف        

وخمیری  ،بیاشتهایی ،ناتوانی ،از دیگر عالیم یون می-

تهدید قرار داده و در نتیجه فرصتی برای ایجاد آل یگدو

ضخیم شد راوید ن هه هههی روده ب نازیم ه     3تا  4برابر

در آنها توسط پاتوژن ایجاد میشود (8و.)7
بیش  یگدولآ نامز نیرتد زا رتمک نینس ر

زوتیسوگاف هب عورش         

سلولی مقاوم ب تدم ینالوط و نمزم یرامیب اذل هدو

الغری مف طر

و        

    

یش نیدب .دو   
باعث یکسری تغییرات آماسی م 

ایجاد    میییکند (( (  18و  .) 10در گوس و دنف

      

  

           30روز

است ولی بیماری با ا عالئ عم یهاگنامرد م م زا دعب الو

  

س ین ن     2-5س قافتا یگلا      م یی یافتد رد لاح ره هب       .

  

عفونتهای شدید گوس لا هههها ای ی  هلاس ک ه م م م نک     
است عالئم بیماری را نش  دنهد نا (( (((  18و .)4منب یلصا ع   
عفونت ،مدفوع دام آلوده اس  دوک عمجت .ت و عوفدم      

آلود هب ه            مایکوب ویوآ مویرتکا مممممممممم م زیرگونه      

پاراتوبرکلوزیس در مزارع ،مراتع و محل نگهداری دام،

به جهت آلوده کردن منابع آب و غذا ،مهمترین نقش را

ضخامت طبیعی ،همراه با چینخوردگی مخاط از مهممم-
ترین نشانههای کالبدگشایی بیماری یون میییباشد هک    ،
ناش ولس شیازفا زا ی
مخ و طا

لللل للله دیئویلتیپا یا ی د یال ر هههههه هه یا   

یز رررر رمخ ،مئالع رگید زا .تسا طا زیخ دو را         

بزرگ شدن عقدههای لنف و کیرتنازم یوا

اکسوئلیا للل لللل

میباشد .عروق لنفاوی ممکن است حاوی شمار زی یدا
ندولهای سفید رنگ کو کچ

 1تا  4میلیییمت دشاب یر   

که گاهی پنیری و آهک ودن .دنتسه ی للل لللله ای هباشم یا    
قطعات سفید رنگی ممکن است در سطح صفاقی ایلئ مو

بررسی شیوع سرمی آلودگی به121 ...

یا محل اتصال رودهبند به روده یا عقدههای لنفاوی دیده
شود (  18و.)8،7
تشخیص عفونت تح نیلاب ت ی ولکربوتاراپ  ززز ززززیس در
نش رب شلاچ نیرتگرزب ،ناگدننکراوخ ا نیا لرتنک ی             

بیم م یرا یییی یباشد نچره  .د ج  د یزاسا        مایکوب مویرتکا   

آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس از مدفوع مناسبت نیر

          1تا     10س لا   

(  )3/ 98 ±1/ 59بود .فراوانی نسبی گوس ام نادنف د و ه رن    
ب رت ه ت بی     

 92 /1و  7/9درصد بیترت هب(        

 325و 45
      

رأس) ب هدام نادنفسوگ یبسن یناوارف .دو نودب و اب

سابقه سقط به ترتیب  11/9و  88 /1درصد (به ترتیب 62

و دقیقترین روش کلینیکی برای تشخیص میباشد اما    ،

رشد آرام و طوالنی مد و یرتکاب ت

س رگ یروآ عمج ییایفارغج هقطنم و طقس هقباد .دی    
دامن هعلاطم تحت نادنفسوگ ینس ه

        

و  461رأس) بود .توزیع فراوانی گوسفندان نمونهگی یر

آ لامتحا ل یگدو     

شده در ش ،کلمغاب ،لوفزد ،ناجیدنه ،زاوها یاهره      

محیط کشت به سایر باکتریها در طی این مدت ،باعث

، 19 /9

میشود که این روش ،راه آسانی برای تش صیخ

گتوند رت هب درگنسوس و نامیلسدجسم  ،تتتتتت تتتتتیب   

.دشابن   

به منظور تحت نظر داشتن پیش مانرب تفر هه هههه یلرتنک یا   

 14 /8 ، 12 /9 ، 14 /3 ،11/4 ، 16 /2و  10 /6درصد هب(         
ترتیب     

 84 ، 73 ، 81 ، 65 ، 92 ،311و  60رأس) بود    .

در گلهها ،تستهای سرولوژی عملیییت م شور نیر یی ییی-

نمونههای خون اخ خی رانک رد هدش ذ هاگشیامزآ هب       

باشد .االیزا یک ابزار مناسب جهت تشخیص آنتیب یدا

منتقل شدند .بعد از گذشت  1تا  2ساعت اتصاالت لخته

علیه این باکتری در مقیاس بزرگ میباشد (22و.)7

تش و دیدرگ دازآ هلول رادج زا هدش لیک

هد ناوارف یسررب هعلاطم نیا زا ف ییییییی یییی آلود هب یگ     

مایکوب یوآ مویرتکا و مممم مم زیرگونه    پ را ا یزولکربوت سسس

در

گوسفندان اس افتسا اب ناتسزوخ نات د  ه ا شور ز زیلا ا و     
ت حم و ینابزیم یاهروتکاف ریثأ ی یط هدوب نآ یور رب   

         

است.

 3000دور در دقیق ب ه ه مدت          

 10دقیقه    

سانتریفیوژ شدند .سرم نمونههای خون توسط س هب رلپم   
آرام زا ی هب و دش هتشادرب ،هلول ییور تمسق        
میکروتیوبی ک بق ه ًالًال هدش یراذگ هرامش 

     

     

وب د لقتنم        

گردید .میکروتیوبها در فری رز  -02در دارگیتناس هج   
تا زمان آزمایش الیزا نگهداری شدند.

مواد و روش کار

-2آزمایش الیزا

 -1نمونهبرداری

جهت بررسی حضور آنتی بادی ضدمایکوب مویرتکا

آویو ممم م زیرگون ههه ه پ یزولکربوتارا سسسس

س تعر    

لول هههههههههههه ههه اا ا با   

در س نوخ مر       

گوسفندان استان خوزستان ،نمونه خون به طور ت یفداص

از  568رأس گوسفند طی س لا  1931از شهرس ات نننها ای

کی افتسا یازیلا تد ش ه ده هعلاطم نیا رد

تخاس    

      

ش تکر    ) ID.vet (Innovative Diagnosticsکش رو   
فرانسه بود .این کیت بر اساس الیزای غیرمستقیم طراحی

شده است که با این کیت آنتی بادی ضدمایکوب مویرتکا
آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس را میییت و مرس رد ناو

اه  ،ناجیدنه ،زاو د ،دنوتگ ،کلمغاب ،لوفز                     

پالسما گ  ،دنفسوگ ،وا بب ب ببببز و ش سج واگ ری ت .دومن وج     

خون از طریق ورید وداج ،پس از ضدعععفونی مح اب ،ل   

آویوم زیرگونههه پ یزولکربوتارا سسس مو هب هنومن رد دوج    

مسجدسلیمان و سوس یدرگ یروآ عمج درگن د ومن  .نه     
استفاده از لولههای ونوجکت اخذ گردید و با استفاده از
یک پرسشنامه مشخصات گوسفندان شامل سن، ،سنج

اساس این کیت اتصال آنت اب ی د ض ی دد دددددمایکوب مویرتکا

عصاره استخراج شده از مایکوباکتریوم آویوم زیرگونههه

پ را ا یزولکربوت سسس

مو وج د د صیخشت و تیلپ فک ر       
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کم کلپ سسس ه اا ای آنت ژ ی نن ن -آنت هگوژنوک اب ،یداب ی         

مشخص میگردد شیوع ظاهری میباشد و شیوع واقعی

پراکسیداز ضدپادتن گاو ،گوسفند و بز است .بر اس سا

بر اساس رابطه زیر محاسبه گردید ( :) 16
  

دستورالعمل شرکت سازنده کی زا یریگولج یارب ،ت
واکنش متقاطع ،نمونهها پیش از انتق توک تیلپ هب لا     

شده ،با بافر خنثی کننده که حاوی مایکوب ئلف مویرتکا یی ییی
یباشند ،به مدت  5- 45دقیقه در دمای  21درجه سانتی
م 
گراد انکوبه گردیدند.
آزمایش الیزا بر اساس دستورالعمل ش هدنزاس تکر   
کیت انجام گرفت و بعد از اضافه نمودن محلول متوقف
کننده به تمام گودهه رفح یرون بذج نازیم ا ههههه ههههههها ای
پلیت در طول موج  054ن تئارق هاگتسد طسوت رتمونا     

 =Seحساسیت کیت
 =Spویژگی کیت
-5تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای جم افتسا اب هدش یروآ ع د  ه ا مرن ز رازفا       
 SPSSنس هخ     16ب ت روط ه و یسررب یلیلحت و یفیص           
شدند .به منظور تحلی داد ل ههها ا از آزم و رشیف قیقد نو
 α=0/ 05به

عنوان سطح معنی دار آماری مد نظر قرار گرفت.

-3تفسیر نتایج
طبق دستورالعمل شرکت سازنده کیت ،اگ رادقم ر   
متوسط جذب نوری کنترل مثبت بیشتر از  0/ 35و نسبت
جذب نوری کنترل مثبت به کنترل منفی بیشتر از  3باشد
درصددد S/Pم ریز لومرف قباط

 =APشیوع ظاهری

رگرسیون الجستیک استفاده گردید .مقد را

کننده الیزا قرائت و ثبت گردید.

داللت بر صحت انج ره یارب .دراد شیامزآ ما

)TP = (AP+Sp–1)/(Sp+Se–1
 =TPشیوع واقعی

هنومن      

ساسا رب و هبساحم            

فراوانی آلودگی س هب یمر    مایکوب وآ مویرتکا و موی   

پ یزولکربوتارا سسسس

درگوس نف دان یسررب تحت 

طورکلی  6/9درصد (فاصله اطمین نا

به             
4/ 87 -8/ 87 ،% 95

درصد) بود .در جدول ش هرام  2توزی دراوم یناوارف ع    

درصد S/Pتفسیر نتایج صورت گرفت.

منفی ،مثبت و مشکوک به تفکی را نس ک ا هدیدرگ هئ     
است .این جدول نشان میدهد که به ترتی و نیرتمک ب

طبق دستورالعمل سازنده کیت:
الف -نمونهههها ایی ک دصرد ه     S/Pآنه ای رتگرزب ا    
مساوی  70بودند ،از نظر آلودگی مثبت تلقی شدند.
ب -نمونههایی که درصد  S/Pآنها بزرگت زا ر

نتایج

 60و

کوچکتر از  70بود ،مشکوک در نظر گرفته شدند.
ج -نمونههههااایی ک دصرد ه       S/Pآنه ای رتکچوک ا

    

مساوی  60بود ،منفی تلقی گردیدند.

و  99درصد میباشد آنچ اونع هب هک ه ن ییاهن هجیتن        

و  1-2س م ناشن رشیف قیقد نومزآ .تسا لا یییییییییییییی یدهد  
ارتب ولآ و نس نیب طا د یگ

نعم ییییییی ی ییییییی یدار نم ییی یباشد    

(  .)P<0/ 05رگرسیون الجستیک تک متغی اد ناشن هر د   
که رابطه بین ش سنا

ولآ د و یگ

( 0/ 96فاص انیمطا هل ن     

بسح رب( نس

لاس

)))))) )))))))

 )0/ 78 -1/ 18 ،% 95اس و ت

رد   

سنین باالی  2سال با افزایش  1سال سن شانس آل یگدو

 -4محاسبه شیوع واقعی
با توجه به حساسیت و ویژگی الیزا که به ترتیب

بیشترین موارد مثبت مربوط به دامنه سنی زیر ی لاس ک   

45

 %4ک م شها

یییی یییابد و 

نس هجیتن رد

تغییرات آلودگی را توجیه میکند.

      0/1درصد زا    

بررسی شیوع سرمی آلودگی به321 ...
جدول  -1توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد آلودگی سرمی مثبت ،منفی و مشکوک به مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گوسفندان استان
خوزستان به تفکیک سن (سال)

فراوانی

منفی

دامنه سنی

مطلق

>1

مثبت
نسبی

2-3
3-4
4-5
<5
جمع ک ل

مشکوک

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

100

0

0

0

0

34

57

87 /8

6

9/2

2

3/1

65

11/5

111

89 /5

11

8/9

2

1/6

421

21 /8

321

91 /8

11

8/2

0

0

431

23 /6

311

39/4

7

5/8

1

0/8

121

21 /3

85

94 /4

4

4/4

1

1/1

90

15 /8

325

92 /1

93

6/9

6

1/1

568

100

34

1-2

جمع ک ل
مطلق

نسبی
6

در جدول شماره  3توزیع فراوانی موارد سرمی منفی ،مثبت و مشکوک به تفکیک جنس ارائه گردیده اس رب .ت ر یس   
این جدول نشان میدهد که فراونی نسبی آلودگی در جنس نر و ماده به ترتیب  2/2و  7/3است ک زا فالتخا نیا ه

رظن     

آماری معنیدار نمیباشد(  .)P<0/ 05رگرسیون الجستیک تک متغیره نشان داد که شانس اب دام سنج ءالت ههه هههه 3/ 49 ،برابر
جنس نر (فاصله اطمینان  )0/ 47 - 26 / 04 ،% 95است و جنس  1درصد از تغییرات آلودگی را توجیه میکند.
جدول  -2توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد آلودگی سرمی منفی ،مثبت و مشکوک به مایکوباکتریوم آویوم زیر گونه پاراتوبرکلوزیس در گوسفندان استان
خوزستان به تفکیک جنس

فراوانی

منفی

مثبت

جمع ک ل

مشکوک

جنس

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

نر

44

97 /8

1

2/2

0

0

479

91 /6

38

7/3

6

1/1

325

325

92 /1

93

6/9

6

1/1

568

ماده
جمع ک ل

مطلق

نسبی

45

7/9
92 /1
100

در جدول شماره  4توزیع فراوانی موارد سرمی منفی ،مثبت و مشکوک به تفکیک س را طقس هقبا ا .تسا هدیدرگ هئ      
بررسی این جدول نشان میدهد که فراونی نسبی آلودگی در گوسفندان با و بدون سابقه سقط به ترتیب  9/7و  6/9درصد

است که این اختالف از نظر آماری معنیدار نمیباشد (  .)P<0/ 05رگرسیون الجستیک تک متغی اد ناشن هر د سناش هک     
ابتالء گوسفندان دارای سابقه سقط 1/ 52 ،برابر (فاصله اطمینان  )0/ 61 -3/ 78 ،% 95گوسفندان بدون سا ابقه س و تسا طق
سابقه سقط  0/3درصد از تغییرات بیماری را توجیه میکند.

جدول  -3توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد آلودگی سرمی منفی ،مثبت و مشکوک به مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیسدر گوسفندان استان
خوزستان به تفکیک سابقه سقط

فراوانی

سابقه سقط
دارد
ندارد
جمع ک ل

منفی
مطلق

مثبت
نسبی

مطلق

جمع ک ل

مشکوک
نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

56

90 /3

6

9/7

0

0

62

11/9

324

91 /8

32

6/9

6

1/3

461

88 /1

479

92 /1

38

6/9

6

1/1

325

100

در جدول شماره  5توزیع فراوانی موارد منفی ،مثبت و مشکوک به تفکیک موقعیت جغرافی یا ی رگ هئارا  دد دددید .تسا ه
این جدول نشان میدهد کمترین و بیشترین آلودگی به ترتیب مرب طو
جغرافیایی و بیماری معنیدار نبود ( .)P<0/ 05

را .تسا دنوتگ و کلمغاب هب ت عقوم نیب طاب یت        
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جدول  -4توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد آلودگی سرمی مثبت ،منفی و مشکوک به مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیسدر گوسفندان استان
خوزستان به تفکیک موقعیت جغرافیایی

فراوانی

منفی

موقعیت جغرافیایی

مطلق

مسجد سلیمان
هندیجان
دزفول

مثبت

جمع ک ل

مشکوک

مطلق

نسبی

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

75

89 /3

9

10 /7

0

0

84

14 /8

68

39/ 5

6

6/5

0

0

92

16 /2

60

92 /3

5

7/7

0

0

65

11/4

106

39/ 8

5

4/4

2

1/8

311

19 /9

77

95 /1

3

3/7

1

1/2

81

14 /3

سوسنگرد

62

84 /9

8

11

3

4/1

73

12 /9

57

95

3

5

0

0

60

10 /6

جمع ک ل

325

92 /1

93

6/9

6

1/1

568

100

اهواز
باغملک
گتوند

رگرسیون الجستیک تک متغیره نشان داد که موقعیت جغرافیایی  2/9درصد از تغییرات آل گدو ییی را توجی م ه یی یییکند..
ی ،تنها ا  4/3درصد زا 
هچنین در مجموع بررسی آماری انجام شده نشان داد سن ،جنس ،سابقه س ایفارغج تیعقوم و طق ی یی ی ییی
تغییرات آلودگی را توجیه میکنند .البته هیچ کدام از متغیرهای تحت بررسی بر روی آلودگی تأثیر معنیداری نداشتهههاند
(جدول.)6
جدول -5مقادیر نسبت شانس فاکتورهای میزبانی و محیط
نسبت شانس

فاکتور
سن
جنس

سابقه سقط
موقعیت جغرافیایی

0/ 95
نر

-

ماده

3/22

ندارد

1/ 67

دارد

فاصله اطمینان  95درصد
0/8 -1/ 24
0/ 42 - 24 / 56
0/ 58 - 43 / 78

باغملک

-

-

هندیجان

-

-

1/ 78

0/ 43 -7/ 37

اهواز

2/ 01

0/ 46 -8/ 76

دزفول
مسجدسلیمان

1/ 04

0/22-4/ 94

گت و ن د

2/ 84

0/17-11/ 32

سوسنگرد

3/ 36

0/ 85 - 13 / 31

1/93

0/ 27 -7/ 18

بنابراین با توجه به اینکه فراوانی آلودگی به مایکوباکتریوم آویوم زیرگونههه پ یزولکربوتارا سسس  6/9درصد یعت  ی هدش ن    

است و با توجه به اینکه حساسیت و ویژگی کیت به ترتیب  45و  99درصد یدرگ مالعا  د رف اذل ،ه ا ا رد یعقاو یناو ین        
مطالعه  14 /4درصد میباشد.
بحث
در مطالعات قبلی ک  رب ه ر اد یو مم مممه هب یعاجرا یا    
کش تهج زاوها هاگرات ت نییع

یناوارف هب یگدولآ

             

مایکوب یوآ مویرتکا وم      زیرگون هه ه پ را ا یزولکربوت سسس

با   

اس وص نسلین لیز یزیمآ گنر شور زا هدافت رررررررررررر ررررت

گرفت وارف ،ه ا  یگدولآ ین د  ر گ واگ ،زب ،دنفسو و           
گاومیش  2 ،1/4 ،0/ 96و  3درصد گ تسا هدش شراز    
(11و .)3،2تحقیق حاضر یک بررسی سرولوژیک ب هدو

ک لآ عویش ه و هب یمرس یگد            مایکوب یوآ مویرتکا وم     

زیرگون ههه ه پ یزولکربوتارا سسسس

را در گوس نف دان ا تس ان       

بررسی شیوع سرمی آلودگی به521 ...

خوزستان برای اولین بار ارزیابی نموده و ارتباط آن را با

یتوان ب فالتخا ه   
دارد .گرچه تفاوت مشاهده شده را م 

فاکتورهای میزبانی و محیطی نشان داده است .نتایج این

در وضعیت آب و ه یاو ی دنا ،تیریدم عون  ،ا لگ هز ه      ،

بررس م نایامن ی یییییییییییی ی-س زا د یداب یتنآ هک                  

روش نمونهگیری ،حجم نمونه و روش آزم تبسن شیا   

ضدمایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پ یزولکربوتارا سسس در
گوس راد دوجو ناتسزوخ ناتسا نادنف د و رف  ا یناو          

ظاهری آن  6/9درصد و فراوانی واقعی آن  14 /4درصد
است.

یرسد از ب ر عون قوف لیالد نی وش    
داد ،ولی به نظر م 
آزمایش ،بخصوص مقایسه این مطالعه با مطالع یلبق تا   
که در اهواز انجام گرفت از اهمی روخرب یرتشیب ت دار    
اس  هچرگ .ت د  مامت ر م گنر شور زا قوف تاعلاط       

مطالع  یتا ددد در خ ولآ یناوارف صوص د هب یگ             

مایکوب یوآ مویرتکا و مممم مم زیرگون هه ه پ را ا یزولکربوت سسس

در

آمیزی زیل نیلس هدقع و هدور فلتخم یاهتمسق رد ن     
لنف  لاکسوئلیا هچیرد یوا ا افتس دهک یلاح رد هدش ه     

ای گ تروص نار ر مع هک تسا هتف دت ًاًا اب  زا هدافتسا                 

مطالع  شور اب رضاح ه ا ازیل

گسترش تهیه شده از قسمتهای مختلف روده و مدفوع

شه ااا ای مختل صیخشت یارب ف
رو 

و رنگآمیزی زیل نیلسن انجام گرفته است .بطوری که

     
    

ا زا .تسا هدش ماجن               
ولآ د هب یگ                

مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس استفاده

حاجیکالیی و همک  نارا ((  ) 1380در ی رب ک ر یور یس   

میشود که شامل کشت مدفوع ،تهیه گسترش از مدفوع

 208رأس گوسفند و  208رأس بز در کشتارگاه اه ،زاو

آمی ین لیز یز لسن PCR        ،و

به روش تهیه گسترش از مخ طا

هچیرد ،ییاهتنا موئلیا     

و مخ نر و موتکر طا گگگگگگگ

آزمایش سرولوژی مانند  AGID ،CFTو الیزا میباشد.

ایلئوسکال ،رکتوم ،عقده لنفاوی ایلئوسکال و مد و عوف

بطور قطع با توجه به تفاوت در حساسیت و ویژگی این

س فتسا اب سپ ا ،نسلین لیز یزیمآ گنر زا هد                0/ 96

تستها بر حسب اینکه از کدام روش استفاده شده باشد

درصد نفسوگ زا  د و نا   

 1/4درصد هب هدولآ ار اهزب          

مایکوب ویوآ مویرتکا مممممم مم زیرگون ههه ه پ یزولکربوتارا سسسس

نتایج با همدیگر میتوانند اختالف داشته باشند.در حالی

که حساسیت و ویژگی بررس نر( یپوکسورکیم ی گگگگگگگ -

گ ندرک شراز د (((( ( .)3ایرائ  ی (( (  ) 1378ب یهت شور ه ه     

آمیزی زیل نیلسن) با شک و تردید همراه ب ار نآ و هدو

دقع هههههه هه ااا ای لنف صرد ،یوا د ولآ  د یگ          

          

گس زا شرت

گوسفندان و بزها در استان ایالم را به ترتیب

 1/ 5و 2/ 5

درصد گزارش کرد ( .)1خانقاهی ابیان  ه ((  ) 1373نی رد ز
یک بررسی به شیوه تهیه گسترش از عقدههای لنف ،یوا
درصد آ  لل ل لل ودگی در گوس و نادنف

هب یعاجرا یاهزب         

کشتارگاههای اطراف تهران را به ترتیب  1/9و  6درصد
گ  درک شراز (((( ( .)5ب هاشم ا د طم نیا جیاتن ه ا تاعل

         

ب متعا لباق ریغ شیامزآ کی ه ا وم رد یتح د ا در      

مشکوک به اشکال بالینی بیماری تبدیل کرده است ولی
حساس و تی

و لا یگژی یزا صیخشت رد  ولآ دگی

هب             

مایکوب یوآ مویرتکا وم      زیرگونه    پ را ا یزولکربوت سسس

گوس و دنف

و واگ هیبش زب

بیترت هب             

در

 45درصدو 

99

یباشد ( .) 18
درصد م 

آلود هب یگ       مایکوب هنوگریز مویوآ مویرتکا          

بخ  ناراکمه و ییالکیجاح هعلاطم صوص (((((((( (  ) 1380و

پ یزولکربوتارا سسسس

مقایسه آنه م صخشم رضاح هعلاطم اب ا یییییی یییییییگ در د هک    

 Umbriaدر ایتالیا  4/8درصد (  ،) 15در منطقه Trapani

اختالف معنی داری از ن وارف نازیم رظ ا دولآ ین گگگگ گگگگگی به

در ایتالیا  3/4درصد (  ،) 21در اس ایلارت  2/4-4/4درصد

مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پ یزولکربوتارا سسس و دوج

در جمعی نفسوگ ت دد د دد دان در منطقه    

(  ،) 19در شمال یونان  21 /1درصد ( )9گزارش گردید،
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شیوع ظاهری و شیوع واقعی در گلهها ای بزه ریش یا ی   

که مایکوباکتریوم آویوم زیرگونههه پ یزولکربوتارا سسس به

در فرانسه به ترتیب  55/2درصد و  62 /9درصد (  ،) 16و

عن نفسوگ رد طقس لماع کی ناو د ا نا س حرطم نات               

در منطقه مادرید در اسپانیا شیوع ظاهری و شیوع واقعی

یباشد .هرچند بدیهی است به دنبال تحلی ،ینالضع ل   
نم 

در گلههای گوسفند و بز ب بیترت ه   

 11/7درصد و  44

درصد گزارش شده است (  .) 14تفاوت مشاهده شد ار ه

الغری و ضعف احتمال سقط در دامها ای تح نیلاب ت ی   
امکان پذیر باشد ( .) 18
گرچه این مطالعه در دامها ای ب جنا ملاس رهاظ ه ام     

م یی یت  فالتخا هب ناو د تیعضو ر عون ،ییاوه و بآ             
مدیریت ،اندازه گله ،روش نمونهگیری ،حج و هنومن م

یرسد دا مم مه زا تبثم مرس یا    
گرفت رظنب و تسا ه        م یی 

روش آزمایش نسبت داد .گرچه در این مطالع طابترا ه

یبرند ولی ب الاب هب هجوت ا     
آلودگی تحت بالینی رنج م 

بود عقاو یمرس یگدولآ ن ی          ،مایکوب یوآ مویرتکا وم     

ب وبن راد ینعم یگدولآ و ییایفارغج تیعقوم نی د و            
موقعیت جغرافیایی  2/9درصد یغت زا  ی ار یگدولآ تار

  

  

زیرگون هه ه پ را ا یزولکربوت سسس

در گوس هب یعاجرا نادنف

    

توجیه کرد .از جمله عوامل تاثیر گذار بر میزان آلودگی

کلینکهای دامپزشکی باید یکی ناونع هب       از عوامل

تعداد دامهای موجود در یک گله ،نحوه نگهداری آنها

اختالت بخصوص الغری مد نظر ق ریگ رار د فرط زا     .

        م ییی یباشد    

دیگر به دلیل اینکه فاکتورهایی مانند سن ،جنس ،س هقبا

(در اص ای لبط اژن و )زاب طیحم رد د      

س و طق

( .) 8،12،14،18
بررسی حاضر نشان داده است ک اونع هب سنج ه ن     
فاکتور خطری برای ابتال به عفونت محسوب نمیییش .دو
هر چند در مطالعات انج یالکیجاح طسوت هدش ما ی و    
همکاران (  ) 1380بیان شد تمام گوسفندان آلوده ،ماده و
تمام بزهای آلوده ،نر بودند ،و اختالف معن نیب یراد ی   
دو جنس نر و ماده مشاهده گردید ،ولی برخی منابع نیز
یدهند که حساسیت جنسی نسبت به بیماری ی نو
نشان م 
در گوسفند و بز وجود ندارد (  13و.)6،5،2،1
بررسی توزیع سنی آلودگی نشان داد که ارتباط ب نی
یباشد و سن  0/1درصد زا 
سن و آلودگی معنی دار نم 
تغییرات آلودگی را توجیه میییکن نند .بررس تاعلاطم ی   
نشان می_دهد ریثات هک  نس

لآ یور رب و ریغتم یگد

      

است( .)7،2آلودگی معموال در سنین پایین بخصوص از
بدو تولد و در سن زی فتا یگهام کی ر اق      میییافتد و 
ینماید.
عالئم بالینی معموال بعد از  2سالگی بروز م 
س اهنت طقس هقبا         0/3درصد نازیم تارییغت زا        
یکند .از این نتیجه چنین بر میییآید
آلودگی را توجیه م 

قطنم ه یایفارغج  یی ییی یی تنها    4/3درصدتارییغت زا      

آلودگی را توجیه میییکنند ،میییت هک تشاد نایب ناو

   

ش یمرس عوی          مایکوب آ مویرتکا و موی          زیرگون هههه ه

پاراتوبرکلوزیس در استان خوزستان فارغ از فاکتورهای

یباشد.
میزبانی و محیطی م 
منابع
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در جمعیت گوسفند و ب .مالیا ناتسا رد ز     مجموع تالاقم ه   
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( .) 387 1مطالع هب یگدولآ یناوارف ه     مایکوب مویوآ مویرتکا    

پراا یزولکربوت سسس
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Abstract: John’s disease (Paratuberculosis) caused by Mycobacterium avium subspecies
paratuberculosis is a granulomatous enteritis in domestic and wild ruminants. In sheep the
most common of clinical sings are emaciation and shedding of wool. The aim of this study
was to evaluate the seroprevalence of Mycobacterium avium paratuberculosis infection and
association of this organism with host and environmental determinants in sheep in Khuzestan
province. Serum samples from 568 sheep were randomly collected in Ahvaz, Hendijan,
Baghmalek, Susangerd, Gotvand, Masjedsoleyman and Dezfool cities and were examined by
ELISA assay, according to the manufacturer instruction. Apparent and true seroprevalence
rate of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis was 6.9% and 14.4%, respectively.
Statistical analysis showed there was not significant correlation between age, sex, history of
abortion and geographical location with serological infection. Logistic regression showed
that only 4.3% of fluctuation of infection was justified by these factors. It is concluded that
seroprevalence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis not dependent to host
and environmental factors.
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