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چکیده

نئوسپورا کنینوم یکی از عوامل سقط جنین در گاو در سراسر جهان است که اثرات اقتصادی قابل توجهی در تولیدمثل گاوها

بجا میگذارد .هدف از بررسی حاضر تعیین میزان پادتن ضد نئوسپورا کانینوم در گاو و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در

گاوهای شیری شهرستان سنندج در غرب ایران بوده است .در مجموع  633نمونه سرم از مزارع گاو شیری سنندج جمع آوری و با
استفاده ازکیت االیزای تجارتی مورد آزمایش قرار گرفت .تعداد گاوهای آلوده به نئوسپورا کانینوم  46رأس ( )%17/6تعیین شد.

آلودگی به این تک یاخته در گاوهای مزارع صنعتی و سنتی به ترتیب  %9/30و  %52/8تعیین گردید (  .)P>0/ 01همچنین میزان
آلودگی به انگل با افزایش سن ارتباط داشت و میزان آلودگی در گاوهای شیروار بمراتب بیش از گاوان غیرشیروار بود

یهائی که دارای سگ بودند ( )%64/8در مقایسه با مزارع فاقد سگ (  )%7/ 43اختالف بسیار
(  .)P=0/ 02میزان آلودگی درگاودار 

چشمگیری را نشان داد (  .)P=0/ 001بنابراین نتایج حاصله نشان دهنده نقش موثر سگ در آلودگی با این انگل بود .بعالوه آلودگی

در گاوهائی که سابقه سقط جنین داشتند در مقایسه با گاوهای فاقد سابقه سقط جنین بمراتب بیشتر بود (  .)P<0/ 01البته الزم بذکر

است که اختالف معنی داری بین گاوهای آبستن و غیر آبستن مشاهده نگردید (  .)P=0/ 669بنابراین با توجه به اینکه مطالعه حاضر
یهای
یتواند در ارزیابی میزان سقط در گاودار 
برای نخستین بار در استان کردستان و شهرستان سنندج انجام گردید ،نتایج آن م 

منطقه حائز اهمیت باشد.

کلمات کلیدی :نئوسپوراکانینوم ،گاو ،سنندج ،سرواپیدمیولوژی ،االیزا
٭ نویسنده مسئول :ناصرحقوقی راد

آدرس :گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ،دانشگاه آزاداسالمی واحدعلوم وتحقیقات تهران ،تهران ،ایران.
پست الکترونیکhoghooghiradnasser@yahoo.com :
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مقدمه

نئوسپوروزیس یکی از علل عمده سقط جنین درگاووو

منفی است ( .)5در گاو آل م هدو م تسا نک    

 3تا  7باررر

سقط جنین روی دهد ( .)9نئوسپوروزیس در گوسالهها ا

در سراسر دنیا می باشد .این بیماری توسط تک یاختههه-

ممک بصع تاعیاض بجوم تسا ن ی نزو شهاک،،،، ،،،،،،،، ،، ،

یشود .این انگل مراحل تکثیررر جنس و ی
کانینوم ایجاد م 

شود ( .)5اگر چه اطالعات دقیق ا ی ززز تخم راسخ نی ات   

ای درون سلولی از شاخه آپی کمپلکسا به ناممم نئوس روپ اا

ناتوانی در ایستادن ،فلجی اندام حرکتی ق  یماد ووو خلفی

غیرجنسی را در سلولهای اپیتلیال روده باریک سگ به

اقتصادی ناشی از نئوسپوروزیس در سراسررر دنیا ا وج دو

اووسیست انگل تشکیل و هم جراخ ناویح عوفدم هار     

میلیونها دالر گ در ددد .خسا  یشان میقتسم تار ا ززز زززز س طق

عنوا  نابزیم ن ا م یط یلص ییی یی ی یییی یییی کن تیاهن رد هک د       

میشود ( 5و  .)7میزبانان واسط نظی  واگ ر و زا یدادعت   
پستانداران با هایگ ندروخ  ا بآ و ن اراد ییی یییی اووسیست

یشوند .اسپوروزوئیتهای انگل
نئوسپورا کانینوم مبتال م 
پس از آزاد شدن در روده باری  هراوید زا واگ ک ر هدو    

یشوند و به
عبور کرده و وارد نسوج کلیه اعضاء بدن م 

یمانند.
شکل کیست نسجی سالها در بدن حیوان باقی م 

هنگامیکه حیوان آبستن میییش رب دو ا یئوز ید تتت تتتتها ای
داخل کیست نسجی آزاد شده ،همررراه گ شدر

جف ندب دراو هتشذگ ت نینج

یش و دنو
       م یی 

زا نوخ   

یشود که میزان خسارات بالغ بررر
ندارد ،اما حدس زده م 

یباشد که گاهی اوقات ممک تسا ن   
جنین م 

گاوهای

آلوده تا  % 42دچار سقط شوند .خسارات غیرمس میقت به
عوامل متعددی از جمله هزینه جا اد ینیزگی مممها ، ،قیمت
علوفه ،شیر و نیز مرحله ای از آبس رد طقس هک ینت

نآ   

رخ داده بستگی دارد .حتییی عن ره هک هدش ناو طقس

    

زیالداعم ین     

 600تا    1000دالر ب و هدننک دیلوت ه ارد     

میکند .ضمنأ ناباروری ناشی از سقط و اف هلصاف شیاز   

تا ابستنی بعدی ،هزینههای تشخیص ،بازگشت مجدد به

عیاض ات     

فحلی ،کاهش تولید شیر ،درمان و حذف دامها ا را باید

یده  د (( .)4این
که در گاوهای شیری و گوشتی روی م 

هزینه ای که صرف تشخیص و پیشگیری از ب طقس زور   

یآورند که منجمله س تسا نینج طق    
فراوانی بوجود م 
ت هتخای ک      درگاوهانینج طقس یتشوگ و یریش ی    

      

ایجا دد د م یی یکند  . ..ت ع هتخای ک ا  لم ا جی ا دددددددد ددد ضا تاعی   
درمانگاهی در س  گ

ووو س نینج طق    درگاووو اس نیا .ت   

انگل قادررر اس ط ت ی  ف و ا یعیس ززز زززز گونهههها ای مختلف

حیوانات نظیر ب دنفسوگ ،ز  ،،، ،،اس ،ب

گ نزو  ،،کرگدننن و

بوفالو را آلوده نماید ( 8و  )5و احتماأل گا یارب التبم و    

یماند ( 4و  5و  6و .)9
تمام عمر آلوده باقی م 

نئوسپورا کانینوم در گاو ممکن اس طقس بجوم ت    

به موارد باال اضافه کرد ( .)5طبققق بررسیییه ههای موج دو

یشود بسیار کمتر از زیانی است که در اثر ایجاد سقط
م 

در گله گاوهای شیری ب دراو هدننک دیلوت ه     میییگ در د
( .)7یکی دیگر از دالیل اهمی روپسوئن ت و راشتنا سیز    

جهانی آن می باشددد و از آن ب ونع ه ا کی ن ی از لماوع     

مش نت تالک ا اس اگ رد یل وو وووهاای بس وشک زا یرای رر رررهاای

یکنند ( .) 10
جهان یاد م 

برای تش هدنز یاهواگرد یرامیب صیخ      معم زا ألو

یشود که جهت مطالعات
روشهای سرولوژی استفاده م 

جنین ،مومیائئی ش ند  ،،ات یلو ززز شدننن ،م یئاز هدر  ،،، ،،تولددد

اپیدمیولوژیکی نیز مناسببب هس دنت  ..در می ییان روشها ای

کلینیکی سالم اما آل نمزم مرف هب هدو      هس درگ ،دنت ددددد.

 ،)ImmunoFluorescent Antibody Testوس نرت    

گوسالههائی با نشانههای بالینی یا گوسالههائی که از نظر

رایج            م یییییییییی یتوا نننننننننن ن از Indirect( IFAT

سقط جنین در گاوهای سرم مثبت بیش از گاوهای سرم

بالت ( ،)Western-blottingاالیزا ( Enzyme–Linked

بررسی سرواپیدمیولوژی آلودگی به نئوسپورا کنینوم58 ...
Assay

 )Immunosorbentو آزما ن شی ات   

         

( )Neospora Agglutiation Test or NATنا .درب م   

شد .نمونه برداری ب اک تروص ه ممم ممممال تصا تروص یفد   

گرفت .کلیه نمونهها ای خ  هب نو ه مانشسرپ هارم هههه هههههها ای

خصوصأ آنکه روش االیزا به علت حساس  تی ووو ویژگی

تکمیل شده شامل اطالعا ا کیفارگومد ت

نئوسپوروزیس در  1984این بیماری در سرتاسر دنی ییا به

یها ا
سگ ،دوره آبستنی و شیرواری ازصا دماد نابح ار یی یی

با یال      آن ارجحی د تاردد دد د ( .)3از زما صیخشت ن         
عنوان یک بیماری جدی در گاووو و س حرطم گ

ش هد

است ( .)6در ایران صدر بزاز و همکاران برای اولین باررر
آل ب یگدو هههه ه نئوس اروپ کک کانینوم را درگاوها نیاتشله ی وووو و

براون س هش سیئو رر ررر مشهددد گ شراز

ندومن دد ددد ( .)18اما

تاکنون داروئی که بتواند ازانتقال انگل از مادر ب نینج ه   

جلوگیری کند و همچنین واکسنی موثر که بتوان عنام د   

از سقط جنینهای ناشی از نئوسپورا در گاو شود شناخته
نشده است( .)6لذا باتوجه به اهمیت بیما هکاجنآزا ،یر   
مطالعات صورت گرفته برروی نئوس ریارد سیزوروپ ان   

به صورت محدود بوده وعلیرغم وجودگزارشات س طق

جن نم حطسرد نی ط  زین هق ه  چی مممممممم ممممممطالع هنیمزرد یا ه     
نئوسپوروزیس دراستان کردستان صورت نگرفت تسا ه   

به همین جهت به بررس لورس ی و کیژ ییییی نئوس ونیناکاروپ ممم

درگاوهای بومی و صنعتی شهرستان سنندج اق هدش ماد   
است.
مواد و روش کار

الف – محل نمونه برداری

شهرستان سنن دودح یتحاسم اب جد       5023کیل رتمو

مربع و جمعیتی بیش از  450000نفر دارای آب و هوای

زز ززز قبی عون ل   

گاوداری ،سن ،آبس ینت  ، ،سا ینج طقس هقب ن  ،،،، ،،،تما ب س ااااا

جم یروآ ع     و ب یزکرم هاگشیامزآ ه لک هرادا            
دامپزشکی استان ارسال گردید.

ب  -روش آزمایشگاهی

کلیه نمونههای خونی گاوها اب      2000دور ب تدم ه   

 10دقیقه سانتریفوژ شد و سرمممها ا در میکروتیوبببها ای
اپندورف ریخته و در یخچال  - 20 ˚Cتا زما شیامزآ ن   

حفظ میگردید .برای انجام آزما یازیالا تیک زا شی    

تجا یتر      نئوس روپ ا مونیناک          

)USA

IDEXX’s,

 (Herdcheck,استفاده شد .کلیه مراحل آزمایش مطابق
دستورالعمل سازنده کیت انجام شد .ب هک تروص نید    

تمامی ریجنتها را قبل از استفاده در دما اطا ی قق ققق ( - 20
 27درجه سانتیگراد) قرارداده و پس ازاتما اددجمراک م   

م .ریجنتتتها را نیززز
به  4-2درجه یخچا یدنادرگیمرب ل مم مم

قبل از استفاده  Vortexمیییک میدر  ..تهی هیلکزا تقر ه    
نمونهها ب تبسن ه   

 1/ 100با  رفاب  ر یق ق تروص هدننک       

گرفت و کنترلهای مثبت ومنفی رقیق نشده را به ترتیب

یکردیم .برروی برگه
به گودههای 1و 2و 3و 4اضافه م 

ثب نومن هرامش ت هههههه هههااا ،موقعی ر هنومنره ت ا  هتشون وووووو وو
سرمهای رقیق شده رابه گودهها اضا  هدومن هف وو ووو پ زا س

نسبتأ سرد (میانگین دهساله دما ا  14 /4درج ،دارگیتناس ه   

انکوبه کردن به مدت  03دقیقه دردمای اطاق ،محتویات

م راد روکذ ا گ یددعتم دادعت ی اود را یییییییی یییهااای ب یمو   

 4بار با محل فسف لو ا تروصرفاب ت     میییگرف  ت ووو پس

بارندگی  973میلیمتر و رطوبت  )% 49است ..شهرس نات

ینمودیم .شستشوی گودهها
گودهها را آسپیره و تخلیه م 

یباشد .برای سهولت در نمونه گیری
(سنتی) و صنعتی م 

ازهربارشستش ،و    آس و ندرک هریپ د ضا نتخیر رو ا تاف         

شرقی ،شمال غربی ،جنوب شرقی و جنوب غربی تقسیم

 Anti–Bovine-HRPO-Conjugatedوانکوباس نوی       

شهرستان مزبور ب م یضرف هقطنم جنپ ه رررر رررررک یز  ، ،ش لام

یش زا سپ.د اضا دومن هف ن ننننن ن Serum
هرگ ماجنا هدو      م یی 
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دردمای اطاق به مدت 03دقیقه مجددا  4با یوشتسش ر   

گودهها بامحلول فس دوگ هیلختورفاب تاف ههه ههههها را انجام

یدادیم .در نهای ضا زا سپ ت ا رتسبوس ندرک هف اا ا اا اااااا در
م 

ط وو ول مو جج ج  650و اندا ریگ هز ی وووو و ثب یرون بذج ت       
یگرف هک تروص نیدب .ت
محاسبه نتایج صورت م 

    با

توجه به مقدار جذب نوری سرمها در مقایسه با سرمهای

کنترل مثبت و منفی در ص ض نتداپ نازیم هک یترو ددددد دددددد

نئوس اروپ

یی ی ه رس ر مممم م Sample to ratio) S/P ratio

 )positiveمساوی یا بیش زا رت  0/5بووود ب ونع ه ا  ن ن هنوم    
مثبت و در در صورتی ک زا ه  0/5کمت اونع هب دوب ر ن     

یشد.
نمونه منفی در نظر گرفته م 

بررسیهای آماری با زفا مرن زا هدافتسا  ا رررر ررررر  SPSS 16و
آزمونها ی مربع کای و فیش دش ماجنا ر  .... ...س نعم حط یی ییی
معنی دار بودن  ./.5و کمتر از آن در نظر گرفته شد.

نتایج

نتا رب جی رررسیییها ای س لور و ب کیژ

گاوداریهای صنعتی و سنتی شهرستان سنندج
تعداد سرم

درصد

نوع گاوداری

تعداد گاوهای

خونگیری شده

مثبت

گاوداری صنعتی

771

16

9/30٭

گاوداری سنتی

681

48

52/8٭

مجموع

363

46

17 /36

آلودگی

٭ اختالف آلودگی گاوهای صنعتی و سنتی چشمگیر است ( ) P =0/ 01

 -2میزان آلودگی گاوان بر حسب سن

از مجموع  88راس گاو زیر  1سال 12 ،مورد

( ،)% 13 /36از مجموع  431راس گاو  1-3سال18 ،

مورد (  )% 13 / 43و از مجموع  141راس گاو باالی 3

سال 34 ،مورد ( )% 24 /11مثبت بودند .در بررسیهای

آماری اختالف معنی داری بین گروههای سنی دیده شد

( .)P=0/630میزان آلودگی در گروه سنی باالی  3سال

حدود  1/7برابر دو گروه سنی دیگر بود.

جدول  -2آلودگی به نئوسپورا کانینوم درگروههای سنی مختلف
در گاوهای شهرستان سنندج

اا ا ا اس ا هدافت زز ز روش

االیزا در مجموع نشاندهنده وجود  46مورد مثبت (17 /6
درص ا )د زز ز  363نمون ب مرس ه ر گ رد هدش یسر اوه یا

        

یباشد.
شهرستان سنندج م 
صنعتی و سنتی

از مجم عو      771نمون هدش یروآ عمج مرس ه

    

      

یه اای ص ادعت یتعن دد ددد  16نمون  مرس ه (((( (9/30
ازگا رادو یی 
درصد) از نظر آلودگی به نئوسپورا کانینوم مثبت بودند.

در ارتباط با ا یتنس یاهواگ  ززز زززز مجم عو

سن

تعداد کل نمونه

تعداد سرم

درصد

زیر  1سال

88

12

 13 /36٭

 3-1سال

431

18

 13 / 43٭

باالی  3سال

141

34

 24 /11٭

مجموع

363

46

17 /36

سرم اخذ شده

مثبت

آلودگی

یدهد ()P=0/630
٭ گروه سنی باالی  3سال اختالف معنی داری را با سایرین نشان م 

یه اای
 – 1بررس اگ یگدولآ نازیم ی وووووووو وه اای گا رادو یی 

 681نمونه 48

مورد ( 52/8درصد) مثبت بودند .اختالف آلودگی ب نی

میزا یگدولآ ن      گاوها  یتعنص ی وووو وو س تن یی ی چش یگم رر ر

(  )P<0/ 01بود به نحوی که میزان آلودگی در گاوهای

سنتی  2/ 85برابر بیشتر از گاوهای صنعتی بنظر میییرسد
(جدول شماره .)1

جدول شماره  -1میزان آلودگی به نئوسپورا کانینوم در

 -3آلودگی به نئوسپورا کانینوم در گاوهای آبستن و

غیر آبستن

از مجموع  252گاو آبستن 43 ،مورد (  )% 17 / 06و از

مجموع  111گاو غیرآبستن  21مورد (  )% 18 / 92مثبت

بودند .در بررسیهای آماری ارتباط معنی داری بین
میزان آلودگی و آبستنی دامها دیده نشد ( .)P =0/ 669

جدول  -3میزان آلودگی به نئوسپورا کانینوم در گاوهای آبستن و
غیرآبستن شهرستان سنندج

وضعیت آبستنی

نمونه سرم

تعداد کل

تعداد سرم
مثبت

درصد

آبستن

252

43

 17 / 06٭

غیرآبستن

111

21

 18 / 92٭

مجموع

363

46

آلودگی

17 /36

٭ میزان آلودگی در گاوهای آبستن و غیر آبستن اختالفی ندارد ( )P =0/ 669

بررسی سرواپیدمیولوژی آلودگی به نئوسپورا کنینوم78 ...

 -4میزان آلودگی به نئوسپورا کانینوم بر حسب مراحل

از مجموع  94گاوی که در تماس با سگ بوده اند

از مجموع  48راس گاو در سه ماهه اول آبستنی 6

گونه تماسی با سگ نداشته اند 20نمونه ( 7/ 43درصد)

مختلف آبستنی

مورد مثبت ( ،)% 12 /5از  021راس در سه ماهه دوم

آبستنی  17مورد مثبت ( )% 14 /6و از  84راس در دوره
سوم آبستنی  20مورد مثبت (  )% 23 / 80بودند .از نظر

آماری ارتباط معنی داری بین میزان آلودگی و

دورههای آبستنی دیده نشد ( .)P =0/ 241

 44نمونه ( 64/8درصد) و از  269راس گاوی که هیچ

آلوده به نئوسپورا کانینوم تشخیص داده شدند .اختالف
دو گروه از نظر آماری چشمگیر است ( .)P<0/ 001

جدول  -6میزان آلودگی به نئوسپوراکانینوم در گاوهای در تماس
و بدون تماس باسگ در شهرستان سنندج

وجود سگ درگاوداری

نمونه سرم

تعداد کل

تعداد سرم
مثبت

درصد

مثبت

94

44

64/8

منفی

269

20

7/ 43

مجموع

363

46

جدول  -4میزان آلودگی به نئوسپورا کانینوم در دورههای مختلف
آبستنی در شهرستان سنندج
تعدادکل نمونه سرم

دوره آبستنی

اخذ شده

تعداد سرم

درصد

مثبت

آلودگی

سه ماهه اول

48

6

12 /5

سه ماهه دوم

1 20

17

14 / 16

سه ماهه سوم

84

20

23 / 80

مجموع

252

43

 -5میزان آلودگی به نئوسپورا کانینوم برحسب دوره

شیرواری میزبان

از مجموع  412نمونه سرم جمع آوری شده از

گاوهای شیروار  49مورد (  )%22/ 89و از مجموع 149

راس گاوهای غیرشیروار  15مورد (  )% 10 / 06آلوده به
نئوسپورا بودند .گاوهای شیروار به نحو چشمگیری

نسبت به گاوهای غیرشیروار آلودگی بیشتری نشان

سقط جنین

از مجموع  37گاو که سابقه سقط جنین داشته اند 33

مورد ( )% 89 /1و از مجموع  623گاو بدون سابقه سقط،

 4مورد (  )%9/ 50آلوده به نئوسپورا بودند .بررسیهای

آماری نشان داد که گاوهای دارای سابقه سقط به نحو

چشمگیری بیش از گاوهای بدون سقط آلوده بودند
( .)P<0 / 001

جدول  - 7میزان آلودگی گاوهای دارای سابقه سقط جنین در
مقایسه با گاوهای بدون سابقه سقط در شهرستان سنندج

سابقه سقط جنین

تعداد موارد مورد

تعداد سرم

درصد

دارد

37

33

89 /1

ندارد

623

31

مجموع

363

46

جدول  -5میزان آلودگی به نئوسپورا کانینوم در گاوهای شیروار و
غیرشیروار شهرستان سنندج

دوره شیرواری

تعدادکل

تعداد سرم

گاوهای شیروار

21 4

49

22/ 89

سرمها

مثبت

آلودگی

گاوهای غیرشیروار

149

15

10 / 06

مجموع

363

46

17 /36

 -6میزان آلودگی به نئوسپورا کانینوم برحسب وجود

سگ درگاوداریهای مورد بررسی

17 /36

 -7میزان آلودگی به نئوسپورا کانینوم برحسب سابقه

یدهند ( .)P=0 / 02
م 

درصد

آلودگی

آزمایش

مثبت

آلودگی
9/ 50
17 /36

بحث

نئوسپورا کانینوم یکی از عوام اجیا ل دد ددد کنن طقس هد   

جنین در گاوهای شیری و گوشتی در سراسر جهان بوده
یگردد .خسارات
و موجب خسارات اقتصادی فراوانی م 

ایجاد شده یا بطور مستقیم ناشی از سقط جنین و یا بطور
ی و تلق حی
غیرمستقیم شامل هزینهههها ای تش رامیب صیخ یی یی

88

نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره دهم ،شماره دوم ،3931 ،پیاپی 92

یباشد
مجدد دام مبتال به سقط و کاهش تولید شیر آن م 

مطالعه حاضررر می یگدولآ ناز    به نئوس روپ اا ک ککانینوم در

خسارات هر سا هل در اس ایلارت از  52تا  85میلی رالد نو ،،

 17 /6درصد تعیین شد .صدر بزاز و همکا یگدولآ نار   

آمریکا ات        35میلی الد نو رر ر م یی یرسد    ( .)6از ای ر ن وو و

همکاران در  38 /8درصد گاوهای آبستن اطراف ته نار

مطالعا هروشکرد یدایز یکیژولورس ت ااا اا ااا ااا و نوا یح   

(  ،) 21حاجی کالئی و همکاران در  21درصد گاوهای

( .)7ب بب ه روط یی ی ک هدز نیمخت ه

    م یی یشو دد د مقدار    این   

درنیوزیلند  17 /8میلیون دالر و تنها در ایالت کالیفرنیای

مختلف جها ب ن رر ررر روی نئوس هتفرگ تروص سیزوروپ    

گاوهای گاوداریهای صنعتی و سنتی شهرستان سننندج
را در  15 /8درص دد د گاوها  دهشم ی (((( ( ،)18صا  یحل

وو و

اهوا  ز ((( (  ،) 12یوس  یف ووو و همکارا د ن ررر ر  57 /3درصد    

اس روط هب ت یی یییی ی ک هه ه  Chiو همکارا نن ن فراوان یی ی پا تد نن ن

ل ،بها و یرد
گاوها اب ی ب لللل ل

( Venturini ،)2و همکاران انتشار پادتن ضددد نئوس روپ اا

درصد گاوهای کرمان ( ،)16نعم لا ت ل  یه وو ووو همکا نار

و همکاران    انتشا ار نآ ر    درگاوهاب ایسآ ی ین        5/7تا   

همکارا نن نن آنرا رد      13 / 37درص ناتسلگ یاهواگ د       

ضدنئوسپورا کانینوم را در گاوهای آمریکا  14 /1درصد

را در گاوهای شیری آرژانتین  4درص  د ( (Koiwai ،)23

راکمه ان      در  45 /2درص دد د

گاوهای گرمساررر ( ،)24ن لارو ل  یه ووو همکا رد نار 12 /6

در  10 /5درصد گاوهای ش  زیربت یری (( ((( )15و س  یرات ووو

 63/5درص  د ((( ( )14و  Kamga-Waladjoآل گدو ییی ی را

گزارش نمودند ( .)22در مطالعه حاضر نقش چگ یگنو

وج ض نتداپ دو دددددد د نئوس کاروپ ا ین نو مم م در س اگ مر وووو وه اای

ی ک ور اب ه ششششششهااای س یتن   
آل اد رد یگدو مم مهااای ب وو وم 

در طی بررسیهای انجام شده درنقاط مختلف جها ر ن اا

بیش از میزان آلودگی ( 9/30درصد) در گاوهائی است

گ ها هک یئ   
بکاررفته ،cut-off ،اندازه گله و تع اد ددد سگ گ

مطالعه یوسفی و همکاران ( )56و قره خانی و همکا نار

درگاوهای سنگال  17 /9درص  د (( )13گزززارش نمودند..
سراسر دنیا گزارش شده است .تفاوت مقادیراعالم ش هد
می توان به عوامل مختلفی چون تفاوت درنوع آزما شی

باگاوداری درارتباط هستند نس نکمم نینچمه .داد تب    

است شرایط اقلیمی وآب وهوائی منا روم قط دد ددد بررسی

تها موثر باشد. .ب ونع ه ا نامه لاثم ن     
در بروز این تفاو 

طوری که گفته شد شرایط آب و هوای گرم و مرطوب
باعث بقای طوالنی تر اووسیست انگل و امکا سانم ن بب بببتر

اسپوریالسیون آن را فراهم میییسازددد ( .)15آنچنا هک ن   

دربرخی گلهها ا می ات یگدولآ ناز      %87گ شراز

هدش   

( .)6ض یطیارش أنم      مانند    نح اگ شرورپ هو

وووووو و،

است   

تغذیه ،و احتماأل نژاد آن و تشخیص آلودگی ب بسح ر   
نوع آزمایش مورد استفاده موثر هستند ( 1و .)5

یشوند ( 52/8درصد) به مق ریگمشچ راد ی   
نگهداری م 
که با سامانه صنعتی پ شرور

دهگن و ا یر    میییش .دنو در

(  ) 10نی زز ز میزا  یگدولآ ن د تشیب یتنس یاهواگر رررررررررر ررر از

گاوهای    ص تعن یی ی ب  هدو وو و ای اد ینعم فالتخا ن رررررر ر ب هدو   
است .لذا با توجه ب نیا ه    موض عو
سیس  ماد یرادهگن مت

میییت اب ناو    اص حال

وووووو و بهبو ددد د م یشرورپ تیرید       

گاوداریها و رعایت اص زا یریگولج رد یتشادهب لو

  

آلوده شدن علوفه و آب این حیوانات با مدفوع سگ تا

حد زیادی در کنترل آلودگی موفق شد.

متفاوت بودن نتایج در نقاط مختلف ای نار میییتوانددد

ناشی از شرایط آب و هوائی مناطق مختلف ای شاب نار دد ددد
به گونه ای که یوسفی و همکاران بیان نمودند ،آلودگی

در ایرا د یدودعم تاعلاطم ن رررررر رر نوا فلتخم یح     

کشور بر روی نئوسپوروزیس ص هتفرگ ترو    اس .ت

پورر دوهشم یبوخب اهواگ ش

ینعم نیدب تسا

هک     

      

    

در

ب د سیزوروپسوئن ه رررر ر منا بآ قط

وو و هوا رس یئ دددد د کمتررر

بوده و این در حالی است که در منا  مرگ قط وو ووو خشک

بررسی سرواپیدمیولوژی آلودگی به نئوسپورا کنینوم98 ...

مانند گرمسار و یا معتدللل و مر وط ببب ماننددد باب زیم ل ان   

بهداشتی و م رادواگ یتیرید یی یییها ای شهرس تروص نات   

( .)24غیر از شرایط اقلیمیییعوام توافتم رد یرگید ل    

گاوداریها و آلوده شدن آب و علوف  ه بب بببا م وفد ععع آنها

آلودگی بترتیب بین  45 /2تا  57 /3درصددد متغی تسا ر   

گه اا ب هطوحم ه     
پ ک یا هنوگ هب دریذ ه ا زززززززز زز ت در ددد س گگ 

یتوان به نژاد ،ع هجوت مد   
بودن نتایج موثرند .از جمله م 

جلوگیری شود .در ضمن جفت ،جنینهای سقط شده و

گی رود رد یر ههههاای مختل ومن ،ینتسبآ ف ن زا یریگ ه       

از دسترس سگها دور نمود و آنها را سوزاند یا مدددفون

هنومن             

نتایج حاصل از این مطالعه همچن نی نشا اد ن ددد ک اب ه   

به سن گاوهای مورد آزمایش ،گاوهای آبس هنومن و نت   
گاوهای شیری یا غیرشیری ،گاوهای دارای سابقه س طق

جن هنوگ ره دقاف ای نی

قباس ه س هرخالاب و طق

برداری از گاوهائی ک و شرورپ لحم رد ه

هگن دددد ددددداری

یکرده یا سگی حض هتشادن رو   
آنها سگ رفت و آمد م 

است اشاره کرد.

در شهرستان سنندج ک امد هلاسهد نیگنایم ه      14 /4
49

سا یگدنراب ،دارگ یتن         973/9میلیمت و ر تبوطر     

درص هب یگدولآ نازیم تسا د            نئوس ونیناک اروپ مممم م در

یرسد .این
ییا سنتی به  52/8درصد م 
دامداریهای بوم 

موض عو    احتماأل    م یی یتوان دد د ناش ا ی زز ز آن باش دد د که   

پردههای جنینی گاوهائی که سقط ک  ار دنا هدر بب بببایس یت

کرد.

افزایش سن گاو آلودگی بیشتر میییش  نیا .دو ن اب جیات    
گزارشا تتت ت صا  یحل ووو و همکارا ننن ن ( ،)21ص ازبرد زززز و

همکارا نن ن (  ) 19و یوسف یی ی و همکارا  ن (( ( )24همخوا ین   
دارد .ب بب ه روط یی ی ک ب ه اا اا با یگدولآ نازیم نس نتفرال         

افزایش می یابد ،گرچه برخی از محققین در ای دروم ن   

هم عقیده نیستند ( 2و .) 16

علت زیاد شدن آلودگی احتماألألأل میییتوان  د بب بببه دلیل

افزا د سامت شی ا مممم مهاا بای کت ا

تخ هههههه ه و خصوص مدع أ     

ال
س  یلماکتری ی اا ااا انتقا د لگنا ل رررر رر منا قط ی ومعم هک  الالالالالال ال

توانائی سامانه ایمنی میزبان در ایجاد مقاوم لباقم رد ت   

خوبی صورت نمیگیرد (  .) 24در رابطه با تا یث ررر حض رو

رابطه میییت هب ناو    تاثیرشیرررواری دام دراف زیم شیاز ان   

زمستانهای خیلی سرد با تابس ات نننها ای معت نراد لد دد ددد به

آلودگی به نئوسپورا کنینوم اشاره کرد .همانطور ک رد ه

سگ در افزایش میزان آلودگی در ای زین نار    مطالعا یت

ج هرامش لود       5نی ید ز ده      م یی یش یگدولآ نازیم دو       

صورت نگرفته است .در حالی که بر اسا تاشرازگ س   

 Dubeyحضور سگ در گا رادو یییها ا موج زفا ب ا شی   
یش دو
آلودگی به نئوسپورا کنینوم م 
در بررسی حاض زیم ر ا رد یگدولآ ن

ورود مجدد این تک یاخته به بدن حیوان باشددد .در این

گاوهای شیروار بطور چشمگیری از گاوهای غیرشیروار

( .) 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3

(  10 / 06در ص  رتشیب )د ا زیم ،نآ رب هوالع .تس ان            

هواگ ا رد هک یئ      

آلودگی در دورههای آبستنی ب هناماس فیعضت لیلد ه     

تماس با سگ بوده اند ( 64/8درص  بتارمب )د ب ا شی

می آ رد هک هدوب یئاهواگ رد یگدولآ ناز ننننن ننننننها ا سگ  

ززز زززز

رفت و آمد نمیکرده است .در این مطالعه می ناز س طق

ایمنی بدن افزایش نسبی مییییاب .د نتا ا لصاح جی زز ززز این

مطالع اد ینعم هدنهدناشن ه رررررر ر ب طابترا ندو      ب نی    میزان   

آل س هقباسو یگدو قط  هک ،هدوب نینج ا نی                یافته    ب اا
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Abstract: Neospora caninum is one of the cattle abortion causes throughout the world. It has
a significant economic impact on cattle production. The objective of the present study was to
determine the infection rate of cattle to N. caninum and defining its related risk factors in
dairy cattle farms of Sanandaj, west Iran. A total of 336 sera collected from dairy cattle farms
in Sanadaj nd examined by commercial N. caninum IDEXX Elisa kit. N. caninum antibodies
were detected in 64 (17.6%) of the cattle. The infection rates of this protozoan parasite in
cattle, reared in industrial and native farms, were 9.03% and 25.8%, respectively (P<0.001).
According to the age, it was observed that the infection rate increases upon the older ages.
.The infection to N. caninum in lactating cattle was 22.89%, whereas in non-lactating cattle
was 10.06%. This difference was significantly revealing (P=0. 002). Among the farms with
dogs, the percentage of seropositive cattle was 46.8%, whereas in farms without dogs it was
7.43%. The difference was highly significant (P<0.001). This finding seems to be a good
indication of dog influences on transmitting the parasite to cattle. In addition, the infection
rate in cattle with the history of abortion was significantly higher than the rate of infection in
cattle without the history of abortion (P<0.01). However, there were no significant
differences among the infection rates of the pregnant and non-pregnant cattle (P = 0.669).
This project was performed, for the first time, in Sanandaj and the Kordestan province.
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