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چکیده
تیپ  Dکلستریدیوم پرفرینجنس ،عامل بیماری حاد و کشندهای به نام آنتروتوکسمی بوده که غالباً گوسفند و بز را درگیر میکند .هدف
از این مطالعه ،ارزیابی جنبههای پاتولوژی ،باکتریولوژی ،سرولوژی و مولکولی این بیماری در گوسفندان منطقهی اهواز بوده است .بدین
منظور در فاصلهی زمانی  23ماهه 20،رأس گوسفند مشکوک به آنتروتوکسمی( ،بر پایهی اطالعات بالینی) به طور معمول کالبدگشایی
شده و نمونههای الزم از آنها جهت آزمایشهای بعدی اخذ گردید .در  50درصد از دامها مرگ ناگهانی به عنوان بارزترین یافتهی بالینی
گزارش شده بود .معمولترین نشانههای آسیبشناسی مشاهده شده در حیوانات مزبور خونریزی اندوکارد ( 70درصد) ،پنومونی
بینابینی ( 65درصد) ،ادم و خونریزی مغزی ( 60درصد) و نکروز حاد لولهای ( 65درصد) بود .عالوه بر این در  50درصد از دامهای
مزبور ،گلوکوزاوری نیز به اثبات رسید .بررسیهای معمول باکتریولوژیک بر روی محتویات روده ،نشاندهندهی جداسازی  6جدایه
مشکوک به کلستریدیوم پرفرینجنس بود که بر پایهی یافتههای  4 ،PCRجدایه تیپ  Aو  1جدایه از هر یک از تیپهای  Cو  Dبودند.
تشخیص توکسین در محتویات روده با استفاده از آزمون االیزای غیرمستقیم صورت پذیرفت که نتایج آن با یافتههای  PCRهمخوانی
داشت .با فرض ضایعات مغزی و گلوکوزاوری به عنوان شاخص آنتروتوکسمی تیپ  ،Dوقوع آنتروتوکسمی در حداقل  50درصد نمونهها
مورد گمان است که البته با یافتههای دیگر آزمونها ،همخوانی نداشت .یافتههای این مطالعه نشاندهندهی اهمیت تازه بودن نمونهها در
نتایج آزمونهای قابل استفاده برای ردیابی کلستریدیوم پرفرینجنس و توکسینهای آن ،است .همچنین با توجه به سابقهی واکسیناسیون
در اغلب حیوانات مورد مطالعه ،رعایت اصول واکسیناسیون در دامداریهای محلی مورد تردید است.
کلمات کلیدی :آنتروتوکسمی ،کلستریدیوم پرفرینجنس ،االیزا ،PCR ،پاتولوژی
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آرش احمدیرهنمون ،صالح اسماعیلزاده و همکاران

مقدمه
آنتروتوکسمی يکی از شايعترين بیماریهای گوسفند و

معیار قابل قبول ،برای تشخیص اين بیماری شناسايی

بز در ايران و جهان است .اين بیماری ،خطرناک و کشنده

توکسینهای باکتری عامل در محتويات روده است ( Uzal,

بوده و هر ساله دامداریها را مورد تهديد قرار میدهد.

.)2004

در تشخیص انواع تیپهای کلستريديوم

عامل بیماری به نام کلستريديوم پرفرينجنس از گروه

پرفرينجنس به طور گسترده از جستجوی توکسینهای

باسیلهای گرم مثبت بیهوازی ،غیرمتحرک ،هاگزا و

 Cpb ،Cpaو  Etxبه کمک روش االيزا ( Uzal & Songer,

کپسولدار است که در خاک و محتويات رودهی انسان و

 ،)2008واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )Fayez et al., 2013و

انواع

نیز آزمايش خنثیسازی توکسین -آنتیتوکسین 7استفاده

آنتروتوکسمی ناشی از اين باسیل از نظر تظاهرات بالینی و

میشود ( .)Bryan et al., 2013به عالوه به منظور تشخیص

پاتولوژی بر حسب نوع باکتری و توکسینهای خاص

بیماری ،اندازهگیری گلوکز ادرار ،تهیهی گسترش مخاطی

تولیدی آن متفاوت است .سويههای اين گونه بر اساس

از روده و رنگآمیزی گرم ،بررسی هیستوپاتولوژی بافت

توانايی آنها در تولید چهار توکسین کشنده آلفا ،1بتا،2

مغز میتواند کمککننده باشد (.)Uzal & Songer, 2008

اپسیلون ،3و يوتا 4به پنج تیپ  D ،C ،B ،Aو  Eتقسیم

آنتروتوکسمی غالباً درمانناپذير است لیکن با استفاده از

میشوند .تیپ  Dباکتری به عنوان شايعترين عامل بیماری

واکسیناسیون ،پیشگیری و مقابله با آن امکانپذير خواهد

آنتروتوکسمی (قلوه نرمی )5در گوسفند و بز تلقی میشود

بود (.)De la Rosa et al., 1997; Pilechian, 2013

( .)Uzal & Songer, 2008اين باکتری در انسان و دامها

مستندات موجود در آرشیو بخش پاتولوژی دانشکده

مسئول ايجاد طیف وسیعی از بیماریهای اغلب کشنده از

دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،بیانگر وقوع

جمله مسمومیت غذايی ،قانقاريای گازی ،6آنتريت نکروز

احتمالی آنتروتوکسمی در درصد قابل توجهی از دامهای

دهنده و آنتروکولیت نکروز دهنده در اطفال و عفونتهای

ارجاع شده به اين بخش (بر اساس اطالعات تاريخچهای و

سیستم گوارشی در دامها است (.)Rood & Cole, 1991

کالبدگشايی) بود که برخی از آنها علیرغم دو نوبت

بیماریزايی کلستريديوم پرفرينجنس از سه راه عمده به

واکسیناسیون بر ضدِ آنتروتوکسمی (مستند به اظهارات

انجام میرسد :اول ،نکروز مخاط روده به واسطهی توکسین

صاحبان آنها)رخ داده بودند .صرف نظر از عدم امکان

باکتری و ايجاد آنتريتهای هموراژيک ،فیبرينی و

بررسی صحت يا سقم اظهارات دامداران ،شیوع غیرمعمول

نکروتیک .دوم ،اثر ترشحی موضعی آنتروتوکسین و در

آنتروتوکسمی در سطح منطقه ،لزوم انجام مطالعاتی در مورد

نتیجه ايجاد اسهال و ضايعات اندک در مخاط روده و سوم

چرايی اين رخداد و علل مؤثر بر آن را طلب مینمود .بر

جذب سیستمیک آنتروتوکسین و اثر در مناطق دورتر از

همین اساس هدف از انجام اين تحقیق ،مطالعهی جنبههای

روده (.)Uzal et al., 2016

پاتولوژی ،باکتريولوژی و مولکولی موارد ارجاعی مشکوک

حیوانات زندگی میکند (.)Songer, 1996

تاريخچهی بیمار ،عالئم بالینی و يافتههای کالبدگشايی

به بیماری آنتروتوکسمی در اهواز بوده است.

در تشخیص آنتروتوکسمی در گوسفند و بز مفید بوده ،اما
)1- Clostridium perfringensAlpha-toxin(Cpa
)2- Clostridium perfringensBeta toxin(Cpb
)3- Epsilon toxin (Etx
)4- Iota toxin (Itx
5- Pulpy kidney
6- Gas gangrene
7- Toxin-antitoxin neutralization test
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مواد و روش کار

رنگآمیزی گرم و همچنین انجام آزمايشهای کاتاالز و

نمونهگیری

اکسیداز بررسی شدند .جدايههای مظنون ،در محیط کشت

در اين مطالعه ،در مدت زمان  23ماه (از بهمن  1394تا

ژلوز زردهی تخممرغ حاوی نئومايسین و محیط شیر

آذر  ،)1396تعداد  20رأس گوسفند ارجاعی به بیمارستان

تورنسلدار نیز کشت داده شده و تعیین هويت گرديدند

دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز با محدوده سنی 2

( .)Wen & McClane, 2004جهت کشت ،نمونهها به

ماه تا  5سال و مشکوک به آنتروتوکسمی (بر اساس يافته-

همراه جدايهای از کلستريديوم پرفرينجنس (به عنوان کنترل

های بالینی و تاريخچهای از جمله مرگ ناگهانی ،اسهال،

مثبت) در جار بیهوازی قرار داده شده و ضمن اتصال به

مشکالت تنفسی و  )....مورد بررسی قرار گرفتند .دامهای

دستگاه ايجاد کنندهی شرايط بیهوازی ،به مدت  48ساعت

مزبور ،به شکل استاندارد کالبدگشايی شده و نمونههای

در انکوباتور  37درجهی سانتیگراد قرار گرفتند ( Quinn

بافتی از ارگانهای مختلف از جمله رودهی باريک (ايلئوم)،

.)et al., 2013; Markey et al., 2013

کبد ،کلیه ،ريه (لوب ديافراگمی و عمدتاً سمت چپ) ،قلب
(بطن چپ) و مغز (به منظور بررسی کپسول داخلی،

تعیین تیپ مولکولی جدایههای مشکوک

تاالموس ،مغز میانی ،مخچه و پايکهای آن) تهیه و در بافر

جهت استخراج  DNAاز نمونهها از روش جوشاندن

فرمالین  10درصد پايدار گرديدند .از اين نمونهها مطابق

استفاده گرديد .بدين منظور  2-3پرگنه از باکتریهای رشد

روشهای استاندارد ،مقاطع میکروسکوپی با ضخامت 5

کرده ،به میکروتیوب حاوی  400میکرولیتر آب مقطر

میکرومتر آماده شده و به روش هماتوکسیلین-اِئوزين

استريل منتقل شده و پس از ورتکس کوتاه ،نمونهها در

رنگآمیزی گرديد .همچنین وجود قند در نمونههای تهیه

ترموبالک با دمای  100درجهی سانتیگراد به مدت 10-15

شده از ادرار موجود در مثانهی دامها نیز با استفاده از نوار

دقیقه قرار گرفتند تا باکتریها لیز شوند .پس از آن ،نمونهها

تشخیص قند بررسی گرديد ( & Filho et al., 2009; Uzal

به مدت  2دقیقه در دور  5000rpmسانتريفیوژ شده و

.)Songer, 2008

محلول رويی به عنوان  DNAالگو پس از تعیین غلظت تا

به منظور جداسازی باکتری و جستجوی توکسین در

زمان انجام آزمون  PCRدر میکروتیوبهای استريل و در

محتويات روده 3-4 ،گرم از محتويات پس از رقیقسازی

دمای  -20سانتیگراد نگهداری گرديد ( Ausubel et al.,

با سرم فیزيولوژی تا زمان آزمايش در دمای منفی 20

 .)2002به منظور تأيید مولکولی جدايههای مشکوک ،از

درجهی سانتیگراد نگهداری شدند .از مايهی رويی اين

پرايمرهای اختصاصی ژنهای مربوط به توکسین آلفا

نمونهها (پس از رفع انجماد) پس از سانتريفیوژ و تهنشین

باکتری استفاده شد (.)Heikinheimo & Korkeala, 2005

شدن ذرات درشت ،درون محیط کشت ژلوز خوندار

توالی پرايمرهای مربوطه در  Table 1درج شده است.

حاوی  40میلیگرم در میلیلیتر نئومايسین کشت داده شده

واکنش  PCRبا حجم  25میکرولیتر در چند مرحله با

و به مدت  48ساعت در شرايط بیهوازی در انکوباتور قرار

استفاده از ( Master Mix 2xامپلیکون -دانمارک) انجام شد

گرفت .پس از اين مدت ،کلونیهای مشکوک از لحاظ

که اجزای آن در  Table 2درج گرديده است.

ريختشناسی (ايجاد همولیز دوگانه در محیط کشت) و
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Table 1: Nucleotide sequence of primers used to determine the type of
Clostridium perfringens isolates )Heikinheimo & Korkeala, 2005)
Target gene

Nucleotide sequence of primers

Cpa
Cpb
Etx
Itx

Size (bp)

F: 5 – TGCATGAGCTTCAATTAGGT - 3
R: 51 – TTAGTTTTGCAACCTGCTGT - 31
F: 51 – GCGAATATGCTGAATCATCTA - 31
R: 51 – GCAGGAACATTAGTATATCTTC- 31
F: 51 – GCGGTGATATCCATCTATTC - 31
R: 51- CCACTTACTTGTCCTACTAAC - 31
F: 51 – ACTACTCTCAGACAGACAG – 31
R: 51 – CTTTCCTTCTATTACTATACG – 31
1

1

381
195
655
443

Table 2: Components and amounts of PCR reaction for amplification of
Clostridium perfringens α toxin gene (Gharibi et al, 2017)
The reaction components

Volume used in each reaction (Microliters)

Master Mix 2x

12/5

Forward Primer)10 Micromolar(

2/5

Reverse Primer (10 Micromolar)

2/5

DNA

3

PCR Grade Water

4/5

Total

25

 جدايههای مشکوک (حاویDNA  میکرولیتر از3 میزان

 استخراج شده ازDNA در هر نوبت از آزمايش از

 نانوگرم از الگو) به صورت جداگانه به هر50 حدود

 به عنوان کنترل مثبتA کلستريديوم پرفرينجنس تیپ

 میکروتیوبها به.میکروتیوب منتقل و مخلوط گرديد

 در ابتدا موارد فوق،PCR  برای هر واکنش.استفاده گرديد

) منتقل وEppendorf, Germany( دستگاه ترمالسايکلر

 در مجاورت يخ به،)DNA با مقادير ذکر شده (به استثنای

 در صورت تولید. اجرا شدTable 3 برنامهی دمايی طبق

 میکرولیتر22 صورت مخلوط تهیه گرديده و سپس میزان

 نمونه کلستريديوم پرفرينچنسدر381bp محصولی به طول

 میلیلیتری0/2 از مخلوط به درون میکروتیوبهای

.)Heikinheimo & Korkeala, 2005( نظر گرفته شد

 سپس به. منتقل شدندDNase  و عاری ازPCR مخصوص

Table 3: Thermal conditions of Clostdridium perfringens Cpa gene amplification (Heikinheimo &
Korkeala, 2005)
Cycles

Levels

Number of cycles

Temperature ˚C

Time

The first cycle

Initial
Denaturation

1

94

5 minutes

The Second cycle

Denaturation
Annealing
Elongation

35

94
55
72

60 Seconds
60 Seconds
60 Seconds

The Third cycle

Final elongation

1

72

10 minutes

1399  پاییز،3  شماره، دوره شانزدهم،نشریه دامپزشكي ایران

28

آنتروتوکسمی در گوسفندان منطقه اهواز؛ مطالعه پاتولوژی. . . ،

به منظور تعیین ژنوتیپ کلستريديوم پرفرينجنس (تعیین

اجزای واکنش در  Table 4آورده شده است .در هر واکنش

ساير توکسینهای اصلی) از  PCRچندگانه استفاده گرديد.

از پرايمرهای اختصاصی مربوط به توکسینهای مربوط به

 PCRچندگانه در حجم  50میکرولیتر انجام گرفت که

کلستريديوم پرفرينجنس ( )Table 1استفاده میگرديد.

Table 4: Ingredients of triplex PCR reaction to determine the type of
(Clostridium perfringens isolates (Heikinheimo & Korkeala, 2005
)The final volume (Microliter

The reaction components

25

Master mix 2x

2

)Cpb forward primer (10 Micromolar

2

)Cpb reverse primer (10 Micromolar

2

)Etx forward primer (10 Micromolar

2

)Etx reverse primer (10 Micromolar

2

)Ia forward primer (10 Micromolar

2

)Ia reverse primer (10 Micromolar

5

DNA

8

PCR Grade Water

50

Total

از  DNAاستخراج شده کلستريديوم پرفرينجنس (تیپ-

از آماده شدن به دستگاه ترمال سايکلر منتقل و برنامهی

های  D ،Aو  )Cبه عنوان کنترل مثبت در آزمايش PCR

حرارتی مشابه مرحلهی قبل ( )Table 3اجرا میشد .در

چندگانه ،استفاده گرديد .برای هر واکنش  ،PCRدر ابتدا

صورت فراهم بودن شرايط و تکثیر موفق ،آغازگرهای

مواد فوق با مقادير ذکر شده (به استثنای  ،)DNAدر

 Etx ،Cpbو  Iaبه ترتیب قطعاتی به طولهای655 ،195 ،

مجاورت يخ به صورت مخلوط تهیه میگرديد و سپس

و  443را تکثیر مینمودند ( Heikinheimo & Korkeala,

میزان  45میکرولیتر از مخلوط اجزای واکنش به درون

 .)2005از آن جايی که توکسینهای اپسیلون و بتا نقش

میکروتیوبهای  0/2میلیلیتری مخصوص  PCRکه عاری

مهمی در تعیین تیپهای  Bو  Cکلستريديوم پرفرينجنس

از  DNaseبودند ،منتقل میشد .متعاقباً مقدار  5میکرولیتر

دارند ،واکنش  PCRدوگانه با استفاده از پرايمرهای ژنهای

از  DNAجدايهها به صورت جداگانه به هر میکروتیوب

توکسینهای بتا و اپسیلون ،برای کمک به تیپبندی جدايه-

منتقل و پس از مخلوط کردن با محتويات درون میکروتیوب

ها نیز صورت گرفت Table 5 .اجزای واکنش فوق را نشان

درب آن بسته و کدگذاری میگرديد .میکروتیوبها پس

میدهد.
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Table 5: Ingredients of PCR reaction for detection of Clostridium
)perfringens β and ε toxins (Gharibi et al, 2017
)Final volume (Microliters

Materials and concentrations required

12/5

Master mix 2x

2/5

)Cpb Forward primer (10 Micromolar

2/5

)Cpb Reverse primer (10 Micromolar

2/2

)Etx forward primer (10 Micromolar

2/2

)Etx reverse primer (10 Micromolar

3/1

DNA

25

Total

تشخیص توکسین در محتویات روده با استفاده از االیزا

( 75درصد) ،اسهال ( 50درصد) ،فلجی خفیف اندامهای

به منظور تشخیص وجود توکسینهای کلستريديوم

خلفی ( 25درصد) ،مشکالت تنفسی ( 25درصد) ،زمین -

پرفرينجنس در محتويات روده ،از آزمون االيزا با استفاده از

گیری جانبی ( 25درصد) ،افزايش ترشح بزاق (16/6

کیت تجاری آنتروتوکسمی با نام  Bio-x/k290/2ساخت

درصد) در نظر گرفته شد .بر اساس اظهارات دامداران 15

اين کیت بر اساس االيزای

رأس از اين دامها سابقهی واکسیناسیون بر ضد

غیرمستقیم طراحی شده بود و همزمان قادر به تشخیص

آنتروتوکسمی داشته و سايرين ،فاقد چنین سابقهای بودند.

بلژيک استفاده گرديد.

توکسینهای آلفا ،بتا و اپسیلون کلستريديوم پرفرينجنس و
نیز وجود خود باکتری در نمونه است .مراحل آزمايش
االيزا طبق توصیه شرکت سازنده انجام گرفت و میزان
جذب نوری حفرههای پلیت در طول موج  450نانومتر

پاتولوژی

در  6مورد ( 30درصد) از نمونههای روده کوچک ،به
لحاظ ظاهری پرخونی در سطح سروزی و گاهی تجمع گاز
در نواحی درگیر روده جلب توجه مینمود .از نظر

نتایج

میکروسکوپی در اين موارد ،آنتريت نکروز دهنده ،تخريب

عالئم بالینی

پرزها و گهگاه حضور پرگنههای باکتری در رأس پرزهای

گوسفندان مورد مطالعه يا در حال احتضار ( 12رأس)

نکروز شده به چشم میخورد ( .)Table 7 and Fig. 1در

بوده و يا به فاصلهی کوتاهی پس از مرگ ( 8رأس) جهت

ساير نمونهها عارضهی خاصی يافت نگرديد .بررسی

کالبدگشايی ارجاع شدند .غالبترين عالئم مشاهده شده

مقاطع کلیه نشان داد که  8مورد ( 40درصد) از آنها به

در موارد در حال احتضار مرگ ناگهانی ( 75درصد)،

لحاظ ماکروسکوپی بزرگ و رنگ پريده به نظر میرسیدند.

مشکالت تنفسی ( 50درصد) ،زمینگیری جانبی50( 1

کلیههای مذکور به لحاظ میکروسکوپی به نکروز حاد لوله-

درصد) ،افزايش ترشح بزاق ( 41/6درصد) ،اسهال (33/3

ای و  5مورد ( 25درصد) به گلومرولونفريت مبتال بودند.

درصد) ،فلجی خفیف اندامهای خلفی ( 25درصد) و تشنج

در اين موارد تخريب کامل و نکروز سلولهای پوششی

( 10درصد) بود .بیشترين عالئم در دامهايی که به فاصلهی

لولهها به خصوص لولههای پروکسیمال مشاهده گرديد

کوتاهی پس از مرگ بررسی شدند نیز شامل مرگ ناگهانی

( 13 .)Fig. 2مورد ( 65درصد) از ريههای مورد مطالعه،
1- Lateral Recumbency
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به لحاظ ماکروسکوپی اغلب خیزدار ،دارای قوامی کم و

پنجگانه مغزی خصوصاً مغز میانی و تاالموس قابل مشاهده

بیش الستیکی و گوشتی بوده و در مجاری تعدادی از آنها

بود.

در اين مقاطع ،ضايعات ديگری نظیر گلیوز

کف ديده میشد .از نظر میکروسکوپی در اين ريهها

منتشر ،)Fig. 5(1اسفنجی شدن )Fig. 5( 2و در اندک

پنومونی بینابینی حاد تشخیص داده شد .افزايش ضخامت

مواردی کروماتولیز مرکزی 3نیز به چشم میخورد.

ديوارهی آلوئولها به دلیل حضور سلولهای آماسی (غالباً

ضايعات قلبی به صورت خونريزیهای سر سوزنی در 14

سلولهای تک هستهای) و همچنین پرخونی و نشت فیبرين

نمونه ( 70درصد) و عموماً در زير اندوکارد بطن چپ يافت

در ديوارهی آلوئولها مشاهده گرديد ( .)Fig. 3در  12مورد

گرديد که در بررسی میکروسکوپی نیز به تأيید رسید ( Fig.

از نمونههای مغز ( 60درصد) که از نظر ظاهری به پرخونی

 .)6در هیچ کدام از کبدهای مورد مطالعه عارضهی خاصی

مبتال بودند ،در ديد میکروسکوپی ،اِدم و خونريزی به اثبات

مشاهده نشد.

رسید ( .)Fig. 4عوارض ياد شده ،کم و بیش در نواحی
Table 6: Histopathological findings in 20 sheep suspected to enterotoxemia
)Frequency (percentage

Number

Lesion

Tissue

30
40
25
65
60
70

6
8
5
13
12
14

Necrotizing enteritis
Acute tubular necrosis
Glomerulonephritis
Acute interestitial pneumonia
Hemorrhage & edema
Subendocardial hemorrhage

Small intestine
Kidney
Lung
Brain
Heart

Figure 1: Tissue section of ileum showing apical necrosis of the villi
(arrows); necrotizing ileitis. (H&E).

1- Diffuse Gliosis
2- Status Spongiosus
3- Central Chromatolysis
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Figure 5: Tissue section of brain showing mild
diffuse gliosis (B) and status spongiosus (A)
(H&E).

Figure 6: Tissue section of heart indicating
subendocardial hemorrhage (A) and intercardiomyoctes hyperemia and hemorrhages.
(H&E).

آزمایش حضور قند در ادرار

Figure 2: Tissue section of kidney showing
cellular eosinophilia and karyolysis (arrows) of
the proximal tubules; Acute tubular necrosis.
(H&E)

Figure 3: Tissue section of lung indicating
thickened alveolar septa (arrows) due to
hyperemia, fibrin exudation and infiltration of
few inflammatory cells; Acute interstitial
pneumonia (H&E)

 وجود گلوکزاوری تشخیص،) درصد50(  مورد10 در
.داده شد
PCR

آزمون

 جدايه6  نمونه از محتويات رودهای تعداد20 از مجموع
 با توجه به.مظنون به کلستريديوم پرفرينجنس جدا گرديد
،وجود توکسین آلفا در تمامی تیپهای باکتری ياد شده
جستجوی اين توکسین با استفاده از پرايمرهای مربوطه
 جدايه از نظر ژن اين توکسین6 نشان داد که تمامی اين
Fig. ( مثبت بوده و در واقع کلستريديوم پرفرينجنس هستند

.)7

Figure 4: Tissue section of midbrain showing
presence of RBC (A) and eosinophilic materials
(B) in perivascular space and also status
spongiosus (C) in white mater. (H&E).
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Figure 7: Electrophoresis of Monoplex PCR products for detection
of Clostridium perfringens Cpa (alpha toxin) gene in a number of
Clostridium perfringens isolates, LAD: DNA Ladder (100bp).
Columns 1,2,3 & 4 Corresponding to isolates with cpa gene.

تعیین تیپ جدایهها
PCR  جدايهها با،به منظور دقت بیشتر در تعیین تیپ

به دنبال جستجوی ژنهای مربوط به توکسینهای اصلی

 نیز بررسیCpe  وCpb  از نظر ژنهای مربوط به،دوگانه

 حضور،باکتری ياد شده با استفاده از پرايمرهای اختصاصی

. سهگانه همخوانی داشتPCR ) که با نتايجFig. 9( شدند

 در نمونههای مورد بررسی به اثباتC  وB ،A تیپهای
.)Fig. 8( رسید

Figure 8: Electrophoresis of Monoplex PCR products for detection
of Clostridium perfringens Cpa (alpha toxin) gene in a number of
Clostridium perfringens isolates, LAD: DNA Ladder (100bp).
Columns 1,2,3 & 4 Corresponding to isolates with cpa gene.
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Figure 9: Electrophoresis of doubleplex PCR products for determination of Beta
and Epsilon toxins in a selected Clostridium perfringens isolates. Lane 1 and 7 as
positive control of Etx & Cpb genes respectively. Lane 2 and 8: negative controls.
Lane 3: Etx gene (Type D) positive isolate. Lane 6: Cpb gene (Type C)
positive isolate. LAD: DNA ladder (100bp).

14  مورد مثبت و6  تعداد،مجموع نمونههای مورد بررسی

 جدايه6  که هر، نشان دادPCR در مجموع نتايج

مورد از نظر وجود باکتری کلستريديوم پرفرينجنس منفی

، کلستريديوم پرفرينجنس بوده و از نظر نوع تیپ،مشکوک

.)Table 7( هستند

 جدايه متعلق به هر يک از1  وA  جدايه متعلق به تیپ4

، سابقهی واکسیناسیون به همراه يافتههای بالینیTable 8

. هستندD  وC تیپهای

 سرولوژی و مولکولی دامهای، باکتریشناسی،پاتولوژی

آزمون االیزا

.مورد مطالعه را نشان میدهد

آزمايش االيزای انجام شده نیز مشخص نمود که از

Table 7: Results of antigen capture ELISA test for direct diagnosis of
Clostridium perfringens and their alpha, beta and epsilon toxins in
intestineal contents of sheep cases suspected to enterotoxemia
Types of toxins

Number

Frequency percentage

Cpa (Type A)

4

20

Cpa,Cpb (Type C)

1

5

Cpa, Etx (Type D)

1

5

Negative cases

14

70

Total

20

100
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Table 8: History and laboratory findings of the 20 sheep cases suspected to enterotoxemia
Related
Number Age/Month Vaccination
Glucosuria Bacteriological Molecular Serological
lesions1
1
2
L,H
2
1
+
H
3
10
+
L
+
4
3
+
K,H
+
Type A
Cpa +
5
6
K,L,B,H
+
+
Type A
Cpa +
6
3
+
K,L,B,H
+
+
Type A
Cpa +
7
3
+
B,H
8
5
+
L,B
+
9
24
+
L,H
+
10
1
L,B,H
+
11
5
K,L,B,H
+
+
Type A
Cpa +
12
2/5
+
L
13
3
+
K,B,H
14
12
+
L,B,H
15
2
+
L,B
16
6
+
K,L,B
+
17
3
+
K,L,B,H
+
Type D
Cpa,Etx +
18
10
+
+
19
1
L,H
20
6
+
K,B,H
+
_
Type C
Cpa,Cpb +
Total
20
15
18
10
6
6
6
1- Expected pathological finding in enterotoxemia type D: Interstitial pneumonia, Acute tubular necrosis, Brain
hemorrhage and subendocardial hemorrhage.
K: Kidney, L: Lung, B: Brain and H: Heart

بحث
کلستريديومها به عنوان فلور در دستگاه گوارش انسان

دامهای بزرگ و اظهارات صاحبان دام ،مرگ ناگهانی،

و دام وجود داشته و در صورت فراهم بودن شرايط رشد و

درگیری تنفسی ،زمینگیری ،اسهال ،افزايش ترشح بزاق،

تزايد به سرعت تکثیر يافته و مسبب بیماریهای خطرناک

فلجی اندام خلفی و تشنج ديده شده بود .بر همین اساس،

و کشندهای خواهد شد ( .)Hadimli et al., 2012از جمله

رخداد احتمالی آنتروتوکسمی (تیپ D

کلستريديوم

اين شرايط میتوان به تغییر ناگهانی جیره مخصوصاً جیرهی

پرفرينجنس) در حداقل  50درصد از موارد (مرگ ناگهانی)

حاوی کربوهیدراتهای با تخمیرپذيری باال ،پرخوری،

مورد انتظار است .مطالعات نشان داده مرگ ناگهانی در نوع

آلودگی شديد به کرمهای نواری و درمان با فنوتیازون اشاره

حاد بیماری و گاهی پس از عالئم عصبی (تشنج) و درگیری

کرد ( .)Uzal, 2004هم اکنون به منظور پیشگیری و مقابله

تنفسی ديده میشود .اما دامهايی که مدت زمان بیشتری

با بیماریهای کلستريديومی و خسارتهای ناشی از آن در

زنده میمانند عالئمی نظیر افزايش ترشحات بزاقی ،تنفس

دامها ،واکسیناسیون به طور گسترده استفاده میشود ( De

سريع ،کمان پیکری ،اسهال و زمینگیری را نشان میدهند.

.)la Rosa et al., 1997

الزم به ذکر است ،اسهال يافته معمولی در گوسفندان مبتال

در مطالعهی حاضر ،تعداد  20رأس گوسفند مشکوک به
بیماری آنتروتوکسمی (از نظر بالینی) به لحاظ پاتولوژی،

به آنتروتوکسمی در نظر گرفته نمیشود ( Uzal et al.,

.)2016

باکتریشناسی ،سرولوژی و مولکولی مورد ارزيابی قرار

در بررسیهای پاتولوژی 40 ،درصد نکروز حاد لولهای،

گرفتند .به لحاظ بالینی ،به استناد گزارشهای بخش داخلی

 60درصد اِدم و خونريزی مغز 65 ،درصد پنومونی بینابینی
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حاد و  70درصد خونريزی آندوکارد (به عنوان ضايعات

Dکلستريديوم پرفرينجنس تشخیص دادهاند.

احتمالی آنتروتوکسمی) تشخیص داده شد .در گوسفند،

مذکور به جز يافتهی گلوکزاوری ،ديگر شاخصهای

ضايعات پاتولوژی بافت مغز نظیر اِدم اطراف عروقی

آنتروتوکسمی را دارا بوده است .الزم به ذکر است که

شاخص بیماری آنتروتوکسمی در نظر گرفته میشود و در

علیرغم ارزش گلوکزاوری در تشخیص آنتروتوکسمی

صورت زنده ماندن حیوان برای چند ساعت ،آسیبهای

تیپ  ،Dلیکن اين يافته ،متغیر ثابتی نبوده و حضور يا عدم

ديگر نظیر خونريزی ،تورم آکسونها و آستروسیتها به

حضور آن در تأيید بیماری قطعیت ندارد (.)Uzal, 2004

همراه دژنراسیون مادهی سفید مغز مشاهده خواهد شد.

به عنوان مثال ،تجويز وريدی گلوکز ( Uzal and Songer,

الزم به ذکر است که آنسفالوماالسی کانونی متقارن 1تنها در

 )2008و يا تخلیهی ذخاير گلیکوژن کبدی قبل از مرگ دام

فرم تحت حاد بیماری قابل مشاهده است (.)Uzal, 2004

( ،)Gardner, 1973تفسیر نتايج گلوکزاوری را به چالش

البته عدم وجود ضايعات مزبور دلیل کافی در ردّ بیماری

خواهد کشید .همچنین رديابی  Cpeدر تشخیص تیپ D

نیست و عواملی نظیر ،زمان مرگ و تأثیر توکسین بر بافت

کلستريديوم پرفرينجنس در حضور ضايعاتی مانند آسیب

مغزی بر پیدايش آسیبهای مغزی تأثیر دارند ( Uzal,

عروقی و  FSEدر بافت مغزی ،ارزش چندانی ندارد

 Filho .)2004و همکاران در سال  ،2009با القای فرم

( .)Uzal, 2004به اين ترتیب علت عدم رديابی  Cpeو

کلستريديوم

تیپ  Dباکتری در حیوانات مشکوک به ابتال به تیپ مزبور

پرفرينجنس در گاو به بررسی يافتههای بالینی و پاتولوژی

را بايستی به داليل ديگری مثل عدم انجام آزمايش روی

بیماری پرداختند .در مطالعهی مزبور ،بیشترين تغییرات

نمونههای تازه و نگهداری طوالنی مدت آنها در شرايط

بافتی به عنوان اِدم پروتئینی اطراف عروقی در مغز (اِدم

انجماد و نیز باقی ماندن محتويات در روده و جذب بافتی

وازوژنیک  )2و ادم داخل آلوئولی و بین لوبولی ريه گزارش

توکسین تولیدی باکتری نسبت داد ( & Bullen

گرديد Uzal .و  Kellyدر سال  ،1998در مطالعهای مشابه،

.)Scarisbrick, 1957

تجربی آنتروتوکسمی ناشی از تیپ D

نمونهی

آسیبهای بافتی در بزهای با سن  11-16هفته را مورد

اگرچه برخی مطالعات حاکی از شیوع اندک تیپ D

بررسی قرار دادند .بیشترين يافتههای کالبدگشايی در اين

باکتری است ( ;Ahsani et al., 2010; Jabbari et al., 2011

دامها ادم ريوی ،کولیت نکروز دهنده با غشای کاذب و اِدم

 )Hamad et al., 2010; Kalender et al., 2005لیکن

وازوژنیک مغزی بود .بر همین اساس در مطالعهی حاضر،

فراوانی تیپ مزبور در اين مطالعه با نتايج ديگر مطالعات

با توجه به نتايج مندرج در  Table 8و با در نظر گرفتن

انجام گرفته در سطح منطقه مطابقت ندارد .به عنوان مثال:

ضايعات مغزی به عنوان قطعیترين شاخص پاتولوژی

 Pooladgarو همکاران در سال  2014نیز به منظور شناسايی

بیماری ،رخداد آنتروتوکسمی در  12رأس ( 60درصد) از

و تعیین تیپهای مختلف کلستريديوم پرفرينجنس،

گوسفندان تحت بررسی ،مورد انتظار است .در همین راستا

مطالعهای در  218رأس گوسفند و بز مشکوک به

نتايج اخذ شده از آزمايش قند ادرار (گلوکزاوری در 50

آنتروتوکسمی در شهرهای مختلف خوزستان انجام دادند.

درصد از نمونهها) ،نیز قابل توجه است .با اين همه ،نتايج

اين محققین پس از کشت نمونهها 70 ،مورد کلستريديوم

باکتریشناسی ،سرولوژی و مولکولی مطالعهی حاضر با

پرفرينجنس از نمونههای مورد بررسی جدا کردند .در

يافتههای پاتولوژی آن همخوانی ندارد و آزمايشات

مطالعهی ايشان ،همچنین حضور توکسینهای باکتری در

سرولوژی و مولکولی ،تنها يک مورد را به عنوان تیپ

محتويات روده  46حیوان با آزمايش االيزا بررسی شده و
)1- Focal Symmetrical Encephalomalacia (FSE
2- Vasogenic Edema
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در  15مورد به اثبات رسید .همچنین تیپ  Dبه عنوان

متنوع است .برای مثال بعضی از تستهای االيزا حساسیت

فراوانترين تیپ گزارش شد .در مطالعهی ياد شده 20

بااليی دارند و میتوانند حجم کمی از توکسین آلفا را در

درصد از نتايج ،مربوط به تیپ  13/3 ،Aدرصد تیپ 20 ،B

رودهی حیوانات به ظاهر سالم شناسايی کنند .اين عامل

درصد تیپ  Cو  46/7درصد مربوط به تیپ  Dبود.

باعث بروز خطا در تفسیر نتايج میشود ،زيرا غلظت

 Gharibiو همکاران در سال  ،2017مطالعهای با هدف

توکسین آلفا در حیوانات بیمار و طبیعی نامشخص است

تعیین تیپهای مختلف کلستريديوم پرفرينجنس با استفاده

(.)Uzal & Songer, 2008

از  PCRدر گوسفندان منطقهی اهواز به انجام رساندند .در

بر اساس اطالعات کسب شده از دامداران ،در  75درصد

مطالعهی مذکور نمونههای مدفوع به صورت تصادفی از

از دام ها واکسیناسیون علیه آنتروتوکسمی انجام گرفته بود.

 369رأس گوسفند مشکوک به آنتروتوکسمی تهیه شده و

با توجه به اين موضوع ،رخداد احتمالی بیماری طبق عالئم

پس از آمادهسازی و کشت نمونهها در ژلوز خوندار حاوی

بالینی (و در ادامه ضايعات آسیبشناسی) قابل تأمل است.

نئومايسین 56 ،جدايه باکتری کلستريديوم پرفرينجنس با

با فرض صحت اظهارات صاحبان دام ،وقوع بیماری را می-

استفاده از روشهای مورفولوژيکی و بیوشیمیايی جداسازی

توان به عواملی نظیر تزريق نامناسب واکسن ،عدم تکرار

گرديد .البته رقم مزبور پس از استخراج  DNAو با استفاده

واکسن ،عدم تزريق واکسن در میشهای آبستن قبل از

از پرايمرهای اختصاصی ،به  54مورد کاهش يافت .بر

زايمان ،شرايط نامناسب نگهداری واکسن (يخ زدگی و

اساس نتايج مطالعهی ياد شده شايعترين تیپهای اين

تابش مستقیم نور خورشید) ،نسبت داد .الزم به ذکر است،

باکتری در منطقهی اهواز تیپهای  Cو ( Dبه ترتیب 44/44

کیفیت واکسن ،حمل و نقل آن و تفاوت در پاسخ ايمنی

و  29/63درصد) بوده و تیپهای  Aو  18/52( Bو 7/42

دامهای مختلف میتواند منجر به شیوع بیماری در گله شود

درصد) در مراتب بعدی قرار دارند .علت تفاوت فراوانی

(.)Uzal, 2004

تیپ  Cدر مطالعهی مذکور نسبت به مطالعهی پیش رو،

در مجموع نتايج اين مطالعه عدم همخوانی يافتههای

احتماالً حساسیت باالی توکسین  Cbpبه تريپسین است

بالینی ،پاتولوژی ،باکتریشناسی ،سرولوژی و مولکولی را

زيرا توکسین مزبور چند ساعت پس از تولید در روده از

نشان داد .اين نکته پنهان نیست که ،به منظور رديابی باکتری

بین خواهد رفت ( .)Uzal, 2004در ساير نمونههای مورد

کلستريديوم پرفرينجنس و توکسینهای مربوط به آن ،مدت

بررسی به لحاظ باکتریشناسی ،سرولوژی و مولکولی تنها

زمان نگهداری نمونهها جهت کشت و بررسیهای

چهار مورد تیپ  Aو يک مورد تیپ  Cتشخیص داده شد.

سرولوژی و مولکولی آنتروتوکسمی بسیار حائز اهمیت

در اين موارد نیز يافتههای پاتولوژی و بالینی با نتايج ذکر

است .در چنین شرايطی ،قطعیترين شاهد بیماری ،يافته-

شده همخوانی ندارد .به عنوان مثال در هیچ يک از نمونه-

های آسیبشناسی و باالخص عوارض مغزی در گوسفندان

های مشکوک به تیپ  ،Aاثری از ابتالی آنها به يرقان ديده

است .همچنین با توجه به سابقهی واکسیناسیون (طبق

نشده و در سه مورد از آنها ضايعات مغزی به عنوان

اظهارات صاحبان دام) و رخداد احتمالی آنتروتوکسمی در

شاخص آنتروتوکسمی تیپ  Dمشاهده گرديد .ضايعات

حداقل نیمی از نمونههای مطالعهی حاضر و بررسیهای

مغزی همچنین در يک مورد تیپ  Cنیز مصداق داشت .در

ساير محققین در سطح استان ،میتوان علت محتمل را بر

بیشتر نمونههای آنتروتوکسمی شناسايی توکسین در

عدم رعايت اصول واکسیناسیون در نظر گرفت .امید است

محتويات روده در تشخیص نهايی مفید است ،ولی در تیپ

يافتههای اين پژوهش فتح بابی در تشخیص و تحقیقات

 Aاين گونه نیست .روش شناسايی توکسین کلستريديوم

بیشتر در زمینهی بیماری آنتروتوکسمی و عوامل زمینهساز

پرفرينجنس تا حد زيادی از نظر حساسیت و خاص بودن

آن باشد.
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تشکر و قدردانی
انجام اين مطالعه بدون پشتیبانی مالی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز و نیز مساعدت و همراهی
. میکروبیولوژی و داخلی دامهای بزرگ دانشکده دامپزشکی امکانپذير نبود،کارشناسان بخشهای پاتولوژی

تعارض منافع
. تعارض منافعی با يکديگر ندارند،نويسندگان اين مقاله

منابع مالی
هزينه های اين پژوهش از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فنّاوری دانشگاه شهید چمران اهواز و در قالب پژوهانه اساتید
.راهنما و مشاورين پاياننامه تأمین گرديده است
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Abstract
Clostridium perfringens type D is the cause of an acute and fatal disease; called
enterotoxemia which mostly infects sheep and goats. This study aimed to evaluate the
pathological, bacteriological, serological and molecular aspects of this disease in sheep in city
of Ahvaz. During 23 months, 20 suspected sheep (based on clinical history) were taken for
routine necropsy and required specimens were prepared for complementary studies. In 50% of
the cases, sudden death was reported as the most obvious clinical finding. The most common
pathological lesions were endocardial hemorrhage (70%) interstitial pneumonia (65%) brain
haemorrhage and edema (60%) and acute tubular necrosis (65%). Moreover, in 50% of the
cases, glucosuria was also noted. The conventional bacteriological methods on the intestinal
content showed 6 suspected strains of C. perfringens which in the PCR method, four were
identified as type A and two as type C and D, (each one). The toxin detection in the intestinal
content was performed using indirect Elisa test the results of which were consistent with PCR
findings. Assuming the brain lesions and glucosuria as indicators of type D enterotoxemia, the
disease was suspected at least 50% of the cases, which however didn’t match with finding of
the other tests, so it needs to be studied more. The findings of the present study revealed the
importance of freshness of samples in the results of tests that can be used to trace C. perfringens
and their toxins. Furthermore, considering the history of vaccination in most of the animals
studied, the principles of vaccination in local farms are questionable.
Key words: Enterotoxemia, Clostridium Perfringens, Elisa. PCR, Pathology
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