
1397 بهارـ  1ـ شماره  چهاردهمدوره 

139755بهار، 1، شماره چهاردهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

در  سیپاراتوبرکلوز يتحت گونه ومیاو ومیکوباکتریمااز  یعفونت ناش ییشناسا
شهرستان همدان یصنعت هاييگاودار

، 4، آرام شریفی3محمدزاده دیعبدالمج، 2نسبیصادق یعل، *1پژمان محمودي کوهی
5ينادر مصورو 2ياصغر بهاریعل

26/2/96: تاریخ پذیرش21/8/95:  تاریخ دریافت

چکیده
و  شدهایجاد  )Map(پاراتوبرکلوزیسيتحت گونه مایکوباکتریوم اویوميوسیلهه که باست اي بیماري یون نوعی عفونت مزمن روده

در از این باکتري یعفونت ناش ییشناسا،حاضر يمطالعه هدف از. کنددامداري وارد می صنعت خسارات اقتصادي هنگفتی را به
طی از گاوهاي به ظاهر سالم و مشکوك به بیماري، مدفوع  ينمونه 150بدین منظور تعداد . بود شهرستان همدان یصنعت هاييگاودار

نتایج . مورد ارزیابی قرار گرفت Nested-PCRهاي میکروسکوپی مستقیم و آوري و با استفاده از آزمونجمع 1395و  1394هاي سال
بودند آلوده ،، به باکتري عامل بیماري)درصد 33/5(ها أس از دامر8نلسن نشان داد که تعداد  -آمیزي زیلها به روش رنگبررسی نمونه

39به ترتیب تعداد ، Nested-PCRبا استفاده از آزمون در حالی که . هاي مثبت، متعلق به گاوهاي به ظاهر سالم بودو تمامی نمونه
مثبت  ،)سأر 21مجموع (و مشکوك به بیماري) سأر 129مجموع (هاي به ظاهر سالم از دام سأر) درصد 86/42(9و ) درصد 23/30(

 مجموعاً،بنابراین. )P<05/0(داري بین تعداد موارد مثبت در این دو گروه مشاهده نشد هرچند اختالف آماري معنی ،تشخیص داده شدند
زیادي  آلوده بودند که میزان آلودگی نسبتاً پاراتوبرکلوزیستحت گونه  مایکوباکتریوم اویوم، به هااز کل نمونه) درصد 32(عدد 48تعداد 

 جلوگیري از ها وها و گلهآن به سایر دام يبه منظور کنترل آلودگی و جلوگیري از اشاعهشود توصیه میبدین ترتیب .دهدرا نشان می
بر اساس اطالعات نویسندگان، .گرددو اقدامات مدیریتی و بهداشتی مناسبی اتخاذ هاي آلوده حذف شوندت ناشی از بیماري، داماخسار
.کندیید میأت شهرستان همدان هاي صنعتیيگاودارپاراتوبرکلوز را در  وجود حاضر اولین گزارشی است که يمطالعه

همدان، گاو، Nested-PCR،سیپاراتوبرکلوزتحت گونه ومیاو ومیکوباکتریما،پاراتوبرکلوز: کلمات کلیدي

مقدمه 
توبرکلوزیا پارا) Johne’s disease(بیماري یون .

)Paratuberculosis( هاي مسري گاوبیمارياز ییک ،
است جهانی  با انتشارنشخوارکنندگان و سایر ، بزگوسفند

این . باشدمیاز اهمیت اقتصادي خاصی برخوردار که
يتحت گونه مایکوباکتریوم اویوميواسطهه بیماري که ب

آنتروکولیت شود، با ایجاد می پاراتوبرکلوزیس

همدان نا،یس یدانشگاه بوعل ،یرادامپزشکیپ يدانشکده ولوژي،یروه پاتوباستادیار گ *1
همدان نا،یس یدانشگاه بوعل ،یرادامپزشکیپ يدانشکده ،علوم درمانگاهیروه استادیار گ2
همدان نا،یس یدانشگاه بوعل ،یرادامپزشکیپ يدانشکده ولوژي،یروه پاتوباستادیار گ 3
دانشگاه  ،یرادامپزشکیپ يدانشکدهشناسی، ي تخصصی باکتريادکتر يآموختهدانش4
سرم سازيواکسن و  قاتیتحق يسسهؤم، سل گاويرفرانس  شگاهیآزمادانشیار5

تورم عروق لنفاوي موضعی و لنفادنیت گرانولوماتوز،
. یابدانتقال مییدهان-مدفوعیطریق از همراه بوده و 

 را دارند،ترین استعداد ابتال بیشماه  1سن زیر حیوانات با 
بسیاري از حیوانات قبل از شش ماهگی به باکتري  چندهر

 Hassani Tabatabaei and Firouzi(شوند میآلوده

کاهش وزن و به در نهایتجا که این بیماري از آن).2005

E-mail: mahmoodi_pezhman@yahoo.com)مسئول ينویسنده(

همدان نا،یس یبوعل
کرج ،کشاورزي جیآموزش و ترو ،قاتیسازمان تحق ،يراز 
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هاي شیري و گله يتواند بازدهمیشود، منجر می الغري
به همین دلیل .ثیر قرار دهدأگوشتی را به شدت تحت ت

زیادي بسیاراهمیت  ي پرورشیهاشناسایی بیماري در گله
که دفع جرم عامل بیماري قبل از بروز ویژه اینه دارد، ب

هاي ممکن است دامو شود عالئم بالینی بیماري آغاز می
 Hassani Tabatabaei and(دیگر را نیز مبتال سازد 

Firouzi 2005 .( يواسطهه بتشخیص این بیماري 
-روشيوسیلهه بآن شناسایی موارد بالینی و تحت بالینی 

دارايکه هر یک  گیردمیصورت یهاي گوناگون
در این خصوص، . هستندی حساسیت و ویژگی متفاوت

يو جداسازي باکتري از نمونهروش کشت چه اگر
درصد است  100یک روش حساس با ویژگی  ،مدفوع

ولی دفع متناوب باکتري در مدفوع و زمان طوالنی 
کشت، کاربرد آن را  يانکوباسیون جهت اعالم نتیجه

 ,Merkel 1973, Collins et al. 1990(کندمیمحدود 

Whittington and Sergeant 2001(. از طرف دیگر
شکل در مراحل انتهایی بیماري اغلب هاي ایمنی پاسخ

شناسی را هاي سرمآزموناستفاده از له أگرفته و این مس
ها در کنار سایر روشجهت تشخیص قطعی عفونت 

 ،از همین رو. )Whittington 2009(سازدپذیر میامکان
به منظور تشخیص بیماري به صورت انفرادي در یک 

آزمایش ها همچون از سایر روش معموالً ،جمعیت دامی
-و روش) نلسن - زیلآمیزيرنگ(مستقیم میکروسکوپی 

 Nested-PCRو  PCRهاي تشخیصی مولکولی مانند 
ها اغلب به جستجوي عناصر که در آن شوداستفاده می

ژنتیکی اختصاصی موجود در ژنوم باکتري همانند 
Map02 ،IS900  وIS901شود پرداخته می)Millar et al. 

1996, Slana et al. 2009, Douarre et al. 2010.(زیرا
هاي مولکولی از حساسیت و ویژگی باالیی آزمون که این

 يبا هزینهتوان ها میبا استفاده از آنو  هستندبرخوردار 
دست ه اطالعات الزم را بتر مدت زمان کوتاهدر تر و کم

از  یعفونت ناش ییشناسا، حاضريهدف از مطالعه. آورد
در  سیپاراتوبرکلوزيتحت گونه ومیاو ومیکوباکتریما

.بود شهرستان همدان یصنعت هاييگاودار

مواد و روش کار
گاوهاي به ظاهر سالم نمونه مدفوع از  150تعداد 

با  )سأر 21(و مشکوك به بیماري یون) سأر 129(
هايطی سال شکم هشتم،یک تا شکم سنی از  يدامنه

شهرستان هاي صنعتی گاوداري  5از 1395و  1394
س گاو دوشا أر 130حداقل داراي که هر کدام همدان
آوري و به آزمایشگاه رکتال جمع يبه روش توشهبودند، 

. دامپزشکی منتقل گردید يشناسی دانشکدهمیکروب
از  5/2تر از امتیازهاي کم مالك مشکوك بودن بر اساس

تر از و کم 2و  قوام مدفوع5تا  1وضعیت امتیاز بدنی
.، بوده است5تا  1بندي درجه

ابتدا از هر یک ، آزمایش مستقیم میکروسکوپیجهت     
از پس یک گسترش تهیه شد و هاي مدفوع از نمونه

نلسن با میکروسکوپ نوري  -زیلروش  هبآمیزيرنگ
ها هایی که در گسترش آننمونه. مورد بررسی قرار گرفت

به کوتاه و با عرض کم  نسبتاًهاي اسید فست باسیل
هاي مثبت از شد، به عنوان نمونهصورت مجتمع مشاهده

.گرفته شدندنظر آزمایش مستقیم میکروسکوپی در نظر 
بر هاي مدفوع از نمونه هاباکتري يDNAاستخراج 

 Stabel(انجام شد Stabelارائه شده توسط  روشاساس

and Bannantine 2005(.ها با به طور خالصه، نمونه
TE)10استفاده از بافر mM Tris-HCl, 1 mM EDTA; 

pH 7.6 ( دقیقه  2به مدت  ،ثانیه ورتکس 5رقیق و پس از
سانتریفیوژ ثانیه  30پس از . بدون حرکت قرار داده شدند

مایع رویی هر نمونه به یک لوله جدید انتقال ، g200×در 
  TEبا بافر 1:100مایع رویی به نسبت  سپس. داده شد
لیتر آن به یک میکروتیوب استریل منتقل میلی 1رقیق و 

دقیقه،  2به مدت  g13000×پس از سانتریفیوژ در . گردید
لیتر میلی 1مایع رویی حذف و رسوب حاصل دوبار با 

 500در ها در نهایت رسوب. شسته شد  TEبافر
 100دقیقه در دماي  10حل و به مدت   TEمیکرولیتر بافر

تا DNAهاي نمونه. گراد جوشانده شدندسانتی يدرجه
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گراد سانتی يدرجه -20در دماي  PCRهاي انجام آزمون
. نگهداري شدند
با استفاده از  ،ي استخراج شدهDNAهاي تمامی نمونه

اي و بر اساس پرایمرهاي معرفی شده آشیانه PCRروش 
مورد ارزیابی  2005در سال و همکاران  Stabelتوسط 

این پرایمرها به منظور شناسایی اختصاصی . قرار گرفتند
بیماري یون ل در ژنوم عام ISMap02عنصر ژنتیکی 

. آمده است 1ها در جدول د و توالی آنانطراحی شده
میکرولیتر انجام  20اول و دوم در حجم PCRهاي واکنش

میکرولیتر از یک مخلوط  10ها شامل آن شدند و اجزاي
میکرولیتر از هر یک از  1، )، آلمانBioscience(تجاري 

50با غلظتP2و معکوسP1پرایمرهاي مستقیم 
میکرولیتر از نمونه  1، )، کره جنوبیBioNEER(پیکومول

DNAدر هر . و مابقی آب مقطر استریل بودندالگو ي
يDNAحاوي (از کنترل مثبت  ،هامرحله بررسی نمونه

 سویه سیپاراتوبرکلوزيتحت گونه ومیاو ومیکوباکتریما
316F (کنترل منفی  و) فاقدDNA (عالوه، ه ب. استفاده شد

ها از آلودگی متقاطع بین نمونه کاهش احتمالجهت 
آزمون  .گردیداستفاده  بار مصرفهاي یککشدست
PCR سانتی يدرجه 94حرارتی  يچرخه 20اول شامل-

 1گراد به مدت سانتی يدرجه 58،ثانیه 45گراد به مدت 
ه ب. دقیقه بود 2گراد به مدت سانتی يدرجه 72دقیقه و 

گراد به سانتی يدرجه 94حرارتی  يعالوه، یک مرحله
 ،دقیقه 7گراد به مدت سانتی يدرجه 72دقیقه و  5مدت 

سپس، .انجام شد فوقهاي تکراريقبل و بعد از چرخه
ي الگو DNAبه عنوان  PCRمیکرولیتر از محصول این  1

واکنش  ياجزا. دوم مورد استفاده قرار گرفت PCRدر 
PCR  دوم به استثناي پرایمرها)P3  وP4 ( مشابهPCR 

یک مرحله در دماي  حرارتی آن شامل  يبرنامهاول بود و 
 يچرخه 30دقیقه،  5گراد به مدت سانتی يدرجه 94

 يدرجه 60ثانیه،  45گراد سانتی يدرجه 94تکراري 
دقیقه و در  2گراد سانتی يدرجه 72دقیقه و  1گراد سانتی

دقیقه  7د به مدت گراسانتی يدرجه 72نهایت یک مرحله 
روي ژل  PCRهاي سرانجام، محصوالت واکنش.بود

الکتروفورز و تحت  ،آگاروز حاوي رنگ اتیدیوم بروماید
ماوراء بنفش با استفاده از دستگاه  يتابش اشعه

TransilluminatorUVمورد ارزیابی قرار گرفتند .
از دست آمده با استفاده ه اطالعات بجهت آنالیز آماري     

 05/0داري کمتر از آزمون مربع کاي بررسی و سطح معنی
.در نظر گرفته شد

PCRهاي توالی پرایمرهاي استفاده شده در آزمون :1جدول 

)جفت باز(اندازه محصول  توالی نام پرایمر

278 5’ GCACGGTTTTTCGGATAACGAG 3’ P1

5’ TCAACTGCGTCACGGTGTCCTG 3’ P2

117 5’ GGATAACGAGACCGTGGATGC 3’ P3

5’ AACCGACGCCGCCAATACG 3’ P4

نتایج
آزمایش مستقیم میکروسکوپی

ش هاي مدفوع به روآمیزي نمونهبا استفاده از رنگ
نمونه، مثبت ) درصد 33/5(8نلسن، تنها تعداد  -زیل

ها متعلق به گاوهاي تشخیص داده شد و تمامی این نمونه

-اي مثبت در رنگ، نمونه1در شکل . به ظاهر سالم بودند

. نلسن نشان داده شده است -آمیزي زیل
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 -آمیزي شده به روش زیلمدفوع رنگ ينمونه :1شکل 
آلودگی شدید با باکتري عامل یون  ينلسن که نشان دهنده

.)1000×(اندها با پیکان نشان داده شدهباکتري. است

)ايآشیانه Nested-PCR)PCRآزمون 
. متوالی بود PCRي، شامل دو مرحلهPCRاین آزمون 

صورت  P2و  P1اول با جفت پرایمرهاي  PCRواکنش 
جفت  278به طول  DNAگرفت و سبب تکثیر یک قطعه 

در واکنش  PCRباز شد و در ادامه استفاده از محصول این 
PCR  دوم با جفت پرایمرهايP3  وP4اي ، با تولید قطعه

DNA همان طور که . جفت باز همراه بود 117يبا اندازه
نشان داده شده است، پس از انجام آزمون  2در شکل 

PCR 32(عدد  48مشخص شد که در مجموع  ايآشیانه 
متعلق به  نمونه 39هاي مدفوع، شامل از نمونه) درصد

متعلق به گاوهاي  نمونه 9گاوهاي به ظاهر سالم و 
تحت  ومیاو ومیکوباکتریماي DNAمشکوك به بیماري، به 

هایی مثبت در نمونه. آلوده بودند سیپاراتوبرکلوزيگونه
بازي در الکتروفورز جفت  117نظر گرفته شدند که باند 

 چند ازهر. ها، مشاهده شددوم آن PCRمحصوالت 
تکثیر یافته  ينمونه فاقد قطعه 27نمونه مثبت،  48تعداد 

در تمامی مراحل  .اول بودند PCRجفت بازي در  278
مورد نظر در مورد کنترل  DNA، باندهاي PCRهاي آزمون
يتحت گونه ومیاو ومیکوباکتریماDNAحاوي (مثبت 

مشاهده شد، در حالی که هیچ باندي در ) سیپاراتوبرکلوز
. مورد کنترل منفی وجود نداشت

اي جهت آشیانه PCRالکتروفورز محصوالت  :2شکل 
.ي باکتري عامل یونDNAتشخیص 

M : نمونه کنترل منفی : 1جفت بازي؛ ستون  100نردبان ژنی
مرحله اول  PCRمحصول : 2؛ ستون )الگو DNAفاقد (

 ومیکوباکتریماDNAحاوي (حاصل از نمونه کنترل مثبت 
هاي ؛ ستون)316Fسویه  سیپاراتوبرکلوزتحت گونه  ومیاو
مرحله دوم متعلق به تعدادي از  PCRمحصوالت : 8تا  3

.هاي مدفوعی مثبتنمونه

بحث
-هاي کنترلی در مورد بسیاري از بیماريامروزه برنامه

-گام اول چنین برنامه. پذیرندصورت میهاي عفونی دام 

اغلب تشخیص عفونت در جمعیت دامی یک منطقه  ،هایی
هاي مختلفی انجام ها و آزموناست که با استفاده از روش

هاي در این میان، بیماري یون یکی از بیماري .شودمی
ه ب ویژه گاو است کهه نشخوارکنندگان ب مهم عفونی
عوارضی همچون دهیدراتاسیون، کاهش تولید  يواسطه

خسارات اقتصادي  ،شیر، الغري مفرط و ضعف
کندهاي صنعتی وارد میرا بر گاودارييچشمگیر

)Hassani Tabatabaei and Firouzi 2005( . به همین
عفونت در این با هدف شناسایی  بسیاريجهت مطالعات 

هاي دامی نواحی مختلف کشور صورت گرفته جمعیت
. است

Seyyedin اي را مطالعه 2010در سال و همکاران
جهت شناسایی اشکال تحت بالینی بیماري یون با دو 

هاي روي نمونه Nested-PCRروش کشت باکتري و 
مدفوع گاوهاي هلشتاین در استان خراسان رضوي انجام 

نمونه مدفوع از  103و  16تعداد  در این پژوهش،.دادند
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 در. شد آوريجمعهاي با و بدون عالمت بالینی یون دام
13هاي داراي عالئم بالینی هاي مدفوع داممیان نمونه

نمونه به ترتیب با ) درصد 5/87(14و ) درصد 3/81(
. هاي کشت و مولکولی مثبت تشخیص داده شدندروش

ئم هاي فاقد عالوع دامهاي مدفدر حالی که بررسی نمونه
) درصد 7/9(10و ) درصد 7/11(12بالینی نشان داد که 

لکولی مثبت وهاي کشت و منمونه به ترتیب با روش
 243تعداد، 2012و همکاران در سال Nassiri.بودند

-از دامآوري شده جمعخام  رینمونه ش 56نمونه مدفوع و 

را جهت هاي اطراف مشهد گاوداريدر هاي مشکوك 
تحت  مایکوباکتریوم اویومبه  هاي آلودهنمونه ییشناسا
بررسی PCRش با استفاده از رو پاراتوبرکلوزیسيگونه

نمونه از  107تعداد نتایج این مطالعه نشان داد که  .کردند
نمونه  56نمونه از  10و ) درصد 44(نمونه مدفوع  243

 Haji. به این باکتري آلوده بودند) درصد 18(خام  ریش

Hajikolaei شیوع عفونت  ،2006در سال و همکاران
را با استفاده از روش  سیپاراتوبرکلوز ومیکوباکتریما

نلسن در گاوهاي کشتار شده در اهواز  -زیلآمیزيرنگ
هاي درصد از نمونه 2بررسی کردند و دریافتند که تنها 

ایلئوسکال به عفونت باکتریایی مذکور آلوده  يدریچه
و Tohidi Moghadamاي که توسط در مطالعه .بودند

نمونه  150صورت گرفت، تعداد  2010در سال همکاران 
در مشکوك به بیماري یون شیر و مدفوع گاوهاي شیري 

از نظر آلودگی به باکتري عامل  آوري وجمع استان تهران
با استفاده از تکنیک  .مورد آزمایش قرار گرفتند آن

Nested-PCR 3/45(68ص شد که به ترتیب تعداد مشخ 
.بودندمثبت ها نمونه ازعدد ) درصد 3/49(74و ) درصد

، میزانیمعمول PCRها به روش چند بررسی نمونههر
 32(48و ) درصد 3/27(41به ترتیب ها را آلودگی نمونه

در و همکاران Sadatiاي که در مطالعه. ادنشان د) درصد
انجام دادند، عفونت ) تنکابن(در شمال ایران  2012سال 

ناشی از باکتري عامل بیماري یون با استفاده از تکنیک 
PCR  س گاو بررسی شد و مشخص گردید که أر 90در

7/7تا  2/4گیري بین میزان عفونت بسته به مناطق نمونه

توسط  در گزارشی که اخیراًهمچنین .درصد متغیر بود
Mohammadian  وAbasnia ارائه شده  2015در سال

اخذ شده از گوسفندان نمونه  111درصد از  3/6است، 
با استفاده از ، در کشتارگاه اهواز مشکوك به بیماري یون

مثبت  ،نلسن -زیلهاي مدفوع به روش نمونهآمیزي رنگ
. تشخیص داده شدند

مدفوع  نمونه150حاضر نیز تعداد  يمطالعهدر 
 هاي صنعتی شهرستان همدانداريگاو ازگاوهاي شیري 

و مولکولی آمیزي دو روش رنگ با استفاده ازآوري وجمع
هاي مدفوع نتایج بررسی نمونه.مورد بررسی قرار گرفت

 8ن داد که تنها تعداد نلسن نشا -آمیزي زیلبه روش رنگ
ها، به باکتري عامل بیماري از نمونه) درصد 33/5(عدد 
متعلق هانمونهاز این  یکهیچ با این حال،، بودندآلوده 

در حالی که به . بودندنمشکوك به بیماريبه گاوهاي 
 86/42(عدد 9و ) درصد 23/30(39ترتیب تعداد 

هاي به ظاهر سالم و مشکوك به بیماري با از دام )درصد
مثبت تشخیص داده  Nested-PCRاستفاده از آزمون 

آزمون مربع کاي نشان داد که اختالف آماري  البته. شدند
در این دو گروه وجود داري بین تعداد موارد مثبت معنی

کفایت گر عدم تواند بیانکه این امر می) <05/0P(ندارد 
بیماري یون جهت شناسایی موارد دچار درمانگاهی عالئم 

شود که جهت و به همین دلیل پیشنهاد می عفونت باشد
هاي از روش حتماً ،هاي مشکوكغربالگري دام

-تمامی نمونهاز طرف دیگر، .استفاده شودآزمایشگاهی 

نلسن مثبت بودند، در  -آمیزي زیلهایی که از نظر رنگ
له أنیز مثبت تشخیص داده شدند که این مس PCRآزمون 

بدین .کندیید میأرا ت PCRحساسیت باالتر آزمون 
با استفاده از روش مولکولی مشخص شد که ترتیب 
 نمونه 150از ) درصد 32(نمونه  48تعداد  مجموعاً

يتحت گونه مایکوباکتریوم اویوممدفوع، به 
زیادي  آلوده بودند که میزان آلودگی نسبتاً پاراتوبرکلوزیس

-، به نظر میاطالعات موجودبر اساس.دهدرا نشان می

 يدر زمینهعلمی يمطالعهاولین  حاضرتحقیق که سد ر
يتحت گونه مایکوباکتریوم اویومبررسی عفونت ناشی از 
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حضور باشد که نتایج آن در استان همدان  پاراتوبرکلوزیس
را شهرستان همدان هاي صنعتیيگاوداراین باکتري در 

.کندیید میأت
تر اطالعات جامعآوري انجام مطالعات مشابه و جمع

و سایر  عفونت در گاوهااین شناسایی در رابطه با 
تواند هاي حامل و آلوده میو حذف دام نشخوارکنندگان

به کنترل بیماري، کاهش در کنار مدیریت صحیح 
بیماري  يهاي ناشی از آن و جلوگیري از اشاعهخسارت

 بدین ترتیبها کمک بسزایی نماید و ها و گلهبه سایر دام
ثرتري را اتخاذ ؤگیرانه متوان اقدامات کنترلی و پیشمی
.  کرد

تشکر و قدردانی
از محل قیتحق نیاجراي ا يهانهیهز نیتأم جهتبوعلی سینا همدان دانشگاه  یمقاله از معاونت پژوهش نیا سندگانینو

.ندینمایم یقدردانتشکر و32-1403يطرح شماره
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Abstract
John’s disease is a chronic intestinal infection which is caused by Mycobacterium avium

subspecies paratuberculosis (Map) and imposes huge economic losses to farms. The aim of 
the present study was to detect infection by this bacterium in industrial farms of Hamedan. 
During the years 2015-2016, 150 fecal samples from apparently healthy and suspected cattle 
were collected and examined using direct microscopic and Nested-PCR assays. The results 
obtained from examination of fecal samples with Ziehl-Neelsen (ZN) staining showed that 8
samples (5.33%) were infected with the causative agent of the disease. While, using Nested-
PCR assay, 39 (30.23%) and 9 (42.86%) samples were found to be positive in apparently 
healthy (n=129) and suspected cattle (n=21), respectively. However, no significant difference 
was statistically observed between the numbers of positive cases in these two groups 
(P>0.05). Thus, 48 (32%) out of 150 fecal samples were totally infected with M. avium subsp. 
paratuberculosis which relatively shows a high infection rate. Therefore, it is suggested to 
eliminate infected animals and take proper management and hygiene measures in order to 
control the infection and prevent its prevalence to other animals and herds. To our knowledge, 
the present study is the first report which confirms paratuberculosis in industrial farms of 
Hamedan.  

Key words: Paratuberculosis, M. avium subsp. paratuberculosis, Nested-PCR, Cattle, 
Hamedan
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