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خالصه
بررسی  در.، استان خوزستان صورت گرفتاهواز کشتارگاه در یونبیماري شناسایی آلودگی بهاین بررسی به منظور 

تشخیص نهایی .  شدندبه بیماري یون تشخیص داده  مشکوك)درصد 69/5(مورد 111گوسفند کشتار شده، 1950ماکروسکوپی روده 
در.صورت گرفت رکتومو مستقیم مدفوع  گسترش نلسون-زیلآمیزي نگرو ایلئوسکال يدریچه هیستوپاتولوژيبررسی توسط

درکهحالیدرشدنددادهتشخیصمثبت،)مورد 111(بیماريبهمشکوكحیواناتازدرصد 02/18بافتی،میکروسکوپیبررسی
ها به ترتیب نمونه درصد 5/4و درصد51/13، درصد 83/37عالوه بر این، در  . بودنددرصد موارد مثبت 3/6مدفوع،مستقیمگسترش

تر از بیش) درصد 56/0(میزان موارد مثبت آلودگی در نژاد عربی . و انتریت چرکی مشاهده شدانتریت ائوزینوفیلیک، انتریت لنفوسیتیک
میزان تفاوت آلودگی ). =34/0P(دار نبود اما این اختالف از نظر آماري معنی بود) درصد 26/0(و نژاد بختیاري ) درصد 21/0(نژاد لري 
داري مشاهده گردیدیبین وضعیت الشه و میزان فراوانی بیماري یون ارتباط معن).=59/0P(دار نبود یهاي سنی معنبین گروه

)001/0P<.( باشد که مشابه سایر درصد می 03/1بر اساس نتایج هیستوپاتولوژي، میزان فراوانی بیماري یون در کشتارگاه اهواز
.مطالعات است

نلسون، اهواز، گوسفند یلز، مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیسیون،یماريب: کلمات کلیدي

مقدمه
بیماري مزمن پیشرونده ) بیماري یون(پاراتوبرکلوزیس .

که توسط  استو اهلی باکتریایی نشخوارکنندگان وحشی
ایجاد  پاراتوبرکلوزیسيزیرگونه مایکوباکتریوم آوویوم

Barker(شودمی et al. 1993, Clarke 1997 .( میزبان
طبیعی این باکتري، گاو گوشتی و شیري، گوسفند، بز و 

.Perez et al(استشتر  این بیماري عفونی ). 1996
هاي بیماري ترینیکی از مهم ،توسط بسیاري از محققین

شود که صنعت دامپروري در دنیا را تحت عفونی تلقی می
.Hope et al(دهدثیر قرار میأت مقاالت روز ). 2000

نشانگر اهمیت این این بیماري،  يافزون منتشر شده درباره
 Kennedy and(باشدبیماري عفونی و بالقوه مشترك می

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازپاتوبیولوژي، دانشکده گروهدانشیار  1
هاي طیور، دانشگاه شیرازدانشجوي دکتري تخصصی بهداشت و بیماري *2

Allworth 2000 .(ی با توجه به ارتباط احتمال
با بیماري کرون در انسان،  مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس

عامل این بیماري از اهمیت زیادي برخوردار است
)Hailat et al. 2010, Kaevska and Hruska 2010 .(

اطالعات اخیر، احتمال ارتباط این باکتري با بیماري کرون 
.Naser et al(کنندرا بیان می  تواندشیر نیز می). 2000

.Nebbia et al(باعث انتقال این باکتري به انسان شود 

بیماري مکرر از شیرهاي و شناسایی ژنوم عامل) 2006
تست  باخام و پاستوریزه گاو، گوسفند و بز در انگلیس 

PCR  پذیرفته است صورت)Ellingson et al. 2005, 

Dimareli-Malli 2010 .(بیماري عفونی با اهمیت این
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فراوان با شیوع باال و مرگ و میر پایین، اقتصادي 
. کندنشخوارکنندگان اهلی و وحشی مختلفی را مبتال می

کنی بیماري ریشههاي کنترلی و در برخی کشورها، برنامه
هاي میزان هزینه. آوردیون ضرر اقتصادي فراوانی به بار می

کنی، هاي کنترلی و ریشهاقتصادي ناشی از اجراي برنامه
که اغلب دالر در هر گله گزارش شده است  650حدود 

اهمیت  يدهندهشود و نشانهاي سرولوژي میصرف تست
در موارد بالینی بیماري در گوسفند . باشداین بیماري می

دالر  250و  90و گاو، میزان هزینه وارد شده به ترتیب 
Menzies(است  تولید،کاهشازناشیخسارات). 2010
هايهزینههنگام،زودحذفناباروري،وزن،کاهش
بهرازیاديخساراتمجموعدر پیشگیريوکنترل

سازدمیواردآلودهکشورهايدامپروريصنعت
)Radostits et al. این باکتري به آرامی در مخاط ).2000

افته و میزان یاي تکثیر ایلئوم و غدد لنفاوي ناحیه يناحیه
ها، متفاوت استمیزبانآسیب وارده و جراحات در 

)Gonzalez et al. 2005, Perez 2006 .( شناسایی این
بیماري بر اساس شناسایی باکتري، ژنوم آن یا پاسخ 

 Ikonomopoulos et(گیرد ناشی از آن صورت میایمنی

al. 2007, Willemsen et al. واکسیناسیون گاو، ). 2006
یک اقدام کنترلی، به عنوان گوسفند و بز علیه این بیماري 

کنی ریشه يشود که برنامهتنها در کشورهایی اجرا می
 Khodakaram Tafti and(کنند بیماري سل را اجرا نمی

Rashidi 2000 ( و در کشور ایران که در حال حاضر
شود، کنی سل در گوسفند و بز انجام نمیریشه

ابتال به . واکسیناسیون ممکن است سودمند واقع شود
ي یون همیشه همراه با عالیم بالینی همراه نیست که بیمار

در نشخوارکنندگان کوچک، به خصوص گوسفند از 
این، از عالیم بر عالوه. اهمیت اقتصادي برخوردار است

اختصاصی بیماري در گوسفند، کاهش وزن پیشرونده 
.Scott et al(است  کاهش کلسیم، پروتئین تام و ) 1995

).Jones and Kay 1996(شود یده میآلبومین پالسما نیز د
آگاهی از میزان شیوع بیماري یون، در شناسایی گستردگی 
این بیماري، اجراي اقدامات کنترلی و پایش بیماري 

بنابراین، هدف از این بررسی، ارزیابی . سودمند است
فراوانی این بیماري در نژادهاي مختلف کشتار شده در 

.باشدکشتارگاه اهواز می

واد و روش کارم
در این تحقیق، با مراجعات تدریجی به کشتارگاه شهر 

 ي، ناحیه)91تا مهر  90مهرماه سال(ماه 12اهواز در طی
گوسفند کشتار شده، از لحاظ افزایش  1950روده و ایلئوم 

روده و بزرگی غدد  يضخامت مخاط و التهاب دیواره
از لحاظ ظاهري موردي که  111از . شدندلنفاوي ارزیابی 

 يدریچه يمشکوك به بیماري یون بودند، از ناحیه
گیري به عمل آمداي نمونهایلئوسکال و غدد لنفاوي ناحیه

)Clarke and Little 1996( در بافر و پس از فیکس کردن
هایی با گیري با پارافین، برشدرصد و قالب 10فرمالین 

 -یلینهماتوکس میکرون تهیه و توسط روش 5ضخامت 
آمیزي و در زیر رنگ) ZN(نلسون و زیل) H&E(ائوزین 

عالوه بر این، . میکروسکوپ نوري بررسی شدند
) ZN(آمیزي گسترش تهیه شده از مدفوع رکتوم نیز رنگ

به طور  .شده و زیر میکروسکوپ نوري بررسی شدند
فرمول . شدو وضعیت الشه نیز ثبت میهمزمان، نژاد

ها مورد استفاده قرار عیار تعیین سن دامدندانی به عنوان م
گروه سنی دو جفت دندان دائمی  3ها به گرفت و داممی

و چهار جفت ) سال 3(، سه جفت دندان دائمی )سال 2(
حاجیکالیی حاجی(شدند تقسیم می) سال 4(دندان دائمی 
دنبه و تفکیک نژادي توسط شکل .  )1380و همکاران 

نژاد صورت گرفت خصوصیات ظاهري شاخص هر 
اسداللهی و  ،1384قربانی  ،1389مکتبی و همکاران (

، SPSSافزار نتایج توسط نرم ،در پایان).1384همکاران 
آلودگی با سن، نژاد، جنسیت و نیز  يبراي بررسی رابطه

به منظور . وضعیت الشه از آزمون مربع کاي استفاده شد
وع از آزمون نتایج بررسی بافتی با بررسی مدف يمقایسه

تر از کم Pدر تمام موارد مقدار . مک نمار استفاده شد
.دار در نظر گرفته شداز نظر آماري معنی 05/0
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نتایج
 يهاي بافتی دریچهآمیزي زیل نلسون نمونهدر رنگ

هاي مثبت، ایلئوسکال مشکوك به بیماري یون، در نمونه
ها، ائوزینوفیلهاي اسیدفست در ماکروفاژها، باسیل

هاي عمقی مخاط و حتی المینا ها و در قسمتلنفوسیت
آمیزي هماتوکسیلین در رنگ). 3تصویر(پروپریا دیده شد 

پیکر با سیتوپالسم کف آلود و و ائوزین، ماکروفاژهاي غول
اي فراوان در مخاط و زیر مخاط هاي تک هستهنفوذ سلول

).2و1یراوتص(مشاهده شد 

مقطع هیستوپاتولوژي ایلئوم گوسفند مبتال به : 1تصویر 
اي به مخاط و زیر هاي تک هستهنفوذ سلول. یونبیماري 

×4بزرگنمایی . آمیزي هماتوکسیلین و ائوزینرنگ. مخاط

تلیوئید در اي و اپیهاي تک هستهنفوذ سلول: 2تصویر 
تجمع کانونی ماکروفاژهاي غول پیکر در المینا . ایلئوم

. آمیزي هماتوکسیلین و ائوزینرنگ .پروپریاي راس پرز
×10بزرگنمایی 

-رنگ. هاي اسید فست فراوان در ایلئومباسیل: 3تصویر 

×40بزرگنمایی . آمیزي هماتوکسیلین و ائوزین

ها به درصد نمونه 5/4و 51/13، 83/37عالوه بر این، 
ترتیب مبتال به انتریت ائوزینوفیلیک، انتریت لنفوسیتیک و 

میزان آلودگی بر . انتریت چرکی تشخیص داده شدند
 2تا  5/0درصد در گروه سنی 15/0اساس گروه سنی، 

 51/0سال و  4تا  2درصد در گروه سنی  36/0سال، 
). 1جدول(سال بود  4گتر از ردرصد در گوسفندان بز

).=59/0p(دار نبود یهاي سنی معنت بین گروهمیزان تفاو
در مقایسه با ) درصد56/0(میزان فراوانی در نژاد عربی 

تر ، بیش)درصد26/0(و بختیاري ) درصد21/0(نژاد لري 
و  46/0میزان آلودگی در جنس نر و ماده به ترتیب . بود
گوسفندانی میزان آلودگی در  ).2جدول(درصد بود  56/0
، 15/0ها طبیعی، ضعیف و الغر بود به ترتیب آن يالشهکه 
داري را نشان داد درصد بود که اختالف معنی 46/0و  41/0

)001/0P<.( زمون مک نمار فراوانی موارد مثبت آبا
داري بیش از مدفوع بود شناسی به طور معنیبافت

)004/0P=( . بر اساس نتایج این تحقیق، فراوانی کلی
در کشتارگاه اهواز براساس بررسی  بیماري یون

اي بیماري درصد و شیوع فاصله 03/1هیستوپاتولوژي، 
.باشدمی 5/1-6/0
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میزان آلودگی به بیماري یون بر اساس سن و نژاد: 1جدول 
نژاد)سال(سن

مجموع
لريبختیاريعربی4>2-5/04-2

40149810517806405301950بررسی شدهتعداد گوسفندان 
%)69/5(223257433632111تعداد گوسفندان مشکوك به بیماري

%)03/1(20%)26/0(5%)21/0(4%)56/0(11)%51/0(10)%36/0(7)%15/0(3)%(تعداد گوسفندان آلوده 

یونت الشه و جنسیت گوسفندان مشکوك و مبتال به بیماري یوضع: 2جدول 
وضعیت الشهجنسیتتعداد

الغرضعیفطبیعیمادهنرهاگروه
195095010001257512181تعداد گوسفندان بررسی شده
1115259256521گوسفندان مشکوك به بیماري

%)46/0(9%)41/0(8%)15/0(3%)56/0(11%)46/0(9%)03/1(20گوسفندان مبتال

بحث
با توجه به نبود مطالعات اجمالی فراوانی بیماري در 
کل کشورهاي دنیا و نبود آمارهاي دقیق از برخی کشورها، 

از مقادیر ذکر  ممکن استشیوع بیماري یون در گوسفند، 
این بیماري در برخالف گاو، . تر باشدشده در منابع بیش

چون اسهال همراه نیست و با توجه گوسفند با عالیمی هم
 به بروز آن توجهبه تدریجی بودن الغري و ضعف، اغلب 

هاي مختلفی در گوسفند انجام شده بررسی .شودنمی
درصد گوسفندان تست شده، با  8/9در یونان . است

 Hailat(خیري همراه بوده است أپاسخ ازدیاد حساسیت ت

et al.  يدر اسپانیا بررسی انجام شده در منطقه). 2010
شناسی و هاي سرولوژي، باکتريآراگون، توسط تست

 Juste et(اند ها مثبت بودهدرصد گله 7/46شناسی، آسیب

al. هاي در مادرید اسپانیا فراوانی سرمی گله).1991
 Mainar-Jaime and(درصد بوده است  44گوسفند، 

Vazquez-Boland 1998 .( اسپانیا باسک يمنطقهدر ،
 32ها توسط تست االیزا، میزان فراوانی بیماري در گله
و Juste 1990 .(Hailat(درصد گزارش شده است 

درصد  50گزارش کردند که  2010در سال همکاران 
ماه،  24تا  8گوسفندان آواسی سالم از نظر بالینی با سن 

ژي نیز با بیماري سازگار مثبت بوده و نتایج هیستوپاتولو
گوسفنداندرآلودگیدرصد1378در سال ایرانی.است

. کرداعالمدرصد73/2رابزهادرودرصد99/1را
بزهاوگوسفنداندرآلودگیدرصد1378در سال ایرانی

. نموداعالمدرصد5/2و5/1ترتیببهراایالماستاندر
فراوانی1380در سال همکارانوحاجیکالییحاجی
بهبزوگوسفنددررااهوازکشتارگاهدریونبیماري
بر اساس نتایج .کردندگزارشدرصد6/1و/ 96ترتیب

این مطالعه، میزان فراوانی بیماري یون در کشتارگاه اهواز، 
بر . هاي قبلی استباشد که مشابه بررسیدرصد می 03/1

ترین روش حساس 2011در سال Collinsاساس بررسی 
مدفوع و  PCRتشخیص بیماري در مقایسه با تست االیزا، 
 ينمونه PCRکشت باکتري، روش هیستوپاتولوژي و 

-ترین حساسیت مربوط به روش رنگبافتی است و کم

هاي مثبت در دار نمونهیتفاوت معن .آمیزي مدفوع است
آمیزي گسترش مدفوع، بررسی هیستوپاتولوژي و رنگ

-به تفاوت حساسیت دو روش است که در رنگمربوط 

خساراتچهاگر.باشدآمیزي گسترش مدفوع حداقل می
نیستزیادچندانگلهدربیماريمیرومرگازحاصل
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ناشیخساراتاما،)درگیرهايسالدردرصد1ازترکم(
هنگام،زودحذفناباروري،وزن،کاهشتولید،کاهشاز

زیاديخساراتمجموعدر پیشگیريوکنترلهايهزینه
سازد میواردآلودهکشورهايدامپروريصنعتبهرا
)Kennedy and Allworth 2000.(دست هدر بررسی ب

یزان فراوانی در ترین مترین و کمآمده در این تحقیق، بیش
بود ) درصد 21/0(و بختیاري ) درصد 56/0(نژاد عربی 

چه در سطح ملی یا (بیماري براي کنترل این ). 1جدول(
هاي مختلف امري ضروري ، همکاري موسسه)ايمنطقه
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Abstract
This survey was carried out to determine the prevalence of Mycobacterium avium 

paratuberculosis in Ahvaz abattoir, khozestan, Iran. From a pathological examination of the 
intestinal tracts of 1950 sheeps killed at slaughterhouse, 111 cases (5.69%) were suspected on 
gross examination, for having paratuberculosis. The diagnosis was confirmed by 
histopathological study and Ziehl-Neelsen staining on direct smears of rectal faeces. High 
numbers of acid-fast organisms were present in epithelioid macrophages of both intetestine 
and mesenteric lymph nodes. On microscopic examination, 18.02 % of the suspected animals 
(111 cases) were found to have paratuberculosis in comparison with 6.3 % by direct faecal 
smears. In addition, 37.83% and 13.51% and 4.5% of the animals were diagnosed as having 
eosinophilic enteritis, lymphocytic enteritis and suppurative enteritis, respectively. Infection 
rate in arabian breed (0.56%) was higher comparing to the rate in Lori (0.21%) and Bakhtiari 
breed (0.26%), however differences between sheep breeds were not statistically significant 
(P=0.34). The age specific infection rates among age groups were not significant (P=0.59). 
Significant association was found between caracass condition and the rate of infection recated 
to Mycobacterium avium paratuberculosis (P<0.001). According to the histopathology results, 
the prevalence of Johne's disease in Ahvaz abattoir is 1.03 % which correlates with previously 
published estimates.

Key words: Paratuberculosis, Mycobacterium avium paratuberculosis, Ziehl-Neelsen, Ahvaz, 
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