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در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال  آبورتوس کالمیدوفیالجستجوي 
Nested PCRبختیاري با استفاده از روش و 

3و راضیه پوراحمد 2داغداري، شبنم گلبوي*1رضا محزونیهمحمد

20/9/92: تاریخ پذیرش16/2/92:  تاریخ دریافت

  چکیده
محسوب  بعضی مناطقدر  ،ها در هنگام آبستنیاز دست دادن بره و هاسقط انزئوتیک میشمهم یکی از علل  کالمیدوفیال آبورتوس     
  .دنشومیمتولد هاي مرده و ضعیف یا برهدهد وخر آبستنی رخ میآهفته  2-3در  معموالً جنین سقطدر عفونت با این باکتري،  . شودمی

هاي تشخیصی روتین متوجه رشد نکرده و معموالً با آزمایش) in vitro(از آن جا که باکتري کالمیدوفیال در شرایط آزمایشگاهی 
از هدف از این مطالعه بررسی حضور این باکتري در تعدادي .  شودژن یا ژنوم آن توصیه میشوند، جستجوي آنتیحضور آن نمی

هاي آسپیره شده شیردان جنینمحتویات ينمونه 48براي این منظور.  هاي سقطی گوسفند در استان چهار محال و بختیاري بودجنین
.  ، مورد آزمایش قرار گرفتS rRNA16جهت شناسایی ژن  Nested PCRروش  با 1391-1390ي زمانی سال در فاصلهسقط شده 

این باکتري در موارد سقط جنین  نقشيدهندهاین میزان آلودگی نشان.درصد بود 52ی شدههاي بررسمیزان آلودگی در نمونه
تاکنون کمتر به آن اهمیت داده شده است و با توجه به تعداد گوسفند در ایران و میزان فراوانی سقط جنین و خسارات  باشد کهمی

.دارد و کنترلوسعت بخشیدن به تحقیقات و اجراي اقدامات پیشگیري  اياي برتوجه ویژهخطر عفونت انسانی، نیازمند  و نیزاقتصادي 

Nested PCR، چهارمحال و بختیاري، کالمیدوفیال آبورتوس، گوسفند، سقط جنین:کلمات کلیدي

  مقدمه
 enzootic abortion of(ها نزوئوتیک میشآسقط .

ewes ( کالمیدوفیال آبورتوستوسط )Chlamydophila

abortus( را کتري که قبالً آناین با .شودایجاد می
 Chlamydia psittaci(1سروتیپ  تاسیکالمیدیا پسی

serotype 1 (جنینسقطمهمیکی از علل ،نامیدندمی 
، محسوب در حال توسعهمیش و بز در اروپا و کشورهاي

Longbottom(گرددمی and Coulter کالمیدوفیال ).2003
ترین عامل سقط جنین در نشخوارکنندگان شایع آبورتوس

که آمار ارائه طوريشناخته شده بهکوچک در سوئیس 
 39حاکی از آلودگیسوئیس مطالعات قبلی درشده از 

با این درصد بزهاي سقط کرده 23درصد گوسفندان و 

هاي بیماري يپژوهشکده، دامپزشکی يدانشکده پاتوبیولوژي،دانشیار گروه *1

دانشگاه شهرکردي دامپزشکی، دانشکده،دانشجوي کارشناسی ارشد باکتري شناسی2
دانشگاه شهرکرد، علوميدانشکده ک،ینتیار گروه ژاستاد3

Gerber(باشدمیعامل  et al. به  متعلقاین باکتري ). 2007
هاي داخل سلولی از جمله باکتريکالمیدیاسه و يخانواده

کالمیدیاسه شامل  يخانواده. باشداجباري و گرم منفی می
گونه  9دو جنس کالمیدیا و کالمیدوفیال و مشتمل بر 

Everett(است  et al. ارگانیسم در شرایط ).1999
هاي تشخیص روشکند و براي آزمایشگاهی رشد نمی

عفونت با . شودسرولوژي و یا جستجوي ژنوم استفاده می
گوزن این باکتري به میزان کمتري در شتر، اسب، خوك و

Longbottom(تواند ایجاد بیماري کندهم می and Coulter

در گوسفند اولین عالمت برجسته این بیماري). 2003
بستنی رخ آآخر يهفته 2-3در  معموالًکه  سقط است

دانشگاه شهرکرد ،مشترك انسان و دام
E-mail: mahzounieh@vet.sku.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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هاي مرده و ضعیف برهمنجر به تولد  گاهی دهد ومی
Aitken(شود می and Longbttom ترشحات ). 2007

چنین جفت، و هم شوندخارج میواژن که بعد از سقط 
باکتريها حاوي مقادیر باالیی از جنین و پوشش بره

باشد که در انتشار بیماري نقش مؤثري دارد می
)Longbottom and Coulter از تواند عفونت می). 2003

عمودي هم  مادر به جنین نیز منتقل شود و به شکل
در  احتمالگسترش یابد اگرچه شواهد کمی مبنی بر این 

Papp(دست است  ، جدي کالمیدوفیال با آلودگی). 1996
زندگی  يو مهم بوده و براي زنان باردار تهدید کننده

زایی از ها بایستی در طول فصول برهاست از این رو آن
Longbottom(تماس با گوسفندان اجتناب کنند and 

Coulter با  ،گیري و کنترل و درمان بیماريپیش).2003
. پذیر استتتراسایکلین امکانواکسیناسیون یا تزریق اکسی

جهت دو نوع واکسن غیرفعال کامل و زنده بدون حدت 
از وقوع سقط جنین تا حد وجود دارد که  گیريپیش

Gerber(کاهد زیادي می et al. اي در مطالعه). 2007
 ينمونه 168توسط راد و همکاران روي سقط جنین در 

نمونه مثبت  36،جنین سقط شده انجام شد 22بافتی از 
نتایج این مطالعه نشان داده است که . گزارش گردید

جهت تشخیص روتین  PCRپذیرش روش 
Chlamydophila abortus هاي بافتی داراي در نمونه

تري نسبت به کشت سلول سرعت بیشحساسیت و
Rad(باشد می et al. هدف از این پژوهش ). 2012

میزان سقط در اثر عفونت با این باکتري و بررسی 
هایی مناسب در جهت روش يضرورت توجه به ارائه

.باشدمی باکتريگیري کنترل و پیش

  کارمواد وروش 
گیرينمونه

مایع ينمونه 48آوري شده شامل هاي جمعنمونه
 ازآن مورد  19که هاي سقط شده شیردان جنینمحتویات 

هاي ارجاعی به مورد نمونه 6،شهرستان شهرکرد و فارسان

 23شهرستان شهرکرد و  يمربوط به حومهآزمایشگاه الفا 
هاي سال زمانی يدر فاصله نمونه از شهرستان لردگان

هاي سقط پس از ارجاع جنین.تهیه شد1390-1391
 يناحیهدامپزشکی شهرستان شهرکرد،  يشده به شبکه

شیردان آسپیره و  محتویاتو به روش آسپتیک بطنی باز 
نمونه. به آزمایشگاه منتقل گردید استریل در میکروتیوب

 -20دماي در  DNAها تا زمان آزمایش و استخراج 
آوري هاي جمعنمونه.نگهداري شدندگراد سانتی يدرجه
داراي ماه و  4باالي  يهاي سقط شدهجنیناز شده

.ندبود Rev1واکسیناسیون با واکسن  يسابقه

DNAاستخراج

ها با پس از لیز سلولDNAبه منظور استخراج 
ایزو آمیل الکل / کلروفرم/ با روش فنلK ،DNAپروتئیناز 

:که به طور خالصه به شرح زیر است استخراج گردید
به  لیتر محتویات شیردانمیلی5/1براي لیز سلولی، -1

به  8000سپس در دور  ومنتقل لیتر میلی5/1میکروتیوب
بعدي مایع  يدر مرحله.گردیدوژ یدقیقه سانتریف 7مدت 

میکرولیتر 400میزانرویی را دور ریخته سپس به رسوب 
. گردیداضافه  )EDTA+Tris-HCl+SDS(کنندهبافر لیز
گرم در میلی 20با غلظت Kپروتئیناز میکرولیتر 3سپس 

 37ساعت در دماي  2اضافه کرده و به مدت لیترمیلی
.داده شدگراد قرار سانتی يدرجه
میکرولیتر فنل  200-250میزان،لیز شده يبه نمونه-2

محلول  میکرولیتر 200-250اشباع شده اضافه و سپس 
 2و به مدت  شداضافه ایزوآمیل الکل-کلروفرم)24:1(

در 12000دوردر سپس و داده شددقیقه در محیط تکان 
گراد سانتی يدرجه4دقیقه در دماي 15به مدت دقیقه 

.گردیدسانتریفیوژ 
باشد برداشت شد و به فاز باالیی که شفاف می-3
سپس هم حجم . لیتر جدید انتقال داده شدمیلی5/1ویال 

دقیقه در دماي  20به مدت . الکل مطلق اضافه شد
گراد قرار گرفت و بعد از آن در سانتی يدرجه -20
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گراد و سانتی يدرجه 4در دماي دور در دقیقه و  12000
. سانتریفوژ شد

دیده در این مرحله باید مقدار بسیار کمی رسوب -4
به رسوب  اًدور ریخته و مجددرا )الکل(فاز رویی  .شود
 10سپس به مدت  ،نمودهاضافه % 70میکرولیتر الکل  500

.دور در دقیقه شدند10000دقیقه در 
ها رویی را دور ریخته و کمی درب ویال% 70الکل -5

.تا خشک شود نگه داشتهرا باز 
میکرولیتر آب تزریقی حل  30-40رسوب را در -6

Sambrook(شودمیدرجه نگهداري  -20نموده و در 

et al. 1989( .

Nested PCRروش انجام 

 16Sبراي جستجوي توالی اختصاصی مربوط به 

rRNA هاي کالمیدوفیال در نمونهDNA استخراج شده، از
این روش قابلیت . استفاده شد Nested PCRروش 

لیتر را گنجیدگی در میلی يواحد تولید کننده 5جستجوي 
پرایمرهاي مورد . لذا حساسیت آن بسیار زیاد است ،دارد

Messmer(آورده شده است 1جدول استفاده در  et al.

فت پرایمر اختصاصی جشامل یک پرایمرها ). 1997
یک جفت پرایمر داخلی مربوط به مربوط به جنس و

يکالمیدیاسه تنها گونه يدر خانواده(بود گونه 
که ) دهددر گوسفند و بز سقط می کالمیدوفیال آبورتوس

ها مورد تأیید ویژگی آن BLASTN (ver. 2.2.27)با برنامه 
میکرولیتر  25واکنش به حجم اولدور .قرار گرفت

شرکت پیشگامان (محلول امپلیکون قرمز  µl5/10:شامل
 ,Master Mix Red(Taq DNA Polymeraseحاوي) ژن

Cat No. 190301, Amplicon(،1 یک از از هر میکرولیتر
مربوط (اول يمرحلهRو Fهاي پیشرو و معکوس پرایمر

آب میکرولیتر 5/10،  پیکو مول20با غلظت  )جنسبه
که پس بود استخراج شده DNAمیکرولیتر از  2و مقطر 

 Thermocycler(در داخل دستگاه ترموسایکلراز تهیه 

ABI Geneamp 9700, USA( داده شدقرار .
: شامل مرحلهاستفاده شده در این  حرارتی يچرخه

دقیقه، سیکل  2ه مدت گراد بسانتی يدرجه94سیکل اول
94:که شامل بودسیکل  35حرارتی دوم متشکل از

30به مدتگراد سانتی55دقیقه،  1به مدت گراد سانتی
سیکل حرارتی  ودقیقه 1ه مدت بگراد سانتی72و ثانیه 
.بود دقیقه 5به مدت گراد سانتی72سوم 

PCRمحصول  میکرولیتر از 1دوم،  يمرحلهدر 

استفاده جهت تکثیر ،الگو ياول به عنوان نمونه يمرحله
مراز همانند اي پلیرهواکنش زنجیو تمام مراحل گردید

که در این قسمت از پرایمرهاي این ءاستثنابه (مراحل قبل 
گردیدتکرار ) گردیداستفاده مربوط گونه  داخلی

)Messmer et al. جهت کاهش نتایج مثبت . )1997
هاي یا نمونه PCRو کنترل آلودگی با محصول  کاذب
ا در مکان جداگانه کار شود هآزمایشسعی شد تمام  مثبت

.کنترل منفی هم گذاشته شد آزمایشیید نتایج أو براي ت
ي کلینیکی که در همین آزمایش براي کنترل مثبت از نمونه

مثبت ارزیابی شد، پس از تعییین  Nested PCRبا روش 
 16Sدرصد با توالی مربوط به ژن  100توالی نوکلئوتیدي، 

rRNA مشابهت داشت استفاده شد کالمیدوفیال ابورتوس.

الکتروفورز
ژل  توسطبه ترتیب  2و 1مرحله PCRمحصوالت 

پس از پایان، ژل . الکتروفورز گردید% 5/2و % 2/1اگارز 
آمیزي و با دستگاه قرائت اتیدیوم بروماید رنگبا محلول 

) UVitec, UK(ماوراء بنفش يتحت برخورد با اشعه ژل
براي bp436شامل باند انتظارباندهاي مورد . مشاهده شد

براي محصول  bp127اول و باند  يمرحله PCRمحصول 
PCR مایش از شرکت تمام مواد این آز.دبودوم  يمرحله

.بودخریداري شده  فناوران و سینا کلون ژن
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  )16S rRNA)Messmer 1997این مطالعه براي تکثیر  پرایمرهاي استفاده شده در  :1جدول 
)bp(وزن محصول′3 →′5توالی پرایمر از جهت پرایمر

FACGGAATAATGACTTCGG436اول يمرحله RTACCTGGTACGCTCAATT
FATAATGACTTCGGTTGTTATT127دوم يمرحله RATAATGACTTCGGTTGTTATT

  نتایج
یش ابراي افز Nested PCRاین آزمایش از روش در

در . حساسیت و اختصاصی بودن نتایج استفاده شده است
 براي نآبودن اختصاصیجفت پرایمر که  2این آزمون از 

است، استفاده گردید که شامل یک  یید شدهأت کالمیدوفیال
یک جفت فت پرایمر اختصاصی مربوط به جنس وج

این آزمایش در . پرایمر داخلی که مربوط به گونه است
 يمحصوالت مرحلهالکتروفورز .دو مرحله طراحی شد

ها با ر تعدادي از موارد مثبت در نمونهاول بیانگر حضو
دوم  يمرحلهکه در زوج بازي بود436رباند مورد انتظا

، bp127باند مورد انتظار  ينیز با مشاهدهالکتروفورز 
نتایج ). 2و  1شکل (یید گردیدأها تمثبت بودن نمونه

در تمام این .دوم مالك قضاوت روي نمونه بود يمرحله
کنترل احتمال وجود آلودگی کنترل منفی براي مراحل از

چون .یید نتایج استفاده گردیدأتدر هنگام آزمایش و 
رود و جهت انجام اول از بین نمی يمحصول مرحله

 دوم نیاز است در نتیجه ممکن است روي ژل يمرحله
.محصول دور اول مشاهده شودباند  آگارز

  
GeneRuler 50(؛ Mاول،  يمرحله PCRژل الکتروفورز محصول  تصویر : 1شکل  bp DNA Ladder, Fermentas(  

GeneRuler 50(؛ Mم، دو يمرحله PCRژل الکتروفورز محصول  تصویر: 2کل ش bp DNA Ladder, Fermentas( ،1 = ،کنترل منفی
  کنترل مثبت= 10هاي منفی، نمونه=  8و  5، 4، 2هاي مثبت، نمونه=  9و  7، 6، 3



داغري و راضیه پوراحمدمحمدرضا محزونیه، شبنم گلبوي

1393، تابستان 2مجله دامپزشکی ایران، دوره دهم، شماره 78

هاي سقط جنینبورتوس در نمونهآفراوانی موارد مثبت آلوده به کالمیدوفیال : 2جدول 
جمعشهرستان لردگانحومه شهرکردو فارسانشهرستان شهرکردمکان

1862448تعداد نمونه
25%) 52(10%)7/41(4%)7/66(11%)61()درصد(تعداد موارد مثبت

 کالمیدوفیال آبورتوسدرصد موارد مثبت آلودگی به 
. شدمحاسبه سقط جنینهاي مربوط به نمونهدر بین52%

حومه شهرکرد و ؛در شهرستان شهرکرد موارد مثبت
به دست % 7/41و7/66، % 61به ترتیب شهرستان لردگان

در بین این باکتري میزان سقط توسط ترین بیشکه آمد
کردشهر هاي حومهدامداريدر هاي بررسی شده نمونه

بروسال و سالمونال از دیگر  ،در این بررسی.مشاهده شد
عوامل مهم سقط هم توسط پرایمرهاي اختصاصی با 

 %20و سالمونال  %30بررسی شد که بروسال  PCRروش 
.اندموارد سقط را به خود اختصاص داده

  بحث
کالمیدوفیال هدف از این مطالعه بررسی عفونت با 

چه اگر. بودسقط جنین در گوسفنداندر موارد  آبورتوس
 ،خاصی نشان داده نشده استبه این موضوع توجه ویژه و

دلیلی بر مهم بودن عفونت آمده، گواه واما نتایج به دست
است چرا که خسارت اقتصادي ناشی از باکتري با این 

ناپذیر جبران باکتريسقط جنین و سرعت باالي انتقال این
جنین میزان باالي سقط ياین آمار نشان دهنده.است

استان این هاي بررسی شده دربین نمونه درکالمیدیایی 
سیستم پرورش  ومحلمربوط به توانداست که می

البته سقط بر اثر بروسال و سالمونال هم . باشدگوسفند 
موارد سقط  %20و سالمونال  %30بررسی شد که بروسال 

.اندرا به خود اختصاص داده
هاي سلسله جبال زاگرس در جنوب غربی و دامنه

مرکز و سلسله جبال البرز در شمال ایران مناطق مناسبی 
استان چهار  در.ر ایران هستندبراي پرورش گوسفند د

پرورش گوسفند و بز به دو صورت  ،محال و بختیاري
در هاآنشود که جمعیتروستائی و عشایري انجام می

گزارش بز  و رأس گوسفند 000/632/1برابر 1387سال 
گوسفند و بز از  ،در این سیستم پرورش.گردیده است

یز تا اوایل بهار در جایگاه بسته نگهداري و در یاواسط پا
طول بهار و تابستان در خارج از جایگاه روي مراتع و 

بروز سقط جنین در این منطقه .شوند مزارع نگهداري می
موجب بروز خسارات زیاد اقتصادي و مشکالت ناشی از 

آمار دقیقی از میزان سقط جنین در دست .شودن میآ
درصد  50عضی موارد در بیش از نیست و گاهی در ب

 20-15شود ولی به طور معمول اگر ها گزارش میمیش
ها را در نظر درصد سقط جنین و تلفات روزهاي اول بره

بگیریم و براساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، 
موارد سقط جنین در بین درصد  50عامل حدود 

بدانیم، بورتوسآکالمیدوفیال را هاي بررسی شده نمونه
برآورد میلیارد تومان  5بیش از خسارت ایجادي در سال 

کالمیدوفیال از این رو اهمیت توجه به . خواهد شد
مشخص به عنوان یکی از عوامل سقط جنین  بورتوسآ

باکترياحتمال حضور  در این مطالعه به بررسی. شودمی
این .در موارد سقط جنین پرداخته شده است

سقط جنین در عوامل باکتریاییارگانیسم از جمله میکرو
هفته قبل از  2-3شود و در بستنی محسوب میآاواخر 

ه عالئم مشخص کلینیکی مشاهده گونسقط جنین هیچ
ن اولین عالمت ناشی از عفونت به ای شود و معموالًنمی

هاي ضعیف و مرده استباکتري سقط جنین و یا تولد بره
)Aitken and Longbottom لوده این آهاي میش . )2007

باکتري را از طریق جفت و ترشحات رحمی وارد محیط 
گوسفندان از راه بلع یا  سایر آلودگیکنند و باعث می

با  انسان آلودگی). Aitken 1993(شوندتنفس می
چه نادر است لیکن اگر اتفاق افتد اکثر اگر کالمیدوفیال

در صورت بروز، عالئم . موارد بدون عالئم بالینی است



. . .در موارد سقط جنین  آبورتوسکالمیدوفیالجستجوي 

139379، تابستان 2مجله دامپزشکی ایران، دوره دهم، شماره 

ه انفلوانزا است و با سر درد، تب و لرز، درد مفاصل و یشب
هاي جا که آزمایشاز آن. لط همراه استهاي بدون خسرفه

تمایز هاي مختلف تواند بین آلودگی با گونهسرمی نمی
میزان بروز سالیانه عفونت با آن مشخص ، ایجاد کنند

DERFA(نیست  جدي  در زمان حاملگی عفونت).2011
یک خطر براي زنان باردار ممکن است و مهم بوده و 

زایی ها بایستی در طول فصول برهنآاز این رو  باشدحیاتی 
Leonard(از تماس با گوسفندان اجتناب کنند et al.

جهت متعدد سرولوژیک  ياهتاکنون آزمایش). 1993
اساس برهاي ناشی از کالمیدوفیال و تشخیص عفونت

کالمیدوفیالیی صورت گرفته است، اما به هايژننتیآ
هاي ژننتیآهاي متقاطع فراوان بین علت واکنش

هاي گرم منفی سایر باکتريکالمیدیایی با یکدیگر و
 نیاز به روشی دقیق و)1390و همکاران  بختیاريموري(

در این . باشدمیباکتريمناسب جهت تشخیص این
هاي سقط شده شیردان جنیناز محتویات  هابررسی نمونه

شود تهیه شدمحسوب میباکتري که منبع مهم 
)Longbottom از ها نمونه% 52طی این مطالعه . )2003

.مثبت گزارش شد کالمیدوفیال آبورتوسنظر آلودگی به 
انگلستان،در نتایج در حالی است کهبه دست آوردن این 

Aitken(است  EAEموارد سقط بر اثر  45% et al. 1990 (
ثر از این أها متاز گله %6/8و تخمین زده شده است 

Leonard(عفونت است et al. که برابر با ساالنه ) 1993
طبق تحقیقات انجام شده در  .میلیون گوسفند است 5/1

این 1990و همکاران در سال Aitkenانگلستان توسط 
این . کردندشناسایی جنین موارد سقط % 50در را عامل 

گوسفندان در  UKنتایج در حالی است که در انگلستان و 
این مطالعات . شوندزایی به شدت مدیریت میهنگام بره

ثیر أت EAEهمراه با پژوهش انجام شده اذعان دارد که 
 يمطالعهیک  در. سقط جنین گوسفند داردمهمی در

و همکاران در Ghorbanpoorسرولوژیک که توسط 
هایی که سقط روي میش 2007خوزستان در سال  يمنطقه

% 9/8هوازشیوع آلودگی سرمی در ا ،داشتند انجام شد
ياهچنین در ترکیه طبق آزمایشهم. گردید گزارش
Gokce  شیوع آلودگی سرمی ، 2007و همکاران در سال

در ايدر مطالعه.ورد شده استآبر% 29/18-4/5%
در  کالمیدیا پسیتاسیکه به بررسی 2011در سال شهرکرد 

%15/19موارد سقط جنین در گاو پرداخته شده است در 
Arshi(موارد سقط ارگانیسم شناسایی شد  et al. 2011( .

-2009هاي اي که در ساردینیا ایتالیا طی سالدر مطالعه
هاي جنینی از نمونه% 4/2به میزان  باکتريانجام شد  2003

Masala(هاي جفت جدا گردیداز نمونه% 5/6و  et al.

، اختالف موجود در این مطالعه با نتایج گزارش )2007
تواند به شرایط نگهداري و اقتصادي پرورش شده می

علت احتماالً .باشد مرتبطگوسفند و محل مورد مطالعه 
کمبود مطالعات انجام شده در ایران عدم رشد این باکتري 

هاست و عدم توجه به هاي کشت متداول باکتريدر محیط
 ،استنقش این باکتري در ایجاد سقط جنین در گوسفند

هاي لذا در بیشتر مطالعات منتشر شده به نقش گونه
بروسال و سالمونال و گاهی توکسوپالسما در ارتباط با 

موارد سقط  %50بیان . سقط جنین اشاره شده استموارد 
حاضر و  يهاي بررسی شده در مطالعهدر بین نمونه

وجود با  UKو  تانمطالعات انجام شده در انگلس مقایسه با
تواند زایی میمدیریت صحیح گوسفندان در هنگام بره

.یید کننده نتایج به دست آمده در این پژوهش باشدأت
با توجه به اهمیت داشتدر مجموع باید اذعان 

پرورش گوسفند در استان و خسارات باالي اقتصادي 
و عدم وجود  باکتريناشی از سقط جنین توسط این 

در اي کافی نیاز به توجه ویژهاطالعات صحیح و
تا در صورت تأیید  شوداین موضوع احساس می خصوص
تحقیقات گسترده در سایر مناطق و مطالعات در  ،این نتایج
تا بتوان از  ،هاي کنترل و پیشگیري آغاز شودمورد راه

.شیوع و خسارات ناشی از آن کاست

  



داغري و راضیه پوراحمدمحمدرضا محزونیه، شبنم گلبوي

1393، تابستان 2مجله دامپزشکی ایران، دوره دهم، شماره 80

  تشکر و قدردانی
دامپزشکی و خانم مرضیه صفر پور  يبدینوسیله از زحمات خانم فاطمه یکتنه کارشناس آزمایشگاه میکروبشناسی دانشکده

کل دامپزشکی استان  يکه در انجام آزمایشات کمک کردند و سرکار خانم دکتر خدیجه خاکسار کارشناس محترم اداره
ها مساعدت نمودند، نمونه يچهارمحال بختیاري و جناب آقاي مختاري کارشناس محترم آزمایشگاه آلفا شهرکرد که در تهیه

.شودقدردانی می
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Abstract
Chlamydophila abortus, the aetiological agent of enzootic abortion of ewes (EAE) is a 

major cause of lamb loss in many sheep-rearing countries throughout the world. Usually  the  
first  clinical  manifestation  of  disease  is abortion in the last 2–3 weeks of gestation or when 
the ewe gives birth to stillborn or weak lambs. Because Chlamydophila does not grow in 
vitro, organisms usually are not found by routine diagnostic tests. Therefore, it is 
recommended to detect antigen or genome. The aim of this study was to investigate the 
presence of these bacteria in aborted sheep fetuses in Chaharmahal va Bakhtiari province. 
Samples included 48 aspirated liquid from abomasums of aborted fetuses during two lambing 
seasons, 2011- 2012. The samples were tested by Nested PCR to identify specific 16S rRNA 
sequence. In this study, EAE accounted for around 52% of all diagnosed abortions. It suggests 
that C.abortus was a main abortion agent in tested samples and caused considerable 
reproductive losses particularly in areas where flocks were kept closely congregated during 
lambing season. Therefore, due to the severe economic losses and the risk of human infection, 
more research should be planned and done for prevention and control of C.aborus infection.
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