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چکیده

 N. caninumانگل تک یاخته ای درون ســلولی اســت که در سراســر جهان باعث سقط جنین در گاو
می گردد .این انگل حیواناتی مانند گاو ،گوسفند و سگ را مبتال می سازد .و یکی از مهمترین عوامل سقط
جنین گاوی محســوب می شود .شیوع این انگل بر حســب گله ،منطقه ،کشور و نوع تست مورد استفاده
متفاوت گزارش شده اســت .هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع پادتن ضد  N. caninumدرسرم
گاوهای شیری نژاد هلشــتاین خرم آباد می باشد .در این مطالعه از  181راس گاو شیری خون گیری انجام
و پس از جداسازی ســرم ،آلودگی به وسیله كیت تشــخیصی  ELISAاختصاصی  N. caninumمورد
شناســایی قرار گرفت.طبق نتایج حاصله ،تیترپادتن ضد  N. caninumدر  50راس گاو ( 27/62درصد)
مثبت بوده اســت .با استفاده از آزمون مجذورکای هیچ گونه رابطه معنی داری بین میزان شیوع پادتن ضد
 N. caninumبا سن گاوها مشاهده نشد .بعالوه میزان آلودگی در گاوهای دارای سابقه سقط جنین حدود
دو برابر گاوهای فاقد ســابقه سقط جنین بوده اســت .با توجه به حضور سگ در همه گاوداری های مورد
مطالعه ،احتمال آلودگی گاوها به  N. caninumاز طریق سگ های نگهبان وجود دارد.

كلمات کلیدی ،N. caninum :گاو ،خرم آباد ،ایران
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Neospora caninum is an intracellular parasite which causes abortion in cattle worldwide. This organism
infects a range of host species, including cattle, sheep and dogs. It is most important and a major cause
of bovine abortion. Seroprevalence of infection in cattle appears to differ between herds, countries and
regions, depending on the type of serologic test used. The aim of the present study was to determine the
seroprevalence of N. caninum in cattle in Khoramabad region, west of Iran. Blood samples were collected
from 181 cattle for determining the seroprevalence of N.caninum. A total of 181 serum samples were tested
for anti-Neospora antibodies using a commercial N. caninum ELISA kit. Antibody against N. caninum
was detected in 50 of 181 total cattle (27.62%). No significant difference was observed among N.caninum
infection of different age groups of cattle. Furthermore, the infection rate in cows with a history of abortion
was about twice the cows without history (P<0.01). Regarding the prevalence of infection and the presence
of dogs in the whole dairy farms, the probability of transmission of Neospora infection from the guard dogs
to cattle is estimated to be high.
Key words: Neospora caninum, Cattle, Khoramabad area, Iran

، و همــکارانDubey ؛1998 ، و همــکارانCampero([شــوند
] ســقط هــای ناشــی از.)2005 ، و همــکارانInnes  ؛2007
 در هر زمان از آبســتنی رخ می دهد ولی بیشتر مواردN. caninum
؛1999 ،Dubey([ . آبســتنی اســت6  تا5  در ماه های، ســقط
 تنها نشــانه. ])1997  و همــکارانDubey  ؛2003 ،Wouda
 سقط جنین در گاوهای،بالینی مشــخص نئوســپوروزیس در بالغین
آبســتنی می باشــد و عالیم بالینی فقط در گوساله های كمتر از دو
Dubey  ؛1996 Dubey  وLindsay([ ماه گزارش شده اســت
Jensen  ؛2002  و همــکارانGondim  ؛2006 ،و همــکاران
 با توجه به عدم تشــخیص نئوســپوروزیس.])1999 ،و همکاران
 بهترین روش تشــخیص و شناســایی،از نظر بالینی درگاوهای آلوده
Schares 2006([  تكیه بر روش های سرولوژیكی می باشد،بیماری
.])2000  وهمکارانAnderson ، 1999 ؛Dubey  وDubey و
معموالً تشــخیص بیماری در گاوهای زنده به وسیله روش های
IFAT (Immunofluorescence Assay ســرولوژیكی
Test NAT(Neospora Agglutination Test ،ELISA
(Indirect Enzyme –Linked Immunosorbent Assay

)  (پژوهشوسازندگی

مقدمه

 تك یاخته ای از شاخه اپی كمپلكسا و عامل سقطN. caninum
جنین در گاو به خصوص گاوهای شــیری می باشد و اهمیت جهانی
آن ناشی از انتشار وسیع آن در جهان و خسارات اقتصادی فراوان آن
 این تك یاخته قادر است طیف وسیعی.در صنعت گاوداری می باشد
، گاو،از گونــه های مختلف حیوانات را آلوده كند که شــامل ســگ
؛1996، Dubey  وLindsay([ اسب و گوزن می شود، بز،گوسفند
].)2006 ، Dubey  وSchares  ؛2006 ، و همکارانDubey
سگ میزبان اصلی این تك یاخته است و مراحل جنسی انگل در
 سگ اووسیست انگل را از طریق مدفوع.بدن این حیوان رخ می دهد
 ســایر حیوانات.خود دفع می كند و موجب آلودگی محیط می گردد
میزبان واســط انگل هستند كه مراحل غیرجنسی انگل در بافت های
 آلودگی در گاو ها ممكن است.مختلف آن ها رشد و توسعه می یابند
بــا خوردن اووسیســت یا انتقال از طریق جفــت گاو آلوده به جنین
1999 ،Dubey ؛1998 ، و همکارانMcAllister( [ صورت گیرد
].)1996 Dubey  وLindsay ؛
 بار ممکن اســت دچار سقط جنین7  تا3 گاوهای آلوده به انگل
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و وســترن بالت( ) Western blottingانجام می گیرد كه از این
میان ،روش  ELISAبه علت حساســیت و ویژگی باالی آن ارجعیت
دارد [( Bartelsو همکاران  2006؛  Davisonو همکاران 1999؛
 Lindsayو  .])1996 Dubeyدر مطالعات سرواپیدمیولوژیكی و
تعیین شــیوع عفونت نئوســپوروزیس و ارتباط آن با سقط جنین از
آن ها اســتفاده می شــود[  Scharesو  2007 Dubeyو 2006؛
 Hernandezو همــکاران  2002؛  Paréو همــکاران 1997؛
 Thurmondو همکاران .])1997
از زمان تشخیص نئوسپوروزیس در سال  1980تاكنون مطالعات
ســرولوژیكی زیادی در كشورها و نواحی مختلف جهان صورت گرفته
است .شــیوع پادتن ضد  N. caninumدر گاوهای شیری اروپا ،بین
 0/5درصد (سوئد) و  36/8درصد (اسپانیا) می باشد كه این میزان در
ایاالت متحده آمریكا از  14/1درصد تا  40/4درصد متغیر بوده است و
در آسیا از  5درصد تا  46/29درصد بوده است و همچنین در اقیانوسیه
از  6درصد تا  21/1درصد می باشــد در برزیــل از  11درصد تا 46
درصد شیوع داشته است [ Lindsayو  1996 Dubey؛ Dubey
و .])2006 Schares
در مــورد این بیماری گرچــه مطالعات ســرولوژیكی محدودی
در نواحــی مختلــف ایران انجــام گرفته اســت [( Hajikolaeiو
همــکاران 2008؛  Nourollahi Fardو همــکاران  2008؛
 Razmiو همــکاران  2006؛  Sadrebazzazو همکاران 2004
؛  Sadrebazzazو همــکاران  2007؛  Salehiو همکاران 2010
؛  Sattariو همــکاران  2011؛  Youssefiو همکاران .])2010
ولی در استان لرســتان هیچ سابقه ای از انجام مطالعه در این زمینه
وجود ندارد با توجه به اینکه میزان شــیوع بیماری در نواحی مختلف
جغرافیایی متفاوت است لذا این مطالعه با هدف بررسی سرولوژیكی
 N. caninumدر گاوهای شیری نژاد هلیشتاین در خرم آباد لرستان
صورت گرفت.

مواد و روش کار

جمع آوری نمونه
در ســال  ، 1390ابتــدا تعــداد  12گاوداری نیمــه صنعتی
شهرســتان خرم آباد لرستان بصورت تصادفی انتخاب و با مراجعه
به گاوداری های انتخاب شــده ،تعداد 181نمونه خون از ســنین
مختلف گاوهای شیری نژاد هلشتاین جمع آوری گردید .حدود 5
تا  8میلی لیتر خون از هر گاو به وسیله سرنگ ونوجکت جمع آوری
شد و بالفاصله به آزمایشگاه انتقال داده شدند .سپس در G1200
به مدت ده دقیقه سانتریفیوژ گردیدند سرم آن ها جداسازی و در
میكروتیوپ های دو میلی لیتری ریخته شد.

 ODكلیه نمونه ها در دستگاه االیزا در طول موج  450نانومتر
خوانده شدند و  s/pبزرگتر یا مساوی با  50درصد به عنوان نمونه
مثبت تلقی خواهد شــد .نتایج بدست آمده در سه گروه سنی با
روش مربع کای با اســتفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند.

نتایج
پادتــن ضــد  N. caninumدر 50راس (27/62درصد) گاو از

 181راس گاو شیری تحت مطالعه شناسایی شد(جدول.)1بااستفاده
ازآزمون مجذور کای هیچ گونه رابطه معناداری بین میزان شــیوع با
سن گاوها مشاهده نشد(.)P-value=0/4127
میزان آلودگی گاوهای دارای ســابقه سقط جنین  46/43درصد
و گاوهای فاقد ســابقه سقط جنین  24/18درصد بوده است (جدول
شــماره  .)2اختالف این دوگروه از لحاظ آماری معنی دار بوده است
(.)P<0/01

بحث

میزان آلودگی گاوها به نئوســپورا بر حسب عواملی مانند منطقه
جغرافیایی ،نوع تست و کات آف ( ) Cut- offمورد استفاده ،متفاوت
گزارش شده اســت .در برخی از گله ها میزان آلودگی تا  87درصد
گزارش شده است ( .)2003 ، Dubeyعالوه بر گاو عالئم بالینی این
بیماری در گوســفند ،بز ،گوزن و اسب و پادتن ضد N. caninum
در ســرم گاو میش ،روباه قرمز و خاکســتری ،کایوت  ،شــتر و گربه
سانان گزارش شــده است ( .)2003، Dubeyخســارات اقتصادی
ساالنه نئوسپوروز دراســترالیا در گاوهای گوشتی و شیری به ترتیب
 85و  25میلیون دالر برآورد شــده اســت در نیوزلند زیان اقتصادی
ناشی از نئوســپوروزیس ،ســاالنه حدود  17/8میلیون دالر تخمین
زده می شــود و طبق تخمین  Dubeyزیان اقتصادی ساالنه ناشی
از  N. caninumدر ایالــت كالیفرنیــا  35میلیون دالر می باشــد
(  .)2005 Dubeyبر اساس گفته  Dubeyمیزان تولید روزانه شیر
در گاوهای ســرم مثبت  2/5لیتر كمتر از گاوهای دارای سرم منفی
می باشد ( .)2005، Dubey
 N. caninumعامل ســقط جنین در گاوها اســت .در آرژانتین
 12/1درصد  ،در اســترالیا  21درصد ،در برزیل  39/1درصد ،در آلمان
 ، 12/6در مکزیک  77درصد  ،در سويیس  21درصد ،در هلند  17درصد
و در ایاالت متحده آمریکا  42/5درصد گاوهای دارای سابقه سقط جنین
از لحاظ ابتال به نئوســپورا مثبت گزارش شــده اند [( Andersonو
همکاران  1995؛  Boultonو همکاران  1995؛  Mooreو همکاران
 2002؛  Moralesو همــکاران  2001؛  Sagerو همــکاران 2001
؛  Söndgenو همــکاران  2001؛  Woudaو همــکاران .])1997
در ایــران مطالعــات محدودی در نواحی مختلف کشــور صورت گرفته
اســت كه اکثرا در مورد شیوع آلودگی در گله گاوهاست .میزان شیوع
پادتن ضــد  N. caninumدر گله گاو های ایران از  10/5درصد تا

آزمایش سرولوژی
برای شناســایی پادتــن ضد نئوســیورا كانینوم در ســرم ها از
كیــت )Neospora caninum Indirect Multi-Species
 ID Screen R) ELISAشــرکت  ID. Vetفرانســه) بر اســاس
دستورالعمل كیت استفاده شد.

 53/71درصد گزارش شــده است .در مطالعه  Sadre bazzazو
همكاران ( )2004شــیوع پادتن  N. caninumدر گاوهای هلشتاین
 16/39درصد در مطالعــه  Razmiو همكاران ( )2006این میزان در
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جدول  -1فراوانی نسبی و مطلق آلودگی گاوهای مورد مطالعه به نئوسپورا کانینوم بر حسب سن

نتيجه تست االيزا
سن (سال)
تعداد

مثبت

درصد

منفي

تعداد

درصد

كمتر از 3

16

23/53

52

76/47

تعداد

جمع

درصد

100

68

 3الي 4

24

27/9

62

72/1

86

100

بيش از 4

10

37/04

17

62/96

27

100

جمع

50

27/62

131

72/37

181

100
2

X =1/77 P-value=0/4127

جدول  -2فراوانی نسبی و مطلق آلودگی گاوهای مورد مطالعه به نئوسپورا کانینوم بر حسب سابقه سقط جنین

نتيجه تست االيزا
سن (سال)
تعداد

مثبت

درصد

تعداد

منفي

درصد

تعداد

جمع

درصد

100

دارد

13

46/43

15

53/57

28

ندارد

37

24/18

116

75/81

153

2100

جمع

50

27/62

131

72/37

181

100

X =1.77 P-value=0.4127

2

X =5/858 P-value=0/01550
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گاوهای شــیری با سابقه ســقط  53/79درصد و بدون سابقه سقط
 39/66درصد  ،در مطالعه  Haji kolaeiو همكاران ( )2008میزان
شــیوع در گاوهای هلشــتاین  53/71درصد گزارش شده است.
ســایر مطالعاتی که در ایران در زمینه تشــخیص نئوسپوروزیس
در گاو انجام گرفته اســت در مطالعه یوسفی و همکاران ()2009
 7درصد گاوهای منطقه اردبیل 45/2 ،درصد گاوهای منطقه گرمسار
و  57/3درصــد گاوهای منطقه بابــل ،در مطالعه Nourollahi
و همــکاران (  12/6 ،)2008درصد گاوهــای کرمان ،در مطالعه
Sattariو همــکاران ( 31/37 ) 2011درصد و [(Hajikolaei
وهمــکاران ( Nourollahi Fard ،)2008و همکاران ()2008
 Razmi ،و همــکاران ( Sadrebazzaz ،)2006و همــکاران
( Sadrebazzaz ،)2004و همــکاران ( Salehi ، )2007و
همــکاران ( Sattari ،)2010و همکاران (Youssefi ،)2011
و همــکاران ( .])2010در مطالعــه صالحــی و همــکاران
(  )2011در تهران 38/8 ،درصــد گاوهای مورد مطالعه از لحاظ
پادتن ضــد نئوســپورا مثبت بوده انــد .در مطالعــه صالحی و
همکاران (  )2011میزان ابتال گاوهای دارای ســابقه سقط جنین
بــه نئوســپورا حــدود دو برابــر (  20/67در مقابــل 10/11
درصــد) گاوهای بدون ســابقه ســقط بــوده اســت ( Salehiو
همکاران (.)2010
در مطالعه حاضر ،در ســرم  27/62درصد گاوهای شــیری گله های
مــورد مطالعه ،پادتن  N. caninumمثبت بوده اســت .این میزان
نســبت به نتایج ســایر مطالعات انجام شده در کشور در حد متوسط
می باشــد .از طرفی وقوع ســقط جنین در این گاو داری ها با میزان
آلودگی به نئوســپورا رابطه معنی داری دارد .بدین ترتیب که میزان
آلودگی در گاوهای دارای ســابقه سقط جنین حدود دو برابر گاوهای
فاقد سابقه سقط جنین بوده است.
مضافــاً برا ین ،با توجه به حضور ســگ در همه گاوداری های مورد
مطالعــه ،احتمــال انتقال آلودگی  N. caninumاز طریق ســگ های
نگهبان گاوداری ها وجود دارد .آلودگی ســگ های ولگرد و نگهبان
گلــه و همچنین گوشــتخواران وحشــی از قبیل کایــوت ،روباه به
نئوســپورا در نقاط مختلف جهان گزارش شده است [( Gondim
و همــکاران ( King ، )2004و همــکاران (McGarry ،)2010
و همــکاران ( Palavicini ، )2003و همــکاران (Sager ،)2007
و همــکاران( .])2006در انتقــال و جابجایی اوسیســت این انگل
حیوانات مختلف می توانند نقش داشته باشند .از جمله این حیوانات
می توان به گنجشــگ اشــاره داشــت .تردد این پرنده در همه جا و
تغذیــه آن از روی خــاک باعــث انتقــال فیزیکــی و بیولوژیکــی
اوسیســت هــای انگل می شــود .آلودگی گنجشــگ بــه این انگل
توســط  Gondimو همــکاران ( )2010در برزیل گزارش شــده
است.
در خاتمــه ذکر ایــن نکته الزم اســت که با توجــه به محدود
بودن این گونه مطالعات در کشــور ،ضروری اســت مطالعات جامع و
كامل تری در زمینه تشــخیص این بیماری در گاو و ســایر میزبانان
انگل صورت گیرد.

  (پژوهشوسازندگی)

تقدیر و تشکر

مطالعه حاضر بخشی از پایان نامه تخصصی انگل شناسی بوده
و کلیه هزینه های آن توســط دانشگاه تربیت مدرس تامین شده
اســت .نویســندگان مقاله از معاونت محترم پژوهشی دانشکده و
دانشگاه نهایت تشــکر را دارند .همچنین از آقای دکتر صدرایی و
دکتر پیرســتانی و کارشناسان گروه انگل شناسی دانشکده تشکر
و قدردانی می شود.
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