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چکيده

با توجه به پيشينه وجو د بيماري يون ( )Paratuberculosisدر برخي از دامداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي اصفهان و به منظور بررسي
ي و آزمايش�گاهي اين بيماري در منطقه مورد نظر ،پروژهاي طراحي و به مورد اجرا گزارده ش�د .بر طبق روش توصيه ش�ده مجري
علم 
د و در ظروف مخصوص بسته
طرح ،نمونه مدفوع از گاوهاي مشکوک به بيماري يون ( براساس تشخيص دکتر دامپزشک فارم) اخذ گردي 
بندي قرار داده ش�د و در ش�رايط سر د به آزمايش�گاه منتقل گرديد در قسمت تشخيص بخش توبركولين موسسه رازي حصارک کرج و
بر مبناي پروتكل رسمي  ،O.I.Eعمليات جداسازي ( Mycobacterium paratuberculusisعامل بيماري يون) شامل مراحل  :آماده
سازي نمونهها ،آلودگي زدائي ( )Decontaminationتوسط محلول ( )Hexadecyl Pridinium Chloride =H.P.Cوتلقيح برروي
محيطهاي کشت اختصاصي ( )Herrold’s egg yolk with Mycobactinو ( )Mycobactin Herrold’s egg yolk withoutانجام
گرديد .محيطهاي كشت تلقيح شده به انكوباتور انتقال داده شد .باکتري  M. paratuberculusisبسيار كند رشد بوده و سويه گاوي
آن در بهتري�ن ش�رايط نياز به حداقل  14هفته انكوباس�يون در گرم خانه  37درجه دارد بنابراي�ن هرنمونه به همين مدت تحت كنترل
د يافته روي محيطهاي کشت ،گسترش ميکروسکوپي ( )Smearتهيه
قرار گرفت .از رسوب مرحله آلودگي زدائي و نيز از پرگنههاي رش 
وس�پس به روش ذيل – نلس�ون رنگ آميزي و مورد بررسي ميکروسکوپي قرار داده شد ( .)4در راستاي اين پژوهش ،برروي تعداد227
د و در نهايت با کشت  1192عدد لوله محيط کشت (  908لوله کشت اوليه و  284لوله کشت مجدد) و بررسي
نمونه به آزمايشگاه ارسال ش 
 511گسترش ميکروسکوپي ،تعداد  32نمونه مثبت تشخيص داده شد.
كلمات كليدي  :مایكو باكتین ، Mycobacterium paratuberculosis ،بیماری یون ،بیماری كرون  ،ذیل نیلسون
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Study of John’s disease in industrlal & semi industrial cattle husbandry of Esfahan province
By: A. H. Shahmoradi, Member of Scientific Board of Agricultural and Natural Resources Research Center of Esfahan Province (Corresponding Author, Tel: +983117885460). Mosavari. N and Aref Pajouhi R. Members of Scientific
Board of Razi Research Insstitute Karaj- Iran. Heidari M.R, Noamaan V and Nabinejad A.R. Members of Scientific
Board of Agricultural and Natural Resources Research Center of Esfahan Province. Tadaion K. Member of Scientific
Board of Razi Research Institute Karaj Iran. Hosseini S.M. Expert of Veterinary Organization of Esfahan Province
Mycobacterium paratuberclosis is one of the most important of Micobacterium tuberculosis complex family. This pathogen can
infect all ruminant animals like cattle , sheep and goat . This research was done with cooperation of Esfahan Agricultral Research
Center & Veterinary Organization Isfahan & Karaj Razi Research Institute. The samples put in safe packing and cold position (beside
ice). In diagnose section of tuberculin department of Razi Research Institute, According to the ( o. I. E) protocol , we work on samples
: (Decontamination , culture in special mediums ,incubation in 37. C for about 14 weeks, and write results). The special mediums in
this research include : Herrold’s Egg Yolk with mycobactin & Herrold’s Eeg Yolk without Mycobactin Before culture , we took
227 smears ( after decontamination stage). During this project we cultured 227x 4 = 908 tubes media ( 3 tubes of Herrold’s egg with
Mycobactin and one tube of Herrold’s egg without mycobactin for every sample). We cultured 1192 media tubes and survey 511
smears during this project We had 71 samples with colonies (acid fast bacillus, then we subcultuered 71 x 4 = 284 on: Herrold’s egg
Yolk with mycobactin media. In this stage we found 32 positive & 39 negative samples of 227 total faeces samples.
Key words: Ziehl neelsen John’s disease, Mycobacterium paratuberculosis

مقدمه

درس��ال  1895يک محق��ق آلماني بنام ي��ون ،از گاوهاي با عالئم
(اس��هال ،ک��م خوني پي��ش رونده ،الغ��ري ش��ديد و در نهايت مرگ)،
گون��هاي از مايکوباکتري��وم را ج��دا نم��ود  .بعده��ا اي��ن باکت��ري را
   M. paratuberculosisو بيم��اري حاص��ل را بيم��اري ي��ون
( )Johne's Diseaseنام نهادند.
در س��ال  1932دانشمندي آلماني بنام کرون و همکارانش بيماري
مزمني را که س��بب بروز تب ،اس��هال ،کم خوني پيش رونده و الغري
مف��رط ميش��ود شناس��ائي کردند و يک��ي از عوامل ايج��اد بيماري را
 M. paratuberculosisعن��وان نمودن��د اي��ن بيماري ب��ه همين دليل
بيماري کرون (  )Crohn’s Diseaseنام نهاده شد .اين دو بيماري داراي
نشانيهاي باليني و پاتولوژيکي مشابهي ميباشند.
بيماري يون  معموالً  به طور مزمن سير خود را طي مينمايد .عامل
بيماري معموالً دستگاه گوارش را مورد تهاجم قرار ميدهد .بعد از ورود
باس��يل يون به بدن دام و پيدايش عفونت اوليه ،حيوان ظاهرا ً سالم به
نظر ميرسد و ممكن اس��ت اين حالت سالها ادامه يابد ويا در شرايط
خاصي از قبيل حدت باكتري و تعداد آن ،تغذيه ،بهداش��ت محيط و يا
حالت دفاعي دام ،نش��انيها و ضايعاتي از بيماري ديده ش��ود .براساس
پروتکل (  )O. I. Eمحيط کش��ت انتخابي جهتM. paratuberculosis،
 Herrold’s Egg Yolkهمراه و بدون مايکوباکتين (به ترتيب  3و  1لوله
کشت براي هر نمونه)  ميباشد (.)6
پرگنههاي اوليه  M. paratuberculosisممکن است از  5تا  14هفته
پس از کشت ظاهر شوند .بر روي محيط کشت هرولدز اگ مايکوباکتين
دار اين باکتري بس��يار کوچک (به قطر يک ميلي متر) ،بدون رنگدانه ،
نيم گرد ( )Hemisphericalسطح باکتري صاف و درخشان ميباشد .اگر

(پژوهشوسازندگی)

کش��ت ادامه يابد ،به تدريج پرگنهه��ا بزرگتر ( 4تا  5ميلي متر) و کدر
خواهند شد .شکل کلنيها نيز تغيير يافته واز صاف ( )Smoothبه خشن
( )Roughگرايش پيدا کرده و از فرم    Hemisphericalبه    Mammilate
تبديل خواهند شد  (.)6
 M. paratuberculosisزير گونه خانواده  M. aviumميباش��د .اين
باكتري باسيلي شكل ،فاقد ديواره سلولي ( داراي اشكال اسفروبالستيك)،
هوازي ،اس��يد فس��ت ،كند رش��د ،داراي ش��کل کوکوباس��يل با ابعاد
( )0/5 ( × )1-2ميکرومتر بوده که دو انتهاي آن گرد ميباشد  و عالوه
ب��ر دارا بودن خواص عموم��ي مايکوباکتريومها ،از صف��ات ويژه اي نيز
برخوردار اس��ت .ديواره س��لولي اين باکتري داراي چندين اليه ليپيدي
بوده که حدود  %60وزن آنرا به خود اختصاص داده است .به دليل اين
اليههاي چربي ،ديواره باکتري در برابر عوامل رنگ زدا مثل اسيد و الکل
مقاوم ميباشد و اگر چه جزو باکتريهاي گرم مثبت تلقي ميشود ولي
رنگ گرم را به خود نميگيرد  .جهت مطالعه پرگنهها ،ميتوان آنها را به
دو روش ذيل نلس��ون ( بررسي بوسيله ميکروسکوپ نوري) و فلوروکرم
(بررس��ي بهوس��يله ميکروسکوپ فلورس��نت) رنگ آميزي نموده ومورد
بررسي قرار داد ..اين باکتري چون قادر به سنتز مايکوباکتين نميباشد،
جهت رش��د در محيط کش��ت ،به فاکتور آهن ني��از دارد که با افزودن  
مايکوباکتين به محيط کشت ،امکان رشد آن ميسر ميگردد .محيطهاي
اختصاصي تلقيح ش��ده بايد حداقل ت��ا  14هفته در انکوباتور  37درجه
س��انتی گراد قرار داده شوند .به دليل نياز شديد به اکسيژن ،باکتري در
سطح محيط رش��د مي نمايد .اضافه نمودن توئين  80به محيط کشت
س��بب جدا شدن باکتريها از يکديگر ش��ده و از رشد توده اي و غرق
ش��دن در محيط مايع جلوگيري مينمايد pH .مناسب جهت رشد 7/6
–  ( 6متوس��ط  )7است ،هم چنين افزودن   CO2به محيط کشت رشد
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باکتري را تس��ريع مينمايد .اين باکتري قادر به زندگي در خارج سلول
نب��وده و به علت دارا بودن ديواره س��لولي وي��ژه ،داراي دو فر م lBaci
  laryو    Spheroplastبوده که در انس��ان بيشتر شکل اسفروپالستيک 
آن س��بب بيم��اري ميگردد ول��ي در دامها هر دو ف��رم باکتري باعث
بروز بيماري ميگردد .ش��کل باسيلي باکتري ،در محيطهاي اختصاصي  
راحت تر قابل کشت بوده و بهتر مورد شناسائي قرار ميگيرد ،در حالي
که فرم اسفروپالسيتک آن به علت متغير بودن شکل و خصوصيات آن،
به س��ختي در محيط کشت رشد مينمايد .شناسائي فرم اسفروپالستي
باکتري حتي به وس��يله تکنيکهاي مدرن مولکولی نيز به راحتي امکان
پذير نيست  .اين باکتري در موکوس ديواره روده نفوذ مينمايد ،بوسيله
ماکروفاژها بلعيده ش��ده ،داخل فاگوس��يتها تزايد نموده و س��بب تورم
سلول هاي ناحيه و در نهايت متورم شدن عضو ميگردد .سويههاي اين
باکتري که از انسان جدا شدهاند در برابرحرارت مقاومتر ميباشند ()6
گزارشهاي س��ازمان دامپزش��کي کشور و موسس��ه رازي حاکي از
وجود بيماري يون در گاو ،گوسفند ،بز و شتر در تمام استانهاي کشور
ميباشد .باتوجه به وجود تعداد قابل توجه دامداريهاي صنعتي و نيمه
صنعتي در اس��تان اصفهان و گزارش هاي مويد بيماري يون در دامهاي
اين منطق��ه ،اجراي يک ط��رح تحقيقاتي بر مبناي دس��تورالعملهاي
استاندارد مد نظر قرار گرفت و خوشبختانه به تصويب رسيد و به مرحله
اجرا قرارگذاشته شد.
پژوهشه��اي مبتن��ي ب��ر موفقي��ت در جداس��ازي و شناس��ائي
 M. paratuberculusisاز گاو در اي��ران بس��يار محدود بوده و اطالعات
کافي در اين زمينه در دس��ترس نميباش��د که شايد يکي از داليل آن
محيطهاي کش��ت بس��يار گران  و زمان طوالني رشد باسيل يون باشد.
اين تحقيق کوشيده با اتکا به روشهاي استاندارد و معتبر جهاني ،زمينه
را براي جداس��ازي و شناس��ائي اين باکتري فراهم نم��وده تا راه جهت
مطالعات تکميلي و مولکولی مهيا گردد.

موا د و روشها

الف  -مواد مورد نياز

- 1مواد مصرف ش��دني ( ظروف  نمونه گيري – ارلن ماير– پيپت
– الم ميکروسکوپي– آنس و   دستکش)
 - 2ل��وازم آزمايش��گاهي ( س��انتريفوژ – انکوبات��ور – ات��وکالو
– ميکروسکوپ  -ميکسر)
  - 3نمونه مدفوع دامهاي مشکوک به بيماري يون
 - 4محل��ول ميک��روب زداي   H.P.C = Hexadecyl Pridinium
Chloride

 - 5محيطهاي اختصاصي کشت ميکروبي:
()Herrold’s Egg Yolk with Mycobactin
))Herrold’s Egg Yolk without Mycobactin
  - 6پودرمحرک رشد مايکوباکتين    ( )Mycobactin
 - 7محلول رنگ آميزي ذيل – نلسون ()Ziehl neelsen
ب  -روش تحقيق

ف��از مطالعاتي طرح  :جهت انجام اين تحقي��ق در اولين قدم آمار
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گاوداريه��اي صنعت��ي و نيمه صنعتي ،تعداد دام هريک  و نيز س��ابقه
وجود بيماري يون در آنها  جمع آوري شد (.)2
فاز اجرائي طرح

  نمونههاي مشکوک به بيماري يون را ( براساس تشخيص دامپزشک 
فارم) را با روش��ي که مجري طرح جهت نمونه ب��رداري در گاوداريها
آم��وزش داد ،اخذ و مش��خصات کامل دام ،نام دام��داري و تاريخ  روي
آنها ثبت و در ظروف نمونه برداري قرار داده ش��د و در شرايط سرد به
آزمايشگاه ارسال گرديد.
مراحل كشت ميكروبي نمونهها

 - 1آلودگ��ي زدائي از نمونهها   :مقدار يک گرم از مدفوع را درون
لوله آزمايش��ي به حج��م   50ميلي ليتر که ح��اوي  20ميلي ليتر آب
مقطر استريل است ميريزيم و 30دقيقه در درجه حرارت آزمايشگاه بر
روي مخلوط کن برقي قرارميدهيم ،سپس  5ميلي ليتر از قسمت روئي
مخل��وط را ب��ه تيوبي با حجم  50ميلي ليتر که محتوي   20ميلي ليتر
محل��ول آلودگي زداي (  H.P.Cبا رقت  0/75درصد) ميافزائيم .مخلوط
جدي��د را چندين بار وارونه ميکني��م تا کام ً
ال مخلوط گردد ،و به مدت
 18س��اعت  بحالت ايستاده و بدون حرکت در درجه حرارت آزمايشگاه
قرار ميدهيم .س��پس مايع روئ��ي را تخليه نموده و از رس��وب حاصل
جهت کش��ت ميکربي اس��تفاده ميکنيم .در اين مرجله تمام باکتريها
بجز مايکوباکتريومها از بين ميروند (.)5
  - 2تلقيح به محيطهاي کشت اختصاصي  :براي هر نمونه  مقدار   
  0/1ميل��ي ليت��ر از رس��وب محلول مرحل��ه آلودگي زدائي را به س��ه  
لول��ه محيط جامد ش��يبدار)Herrold’s  Egg Yolk with Mycobactin
(و ي��ک لوله محيط جام��د  ش��يبدار Herrold’s Egg Yolk   without
 )Mycobactinتلقيح نموديم (جمعاً چهار لوله براي هر نمونه) (.)6
  - 3انکوباس��يون،کنترل و ثبت دادهها  :لولههاي کش��ت ش��ده به
انکوباتور  37درجه سانتي گراد منتقل و به طور هفتگي کنترل شدند .بر
اس��اس توصيه   O.I.Eبراي ثبت نتيجه  نهائي  بايد حداقل تا  14هفته
به نمونه کش��ت شده يون ( س��ويه گاوي) مهلت داد ،سپس در صورت
منفي بودن ميتوان آنرا خذف نمود (.)6
 - 4تهيه گسترش ميکرسکوپي ( اسمير)   :از رسوب محلول مرحله
آلودگ��ي زدائي و همچنين از پرگنههاي رش��د يافت��ه روي محيطهاي
کش��ت ،گس��ترش ميکروس��کوپي تهيه و به روش ذيل – نلسون رنگ
آميزي و مورد بررسي ميکروسکوپيک قرار گرفت .در مجموع تعداد   511
گسترش ( اسمير) تهيه و مورد بررسي ميکروسکوپي قرار گرفت (.)6

نتايج

در ط��ول مدت اجراي اين تحقيق  227نمونه مش��کوک به بيماري
پاراتوبرکلوزي��س از گاوداريهاي منطقه مورد بررس��ي دريافت ش��د .از
تعداد  227گسترش پس از مرحله خنثي سازي ( قبل از کشت) در 46
نمونه باسيل اسيد فست رويت شد ( .)%20پس از کشت ميکروبي 227
نمون��ه   ،برروي  لولههاي کش��ت  71نمونه،کلنيهاي مش��کوک داراي
باسيلهاي اسيد فست ()%27/31ظاهر گرديدکه از اين  71نمونه کشت

(پژوهشوسازندگی)
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مجدد (ساب کالچر) تهيه شد ( .)71 × 4 = 284
در نهايت از تعداد 71نمونه مشکوک داراي باسيل اسيد فست32 ،
نمونه مثبت يون  تش��خيص داده ش��د  (  %14از کل نمونهها و  %45از
نمونههاي مرحله کشت مجدد).
جزئيات آماري نمونهها به قرار زير است :
تعداد گاوداريهاي صنعتي مورد بررسي14   :
تعدادکل نمونههاي دريافتي227:
تعداد گسترش هاي گرفته شده قبل از کشت 227:
تعداد گسترش هاي مثبت قبل از کشت46 :
تعداد گسترشهاي منفي قبل از کشت 4 ×227 =908:
تعداد لولههاي کشت اوليه که در آنها باسيل اسيد فست ديده شد71 :
تعدا د لولههاي کشت اوليه که در آنها باسيل اسي د فست ديده نش د 156 :
تعداد لولههاي کشت مجدد)subculture) :284 = 71 × 4 :
تعداد گسترش مجدد284:
تعدادنمونههائي که در کشت مجدد مثبت شدند32:
تعداد نمونههائي که در کشت مجدد منفي شدند39:
تعدادنمونههائي که در محيط کشت ماکوباکتين دار رش د کردن د 25:
تعداد نمونههائي که در محيط کشت بدون مايکوباکتين رشد کردند 7 :
تعداد کل لولههاي محيط کشت شده در طول اجراي طرح :
908 + 284 = 1192
تعداد کل گسترش هاي بررسي شده در طول مدت اجراي طرح:
284+227 =   511

بحث

در ابت��داي اجراي ط��رح ،اکثر گاوداريه��اي صنعتي بزرگ منطقه
ب��ه لحاظ اعتبار و مس��ائل اقتصادي ،حاضر به هم��کاري نبودند .لذا با
هماهنگي اداره کل دامپزشکي استان اصفهان و تضمين عدم افشاي نام
دامداريهاي آلوده ،اطمينان آنها جلب و حاضر به همکاري شدند .بنابر
توافق به عمل آمده ،بهجاي  نام گاوداريها  از کد استفاده شد.جمعاً 14
گاوداري صنعتي و نيمه صنعتي ،جهت انجام اين طرح نمونه در اختيار
مجري قرار دادند که نام آنها از  Aتا   Nکدبندي ش��د .اين نمونهها از
نظر جغرافيائي تمام مناطق اصفهان را پوشش ميدهد ،و نتايج به دست
آمده مبين اين است که  بيماري يون در تمام نواحي اصفهان گسترش
يافته و متاس��فانه با توجه به اينکه برنامه مدوني جهت مبارزه با آن در
دست اجرا نميباشد ،در آينده بيماري مزمن يون يکي از مشکالت اصلي
دامداريها خواهد بود.
ش��کيبامهر در بي��ن س��الهاي  1378 – 79با اس��تفاده از االيزا و

هم چنين تهيه گسترش مستقيم ،به بررسي بيماري يون در شهرستان
س��اوجبالغ پرداخ��ت که پس از بررس��ي  276نمونه مدف��وع  و خون،
ميزان ش��يوع بيماري را در روش االيزا ( )91/23و در بررس��ي مستقيم
گسترش هاي ميکروسکوپي (  )2/2تعيين نمود.
ش��اهرخي در بين سالهاي  1375 – 78در استان مرکزي از تعداد
 102نمونه مدفوع مش��کوک به يون کش��ت داده شده 16 ،مورد مثبت
جداس��ازي نم��ود ( .)%15/68وي در کنار کش��ت ميکروبي ،آزمونهاي
االيزاي جذبي و االيزاي گاما انترفرون را نيز بکار برد که ميزان ش��يوع

(پژوهشوسازندگی)

در االي��زاي جذب��ي (  )75/68و در االيزاي گاما انترف��رون ( )75/43را
بدست آورد.
 Allwoodدر س��ال  2002در دانشگاه سيدني استراليا با کشت دو
مرحلهاي نمونهه��اي مدفوع ،ابتدا نمونهها را روي محيط کش��ت مايع
تجارتي کش��ت داد و سپس پرکنههاي مش��کوک روي اين محيطها را
روي محيط کش��ت جامد هرولدز اگ مايکوباکتين دار کش��ت نمود که
پ��س از  4هفته پرگنهها ظاهر ش��دند ولي انکوباس��يون محيطها تا 8
هفت��ه ادامه يافت .اين محقق هم چنين تع��داد  100نمونه مدفوع دام
داراي عالئم باليني که در تس��ت االيزاي جذبي مثبت شده بودند را به
محيط کشت هرولد اگ تلقيح نمود و به اين نتيجه رسيد که کشت دو
مرحلهاي جهت جداسازي از اعتبار بيشتري برخوردار ميباشد.
با توجه به مطالعات انجام ش��ده در مناطق مختلف دنيا و با عنايت
به نتايج آماري اين بررس��ي توصيه ميش��ود كه:
 – 1با وجود معرفي روشهاي نوين تش��خيصي  سرمي و مولکولی،
کشت ميکروبي هم چنان از اعتبار باالئي برخوردار ميباشد به طوری که
هنوز هم  OIEاين روش را بهعنوان  Gold testتشخيص مايکوباکتريومها
معرفي مينمايد بويژه جهت انجام آزمون هاي ملکولي كه نياز به توليد
انبوه باکتري ميباشد.
 – 2بيم��اري مزم��ن  پاراتوبرکل��وز در اکث��ر گاوداريه��اي ايران
منجمله اصفهان وجود دارد که يا شناس��ائي   نميش��وند و يا مسئوالن
دامداريهاي درگير به علت مسائل اقتصادي و حيثيتي حاضر به افشاي
آن نيستند.
 - 3با توجه به وجود بيماري کرون ( )Crohn’s Diseaseدر انس��ان
که  نش��انيهاي آن بسيار نزديک با عالئم بيماري يون ميباشد و حتي
در برخ��ي از موارد در افراد مبتال به کرون M. paratuberculosis ،جدا
شده است ،احتمال مشترک بودن اين بيماري متصور ميباشد در نتيجه  
نياز به يک بررس��ي همه جانبه در س��اير نقاط کشور احساس ميگردد
تا با جمعبندي دقيق نتايج ،مس��ئولين اجرائي و متوليان امر بهداش��ت
انس��ان و دام کش��ور راهکاري عملی جهت پيش گيري و مبارزه با اين
بيماري ارائه نمايند.

سپاسگزاري

اين بررسي  با همکاري بخش تحقيقات دامپزشكي مركز تحقيقات
کشاورزي و منابع طبيعي اس��تان اصفهان ،موسسه تحقيقات واکسن و
س��رم س��ازي رازي حصارک کرج و اداره کل دامپزشكي استان اصفهان
انجام گرفت.
بنابراين الزم ميدانيم :از تمامي پرس��نل بخش توبرکولين موسسه
رازي ب��ه دليل همکاري در مراحل تش��خيصي دکت��ر مرتضي رحماني
رئي��س اداره مبارزه ب��ا بيماريهاي دام اداره کل دامپزش��کي اس��تان
اصفه��ان به خاطر ارتباط   دادن مجري تحقيق ب��ا دامداريها    -دکتر
مسعود رحماني دامپزشک بخش خصوصي  اصفهان  به دليل کمک  در
جمع آوري نمونهها و دکتر س��عيد بکائي استاديار دانشکده دامپزشکي
دانشگاه تهران به خاطر مشاوره آماري  تشکر و قدردانی می نمائيم.
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