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چکيده

عليرغم اجراي طوالني برنامه مبارزه با ســل گاوي در ايران ،اين بيماري همچنان به عنوان يك مشــكل بزرگ باقي مانده است و سبب
ايجاد ضررهاي اقتصادي گســترده ميشود .در این مطالعه جداســازي مايكوباكتريوم بوويس ،عامل ايجادكننده سل گاوي ،از گاوهاي
رآكتور(توبركولين مثبت) كشتارشده در استان اصفهان مورد بررسي قرار گرفته است .در فاصله زماني 1385تا  1388عقدههاي لنفاوي
مزانتريك و مدياســتينال همراه با نمونههاي پاتولوژيك (در صورت وجود) از143راس گاو بر روي محيط كشــت اختصاصي لونشتاين-
جانســون گليسيرين دار و لونشــتاين -پيرووات دار كشت داده شــد .تعداد  28جدايه داراي ويژگيهاي رشد مايكوباكتريومها نظير
برخورداري از خاصيت اســيد فست بودن در ميكروسكوپي ،توســط يك الگوريتم استاندارد بيوشيميايي متشكل از آزمايشهاي رشد
ترجيهي بر روي محيط كشت بيرووات دار،كاتاالز ،توليد نياســين ،احياء نيترات ،رشد در محيط حاوي تيوفن كربوكسيليك هيدرازيد
اســيد ( )TCHو توليد كورد فاكتور ،مورد بررسي قرار گرفتند .در نتيجه تمام  28جدايه به عنوان مايكوباكتريوم بوويس شناسايي شدند.
اين جدايهها از  8واحد گاوداري در نواحي مختلف اســتان اصفهان جمعآوري شده بودند كه از ميان آنها  15جدايه مربوط به يك گله در
بهارستان و دو گله ديگر هر يك با  4جدايه بودند 5 .جدايه باقيمانده از  5گاوداري در مناطق دولت آباد ،نجف آباد ،تيران ،گلشهر و قلعه
شور اصفهان جداســازي شدند .جداسازي م.بوويس به عنوان تنها پاتوژن مايكوباكتريايي عامل بيماري در گاوان رآكتور اصفهان نشانه
تاييدكننده ديگري اســت داير بر اينكه ديگر اعضاء كمپلكس م.توبركولوزيس نقشي در اپيدميولوژي سل گاوي در اين استان ندارند،
همچنان كه اين مشــاهده در مورد ديگر استانهاي ايران نيز موضوعيت دارد .در سه مورد از  8گاوداري مورد بررسي در اين بررسي 4
جدايه م .بوويس و يا بيش از آن از هر گله جمعآوري گرديد كه اين امر نشانه وقوع همهگيري بيماري در اين گلهها ميباشد .پاسخ به اين
ســؤال كه آيا يك سويه واحد يا چندين سويه در بروز اپيدمي در اين گلهها دخالت داشته اند نيازمند انجام بررسيهاي دقیق مولكوالر
اپيدميولوژي خواهد بود.
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Despite the long-run anti bovine tuberculosis (BTb) scheme in Iran, BTb remains a major problem in the national
cattle farming that causes substantial economical loss. In this search (2006-2009), isolation of Mycobacterium bovis,
the causative agent of BTb,from tuberculin positive (reactor) cattle slaughtered in Isfahan has been addressed. Mesenteric and mediastinal lymph nodes along with pathological specimens(if present) from 143 cattle were cultured on
Lownstein-Jenson (LJ) slopes. The 28 isolates representing mycobacterial growth characteristics eg. Acid fastness
in microscopy, were subjected to a standard biochemical algorythm comprising preferential growth on pyruvate LJ
medium, catalase, niacin, nitrate reductase, tiophen carboxylic hydrazide acid (TCH) and production of cord factor
tests. Consequently, all the 28 isolates were identified as M. bovis. These isolates originated from 8 farms in different
regions of Isfahan province with 15 of them coming from a single herd in Baharestan followed by two more farms
with 4 isolates from each. The remaining 5 single isolates were collected from 5 herds in Dolatabad, Najafabad, Tiran,
Golshar and Ghaleh Shour regions. Isolation of M. bovis as the single mycobacterial causative pathogen in the recator
cattles of Isfahan is another confirmatory observation that no other member of Mycobacterium tuberculosis complex
plays a role, if any, in epidemiology of BTb in Isfahan as is the case with rest of Iran. In three out of the 8 farms studied
here, there were 4 or more M. bovis isolates collected from every herd an indication of BTb epidemics in these herds.
Whether single strain or multiples strains of M. bovis have been involved in the disease outbreaks in these farms, furher
molecular epidemiology work is required.
Key words: Tuberculin positive ; Tuberculusis; Mycobacterium bovis ; Acid Fast ; Reactor

.برخــي از مناطق جهان و از جمله آفريقا و مكزيك اين ميزان باالتر اســت
 موارد انساني سل% 5/3  تا، همســايه غربي ايران،به عنوان مثال در تركيه
 ســل گاوي در بسياري از مناطق.)3( به اين پاتوژن نســبت داده ميشود
 چين و آمريــكاي التين عليرغم، جمهوري ايرلند،جهان نظير انگلســتان
صرف هزينههاي بســيار در جهت كنترل و ريشــهكني همچنان به عنوان
.)4( يك مشــكل بهداشتي و اقتصادي مهم در دامپروري محسوب ميشود
در ايران بر اســاس شواهد موجود ســل گاوي از گذشته در ميان گلههاي
 خورشــیدی كارپانتيه دامپزشك1310  در سال.گاو وجود داشــته اســت
 وجود سل را در ميان الشه گاوهاي بومي كه در كشتارگاه تهران،فرانسوي
 اين مشاهدات توسط دامپزشكان ايراني نيز.ذبح ميشــدند را گزارش نمود
 و پس از آن از ديگر شــهرها و مناطق1326  و1325 در طول ســالهاي
 با وجود اجراي برنامه تست و كشتار تحت.)5( كشــور گزارش شده اســت

مقدمه
مايكوباكتريــوم بوويــس عامل اصلي ســل در گاو بصــورت طبيعي
داراي بيشــترين تنوع ميزباني در ميان اعضاي كمپلكــس مايكوباكتريوم
 ميليون راس50  تخمين زده ميشود كه بيش از.توبركولوزيس مي باشــد
 پيشينه شناسايي ارتباط.)1( گاو در جهان آلوده به اين باكتري ميباشــند
.ميان سل گاوي و سل در انسان به اواخر قرن نوزدهم ميالدي باز ميگردد
میالدی با عنوان1880  كه درCreighton بــه عنوان مثال ميتوان به مقاله
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.)2(  در ژورنال فيزيولوژي و آناتومي منتشر شد اشاره نمودTuberculosis
40  تا20  حدود،تا پيش از اســتفاده فراگير از فرآيند پاستوريزاسيون
 اگرچه در حال. بوويس گزارش شده بود.درصد موارد سل انساني ناشي از م
) با اينحال در3(  ميباشــد%1/4 حاضر اين رقم در مقياس جهاني حدود
در
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حمايت قانون از ســال  1346خورشــیدی ،در حال حاضر كمتر از  %8كل
گله گاو كشــور كه حــدود  8/5ميليون راس تخمين زده ميشــوند تحت
پوشــش اين برنامه قــرار دارند ضمن آنكه اين برنامه بیشــتر روي كنترل
بيماري در گاوان اصيل و دورگ متمركز شــده است( .)6بدين ترتيب وجود
الشههاي گاو دارای سل منتشر و همچنين موضعي در ميان گاوان بومي و
اصيل بصورت پيوســته در گزارشات ساليانه بسياري از كشتارگاههاي ايران
مشاهده ميشــود .اگرچه اجراي برنامه تست و كشتار گاوهاي راكتور سلي
در انگلســتان و ايرلند نيز همانند ايران تاكنون منجر به ريشهكني بيماري
در هيچ يك از اين كشــورها نشده است اما از ديدگاه اپيدميولوژي و فرآيند
اجراي برنامه ،بدليل وجود اشكاالت لجستيكي اساسي مقايسه اين كشورها
با ايران غيرمنطقي است .بنظر نميرسد ريشهكني بيماري در ايران دستكم
در كوتاه مدت در دسترس قرار داشته باشد(.)5
در اســتان اصفهان با مســاحت تقریبی  105263کیلومتر مربع برنامه
کنترل بیماری ســل با انجام تست توبرکولین از چند دهه گذشته در حال
اجرا بوده است .در اين استان حدود  40200راس گاو اصيل در گاوداريهاي
صنعتي و  14500راس در گاوداريهاي نيمه صنعتي پرورش مييابند ضمن
آنكه حدود  390000راس گاو دورگ و بومی نيز در دامداریهای سنتی و
روستایی سطح استان نگهداري ميشوند .استان اصفهان از كانونهاي مهم
در اپيدميولوژي سل گاوي ميباشد (.)7
مطالعه حاضر بــه منظور آگاهي از فراواني آلودگــي به مايكوباكتريوم
بوويس در ميان گاوان توبركولينه اســتان اصفهان با انجام كشت ميكروبي
بــر روي عقده هاي لتفاوي و ضايعات پاتولوژيك الشــه گاوهاي توبركولين
مثبت ذبح شــده در كشــتارگاه اصفهان اجرا و جدايههاي مايكوباكتريايي
جمعآوري شــده توسط آزمون هاي بيوشيميايي اســتاندارد تعيین هويت
شدند .يافتههاي تحقيق در سايه اطالعات موجود در ساير استانهاي كشور
مورد بررسي و تجريه و تحليل قرار گرفته است.
مواد و روش ها
جمعآوري نمونههاي كشتارگاهي
عقدههاي لنفــاوي (مدياســتينال ،مزانتريك و پشــت حلقي) همراه
بــا بخشهايي از ريه ،طحال و كبد (در صورت وجــود ضايعات پاتولوژيك
قابل مشــاهده) متعلق به الشــه گاوهاي توبركولين مثبت در فاصله زماني
 1385تــا  1388از كشــتارگاه جمعآوري و پس از بســتهبندي در ظرف
نمونهبرداري مناســب و ثبت مشخصات با رعايت زنجيره سرد به آزمايشگاه
مايكوباكتريولوژي مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازي كرج انتقال
داده شد.
كشت ميكروبي بر روي محيط اختصاصي
در آزمايشــگاه با استفاده از مواد و وسايل استريل ابتدا همه نمونههاي
مربوط به هر دام بصورت مجتمع توســط هاون آزمايشگاهي و ماسه بادي،
ساليه و يكنواخت شد و سپس با استفاده از  5ميلي ليتر مخلوط N-acetyl-
 0/5( L-cysteineدرصد) ،هيدروكسيد سديم ( 3/5موالر) و سيترات سديم
( 0/05موالر) به مدت  15دقيقه آلودگيزدايي شــدند ( .)8تقريبا  5ميلي
ليتر از قســمت شناور فوقاني برداشت و پس از خنثيسازي به كمك اسيد
كلريدريك در يك لوله يونيورسال در سرعت  rpm3500به مدت  15دقيقه
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سانتريفوژ شد .پس از تخليه مايعات ،از رسوب بدست آمده جهت تلقيح به
يك لوله كشــت لونشتاين -جانسون گليسيرين دار و همچنين به يك لوله
كشت لونشتاين -جانســون پيروواتدار استفاده شد .لولههاي كشت تلقيح
شــده به مدت  8هفته متوالي در دماي  37درجه ســانتيگراد در انکوباتور
نگهداري شدند.
آزمايش ميكروسكوپي
در پايان دوره انكوباســيون از کلنیهای تمام لولههاي كشت گسترش
ميكروســكوپي تهيه و به روش اسيد فست رنگ آميزي و مورد بررسي قرار
گرفت.
آزمايشات بيوشيميايي
اين آزمايشها شامل آزمون رشد ترجيهي بر روي محيط كشت ،تست
نياســين ،آزمون كاتاالز در دماهاي 22 °Cو ،68°Cآزمايش نيترات رداكتاز
و كشــت در محيط  )9(TCHو همچنين تســت کورد فاکتور و بر اســاس
پروتكلهاي استاندارد میباشند(جدول شماره.)22( )1
آزمون رشد ترجيهي بر روي محيط كشت
مايكوباكتريوم بوويس بصورت ذاتي در جداسازي اوليه گرايش بيشتري
براي رشــد بر روي محيط هاي كشت حاوي پيرووات از خود نشان ميدهد
درحالــي كه مايكوباكتريوم توبركولوزيس رشــد بهتري بر روي محيطهاي
حاوي گليسيرين از خود نشان ميدهد.
تست نياسين
يك ميليليتر آب مقطر اســتريل به محيط كشت اضافه و توسط نوك
پيپت پاســتور چند خراش بر روي ســطح محيط ايجاد شــد ،سپس 0/6
ميليليتر از مايع برداشــت شده به يك لوله يونيورسال استريل انتقال یافت
و يك نوار تســت نياسين داخل لوله قرار گرفت .پس از  20دقيقه مشاهده
تغيير رنگ نوار و مايع برداشت شــده به عنوان پاسخ مثبت (توانايي توليد
نياســين) و در صورت عدم تغييررنگ نــوار و مايع ،به عنوان نتيجه منفي
گزارش شد.
تست كاتاالز
مقدار  61/1ميليليتر از محلول 9/4 A (g/Lفســفات دي ســديک) و
 38/9ميليليتر از محلول  9/07 B (g/Lفســفات منوپتاســيك) مخلوط
نموده و  pHمحلول روي  7تنظيم شــد .مقدار  0/5ميليليتر از اين محلول
به دو لوله يونيورســال انتقال داده شــد .یکی از دو لوله به مدت  20دقيقه
در بنمــاري  68°Cو لوله ديگر به همين مدت در بن ماري با دماي22 °C
نگهداري شــد .بــه محتويات هر يك از دو لولــه  0/5ميلي ليتر از مخلوط
مســاوي توئين 80و آب اكسيژنه  30حجمي اضافه شد .مشاهده حباب به
عنوان پاسخ مثبت و فقدان آن به عنوان پاسخ منفي تلقي شد.
آزمون نيترات رداكتاز
مقدار  2ميلي ليتر از محلول نيترات ردوكتاز در يك لوله يونيورســال
ريخته و به ميزان يك لوپ از كشــت باكتري بهآن اضافه شد و به مدت 2
در
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مایکوالت ميباشــد كه فقط توسط ســویههای بیماریزای مایکوباکتریوم
توبرکلوزیــس تولید و باعث جلوگيري از مهاجرت گلبولهای ســفید و در
نتيجه ایجاد گرانولومهای مزمن ميشــود .باسیلهاي حاوي اين ويژگي در
زیر میکروسکوپ به شکل زنجیرههای موازی دیده ميشوند.

ســاعت در انكوباتور 37 °Cقرار داده شد .در صورت توليد نيترات ،اين ماده
توســط نيترات ردوكتاز به نيتريت تبديل ميشود و وجود آن به روش زير
شناسايي شد:
الف) بعد از گذشــت  2ساعت يك قطره اسيدكلريدريك  0/5نرمال به
محتويات لوله اضافه شد.
ب) دو قطره از محلول سولفانيالميد  %0/2افزوده شد.
ج) دو قطــره از محلــول ان نفتيل دي آميــن دي كلرهيدرات %0/1
اضافه شد.

نتايج
در مجموع نمونههاي كشتارگاهي  143راس گاو در دوره انجام تحقيق
از شهرســتانهاي اصفهان ،نجف آباد ،خمینی شــهر ،مبارکه ،زرين شــهر
و شــهرضا و مناطق دولت آباد ،بهارســتان ،تیران و کــرون ،جاده نایین و
خوراســگان جمعآوري و پس از انتقال به آزمايشگاه بر كشت روي محيط
اختصاصي ميكروبي انجام شــد .پس از بررسی دقیق ميكروسكوپي ،در 28
مورد رشــد مايكوباكتريايي تشخيص داده شد .اين نمونهها از گاوهاي ماده
متعلق به  8واحد گاوداري مســتقر در مناطق بهارســتان ،نجف آباد ،قلعه
شور ،دولت آباد ،تيران و کرون ،گلشهر و جاده نايين جمعآوري شده بودند.

تست توانايي رشد در محيط TCH
پرگنههاي باكتري در محيط تيوفن -2كربوكســيليك هيدرازين اسيد
( )TCHكشت و  8هفته در دماي 37 °Cنگهداري شد .فقط مايكوباكتريوم
بوويس قادر به رشد در اين محيط ميباشد.
آزمايــش کورد فاکتــور :اين خصوصيت مربوط بــه توليد ترهالوز دی

جدول -1جدول کلیدی تعیین هویت مایکوباکتریوم ها بوسیله تست های بیوشیمیایی ()22

گونه

تست نیاسین

تست کاتاالز 22°C

تست کاتاالز 68°C

تست نیترات رداکتاز

کشت در TCH

رشد در LJپیروات دار

رشد در  LJگلیسرین دار

سرعت رشد

تولید رنگدانه

کورد فاکتور

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

+

+

-

+

+

ضعیف

خوب

کند

-

+

مایکوباکتریوم بویس

-

-

-

-

-

خوب

ضعیف

کند

-

-

دیگرمایکوباکتریومها

-

+/-

+/-

-/+

+

متغیر

متغیر

متغیر

-/+

-/+

جدول  -2مشخصات نمونه هاي مثبت در كشت میکروبی

در

کد واحد گاوداري

منطقه جغرافيايي

تعداد جدايه مايكوباكتريوم بوويس

A

بهارستان

15

B

دولت آباد

1

C

نجف آباد

4

D

قلعه شور

4

E

تيران

1

F

گلشهر

1

G

قلعه شور

1

H

نجف آباد

1
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بر طبق جدول شــماره  ،2بيشــترين تعداد جدايه به ميزان  15مورد
مربوط به يك دامداري در منطقه بهارســتان بود همچنین  4جدايه از يك
دامداري در شهرســتان نجف آباد 4 ،جدايه از يك واحد گاوداري در منطقه
قلعه شور و نیز از  5واحد گاوداری دیگر از هرکدام يك جدايه از نمونههاي
كشتارگاهي جداسازي شد.
پس از اجراي آزمايشــات بيوشــيميايي نشــان داده شده كه تمام 28
جدايه داراي رشد مشهودی بر روي محيط لونشتاين -جانسون پيروواتدار
بودند ضمن آنكه در همه تستهاي نياسين ،كاتاالز  ،22 °Cکاتاالز ،68°C
نيترات رداكتاز و همچنين رشــد در محيط كشــت  TCHو نیز توليد کورد
فاکتور پاســخ منفي بدســت آمد .نتیجه جمعبندی اين آزمونها منجر به
تایید مايكوباكتريوم بوويس بودن تمام این  28جدايه شد.
بحث
در ســال  1324براي نخســتين بار در ايران فتحالــه انتصار موفق به
جداســازي م .بوويس از يك راس گاو در روســتاي اســماعيل آباد كرج و
نشان دادن بيماريزايي آن در حيوانات آزمايشگاهي شد( .)5در حال حاضر
جداســازي اين پاتوژن از گاوان مسلول در اكثر اســتانهاي ايران بصورت
پيوسته گزارش ميشود ( .)7جدا شدن م.بوويس از گاوان توبركولين مثبت
در مطالعه حاضر با مشــاهدات پيشين در ايران در سازگار ميباشد( .)10در
شــرايطي كه جداشدن اعضاي ديگر كمپلكس مايكوباكتريوم توبركولوزيس
و از جمله مايكوباكتريوم توبركولوزيس ،مايكوباكتريوم آفريكانوم و همچنين
مايكوباكتريــوم آريكس از گلههاي گاو و گاوميش در كشــورهاي آفريقايي
نظير غنا( ،)11آفريقاي جنوبي ( )12و کشــورهای آسيايي نظير بنگالدش
( ،)13هند ( )14و پاكســتان ( )15و اروپايي نظير آلمان ( )16و نروژ ()17
پيش از اين گزارش شده است اما تاكنون جداسازي ديگر اعضاي كمپلكس
مایکوباکتریوم توبركولوزيس از گاوها در ايران گزارش نشده است.
از مجموع  8واحد دامپروري مورد مطالعه در اين تحقيق ،در سه واحد
جداســازی بيش از يك جدايه م .بوويس دیده شــد .بطوريكه در دو واحد
هركدام  4جدايه و در يك واحد  15جدايه باكتري جدا شــد .در شــرايطي
كه با اعمال برنامه تســت و كشــتار به تدريج از تعداد دامهاي توبركولين
مثبت در گاوداريها كاسته ميشــود با اينحال يكي از نشانههاي احتمالي
اجراي غيرموفق برنامه ،مشــاهده افزايش مــوارد توبركولين مثبت در گله
و يا شناســايي دامهاي رآكتور پس از پاك شــدن گلــه بدنبال نوبترهاي
متوالي تست توبركولين ميباشد .بنظر ميرسد وقفه ميان اجراي نوبتهاي
متوالي تســت توبركولين در گلههاي فوق ميتواند توجيه نمايد كه ســويه
يا ســويههاي عامل وقوع بيماري فرصت كافــي براي آلوده نمودن دامهاي
متعدد در گله را بدســت آورده اند .به دلیل وجود مثبتهای کاذب ،در این
تحقیق از  143نمونه کشــتارگاهی توبرکولین مثبــت ،فقط از  28جدایه
مايكوباكتريوم بوويس جدا شــد .در موارد مثبت کاذب (،)False Positive
با اینکه تست توبرکولین مثبت میشود ولی باسیل سل جدا نخواهد شد.
مثبتهای کاذب تست توبرکولین در موارد زیر اتفاق میافتد(:)4
 - 1آلودگی به سل انسانی
 - 2آلودگی به سل مرغی
 - 3آلودگی به بیماری یون
 - 4موارد واکسیناسیون یون
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 - 5دخالت مایکوباکتریومهای غیربیماریزا یا محیطی
پيش از اين مشــاهداتي داير بر امكان آلوده بودن همزمان گلههاي گاو
با چند گونــه مايكوباكتريوم توبركولوزيس كمپلكس ( )20 ,19و همچنين
چند ســويه م .بويس ( )21گزارش شده اســت .امكان وجود چندين سويه
م .بوويــس در يك دامداري در ايران نيز مورد تاييد قرار گرفته اســت (.)7
نظر به اينكه در مطالعه حاضر موضوع وجود و شناســايي سويههاي مختلف
مایکوباکتریوم بويس مورد بررسي قرار نگرفته است بنابراين اگرچه احتمال
فعاليت ســويههاي متعدد در واحدهاي گاوداري تحت بررسي اين تحقيق
در اصفهــان وجود دارد اما در حال حاضر نمي توان در اين مورد اظهار نظر
قطعي نمود.
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