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چکيده

اطالعات موجود برای تصمیمگیری و اتخاذ سیاســتهای مناســب در جهت کنترل پاراتوبرکلوزیس در بسیاری از کشورهای
جهان بر پایهی اطالعات منتشر شــده از کشورهای پیشرفته است .لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت بیماری یون در ایران
با روش متاآنالیز انجام شــد تا با در اختیار گذاشتن اطالعات جامع و دقیق مسیر را در جهت اجرای برنامههای موثر برای کنترل
این بیماری هموار کند .اين پژوهش يك مرور سيســتماتيك بر اســاس پایگاههای اطالعاتی معتبر داخل و خارج كشور است.
جســتجو با کلید واژههای ایران ،بیماری یون ،گاو ،گوسفند ،بز ،شتر ،گاومیش ،شیر و مایع سیمن وتركيبي ازآنها انجام گرفت.
ســپس تمام مقاالت و پایاننامههای مرور شــده که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند مورد بررســی قرار گرفتند .دادهها
با اســتفاده از روش متاآنالیز و نرم افزار Comprehensive Meta Analysisنســخه  2تحلیل شدند .شیوع ظاهری بیماری یون در
جمعیت نشخوارکنندهگان )%95 CI :4/4 -8/5( %6/1بود .همچنین میزان آلودگی شیر مخزن گله ،)%95 CI :1/1 -93/2( %28/3
شــیر انفرادی گاو )%95 CI :13/4 -30/2( %20/4و میزان آلودگی مایع سیمن  )%۹۵CI :7/6 -16/7( %11/4بود .متاسفانه با وجود
جمعیت بزرگ دامی در کشور و از طرفی آلودگی باالتر بیماری یون در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته ،تنها برنامههای رایج
برای کنترل بیماری اختیاری و به عهدهی دامداران اســت .برنامهی پایه در جهت کنترل بیماری یون ،تشخیص دامهای آلوده و
حذف ،مدیریت بهداشتی گله و واکسیناسیون اســت که اجرای این برنامهها میتواند به کنترل هرچه کارآمدتر این بیماری در
ایران میانجامد.
کلمات کلیدی :ایران ،بیماری یون ،متاآنالیز ،نشخوارکننده
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Information available for decision-making and adoption of appropriate policies to control paratuberculosis in most
countries is based on published data in developed countries. Therefore, this study aimed to determine the status of
Johne's disease in Iran in a meta-analysis method to provide comprehensive and accurate information to implement effective programs to control the disease. This search is a systematic review based on authoritative databases inside and
outside the country. The search was carried out by keywords of Iran, Johne's disease, cattle, sheep, goats, camels, buffaloes, milk, semen fluid, and their combination. Then all articles and theses that had necessary indexes were evaluated.
The Data were analyzed using Comprehensive Meta-analysis software Version 2. The prevalence of Johne's disease in
ruminants was 6.1% (95% CI: 4.4-8.5). In addition, the rate of infection for bulk tank milk, individual cow milk and
semen fluid was 28.3% (95% CI: 1.1-93.2), 20.4% (95% CI: 13.4-30.2) and 11.4% (95% CI: 7.6-16.7), respectively.
Unfortunately, despite the great population of ruminants in the country and the higher infection rate of paratubeculosis
in Iran compared with developed countries, the current strategies for control of paratuberculosis are voluntary and
considered by ranchers. Basic control strategies are management modification, testing, culling and vaccination, and
implementation of these programs can be effective in control of the disease occurrence in Iran.
Key words: Iran, Johne's disease, Meta-analysis, Ruminants

مقدمه
بیماری یــون یــک آنتروکولیت مزمــن گرانولوماتــوز و پیشرونده
در نشــخوارکنندهگان اســت کــه عامــل آن Maycobacterium avium
 subspecies paratuberculosisیا  Mapاســت ( 32و  .)24شــکل بالینی
بیمــاری به دلیل طوالنی بودن دروهی کمون ،معموال در ســنین باالی دو
ســال اتفاق میافتد .مهمترین عالئم مشاهده شده در شکل بالینی ،اسهال
آبکی و پرتابی و مقاوم به درمان ،کاهش وزن و تولید شــیر در گاو اســت
( 32و  .)24این بیماری صنعت دام را در سطح جهانی تحت تاثیر قرار داده
است ،و ساالنه خساراتی را از قبیل افت تولید ،افت شاخصهای تولیدمثلی،
افزایش حساســیت در برابر بیماریها ،افزایــش هزینههای درمانی ،حذف
زود هنگام و کاهش وزن در هنگام کشتار متوجه دامداران میسازد (.)31
در کشــور ایران ،این بیماری نخستین بار در گاوهای نژاد جرسی وارداتی
شــرکت نفت آبادان در ســالهای  1339و  1340هجری شمسی توسط
خلیلی و طالچیان گزارش شــد .متعاقباً مقامی و هدایتی در ســال 1340
وجود بیماری یون را در یک راس گاو هلشــتاین گزارش کردند و در سال
 1349هجری شمســی وجود بیماری در بز و گوسفند توسط بهارصفت و
همکاران مورد تایید قرار گرفت ( .)32بیماری یون در ایران اندمیک بوده و
تاکنون در گوسفند ،بز ،شتر ،گاومیش و نشخوارکنندگان حیات وحش نیز

در ایران گزارش شده اســت ( .)32کشور ایران دارای بیش از  85میلیون
راس دام و تولید ســاالنه  9/5میلیون تن شــیر و  900هزار تن گوشــت
قرمز اســت ( .)22اگرچه میزان خســارات اقتصادی بیماری یون در ایران
به درســتی مشخص نیست ولی میتوان براســاس پژوهش انجام شده در
استان فارس بر روی  21گاوداری به اهمیت موضوع پیبرد .در این مطالعه
مشخص شد که در گاوداریهای مثبت از نظر بیماری یون نسبت به موارد
منفی ،تولید شــیر در یک دورهی تولیدی 335 ،کیلوگرم کاهش و فاصله
بین دو گوسالهزایی ،به میزان  30روز افزایش پیدا میکند ( .)1در طی این
سالها گزارشات مختلفی از بیماری یون در گلههای دام کشور منتشر شده
اســت ولی برنامهی پایش منظم و دقیقی در رابطه با وضعیت این بیماری
در ایــران وجود ندارد .این مطالعات تنها در چند منطقه از کشــور صورت
گرفته است و در انجام آنها از تستهای تشخیصی گوناگون استفاده شده
اســت .بنابراین با توجه به اختالف در زمان ،مــکان ،روش مطالعه و نتایج
حاصل از ایــن پژوهشها ،نمیتوان ارزیابی دقیقی از وضعیت بیماری یون
در ایران داشــت ،در صورتی که میزان شــیوع یک عفونت در سطح گله و
حیوان ،موضوعی کلیدی اســت که تعییــن میکند که آیا وضعیت عفونت
باید مهم در نظر گرفته شود یا خیر و اینکه چه تصمیمات و سیاستهایی
باید در این رابطه در پیش گرفته شــود و به اجرا درآید .هماکنون اطالعات
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موجود برای تصمیمگیری و اتخاذ سیاســتهای مناسب در جهت کنترل
پاراتوبرکلوزیس در بســیاری از کشورهای جهان بر پایهی اطالعات منتشر
شده از کشــورهای ایاالت متحدهی امریکا ،کانادا ،اســترالیا و کشورهای
اروپایی اســت .مقاالت مروري متاآناليز ،روشهاي آماري هستند كه سعي
میکند اطالعات به دســت آمده در مرور ساختار يافته را تركيب نموده و
نتيجهگيري مبتني بر مستندات ارايه نمايد .هدف از انجام این مطالعه نیز،
مرور نظاممند و فراتحلیلی (متاآنالیز) ميزان شیوع بیماری یون در جمعیت
دامی كشــور ،وضعیت آلودگی شیر تولید شده و مایع سیمن مورد استفاده
در تلقیح مصنوعی گاو به مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس اســت تا بتوان با
در اختیار گذاشــتن اطالعات جامع و دقیق در بارهی وضعیت بیماری یون
در ایران ،مسیر را در جهت اجرای برنامههای موثر برای کنترل این بیماری
هموار کرد.
مواد و روشها
منبع دادهها
اين پژوهش يك مرور سيســتماتيك روي وضعیــت بیماری یون در
ایران (ميزان شــیوع بیماری یون در جمعیت دامی كشور ،وضعیت آلودگی
شیر تولید شــده و مایع سیمن مورد اســتفاده در تلقیح مصنوعی گاو به
مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس) است كه به روش مرور مقاالت و پاياننامهها
و متاآناليز منابع موجود انجام گرفته است .براي جمعآوري دادههاي مورد
نيــاز از منابع و بانكهــاي اطالعاتي الكترونيكي كه در دســترس بودند،
استفاده شد .اين بانكهاي اطالعاتي شامل سايتهاي معتبر داخل كشور از
جمله  Magiran،SIDو  Irandocو خارج كشور شامل  PubMedو Google
بودند .مقاالت و پاياننامهها با استفاده از واژههاي حساس و كليدي شامل
ایران ،بیماری یون ،گاو ،گوســفند ،بز ،شتر ،گاومیش ،شیر ،مایع سیمن و
تركيبي از آنها مورد جستجو قرار گرفتند.
معيارهاي انتخاب
تمام مقاالت و پاياننامههايي كه شیوع بیماری یون ،وضعیت آلودگی
شیر و مایع ســیمن به مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس را مورد ارزيابي قرار
داده بودند ،بدون محدوديت تا ســال  1394وارد مطالعه شدند .مطالعاتي
كــه در مورد بیماری یون بحث كرده بودند ،ولي در آنها ميزان شــیوع و
یا آلودگی گزارش نشــده بود ،مطالعاتي كه دادههای ناكافي داشتند ،نتايج
جستجوهايي كهتكراري بودند و يا امكان دسترسي به متن وجود نداشت،
از مطالعه حذف گرديدند .بر اســاس اين مراحل ،تعداد  100منبع مربوط
به بیماری یون يافت شــد .از اين تعداد 30 ،منبع به دليل تكراري بودن و
 18مقاله به دليل بيارتباط بودن با موضوع از مطالعه حذف شــدند .از 52
منبع باقيمانده 28 ،منبع با خواندن خالصه مقاله و نداشتن دادههاي كافي
از مطالعه حذف شــدند .در نهايت 24 ،مقاله و پایاننامه با كيفيت مناسب
براي مطالعه وارد فرايند مرور سيستماتيك گرديد.
استخراج دادهها
تمام مقاالت نهايي وارد شــده به فرايند مطالعه توسط يك چكليست
كه از قبل تهيه شــده بود ،آماده اســتخراج دادهها شدند .اين چك ليست
شــامل اندازه نمونه ،نوع مطالعه ،موضوع مورد مطالعه و شــیوع بیماری یا

141

آلودگی بود.

آناليز آماري
آنالیــز آماری با هدف تعیین ميزان شــیوع بیمــاری یون در جمعیت
دامی به ظاهر ســالم كشــور (در ســطح انفرادی و گله و بر اساس گونهی
نشــخوارکننده و همچنین تســت مورد اســتفاده) ،وضعیت آلودگی شیر
تولید شــده (در ســطح انفرادی با در نظر گرفتن وضعیت سالمتی و گله)
و مایع ســیمن مورد اســتفاده در تلقیح مصنوعی گاو بــه مایکوباکتریوم
پاراتوبرکلوزیس انجام گرفت .آنالیز آماری شــامل محاسبهی اندازهی اثر،
انحراف معیــار و واریانس بود .ناهمگني مطالعات با اســتفاده آزمون  Qو
شــاخص  I2بررسی شــد .بر حســب نتایج آزمون  Qو شاخص  I2از مدل
اثرات ثابت و تصادفي براي تركيب نتايج مطالعات با هم اســتفاده شد .در
اين مطالعه از نرمافزار  Comprehensive Meta-Analysisنســخه  2براي
تجزيه و تحليل دادهها اســتفاده و سطح معنیداری آزمونها  0/05در نظر
گرفته شد.
نتایج
شیوع بیماری یون در جمعیت دامی کشور
ســرانجام  19منبع با  25گزارش بین سالهای  1993تا  2014برای
انجام مطالعه انتخاب شــد .جمعیت دامهای شرکت کننده در این مطالعه
 5100راس بود که  3913راس را،گاو تشــکیل میداد،%16 ،%16 ،%48 .
 %12و  %8مطالعات ،به ترتیب مربوط به گاو ،گوسفند ،شتر ،بز و گاومیش
بود (جدول .)1تمامی مطالعات در سطح انفرادی دامها انجام شده بود و هیچ
گزارشی در ســطح گله وجود نداشت %52 .از مطالعات با استفاده از روش
هیســتوپاتولوژی %12 ،%24 ،و  %12به ترتیب با استفاده از روش واکنش
زنجیرهی پلیمراز ،کشــت باکتری و االیزا انجام شده بود (جدول .)1شیوع
ظاهــری بیماری یون در جمعیت به ظاهر ســالم نشــخوارکنندگان%6/1
(فاصله اطمینان  4/4 -8/5 :%95درصد) بود .شــیوع ظاهری در گاو %7/2
(فاصله اطمینان 4/7 -10/8 :%95درصد) (شکل  ،)2گوسفند ( %4/5فاصله
اطمینان 1/3 -14/1 :%95درصد) ،بز ( %5/3فاصله اطمینان -13/4 :%95
 2درصد) ،شــتر ( %6فاصله اطمینان  3/1 -11/5 : %95درصد) و گاومیش
( %4/3فاصلــه اطمینان  1/9 -9/3 :%95درصد) بود که جمعیت گاو دارای
بیشترین آلودگی در کشور بود (جدول  .)2شیوع ظاهری در گاو با استفاده
از روش کشــت باکتری از مدفوع ( %8/5فاصله اطمینان 4/3 -16/1 :%95
درصد) ،واکنش زنجیــرهی پلیمراز ( %13/1فاصله اطمینان -28/5 :%95
 5/4درصد) و هیستوپاتولوژی( % 3فاصله اطمینان  2/1 -5/2 :%95درصد)
بود (جدول .)2

وضعیت آلودگی شیر تولید شده به مایکوباکتریوم
پاراتوبرکلوزیس
سرانجام شش منبع با  12گزارش بین سالهای  2005تا  2012برای
انجام مطالعه انتخاب شــد %25 .از مطالعات مربوط به شــیر مخزن گله و
 %75مربوط به شــیر انفرادی گاو بود .هیچ گزارشــی در ارتباط با آلودگی
شیر سایر نشــخوارکنندگان به مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس یافت نشد.
شــیر مخزن گله در  310گله در ســه استان تهران ،شــیراز و شهرکرد و
با اســتفاده از روش واکنش زنجیرهی پلیمراز مــورد مطالعه قرار گرفت.
در
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شــیر انفرادی گاو شــامل  816نمونه ( %55/5مربوط به گاوهای مشکوک
به بیماری و  %44/4مربوط به گاوهای به ظاهر ســالم) بود که با اســتفاده
از روش واکنــش زنجیرهی پلیمراز ( )%55/5و کشــت باکتری ()%44/4
مطالعه شده بود (جدول  .)1میزان آلودگی شیر مخزن گله ( %28/3فاصله
اطمینان  1/1 -93/2 :%95درصد) و شیر انفرادی ( %20/4فاصله اطمینان
 13/4 -30/2 :%95درصد) بود (جدول .)2

وضعیت آلودگی مایع منی تولید شده به
مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس
سرانجام دو گزارش در ســالهای  2010و  2014برای انجام مطالعه
انتخاب شد .مایع منی در  195نمونه و با استفاده از روش واکنش زنجیرهی
پلیمراز مورد مطالعــه قرار گرفت (جدول  .)1میــزان آلودگی مایع منی
( %11/4فاصله اطمینان  7/6 -16/7 : %95درصد) بود (جدول .)2

جدول  -1مشخصات مطالعات واردشده به مرحلهي متاآناليز
موضوع مطالعه

گاو

گوسفند

بز

شتر

در

تست استفاده شده

تعداد نمونه

تعداد موارد مثبت

Bacterial Culture

400

48

Dilmaghani et al, 2011

Bacterial Culture

103

12

Seyyedin et al, 2010 a

Bacterial Culture

363

15

Seyyedin et al, 2010 b

PCR

144

11

Khamesipouret al, 2014

PCR

90

24

Karimi et al, 2011

PCR

103

10

Seyyedin et al, 2010 a

ELISA

1724

274

Ghaemmaghami et al, 2012

Histopathology

90

6

Karimi et al, 2011

Histopathology

135

6

Namjoo et al, 2010

Histopathology

250

5

Haji Hajikolaei et al, 2006

Histopathology

293

9

Yousof-beyg et al, 2003

Histopathology

218

4

Sadeghi Gharmaroodi, 1993-1994

ELISA

110

16

Khamesipouret al, 2014

Histopathology

85

5

Sharifzadeh et al, 2005

Histopathology

65

1

Iraii, 1999

Histopathology

379

7

Khanghahi Abiane, 1993-1994

Histopathology

15

2

Sharifzadeh et al, 2005

Histopathology

80

2

Iraii, 1999

Histopathology

44

2

Khanghahi Abiane, 1993-1994

ELISA

90

2

Raoofi et al, 2012

PCR

95

7

Khamesipouret al, 2014

PCR

26

0

Derakhshandeh et al, 2012

PCR

50

5

Haghkhah et al, 1012
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ادامه جدول  -1مشخصات مطالعات واردشده به مرحلهي متاآناليز
موضوع مطالعه

تست استفاده شده

تعداد نمونه

تعداد موارد مثبت

Histopathology

100

3

Haji Hajikolaaei et al, 2008

Histopathology

48

3

Sadeghi Gharmaroodi, 1993-1994

PCR

100

94

Badiee et al, 2011

PCR

100

3

Sherafati Chaloshtari et al, 2009

PCR

110

12

Haghkhah et al, 2008

Bacterial Culture

100

9

Fathi et al, 2011

شیر انفرادی گاو

Bacterial Culture

80

6

Anzabi et al, 2005

(به ظاهر سالم)

PCR

100

12

Fathi et al, 2011

PCR

80

14

Anzabi et al, 2005

Bacterial Culture

100

40

Fathi et al, 2011

Bacterial Culture

80

17

Anzabi et al, 2005

PCR

56

10

Nassiri, Jahandar et al, 2012

PCR

80

25

Anzabi et al, 2005

PCR

100

44

Fathi et al, 2011

PCR

83

8

Khamesipouret al, 2014

PCR

112

14

Sharifzadeh et al, 2010

گاومیش

شیر گله

شیر انفرادی گاو
(مشکوک به بیماری)

مایع سیمن

بحث
در این پژوهش میزان شــیوع ظاهری بیماری یون در ســطح انفرادی
گاو  %7/2و شــتر  %6به دســت آمد که این آلودگی نسبت به سایر گونهها
بیشــتر بود و از دالیل آن ممکن اســت استفاده از روش های با حساسیت
بیشتر شامل کشت باکتری ،واکنش زنجیرهی پلیمراز و االیزا در مطالعات
انجام شده در گاو و شتر در مقابل استفاده از مطالعات هیستوپاتولوژیک در
گوسفند ،بز و گاومیش باشد .همین موضوع در میزان شیوع ظاهری بیماری
یون در گاو با اســتفاده از روشهای مختلف مطالعه نیز مشاهده میشود،
که شــیوع ظاهری با اســتفاده از روش واکنش زنجیرهی پلیمراز به دلیل
حساســیت بیشتر نسبت به روشهای دیگر ،بیشتر است .شیوع بیماری در
کشورهای استرالیا و امریکا در سطح انفرادی گاو شیری به ترتیب  %1/9و
 %5است ( .)4شیوع بیماری در جمعیت گوسفند و بز در اروپا بین  2تا %14
تخمین زده میشــود ( .)20مقایسهی وضعیت شیوع بیماری یون در ایران
نسبت به کشورهای پیشرفته که دارای برنامههای منظم پایش و کنترل در
سطح گلهها هستند ،نشان دهندهی آلودگی باالتری است .شیر مخزن گله
در ایران دارای آلودگی  %28/3و شــیر انفرادی گاو دارای آلودگی %20/4
است که نسبت به نتایج یک مطالعهی متاآنالیز وضعیت آلودگی شیر گاو به
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نویسنده

مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس در جهان (آلودگی  %10و  %20به ترتیب در
شــیر مخزن گله و شیر انفرادی گاو) ،دارای آلودگی باالتری است .به دلیل
اینکه چهرهی بیماری یون غالباً تحت بالینی اســت ،دامداران معموالً این
بیماری را نادیده گرفته و متوجه خسارات اقتصادی آن نمیشوند .اطالعات
دقیقی از میزان خسارت اقتصادی حاصل از این بیماری در ایران در دست
نیســت ،در صورتی که ضررهای اقتصادی این بیماری در ایاالت متحدهی
امریکا ساالنه  200 -250میلیون دالر تخمین زده میشود ( .)17متاسفانه
با وجود جمعیت بزرگ دامی در کشور و از طرفی آلودگی باالتر بیماری یون
در ایران نسبت به کشورهای پیشــرفته ،تنها برنامههای رایج برای کنترل
بیمــاری ،اختیاری و به عهدهی دامداران اســت و برنامهی جامع و موثری
از ســوی سازمان دامپزشکی کشور وجود ندارد که از دالیل آن میتوان به
وجــود بخش قابل توجهی از جمعیت دامــی در واحدهای نیمه صنعتی و
ســنتی ،صرف هزینه ،وقت و نیروی بیشتر در ارتباط با بیماریهایی مهم
نظیر سل و بروســلوز ،مراقبت ازبیماريهاي نوظهور ونوپدید نظیر جنون
گاوي و آنفلوانزاي طیور ،کنترل بهداشــتی فرآوردههاي خام دامی از سوی
سازمان دامپزشکی کشورو کمبود منابع اعتباري اشاره کرد .از سوی دیگر
بــه علت دروه نهفتگــی طوالنی مدت بیماری و در نتیجــه افزایش تعداد
در
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جدول -2نتايج حاصل از وضعیت بیماری یون به روش متاآنالیز

هدف مطالعهی

میزان شیوع ظاهری

P value

کشت باکتری

866

)4/3 -16/1( 8/5

0/000

اثرات تصادفی

واکنش زنجیرهی پلیمراز

337

)5/4 -28/5( 13/1

0/000

اثرات تصادفی

اسمیر هیستوپاتولوژی

986

)2/1 -5/2( 3

0/000

اثرات تصادفی

مجموع روشها

3913

)4/7 -10/8( 7/2

0/000

اثرات تصادفی

گوسفند

639

)1/3 -14/1( 4/5

0/000

اثرات تصادفی

بز

139

)2 -13/4( 5/3

0/000

اثرات تصادفی

شتر

216

)3/1 -11/5( 6

0/000

اثرات تصادفی

گاومیش

148

)1/9 -9/3( 4/3

0/000

اثرات ثابت

نشخوارکنندگان کوچک

778

)2/1 -10/8( 4/9

0/000

اثرات تصادفی

مجموع نشخوارکنندگان

5100

)4/4 -8/5( 6/1

0/000

اثرات تصادفی

شیر گله

310

)1/1 -93/2( 28/3

0/6

اثرات تصادفی

شیر انفرادی (گاوهای به ظاهر سالم)

360

)8 -16/5( 11/6

0/000

اثرات تصادفی

شیر انفرادی (گاوهای مشکوک به بیماری)

456

)22 -41/3( 30/9

0/001

اثرات تصادفی

مجموع شیرهای انفرادی

816

)13/4 -32/2( 20/4

0/000

اثرات تصادفی

وضعیت زیرگروهها در مطالعه

متاآنالیز

گاو

وضعیت آلودگی
جمعیت دامی کشور
به بیماری یون

وضعیت آلودگی
شیر تولید شده

به مایکوباکتریوم
پاراتوبرکلوزیس

تعداد نمونهها

آلودگی

مدل مورداستفاده براي محاسبه
شاخص اثر

وضعیت آلودگی
مایع منی تولید شده

مایع منی

به مایکوباکتریوم

195

)7/6 -16/7( 11/4

0/000

اثرات ثابت

پاراتوبرکلوزیس

دام دفعکنندهی جرم ،راههای انتقال مختلف ،هزینههای باالی تســتهای
تشــخیصی و حذف دامهای ناقل ،اجرای برنامههــای کنترل بیماری را با
مشکل مواجه میســازد .برنامهی پایه در جهت کنترل بیماری یون شامل
واکسیناسیون،تشــخیص دامهای آلوده و حذف و مدیریت بهداشــتی گله
است ( )31برنامهی واکسیناســیون را میتوان در کشورهایی که برنامهی
تست و کشتار سل را اجرا نمیکنند ،به اجرا درآورد .از آنجایی که برنامهی
تست و کشــتار سل در ایران در ارتباط با گاو صورت میگیرد و از اهمیت
زیادی برخوردار اســت ،میتوان از این برنامه در جهت کنترل بیماری یون
در ســایر نشخوارکنندهگان استفاده کرد اما به دلیل همان سیستم پرورش
سنتی و نیز هزینههای زیاد واکسیناسیون این اقدام مورد توصیه نمیباشد.

همانطور که اشــاره شد ،به دلیل وجود موارد تحت بالینی در گله تشخیص
به موقع و حذف آنها با استفاده از روشهای تشخیص مثل االیزا و واکنش
زنجیرهی پلیمراز که نسبت به کشت باکتری دارای هزینهی کمتر ،سهولت
انجام و ســرعت پاسخگویی بیشتری هســتند ،میتواند به کنترل بیماری
در گله کمک کند .اما اســتفاده از این تســتها بــه دالیلی مثل هزینه و
استفاده از سیستم پرورش نیمه صنعتی و سنتی در گلههای ایران معمول
نمیباشــد .از طرفی وجود دام بیمار در گلــه فاکتور خطری برای بیماری
یون به حساب می-آید ،در نتیجه حذف سریع دامهای دارای عالئم بالینی
توصیه میشود ( .)1اقدامات بهداشتی با آموزش دامدار که در سیستمهای
پرورش سنتی نیز قابل اجرا است ،میتواند کمک بزرگی به کنترل بیماری
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در گلــه بکند .از آنجا که این باکتری توان دفع شــدن در مدفوع و شــیر
دامهــای آلوده را دارد ،راه اصلی انتقال بیماری ،خوردن آب و غذای آلوده
به مدفوع دام آلوده و همچنین مصرف شــیر دام آلوده اســت .بیشترین
اســتعداد در ابتال به بیماری در گوسالههای زیر یک ماه دیده میشود و با
افزایش سن میزان این حساسیت کاهش مییابد ( .)24جدا کردن نوزاد از
مادر به هنگام تولد و عدم استفاده از آغوز و شیر دامهای آلوده یا مشکوک
و پاســتوریزه کردن آن ،پرورش جدای دامهای جــوان از بالغین ،کنترل
آلودگــی آب و غذا بــه مدفوع ،تعویض زود هنگام بســتر و عدم نگهداری
گونههای مختلف دامی در کنار یکدیگر از جملهی این اقدامات اســت .در
نهایت با توجه به مشــکالت پیش رو ،معمولتر بودن بیماری در گاو نسبت

به بز و گوســفند و اهمیت اقتصــادی آن و وجود گاوداریهای صنعتی در
کشور ،میتوان برنامههای مختلف آموزشی و کنترل بیماری را از واحدهای
صنعتــی پرورش گاو آغاز کرد .مطمئناً با داشــتن اطالعات و دانش ناقص
دربارهی وضعیت بیماری یون در کشــور ،نمیتوان بر آن غلبه کرد .کنترل
بیماری زمانی امکان پذیر است که کمبودهای ابزاری و اطالعاتی با ارایهی
ســازماندهی بهتر و برنامهریزی طوالنی مدت توسط سازمان دامپزشکی
کشور پوشش داده و حل گردد.
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