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ارزيابي يافتههاي باليني و اولتراسونوگرافي رودهها در گاوهاي مبتال به بيماري يون
محمد طلوعي ،*1غالمعلي مقدم ،2محدثه

فهيمي3

 -0گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
 -2گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
 -7دامپزشک عمومی ،کلینیک بخش خصوصی ،تبريز ،ايران.
*نويسنده مسئول مکاتباتMtooloei@Tabrizu.ac.ir :
(دريافت مقاله 19/1/25 :پذيرش نهايی)15/7/5 :

چکیده
پاراتوبركلوزيس يا بيماري يون نوعی عفونت مزمن رودههاي كوچك با عامل مايکوباكتريوم اويوم تحتگونه پهاراتوبركلوزيس
میباشد ك در گاو با اسهال پيشرونده و مزمن ،كاهش وزن و در نهايت مرگ مشخص میشود .براي تأييد تشخيص گاوهاي مبتال به
يون ،روش فارمی سريع و مناسبی وجود ندارد .اولتراسونوگرافی ترانسآبدومينال يك روش بالينی مفيدي است ك میتواند ب راحتهی
در ارزيابی بيماران مبتال ب التهاب مزمن روده ب كار رود .هدف از اين مطالع بررسی يافت ههاي بهالينی و اولتراسهونوگرافی تهرانس-
آبدومينال در گاوهاي مبتال ب بيماري يون بود .اين مطالع روي  02رأس گاو هلشتاين ماده مبتال ب اسهال مزمن و يا الغري ،انجام شد.
تمام دامها ب صورت بیخبر مورد آزمايش خون براي ارزيابی آنتیبادي ضد مايکوباكتريوم پاراتوبركلوزيس با روش االيزا و سهنجش
ضخامت ديواره رودههاي باريك و ساير پارامترها با سونوگرافی رودهها از روي پوست ناحي شکم قرار گرفتند .نتايج آزمايش االيهزا
نشان داد ك  53درصد از دامهاي مورد بررسی واجد آنتیبادي ضد مايکوباكتريوم پاراتوبركلوزيس بودند .فراوانی نسبی گاوهاي مبتال
ب اسهال مزمن ،الغري يا هردوي آنها در بين دامهاي آلوده ب ترتيب  022درصد 10/4 ،درصهد و  10/4درصهد بودنهد .در ارزيهابی
اولتراسونوگرافی از روي پوست شکم ،ميانگين ضخامت ديواره رودههاي كوچك در گاوهاي آلوده ( 1/9±0/4ميلیمتر) ب طور معنهی-
داري ( )p>2/220بيشتر از گاوهاي غيرآلوده ( 0/1±2/05ميلیمتر) بود .نتايج اين مطالع نشان میدهد كه ارزيهابی اولتراسهونوگرافی
رودهها و ناحي شکمی گاوها در سطح فارم میتواند روش مفيد و سريعی با ويژگی نسبتاً باال در تشخيص بيماري يون باشد.
کلید واژهها :بيماري يون ،گاو ،اولتراسونوگرافی ،رودهها.
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مقدمه

در ویلو بیماری ین بلوی ورلی بار بنلو خزیزو ر

بیماری یون  ،شوه لو یوا اواروبنبلوزنسیی یو
بیموواری ونوون
ونچ

محمد طلوعی و همکاران

موونم دلوواها گوونورو ر ررد هووای

در شوونورونندگا وهزو ر رششو بوا وامو

طالچیا ( )0441-0431شناخا شد ر وام بیمواری وس
مدزن ماد گارهای ژود هلل روردوبو شولوت نوت
نبادو هدو شد .باونن رقن بیماری در گار در ولواا -

مایکنباوالینم ورینم بحتگن و اواروبنبلوزنسیی ولوت

های موازف وشونر گونورو شود ولوت ر خسوارو

( .)Vander Giessen, 1992وی بیماری و اشوار هاوا

ههلو اا یلی رو ب لیسام دومپلرری رورد وولد ولوت

دورد ر شوین ن در بضیو وشوونرها در شوا وزوونوی

(شوواهملودی ر همکووارو  .)0411 ،ضوولرهای وقاصووادی

ولت .بیماری در گار ر بوا و ودوس وی در گنلونند ر بون

بسیار قابو بنهو مو باشود ،وموا هنینو هوای بحمیزو

مضموون م و باشوود (;Kennedy and Burgelt, 2000

ب دلی ونن ت بحتبوالین ریولو

ویوو بیموواری

 .)Benedictus, 2001وس خصنصوویا

غیلمساصیم ر بزنا

ونند بل ولت (.)Hasanova and Palvik, 2006

ن الرونلیوت گلو نلنموابنس ر لنناد یوت ولوت ( Clark,

بلوی شنالائ گارهوای نلوند رروهوای بشوویص

 .)1997ب دلی گسالو نهسا بیماری ،رقون بیمواری

نسمایشهاه موازن وس همز رروهای مسواصیم ما نود

بو گیول ولوت ( .)Chiodini, 1984در

بای گسوالو میکلربو ر ر و نمیونی ذیو یزسون ،

گار با بنه ب درر ومن طنال  ،والئم درما هاه با

س یل وی

ین ب صنر
قه وس در لاله

ظاهل م شوند ( Gyles and Theon,

 .)1993والئوم بوالین ورلیو  ،اوی وس درر ومون  2بوا
01لال وز رغم رهند وشوااا بو صونر
بوودری

صصوا رس

بوولرس مو ونوود .ولوواا موونم یووا مانوارب وس

وشت وخاصاص

من های موازف ر روون

از ملوس ر همچنی رروهوای غیولمسواصیم بول ولواو
ورسیوواب رضووضیت ویمنوو هموونرو ما نوود نگووار
ویمن ندینیون  ،بسوت ب هیوت مکمو ر والیونو ولواناد
م گلدد ،رل در و

اایج منن واذب ر م هوت وواذب

بارسبلی والئم بیماری م باشد .زلم بحوت بوالین ویو

سیادی هملو با وی نسمایشا

بیماری بوا ورلوبو م و وس دلوت دود رس بو صونر

 .)and Palvik, 2006بنووابلوی  ،وزوونوی

ایشلر د  ،واه

بنلیود شویل ،وواه

شو ز سردرو ر یوون وروولو

ورسو وشواار ر

وشامووال بوول بوواررری ر

ریژگ نسمایشا

رهوند دورد ( Hasanova

شسالوویت ر

بشویص بیماری ین  ،بلویهو وس در

ررو مساصیم ر غیلمسواصیم ر بکولور بسوتهوا بنصوی

لوالمت اسوواا مشوواهد شوود ولووت (.)Jones, 1997

شد و د ( .)Nielsen, 2001با وی شا مصایس ریژگو ر

ممک ولت بضدودی ورگا یسم در مدزن خوند

شسالیت بستهوای بشویصو بولوی موایکنبواوالینم

دزع ونند ر یا ن ا بادی قاب بشویص در وی ملشزو وس

ورینم بحتگن ااروبنبلوزنسیی ،باید با وشایاط ر دقت

ونن ت دوشا باشند (.)Whitlock and Buergelt, 1996

بیشالی بنسیل گلد د (.)Quinne, 1994

شینو ا

در اایت ونن ت ب شک بوالین شوام ولواا مونم ،
الغلی ،وزاادگ ر وشاماالً ملگ ظاهل م گلدد.

با بنه ب رروهای بشویصو نسمایشوهاه وشوار
شد  ،ررو مناله و در لطح زارم ر بوا لولوت بواال
دومهای ین

02

رو بشوویص بدهود ،رهوند ودورد .ررو

دوره  ،01شماره  ،0پیاپی  ،73بهار 0715

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

ورلالولن نگلوز بلو ینبدرمینا ی

ررو بالین ولت

منرد من بلدوری خن بلوی نسموای

والیونوی رقوابا

و م بنو د بسیار منید ر روشت در ورسیاب بیمارو مهاال

بیماری ین قلورگلزاند .شاخص لالما دوم منن بوند

ب ولاااب مونم ررد بو ووار ررد ( .)Kofler, 2006وس

وس ظل نسمای

والیونو بوند .بموام دومهوا مونرد ورسیواب

وی ررو بلوی بشوویص بیمواری یون در شوال ر بون

ورلالولن ی

ولاناد شد ولت (.)Tharwat, 2011; Tharwat, 2012

رهت شد د.

هوودز وس ویوو مطالضوو بلرلوو یازاوو هووای بووالین ر

دستگاه اولتراسوند و ترانسدیوسر مورد استفاده

ورلالولن نگلوز بلو ینبدرمینا در گارهوای مهواال بو
بیماری ین ر ومکا لن
گارهای ین

ویو ررو بولوی بشوویص

در لطح دومدوری م باشد و بلوی ورلوی

بلو ینبدرمینا ررد قلور گلزاو ر اوایج

هات و ام بلرل های لون نگلوز وس یو
ولووکنل انربابوو سمووا روقضوو موود

دلواها

 KX5200بووا

بلو سدینلل وا نوی  4/5مها هلبنی با ومو

نونذ 21

لا ا مال ،ولاناد گلدید.

بار در وشنر و ام گلزت.

آمادهسازی دام

منهای اشی با گا طلز رولوت گارهوا وس بواال بوا

مواد و روشها

اایی بنل ماشی منس بلوشوید شود  ،لوپی بوا نب

دامهای موررد بررسی و روش انجام مطالعه

 21رأو گار ماد ژود هزشاای در محدرد لون -1
 5لا  ،مهاال ب ولاا منم ر یا الغولی (درهو بود
 2/5ب اایی ) و وس مامبلی

شوا هوای بیمواری یون

شساشن ر بنل ی
بضد وس بماو

دلاما بمین خشو

مو گلدیود.

لن نگلوز با لطح الوب محودب ،ن

رو بل رری انلت شلوت دود ر و دومهای درر

شوکم

بصادز خنش وی ب وننو همضیوت

منرد بلرل قلور م گلزاند .بولوی لون نگلوز وس ررد

منرد مطالض و اواب شود د .گارهوای مونرد مطالضو وس

ونچوو

درگووار ،منطصوو وی وس بنبلونوسووا بووا زیووای

گز های موازف در دومدوریهای صنضا یا لنا وطلوز

بی د د وی هشام ر وس سروئد ولض مال ها با خ لنید

ب خهل و وام

رل شکم در لمت رولت منرد بلرلو قولور گلزوت

م باشند ،ب صنر

بهلین بند د .مطالض رری دومها ب صنر

گلزت .ب وهارب  ،دومهوا اوی وس ورسیواب ورلالولون ی

(شک .)0

شکل  -1روش اجرای آزمایش اولتراسوند رودهها در پهلوی راست .1 ،اولین مهره کمری  .2کلیه راست .3 .آئورت  .4شکمبه  .5رودههای بزرگ.6 .
رودههای کوچک (.)Braun, 1995
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نمونهبرداری
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نا

مصدور  5میز لیال خن وس ررید دم وخو شود ر در

 -ن ا بادی ب هیت شد رو بشکی

م دهد .بضد وس

شساشن ،محزن لنبسالو ( )TMBوضاز م شود .ر و

لنل های بدر ماد ضد و ضصاد ه دوری ر هاوت و وام

بشکی شد بو مصودور ن او بوادی وخاصاصو روقوع در

والینو ب نسمایشها میکولربشنالو دو شوکد

من های بسوت شود بسواه دورد بو طونریوو  ،در

دومپنشک دو شوها بهلیون مناصو ر لولم من و هوا بوا

شینر ن ا بادی ب ظل مو رلود محزون نبو بضود وس

لا الینن در درر  4111در  05دقیص هدولاسی گلدید.

وزنرد محزن مانقوفوننود  ،سرد ر و

مو شوند .در

آزمایش االیزای غیرمستقیم پاراتوبرکلوزیس

غیاب ن ا بادیها ،هیچ ر هو دیود مو شوند .ای و

نسمای

هات و ام نسمای

والینو وس ویت غلبالهلی والیونوی

غیل مساصیم ااروبنبلوزنسیی ( )ID Vet, Companyوو
بلوی بضیی ن ا بادیهای مایکنبواوالینم وریونم بحوت-
گن وو اوواروبنبلوزنسیی ( MAP; Mycobacterium

 )Avium Paratuberculosisطلوشو گلدیود  ،ولواناد
شد و ررو وار ر دلانرولضم ملبنط ب ویوت مطواب
با ررو ب وار بلد شد بنل ونلینن در لا  0110بند
( .)Collins, 1991وهوونوی ویووت ولوواناد شوود شووام

روون های و ام گلزا در میکلرازیتها در طن مون
 351ا نمال خنو د م شد.
السم ب ذوول ولوت وو دموای وهونوی ویوت قهو وس
ولاناد ب دمای وباق ( 22با  25دره لزسینو) رلید.
بمام روون گلها هم بنل رربکوی یوا رورر و وولد
همن

شد د.

تحلیل آماری دادهها
اایج ب دلت نمد وس لحاظ نماری با لموزونور SPSS

مضلزها ،میکلرازیتهوای انشوید بوا وصوار خوالص

سو  01ر با ولاناد وس نسمن ب ( ،)T-testملبع ووای

مایکنبوواوالینم وریوونم بحووتگن وو اوواروبنبلوزنسیی،

ر نسمن دقی زیشل ( )Fisher's exact testمنرد روواری

ون ژرگ غزیظ شد (× ،)01ونال م هت ،وناول مننو ،

قلور گلزاند.

محزن های بازل ،محزن شساشندهند  ،محزن لنبسالو
( )TMB; Tetramethybenzidine Substrateر محزون
مانقفونند ولید لنلننری
در وی نسمای

فراوانی نسبی و مطلق نمونههای مورد مطالعه بر اساس

یم منالر بند.

ن او بوادیهوای ضود مایکنبواوالینم

ورینم بحتگن اواروبنبلوزنسیی منهوند در لولم بوا
واو و بووون هوووای  ،MAPبشوووکی یو و
ن ا بادین ا

رو مو دهود ر ون ژرگو

وموووپزکی
Ig proxidas

 Antiruminantsب میکلرازیت وضاز مو شوند وو بو
ن ا  MAPچسهید ر ی

09

یافتهها

ومپزکی ون ژرگ -الووسیدوس

وضعیت بدنی دامها

با بنه ب وینک وی مطالض ب صنر

بو خهول رری

دومهای و شا های الغلی ر یا ولاا رو دوشاند و ام
گلزا ولت ،اای

وو وس طهصو بنودی رضوضیت بود

دومها ب دلت نمد در ل گلر بنظویم گلدیود (هودر
.)0
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جدول  -1بررسی وضعیت نمره بدنی ( )Body condition scoreدامهای مورد مطالعه
وضعيت نمره بدني

فراواني

درصد

( 0-0/1بسیار الغل)

1

42

( 2-2/5الغل)

6

52

( 2/6-4مانل )

6

52

همع

21

022

فراوانی نسبی و مطلق نمونههای مورد مطالعه بر اساس سن

هدر  2زلورو

سه ر مطز دومها رو بل ولاو گسال لن

مای

م دهد.

جدول  -2بررسی فراوانی نسبی رنج سنی دامهای مورد مطالعه
سن

فراواني

درصد

 4-5لا

7

53

 5-7لا

1

43

 7-1لا

3

02

همع

21

022

فراوانی نسبی و مطلق نمونهها بر اساس حضور نشاانه
بالینی اسهال

در هدر  4زلورو

سه ر مطز وباال ب ولواا در

دومهای منرد مطالض نررد شد ولت .در  21من و دوم

منرد مطالضو  ،ولواا در  04رأو رهوند دوشوت ر در
باریوچ ن اا ب مشاهد شد یو

ماهو ولواا وشوار

شد ولت.

جدول  -3فراوانی نسبی و مطلق نمونهها بر اساس مشاهده یا عدم مشاهده اسهال
اسهال

فراواني

درصد

م هت

04

53

منن

7

53

همع

21

022

میزان آلودگی گاوهای مورد مطالعه به بیماری یاون بار
اساس آزمون االیزا

طه هدر  3وس بوی

من و هوای مونرد مطالضو وو

والیم ولاا ر الغلی رو شا دود د 45 ،درصد من ها
والینوی م هت دوشاند.
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جدول  -4بررسی میزان آلودگی گاوهای مورد مطالعه به بیماری یون بر اساس االیزا
االيزا

تعداد دام

درصد

م هت

7

53

منن

04

53

همع

21

022

فراوانی رخداد همزمان اساهال و مببات باودن آزماون

صنر

االیزا

وخاالز مضن دور بی دومهوای نلوند ر غیلنلوند بولوی

با بنه ب اایج بو دلوت نمود وس بصواطع در ماغیول

رهند شا ولاا بند (هدر .)5

ولاا ر والینو ،بمام  7من نلند ب ین روهود ولواا
بند د .ن الین وی

گلزت وو ای و ن والین ( )p=1/133شواو وس

اایج با ررو نسمن نسمن دقی زیشول
جدول  -5فراوانی رخداد همزمان اسهال و مثبت بودن آزمون االیزا
اسهال

والینو
م هت
منن
همع

م هت

منن

7

1

1

%011

%1

%011

6

7

05

%36/2

%54/1

%011

04

7

02

%65

%45

%011

فراوانی رخداد همزمانی الغری و مببات باودن آزماون

شاخص با اوایج شاصو وس والیونو مونرد بلرلو قولور

االیزا

گلزت .ای

با بنه ب وی و یک وس شاخصهای وصز و اوواب

ن الین وی هدر ب ررو ملبع وای شوا

وس زصدو وخاالز مضن دور ( )p=1/152بی دومهای نلند

دوم منرد بلرل هات مطالض ب خهول بیمواری یون در
گار ،الغلی ولت ،در هدر  6ب صنر

جمع

ر غیلنلند ب ین وس لحاظ دره رضضیت بد

بصواطض ویو

جدول  -6فراوانی رخداد همزمانی الغری و مثبت بودن آزمون االیزا
وضعيت نمره بدني

0-0/1

2-2/5

2/6-4

والینو

5

2

1

1

م هت

%70/3

%21/6

%1

%022

والینو

4

3

6

05

%24/0

%41/1

%36/0

%022

1

6

6

02

%31

%41

%41

%022

منن
همع

01

جمع

بند.
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فراوانی رخداد توام اسهال و الغری با آزمون االیزا

زلورو

نسمن ملبع وای ولاناد شد و با ب دلت نمود وودد

سه ر مطز دومهای مهاال ب ولاا بونوم بوا

 1/14وخاالز مضن دوری بی دومهای نلند ر غیل نلوند

الغلی در دومهای نلند ر غیلنلوند در هودر  7نمود

مشاهد شد.

ولت .هات ن والین دود هوای بو دلوت نمود وس بل امو
جدول  -7فراوانی رخداد توام اسهال و نمره بدنی با آزمون االیزا
والینو

اسهال
مثبت

مل بد

0-0/1

مل بد

2-2/5

منفي

5

1

%70/3

م هت

%21/6

7

همع

منن

2

1
1

%011

مل بد

0-0/1

مل بد

2-2/5

مل بد

2/6-4

همع

جمع

3
%10/4

0
%02/5

1
%022

0

2

5

%7/7

%05/3

%05/0

1

3

4

%1

%41/1

%52/2

5

0

5

%41/5

%7/7

%45/0

6

7

05

%36/2

%54/1

%022

با بنه ب اایج شاصز در هدر  70/3 ،7درصود وس

مقایسه ضخامت دیواره رودههای اندازهگیری شاده در

دومها با در شا الغلی منولط ر ولواا  ،والیونو م هوت

آزمون اولتراسوند در دامهای آلوده و غیرآلوده و نتیجاه

بند ر ین م هت در ظل گلزا م شون د 21/6 .درصود
وس دومهای والیونو م هوت مهواال بو ولواا بوند ر دوروی
رضضیت بد

الغل بند ود .هویچیو

م هت ر دوروی ولاا  ،مل بد

وس دومهوای والیونو

مانل رو دوشاند.

آزمون آماري
در هدر  1وی اارومال منرد مصایس قلورگلزا ولت.
میا هی ضوامت دینور ررد ونچ

در دومهای روهود

والینوی م هت ر منن ب بلبیب  7/1±0/53ر 2/7±1/04
میز مال بند (وشکا  2با  7من هوائ وس بصواریل وخو
شد ورلالولن نگلوز وس دوم های منرد مطالضو هسواند).
ن الین دود های وی هدر ب ررو نسمون بو

شوا وس

رهند وخاالز مضن دور ( )p˂1/110بی دومهای نلند ر
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و ووودوس گیووولی شووود در ورلالولووون نگلوز دوشوووت.

غیلنلووند بوو یوون وس لحوواظ ضوووامت دیوونور ررد

جدول  -8مقایسه ضخامت دیواره رودهها اندازهگیری شده در آزمون اولتراسوند در دامهای آلوده و غیرآلوده و نتیجه آزمون آماری
دومهای نلند ()n=7
شدوو ل میا هی

شدوق

دومهای غیلنلند ()n=04
شدوق

خطای

شدوو ل میا هی

میا هی
ضخامت ديواره

4/5

روده

05

میا هی
7/1034

2

0/53100

(برحسب ميلیمتر)

ارزیابی بزرگشدگی عقدههای لنفاوی مزانتریک

4/1

2/7

T-test

˂1/110

1/04056

حساساایت و وییگاای در تشااخیی یااون بااه کمااک
سونوگرافی

ورسیاب لن نگلوز گارهای منرد مطالض در هیچ ی

در هوودور  1بووا  02شسالوویت ر ریژگوو ررو

وس منورد ،منزو بو بصونیلبلدوری وصود هوای لننواری
منو الی

خطای

p-value

لوون نگلوز  ،شیوونر ولوواا ر الغوولی در بشووویص

شد.

بیماری ین در مصایس با نسمن والینو ،نررد شد ولت.
جدول  -9حساسیت و ویژگی در تشخیص یون به کمک سونوگرافی در مقایسه با آزمون االیزا .برای آزمایش اولتراسوند بر اساس اعداد مشخص شده
در منابع cut-off point ،ضخامت دیواره روده  3میلیمتر در نظر گرفته شد (.)Braun and Marmier, 1995
سونوگرافي

االيزا

حساسیت

جمع

+

-

+

7

1

7

-

4

01

04

جمع

01

01

21

(%111=)Se

ویژگی

(%76/92=)Sp

منفی کاذب (=)FN

%1

مثبت کاذب

(%23/17=)FP

جدول  -11محاسبه شاخصهای اپیدمیولوژیک در تشخیص یون به روش معاینه درمانگاهی (نشانه اسهال) در مقایسه با آزمون االیزا
نشانه اسهال

االيزا

حساسیت

01

(%111=)Se

جمع

+

-

+

7

1

7

-

6

7

04

جمع

04

7

21

ویژگی (53/84=)Sp

%

منفی کاذب (=)FN

%1

مثبت کاذب (46/65=)FP

%
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جدول  -11محاسبه شاخصهای اپیدمیولوژیک در تشخیص یون به روش معاینه درمانگاهی (نشانه الغری) در مقایسه با آزمون االیزا
نشانه الغري

االيزا

حساسیت

(%111=)Se

جمع

+

-

+

7

1

7

-

7

6

04

جمع

03

6

21

ویژگی (46/15=)Sp

%

منفی کاذب (=)FN

%1

مثبت کاذب

(%53/84=)FP

جدول  -12توزیع شاخصهای اپیدمیولوژیک در شیوههای مختلف تشخیص یون در گاو
نشانه هاي درمانگاهي

سونوگرافي

ولاا

الغلی

%011

%011
%36/05

حساسيت

%011

ويژگی

%76/12

%54/13

مثبت كاذب

%24/17

%36/05

%54/13

منفی كاذب

%1

%1

%1

شکل  -2اولتراسونوگرافی از لوپهای ژئوژنوم گاو که از پهلوی راستت

شکل  -3اولتراسونوگرافی از برشهتای طتولی ژئوژنتوم کته از پهلتوی

 3/5مگتاهرتزی گرفتته شتده استت .بته

 3/5مگتاهرتزی

دام با ترانسدیوسر کتانوک

راست گاو به ظتاهر ستالم بتا ترانسدیوستر کتانوک

ضخامت دیوارههای روده کوچک (طبیعی به ظتاهر ستالم بتا ضتخامت

گرفته شده است .چندین لتوپ از ژئوژنتوم در بترشهتای مقطعتی در

کمتر از  3میلیمتتر) توجته نماییتد :IL .لتومن روده :Cr ،قتدامی:Cau ،

مجاورت همدیگر قرار گرفتهاند .به ضخامت دیوارههتای روده کوچتک

خلفی.

(طبیعی با ضخامت کمتر از  3میلتی متتر) توجته نماییتد :AW .دیتواره
شکمی :IL ،لومن روده.
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شکل  -4اولتراسونوگرافی از لوپهای ژئوژنوم گاو ظتاهرا بیمتار کته از

شکل  -6تصویر اولتراسونوگرافیک شکم گاو بیمار که از بختش تحتتانی

 3/5مگاهرتزی گرفتته شتده

 3/5مگاهرتزی گرفتته شتده

پهلوی راست دام با ترانسدیوسر کانوک

پهلوی راست دام با ترانسدیوسر کانوک

است .به ضخیمشدگی مالیم دیتوارههتای روده کوچتک (بتا ضتخامت

است .به کالمپهای نسوج اکوژنیک (پیکان سفید) منتشر در مایعتات

حدود  4میلیمتر) توجه نمایید :IL .لومن روده.

تجمع یافته در فضای بین رودهها توجه نمایید.

شکل  -5اولتراسونوگرافی از لوپهای ژئوژنوم گاو بیمتار کته از بختش

شکل  -7اولتراسونوگرافی در گاو مبتال به یتون .تصتویر از فضتای بتین

 3/5مگتاهرتزی

دندهای  11و در طرف راست گرفته شتده استت .کبتد در اولتراستوند

گرفته شده است .به ضخیمشدگی دیوارههای روده کوچتک بتا خطتوط

هیپراکوژنیک دیده میشود :1 .وریتد کبتدی :2 ،نستج کبتد :3 ،وریتد

سیاه (با ضخامت  15میلیمتر) ،تجمع مایعتات غیتر اکوژنیتک (پیکتان

پورتال.

تحتانی پهلتوی راستت دام بتا ترانسدیوستر کتانوک

سفید کوچک) و کالمپهای نسوج اکوژنیک (پیکان ستفید بتزرگ) در
فضای بینابینی رودهها توجه نمایید :IL .لومن روده.

بحث و نتیجهگیری
ین یو

گارو شیلد ولت .وملرس  ،بیماری ین ب صنر

بیمواری روگیولدور بوند وو گوار ر دیهول

شووونورونندگا رو در بسوویاری وس منوواط د یووا مهوواال
م وند .وی بیماری دوروی ورلو

21

وقاصوادی بول بنلیودو

یک

وس الضلربلی بیماریها در گارو شیلی درنمد ولوت.
وی بیماری همچنی صنضت گوار گنشوا بو خصون
گارهای ژود وصی رو یون ماوأرل مو ونود .در شوال وو
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الغلی ر ملگ وس اایج اای شک بالین بیمواری یون
هساند ،گارو نلند همچنی وس واه

شسالیت وشت مدزن بوند ر من ول بو اوایج مننو

بنلید ،ابواررری،

واذب بسویاری مو گولدد ( Dargatz, 2001; Sockett,

ولاضدود وباال ب دیهل بیماریها ین ر ج م بل ود.

.)1992; Collins, 1991; Hardin and Thorne; 1996

وگلچ باریل شک بوالین بیمواری یون بول بنلیود شویل

والینوی

وزنوی

محسنو ولت ،رل ممک ولت واه

در روقع بسیاری وس مطالضا  ،شسالیت نسمای

بنلیود شویل در

للم خن رو بل ولاو سهت بنسیع ورگا یسم در مدزن

دومهای مهاال ب شک بحتبالین بولوی دومودور مشواند

و م هت شد  ،در گسال وی وس  05با  75درصود بوموی

هاشد .وس طلز شیل دومهوای نلوند یون مونرد مصولز

موو س نوود ( ;Whitlock, 2000; Sweeney, 1995

و سا بند ر بابنه ب وی
بیماری ممکو

کا و میکلرب وام ویو

ولوت وامو بیمواری وولر ( Crohns

.)Dargatz, 2001
وشووت وخاصاصوو

من وو هووای بووالین نلووند بوو

 )diseaseدر و سا ین باشد ،لو و خطول بوالصن وی بولوی

مایکنباوالینم ورینم بحتگن ااروبنبلوزنسیی ب وننو

مصلزونندگا وس لحاظ بادوشت ومنم ممکو ولوت

بست ولاا دورد در ظل گلزا شد ولوت ( McKenna,

دوشا باشد .بنابلوی بشویص للیع ،ب منقع ،روشوت ر

 .)2004با وی شا در گ شا  ،وشت مدزن وزو رغوم

ورسو دومهووای نلووند بسوویار شووائن وهمیووت موو باشوود

هنین بسیار باال ر مشکال

وشت بازت ،ب وننو بسوت

(.)Hasanova and Palvik, 2006

ولاا دورد طالی در بسیاری وس مطالضا

رروهووای بشویصوو مانووار

در ظول گلزاو

ر موازنوو بوولوی

م شد ( ;Cox, 1991; Milner, 1990; Garrido, 2000

شنالائ دومهای مهاال ب ین رهند دور د .والینو یک وس

Collins, 1991; Sockett, 1992; Collins and
.)Sockett, 1993; Sweeney, 1995; Dargatz, 2001

بستهوای منالوب لون

ویمنو ولوت وو بو طونر

گسالد وی در دلوالو مو باشود ر قوادر بو شنالوائ
ن ا بادی مایکنبواوالینم وریونم در شویل ( Hardin and

 )Sweeney, 1994, Thorne, 1996ر لووولم خووون
( )Yokomizo, 1983م باشد .نسمایشا

مهان بل والیونو

ب دلی نلا بند همعنرری من و (خون یوا شویل)،
اایج للیع بست (در ولض ی

هنا ) ر هنین وی سهااً

وم ،بسیار مطزنب محسنب م شن د .با ویو شوا  ،بو
چند دلی

اایج شاص وس والینو یواس بو بنسویل دقیو ر

محااط دورد .با بنه ب بأخیل سما

بی ونن ت ر وروئ

باوالی ب لیسوام ویمنو بولوی وی واد رووون

ویمنو ،

شسالیت گنوروشد والینوی للم خن بلوی بشویص
گارهای بوا ونن وت بحوت بوالین  ،خیزو اوایی بول وس

شسالیت والینوی هو ب در بلرلو هوای موازوف،
مانار

م باشد رل رابت شد ولت و شسالیت ویو

نسمن وس ملوش ورلی ونن ت ین با بلرسشدوو ل والئوم
بالین وزنوی

م یابد ر شسالیت بشویص وس  05درصد

بوا  17درصود بولوی ویو نسمون گونورو شود ولوت.
بنابلوی  ،نسمن والینوی ه ب هات بشویص بیمواری
ین در گار ب ریژ گارهای روهد شا های بالین ین ،
ب ونونو نسمون

ولواا دورد ،مونرد او یلو مو باشود

( ;Raymond, 2006; Nielsen and Toft, 2008

 .)Sweeney, 1995ودم رهند رلویز بشویصو قابو
ولاناد در بالی دوم ،منهب صص در بل ام های ونالل
شوود ولووت .لوون نگلوز بوول ینبوودرمینا ی و

ررو

غیلبااهم در بشویص ولت و ب طونر ررسوزونر در
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بشویص بیماریهای شونورونندگا ر هلوش ب ووار

 227رأو گار مشکنک ب بیمواری یون من و مودزن

گلزا م شند .وی ررو همچنی م بنو ود در ورسیواب

وخ ر ای وس بای گسالو ر وشوت من و هوا در وو

رضضیت ررد های ونچ

ر بنرگ گوار مونرد ولواناد

 27/40درصد وس دومها م هت ورسیاب شد د (شواهملودی

قولور گیولد ( Braun and Amrein, 2001; Braun and

ر همکارو  .)0411 ،زلورو

.)Marmier, 1995

وی مطالض بصلیهاً بوا اوایج شاصو وس والیونو در مطالضو

لن نگلوز وبنور بشویص مام در ورسیاب بسویاری
وس بیماریهای ملبنط بو دلواها گونورو گوار ولوت.
بضدودی وس مطالضا

یازاو هوای لون نگلوز ملبونط بو

گارهای مهواال بو یون در

شاضل ( 45درصد) همخونو

دورد (وزو رغوم یکسوا

هووند ررو بشووویص) .زاح و ر همکووارو در لووا
 2100ط ی

بلرل در نذربای وا غلبو رری صود

شووکمه ( ،)Tschuor and Clauss, 2008شوویلدو

من شیل ملبنط ب گارهای لالم شینر مزکنل وام

( ،)Braun, 1997هنورال ()Braun and Blessing, 2006

بیماری ین رو  02درصد ووالم مند د ر همچنی مینو

گار بالغ

شینر مزکنل وام ین در گارهای نلند رو (با ررو

ر هاری ( )Braun and Gotz, 1994رو در ی

رهت مند و د .یازا های لن نگلوز در منرد بسویاری وس

 PCRرری من و هووای شوویل)  33درصوود بیووا دوشوواند

بیماریهای دلاها گنورو گار ب صنر

خالص شود

رهند دورد (.)Braun, 2003

(.)Fathi, 2011
بحصیصا

ررو ورلالولن نگلوز بولو ینبودرمینا یو

ررو

و ام شد در لایل صاط د یوا نموار ر ورقوام

مانارب وس مینو نلندگ للم دومها بو یون رو شوا

بالین ولت و م بنو د بسیار منید ر روشت در ورسیواب

م دهد .مطالضا

بیمارو مهاال ب ولاااب منم ررد ب ووار ررد .در لو

ولت و شدوق  07/3درصد وس گارها بلخو وس والیوم

وز رغم شسالیت اوائی ویو ررو ،لون نگلوز بو -
وننو ی

لولرلن ی

در و هزسواا شوا دود

بیماری ین رو شا مو دهنود .در بزژیو

 6/6درصود

نسمن واربلدی در بشویص لوندرم ولااواب

( )Boelaert, 2000ر در هزند وی مینو بی  2/7با 6/1

و ضوویمشودگ ررد

مطالض در

منم ررد وی ( )IBSدر سما

درصد گنورو شد ولت .در ولزن

در ی

دید شند ،گنورو گلدید ولوت ( .)Rudorf, 2005در

لووال شووینو بو میوونو  00/51درصوود بوولوی بیموواری

گلب ها ین در بشویص لندرم ولاااب مونم ررد وی وس

گنورو شد ولت .در نملیکوا  2/1درصود وس گزو هوای

وی ررو ولاناد م شوند ( .)Baez, 1999در دومهوای

گار شیلی ر  1درصد وس گز های گنشا نلند بو یون

بنرگ وخیلوً ب وارگیلی ر ورسو وی ررو در بشویص

بشویص دود شد د .در و شین بیماری در نملیکا بوا

شوالها ( )Tharwat, 2011ر بنهوای ()Tharwat, 2012

ب وارگیلی رروهای للرلن ی

ر منلکنل بی  0/1با

مهاال ب بیماری ین گنورو گلدید ولت.

 01درصد بوموی سد مو شوند (.)Lilenbaum, 2007

گنورشاب وس بلرل بیماری ین با ومو

رروهوای

موازف بشویص در صاط موازف د یوا ر ویولو رهوند
دورد .در مطالض شاهملودی ر همکارو در لا  0411وس
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یازاو هوای ورلالولوون نگلوز بول ینبوودرمینا در 53

میز مال بند (شدوق  4/5ر شدوو ل  05میز مال) و وی

ر

اایج شاو وس ن ولوت وو وخواالز مضنو دوری بوی

رأو بن مهاال ب ین در لوا  2100بنلو بواررو

گنورو شد ولت .در ویو مطالضو بنهوا در

ضوامت دینور ررد در دومهای نلند ر غیلنلند رهند

همکارو

ل گلر طهص بندی شد د :ور شینو اب وو بولوی 2-7

دورد .ل و ،وی بغییل چشمهیل در ضوامت دیونور ررد -

ررس وشااای خند رو وس دلت دود د ،درم در مد
 051ررس واه

در رس بد

های ونچ

سموا

رو شا دود د ،ر لنم در

در نسمای

ورلالولن د مو بنو ود شواخص

مام و در بشووویص بیمووارو یوون

طن درر  11ررس هم وس دلت دود رس ر هم ولواا

باررو

مانارب یا منمن رو شا دود د .در وی مطالض رضوضیت

( 4/6±0/2میز مال) بنار

باشوود .در مطالض و

ین در شالها ،ضوامت دینور ررد گلر ونال
مضن دوری با دومهوای مهواال

گلر ونال در محودرد  4/7 ±1/4در ظول

ب ین دوشوت ر در شوالهای مهواال بو یون ضووامت

0/3±1/5

دیوونور ررد در ل و گوولر بووا ضووویمشوودگ مالیووم

بووووند ( .)Tharwat, 2011یازاوووو هووووای بووووالین ،

( 6/1±0/1میز مال) ،مانلو ( 02/1±3/6میزو ماول) ر

ورلالولن نگلوز ر اوابنلن یک در  71رأو شوال مهواال

شوودید (01/5±4/6میزوو ماوول) و وودوس گیوولی شوود د

ر

رری بنها ین وی

دره بد

گلزا شد ر در بنهای بیموار رضوضیت بود

ب بیمواری یون یون در لوا  2102بنلو بواررو
همکارو

گنورو شد ولت (.)Tharwat, 2012

مطالض شاضل ب صنر

ب خهل رری گارهای بوا در

شا مام الغلی ر ولاا منم و وام گلزوت .در ویو
مطالض ما ند بحصیصا

( .)Tharwat, 2012در مطالض باررو

ضوامت در دینور ررد های بنهای لالم ر مهاال

بنار

ب ین مضن دور بند ،طنری و در گلر ونال ضوامت
طهیض دینور  1/1±1/3میز مال بند ر در بنهوای مهواال

و ام گلزا با ورلالولن د رری بن

ب ین وی ضوامت رو در ل گولر مالیوم ،مانلو ر

قابو بوونها در

شدید ب بلبیب بوا و ودوس هوای  3/2±1/3 ،2/1 ±1/2ر

ضوامت دینور ررد بی گارو نلند ر غیلنلند رهند

 6/1±0/0میز و ماوول و وودوس گیوولی مند وود ( Tharwat,

دوشووت (هوودر  .)1در شالووت طهیض و ضوووامت ررد

.)2011

ر شووالهووای مهوواال بو یوون  ،بنووار

ونچ

در گار  2-4میز مال م باشد .وزنوی

دینور رو در ل گلر  :ولوف -وزونوی

ضووامت

با بنه ب اایج بو دلوت نمود در هودر 70/3 ،7

ضووامت مالیوم

درصد وس دومهوای روهود شوا ولواا ر نلوند  ،دوروی

ضوووامت

خیز الغل بند د .وی یازا هوا مو بنو ود

دیوونور ررد ( 4-5میز و ماوول) ،ب -وزوونوی

رضضیت بد

مانل و دیوونور ررد ( 5-7میز و ماوول) ر  -وزوونوی

بنهی درلا وس ماهیت بحزی بل دگ بیماری ین باشد

ضوووامت شوودید دیوونور ررد (بیشووال وس  7میز و ماوول)

وووو وامووو مایکنبووواوالینم وریووونم بحوووتگن ووو

م بنو طهص بنودی موند .در ویو مطالضو در گارهوای

ااروبنبلوزنسیی در طن سما ر ب صنر

غیلنلووند میووا هی ضوووامت دیوونور ررد 2/7±1/04

واه

و دوس گیلی شد (شودوق  2ر شودوو ل  4/1میزو ماول).

در دوم بیمار م گلدد.

منم باوث

رس  ،ب دلی وزت ه ب منود غو وی وس ررد هوا

میووا هی ضوووامت ررد در دومهووای نلووند 7/1±0/53
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در مطالض شاضل وصد هوای لننواری بو هون در یو
من والینو م هت در هیچ ی

وس دومهوای مونرد مطالضو

قاب بصنیلبولدوری بوا لون نگلوز
بوواررو

ین در وی مطالض دید شود ر در شوالهای نلوند یون

هند ود .در مطالضو

ر همکووارو  ،وصوود هووای لمنوواری در ورسیوواب

گنورو شد ولت (.)Tharwat, 2012
با بنه ب اایج ب دلوت نمود وس مطالضو شاضول در
گار ،وخاالز قاب بنها در ضوامت دینور ررد بوی

ورلالولوون نگلوز شووالهای لووالم رریووت شوود ،ومووا در

گارهای مهاال ب یون ر گوارهوای غیولنلوند بو یون ،

قاب بصنیلبلدوری بند .در بلرل مو ونر

مضن دور بند ر شا م -

بیمارو ین

مشاهد م شند .وی بغییلو

در  13درصووود وس شوووالهای بیموووار ویو و وصووود هوووا

دهند وو ضووامت دیونور ررد در گارهوای مهواال بو

بصوونیلبلدوری شوود د ر بوونرگشوودگ وصوود لننوواری

مایکن باوالینم ورینم بحتگن ااروبنبلوزنسیی ب طنر

منو الی

ب وننو یازا مام در بشویص بیماری یون

ب شمار رزاند .در مطالض باررو

رری  53بن ین ،در 10

درصد وس بنهای نلوند بونرگشودگ وصود هوای لننو
منو الیو

مشواند بوند ( Tharwat, 2012; Tharwat,

.)2011
شد وس گارهای یون
ب مضووا

بلو ینبدرمینا در بالی دوم قاب بصنیلبلدوری ولت ر
همچنی ویو نسمون در مصایسو بوا شوا هوای بوالین
(ولاا ر الغولی) وس ریژگو بواالئ

یون در بشوویص

بیمارو بلخنردور ولت .ل و ،م بنو ای و گلزوت وو

در مطالض شاضل در بصواریل ورلالولون نگلوز وخو
درر مایضا

چشمهیلی وزنوی

مو یابود ر بوا نسموای

ورلالولون د

ب موع سون مناشول ووون

در

بی لن های ررد مشاهد م شد و وی
سوو

ر مایضووا

ررو نسمن ورلالولن نگلوز هات بشوویص بیمواری
ین در بالی دوم بسیار منید ر منرل بند ر با وم

ویو

ررو م بنو ب بشویص للیعبل دلت یازت.

وطوولوز ن در ررد  ،در

شالهای مهاال بو یون یون بصونیلبلدوری شود ولوت
(.)Tharwat, 2012
وس دیهل یازا هوای لون نگلوز در گوار ما نود شوالهای

سپاسگزاری
بدیننلیز وس شمایتهای موال دو شوکد دومپنشوک
دو شها بهلین بلوی و ام وی اژره

قدردو

م شوند.

نقوای دواول ایموا سور

مهاال ب ین  ،هیپلوون ی بل شد سوج وهود بو وزوت

ب والر هار دگا وس سشما

شک گیلی وهد چلب م باشد و در گارهای نلوند بو

ولاادیار محالم دو شکد دومپنشک دو شها بهلین بولوی
همکاری در و ام وی بحصی  ،صمیما بشکل م مایند.
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Abstract
Paratuberclosis or Johne’s disease is an infection of small intestine caused by Mycobacteriom avium
paratuberculosis characterized by persistent and progressive diarrhea, weight loss, debilitation, and
eventual death in cattle. A suitable and rapid method for diagnosis of the disease in farms is not
available. Trans-abdominal ultrasound is a rapid, clinical and non-invasive diagnostic method
recommended for diagnosis of animals with chronic inflammation of the intestine. The purpose of the
present study was clinical and trans-abdominal ultrasound examination of cattle infected with organism
of the Johns disease. This study was done on 20 female Holstein cattle with consist chronic diarrhea
and/or weight loss. All animals were blindly tested for Mycobacteriom paratuberculosis antibodies in
blood samples by ELISA and also examined by trans-abdominal ultrasound for intestinal wall thickness.
The result of the ELISA test showed that 35% of the samples had antibodies against Mycobacteriom
paratuberculosis. The rates of chronic diarrhea, low body condition score and both of them in cattle with
positive ELISA were 100%, 71.4% and 71.4%, respectively. In the trans-abdominal ultrasound
examination, the intestinal wall thickness of the infected animals (7.9±1.54 mm), was significantly
(p<0.001) more than non- infected group (2.7±0.13 mm). This study indicates that the ultasonographic
evaluation of the intestine and abdomen can be a quick, useful and on farm method with relatively high
specificity in the diagnosis of cattle with John's disease.
Key words: Johne's disease, Cattle, Ultrasonography, Intestines.
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