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بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم اوویوم تحتگونه پاراتوبرکلوزیس در
بزهای استان خوزستان
سعید باقری ،1مهدی پورمهدی بروجنی ،2محمدرحیم حاجی حاجیکالیی ،3مسعود قربانپور نجف آبادی
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 -0دانشآموخته دکترای حرفهای ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -7دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -3استاد گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -4استاد گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات pourmahdim@scu.ac.ir :
(دریافت مقاله 15/2/5 :پذیرش نهایی)15/01/01 :

چکیده
بیماری یون یا پاراتوبرکلوزیس آنتریت گرانولوماتوز مزمن نشخوارکنندگان استت کتو وعتوه نیتانر .ار .ایتن بیمتاری .ر ا تر
مایکوباکتریوم اوویوم تحت گونو پاراتوبرکلوزیس ایجا .مرگر ..و معمولترین نشانوهای بالینر آن .ر بز الغری مفرط ،براشتتیایر و
ناتوانر شدید است هدف از این مطالعو تعیین شیوه سرمر مایکوباکتریوم اوویوم تحتت گونتو پتاراتوبرکلوزیس .ر بزهتای استتان
خوزستان و همچنین ارتباط آن با فاکتورهای میزبانر و محیطر بو. .ر این مطالعو نمونوهای خون بوطور تصا.فر از  863رأس بز از
شیرهای اهواز ،هندیجان ،ایذه ،شوشتر. ،زفول و سوسنگر .نمعآوری گر.ید و بو روش االیزا مور .ارزیابر عرار گرفت شیوه سرمر
ظاهری و واععر مایکوباکتریوم اوویوم تحت گونو پاراتوبرکلوزیس بو ترتیب . 0/70رصد (فاصتلو اطمینتان . 59رصتد 7/70-5/60
.رصد) و . 38/3رصد (فاصلو اطمینان . 59رصد . 37/8-30/8رصد) بو .این بررسر نشان .ا .با افزایش سن فراوانر آلتو.گر نیتز
افزایش مریابد و شانس آلو.گر بین سن بر حسب سال و بیماری ( 3/73فاصلو اطمینان . 59رصتد  )7/36 -3/89استت ()p<7/79
فراوانر نسبر موار .مثبت .ر ننس ما.ه بیشتر از ننس نر و شانس آلو.گر ننس ما.ه  3/35برابر ننس نر (فاصلو اطمینان . 59رصد
 )7/7 -8/95بو )p<7/79( .شانس آلو.گر .ر بزهای .ارای سابقو اسیال  7/83برابر بزهای بدون سابقو استیال (فاصتلو اطمینتان 59
.رصد  )3/59-5/56بو )p>7/773( .شیوه سرمر .ر اهواز. ،زفول ،ایذه ،شوشتر ،هندیجان و سوسنگر .بتو ترتیتب ،7/59 ،9 ،3/76
 9/60 ،38/88و . 9رصد بو )p<7/79( .این مطالعو تأیید نمو .کو مایکوباکتریوم اوویوم تحت گونو پاراتوبرکلوزیس .ر بزهای استان
خوزستان ونو. .ار .و اعدامات کنترلر و پیشگیری بایستر مد نظر سیاستگذاران بیداشتر عرار گیر.

کلیدواژهها :اپیدمیولوژی ،بیماری یون ،مایکوباکتریوم اوویوم تحت گونو پاراتوبرکلوزیس.
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مقدمه

کلنا ههاای ونتلوای دت گزاههاا ،بساتهاای سالوورژی
( )Paratuberculosisکااا ما اا

پاااتوبرکلوزرس

ممزیبل ن توش یکاشد .وال ازو اک وکازوت بشخیصای

سببه ا کرکاوتل رم ووو رم بحتگرنه پااتوبرکلوزرس
(

avium

subspecies

ناسب کلوی بشخیع لنتیکاادی مزیاه و ان کااوتلی دت

Mycobacterium

 ،)paratuberculosisک مفرنت ز ن تودهوی کاا دوته

قیاااب کاازتگ اایکاشااد ( ;Attili et al., 2011

.)Whittington et al., 2011

ومرن طرالنی یکاشد .رن شیرع جهاانی دوتد و طیا

کا برجه کاه وهمیات کیمااتی ارن ،بااونرن شایرع

گستلدهوی وس نشخروتونندگان وهزی و وحشای تو لوارده

سل ی لن دت گاو یب ،گرسفند و کزهای نطقه وهاروس و

وقتصاادی ششامریلی کاه

گرسفندون وستان سرسساتان ارتد کلتسای قالوت گلفتاه

صانتت دو رالوتی ایشارد ( ;Pruvot et al., 2013

وساات ( Roveyshedzadeh et al., 2015; Haji

;Whittington et al., 2011; Coelho et al., 2010
.)Attili et al., 2011

Hajikoulaei et al., 2002; Haji Hajikoulaei et al.,
 .)2008و ا ،با که و الوس شایرع سال ی و ان کیمااتی دت

یسااسد و کاما

سسااتو

ا کرکاوتل رم ووو رم بحتگرناه پااتوبرکلوزرس

کزهای وستان سرسستان کلتسی نشده وست .وااو ،طاوتاه

جنبه سئرنرس دوشته و دت وردوان و کزتگساالن بتال کاه

حاضل که نظارت کلتسای سال ی فلووونای لواردگی کاه

کیماتی والون شناساا ی شاده وسات .حضارت لنتایژن

ا کرکاوتل رم ووو ارم بحاتگرناه پااتوبرکلوزرس

ا کرکاااوتل رم ووو اارم بحااتگرنااه پااتوبرکلوزرس

و

ونفرسیتهای  Tوستصاصی دت کافت و زئارم وفالود باتال
که کیماتی ولون ،بأ یدی کل و ن فلض وست وه کااوتلی
فرق یبروند وس مرو

ؤثل دت و جاد و ن کیماتی کاشاد.

وس و نتو ،وحتماالً شیل نشاخروتونندگان اک نبا

ها

کالوی لواردگی ونساان ایکاشاد ( ;Parka et al., 2011

.)Attili et al., 2011
بشااخیع مفرناات بحاات کاااوینی پاااتوبرکلوزرس

دت

نشخروتونندگان ،کزتگبال ن شااوب کالوی ونتالن و ان

کیماااتی اایکاشااد .هلشنااد جدوساااسی ا کرکاااوتل رم
ووو ااارم بحااات گرناااه پااااتوبرکلوزرس

وس ااادفرع

ناسببل ن و دقیقبل ن توش وزینیکی کلوی بشاخیع
یکاشد ،و ا تشد لتوم و طرالنی د

کاوتلی و وحتماان

لوردگی حیط وشت که ساا ل کااوتلیهاا دت طای و ان
د  ،کام

ایشارد واه و ان توش توه لساانی کالوی

بشخیع نباشد .که نظارت بحاتنظال دوشاتن پیشالفت
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دت

جمتیت کزهای وستان سرسستان ونجام گلفت.

مواد و روشها
که نظرت کلتسی حضرت لنتیکادی ضد ا کرکااوتل رم
ووو رم بحتگرنه پاتوبرکلوزرس

دت سلم سرن کزهاای

وسااتان سرسسااتان ،کااا همکاااتی شاابکههااای حتاالم
دو رزشکی و دو رزشکان شهلستانهای وهروس ،هناد جان،
دسفرن ،و اه ،شرشتل و سرسنرلد ،نمرنه سارن کاهطارت
بصادفی وس  863تأب کاز طای ساان  4831جما لوتی
گلد ااد .نمرنااه ساارن وس طل ااق وت ااد ودو  ،پاا

وس

ضدمفرنی ح  ،کا وستفاده وس وروههای ونرجکات وساا
گلد د و کا وستفاده وس ک پلسبنا اه شخصاا
شا

کزهاا

سن ( یانرین و ونحلوف تیات سن که بلبیب 8/41

و  4/18و  421تأب  2ساوه و ومتال 411 ،تأب  8باا 1
سان و  66تأب  1ساوه و کیشتل) ،جن

( 61تأب نال و

 808تأب اده) ،سااکقه وساهان ( 63تأب دوتوی سااکقه

بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم اوویوم تحتگونه ...

سعید باقری و همکاران

وسهان و  800تأب فاقاد لن) و نطقاه جرلوفیاا ی (62

سزساایرب ونکرکااه اایگلدنااد .لوح ا لس ااا ب طبااق

تأب وس وهااااروس 11 ،تأب وس هنااااد جان 60 ،تأب وس

دسترتووتم ویت ونجام گلفت و یزون جاب نارتی دت

دسفرن 64 ،تأب وس و اه 60 ،تأب وس شرشتل و  10تأب

طرن ر  110نانر تل قلوئت و ثبت گلد اد و کلوسااب

وس سرسنرلد) جم لوتی شد .نمرنههای سرن وساشاده

دتصد  S/Pبفسیل نتا ج صرت

گلفت.

دت ونات خ که لس ا شراه دونشاکده دو رزشاکی دونشاراه
شهید شملون وهروس نتق شدند .کتد وس گاشات  4باا 2
سامت و تسیدن د ای نمرنهها که د ای حیط ،وبصاال
وخته بشکی شده وس جدوت وروه لسود گلد د و ورواههاا کاا
سااالمت  8000دوت دت دقیقاااه کاااه اااد

 40دقیقاااه

سانتل فیرژ شدند .سلم نمرنههای سرن برسط سمرزل اا
پیرت پاسترت کهلتو ی وس قسمت تو ی وروه ،کلدوشته شاد
و که یکلوبیرکی وه قابالً ودگااوتی شاده کارد ،نتقا
گلد د .یکلوبیربها دت فل ازت  -20دتجاه سزسایرب
با س ان لس ا ب وال ازو نراهدوتی شادند .ویات وال ازوی
وساتفادهشاده دت و ان طاوتاه سااست شالوت ID vet

فلونسه ( )Innovative Diagnosticsکرد .و ان ویات کال
وساب وال زوی غیل ستقی طلوحی شده وست وه کاا و ان

ویت یبارون لنتایکاادی ضاد ا کرکااوتل رم ووو ارم
بحتگرنه پاتوبرکلوزرس

 ،دت سالم و پالسامای گااو،

گرسفند ،کز و شیل گااو تو جساتجر نمارد .وسااب و ان
ویت وبصان لنتیکادی ضد ا کرکاوتل رم ووو رم بحات-

گرنااه پاااتوبرکلوزرس

رجاارد دت نمرنااه کااه مصاااته

وسااتخلو شااده وس ا کرکاااوتل رم ووو اارم بحااتگرنااه

پاااتوبرکلوزرس

رجاارد دت و ا

پزیاات و بش اخیع

ومرزک های لنتیژن-لنتیکادی ،کاا ونووگاه پلووسایدوس
ضد پادبن گاو ،گرسفند و کز وست .کالوی جزارگیلی وس
ووونب تقاط  ،نمرنهها پیب وس ونتقان کاه پزیات وار

شده ،کا کافل سنثیوننده وه حااوی ا کرکااوتل رم فزئای
اایکاشااد ،کااه ااد

 1-11دقیقااه دت د ااای  24دتجااه

طبق دسترتووتم شلوت ساسنده ویت نمرناههاا ی
وه دتصد  S/Pلنها کزتگتل اا سااوی 10کارد ،وس نظال
لوردگی ثبت ،نمرنهها ی وه دتصد  S/Pلنها کزتگبال
وس  60و ورشکبل وس  10کرد ،شکرک و نمرنهها ی واه
دتصد  S/Pلنها ورشکبل ا ساوی  60کرد ،نفی بزقی
گلد دند.
تحلیل آمتاری .ا.ههتا دودههاای جما لوتی شاده کاا
وستفاده وس نلموفزوت  SPSSنسخه  46که طارت برصایفی و
بحزیزی کلتسی شدند .که نظرت بحزی دودهها وس لس ارن
وروماارگلوف وساامیلنرف ( Kolmogorov-Smirnov

 ،)testلس رن لک واای ( ،)Chi square testتگلسایرن
الجستیک ( )Logistic regressionو لس رن اان و تنای
( )Mann-Whitney testوستفاده گلد د α=0/01 .بناای
قضاو

ل اتی وحاظ گلد د.

یافتهها
دت نمردوت  4برس فلووونی قااد ل  S/Pو فلووونای
ااروتد نفاای و ثباات وتوئااه گلد ااده وساات .لس اارن
ورومرگلوف وسمیلنرف نشان دود وه برس ا

شااهدو

لکرط کاه  S/Pتقااتن نمایکاشاد ( .)p>0/004شایرع
سل ی ظاهلی و ووقتی ا کرکاوتل رم ووو رم بحتگرنه

پاتوبرکلوزرس

دت کزهای بحت کلتسی که بلبیب 1/01

دتصد (فاصزه وطمینان  31دتصاد 1/11-3/61 :دتصاد)
و  48/3دتصد (فاصزه وطمیناان  31دتصاد40/8-41/8 :
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دتصد) کرد .دت جدون  4برس فلووونی اروتد نفای و

ساکقه وسهان وتوئه گلد اده وسات .کلتسای و ان جادون

ثبت که بفکیک سن وتوئاه گلد اده وسات .و ان جادون

نشان یدهد وه فلووونی نسبی اروتد ثبات دت کزهاای

نشان یدهد کا وفزو ب سن فلووونی لوردگی نیز وفازو ب

دوتوی ساکقه وسهان کیشتل وس کدون و ن سااکقه وسات واه

ی اکد .لس رن لک وای نشان دود وتبباط تنیدوتی کین

و ن وستالف وس نظل ل اتی تنیدوت یکاشد (.)p>0/004

تدههای سنی و لوردگی وجرد ندوتد.

تگلسیرن الجستیک باک تریاله نشاان دود واه شاان

یانرین و ونحلوف تیات سن کزهای سالم ثبات و

لوردگی کزهای دوتوی ساکقه وسهان  1/83کلوکل کدون و ان

نفی که بلبیب  8/83±4/83و  8/41±4/11سان کرد واه

ساکقه (فاصزه وطمیناان  31دتصاد )4/32 -3/36 :وسات

وس نظل ل ااتی بفااو

تنایدوتی ندوشاتند .تگلسایرن

الجستیک بک تریله نشان دود وه شاان

( .)p>0/004ساااکقه وسااهان  1/6دتصااد وس برییاالو

لواردگی کاین

لوردگی تو برجیه یوند .دت جادون  1برس ا فلووونای

سن کلحسب سان و کیماتی ( 4/03فاصازه وطمیناان 31

روتد نفی و ثبت که بفکیک رقتیت جرلوفیا ی وتوئاه

دتصد )0/36 -4/81 :وسات ( )p<0/01و کاا وفازو ب 4

گلد ده وست .و ن جدون نشاان ایدهاد واه دت بماام

لوردگی  3دتصد وفزو ب ی اکد و سان 0/8

شهلهای بحت کلتسی روتد ثبات ارن وجارد دوشاته

کیماتی تو برجیه یوند .دت جدون 2

وست .کیشتل ن فلووونی ثبت لکرط که شرشتل و وهاروس

برس فلووونی روتد سل ی نفای و ثبات کاه بفکیاک

و ومتل ن لکرط که هند جان و و اه وست .وتببااط کاین

وتوئه گلد ده وست .و ن جدون نشان یدهاد واه

رقتیت جرلوفیا ی و لوردگی تنایدوت نبارد .رقتیات

ااده کیشاتل وس نال

کیماتی تو برجیه ای-

سان شان

دتصد وس برییلو
جن

فلووونی نسبی روتد ثبت دت جان

جرلوفیا ی  1/3دتصد وس برییلو

وست ،و ا و ن وستالف وس نظل ل اتی تنیدوت نمایکاشاد.

ولد .تگلسیرنالجستیک شند تریله نشان دود واه سان،

تگلسیرن الجستیک باک تریاله نشاان دود واه شاان

جن  ،ساکقه وسهان و رقتیت جرلوفیاا ی  44/4دتصاد

لوردگی جن

اده  4/43کلوکل جن

نل (فاصزه وطمیناان

 31دتصد )0/1 -8/13 :وسات ( )p<0/01و جان
دتصد وس برییلو

0/4

لوردگی تو برجیه یوند .دت جدون 8

برس فلووونی روتد سل ی نفای و ثبات کاه بفکیاک

311

وس برییلو
پ

کیماتی تو برجیه یونند .ووبته دت تگلسایرن

توند بنها ساکقه وسهان باأثیل تنایدوتی کللواردگی

دوشت (.)p>0/004
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نمودار  -1توزیع فراوانی مقادیر  S/Pمایکوباکتریوم اوویوم تحتگونه پاراتوبرکلوزیس در بزهای استان خوزستان

جدول  -1توزیع فراوانی مطلق و نسبی آلودگی به مایکوباکتریوم اوویوم تحتگونه پاراتوبرکلوزیس در بزهای استان خوزستان به تفکیک سن (سال)
فراوانی

منفی

دامنه سنی

≥2
8-1
≤1
جم و

جمع کل

مثبت

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

443
462
64
812

38/1
32/11
32/12
32/38

3
48
1
26

6/8
1/18
1/13
1/01

421
411
66
863

81/14
11/11
41/31
400

جدول  -2توزیع فراوانی مطلق و نسبی آلودگی به مایکوباکتریوم اوویوم تحتگونه پاراتوبرکلوزیس در بزهای استان خوزستان به تفکیک جنس
منفی

فراوانی

جمع کل

مثبت

جنس

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

اده
نل
جم و

234
64
812

32/11
38/31
32/38

22
1
26

1/26
6/41
1/01

808
61
863

32/81
41/66
400

جدول  -3توزیع فراوانی مطلق و نسبی آلودگی به مایکوباکتریوم اوویوم تحتگونه پاراتوبرکلوزیس در بزهای استان خوزستان به تفکیک سابقه اسهال
منفی

فراوانی

جمع کل

مثبت

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

دوتد
ندوتد

16
236

32/81
31/88

42
41

41/61
1/61

63
800

43/13
34/12

جم و

812

32/38

26

1/01

863

400

سابقه اسهال
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جدول -4توزیع فراوانی مطلق و نسبی آلودگی به مایکوباکتریوم اوویوم تحتگونه پاراتوبرکلوزیس در بزهای استان خوزستان به تفکیک موقعیت
جغرافیایی
فراوانی
موقعیت جغرافیایی

منفی

جمع کل

مثبت

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

دسفرن
و اه
شرشتل
هند جان
سرسنرلد
وهروس

11
13
12
18
11
11

31
31/03
36/61
31/88
30
34/31

8
8
3
2
1
1

1
1/32
48/88
2/61
1
3/06

60
64
60
11
10
62

46/8
46/13
46/8
20/83
48/13
46/31

جم و

812

32/38

26

1/01

863

400
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( .)Nemati, 2015شاایرع ساال ی کااه توش وال اازو دت

نتا ج و ن کلتسی نشان ی دهاد لنتایکاادی ضاد

جمتیت کزها دت نطقه بلوپانی ( )Trapaniدت و تاویا 1/1

دت

دتصد ( ،)Villari et al., 2009دت کزهای سیاه ولهوی دت

کزهای وستان سرسستان وجرد دوتد و فلووونی ظااهلی و

شمان ،لوز و جنرب ولهجنرکی کاهبلبیاب 1/66 ،1/44

ووقتاای لن کااه بلبیااب  1/01و  48/3دتصااد وساات .دت

و  1/83دتصاااد ) ،(Lee et al., 2006دت گلناااادو

کلتسی  203تأب گرسفند و  203تأب کز دت وشاتاتگاه

( )Grenadaدت غلب هند  0/8دتصاد ( Kumthekar et

وهروس ،که توش بهیه گستلش وس خااط و زئارم ونتهاا ی،

 ،)al., 2013دت بانزونیااا  46/4دتصااد ( Mpenda and

دت چهی و زئرسکان ،توترم ،مقده ونفااوی و زئرساکان و

 ،)Buza, 2013دت پنجاب پاوستان  11/4دتصد ( Dixit

کا وستفاده وس تنا ل یازی ذ ا نیزسارن،

 ،)et al., 2012دت یسرتی ل ل کا  4/1دتصد ( Pithua

 0/36دتصد وس گرسفندون و  4/1دتصد کزهاا لوارده کاه

 ،)and Kollias, 2012دت شاامان رنااان  14/1دتصااد

کارده-

( )Dimarelli-Malli et al., 2009و دت و اوت وتووالوس

وند ( .)Haji Hajikoulaei et al., 2002همچناین شایرع

( )Veracruzدت کز ااک  0/6دتصااد گاازوتش گلد ااده

ساال ی ظاااهلی و ووقتاای دت گرساافندون دت وسااتان

وست ( .)Martinez-Herrera et al., 2012دت طاوتاهوی

سرسستان که بلبیاب  6/3و  41/1دتصاد گازوتش شاده

دت لومان  61دتصد گزه های کز و گرسفند حدوق دوتوی

وست ( .)Roveyshedzadeh et al., 2015یزون لوردگی

ک رتد ثبت وس نظل لوردگی که ارن کردناد و یازون

کاه

شیرع سل ی دت جمتیت کزهاا  24دتصاد و گرسافندون

توش  PCRدت  11تأب کز دت وستان و الم  81دتصاد و

 41دتصد ومالم شده وست ( .)Stau et al., 2012شایرع

کل وساب تشاد دت حایط ورونشاتا ن-جانسارن حااوی

ظاهلی و شیرع ووقتی دت گزاههاای کزهاای شایلی دت

ا کرکاااوتین ( 41/8 )Jدتصااد گاازوتش گلد ااده وساات

فلونسه که بلبیب  11/2دتصد و  62/3دتصد ( Mercier

ا کرکاوتل رم ووو ارم بحاتگرناه پااتوبرکلوزرس

دفرع و سر

ا کرکاوتل رم ووو رم بحتگرنه پاتوبرکلوزرس

که ا کرکاوتل رم ووو رم بحتگرنه پااتوبرکلوزرس

317

بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم اوویوم تحتگونه ...

سعید باقری و همکاران

 ،)et al., 2010شاایرع ووقتاای دت ونتااات ر دت وانااادو دت

بکثیل افته و کتارون حضارت لن تو کاا لس اا ب ساتقی

گزههاای کاز  38دتصاد ( )Bauman et al., 2016و دت

بشخیع دود 4 ،ووی  2سان س ان نیاس وست ( Radostits

نطقااه ادت ااد دت وساارانیا کااا وسااتفاده وس بساات AGID

.)et al., 2007; Juste et al., 1991

( )Agar gel immunodiffusionشیرع ظاهلی و ووقتی

کلتسی حاضل نشان دود فلووونی حضرت لنتیکاادی ضاد

دت گزههای کز و گرسفند که بلبیاب  44/1دتصاد و 11

ا کرکاوتل رم ووو ارم بحاتگرناه پااتوبرکلوزرس

دت

دتصااد گاازوتش شااده وساات ( Mainer-jaime and

کزهای نل و اده بقل باً کسان وست و کناکل و ن جن

که

 .)Vazquez-Boland, 1998دت قباالب یاازون شاایرع

منرون فاوترت سطلی کلوی وکاتالء کاه مفرنات حسارب

سل ی ا کرکاوتل رم ووو رم بحتگرنه پاتوبرکلوزرس

نمیشرد .ه سر کا و ن کلتسی ،تو شادسوده و همکااتون

دت کزها و گرسفندون نوود قبلسی که بلبیب  1/3دتصد و

دت سان  ،2041لندتسارن و همکااتون دت ساان 4332و

 3/3دتصد ومالم گلد اده وسات (.)Liapi et al., 2011

وستا ر و همکاتون دت ساان  2042نیاز نشاان دودناد واه

شاهدهشده تو یبرون که وساتالف دت وضاتیت

حساسیت جنسی نسبت که کیماتی رن دت گرسفند و کز

لب و هرو ،د ل ت ،وندوسه گزه ،نرع نمرنه ،حج نمرناه

وجرد ندوتد ( Roveyshedzadeh et al., 2015; Stau et

و توش بشخیع نسبت دود.

 ،)al., 2012; Anderson et al., 1992و ااا حاااجی

بفاو

کلتسی برس سنی شیرع دت طاوته حاضل نشاان

حاجیکال ی و همکاتون دت سان  2002دت کلتسی سارد

دود وه لوردگی کا سن توکطه ندوتد .دت طاوته تو شدسوده

کیان نمردند وه بمام گرسفندون لورده ،اده و بمام کزهای

و همکاااتون دت سااان  ،2041حاااجی حاااجیکال ی و

لورده ،نل کردناد و وساتالف تنایدوتی کاین دو جان

همکاتون دت سان  2003و وساتا ر و همکااتون دت ساان

وجارد دوتد ( .)Haji Hajikoulaei et al., 2002ووبتاه،

 2042نیز طاکق کا کلتسی حاضل ،وتبباط تنیدوتی کین

حااااجیکال ی و همکااااتون دت کلتسااای د رااالی توی

سن و لواردگی کاه ا کرکااوتل رم ووو ارم بحاتگرناه

گاو یب کا وستفاده وس تن ل یزی ذ نیزسرن نشان دودند

وجارد ندوشاته وسات ( Stau et al.,

نال و ااده وس نظال

پااتوبرکلوزرس

Haji

;2012

;Hajikoulaei et al., 2008
 .)Roveyshedzadeh et al., 2015و ن دتحاوی وست وه

لبیزی و همکاتون دت سان  2044نشان دودناد واه شایرع

سل ی ا کرکاوتل رم ووو رم بحتگرنه پاتوبرکلوزرس
کا وفزو ب سان دومهاا وفازو ب ای اکاد ( Attili et al.,

 .)2011کلتساای تاارن نشااان اایدهااد لوااردگی کااه

ا کرکاااوتل رم ووو اارم بحااتگرنااه پاااتوبرکلوزرس
تمرالً دت سنین پا ین کاهسصار

دت کادو برواد و دت

سن س ل ک اهری وبفاق یوفتاد .همچناین شاخع
شده وست کلوی لن وه کاوتلی که وندوسی واافی دت حا

وه وستالف تنایدوتی کاین جان

لواااردگی کاااه ا کرکااااوتل رم ووو ااارم بحاااتگرناااه

پااتوبرکلوزرس

وجارد نادوتد ( Haji Hajikoulaei et

.)al., 2008
دت و ن طاوته وگلشه فلووونی نسابی لواردگی دت نااطق
ختز

تفاو

کرد ،و ا و ن بفاو

تنیدوت نبارد و کاه

نظل یتسد نطقه جرلوفیا ی فاوترت سطل کلوی لوردگی
حسرب نمیشرد وه و ن نتا ج کا طاوته تو شادسوده و
همکااااااتون دت گرسااااافند هااااا سااااارونی دوتد
()Roveyshedzadeh et al., 2015
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 اد نظال،ونتلن و پیشریلی کا جاد ت

کا ستی وقدو ا

و ن طاوته نشان یدهد یزون شیرع مفرنت دت کزهاای

.سیاستگاوتون کهدوشتی قلوت گیلد

.کا و کدون ساکقه وسهان وستالف ل اتی تنایدوتی دوتد
کاه

سپاسگزاری

وس و ن نتا ج شنین کل ایل اد واه پااتوبرکلوزرس

.وسهان دت کزهای وستان طلح یکاشد

منرون ک ما

نر سااندگان وس تاوناات پووهشاای دونشااراه شااهید

طاوته حاضل نشان دود وه شیرع سال ی ا کرکااوتل رم

شملون وهروس که ساطل با ین هز نه وجالوی و ان بحقیاق

ًدت کزهای وستان نسبتا

-  نر سندگان ومالم یدوتند واه های.قدتدونی ینما ند

 کاا برجاه کاه وهمیات و ان ما ا دت.قاک برجه وسات

.گرنه بضاد نافتی ندوتند

صنتت دو رالوتی و همچناین جنباه سئرنارس کاردن لن

ووو رم بحتگرنه پاتبرکلوزرس

منابع

 Anderson, N.V., Robert, G.H., Alfred, M.M. and Robert, H.W.H. (1992). Veterinary
Gastroenterology, 2nd ed., London: Lea and Febiger, pp: 783-789, 790-791.
 Attili, A.R., Ngu, N.V., Preziuso, S., Pacifici L., Domesi A. and Cuteri V. (2011). Ovine
paratuberclosis: a seroprevalence study in dairy flocks reared in the Marche region, Italy. Veterinary
Medicine International Journal, 7(3): 1-10.
 Bauman, C.A., Jones-Bitton, A., Menzies, P., Toft, N., Jansen, J. and Kelton, D. (2016). Prevalence of
paratuberculosis in the dairy goat and dairy sheep industries in Ontario, Canada. Canadian Veterinary
Journal, 57: 169-175.
 Coelho, A.C., Pinto, M.L., Coelho, A.M., Aires, A. and Rodrigues, J. (2010). A seroepidemiological
survey of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis sheep from the North of Portugal. Pesquisa
Veterinaria Brasileira Journal, 30(11): 903-908.
 Dimarelli-Malli, Z., Stevenson, K., Sarris, K. and Sossidou, K. (2009). Study of microbiological and
molecular typing aspects of paratuberculosis in sheep and goats in Northern Greece. Transboundary
and Emerging Diseases, 56(6-7): 285-290.
 Dixit, M., Filia, G., Singh, S.V. and Gupta, M.P. (2013). Prevalence of paratuberculosis in Small
Ruminants in Punjab. Indian Veterinary Journal, 90(4): 25-26.
 Haji Hajikoulaei, M.R., Ghorbanpour, M. and Amirsoleimani, M. (2008). An abattoir study of the
Mycobacterium avium paratuberclusis infection in buffalo in Ahwaz. Iranian Journal of Veterinary
Clinical Sciences, 2(1): 55-58. [In Persian]
 Haji Hajikoulaei, M.R., Ghorbanpour, M. and Fard Bijar kenari, A. (2002). A study on the prevalence
of Mycobacterium avium paratuberclusis in sheep and goat slaughtered at Ahwaz abattoir. ScientificResearch Iranian Veterinary Journal, 5(8): 15-22. [In Persian]
 Juste, R.A., Marco, J.C., Saez de Ocarz, C. and Aduriz, J.J. (1991). Comparison of different media for
the isolation of small ruminant strains of Mycobacterium paratuberculosis. Veterinary Microbiology,
28(4): 385-390.
 Kumthekar, S., Manning, E.J.B., Ghosh, P., Tiwari, K., Sharma, R.N. and Hariharan, H. (2013).
Mycobacterium avium sub species paratuberculosis confirmed following serological surveillance of

314

سعید باقری و همکاران



















... بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم اوویوم تحتگونه

small ruminants in Grenada, West Indies. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 25(4): 527530.
Lee, K.W., Jung, B.Y., Moon, O.K., Yang, D.K., Lee, S.H., Kim, J.Y., et al. (2006). Seroprevalence
of Mycobacterium subspecies avium paratuberculosis in Korean Black Goats (Capra hircusaegagrus).
Journal of Veterinary Medicine Science, 68(12): 1379-1381.
Liapi, M., Leontides, L., Kostoulas, P., Botsaris, G., Iacovou, Y., Rees, C., et al. (2011). Bayesian
estimation of the true prevalence of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in
Cyproit dairy sheep and goat flocks. Small Ruminant Research, 95(2-3): 174-178.
Mainer-jaime, R.C. and Vazquez-Boland, J.A. (1998). Factors associated with seroprevalence to
Mycobacterium paratuberculosis small-ruminants farms in the Madrid region (Spain). Preventive
Veterinary Medicine, 34(4): 317-237.
Martinez Herrera, D.I., Villagomez-Cortes, J.A., Mendez, A.M. and Flores-Castro, R. (2012).
Seroepidemiology of goat paratuberculosis in five municipalities of central Veracruz, Mexico.
Tropical and Subtropical Agroecosystems, 15(2): 82-88.
Mercier, P., Baudry, C., Beaudeau, F., Seegers, H. and Malher, X. (2010). Estimated prevalence of
Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis infection in herds of dairy goats in France.
Veterinary Record, 167(11): 412-415.
Mpenda, F. and Buza, J. (2014). Seroprevalence of paratuberculosis in goats and sheep in Arusha,
Northern Tanzania. International Journal of Science and Research (IJSR), 11(9): 541-545.
Nemati, M. (2015). Detection of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in the mesenteric
lymph nodes of goats by PCR and culture. Journal of Livestock Science and Technologies, 3(2): 5660.
Parka, T.K., Allen, A.J., Bannantine, J.P., Seo, K.S., Hamilton, M.J., Abdellrazaq, G.S., et al. (2011).
Evaluation of two mutants of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis candidates for a live
attenuated vaccine for Johne’s disease. Vaccine Journal, 29(29-30): 4709-4719.
Pithua, P. and Kollias, N.S. (2012). Estimated Prevalence of Caprine Paratuberculosis in Boer Goat
Herds in Missouri, USA. Veterinary Medicine International, Article ID 674085, 5pages, doi:
10.1155/2012/674085.
Pruvot, M., Forde, T.L., Steele, J., Kutz, S.J., Buck, J.D., Meer, F.V.D. and Orsel, K. (2013). The
modification and evaluation of an ELISA for the surveillance of Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis infection in wild ruminants. BMC Veterinary Research, 9(5): 1-8.
Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W. and Constable, P.D. (2007). Veterinary Medicine, A
Textbook of Disease of Cattle, Horse, Sheep. Pigs and Goats. Vol 2, 10th ed., Philadelphia: Saunders,
pp: 1017-1043.
Roveyshedzadeh, S., Haji Hajikolaei, M.R., Pourmehdi Boroujeni, M. and Ghorbanpoor, M. (2015).
Seroprevalence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis infection in sheep in Khuzestan
province. Journal of Veterinary Microbiology, 11(2): 119-128. [In Persian]
Stau, A., Seelig, B., Walter, D., Schroeder, C. and Ganter, M. (2012). Seroprevalence of
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in small ruminants in Germany. Small Ruminant
Research, 105(12): 361-365.
Villari, S., Castiglione, F. and Monteverde, V. (2009). Seroprevalence of Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis (MAP) in ovine and caprine farms in Trapani, Sicily. In Proceedings of the
17th International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants,
Perugia, Italy, PP: 117-118.
Whittington, R.J., Lloyd, J.B. and Reddacliff, LA. (2011). Recovery of Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis from nematode larvae cultured from the faces of sheep with Johne’s disease.
Veterinary Microbiology, 81(3): 273-279.
Whittington, R.J., Marsha, I.B., Saunders, V., Grant, IR., Juste, R., Sevilla, I.A., et al. (2011). Culture
phenotypes of genomically and geographically diverse Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
isolates from different hosts. Journal of Clinical Microbiology, 49(5): 1822-1830.

315

Veterinary Clinical Pathology, Vol.10, No 40, Winter 2017

Seroprevalence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis
infection in goats of Khuzestan province
Bagheri, S.1, Pourmahdi Borujeni, M.2*, Haji Hajikolaei, M.R.3, Ghorbanpoor
Najafabadi,M.4
1- D.V.M. Graduate, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz,
Ahvaz , Iran.
2- Associate Professor, Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid
Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3. Professor, Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran
University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4- Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran
University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
*Corresponding author's email: pourmahdim@scu.ac.ir.
(Received: 2016/9/26 Accepted: 2017/1/7)

Abstract
Paratuberculosis or Johne's disease is chronic infectious granulomatous enteritis of ruminants,
which has a worldwide occurrence. It is caused by Mycobacterium avium subspecies
paratuberculosis and the most common symptoms of disease in goats are cachexia, anorexia and
severe disability. The aim of this study was to survey seroprevalence of Mycobacterium avium
paratuberculosis in goats of Khuzestan province and its correlation with host and environmental
determinants. In this study sera samples were collected randomly from 368 goats in Ahvaz,
Hendijan, Izeh, Shushtar, Dezful and Susangerd cities and were tested by ELISA. Apparent and
real seroprevalence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis were 7.07% (95% CI:
4.47-9.67 percent) and 13.8% (95% CI: 10.3-17.3 percent), respectively. This study showed that
infection increased with age and odds of infection between the age, based on year and disease is
1.08 (95% CI: 0.86-1.35) (p>0.05). Relative frequency of positive samples in females was more
than males and the odds of infection in female goats was 1.19 (95% CI: 0.4-3.59) times the
males (p>0.05). The odds of infection in goats with history of diarrhea was 4.38 (95% CI: 1.929.96) times more than goats without this history (p<0.001). The seroprevalence in Ahvaz,
Dezful, Izeh, Shushtar, Hendijan and Susangerd was 8.06% 5%, 4.92%, 13.33%, 2.67% and 5%
respectively (p>0.05). This study confirms that Mycobacterium avium subspecies
paratuberculosis exists in goats of Khuzestan province and preventive and control measures
should be considered by health authorities.
Conflict of interest: None declared.
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