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بررسی عیار سرمی آنتیبادی ضد مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس بهروش
االیزا در گاوهای شیری هلشتاین
یاور حیدرزاده آسیابی ،1بهبود جعفری ،*2علی

حسنپور3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران.
 -2استادیار گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران.
 -3دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتdr.b.jafari@gmail.com :

(دریافت مقاله 96/6/11 :پذیرش نهایی)97/6/28 :

چکیده
بیماری یون از جمله عفونتهای مزمن باکتریایی در نشخوارکنندگان میباشد که با توجه به اسهال شدید و طوالنیمددتی کده ایجداد
میکند ،باعث تحلیل رفتن بدن دام میشود .هدف از این مطالعه ،بررسی عیار سرمی آنتیبادی ضدد مایکوبداکتریوم اویدوم زیرگونده
پاراتوبرکلوزیس (عامل بیماری یون) به روش االیزا و برآورد میزان آلودگی به عامل مدککور در گاوهدای شدیری مجتمد دامپدروری
کشتوصنعت مغان بود .در این مطالعه از تعداد  738رأس گاو شیری بالغ در مجتم کشتوصنعت و دامپدروری مغدان کده بدهطدور
تصادفی انتخاب شدند ،خونگیری شده و نمونههای سرمی در آزمایشگاه بهروش االیزا بررسی شدند .مطالعه حاضر نشان داد از تعداد
 738رأس گاو مورد آزمایش 58 ،رأس دارای عیار سرمی علیه مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس با درصدد  S/Pبیشدتر از
 60درصد بودند (میزان شیوع  7/86درصد) که  25رأس مثبت (با درصد  S/Pبیشتر از  70درصد) و  33رأس مشکوک (با درصد

S/P

بیشتر از  60تا  70درصد) بودند .به دلیل این که چهره بیماری یون اغلب تحت بالینی بوده و دام در ظاهر سالم بهنظر میرسد ،به سبب
دف میکروب در مدفوع و ترشحات بدن خود بقیه گله را نیز آلوده میکند .بنابراین ،انجام آزمدونهدای غربدالگری دورهای در گلده و
همچنین تست دامهای تازه وارد در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه اکیداً توصیه میشود.
کلیدواژهها :مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس ،آنتی بادی ،االیزا ،گاوهای شیری.
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اتفا میافتد ( .)Nebbia et al., 2006گزارش اتی مبن ی

مقدمه
بیماری ی ون ( )Johnes diseaseاز جمل ه عفون ت

بر ارتباط این بیماری با بیماری کرون در انس ان وج ود

های مزمن باکتریایی در نشخوارکنندگان اهلی و وحشی

دارد .بیماری کرون یک التهاب مزمن رودهه ا در انس ان

در سراسر جهان میباشد .عامل ایجادکننده ای ن بیم اری

میباشد .البته ،نتایج مطال ات متناقض ب ودهان د و خط ر

مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس م یباش د

مایکوباکتریوم اوی وم زیرگون ه پ اراتوبرکلوزیس جه ت

که باعث بروز بیماری مزمن و غیرقابل درمان م یگ ردد

سالمت عمومی تأئی د نگردی ده اس ت .ب ا ای ن وج ود،

که از نشانههای اصلی آن اسهال شدید و طوالنیمدت و

تشویق واحدهای شیری و پ رواری و دول ته ا جه ت

الغری شدید همراه با ت ورم ع رو لنف اوی موض ی و

توجه مستقیم به کنترل بیماری یون و ارزی ابی س المتی

لنفادنیت است .یون بیماری اختصاصی گاو ب وده ام ا در

ش یر و تولی دات گوش تی از ای ن نظ ر م یتوان د در

گوسفند ،بز و نشخوارکنندگان وحشی نیز دیده میشود.

پیشگیری از بیم اری ک رون م ورد توج ه ق رار گی رد.

در سال  1895یک محقق آلمانی به نام یون ،از گاوهایی

گسترش جهانی ای ن ب اکتری ناش ی از ص ادرات دام از

با عالیم (اسهال ،کمخونی پیشرونده ،الغ ری ش دید و

کشورهای اروپ ایی ب ه س ایر نق اط جه ان ب وده اس ت

در نهایت مرگ) گونهای از مایکوباکتریوم را جدا نم ود.

( .)Vannuffel et al., 1994ای ن بیم اری ب هص ورت

مایکوباکتریوم اوی وم زیرگون ه پ اراتوبرکلوزیس (عام ل

پیشروندهای نش خوارکنندگان را درگی ر ک رده و باع ث

بیماری یون) یک باکتری اسیدفست میباشد که باس یلی

زیانهای تولیدی فراوانی میگردد .حیوانات مبتال مقادیر

شکل و فاقد دی واره س لولی اس ت ( Donaghy et al.,

باالیی از ب اکتریه ا را از طری ق م دفو در آب و غ ذا

.)2003

پخش میکنند .عفون ت م م والً از هم ان ب دو تول د از

بیماری یون میتوان د ب رای م دته ای ط والنی

طریق جفت ،شیر ،آب یا ترشحات آلوده ن وزاد را مب تال

بدون عالیم بالینی در گله حضور داش ته باش د .م م والً

میکند .حیوانات بالغ م موالً مقاوم میشوند در حالیکه

حیوانات مبتال تب ندارن د .ت دادی از حیوان ات آل وده

آلودهاند و میکروب را پخش میکنند .راه انتقال ب اکتری

سوء تغذیه و ض ف نشان میدهند .عالی م قاب ل توج ه

از طریق شیر و مدفو حیوان آلوده م یباش د و بهت رین

بیم اری در خ الل چن د هفت ه پ س از ی ک موق ی ت

راه مقابله با این بیماری حذف حیوان آلوده از گله است

استرسزا نظیر زایمان ،دوره خشکسالی ،درجه ح رات

( .)Kalis et al., 1999هدف از این مطال ه بررسی عی ار

باال یا اس ترسه ای محیط ی ،تغیی رات تغذی های ،ع دم

سرمی آنتیبادی ضد بیماری یون بهروش االیزا و برآورد

باالنس جیره ،نقل و انتقال یا بیماریهای ه مزم ان ،رخ

درص د آل ودگی ب ه عام ل م ذکور در گاوه ای ش یری

میدهد .این باکتری موجب اف زایش ض خامت و ایج اد

مجتمع دامپروری کشتوصن ت مغان بود.

چینخوردگی در مخاط روده نشخوارکنندگان میگ ردد.
تولید ،در گلههای درگیر به شدت افت م یکن د و ای ن
درحالی است ک ه بیم اری در حیوان ات  3ال ی  6س اله
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اضافه گردید .دوره انکوبه  30دقیقه در دمای  23درج ه

مواد و روشها
در این بررسی از مجمو  738رأس گاو شیری بالغ

سانتیگراد اعمال گردید .در نهایت چاه که ا شستش و

ایستگاه سوم مجتمع کشتوص ن ت و دامپ روری مغ ان

داده شد و محلول سوبسترا اض افه گردی د .ب د از ط ی

(هم با عالیم بیماری و هم به ظاهر س الم) ک ه ب هط ور

دوره انکوبه  15دقیقه در دمای  23درج ه س انتیگ راد،

تصادفی انتخاب گردی ده بودن د ،خ ونگی ری از طری ق

محلول متوق فکنن ده ( )Stopاض افه گردی د .در پای ان

ورید دمی بهعمل آمد .نمونههای خون در اسر وقت به

میکروپلیت وارد دستگاه االیزا ری در گردی د و ب ا ط ول

آزمایشگاه ارسال و در آزمایشگاه پس از تش کیل لخت ه،

موج  405نانومتر مورد بازخوانی قرار گرف ت .دادهه ای

س رم نمون هه ا ج دا و توس م کی ت مخص و

بهدستآمده از نظر آماری مورد بررسی قرار گرفته و ب ه

مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پ اراتوبرکلوزیس (،ID.vet

صورت توصیفی بیان شدند.

محصول کشور فرانسه) به بررسی عیار آنتیبادی س رمی
ضد این باکتری در نمونهها به روش االیزا اقدام گردید.

یافتهها

برای انجام آزمایش االیزا ابتدا تم امی نمون هه ا ب ه

از ت داد  738رأس گ او م ورد آزم ایش 58 ،رأس

رقیقس ازی ش دند .در

دارای عیار سرمی علی ه مایکوب اکتریوم اوی وم زیرگون ه

ادامه ،از هر نمونه به میزان  100میکرولیتر به چاه که ا

پاراتوبرکلوزیس با درصد  S/Pبیشتر از  60درصد بودند

اضافه شد .در چهار چاهک ابت دایی نمون هه ای کنت رل

(میزان شیو  7/86درصد) که  25رأس مثبت (با درصد

مثبت و منفی اضافه گردید .ب د از طی دوره انکوب ه 45

 S/Pبیشتر از  70درصد) و  33رأس مشکوک (با درصد

دقیقه در دمای  23درج ه س انتیگ راد ،توس م محل ول

 S/Pبیشتر از  60تا  70درصد) بودند .جزئی ات مربوط ه

شستشو چاهکها شستشو داده ش د و در ادام ه ب ه ه ر

در جدول  1آورده شده است.

نسبت  1به  12با بافر مخصو

کدام از چاهکه ا  100میکرولیت ر از محل ول کونگوگ ه
جدول  -1وض یت آنتیبادی سرمی ضد مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس در گاوان تحت مطال ه
وضعیت آنتیبادی سرمی

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

مثبت

25

3/39

مشکوک

33

4/47

منفی

680

92/14

بحث و نتیجهگیری
بیماری یون یا پاراتوبرکلوزیس یک بیماری عفونی

گرانولوماتوز ،کشنده و پیشرونده همراه با تورم ع رو
لنف اوی موض

ی و لنفادنی ت اس ت ک ه توس م

غیرقابل درمان در نشخوارکنندگان سراسر جه ان اس ت.

مایکوب اکتریوم آوی وم تح تگون ه پ اراتوبرکلوزیس

از خصوص یات ای ن بیم اری آنتروکولی ت م زمن

(

supspecies

avium

Mycobacterium
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 )paratuberculosisیا  MAPایجاد م یش ود ( O'shea,

 250-200میلی ون دالر ( 351دالر ب هازای ه ر گ او در

 .)2011; Larsen et al., 2012پ اراتوبرکلوزیس در

سال) تخمین زده میشود ( Sohal et al., 2007; Clark

لیس ت بیم اریه ای The World Organization for

 .)et al., 2008اگرچه میزان خسارات اقتصادی بیم اری

 )OIE( Animal Healthدر گ روه  Bق رار گرفت ه و

یون در ایران بهدرستی مشخص نیست ،ولی ب ر اس اس

محدودیتهای تج اری ایج اد م یکن د ( Piras et al.,

پگوهش انجامشده در استان فارس مشخص ش د ک ه در

.)2015

گاوداریهای مثبت از نظر بیماری یون نسبت ب ه م وارد

مت داولت رین راه اب تال ب ه بیم اری ی ون ،آل ودگی

منفی ،تولید ش یر در ی ک دوره تولی دی 335 ،کیل وگرم

مدفوعی-دهانی گوسالهها با عامل بیماری میباش د ،ه ر

کاهش و فاصله بین دو گوسالهزای ی ،ب ه می زان  30روز

چن د انتق ال داخ ل رحم ی نی ز گ زارش ش ده اس ت

افزایش پیدا میکند (.)Ansari-Lari et al., 2009

( .)Collins et al., 2006شکل بالینی بیم اری ب ه دلی ل

از سویی دیگر اعتقاد بر ای ن اس ت ک ه M. avium

طوالنی بودن دوره کم ون ،م م والً در س نین ب االی دو

تحتگونه پاراتوبرکلوزیس در ب روز بیم اری ک رون در

سال اتفا میافت د ( .)Constable et al., 2017در ای ن

انسان نق ش دارد ( .)Chiodini et al., 1986عل یرغ م

بیماری سوء جذب مواد مغذی ،منج ر ب ه ت ادل منف ی

اینکه در ایران سالیان متم ادی از حض ور بیم اری ی ون

انرژی شده و انتروپاتی با از دست دادن پروتئین ،س بب

میگ ذرد ،ام ا مطال ات مح دودی روی ای ن بیم اری

اسهال متناوب یا مداوم میگردد که به آنتیبیوتی که ا و

ص ورت گرفت ه اس ت ( .)Seyyedin et al., 2010ای ن

داروهای ضد انگلی پاسخ نداده و منجر ب ه ک اهش وزن

مطال ات تنها در چند منطق ه از کش ور ص ورت گرفت ه

پیشرونده ،ض ف و در نهایت مرگ میشود ( Tiwari

است و در انجام آنها از تستهای تشخیص ی گون اگون

et al., 2006; Pinedo et al., 2008; Imirzalioglu et
 .)al., 2011خسارات ناشی از بیماری ب ه عل ت کش تار

استفاده شده است .از سوی دیگر به علت دوره نهفتگ ی

قبل از موعد ،ک اهش ارزش الش ه ،ک اهش وزنگی ری،
کاهش کیفیت و کمیت شیر ،کاهش ب اروری (ب ه عل ت
ک اهش ش کلگی ری جس م زرد و پروژس ترون س رم)،
افزایش حساسیت در براب ر بیم اریه ا و عفون ته ای
دیگر و افزایش هزینهه ای درم انی متوج ه دام داران و
صن ت دامپروری میباشد ( Sockett, 2000; Sadati et

.)al., 2012
به دلیل این که چهره بیماری یون غالباً تحت ب الینی
است ،دامداران م موالً ای ن بیم اری را نادی ده گرفت ه و
متوج ه خس ارات اقتص ادی آن نم یش وند .ض ررهای
اقتصادی این بیماری در ای االت متح ده امریک ا س االنه
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طوالنیمدت بیماری و در نتیجه افزایش ت داد دام دف ع-
کننده جرم ،راههای انتق ال مختل ف ،هزین هه ای ب االی
تسته ای تشخیص ی و ح ذف دامه ای ناق ل ،اج رای
برنامههای کنترل بیماری را مشکل ساخته و تفسیر نتایج
آزمایشگاهی ،چالشبرانگیز میباش د ( ;Sockett, 2000

.)Sohal et al., 2007
نتایج این پگوهش نشان داد که  3/39درصد گاوهای

مورد آزمایش از لح ا آنت یب ادی ض د مایکوب اکتریوم
اویوم مثبت بودند که کمت ر از گ زارش اخی ر وض یت
بیماری یون در ای ران ب ود .در دو مطال ه اخی ر ک ه در
استانهای تهران و البرز روی سرم گ او ب ه روش االی زا
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اج را ش ده ،می زان آل ودگی ب هترتی ب  15درص د

کشورهای جهان ،آمار و ارقام متفاوتی از میزان آل ودگی

( )Hatamifar et al., 2017و  3/19درصد ( Teymouri

س رمی دامه ا ب ه ی ون را نش ان م یده د .مطال ات

 )et al., 2016گزارش شد .روشهای مت دد دیگری نیز

اپیدمیولوژیک ،شیو سرمی بیم اری ی ون در بلگی ک را

برای ارزیابی وض یت ش یو بیم اری ی ون در من اطق

 6/6درصد و در هلند  2/7تا  6/9درصد نشان میدهن د

مختلف ایران مورد استفاده قرار گرفته اس ت .ب ه عن وان

( .)Boelaert et al., 2000در یک بررس ی روی گ اوان

مثال ،شیو گلهای بیماری یون در استان فارس با PCR-

جنوب غربی انگلستان ش یو بیم اری تح تب الینی ب ا

 Nestedدر نمون ه تان ک ش یر بررس ی و از می ان 110

استفاده از روش  PCRو کشت میکروبی به ترتی ب 3/5

نمونه تانک شیر  12نمونه مثبت بوده و شیو گلهای ب ه

و  2/6درصد گزارش ش ده اس ت ( Cetinkaya et al.,

ترتیب در ش یراز  8/6درص د ،مرودش ت  8/5درص د و

 .)1996در مطال های دیگر 2989 ،گاو با آزمایش کش ت

سپیدان  23/5درصد گ زارش ش د ( Haghkhah et al.,

مدفو بررسی گردیدند و  5درصد کشتها مثب ت ب ود

.)2008

( .)Kalis et al., 1999ش یو گل های در اروپ ا در

در پگوهش دیگری که در منطقه تبریز توسم انزاب ی

محدودهای بین  2درص د در ات ریش ،ت ا  55درص د در

و همکاران صورت گرفته است ،با انجام آزم ایش PCR

دانمارک گ زارش ش ده اس ت ( Gaemmagami et al.,

روی شیر  80رأس گاو مشکوک به ابتال به بیماری یون،

.)2012

ت داد  25نمونه ( 32درصد) مثبت گزارش ش ده اس ت.

اخیراً در ایرلند میزان آل ودگی ب ا اس تفاده از تس ت

همچنین موارد مت دد مثبت در ب ین گاوه ای ب ه ظ اهر

االیزای غیرمس تقیم  7/4درص د ب رآورد گردی ده اس ت

س الم و ش یر پاس توریزه نی ز گ زارش ش ده اس ت ک ه

( .)Kennedy et al., 2016در تحقیقی در آمریکا چن ین

نشاندهنده آلودگی نسبتاً باالی منطقه میباشد ( Anzabi

گزارش شد که  20-40درص د گل هه ای ش یری دارای

 .)et al., 2006فتحی و همکاران در سال  2011طی یک

مراحل مختلف بیماری یون هستند ( .)Stabel, 2001در

بررسی در آذربایجانغربی روی صد نمونه ش یر مرب وط

کل ،شیو انفرادی بیم اری در آمریک ا ب ین  1/8ت ا 18

به گاوهای سالم ،حضور مولکولی عامل بیماری ی ون را

درصد تخمین زده میشود (.)Lilenbaum et al., 2007

 12درص د اع الم نمودن د و همچن ین می زان حض ور

در یک بررسی دیگر روی گاومیش کوهاندار آمریکایی،

ملکولی عامل یون در گاوهای آل وده را (ب ا روش PCR

کشت مدفو از  14رأس گاومیش به عم ل آم د ک ه در

روی نمونههای شیر)  44درصد بیان داش تند ( Fathi et

 3/7درص د آنه ا کش ت مثب ت ب ود ( Huntley et al.,

.)al., 2011

 .)2005ش یو بیم اری در کش ور اس ترالیا در س ط

در یک تحقی ق روی گل هه ای ب ا سیس تم کنترل ی

انفرادی گاو شیری 1/9 ،درصد اس ت (.)Carter, 2012

ض یف از نظر بیماری یون ،چنین نشان داده شد که 7/8

در انت اریو  2/6درص د ( ،)Hendrick et al., 2005در

ت ا  80درص د گ اوان ،ب ا روش کش ت و  PCRمثب ت

کالیفرنیا  4/6درص د (،)Adaska and Anderson, 2003

میباشند ( .)Pavlas, 2005تحقیقات انجام شده در سایر

در گالیس یای اس پانیا  3/02درص د ( Diéguez et al.,
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 ،)2007در مکلنبورگ آلمان  12/2درص د ( Hacker et

مدفو ب وده و منج ر ب ه نت ایج منف ی ک اذب بس یاری

 )al., 2004از دامه ا از نظ ر س رمی آل وده ب ه بیم اری

میگردد (;Collins et al., 1991; Dargatz et al., 2001

تشخیص داده شدهاند.

.)Hardin and Thorne, 1996; Sockett, 2000
ی ون گ اوی

در واقع بس یاری از مطال ات ،حساس یت آزم ایش

در سال  1959یک مطال ه در خصو

در بریتانیا نشان داد که شیو بیماری ب الینی  0/6درص د

االیزای سرم خون را بر اساس نس بت توزی ع ارگانیس م

میباشد ( .)Withers, 1959مطال ات دیگر در انگلس تان

در مدفو که مثبت شده ،در محدوده  15ت ا  75درص د

در دهه نود میزان آلودگی شیرهای پاستوریزه که توس م

تخمین میزنند ( Sweeney et al., 1994; Whitlock et

آزم ایش  PCRمثب ت ش دهان د را  30درص د گ زارش

 .)al., 2000; Dargatz et al., 2001حساس یت االی زای

نمودهاند ( .)Millar et al., 1996پگوهش دیگری که در

جذبی در بررسیهای مختل ف ،متف اوت و از  15ت ا 88

آن از تکنی که ای  PCRو کش ت ب رای آزم ایش

درص د ذک ر ش ده اس ت (.)Pinedo et al., 2008

نمونههای کشتارگاهی استفاده ش ده ب ود ،نش ان داد ک ه

بههرحال ،بر اساس گزارشات موجود ،آزم ون االی زا در

شیو عفونت تحتبالینی در گاوان بالغ  3/5درصد و در

جهت شناسایی دامهای ب ا عفون ت پ اراتوبرکلوزیس و

گ اوان ج وان  2درص د م یباش د ( Cetinkaya et al.,

کنترل بیماری مفید است و دامه ای ب ا آزم ون االی زای

 .)1996در پگوهشی که در اسلوونی با روش االیزا انجام

مثبت قط اً آلوده میباشند و این تست میتواند به همراه

گرفت 3/4 ،درصد گاوان و  3/5درصد نش خوارکنندگان

عالئم بالینی بیماری و یا سایر آزمونها به عن وان تائی د

کوچ ک مثب ت بودن د ( .)Ocepek et al., 2002در

تشخیص نهایی م ورد اس تفاده ق رار گی رد .در دامه ای

مطال های دیگر با روش االیزا در کشور کره  3/3درص د

االیزا منفی انجام سایر آزم ونه ا جه ت اع الم نم ودن

گاوان از نظر سرمی مثبت تشخیص داده شدند ( Park et

عاری بودن دام از عفونت ضروری میباشد .با توجه ب ه

.)al., 2006

اینکه این بررسی در فاز تحتبالینی بیماری انج ام ش ده

گزارشات فو و نتایج بهدست آمده از ای ن مطال ه

است و احتماالً ت دادی از حیوانات عف ونی را ب ه دلی ل

حاکی از گسترش آلودگی در نقاط مختلف دنیا و ای ران

عدم تکوین پاسخ ایمنی هومورال و تولید آنتیبادی قابل

میباشد .آزمایشات مبتنی بر االیزا به دلی ل آس ان ب ودن

جستجو در بر نمیگیرد ،لذا میزان واق ی بیماری بیش از

جمعآوری نمونه (خون یا شیر) ،نت ایج س ریع تس ت و

این تخمین زده میشود .با در نظر گرفتن ای ن حقیق ت

هزینهای نسبتاً کم ،بسیار مطلوب میباشند .با این ح ال،

که پاسخ ایمنی ب ه عفون ت  MAPب هوس یله ایمن ی ب ا

به چند دلیل نتایج حاصل از االیزا نیاز به تفسیر دقی ق و

واسطه سلولی آغاز ش ده و مت اقب اً ب ا ایمن ی هوم ورال

محتاطانه دارد .با توجه به تأخیر زم انی ب ین عفون ت و

ادامه پیدا میکند ،عدم تش خیص مراح ل اولی ه بیم اری

ارائه باکتری به سیستم ایمنی برای ایجاد واکنش ایمن ی،

توسم آزمایشات سرمی قابل توجیه است.

حساسیت االی زای س رم ب رای تش خیص گاوه ایی ب ا

پس از ش رو عفون ت ب ا  MAPبرخ ی حیوان ات

عفونت تحتبالینی خیلی پایینت ر از حساس یت کش ت

پاسخ تیپ  Th1را نشان میدهند که به وسیله آزادسازی
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سایتوکاینهای پیشالتهابی مثل گاما اینترفرون به عن وان

 .)al., 2000در نتیجه ،تفسیر نتایج در این رابطه نیز با

فاکتوری کلیدی در کنترل عفونت مایکوباکتریایی نش ان

چالش مواجه است.

داده میشود .مت اقباً بسته به شرایم ،سیس تم ب ه س مت

به دلیل این که چهره بیماری یون غالباً تحت بالینی

پاس خ تی پ  Th2تغیی ر ک رده و آنت یب ادی IgG

است و دام بهظاهر سالم بهنظر میرسد ،به سبب دفع

غیرمحافظتی از سلوله ای  Bآزاد م یگ ردد .در نتیج ه

میکروب در مدفو و ترشحات بدن خود ،بقیه گله را

مراحل انتهایی بیماری پاراتوبرکلوزیس در گاو با ف الیت

نیز آلوده میکند .بنابراین ،انجام آزمونهای غربالگری

غالب  Th2و سط آنتیبادی باال ،ت داد زی اد باس یل و

دورهای در گله و همچنین تست دامهای تازه وارد در

کاهش پاسخ سلولی ب ه آنت یژنه ای اختصاص ی و در

کنار سایر اقدامات پیشگیرانه اکیداً توصیه میشود.

نتیجه افزایش است داد ابتال ب ه س ایر بیم اریه ا هم راه
است .بر طبق این دینامی ک ایمن یش ناختی ،حساس یت

سپاسگزاری

آزمونهایی که آنتیب ادیه ای اختصاص ی  MAPرا در

از کلیه افراد ،سازمانها و ارگانهایی ک ه در انج ام

مراحل اولیه و تحتب الینی بیم اری جس تجو م یکنن د،

این کار پگوهشی همکاری داشتهاند ،ص میمانه ق دردانی

پایین است (.)Heidarnejhad et al., 2017

میگردد.

در کل محدودیت و مشکل اصلی برای ارزیابی
آزمونهای تشخیصی یون ،فقدان یک استاندارد طالیی
بینقص است که مبین وض یت واق ی و مرحله صحی
عفونت در حیوانات مورد مطال ه باشد ( Whitlock et

تعارض مناف
نویسندگان اعالم م یدارن د ک ه در ای ن مطال ه
هیچگونه تضاد مناف ی وجود ندارد.
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