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چکیده

میشود؛ مشخص میگردد .ویروس عامل بیماری طاعون

طاعون نشخوارکنندگان کوچک ( )PPRیک بیماری ویروسی مهم از نظر اقتصادی در

نشخوارکنندگان کوچک ) (PPRVدر جنس موربیلیویروس

بین گوسفندان و بزها میباشد که در ایران به صورت اندمیک میباشد .این تحقیق به

) (Morbillivirusاست که در خانواده پارامیکسوویریده

منظور مقایسه مقادیر سرمی ویتامین  Aو بتاکاروتن در گوسفندان و بزهای سرم مثبت
بر علیه بیماری  PPRبا دامهای سالم در شهرستان خدابنده در تابستان سال  1397انجام

) (Paramyxoviridaeقرار دارد ( .)1مرگ ومیر و واگیری در

گرفت 200 .نمونه خون از ورید وداج گوسفندان (150رأس) و بزها ( 50رأس) که در

این بیماری می تواند تا  95درصد باشد که خسارات

مقابل این بیماری واکسینه نشده بودند جمع آوری شد و پس از جداسازی سرم با

اقتصادی قابل توجهی را به دامداران وارد میکند .در ایران

استفاده از روش االیزای رقابتی آلودگی سرمی مورد آنالیز قرار گرفت .شیوع سرمی
 PPRدر گوسفندان با  108مورد ( 72درصد) و در بزها با  36مورد ( 72درصد) بود.

برای نخستین بار ،بیماری PPRتوسط بازرگانی و همکاران

دامهایی که آلودگی سرمی داشتند در گروه بیمار ( 144راس) و دامهای سرم منفی در

در ایالم گزارش شد و خسارات اقتصادی ناشی از بیماری

گروه سالم ( 56راس) قرار گرفتند .سپس سطح سرمی ویتامین  Aو بتاکاروتن با روش

شامل از بین رفتن بره و بزغاله ،کاهش شیر ،هزینههای دارو

هگزان مورد سنجش قرار گرفت .میانگین ویتامین  Aو بتاکاروتن سرم در گروه بیمار
به ترتیب 4/1 mg/dl

 27/6 ±و mg/dl

 19/5 ± 3/2و در گروه سالم

به ترتیب mg/dl

و واکسن 1/5 ،میلیون دالر برآورد شد .این بیماری در 28

 58/9 ± 3/2و  19/8 ± 2/1 mg/dlبودند .تفاوت معنیداری بین ویتامین  Aسرم در

استان ایران گزارش شده است .از آنجا که عالیم این بیماری

بین دو گروه سالم و بیمار وجود داشت ( )p>0/05ولی تفاوت در مقدار سرمی

شبیه به بیماریهای دیگر مانند زبان آبی ،اکتیمای واگیردار،

بتاکاروتن معنیدار نبود .نتیجه نهایی اینکه با توجه به پایین بودن سطح سرمی ویتامین
 Aدر دامهای آلوده به این بیماری در مناطقی که واگیری این بیماری وجود دارد جهت

قطعی بیماری الزم است (.)2

تامین این ویتامین و تقویت سیستم ایمنی از شکل تزریقی آن بهره برد.

واژگان کلیدی :بتاکاروتن ،سرم ،گوسفند ،ویتامین .A

تشخیص  PPRعمدتاً بر اساس جداسازی ویروس و

تاریخ دریافت 1398/12/21 :تاریخ پذیرش1399/3/15 :

روشهای سرولوژیک مانند آگار ژل ایمنودیفیوژن،
کانترایمنوالکتروفورزیس و الیزای رقابتی است ،اما روشهای

مقدمه
طاعون نشخوارکنندگان کوچک

پاستورولوز و ...میباشد ،تأیید آزمایشگاهی جهت تشخیص

petits

des

(Peste

) ruminantsیک بیماری فوق العاده مسری در بین
گوسفندان و بزها میباشد .بیماری با عالئمی همچون تب
باال ،پنومونی ،ترشحات چشم و بینی ،تورم دهانی زخمدار،
التهاب ملتحمه ،نکروز و زخم شدن غشاء مخاطی دستگاه
گوارش که باعث رخداد اسهال شدید (گاستروانتریت)

مذکور ،به طور گستردهای درحال جایگزینی با روشهای
تشخیص بر پایه ژنوم مانند واکنش زنجیرهای پلیمراز با
استفاده از آنزیم رونوشت برداری و ) (RT-PCRمعکوس
هیبریداسیون اسیدنوکلئیک هستند؛ زیرا این روشها از
حساسیت

و

ویژگی

باالتری

برخوردارند.

جداسازیویروس  PPRبه طور معمول ،از سلولهای

برای

Vero

 -1دستیار بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ،گروه کلینیکال پاتولوژی و بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ،دانشکده
دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
*  -2دانشیار بخش بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تبریز،
ایران)(alihassanpour53@gmail.com
 -3دانشجوی دوره دکتری عمومی دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
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استفاده میشود .برای کشت این ویروس ،میتوان از کشت

نظر ابتال به ویروس  PPRتوسط آزمایش االیزای رقابتی

اولیه سلولهای کلیه و پوست گوسفند و بز استفاده کرد .در

مورد بررسی قرار گیرند .از طرفی ویتامین  Aبه عنوان یک

هرحال جداسازی نیازمند انجام چندین پاساژ برای دیده

عامل مهم برای ترمیم مخاطات و غشاهای آسیب دیده

شدن  CPEاختصاصی ویروس است .بنابراین جداسازی

میباشد و با توجه به رخداد ضایعات تخریشی در دهان

ویروس عالوه بر آنکه زمانبر است ،نیازمند تجهیزات

دامهای بیمار و پنومونی در هنگام ابتال به بیماری میتواند

مربوط به کشت سلول بوده که در اغلب کشورهای درحال

دچار تغییرات سرمی شود .همچنین با توجه به اهمیت

توسعه دسترسی به آنها با محدودیتهای زیادی همراه است.

بتاکاروتن به عنوان پیشساز ویتامین  ،Aاندازه گیری این

به طور کلی ،در میان تکنیکهای متنوع ابداع شده برای

ماده در دامهای مورد بررسی نیز به انجام رسیده است .نقش

تشخیص ویروس  PPRتکنیک مناسبتر و با حساسیت باال

ویتامین  Aدر سیستم ایمنی اثبات شده است و کاهش مقدار

 PCRگزارش شده است ( )3و عالوه بر آن ،درکنار

آن در بدن و بدنبال آن ضعف سیستم ایمنی و استعداد بدن

حساسیت ،این تکنیک میتواند در تشخیص توالی جداشده

دام به رخداد آلودگی به بیماریهای مختلف عفونی از جمله

از  PPRVمتغیر نواحی جغرافیایی مختلف استفاده شود ولی

طاعون نشخوارکنندگان کوچک محتمل است لذا هدف این

با این وجود سنجش  ELISAدرتشخیص PPRVاز

مطالعه مقایسه میزان ویتامین  Aو بتاکاروتن سرم در

جداسازی ویروس ،حساستر گزارش شده است .االیزای

گوسفندان و بزان سالم با دامهایی که آلودگی سرمی به

رقابتی ( )Competitive ELISAعالوه بر اینکه زمان الزم

طاعون نشخوارکنندگان کوچک مثبت دارند ،میباشد.

برای تشخیص ویروس  PPRرا کاهش میدهد ،دارای
حساسیت و ویژگی بسیار باالیی در تشخیص این ویروس
است (.)4

مواد و روشکار
در این مطالعه که در شهرستان خدابنده انجام شد تعداد 150

کمبود ویتامین  Aیکی از مهمترین اختالالتی است که

رأس گوسفند ماده و  50رأس بز ماده در محدوده سنی یک

میتواند سالمت دامها را تهدید نموده ،منجر به بروز

الی پنج سال و با میانگین وزن زنده  40الی  60کیلوگرم

بیماریهای مختلف از جمله پنومونی ،کوری ،اختالالت

مورد بررسی سرولوژیک قرار گرفتند .برای این منظور ،پس

دستگاه عصبی و به دنبال آن رخداد خسارات اقتصادی قابل

از هماهنگی با شبکهی دامپزشکی شهرستان خدابنده و کسب

توجهی شود .اما گاه به صورت مرزی بروز کرده و علیرغم

اطالعات در ارتباط با عدم دریافت واکسن  PPRدر منطقه ،با

نبود نشانه درمانگاهی واضح موجب کاهش اشتها و همچنین

مراجعه به روستاهای اطراف شهرستان خدابنده که همزمان

کاهش بهرهوری دام خواهد شد ویتامین  Aدر در تقویت

دارای گوسفند و بز بودند پس از مقیدسازی در مجموع از

سیستم ایمنی هومورال نقش دارد .ایمنی هومورال به واسطه

 100گله اقدام به اخذ خون توسط ونوجکت از سیاهرگ

لنفوسیتهای  ،Bانجام میشود و با تولید پادتنها با عوامل

وداج گردید .نمونهها در ظرف کلمن حاوی یخ ظرف مدت

مهاجم مبارزه میشود ( .)1از آنجا که این بیماری در ایران به

کمتر از  6ساعت به آزمایشگاه منتقل شدند تا سرم خونی

صورت اندمیک بوده و مناطق مختلفی از کشور دارای

نمونهها

در

کانونهای متعدد این بیماری میباشد سعی بر این شد تا در

میکروتیوبهای شماره گذاری شده تا زمان انجام آزمایش

این مطالعه ،نشخوارکنندگان کوچک شهرستان خدابنده از

در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند .برای انجام
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ID VET

برای اندازه گیری مقدار ویتامین  Aو بتاکاروتن ،پس از

مراحل آزمایش االیزای رقابتی (با استفاده از کیت

کشور فرانسه) در ابتدا نمونههای سرمی از فریزر خارج و در

جداسازی سرم یک سیسی از آن ،به لوله آزمایشی دیگر

دمای اتاق یخ زدایی شدند؛ همچنین تمام محلولهای

انتقال یافته ،یک سیسی الکل اتیلیک  96درصد و 3

آزمایش قبل از استفاده در دمای محیط قرار گرفته (21 ± 5

سیسی هگزان به آن افزوده میشد .در مرحله بعد ،لولهها به

درجه سانتیگراد) و سایر محلولهای مورد نیاز تهیه شدند.

مدت  10دقیقه با استفاده از همزن برقی تکان داده شده و

در ابتدا به هر یک از گودهها  25میکرولیتر از محلول بافر

سپس به مدت  10دقیقه با سرعت  2000دور در دقیقه

رقیق کننده  13اضافه شد .سپس  25میکرولیتر نمونه سرمی

سانتریفوژ میگردید .آنگاه قسمت باالیی لوله (هگزان)

به گودهها اضافه شد و پلیتها در 37± 3درجه سانتیگراد به

برداشت و جهت اندازهگیری جذب نوری به دستگاه

مدت  45±4دقیقه انکوبه شدند .در مرحله بعد پس از رقیق

میکروپلیت ریدر انتقال مییافت .جهت تعیین میزان جذب

سازی محلول کونژوگه  10Xبا محلول بافر  4به میزان

نمونه ،ابتدا دستگاه به وسیله هگزان (شاهد) در طول موج

محلول کونژوگه  1Xتهیه شد و به هریک از گودهها 100

 325نانومتر تنظیم شده میزان جذب آن صفر میگردید .در

میکرولیتر از محلول کونژوگه  1Xاضافه شد و بعد از اتمام

این مرحله میزان جذب نمونهها در این طول موج قرائت و

این مراحل پلیتها در 21± 5درجه سانتیگراد به مدت

ثبت میشد ،سپس دستگاه به وسیله بالنک (هگزان) برای

 5±30دقیقه انکوبه شدند .بعد از انجام انکوباسیون ،هر یک

طول موج  453نانومتر تنظیم و میزان جذب نمونهها مجدداً

از گودهها توسط  300میکرولیتر از محلول شست و شو 3

اندازهگیری میگردید .برای محاسبه میزان ویتامین  Aو

بار شست و شو داده شدند به نحوی که در بین دفعات

بتاکاروتن سرم (میکروگرم در دسی لیتر) با بهره بردن از

شست و شو از خشک شدن گودهها جلوگیری شد .سپس

فرمول ارائه شده توسط سوزوکی صورت گرفت (.)5

 100میکرولیتر از محلول سوبسترا به هریک از گودهها اضافه
شد و بعد از اتمام این مرحله پلیتها در  21±5درجه

غلظت بتاکاروتن سرم برحسب میکروگرم در دسی لیتر=

سانتیگراد به مدت  15±2دقیقه انکوبه شدند .در مرحله بعد
 100میکرولیتر از محلول متوقف کننده به هریک از گودهها
اضافه شد تا ادامه واکنش را متوقف کند .و در نهایت

غلظت ویتامین  Aسرم بر حسب میکروگرم در دسی لیتر=

پلیتها در داخل دستگاه االیزا ریدر قرار گرفته و در
 OD=450nmقرائت و ثبت شد .برای هر نمونه درصد
رقابت ( )S/Nطبق فرمول زیر محاسبه شد.
نتایج این تحقیق بصورت توصیفی بیان شد و برای مقایسه
= × 100S/N
عدد حاصله از درصد رقابت اگر کمتر از  50درصد بود
نمونه را به عنوان نمونه مثبت ،اگر بین  50درصد تا 60
درصد بود به عنوان نمونه مشکوک و اگر بیش از  60درصد

مقادیر ویتامین  Aو بتاکاروتن از بین حیوانات سالم و بیمار
از نرم افزار آماری ) SPSS (version.24و روش آماری

T

 .testاستفاده شد .مقادیر  p>0/05معنیدار در نظر گرفته
شدند.

بود به عنوان نمونه منفی در نظر گرفته شد.
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(میکروگرم در دسیلیتر) و در حیوانات بیمار مقدار ویتامین

نتایج
از  200نمونه سرمی  144عدد ( 72درصد) در مقابل تست
االیزای رقابتی واکنش نشان داده و مثبت بودند .شیوع سرمی
در گوسفندان  72درصد با  108مورد و در بزها  72درصد با

 Aو بتاکاروتن به ترتیب برابر با ( 27/6 ± 4/1میکروگرم در
دسیلیتر) و ( 19/5 ± 3/2میکروگرم در دسیلیتر) بود .از
لحاظ آماری تفاوت معنیداری بین ویتامین  Aدر دو گروه

 36مورد بود که از لحاظ آماری تفاوت آماری معنیداری بین

سالم و بیمار وجود داشت ( )p>0/05ولی تفاوت آماری در

آنها مشاهده نشد(( )p value = 1جدول  .)1میانگین مقدار

مقدار سرمی بتاکاروتن وجود نداشت (جدول .)2

سرمی ویتامین  Aو بتاکاروتن در حیوانات سالم به ترتیب
برابر با ( 58/9 ± 3/2میکروگرم در دسیلیتر) و 19/8 ± 2/1

جدول  -1تعداد و درصد فراونی نمونههای مثبت سرمی به ویروس  PPRبر اساس گونه حیوانات
گونه

تعداد نمونه

تعداد نمونههای مثبت

درصد نمونههای مثبت

بز

50

36

 72درصد

گوسفند

150

108

 72درصد

کل

200

144

 72درصد

سطح معنیداری
()p value

1/00

جدول -2مقایسه میانگین مقدار ویتامین  Aو بتاکاروتن در حیوانات سالم و بیمار
پارامتر سرمی اندازهگیری شده

سطح معنیداری ()p value

گروه سالم

گروه بیمار

( 56مورد)

( 144مورد)

ویتامین A

58/9 ± 3/2

27/6 ± 4/1

0/0001

بتاکاروتن

19/8 ± 2/1

19/5 ± 3/2

0/844

*

* معنیدار در سطح p>0/05

بحث

توقف واکسیناسیون بر علیه طاعون گاوی متولد شدهاند و

شیوع سرمی  72درصد بیماری  PPRطبیعت واگیردار بودن

هیچکدام از دامها بر علیه  PPRیا طاعون گاوی واکسینه

این بیماری در گوسفندان منطقه خدابنده را نشان میدهد .با

نشده بودند ،بنابراین شیوع سرمی تنها میتواند ناشی از

توجه به اینکه طاعون گاوی سالها پیش ریشه کن شده

آلودگی طبیعی با ویروس  PPRباشد .میزان شیوع سرمی در

است و گوسفندان و بزهای مورد مطالعه سالها پس از
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کمتر از میزان شیوع سرمی است که توسط ما گزارش شده

در دسی لیتر اعالم نموده و کاهش آن به مقدار 6/8

است .برای مثال مطالعهای که در کرمانشاه توسط فروغی و

میکروگرم در دسی لیتر را دلیلی بر وجود کمبود میدانند

همکاران با روش  RT-PCRانجام شده است شیوع سرمی

( .)1در ارزیابی خون  115رأس گوسفند سالم  3-5ساله از

برابر با  23/3درصد داشته است ( .)3طبق مطالعات انجام

دو جنس در کشور مصر ،مقدار ویتامین  Aسرم 68/3 ± 2/8

شده توسط رسولی و همکاران در اهواز شیوع سرمی را با

میکروگرم در دسیلیتر اعالم گردیده است ( Mert .)13و

استفاده از روش خنثی سازی ویروس  58درصد گزارش

همکاران در کشور ترکیه غلظت ویتامین  Aو بتاکاروتن در

کردهاند ( .)6در مطالعاتی که در کشورهای دیگر انجام شده

قوچهای مورد بررسی خود را به ترتیب  175/4 ± 9/4و

است  Kaihoو همکاران در کنیا این شیوع را با روش

 32/8 ± 2/2میکروگرم در دسیلیتر گزارش نمودهاند (.)14

االیزای رقابتی در حدود  36درصد ( yousuf ،)7و

در مطالعه انجام شده بر روی  360گوسفند در شهرستان

همکاران در بنگالدش توسط روش االیزای رقابتی حدود 28

اهواز توسط هدایت و همکاران ،مقدار ویتامین  Aسرم 0/9

درصد ( Kgotlele ،)8و همکاران در تانزانیا با روش

 98 ±میکروگرم در دسیلیتر و مقدار بتاکاروتن سرم ± 1/5

االیزای رقابتی در حدود  10درصد ( )9و همچنین در

 209میکروگرم در دسیلیتر گزارش شده است ( .)15در

جمهوری نیجر  Farougouو همکاران با روش  PCRاین

تحقیق انجام شده توسط افشاری و همکاران در تبریز ،میزان

آلودگی را  45درصد گزارش کردهاند ()10؛ ولی با این

طبیعی ویتامین  Aو بتاکاروتن سرم گوسفندان مورد مطالعه

وجود در سال  2006با مطالعه ای که بر روی بزهای منطقه

به ترتیب  15/9-44/1و  13/1-23میکروگرم در دسیلیتر

بنگال در کانونهای آلوده بیماری به روش االیزای رقابتی

بود ( .)16همچنین طبق مطالعات مشایخی و همکاران مقدار

انجام شد ،میزان آلودگی به ویروس  PPRبرابر با 74/13

ویتامین  Aدر سرم گوسفندان سالم 42/45 ± 0/19

درصد بود که بیش از میزان شیوع سرمی گزارش شده توسط

میکروگرم در دسیلیتر گزارش شده است ( .)17طبق

ما بوده است ( .)11میزان شیوع آلودگی ویروس در سال

تحقیقات انجام شده در هند توسط  Katariaو همکاران بین

 2011در هندوستان به روش االیزای رقابتی بررسی شد و

مقدار سرمی ویتامین  Aدر حیوانات سالم و حیوانات مبتال

مشخص شد که از مجموع  1498نمونه سرمی ( 605رأس

به  PPRتفاوت آماری معنیداری وجود داشت ( )18که

گاو 432 ،رأس گاومیش 173 ،رأس گوسفند و  228رأس

همسو با مطالعات انجام شده توسط ما میباشد به نحوی که

بز)  21/83درصد نمونهها آلودگی سرمی داشتند که در گاو،

از لحاظ آماری تفاوت بسیار معنیداری در مقدار سرمی

گاومیش ،گوسفند و بز به ترتیب  11/07درصد16/20 ،

ویتامین  Aدر دو گروه سالم و بیمار وجود داشت .)p< 0.05

درصد 45/66 ،درصد و  38/54درصد بودند ( .)12این امر

با این وجود تفاوت آماری در مقدار سرمی بتاکاروتن که به

میتواند بیانگر این موضوع باشد که استفاده از یک روش

عنوان پیش ساز این ویتامین در بدن مطرح میباشد وجود

تکمیلی همانند روشهای مختلف  PCRدر کنار االیزای

نداشت  .)p> 0.05از نظر جذب ،عوامل زیادی در رژیم

رقابتی میتوانند برای ارزیابی دقیقتر استفاده شود.

غذایی از جمله چربیها و پروتئین ،جذب بتاکاروتن را

مقدار میانگین ویتامین  Aاندازه گیری شده توسط ما حدود
 43/2میکروگرم در دسیلیتر بود Constable .و همکاران
مقدار طبیعی ویتامین  Aدر خون برهها را  45/1میکروگرم

تحت تاثیر قرار می دهند .در دیواره روده کوچک بتاکاروتن
به وسیله آنزیم دی اکسیژناز به ویتامین  Aتبدیل می شود
( .)1کمبود ویتامین  Aدر نمونههای سرمی مثبت را میتوان
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