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چکیده

*3

که با وجود امکانات پیشرفته هنوز عامل بسیاري از موارد سقط

سقط جنین عامل زيانهاي اقتصادي حائز اهمیت به سرمايه دامی کشور و

جنین ناشناخته باقی مانده است.

موجب کاهش باروري و تولید است .عوامل عفونی مسئول بخشی از موارد سقط

طیف وسیعی از عوامل عفونی شامل انواع باکتريها ،ويروسها

جنین در گوسفند و اغلب ،واگیردار و مشترک بین انسان و دام هستند ،لذا از نظر

بهداشت عمومی نیز مورد توجه قرار گرفتهاند .کمپیلو باکتر فتوس و لپتوسپیرا

و انگلها و عوامل فیزيکی و غیره از عوامل سقط جنین هستند.

اينتروگانس ازجمله عوامل عفونی سقط جنین گوسفندي در سراسر جهان بوده و

بسیاري از عوامل سقط جنین بدون در نظر گرفتن خسارت

خسارات بهداشتی اقتصادي ناشی از آنها قابل توجه است .نظر به اهمیت سقط

اقتصادي و کاهش ناباروري در دام باعث ايجاد بسیاري از

جنین هاي کمپیلوباکتريايی و لپتوسپیرايی در گوسفند در مطالعه حاضر

عفونتهاي حاصل از کمپیلوباکتر فتوس تحت گونه فتوس و لپتوسپیرا
اينتروگانس در  89نمونه محتويات شیردان جنینهاي سقط شده گوسفند با روش

بیماريهاي مشترک بین انسان و دام میشوند و اين مسأله از

نظر بهداشت جوامع انسانی نیز داراي اهمیت است .کمپیلوباکتر

 PCRدر استان هاي اصفهان ،چهارمحال و بختیاري و خراسان رضوي مورد

فتوس و لپتوسپیرا اينتروگانس به عنوان دو عامل مهم سقط

نمونههاي بررسی شده 4/8 ،درصد بوده و نمونه آلوده به لپتوسپیرا يافت نشد .در

جنین در کنار ساير عوامل سقط از اهمیت خاصی برخوردارند

بررسی قرار گرفت .نتايج نشان داد ،میزان آلودگی به کمپیلوباکتر فتوس در
کل نتايج اين پژوهش نشان میدهد کمپیلوباکتر فتوس در بروز بخشی از موارد

زيرا هر دو از بیماريهاي مهم زئونوز میباشند.

لپتوسپیروز ،به نظر میرسد هر روش تشخیصی نقاط ضعفی داشته و نمیتوان

لپتوسپیروز يکی از عوامل مهم خسارات اقتصادي در دامهاي

سقط جنین گوسفند نقش دارد .با توجه به روشهاي مختلف تشخیصی
صرف استفاده ازيك آزمون به طور قطع حضور اين عامل را منفی دانست.
بنابراين توصیه میشود به طور همزمان از چند روش استفاده شود تا بتوان با
مقايسه نتايج حاصل به تشخیص دقیقتري دست يافت.

واژگان کلیدی ،PCR :سقط جنین ،کمپیلوباکتر فتوس ،لپتوسپیرا اينتروگانس
تاريخ دريافت 84/20/02 :تاريخ پذيرش89/3/9 :

مقدمه
هر ساله صنعت دامپروري با زيانهاي اقتصادي زيادي به علت
بروز سقط جنین روبرو میشود .اين خسارات به طور عمده
ناشی ازکاهش تولد بره و کاهش تولید شیر و عوارض پس از
سقط جنین نظیر عفونتهاي رحمی ،تأخیر در آبستنی بعدي،

اهلی است .بیشتر آلودگیهاي اين باکتري تحت بالینی است .با
اين همه سقط ،مردهزايی و تولد نوزادان ضعیف که تلفات باال
دارند از عوارض بیماري در گاو ،گوسفند ،اسب و خوک می-
باشد .سقط معموال در نیمه دوم آبستنی مشاهده میشود.
سقط جنین ناشی از لپتوسپیروز را تنها با روشهاي
آزمايشگاهی میتوان از ساير موارد سقط جنین تشخیص داد)22
و  .(3اين بیماري تكگیر بوده و تشخیص بالینی آن مشکل
است .واکنشهاي متقاطع میتواند بین لپتوسپیراهاي هم گروه
اتفاق بیفتد) .)21کمپیلوباکتر فتوس معموالً مسئول ايجاد سقط
جنین در دام میباشد ،عامل عفونتهاي فرصتطلب در افراد

ناباروري و جفت ماندگی است ).(29

ضعیف و زنان باردار بوده و ايجاد باکتريمی و تب مینمايد،

سقط جنین علتهاي مختلفی دارد و شدت آن به حدي است

عامل سپتی سمی کشنده و مننژيت در نوزادان است.

 - 2دانشجوي کارشناسی ارشد ،گروه پاتوبیولوژي ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران
 - 0استاد ،گروه پاتوبیولوژي ،دانشکده دامپزشک ی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران
* - 3استاديار ،گروه پاتوبیولوژي ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران
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کمپیلوباکتر فتوس يکی از مهمترين عوامل عفونی سقط بوده

نیاز به نمونهبرداري صحیح و کسب اطالعات دقیق از روند

که عمدتاً در دو ماه آخر آبستنی سبب سقط جنین میشوند.

بالینی سقطها از قبیل میزان و زمان رخداد سقط جنینها

میزان بروز سقط جنین در نواحی مختلف بر اساس شرايط و

احساس میشود.

مديريت پرورش گوسفند و وجود عوامل عفونی خاص

 PCRروشی است سريع و دقیق که حساستر از روش کشت

متفاوت است ( 9و .)4

بوده و داراي ويژگی بیشتري نسبت به تستهاي سرولوژيك

کمپیلوباکتر فتوس عامل مهم سقط جنین عفونی در گوسفند

براي تشخیص میباشد .در اين تحقیق با انجام روش PCRبراي

است .در بسیاري از گله ها ،اين باکتري به صورت همزيست

تشخیص دو عامل عفونی کمپیلوباکتر فتوس و لپتوسپیرا

رودهاي ،براي مدتهاي طوالنی و بدون عاليم ظاهري

اينتروگانس در سقط جنین گوسفندان ،اقدام گرديد تا درک

وجود دارد (.)29

صحیحی از وضعیت شیوع اين دو عامل بیماري زا در موارد

کمپیلوباکتر در میشها سبب سقط در شش هفته آخر آبستنی

سقط جنین بهدست بیايد.

میگردد .همچنین تولد نوزاد نارس ،مرده زايی (تولد بره
مرده) ،تب ،اسهال ،ترشحات شديد واژن قبل از سقط يا

مواد و روش کار

زايمان و متريت پس از دفع جنین ،تورم جفت به همراه

در اين مطالعه گذشته نگر از محتويات شیردان  89جنین

نکروز خونی کوتیلدونها را موجب میشود .جنینها معموالً

سقط شده گوسفند از استانهاي اصفهان ،چهارمحال و

اتولیز شده و در کبد نقاط نکروز زرد نارنجی ديده میشود .در

بختیاري و خراسانرضوي (در فاصله تیرماه  80تا خردادماه

بعضی از تحقیقات بیان شده که اگر آلودگی يا عفونت در

 )83نمونهگیري انجام شد .به منظور انجام بررسیهاي الزم،

ابتداي آبستنی رخ دهد منجر به جذب مجدد جنین میگردد و

نمونهها در لولههاي استريل قرار داده شد و به صورت

اگر عفونت در میانه آبستنی رخ دهد منجر به سقط در طی 22

منجمد به پژوهشکده بیماريهاي مشترک و آزمايشگاه

تا  02روز بعد میشود و نهايتاً اگر عفونت در آواخر آبستنی

میکروبشناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد منتقل

باشد منجر به تولد بره ضعیف و يا مرده میگردد (.)2

گرديد .در اين پژوهش ،سن جنینهاي سقط شده که از آنها

انتقال بیماري از طريق خوردن مواد آلوده به ترشحات جنین

نمونهگیري به عمل آمد ،باالي چهارماه بود.

سقط شده می باشد .پس از بلع مواد آلوده ،باکتري از روده

استخراج  DNAبا استفاده از کیت ( Gene All cell SV mini

به رحم رفته و منجر به صدمه رساندن به بافتهاي رحم و

 )250 p, Cat.no:108-152lمحصول کشور کره جنوبی طبق

جنین میشود .معموالً  %02از میشها در گله در اثرآلودگی

دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد .سپس با استفاده از

با کمپیلوباکتر سقط خواهند نمود اما در بعضی از گلههاي

نمونههاي DNAاستخراج شده از محتويات شیردان جنین

حساس شیوع سقط جنین تا  %92نیز میرسد .میشهاي

سقط شده واکنش زنجیرهاي پلیمراز با پرايمرهاي اختصاصی

مسن ايمن خواهند شد اما  9تا  %22از گله آلوده هر سال،

انجام گرفت.

سقط را ادامه میدهند.

حجم هر واکنش  PCRانجام شده در اين پژوهش 09

براي تشخیص عوامل ايجاد سقط جنین ،از يك طرف

میکرولیتر در نظر گرفته شد که اين حجم شاملDNA 0µl :

روشهاي دقیق تشخیص دهنده مورد نیاز بوده و از طرفی ديگر

(  )922µg/µlو  20/9µlمحلول ) Red Taq polymerase
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 ،ID NO: 5200300 ،Ampliqon،mastermix 2Xمحصول

توالیهاي طراحی شده مجدداً بالست شده تا بهترين توالی

دانمارک) 2/9 µl ،از هر يك از پرايمرها با غلظت 22

با حساسیت و ويژگی مناسب به کار گرفته شود .توالی هر

پیکومول و  8/9 µlآب مقطر ديونیزه استريل بود .پس از

پرايمر و طول امپلیکون آن در جدول  2قابل مشاهده است.

مخلوط کردن ،میکروتیوبهاي  PCRدر داخل دستگاه

به منظور تأيید محصوالت به دست آمده در واکنش ،PCR

ترموسايکلر ( ،Corbett-Researchاسترالیا) قرار داده شد.

 92میکرولیتر از محصوالت  PCRبراي تعیین توالی به

پرايمرها با استفاده نرمافزار  BLASTدر سايت  NCBIو

شرکت تکاپوزيست ارسال شد.

سايت  primer3طراحی گرديد .پس از طراحی پرايمر،
جدول  - 2پرايمرهاي استفاده شده در اين مطالعه
توالی پرایمر (´ 5به ´)3

نوع پرایمر

نام ژن

ACACTGGAGGACAACAGTTA

پرايمرF

16S ribosomal RNA gene

TTTACCCCTACACCACCAAT

پرايمرR

16S ribosomal RNA

TACGGTGGATTCATTCCAGG

پرايمرF

secY gene

AAAGGCGCTCACAAAGAATC

پرايمرR

secY gene

طول باند
930
389

نام باکتری

کمپیلوباکتر فتوس
لپتوسپیرا اينتروگانس

برنامه حرارتی  PCRعبارت بود از :سیکل حرارتی اول شامل

پس از انجام  ،PCRنمونهها در ژل آگاروز ( %2/9سیناژن،

 84ºCبه مدت  3دقیقه ،سیکل حرارتی دوم متشکل از32 :

ايران ،شماره کاتالوگ  )MR7730Cبا استفاده از سايز مارکر

چرخه و شامل  84ºCبه مدت  49ثانیه 90ºC ،به مدت  49ثانیه

با نام تجاري  GeneRuler 50 bp DNAمورد الکتروفورز

و  20ºCبه مدت  49ثانیه و در پايان سیکل حرارتی سوم به

قرار گرفتند.

صورت  20 ºCبه مدت  9دقیقه انجام گرفت (جدول.)0

نتایج

کنترل مثبت لپتوسپیرا اينتروگانس ( )ATCC 43642از موسسه
رازي تهران –کرج تهیه شد و کنترل مثبت کمپیلوباکتر فتوس از
کلکسیون میکروبی دانشگاه شهرکرد ( )ATCC 27374تهیه
گرديد.

در اين مطالعه  89نمونه مورد آزمايش  PCRقرار گرفت که

در مجموع  9نمونه از نظر وجود ژن کمپیلوباکتر فتوس
مثبت بودند .در جدول ( )3تعداد و درصد کل نمونههاي
بررسی شده ذکر شده است .آنالیز آماري نتايج با استفاده از

جدول  - 0برنامه حرارتی دستگاه ترموسايکلر
تعداد سیکل

مدت

دما (سانتیگراد)

مرحله

نرمافزار  SPSSS IBMنسخه  00تفاوت معنیداري بین میزان

2

 3دقیقه

84

دناتوراسیوان اولیه

شیوع باکتري در بین استانهاي مختلف مورد بررسی نشان

84

دناتوراسیون

90

اتصال

20

پیشروي

20

پیشروي نهايی

32
2

 49ثانیه
 9دقیقه

نداد.
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جدول  - 3شیوع کمپیلوباکتر فتوس در استانهاي مورد مطالعه
استان

تعداد نمونه

جمع موارد مثبت

درصد

اصفهان

38

3

2.1

چهارمحال و بختیاري

02

0

2.4

خراسان رضوي

30

2

2

جمع

89

9

4.8

در اين مطالعه در تصاوير ژل الکتروفورز مشاهده باند 930bp

براي کمپیلوباکتر فتوس و باند  389bpبراي لپتوسپیرااينتروگانس
نشاندهنده نتايج مثبت بود (نگارههاي  2و.)0
نگاره  -0تصويرژل الکتروفورز محصول  =2 PCRکنترل منفی0 ،و-3
نمونههاي منفی لپتوسپیرا- 4 ،کنترل مثبت لپتوسپیرا اينتروگانس- 9 ،
GeneRuler 50 bp DNA Ladder, Fermenta(La50

پس از تعیین توالی ،هم ترازي توالی گرفته شده از خوانش
سکانس محصوالت  PCRبه خوبی کفايت جداسازي ژنهاي
مورد نظر را تأيید نمود.
به طور کلی از  89نمونه مورد بررسی (جدول ،)9میزان کل
آلودگی در استان اصفهان  ،%2/1استان چهارمحال و بختیاري
 %2/4آلودگی کمپیلوباکتر فتوس مشخص گرديد و در استان
نگاره  -2تصويرژل الکتروفورز محصول  =2 ،PCRکنترل منفی- 0 ،

خراسان رضوي آلودگی صفر درصد بود .آلودگی به

کنترل مثبت کمپیلوباکتر فتوس3 ،و = 4نمونههاي مثبت کمپیلوباکتر

لپتوسپیرا اينتروگانس در نمونههاي جدا شده از شیردان

فتوس ) GeneRuler 50 bp DNA Ladder, Fermentas) La50- 9

مشاهده نگرديد (جدول .)4

جدول  - 4نتايج کلی  PCRدر نمونههاي سقط جنین
موارد مثبت

خراسان رضوی

مثبت

درصد

مثبت

درصد

مثبت

درصد

مثبت

درصد

کمپیلوباکتر فتوس

3

2/18

0

2/4

2

2

9

4.8

لپتوسپیرا اينتروگانس

2

2

2

2

2

2

2

2

جمع موارد مثبت

3

2/18

0

2/4

2

2

9

4.8

89

222

تعداد نمونهها
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اصفهان

چهارمحال و بختیاری

جمع

38

02

30
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بحث
سقط جنینهاي کمپیلوباکتريايی در گوسفند ممکن است حالت
همهگیر يا طوفانی پیدا کند که در اين صورت تا حدود %22

اطالعات به دست آمده به نظر میرسد مجموعه عوامل دخیل
در بروز سقط جنین در اين سه استان تنوع بیشتري داشته و بايد
مورد بررسی دقیق قرار بگیرند .در مطالعه حاضر در استان

دامهاي گله سقط می نمايند .مطالعات مختلفی که روي عوامل

خراسان رضوي نمونه مثبت يافت نشد و به نظر میرسد

سقط جنین در مناطق مختلف صورت گرفته نتايج متفاوتی را

بررسیهاي بیشتر با تعداد نمونه بیشتر میتواند درک

در رابطه با علت اصلی سقط نشان میدهد با وجودي که عوامل

صحیحتري از میزان شیوع اين باکتري در اين استان در اختیار ما

اصلی سقط جنین اغلب بدون توجه به ناحیه جغرافیايی يکسان

قرار بدهد.

است اما برخی ازآنها بطور مشخص محدود به ناحیه خاصی

صالح و همکاران در سال  2382با تهیه سوابهاي واژينال از

میشوند .با وجود اين شیوع سقط جنین تغییراتی را در رابطه با

 022گوسفند افشاري استان زنجان (  208نمونه از میشهاي

ناحیه جغرافیايی ،آب و هوا ،تغذيه ،جمعیت گله ،وضعیت

سقطکرده و  3نمونه از میشهايی که بره نارس به دنیا آورده

بهداشی گله ،دامهاي وحشی و برنامه هاي واکسیناسیون نشان

بودند و  99نمونه از میشهاي سالم) که به منظور تعیین DNA

می دهد .جداسازي باکتري کمپیلوباکتر فتوس با روشهاي
کشت و لپتوسپیرا اينتروگانس با روش سرولوژي امکان پذير
است .به منظور تشخیص از تست آگلوتیناسیون میکروسکوپی

باکتري به روش ( PCRدر باکتريهاي کوکسیال بورنتی،
کالمیدوفیال آبورتوس ،سالمونال انتريکا ،يرسینیا انترکولیتیکا،
کمپیلوباکتر فتوس و لپتوسپیرا اينتروگانس) انجام شده بود تنها

میتوان استفاده نمود .روشهاي کشت و جداسازي باکتري نیز

 DNAکمپیلوباکتر در نمونهها تشخیص داده شد و  %92/0از

در تشخیص اين باکتري استفاده میشود ولی به دلیل زمانبر

جنینهاي سقط شده آلوده به کمپیلوباکتر فتوس بودند( .)29از

بودن و نیاز به تأيید ثانويه با ساير تستها توصیه نمیشود.

تفاوت میزان شیوع اين مطالعه و مطالعه حاضر نتیجهگیري

روشهاي سرولوژيك به دلیل عدم تشخیص سريع و زود

میشود که عوامل جغرافیايی نظیر آب و هوا ،درصد رطوبت و

هنگام بیماري کارآمد نمی باشند نقطه ضعف ديگر

نوع تغذيه بر روي نوع و درصد عواملی که باعث سقط جنین

آگلوتیناسیون میکروسکوپی ( )MATوقت گیر بودن آن است.

میشوند ،تأثیر دارد.

همچنین استفاده از کشت زنده خطر عفونت انسان را بیشتر

 Gurturkو همکاران در يك مطالعه اپیدمیولوژيك از سال

میکند( .)29لذا استفاده از روشهاي مولکولی با حساسیت و

 0222تا  0220در ترکیه با روشهاي سرولوژيك نشان دادند

ويژگی بسیار باال به عنوان جايگزين روشهاي سرولوژيك

کمپیلوباکتر عامل بروز سقط جنین گوسفند در  %39موارد بوده

منطقی به نظر میرسند و به همین دلیل در مطالعه حاضر از اين

است( .)24بیشتر بودن میزان شیوع باکتري در اين مطالعه تا حد

روش براي شناسايی باکتريها استفاده گرديد.

زيادي به دلیل نوع آزمايش مورد استفاده براي تشخیص است

نتايج مطالعه احسانی و همکاران به روش  PCRدر مورد سقط

که حساسیت و ويژگی کمتري نسبت به  PCRدارد.

جنین در اين مناطق نشان داد که نزديك به  %33/2موارد سقط

صادقی و همکاران در سال  2329در استان مرکزي از  22نمونه

مربوط به بروسال ،کالمیدوفیال و سالمونال بوده است ،لیکن

جنین سقط شده مورد آزمايش ( )%2/4کمپیلوباکتر را به روش

مطالعه حاضر نشان داد عامل  %4/8آنها کمپیلوباکتر فتوس است

کشت میکروبی جدا نمودند )1(.تاجبخش و همکاران نیز در

که در استانهاي اصفهان و چهارمحال و بختیاري در درجه سوم
اهمیت پس از بروسال و سالمونال قرار میگیرد .با توجه به

سال  420 ،2328نمونه سواپ واژينال از گوسفنداريهاي تهران
و اصفهان تهیه کرده و به روش کشت میکروبی شیوع
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کمپیلوباکتر فتوس را از  %2/1تا  %23/3گزارش نمودند( .)0اين

مختلف استانهاي تهران ،گیالن ،مازندران و خراسان را بررسی

در حالی است که زهرايی و همکاران در سال  2329در يك

کردند .نتايج اين بررسی نشان داد که  %32گاوها و %22

همه گیري سقط جنین در يك گله گوسفندي در اطراف تهران

گوسفندان به ترتیب درجه اهمیت ،با سروتیپهاي گريپوتیفوزا،

از  229نمونه 9 ،مورد مثبت کمپیلوباکتر فتوس تحت گونه

پومونا و ايکتروهموراژيه واکنش سرمی مثبت داشتند و از میان

فتوس ( )%4/9را به روش کشت و جداسازي میکروبی به

نمونههاي سرمی مربوط به شتر يك نفر نسبت به سروتیپ

عنوان عامل سقط جنین مشخص کردند( .)9با توجه به نزديك

ايکتروهموراژيه واکنش سرمی مثبت نشان داد .دو سال بعد

بودن نواحی جغرافیايی مورد بررسی تفاوت مشاهده شده در

همین محقق موفق به جداسازي سروتیپ گريپوتیفوزا از دامها و

میزان شیوع را به عدم کفايت نسبی حساسیت و ويژگی

خود صاحب دامپروري آلوده اي در اطراف کرج شد(.)9

روشهاي کشت و جداسازي میکروبی در تشخیص همه موارد

ابراهیمی و همکاران در سال  92طی بررسی که روي 422

بیماري نسبت داد.

نمونه سرم انسانی جمع آوري شده از مناطق عشايري فارسان و

در همین زمینه ،قرهخانی و همکاران در يك مطالعه مقطعی که

کوهرنگ به روش  MATانجام دادند و در مطالعه آنها  %90/9از

با هدف تعیین میزان شیوع عوامل باکتريايی در جنینهاي سقط

افراد آلوده به باکتري لپتوسپیرا تخمین زده شدند که به نظر می

شده گوسفند در استان همدان انجام دادهاند 001 ،نمونه سقط

رسد شیوع بیماري در جمعیت عشاير تاحد زيادي مربوط به

جنین ارجاعی دامداران به شبکههاي دامپزشکی استان را طی

ارتباط به شیوع بیماري در دامها است (.)20

سالهاي  2399تا  2398مورد بررسی قرار دادند .در اين نمونهها

Zakeriو همکاران درسال  0222به روش 29 Nested PCR

عوامل باکتريايی از  12نمونه جدا گرديده بود و  20نمونه

نمونه از سرم گوسفندان اردبیل را به منظور جستجوي لپتوسپیرا

بروسال 2 ،نمونه کمپیلوباکتر ( 32 ،)%2/44نمونه اشرشیاکلی و

اينتروگانس مورد بررسی قراردادند که  %22/33موارد مثبت

 22نمونه ساير باکتريها جداسازي شده بود( .)2نتیجه اين

بودند ( )29و در بررسی صورت گرفته توسط  Froutaniو

مطالعه با نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر هماهنگی داشته و

همکاران در سال  0224بعد از انجام آزمايش  ،PCRباکتري

تفاوت اندک میزان شیوع را به آب و هوا ،شرايط مديريت گله

لپتوسپیرا اينتروگانس به عنوان عامل سقط جنین در %9/92

و دقت روشهاي تشخیصی میتوان مرتبط دانست .مطالعه

موارد سقط جنین در گوسفندهاي تبريز شناسايی شد ( .)23با

مشابه ديگري نیز توسط فیروزي و همکاران در سال  2390با

توجه به همجواري جغرافیايی اين دو ناحیه تفاوت میزان شیوع

مطالعه روي  289نمونه محتويات معده و اندامهاي جنینی سقط

باکتري را هم به زمان نمونهگیري و بهبود و افزايش کنترل و

شده گوسفندان انجام شده و آلودگی جنینهاي سقط شده

پیشگیري بیماريهاي دامی و هم به نحوه نمونهگیري می توان

دراطراف شیراز بر اثر کمپیلوباکتر را  %2/9گزارش کرد ( )9که

نسبت داد.

با نتايج اين تحقیق هم خوانی دارد.

حملی و همکاران نیز در سال  80به روش  PCRفراوانی سقط

در مورد شیوع گونههاي مختلف لپتوسپیرا نیز مطالعاتی در

جنین را در  21نمونه از محتويات شیردان سقط شده گاو در

دسترس است .اولین مطالعه در زمینه بیماري لپتوسپیروز در

گاوداريهاي تبريز مورد بررسی قرار دادند .بعد از انجام

ايران مربوط به سال  2331است که مقامی و همکاران در

آزمايش  PCRمشخص شد تعداد سقط جنین لپتوسپیرايی 21

مؤسسه رازي واقع در حصارک کرج ،نمونههاي خون مربوط

مورد ( )%02و موارد سقط کمپیلوباکتريايی 3مورد ( )%3/8بوده

به  3222رأس گاو و گوسفند و  9نفر شتر مربوط به مناطق

است ( )4به همین دلیل در اين تحقیق پیش بینی میشد که
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نمونه شیردان سقط شده گوسفند هم نمونه خوبی براي

به طور کلی رعايت بهداشت در منطقه ،مزارع و دامدداريهدا در

جداسازي اين دو باکتري باشد و به همین لحاظ در مطالعه

کنار بهداشت فردي و شغلی مسائلی هستند که بر شیوع بیماري

حاضر نمونههاي محتويات شیردان جنینهاي سقط شده براي

در منطقه تأثیر می گذارد .ضد عفونی آغلها و آبشخورهايی کده

نمونهگیري استفاده شد .از طرف ديگر Silva ،و همکاران در

حیوانات مشکوک به بیمداري از آن اسدتفاده کدرده اندد بايسدتی

سال  0220در برزيل به اين نتیجه رسیدند که  PCRيك

صورت گیرد .در مواقعی که حیوان به هدر دلیلدی دچدار سدقط

آزمايش سريع با حساسیت و ويژگی خوب براي تشخیص

جنین میگردد ،محل زايمان بايستی به طور کامدل ضدد عفدونی

باکتري لپتوسپیرا از گوسفندان کشته شده است( )22و به

شود .همچنین با مشاهده سقط و ناباروري در گله جهت تعیدین

همین دلیل اين روش در مطالعه حاضر به عنوان روش

علت سقط و در نهايت اقدامات کنترلی در گله بايد سريعا اقدام

جستجوي باکتري مورد استفاده قرار گرفت.
 Balو همکاران در سال  2884جهت پی بردن به اين موضوع
که  PCRتا چه حد میتواند جانشین کشت باشد مطالعهاي
انجام داده و نشان دادند با روش  %82 ،PCRبیماران قابل
شناسايی هستند و ثابت کردند که نمونه ادرار آن هم در مراحل
مختلف بیماري نمونه مناسبتري براي تشخیص میباشد).)22
باتوجه به اين نتايج و تحقیق حاضر به نظر می رسد نوع نمونه
گرفته شده و زمان اخذ نمونه نیز در آزمون  PCRمهم باشد.
همچنان که از نمونههاي شیردان نمونه مثبت يافت نشد .اگر چه
گوسفندان آلودگی را از گاوها میگیرند ولی معموال بیماري در
آنها تحت درمانگاهی بوده و منجر به مثبت شدن سرم بدون
شکل گیري بیماري میشود( .)2نکته اي که در مورد PCR
حائز اهمیت است اين است که اگر روش هاي مقدماتی PCR

کارآمد نباشند ،بازدهی کافی در تهیه  DNAمناسب به عنوان
الگو در  PCRندارند و يا ناخالصیهاي باقی مانده در اين
پروسهها در واکنش  PCRايجاد اختالل میکنند .با اين وجود
 PCRبه فراوانی براي تشخیص بعد از مرگ در مورد نمونههاي
سرم و ادرار استفاده میشود.
بررسیهاي متعددي که روي سرواپیدمیولوژي لپتوسپیروز در
نواحی مختلف کشور انجام گرفته ،نشان میدهد که نه تنها
فراوانی سروتیپها درمناطق مختلف کشور متفاوت است بلکه
در يك منطقه خاص نیز با گذشت زمان به تدريج سروتیپهاي
شايع تغییر میکند (.)8

کرد .در برخدورد بدا سدقط جندین کمپیلوباکتريدايی جداسدازي
میشهاي سقط کرده و از بین بردن مواد سدقطی و بسدتر محدل
سقط به شکل مناسب براي محدود کردن انتشار بیماري حیداتی
است(.)2
بر پايه تحقیقات زيادي که در رابطه با روشهاي تشخیصی
لپتوسپیروز انجام شده ،که به برخی از آنها نیز به طور مختصر
اشاره گرديد ،اين طور به نظر میرسد که هر روش تشخیصی
محدوديتها و معايب خاص خود را دارد .ضمن اينکه در اکثر
مقاالت مورد اشاره نتايج سرولوژي ذکر گرديده بود که با توجه
به اينکه نوع آنتی بادي و تیتر  IgMذکر نشده بود نمیتوان
ارتباط اين نتايج با سقط جنین را به خوبی مشخص کرد .زيرا
تعداد زيادي از دامهاي مناطق آلوده داراي آنتی بادي ضد
لپتوسپیرا هستند ولی ممکن است سقط به دلیل ديگري اتفاق
افتاده باشد .بنابراين توصیه میشود از چند روش تشخیصی ،به
طور همزمان استفاده شود تا بتوان با مقايسه نتايج حاصل به
تشخیص دقیقتري دست يافت.
مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی شیوع اين دو باکتري ،از
شیردان جنینهاي سقط شده گوسفند نمونهگیري انجام شد و
برروي نمونهها آزمون  PCRانجام گرفت .نتايج نشان داد %4/8
از موارد سقط مربوط به کمپیلوباکتر فتوس بوده وآلودگی به
لپتوسپیرا اينتروگانس در نمونههاي شیردان ديده نشد .با توجه به
اين نتايج به نظر میرسد در مطالعات آينده حجم نمونه وسیعتر
و به کار گیري چند روش تشخیصی به طور همزمان براي به
دست آوردن میزان دقیق شیوع باکتري در منطقه ضروري باشد.
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تشکر و سپاسگزاری
اين مطالعه با حمايتهاي مالی دانشگاه شهرکرد در قالب طرح
پاياننامه کارشناسیارشد باکتريشناسی به شماره 222/0228
انجام شد که بدينوسیله از معاونت پژوهشی تشکر میگردد.
همچنین نويسندگان بر خود الزم میدانند از جناب آقاي
احسانی که زحمت جمعآوري نمونهها را متقبل شدند تشکر
نمايند.
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.229-229
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