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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 حسنپور
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 - 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.co m :

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

چکیده
بیماری یون از جمله عفونتهای مزمن باکتریایی در نشخوارکنندگان می باشد که با توجه به اسهال شدی د و طوالنیمدتی که ایجاد می -
کند ،باعث تحلیل رفتن بدن دام میشود .هدف از این مطالعه ،بررسی عیار سرمی آنتی بادی ضدد مای کوبداکتریوم اویدوم زیرگونده
پاراتوبرکلوزیس (عامل بیماری یون) به روش االیزا و برآورد میزان آلودگی به عامل مذکور در گاوهای شدیری مجتمد دامپدروری
کشتوصنعت مغان بود .در این مطالعه از تعداد  738ر أس گاو شیری بالغ در مجتم کشتوصنعت و دامپروری مغان که بدهطدور
تصادفی انتخاب شدند ،خونگیری شده و نمونههای سرمی در آزمایشگاه بهروش االیزا بررسی شدند .مطالعه حاضر نشان داد از تعداد
 738ر أ س گاو مورد آزمایش 58 ،رأس دارای عیار سرمی علیه مای کوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس با درصد

S /P

بیشتر 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 بی ماری 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 آزمون های غربالگری دورهای در گلده و
همچنین تست دام های تازه وارد در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه اکیداً توصیه میشود.
کلیدواژهها :مای کوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس ،آنتی بادی ،االیزا ،گاوهای شیری.
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یاور حیدرزاده آسیابی و همکاران

مقدمه

اتفا میافتد ( .)Nebbia et al., 2006گزارشااتی مبنای بار

بیماری یون ( )Johnes diseaseاز جمله عفونت هاای

ارتباط این بیماری با بیماری کرون در انسان وجاود دارد.

مزمن باکتریایی در نشاووارکنندگان اهلای و وحشای در

بیماری کرون یک التهاب مازمن رودههاا در انساان مای -

سراسر جهان مایباشاد .عاما ایجادکنناده ایان بیمااری

باشد .البتاه ،نتاایج مطال اات متنااق

باودهاناد و خطار

مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس مایباشاد

مایکوباکتریوم اویاوم زیرگوناه پااراتوبرکلوزیس جهات

که باعث بروز بیماری مزمن و غیرقاب درماان مای گاردد

سالمت عماومی تأئیاد نگردیاده اسات .باا ایان وجاود،

که از نشانههای اصلی آن اسهال شدید و طاوننیمادت و

تشویق واحدهای شایری و پارواری و دولاتهاا جهات

نغری شدید همراه باا تاورم عارو لنفااوی موضا ی و

توجه مستقیم به کنترل بیماری یاون و ارزیاابی ساالمتی

لنفادنیت است .یون بیماری اختصاصی گااو باوده اماا در

شیر و تولیدات گوشتی از این نظار مای تواناد در پایش -

گوسفند ،بز و نشووارکنندگان وحشی نیز دیده میشاود.

گیری از بیماری کرون مورد توجه قرار گیارد .گساترش

در سال  1895یک محقق آلمانی به نام یاون ،از گاوهاایی

جهانی این بااکتری ناشای از صاادرات دام از کشاورهای

با عالیم (اسهال ،کمخونی پیشروناده ،نغاری شادید و

اروپایی به سایر نقااط جهاان باوده اسات (

Vannuffel et

 .)al.,ایاان بیماااری باااهصااورت پی شاااروندهای

در نهایت مرگ) گونهای از مایکوباکتریوم را جادا نماود.

1994

مایکوباکتریوم اویاوم زیرگوناه پااراتوبرکلوز یس (عاما

نشااووارکنندگان را درگیاار کاارده و باعااث زیااانهااای

بیماری یون) یک باکتری اسیدفست میباشد کاه باسایلی

تولیدی فراوانی می گردد .حی وانات مبتال مقادیر باانیی از

شاک و فاقاد دیاواره سالولی اسات (

Donaghy et al.,

باکتریها را از طریق مادفو در آب و غاذا پواش مای -
کنند .عفونت م مونً از همان بدو تولد از طریاق جفات،

.)2003
بیماری یون مای تواناد بارای مادتهاای طاوننی

شایر ،آب ی اا ترشاحات آلااوده نااوزاد را مباتال م ایکنااد.

بدون عالیم بالینی در گله حضاور داشاته باشاد .م ماونً

حی وانات بالغ م مونً مقاوم میشوند در حالیکه آلودهاناد

ندارناد .ت ادادی از حی واناات آلاوده

و میکروب را پوش میکنند .راه انتقال بااکتری از طریاق

سوء تغذیه و ض ف نشان میدهناد .عالیام قابا توجاه

شیر و مدفو حیوان آلوده میباشاد و بهتارین راه مقابلاه

بیماااری در خااالل چنااد هفتااه پااس از یااک موق یاات

با این بیماری حذف حیوان آلوده از گله اسات (

حی وانات مبتال تا

Kalis et

 .)al.,هاادف از ای ان مطال ااه بررس ای عی اار ساارمی

استرسزا نظیر زایمان ،دوره خشکساالی ،درجاه حارات

1999

بان یا اساترسهاای محیطای ،تغییارات تغذیاهای ،عادم

آنتایباادی ضاد بیمااری یاون باهروش انیازا و باارآورد

باننس جیره ،نق و انتقال یا بیمااریهاای هامزماان ،رخ

درصااد آلااودگی بااه عاماا مااذکور در گاوهااای شاایری

میدهد .این باکتری موجا

افازایش ضاوامت و ایجااد

چینخوردگی در مواط روده نشووارکنندگان مای گاردد.
تولید ،در گلههای درگیر به شادت افات مایکناد و ایان
درحاالی اساات کاه بیماااری در حی واناات  3ال ای  6ساااله
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مواد و روشها

اضافه گردید .دوره انکوبه  30دقیقه در دماای  23درجاه

در این بررسی از مجمو  738رأس گاو شایری باالغ

سانتی گراد اعمال گردید .در نهایات چاهاک هاا شستشاو

ایستگاه سوم مجتمع کشاتو صان ت و دامپاروری مغاان

داده شد و محلول سوبساترا اضاافه گردیاد .ب اد از طای

(هم با عالیم بیماری و هم باه اااهر ساالم) کاه باهطاور

دوره انکوبه  15دقیقاه در دماای  23درجاه ساانتیگاراد،

تصادفی انتواب گردیاده بودناد ،خاون گیاری از طریاق

محلاول متوقافکننااده (  )Stopاضااافه گردیاد .در پایااان

ورید دمی به عم آمد .نمونه های خون در اسر وقت باه

میکروپلیت وارد دستگاه انیازا ریادر گردیاد و باا طاول

آزمایشگاه ارسال و در آزمایشگاه پاس از تشاکی لوتاه،

موج  405نانومتر مورد بازخوانی قارار گرفات .دادههاای

ماایکو

بهدستآمده از نظر آماری مورد بررسی قرار گرفتاه و باه

سرم نموناه هاا جادا و توسای کیات موصاو

باااکتریوم اویااوم زیرگونااه پاااراتوبرکلوزیس (،ID.vet

صورت توصیفی بیان شدند.

محصول کشور فرانسه) به بررسی عیار آنتیباادی سارمی
ضد این باکتری در نمونه ها به روش انیزا اقدام گردید.

یافتهها

برای انجام آزمایش انیزا ابتادا تماامی نموناه هاا باه

از ت ااداد  738رأس گاااو مااورد آزمااایش 58 ،رأس

رقیاقساازی شادند .در

دارای عیار سرمی علیاه مایکوبااکتریوم اویاوم زیرگوناه

ادامه ،از هر نمونه به میزان  100میکرولیتر به چاهاکهاا

پاراتوبرکلوزیس با درصد  S/Pبیشتر از  60درصاد بودناد

اضافه شد .در چهار چاهاک ابتادایی نموناه هاای کنتارل

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

مثبت و منفی اضافه گردید .ب اد از طای دوره انکوباه 45

S/P

بیشتر از  70درصد) و  33رأس مشکوک (باا درصاد

دقیقاه در دماای  23درجاه ساانتی گاراد ،توسای محلاول

S/P

بیشتر از  60تا  70درصد) بودناد .جزئیاات مربوطاه

شستشو چاهک ها شستشاو داده شاد و در اداماه باه هار

در جدول  1آورده شده است.

نسبت  1به  12با بافر موصو

کدام از چاهاکهاا  100میکرولیتار از محلاول کونگوگاه
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

گرانولوماتوز ،کشنده و پیشرونده همراه با تاورم عارو

بیماری یون یا پارات وبرکلوزیس یک بیماری عفاونی

لنفااااوی موضااا ی و لنفادنیااات اسااات کاااه توسااای

غیرقاب درمان در نشووارکنندگان سراسار جهاان اسات.

مایکوباااکتریوم آویااوم تحاات گونااه پاااراتوبرکلوزیس

از خصوصااایات ایااان بیمااااری آنتروکولیااات مااازمن

)Mycobacterium avium supspecies

( paratuberculosis
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یاا  MAPایجااد

یاور حیدرزاده آسیابی و همکاران

مایشاود ( Larsen et al., 2012; O'shea,

 .)2011پاااراتوبرکلوزیس در لیساات بیماااریهااای

سال) توماین زده مایشاود (

Clark et al., 2008; Sohal et

The

 .)al., 2007اگرچه میزان خسارات اقتصادی بیمااری یاون

 )OIE( World Organization for Animal Healthدر گاروه

در ایاران بااهدرساتی مشااوی نیسات ،ولاای بار اساااس

قرار گرفته و محدودیت هاای تجااری ایجااد مایکناد

پگوهش انجامشده در استان فارس مشاوی شاد کاه در

B

گاوداری های مثبت از نظر بیماری یون نسبت باه ماوارد

(.)Piras et al., 2015
متااداول تاارین راه ابااتال بااه بیماااری یااون ،آلااودگی

منفی ،تولیاد شایر در یاک دوره تولیادی 335 ،کیلاوگرم

مدفوعی -دهانی گوساله ها با عام بیماری مایباشاد ،هار

کاهش و فاصله بین دو گوساالهزایای ،باه میازان  30روز

چند انتقال داخ رحمی نیز گزارش شده اسات (

Collins

 .)et al., 2006شک بالینی بیماری به دلیا طاوننی باودن

افزایش پیدا میکند

(et al., 2009

.)Ansari-Lari

از سویی دیگار اعتقااد بار ایان اسات

کاه M. avium

دوره کمون ،م مونً در سنین بانی دو ساال اتفاا مای -

تحت گونه پااراتوبرکلوزیس در باروز بیمااری کارون در

 .)Constableدر ایاان بیماااری سااوء

انسان نقش دارد ( .)Chiodini et al., 1986علیرغام اینکاه

جذب مواد مغذی ،منجر به ت اادل منفای انارژی شاده و

در ایران سالیان متمادی از حضور بیماری یون می گاذرد،

اساهال متنااوب

اما مطال ات محدودی روی این بیمااری صاورت گرفتاه

یا مداوم می گردد که به آنتیبیوتیک هاا و داروهاای ضاد

اسات (et al., 2010

 .)Seyyedinایاان مطال ااات تنهااا در

انگلی پاسخ نداده و منجار باه کااهش وزن پایشروناده،

چند منطقه از کشور صورت گرفته است و در انجام آنهاا

مایشاود ( Imirzalioglu et al.,

از تست های تشویصی گوناگون اساتفاده شاده اسات .از

;.)2011

سوی دیگر به علت دوره نهفتگی طاوننیمادت بیمااری

خسارات ناشی از بیماری به علت کشاتار قبا از موعاد،

و در نتیجه افزایش ت داد دام دفاع کنناده جارم ،راههاای

کاهش ارزش نشه ،کاهش وزن گیری ،کااهش کیفیات و

انتقال موتلف ،هزینههای بانی تستهاای تشویصای و

کمیت شیر ،کاهش باروری (به علت کاهش شاک گیاری

حذف دامهای ناق  ،اجرای برنامههای کنتارل بیمااری را

جسام زرد و پروژساترون سارم) ،افازایش حساساایت در

مشک ساخته و تفسیر نتایج آزمایشگاهی ،چالشبرانگیاز

افتااد (et al., 2017

انتروپاتی با از دست دادن پروتئین ،سب

ض ف و در نهایات مارگ

Pinedo et al., 2008; Tiwari et al., 2006

برابر بیماری ها و عفونت های دیگر و افزایش هزینههاای
درمانی متوجه د اماداران و صان ت دامپاروری مایباشاد
(Sockett, 2000

;.)Sadati et al., 2012

میباشد

(Sohal et al., 2007

;.)Sockett, 2000

نتایج این پگوهش نشان داد که  3/39درصد گاوهاای

مورد آزماایش از لحااآ آنتایباادی ضاد مایکوبااکتریوم

به دلی این که چهره بیماری یون غالباً تحات باالینی

اویوم مثبت بودند کاه کمتار از گازارش اخیار وضا یت

است ،دامداران م ماونً ایان بیمااری را نادیاده گرفتاه و

بیماری یاون در ایاران باود .در دو مطال اه اخیار کاه در

متوجااه خسااارات اقتصااادی آن نماایشااوند .ضااررهای

استان های تهران و البرز روی سارم گااو باه روش انیازا

اقتصادی این بیمااری در ایاانت متحاده امریکاا سااننه
 250-200میلیااون دنر ( 351دنر بااه ازای هاار گاااو در

160

اجرا شده ،میزان آلودگی به ترتی
al., 2017

 )etو 3/19

 15درصد (

درصااد (et al., 2016

Hatamifar

)Teymouri
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گزارش شد .روش های مت دد دیگری نیاز بارای ارزیاابی

 6/6درصد و در هلند  2/7تا  6/9درصد نشاان مایدهناد

وض یت شایو بیمااری یاون در منااطق موتلاف ایاران

(et al., 2000

 .)Boelaertدر یااک بررساای روی گاااوان

مورد استفاده قرار گرفته اسات .باه عناوان مثاال ،شایو

جنوب غربای انگلساتان شایو بیمااری تحاتباالینی باا

گلهای بیماری یون در اساتان فاارس باا  PCR-Nestedدر

استفاده از روش  PCRو کشت میکروبای باه ترتیا

نمونه تانک شیر بررسی و از میان  110نمونه تاناک شایر

و  2/6درصاد گاازارش شااده اسات (

 12نمونه مثبت بوده و شیو گلهای به ترتی

3/5

Cetinkaya et al.,

در شایراز

 .)1996در مطال های دیگر 2989 ،گاو باا آزماایش کشات

 8/6درصد ،مرودشت  8/5درصد و ساپیدان  23/5درصاد

مدفو بررسی گردیدند و  5درصد کشتهاا مثبات باود

گزارش شد (.)Haghkhah et al., 2008

( .)Kalis et al., 1999شیو گلهای در اروپاا در محادوده -

در پگوهش دیگری که در منطقه تبریز توسای انزابای
و همکاران صورت گرفته است ،باا

انجاام آزماا یش PCR

ای بین  2درصاد در اتاریش ،تاا  55درصاد در دانماارک
گزارش شده است

(et al., 2012

.)Gaemmagami

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

اخیراً در ایرلند میازان آلاودگی باا اساتفاده از تسات

ت داد  25نمونه ( 32درصد) مثبات گازارش شاده اسات.

انیازای غیرمسااتقیم  7/4درصاد باارآورد گردیاده اساات

همچنین موارد مت دد مثبات در باین گاوهاای باه اااهر

(et al., 2016

 .)Kennedyدر تحقیق ای در آمریکااا چن این

سالم و شیر پاستوریزه نیز گزارش شده اسات کاه نشاان -

گزارش شد کاه  20- 40درصاد گلاههاای شایری دارای

Anzabi et

 .)Stabel,در

دهنده آلودگی نسبتاً باانی منطقاه مایباشاد (

مراح موتلف بیمااری یاون

هساتند (2001

 .)al.,فتحاای و همکاااران در سااال  2011ط ای ی اک

ک  ،شایو انفارادی بیمااری در آمریکاا باین  1/8تاا 18

بررسی در آذربایجانغربی روی صد نموناه شایر مرباوط

درصاد توماین زده

.)Lilenbaum et

به گاوهای سالم ،حضور مولکولی عام بیمااری یاون را

در یک بررسی دیگر روی گاومیش کوهاندار آمریکاایی،

 12درصااد اعااالم نمودنااد و همچنااین میاازان حضااور

کشت مدفو از  14رأس گاومیش باه عما آماد کاه در

گاوهاای آلاوده را (باا روش PCR

 3/7درصد آنها کشت مثبات باود (.)Huntley et al., 2005

Fathi et

شیو بیماری در کشور اساترالیا در ساط انفارادی گااو

2006

ملکولی عام یاون در

روی نمونههای شیر)  44درصاد بیاان داشاتند (

شیری 1/9 ،درصاد

.)al., 2011

مایشاود (al., 2007

اسات (2012

 .)Carter,در انتااریو 2/6

در یاک تحقی اق روی گلااههااای بااا سیسااتم کنترل ای

درصاد ( ،)Hendrick et al., 2005در کالیفرنیاا  4/6درصاد

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

 ،)Adaskaدر گالیساایای اسااپانیا

تا  80درصد گاوان ،باا روش کشات و  PCRمثبات مای -
باشااند (2005

 .)Pavlas,تحقیقااات انجااام شااده در سااایر

کشورهای جهان ،آمار و ارقام متفاوتی از میازان آلاودگی
ساارمی دامهااا بااه یااون را نشااان ماایدهااد .مطال ااات
اپیدمیولوژیک ،شیو سارمی بیمااری یاون در بلگیاک را

(and Anderson, 2003

3/02

درصااد (et al., 2007

آلمااان 12/2

 ،)Diéguezدر مکلنبااورگ

درصااد (et al., 2004

 )Hackerاز دامهااا از

نظر سرمی آلوده به بیماری تشویی داده شدهاند.
در سال  1959یک مطال ه در خصاو

یاون گااوی

در بریتانیا نشان داد که شیو بیمااری باالینی  0/6درصاد
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تومین

مایزنناد ( Dargatz et al., 2001; Sweeney et al.,

در دهه نود میزان آلودگی شیرهای پاستوریزه کاه توسای

 .)1994; Whitlock et al., 2000حساسایت انیازای جاذبی

آزمااایش  PCRمثباات شاادهانااد را  30درصااد گاازارش

در بررسی های موتلاف ،متفااوت و از  15تاا  88درصاد

نمودهاناد ( .)Millar et al., 1996پاگوهش دیگاری کاه در

ذکار شاده

 .)Pinedoباههرحاال ،بار

آن از تکنیکهای  PCRو کشت برای آزمایش نمونههاای

اساااس گزارشااات موجااود ،آزمااون انیاازا در جهاات

کشتارگاهی استفاده شده بود ،نشان داد که شیو عفونات

شناسایی دامهاای باا عفونات پااراتوبرکلوزیس و کنتارل

تحتبالینی در گاوان بالغ  3/5درصاد و در گااوان جاوان

بیماری مفید اسات و دامهاای باا آزماون انیازای مثبات

 2درصد میباشاد ( .)Cetinkaya et al., 1996در پگوهشای

قط اً آلوده میباشاند و ایان تسات مای تواناد باه هماراه

که در اسلوونی با روش انیزا انجاام گرفات 3/4 ،درصاد

عالئم بالینی بیماری و یا سایر آزمونهاا باه عناوان تائیاد

گاااوان و  3/5درصااد نشااووارکنندگان کوچااک مثباات

تشویی نهاایی ماورد اساتفاده قارار گیارد .در دامهاای

 .)Ocepekدر مطال ااهای دیگاار بااا

انیزا منفی انجام ساایر آزماونهاا جهات اعاالم نماودن

روش انی ازا در کشااور کااره  3/3درص اد گاااوان از نظاار

عاری بودن دام از عفونت ضروری میباشد .با توجاه باه

سرمی مثبت تشویی داده شدند (.)Park et al., 2006

اینکه این بررسی در فاز تحتبالینی بیمااری انجاام شاده

بودنااد (et al., 2002

اسات (et al., 2008

گزارشات فو و نتایج بهدست آماده از ایان مطال اه

است و احتمانً ت دادی از حی واناات عفاونی را باه دلیا

حاکی از گسترش آلودگی در نقاط موتلف دنیاا و ایاران

عدم تکوین پاسخ ایمنی هومورال و تولید آنتیبادی قابا

میباشد .آزمایشات مبتنی بر انیزا باه دلیا آساان باودن

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

جمع آوری نمونه (خون یا شایر) ،نتاایج ساریع تسات و

این تومین زده میشود .با در نظار گارفتن ایان حقیقات

هزینهای نسبتاً کم ،بسیار مطلوب میباشند .با ایان حاال،

که پاساخ ایمنای باه عفونات  MAPباهوسایله ایمنای باا

به چند دلی نتایج حاص از انیزا نیاز به تفسایر دقیاق و

واسطه سلولی آغااز شاده و مت اقبااً باا ایمنای هوماورال

محتاطانه دارد .با توجه به تاأخیر زماانی باین عفونات و

ادامه پیدا میکند ،عدم تشاویی مراحا اولیاه بیمااری

ارائه باکتری به سیستم ایمنی برای ایجاد واکانش ایمنای،

توسی آزمایشات سرمی قاب توجیه است.

حساسایت انیاازای ساارم بارای تشااویی گاوهااایی بااا

پس از شرو عفونت با  MAPبرخی حی وانات پاساخ

عفونت تحت بالینی خیلی پاایین تار از حساسایت کشات

تیاپ  Th1را نشاان مایدهناد کاه باه وسایله آزادسااازی

مدفو بوده و منجر به نتا یج منفی کااذب بسایاری مای -

سایتوکاینهای پیشالتهابی مث گاما اینترفرون باه عناوان

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

فاکتوری کلیدی در کنترل عفونت مایکوباکتریاایی نشاان

گااردد (

Sockett, 2000

;.)Hardin and Thorne, 1996

در واقااع بس ایاری از مطال ااات ،حساساایت آزمااایش

داده میشود .مت اقباً بسته به شارایی ،سیساتم باه سامت
پاسخ تیپ

Th2

تغییر کرده و آنتیبادی  IgGغیرمحاافظتی

انیزای سرم خون را بر اسااس نسابت توزیاع ارگانیسام

از سلولهای  Bآزاد می گاردد .در نتیجاه مراحا انتهاایی

در مدفو که مثبت شاده ،در محادوده  15تاا  75درصاد

 Th2و
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 بقیاه گلاه را،میکروب در مدفو و ترشحات بادن خاود

 ت اداد زیااد باسای و کااهش پاساخ،سط آنتیبادی بان

 انجاام آزماون هاای غرباالگری، بنابراین.نیز آلوده میکند

سلولی به آنتایژنهاای اختصاصای و در نتیجاه افازایش

دوره ای در گله و همچنین تسات دام هاای تاازه وارد در

 بر طباق ایان.است داد ابتال به سایر بیماریها همراه است

.کنار سایر اقدامات پیشگیرانه اکیداً توصیه میشود

-  حساسیت آزمونهایی کاه آنتای،دینامیک ایمنیشناختی
-  را در مراح اولیاه و تحاتMAP بادیهای اختصاصی

سپاسگزاری

 پاااایین اسااات،باااالینی بیمااااری جساااتجو مااایکنناااد

 سازمان ها و ارگان هاایی کاه در انجاام،از کلیه افراد
 صامیمانه قادردانی،این کار پگوهشی همکاری داشته اناد
.می گردد

.)Heidarnejhad et al., 2017(
در کا محاادودیت و مشاک اصاالی بارای ارزی اابی
 فقدان یاک اساتاندارد طالیای،آزمونهای تشویصی یون
بینقی است که مبین وض یت واق ی و مرحلاه صاحی

تعارض مناف
نویسندگان اعاالم مایدارناد کاه در ایان مطال اه
.ندارد

Whitlock et al.,

( عفونت در حی وانات مورد مطال ه باشد

 تفسیر نتایج در این رابطه نیز باا چاالش، در نتیجه.)2000
.مواجه است

هیچ گونه تضاد مناف ی وجود

به دلی این که چهره بیماری یون غالباً تحات باالینی
دفاع
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