
شماره 94، نشریه دامپزشکي، بهار 1391

  )پژوهش وسازند گی(45

 

bb bb

• حسین اسماعیلی )نویسنده مسئول(       
استادیار گروه میکروب شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
• مونا حامدی
دانشجوی دوره دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
• علی خنجری
استادیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
• حمید ابراهیم زاده
کارشناس سازمان دامپزشکی کشور
• نفیسه علی قاضی
دانشجوی دوره دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
تاریخ د ریافت: تیر ماه 1390  تاریخ پذیرش: دی ماه 1390
تلفن تماس نویسند ه مسئول: 021-61117051   
Email: hesmaeli@ut.ac.ir

گزارش وقوع بوتولیسم در دام های اهلی استان بوشهر

چکید ه
بوتولیس�م یک بیماري زئونوز اس�ت که انتش�ار جهاني دارد. معموالً منبع عفونت در دام هاي اهلي الشه پرندگان، 
 حیوانات اهلي و وحش�ي مي باش�د. الش�ه هاي فاس�د حیوانات ب�ه وس�یله Clostridium butulinum آلوده 
مي ش�ود. س�م این باکتري بیماري کش�نده اي ایجاد مي کند که باعث فلجي در حیوان مي شود . این تحقیق یک 
اپیدمي بوتولیسم در دام هاي اهلي در روستاهاي استان بوشهر در سال 1385 را بررسي مي کند. محتویات روده10 
گاو، 15 بز و 12 گوس�فند مبتال که عالئم بیماري را نش�ان دادند بر طبق دس�تور العمل مرکز کنترل بیماریها جهت 
تعیین حضور س�م تولید شده توس�ط باکتري مورد ارزیابي قرار گرفتد. آزمایشات بر روي نمونه هاي کالبد گشایي 
و محتویات روده حاکي از حضور س�م بوتولیس�م در دام هاي مبتال بود و در بررس�ي هاي کالبد گشایي الشه موش 
در پیش معده دام ها مش�اهده ش�د. جهت جلوگیري از وقوع بوتولیسم در ش�رایط خشکسالي، اصالح کمبودهاي 
غذایي با اس�تفاده از مکمل هاي فس�فر و پروتئین و دفن بهداشتي الشه ها جهت پیشگیري از آلودگي سایر مراتع 

توصیه مي شود.

کلمات کلید ی: ایران، بوتولیسم، بوشهر، دام های اهلی، گنده خواری
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مقد مه
Cl.butulinum عامل بیماری بوتولیسم در انسان و حیوانات، باکتری 
است که با تولید نوروتوکسین باعث فلجی شل در موجودات می گردد .این 
باکتری هفت تیپ سم تولید می کند که از بین آنها تیپهای C و D  در گاو 
و گوس��فند اهمیت بیشتری داشته و سویه های مولد آنها، غلظت بیشتری 
از سم را تولید می کنند)13(. هاگ Cl.butulinum به طور گسترده در 
خاك و محیط های آبی در نقاط مختلف دنیا پراکنده است )1(. هاگ این 
باکت��ری که در  pH نزدیك به خنثی و یا باالتر)7/6-7( ایجاد می ش��ود 
می تواند بیش از س��ی س��ال در محیط باقی بماند و نوروتوکسین آن، قوی 
ترین س��م شناخته ش��ده ای است که در pH  باال، رطوبت، گرما و شرایط 

بی هوازی تولید می شود.)1، 13( 
مهم ترین منبع بوتولیس��م در دام های اهلی تماس با الشه های آلوده 
اس��ت)9( چراکه الش��ه حیوانات محیط مناس��بی برای این باکتری جهت 
تولید س��م بوده و سم آن حداقل به مدت یك سال می تواند در الشه باقی 

بماند)13(.
با توجه به اینکه ش��یوع این بیماری در فصول خش��ك بیش��تر اس��ت 
م��ی توان گفت که بوتولیس��م یك بیم��اری فصلی اس��ت)13(. در دوران 
 خشکس��الی به دنبال کمبود فسفر و پروتئین در دام ها رویکردی بنام پیکا 
)گن��ده خواری( به وجود م��ی آید که به دنبال آن، دام ش��روع به خوردن 
الش��ه و یا بقایای حیوانات تلف شده می کند و از آنجا که سم این باکتری 
 در الش��ه دام ها تولید ش��ده اس��ت، زمینه ابتال به بوتولیسم در آنها فراهم 

می شود)1(.
افزای��ش تلفات حیوان��ات در فصول خشکس��الی و حضور الش��ه آنها 
 در مرات��ع از ی��ك س��و و کمبودهای غذای��ی به خصوص م��واد معدنی در 
 دام های زنده و ابتال به گنده خواری از سوی دیگر باعث می شود تا دام ها با 
الش��ه های آلوده مواجهه بیشتری داشته و عالوه بر مصرف آنها، سم تولید 

شده در الشه  با چسبیدن به علوفه اطراف آن، زمینه آلودگی دام ها در اثر 
مصرف این علوفه را نیز فراهم می کند )13(.

Myllykoski و همکاران )11( ، در سال 2008 وقوع تلفات ناشی از  
تیپ C Cl.butulinum در گاوهای کشور فنالند را گزارش کردند که در 

نتیجه مصرف علوفه های آلوده شده با الشه حیوانات بود.
گزارش  Cameron)4( در س��ال 2009 در مورد وقوع بوتولیسم در 
دامهای آفریقای جنوبی نشان داد که  تغذیه از الشه های آلوده به توکسین 
باکتری توس��ط دام های مبت��ال به گنده خواری، عم��ده ترین دلیل وقوع 

اپیدمی های بوتولیسم در این کشور بوده است.
اپیدمی حاضر در س��ال 1385 در تعدادی از روستاهای استان بوشهر 
به وقوع پیوس��ته اس��ت که هدف از نگارش آن، حائز اهمیت بودن از لحاظ 
جنبه های اپیدمیولوژیکی بوده و همچنین می تواند برای شناس��ایی منابع 
آلودگی، راه های انتقال و انتش��ار بیماری و در نهایت روش های پیشگیری 

و کنترل بیماری بوتولیسم در دام ها مورد استفاده قرار گیرد.

مواد و روش کار
کانون های بیماری از مرداد ماه 1385 آغاز و تا آذر ماه آن سال ادامه 
داش��ت. موارد بیماری در روس��تاهای واقع در شهرس��تان های دشتستان، 
بوش��هر، تنگستان و گناوه بود. در مجموع، طی این مدت و در این مناطق، 
تعداد 88 راس گاو و 340 راس گوس��فند و بز در اثر مسمومیت بوتولیسم 

تلف و یا ذبح اجباری گردیدند.
10، 8 و 4 نمونه از سرهای به ترتیب گاو، گوسفند و بز جهت تشخیص 

تفریقی با بیماری هاری به موسسه پاستور فرستاده شد.
تعداد 15 راس گاو، 37 راس گوسفند و 45 راس بز تازه تلف شده و یا 
در مراحل آخر بیماری، کالبد گشایی شدند. همچنین از محتویات روده 10 
گاو، 15 بز و 12 گوس��فند آزمایش، جهت تعیین حضور س��م به عمل آمد. 

Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 94 pp: 45-51

A report on occurrence of botulism in domestic animal, Bushehr, Iran.
By: Esmaeili.H, Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran(Corresponding 
Author; Tel: +982161117051) Hamedi.M,Undergraduate student, Faculty of Veterinary Medicine, University of 
Tehran, Khanjari.A,Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Ebrahim 
zadeh.H,Iran Veterinary Organization, Alighazi.N, Undergraduate student, Faculty of Veterinary Medicine, 
University of Tehran.
Botulism is a zoonotic disease which has a worldwide distribution . The source of infection in livestock is usually 
carcasses of birds, domestic and wild animals . Rotten carcasses of animals are contaminated by Clostridium 
botulinum .The toxin of this bacteria leads to a fatal paralytic disease . This paper reports an outbreak of domestic 
animal botulism in the villages of Bushehr province in 2006 . Intestinal contents of 10 cows, 15 goats and 12 sheeps 
that showed clinical signs were examined for presence of botulism’s toxin according to guideline of control disease 
center. Tests on autopsy samples and intestinal contents indicated the presence of botulinum toxin in affected 
animals and in autopsy studies rat carcass were found in for stomach of animals. To prevent botulism in drought 
conditions, modifying dietary deficiencies by use of phosphorus and protein supplements is recommended and 
sanitary landfill of carcasses is recommended to prevent contamination of other pastures.
Key words: Botulism, Booshehr, Domestic animal, Iran, pica
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محتویات روده دام های مبتال جهت تعیین حضور س��م تولید شده توسط 
باکت��ری بر طبق دس��تورالعمل CDC مورد ارزیابی ق��رار گرفت. به طور 
خالصه 5-2 گرم از نمونه که به نس��بت 1/2 با بافرفسفات ژالتین استریل 
)0/2% ژالتین، pH: 6/2Po4،4 Na %0/4( رقیق و هموژنیزه شده بود در 
یخچال با دمای 4 درجه س��انتی گراد به مدت حداقل 3 س��اعت به منظور 
پاك ش��دن سم از مواد جامد قرار داده ش��د. نمونه ها به منظور شناسایی 
س��م به مدت 10 دقیقه با 12000دور سانتریفوژ شد سپس مایع رویی که 
حاوی تمام س��م از پیش تشکیل ش��ده بود جمع آوری و به صورت داخل 
صفاقی به دو موش آزمایشگاهی که وزن هریك 30-20 گرم بود )به میزان 
0/4 میلی لیتر در هر موش( تزریق شد. موش ها به دقت از  جهت مشاهده 
عالئم بوتولیسم )تنفس  شکمی و سخت، ضعف عضالنی، باریك شدن کمر 
 Wasp که به علت تنفس ش��کمی ناشی از فلج عضالت تنفسی می باشد
waist و نهایت��اً مرگ( مورد بررس��ی قرار گرفتند. س��پس موش هایی که 
عالئم بوتولیس��م را نش��ان دادند به روش مرگ آس��ان در یك اتاق حاوی 
کربن دی اکسید کشته شدند. ظهور عالئم بعد از تلقیح با مایع رویی نمونه 

حضور سم از پیش تشکیل شده را نشان داد)5(.

نتایج
در تمامی موارد که از محتویات روده آزمایش به عمل آمده بود، حضور 
سم بوتولیس��م در آنها به اثبات رسید. همچنین تمامی سرهای ارسالی، از 

نظر هاری منفی گزارش گردیدند.

عالئم بالینی
 ترش��ح ف��راوان بزاق از ده��ان دام های مبتال، زمین گی��ری اکثراً در 
 نتیجه فلجی اندام های خلفی، فلجی زبان و بیرون آمدن از محوطه دهانی 
)شکل 1(، یبوست، عدم تحرك روده ها و عدم وجود تب از عالیم بارز دام 

های مبتال بود. 
در زمان های قبل از زمین گیری، دام ها تمایلی برای راه رفتن نداشته 
و پس از بلند کردن اجباری آنها، تمایل س��ریعی به نشستن داشتند که به 
علت شروع فلجی در عضالت بود. همچنین کاهش صدای شکمبه و وجود 

مدفوع سفت و خشك در لمس مقعدی در دام های مبتال وجود داشت.
تغذیه دام ها از الشه های دام ها، موش ها و در مواردی تعقیب موش 
زنده و اقدام به خوردن آن توس��ط دام های مبتال مشاهده شد )شکل های 
2و3(. نکته قابل توجه آنکه در روس��تای احشام حسن، تعدادی گوسفندان 
مبت��ال به پدیده گنده خواری به الش��ه یك االغ م��رده حمله کرده و از آن 

تغذیه کردند.
در راه رفتن تعدادی از گوس��فندان مبتال عدم هماهنگی و س��ختی در 
راه رفتن وجود داش��ت همچنین به دلیل نرمی گردن در برخی گوسفندان 
مبتال، در حین راه رفتن سر حیوان  به سمت باال و پایین حرکت میکرد. 

فاصل��ه زمانی بین ش��روع عالئم تا مرگ، از یك ت��ا 7 روز متغیر بود و 
در برخی موارد نیز دام های مبتال، حساس��یت و هوشیاری خود را تا زمان 

مرگ حفظ می کردند.

عالئم کالبدگشایی و آسیب شناسی 
حضور بقایای الشه، اعم از استخوان و پوست خصوصاً الشه های موش 

در پی��ش معده دام ه��ا و در برخی موارد پرخونی و التهاب در مخاط معده 
و پیش معده ها وجود داش��ت )ش��کل 4(. در تمامی کالبدگشایی ها هیچ 
گونه ضایعه اختصاصی دال بر وجود بیماری عصبی در مغز مشاهده نگردید. 
همچنین وجود خونریزی های پتشی بر روی اپیکارد برخی از دام های تلف 

شده مشاهده گردید. )شکل 5(

بحث
مهمترین نکته ای که در پیش��گیری از بوتولیس��م مورد توجه اس��ت 
این اس��ت که از دسترسی دام به الش��ه حیوانات کوچك از جمله پرندگان 
جلوگیری به عمل آید. )2( همچنین الش��ه ها می بایست سوزانده یا دفن 

شوند و یا حداقل آنها را از محل نگهداری دام ها دور کرد. )6(
در استفاده از مواد ارگانیك آلوده به باکتری به عنوان کود باید احتیاط 
کرد و از اس��تفاده از س��یلوهایی که pH آنها باالتر از 5/5 اس��ت و در آنها 
رش��د ظاهری کپك مشاهده می ش��ود خود داری شود . همچنین استفاده 
از جونده کش ها، خطر ابتال به بوتولیس��م ناش��ی از الشه آلوده را افزایش 

می دهد.)8(
در مناط��ق مذکور نیز به دلیل افزایش جمعیت موش��ها، اس��تفاده از 
جونده کش ها افزایش یافته بود لیکن الش��ه های آنها دفن نش��ده و این 
مسئله باعث شده بود تا الشه های آنها به صورت فراوان در دسترس دام ها 
قرار گرفته و منجر به مسمومیت در آنها شود که الزم است به صورت کلی 
در ارتباط با دفن بهداشتی الشه های جوندگان و دام های اهلی و خصوصا 
در شرایط خشکسالی، آموزش های الزم به دامداران داده شود تا از تماس 

انسان و دام ها با الشه ها خودداری گردد.
Pamela  و همکاران )12( در سال 2000 میالدی تلفات گوسفندان 
صحرایی در کالیفرنیا را به علت بوتولیسم گزارش کردند. نامبردگان عنوان 
کردند که آب آش��امیدنی این دام ها بوس��یله الشه ها آلوده شده بود و در 
نتیجه میزان زیادی از تیپ C س��م بوتولیس��م موجب بروز بیماری در این 

گله گردیده بود. 
بر طبق گزارش Martin )10( در س��ال 2003 گاوهای مورد مطالعه 
در اثر خوردن علوفه های آلوده به الش��ه جوندگان به بوتولیسم مبتال شده 
بودن��د که مانن��د مطالعه م��ا از روش تلقیح به موش آزمایش��گاهی جهت 
تش��خیص آن استفاده کرده بودند. همچنین عنوان کردند که اپیدمی های 
بوتولیس��م در آفریقای جنوبی و آمریکای جنوبی بیشتر زمانی رخ می دهد 

که گاوها در اثر کمبود فسفر، استخوان الشه های فاسد را می جوند.
 خشکس��الی در مناطق و روس��تاهای اس��تان بوش��هر باعث رهاسازی 
زمین های زراعی زیر کشت دیم- به دلیل عدم توجیه اقتصادی- شده بود 
که این زمین های کش��اورزی با محصول اندك، به منبع غذایی مناس��بی 
برای جوندگان تبدیل ش��ده و باعث افزایش جمعیت جوندگان و در نتیجه 
افزایش میزان الش��ه های در دس��ترس دام ها ش��ده بود، ب��ه صورتی که 

دامداران از تغذیه زیاد دام ها از الشه ی موش ها نیز گالیه داشتند.
Galey و همکاران )7( در سال 2000 میالدی اپیدمی بوتولیسم را در 
کالیفرنیا گزارش کردند که در اثرمصرف علوفه آلوده به الشه گربه توسط دام 
ها بوده است. همچنین Fitzpatrick و همکاران )6( در سال 2006 وقوع 
تلفات ناشی از بوتولیسم را در منطقه شمالی استرالیا گزارش کردند که دام 
های این منطقه، بیشتر در اثر تغذیه از الشه حیوانات آلوده، به دلیل ابتال به 
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گنده خواری، به بوتولیسم مبتال شده بودند.در اپیدمی حاضر تعداد مبتالیان 
در جمعیت گوسفند و بز بسیار بیشتر از جمعیت گاوان بود که دلیل آن توجه 
بیش��تر به گاو و تغذیه دس��تی آن بوسیله دامدار می باشد. از آنجا که عموماً 
 دامداران روس��تایی دارای 1 یا 2 راس گاو در کنار گله گوس��فند و بز خود 
می باش��ند، در ش��رایط خشکس��الی و کمبود علوفه به گاوها علوفه بهتری 
داده و گوس��فندان را برای چرا به بیابان می فرس��تند. تغذیه بهتر گاوها در 
مقایس��ه با گوس��فندان دلیل تلفات کمتر آنها در این شرایط بوده است. در 
دام هایی که در مرتع زندگی می کنند اگر شرایط مناسب باشد باید کمبود 
مواد غذایی را از نظر فس��فر یا پروتئین به وس��یله جیره دستی جبران نمود. 
از بین بردن الشه ها به منظور جلوگیری از آلودگی بیشتر مراتع توصیه می 
گردد ولی ممکن اس��ت در ش��رایط پرورش دام در مرتع امکان پذیر نباشد.

)1(به طور کلی توزی��ع جغرافیایی تیپ های مختلف Cl.dutulinum در 
 برنامه ریزی مایه کوبی به عنوان یك عامل مهم مطرح می باشد.)1( استفاده 
دام ها از آبگیرهایی که محل رش��د جلبك ها شده بودند دلیل وجود التهاب 
در روده و پیش معده ها بود )شکل 4( زیرا در شرایط خشکسالی که دام ها 
به آب س��الم و تمیز دسترس��ی ندارند، از آب های جلبك زده نیز مینوشند.

در اپیدم��ی حاض��ر تعدادی دام مبتال نیز به صورت اجباری ذبح ش��ده و در 
مواردی از گوش��ت آنها اس��تفاده ش��ده بود، همچنین تع��داد محدودی دام 
شیروار وجود داشته که از شیر و محصوالت لبنی آنها استفاده می شده است. 
پاستوریزاسیون شیر گرچه میزان سم را در شیر کاهش می دهد اما آن را به 
طور کامل ازبین نمی برد پس نمی توان به پاستوریزاس��یون به عنوان عامل 
 کنترل بوتولیس��م در ش��یر تکیه کرد)3(. به طور کلی چنانچه در گله ای از 
دام ها موارد ابتال به بوتولیس��م مش��اهده ش��د می توان از شیر دام هایی که 
عالئم بالینی نش��ان نداده اند اس��تفاده کرد اما در مورد دام هایی که عالئم 
بالینی در آنها مش��اهده می ش��ود باید به مدت 14روز بعد از شروع آخرین 

م��ورد بالینی و ی��ا 17 روز بعد از ازبین رفتن منبع آلودگی از مصرف ش��یر 
پرهیز کرد. )2 ،3، 9(انتقال س��م بوتولیسم از طریق مصرف گوشت نیز نادر 
اس��ت هرچند که اگر بیماری در دامی پیش��رفت آهس��ته داشته باشد و در 
نتیجه اشتباها ذبح شود احتمال اینکه چنین گوشتی بتواند سم را به انسان 
منتقل کند افزایش می یابد، اما از آنجایی که س��م بوتولیسم به سرعت غیر 
فعال می ش��ود و عالوه بر این طی روند پختن گوش��ت، سم از بین می رود 
احتمال انتقال آلودگی به انس��ان از این طریق کم اهمیت جلوه می کند)3(.

بوتولیسم می تواند با فرم خاموش هاری اشتباه شود )1، 7، 9، 13( که طبق 
نتایج دریافتی از موسسه پاستور، هاری در حیوانات منفی گزارش گردید.در 
اپیدمی بوتولیسم در گاوهای کشور انگلیس تنوع فصلی خفیفی مشاهده شد 
به طوری که میزان شیوع این بیماری در فصل پاییز و تابستان افزایش یافت 
)2( که در اپیدمی مذکور نیز اوج تلفات در اواس��ط تابس��تان تا اواسط فصل 
پائیز گزارش گردید.به طور کلی جهت کنترل و پیشگیری از بیمای در مواقع 
بروز خشکس��الی می بایس��ت اقدامات زیر را انجام داد: اصالح جیره غذایی و 
تامین فس��فر و پروتئین مورد نیاز دام )1( که در منطقه مذکور، اس��تفاده از 
مکم��ل های معدنی نظیر آجر لیس��یدنی به هیچ وجه توس��ط دامداران در 
اختیار دام ها قرار داده نمی ش��د. مورد دیگ��ری که باید در این مواقع مورد 
توجه قرار گیرد، دفن بهداش��تی الش��ه ها می باشد )6( که در این مورد نیز 
 عدم اعتقاد دامداران به دفن الش��ه های حیوانات باعث ش��ده بود تا الش��ه 
دام های تلف ش��ده به وفور در اطراف روس��تا مش��اهده ش��ود. همچنین در 
 مناطق��ی ک��ه بیماری بومی اس��ت، مایه کوب��ی با توکس��وئید اختصاصی یا 
واکس��ن های بر علی��ه تی��پ C و Cl.dutulinum D توصیه می گردد. 
تزریق یکبار توکس��وئید پس از دو هفته ایمنی خوبی در دام ایجاد می کند 
و تا مدت 24 ماه دوام خواهد داش��ت )1( که در حال حاضر در کش��ور ما، 

واکسن تجاری آن در دسترس دامداران قرار ندارد. 

شکل 1- بیرون افتادگی زبان از محوطه دهانی در اثر فلجی ناشی از سم بوتولیسم
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شکل 3- الشه موشی که گوسفندان در حال تغذیه از آن بودند.

شکل 2- گوسفند مبتال در حال تغذیه از الشه موش مرده



50   )پژوهش وسازند گی(

شکل 4- التهاب و خونریزی در دیواره پیش معده یک راس گاو در اثر نوشیدن آب های جلبک زده در منطقه

شکل 5- خونریزی های پتشی در سطح اپی کارد قلب در یک راس گاو
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