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چکید ه 
    اطالعات موجود برای تصمیم گیری و اتخاذ سیاســت های مناســب در جهت کنترل پاراتوبرکلوزیس در بسیاری از کشورهای 
جهان بر پایه ی اطالعات منتشر شــده از کشور های پیشرفته است. لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت بیماری یون در ایران 
با روش متاآنالیز انجام شــد تا با در اختیار گذاشتن اطالعات جامع و دقیق مسیر را در جهت اجرای برنامه های موثر برای کنترل 
این بیماری هموار کند. این پژوهش یک مرور سیســتماتیک بر اســاس پایگاه های اطالعاتی معتبر داخل و خارج کشور است. 
جســتجو با کلید واژه های ایران، بیماری یون، گاو، گوسفند، بز، شتر، گاومیش، شیر و مایع سیمن وترکیبي ازآنها انجام گرفت. 
ســپس تمام مقاالت و پایان نامه های مرور شــده که دارای معیار های ورود به مطالعه بودند مورد بررســی قرار گرفتند. داده ها 
با اســتفاده از روش متا آنالیز و نرم افزارComprehensive Meta Analysis نســخه 2 تحلیل شدند. شیوع ظاهری بیماری یون در 
 ،)%95 CI :1/1 -93/2( %28/3 بود. همچنین میزان آلودگی شیر مخزن گله )%95 CI :4/4 -8/5( %6/1جمعیت نشخوارکننده گان
شــیر انفرادی گاو CI :13/4 -30/2( %20/4 95%(و میزان آلودگی مایع سیمن %11/4 )95CI :7/6 -16/7%( بود. متاسفانه با وجود 
جمعیت بزرگ دامی در کشور و از طرفی آلودگی باالتر بیماری یون در ایران نسبت به کشور های پیشرفته، تنها برنامه های رایج 
برای کنترل بیماری اختیاری و به عهده ی دامداران اســت. برنامه ی پایه در جهت کنترل بیماری یون، تشخیص دام های آلوده و 
حذف، مدیریت بهداشتی گله و واکسیناسیون اســت که اجرای این برنامه ها می تواند به کنترل هرچه کار آمدتر این بیماری در 

ایران می انجامد.
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Information available for decision-making and adoption of appropriate policies to control paratuberculosis in most 
countries is based on published data in developed countries. Therefore, this study aimed to determine the status of 
Johne's disease in Iran in a meta-analysis method to provide comprehensive and accurate information to implement ef-
fective programs to control the disease. This search is a systematic review based on authoritative databases inside and 
outside the country. The search was carried out by keywords of Iran, Johne's disease, cattle, sheep, goats, camels, buf-
faloes, milk, semen fluid, and their combination. Then all articles and theses that had necessary indexes were evaluated. 
The Data were analyzed using Comprehensive Meta-analysis software Version 2. The prevalence of Johne's disease in 
ruminants was 6.1% (95% CI: 4.4-8.5). In addition, the rate of infection for bulk tank milk, individual cow milk and 
semen fluid was 28.3% (95% CI: 1.1-93.2), 20.4% (95% CI: 13.4-30.2) and 11.4% (95% CI: 7.6-16.7), respectively. 
Unfortunately, despite the great population of ruminants in the country and the higher infection rate of paratubeculosis 
in Iran compared with developed countries, the current strategies for control of paratuberculosis are voluntary and 
considered by ranchers. Basic control strategies are management modification, testing, culling and vaccination, and 
implementation of these programs can be effective in control of the disease occurrence in Iran.
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مقدمه
بیماری یــون یــک آنتروکولیت مزمــن گرانولوماتــوز و پیش رونده 
 Maycobacterium avium در نشــخوارکننده گان اســت کــه عامــل آن
subspecies paratuberculosis یا Map اســت )32 و 24(. شــکل بالینی 
بیمــاری به دلیل طوالنی بودن دروه ی کمون، معموال در ســنین باالی دو 
ســال اتفاق می افتد. مهم ترین عالئم مشاهده شده در شکل بالینی، اسهال 
آبکی و پرتابی و مقاوم به درمان، کاهش وزن و تولید شــیر در گاو اســت 
)32 و 24(. این بیماری صنعت دام را در سطح جهانی تحت تاثیر قرار داده 
است، و ساالنه خساراتی را از قبیل افت تولید، افت شاخص های تولید مثلی، 
افزایش حساســیت در برابر بیماری ها، افزایــش هزینه های درمانی، حذف 
زود هنگام و کاهش وزن در هنگام کشتار متوجه دامداران می سازد )31(. 
در کشــور ایران، این بیماری نخستین بار در گاو های نژاد جرسی وارداتی 
شــرکت نفت آبادان در ســال های 1339 و 134۰ هجری شمسی توسط 
خلیلی و طالچیان گزارش شــد. متعاقباً مقامی و هدایتی در ســال 134۰ 
وجود بیماری یون را در یک راس گاو هلشــتاین گزارش کردند و در سال 
1349 هجری شمســی وجود بیماری در بز و گوسفند توسط بهارصفت و 
همکاران مورد تایید قرار گرفت )32(. بیماری یون در ایران اندمیک بوده و 
تاکنون در گوسفند، بز، شتر، گاومیش و نشخوارکنند گان حیات وحش نیز 

در ایران گزارش شده اســت )32(. کشور ایران دارای بیش از 85 میلیون 
راس دام و تولید ســاالنه 9/5 میلیون تن شــیر و 9۰۰ هزار تن گوشــت 
قرمز اســت )22(. اگرچه میزان خســارات اقتصادی بیماری یون در ایران 
به درســتی مشخص نیست ولی می توان براســاس پژوهش انجام شده در 
استان فارس بر روی 21 گاوداری به اهمیت موضوع پی برد. در این مطالعه 
مشخص شد که در گاوداری های مثبت از نظر بیماری یون نسبت به موارد 
منفی، تولید شــیر در یک دوره ی تولیدی، 335 کیلوگرم کاهش و فاصله 
بین دو گوساله زایی، به میزان 3۰ روز افزایش پیدا می کند )1(. در طی این 
سال ها گزارشات مختلفی از بیماری یون در گله های دام کشور منتشر شده 
اســت ولی برنامه ی پایش منظم و دقیقی در رابطه با وضعیت این بیماری 
در ایــران وجود ندارد. این مطالعات تنها در چند منطقه از کشــور صورت 
گرفته است و در انجام آن ها از تست های تشخیصی گوناگون استفاده شده 
اســت. بنابراین با توجه به اختالف در زمان، مــکان، روش مطالعه و نتایج 
حاصل از ایــن پژوهش ها، نمی توان ارزیابی دقیقی از وضعیت بیماری یون 
در ایران داشــت، در صورتی که میزان شــیوع یک عفونت در سطح گله و 
حیوان، موضوعی کلیدی اســت که تعییــن می کند که آیا وضعیت عفونت 
باید مهم در نظر گرفته شود یا خیر و این که چه تصمیمات و سیاست هایی 
باید در این رابطه در پیش گرفته شــود و به اجرا درآید. هم اکنون اطالعات 
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موجود برای تصمیم گیری و اتخاذ سیاســت های مناسب در جهت کنترل 
پاراتوبرکلوزیس در بســیاری از کشور های جهان بر پایه ی اطالعات منتشر 
شده از کشــور های ایاالت متحده ی امریکا، کانادا، اســترالیا و کشور های 
اروپایی اســت. مقاالت مروري متا آنالیز، روش هاي آماري هستند که سعي 
می کند اطالعات به دســت آمده در مرور ساختار یافته را ترکیب نموده و 
نتیجه گیري مبتني بر مستندات ارایه نماید. هدف از انجام این مطالعه نیز، 
مرور نظام مند و فرا تحلیلی )متا آنالیز( میزان شیوع بیماری یون در جمعیت 
دامی کشــور، وضعیت آلودگی شیر تولید شده و مایع سیمن مورد استفاده 
در تلقیح مصنوعی گاو به مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس اســت تا بتوان با 
در اختیار گذاشــتن اطالعات جامع و دقیق در باره ی وضعیت بیماری یون 
در ایران، مسیر را در جهت اجرای برنامه های موثر برای کنترل این بیماری 

هموار کرد.

مواد و روش ها
منبع داده ها

این پژوهش یک مرور سیســتماتیک روي وضعیــت بیماری یون در 
ایران )میزان شــیوع بیماری یون در جمعیت دامی کشور، وضعیت آلودگی 
شیر تولید شــده و مایع سیمن مورد اســتفاده در تلقیح مصنوعی گاو به 
مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس( است که به روش مرور مقاالت و پایان نامه ها 
و متا آنالیز منابع موجود انجام گرفته است. براي جمع آوري داده هاي مورد 
نیــاز از منابع و بانک هــاي اطالعاتي الکترونیکي که در دســترس بودند، 
استفاده شد. این بانک هاي اطالعاتي شامل سایت هاي معتبر داخل کشور از 
 Google و PubMed و خارج کشور شامل Irandoc و Magiran،SID جمله
بودند. مقاالت و پایان نامه ها با استفاده از واژه هاي حساس و کلیدي شامل 
ایران، بیماری یون، گاو، گوســفند، بز، شتر، گاومیش، شیر، مایع سیمن و 

ترکیبي از آنها مورد جستجو قرار گرفتند. 

معیارهاي انتخاب
تمام مقاالت و پایان نامه هایي که شیوع بیماری یون، وضعیت آلودگی 
شیر و مایع ســیمن به مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس را مورد ارزیابي قرار 
داده بودند، بدون محدودیت تا ســال 1394 وارد مطالعه شدند. مطالعاتي 
کــه در مورد بیماری یون بحث کرده بودند، ولي در آن ها میزان شــیوع و 
یا آلودگی گزارش نشــده بود، مطالعاتي که داده های ناکافي داشتند، نتایج 
جستجوهایي که  تکراري بودند و یا امکان دسترسي به متن وجود نداشت، 
از مطالعه حذف گردیدند. بر اســاس این مراحل، تعداد 1۰۰ منبع مربوط 
به بیماری یون یافت شــد. از این تعداد، 3۰ منبع به دلیل تکراري بودن و 
18 مقاله به دلیل بي ارتباط بودن با موضوع از مطالعه حذف شــدند. از 52 
منبع باقیمانده، 28 منبع با خواندن خالصه مقاله و نداشتن داده هاي کافي 
از مطالعه حذف شــدند. در نهایت، 24 مقاله و پایان نامه با کیفیت مناسب 

براي مطالعه وارد فرایند مرور سیستماتیک گردید.

استخراج داده ها
تمام مقاالت نهایي وارد شــده به فرایند مطالعه توسط یک چک لیست 
که از قبل تهیه شــده بود، آماده اســتخراج داده ها شدند. این چک لیست 
شــامل اندازه نمونه، نوع مطالعه، موضوع مورد مطالعه و شــیوع بیماری یا 

آلودگی بود.
آنالیز آماري

آنالیــز آماری با هدف تعیین میزان شــیوع بیمــاری یون در جمعیت 
دامی به ظاهر ســالم کشــور )در ســطح انفرادی و گله و بر اساس گونه ی 
نشــخوارکننده و همچنین تســت مورد اســتفاده(، وضعیت آلودگی شیر 
تولید شــده )در ســطح انفرادی با در نظر گرفتن وضعیت سالمتی و گله( 
و مایع ســیمن مورد اســتفاده در تلقیح مصنوعی گاو بــه مایکوباکتریوم 
پاراتوبرکلوزیس انجام گرفت. آنالیز آماری شــامل محاسبه ی اندازه ی اثر، 
انحراف معیــار و واریانس بود. ناهمگني مطالعات با اســتفاده آزمون Q و 
شــاخص I2 بررسی شــد. بر حســب نتایج آزمون Q و شاخص I2 از مدل 
اثرات ثابت و تصادفي براي ترکیب نتایج مطالعات با هم اســتفاده شد. در 
این مطالعه از نرم افزار Comprehensive Meta-Analysis نســخه 2 براي 
تجزیه و تحلیل داده ها اســتفاده و سطح معنی داری آزمون ها ۰/۰5 در نظر 

گرفته شد.

نتایج
شیوع بیماری یون در جمعیت دامی کشور

ســرانجام 19 منبع با 25 گزارش بین سال های 1993 تا 2۰14 برای 
انجام مطالعه انتخاب شــد. جمعیت دام های شرکت کننده در این مطالعه 
51۰۰ راس بود که 3913 راس را،گاو تشــکیل می داد. %48، %16، %16، 
12% و 8% مطالعات، به ترتیب مربوط به گاو، گوسفند، شتر، بز و گاومیش 
بود )جدول 1(.تمامی مطالعات در سطح انفرادی دام ها انجام شده بود و هیچ 
گزارشی در ســطح گله وجود نداشت. 52% از مطالعات با استفاده از روش 
هیســتوپاتولوژی، 24%، 12% و 12% به ترتیب با استفاده از روش واکنش 
زنجیره ی پلی مراز، کشــت باکتری و االیزا انجام شده بود )جدول 1(.شیوع 
ظاهــری بیماری یون در جمعیت به ظاهر ســالم نشــخوارکنند گان%6/1 
)فاصله اطمینان 95%: 8/5- 4/4 درصد( بود. شــیوع ظاهری در گاو %7/2 
)فاصله اطمینان 95%: 1۰/8- 4/7درصد( )شکل 2(، گوسفند 4/5% )فاصله 
اطمینان 95%: 14/1- 1/3درصد(، بز 5/3% )فاصله اطمینان %95: 13/4- 
2 درصد(، شــتر 6% )فاصله اطمینان 95% : 11/5- 3/1 درصد( و گاومیش 
4/3% )فاصلــه اطمینان 95%: 9/3- 1/9 درصد( بود که جمعیت گاو دارای 
بیشترین آلودگی در کشور بود )جدول 2(. شیوع ظاهری در گاو با استفاده 
از روش کشــت باکتری از مدفوع 8/5% )فاصله اطمینان %95: 16/1- 4/3 
درصد(، واکنش زنجیــره ی پلی مراز 13/1% )فاصله اطمینان %95: 28/5- 
5/4 درصد( و هیستوپاتولوژی3 % )فاصله اطمینان 95%: 5/2- 2/1 درصد(

بود )جدول 2(.

وضعیت آلودگی شیر تولید شده به مایکوباکتریوم 
پاراتوبرکلوزیس

سرانجام شش منبع با 12 گزارش بین سال های 2۰۰5 تا 2۰12 برای 
انجام مطالعه انتخاب شــد. 25% از مطالعات مربوط به شــیر مخزن گله و 
75% مربوط به شــیر انفرادی گاو بود. هیچ گزارشــی در ارتباط با آلودگی 
شیر سایر نشــخوارکنند گان به مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس یافت نشد. 
شــیر مخزن گله در 31۰ گله در ســه استان تهران، شــیراز و شهرکرد و 
با اســتفاده از روش واکنش زنجیره ی پلی مراز مــورد مطالعه قرار گرفت. 
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شــیر انفرادی گاو شــامل 816 نمونه )55/5% مربوط به گاو های مشکوک 
به بیماری و 44/4% مربوط به گاو های به ظاهر ســالم( بود که با اســتفاده 
از روش واکنــش زنجیره ی پلی مراز )55/5%( و کشــت باکتری )%44/4( 
مطالعه شده بود )جدول 1(. میزان آلودگی شیر مخزن گله 28/3% )فاصله 
اطمینان 95%: 93/2- 1/1 درصد( و شیر انفرادی 2۰/4% )فاصله اطمینان 

95%: 3۰/2- 13/4 درصد( بود )جدول 2(.

وضعیت آلودگی مایع منی تولید شده به
مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس

سرانجام دو گزارش در ســال های 2۰1۰ و 2۰14 برای انجام مطالعه 
انتخاب شد. مایع منی در 195 نمونه و با استفاده از روش واکنش زنجیره ی 
پلی مراز مورد مطالعــه قرار گرفت )جدول 1(. میــزان آلودگی مایع منی 

11/4% )فاصله اطمینان 95% : 16/7- 7/6 درصد( بود )جدول 2(.

جدول 1- مشخصات مطالعات واردشده به مرحله ي متا آنالیز

نویسندهتعداد موارد مثبتتعداد نمونهتست استفاده شدهموضوع مطالعه

گاو

Bacterial Culture4۰۰48Dilmaghani et al, 2011

Bacterial Culture1۰312Seyyedin et al, 2010 a

Bacterial Culture36315Seyyedin et al, 2010 b

PCR14411Khamesipouret al, 2014

PCR9۰24Karimi et al, 2011

PCR1۰31۰Seyyedin et al, 2010 a

ELISA1724274Ghaemmaghami et al, 2012

Histopathology9۰6Karimi et al, 2011

Histopathology1356Namjoo et al, 2010

Histopathology25۰5Haji Hajikolaei et al, 2006

Histopathology2939Yousof-beyg et al, 2003

Histopathology2184Sadeghi Gharmaroodi, 1993-1994

گوسفند

ELISA11۰16Khamesipouret al, 2014

Histopathology855Sharifzadeh et al, 2005

Histopathology651Iraii, 1999

Histopathology3797Khanghahi Abiane, 1993-1994

بز

Histopathology152Sharifzadeh et al, 2005

Histopathology8۰2Iraii, 1999

Histopathology442Khanghahi Abiane, 1993-1994

شتر

ELISA9۰2Raoofi et al, 2012

PCR957Khamesipouret al, 2014

PCR26۰Derakhshandeh et al, 2012

PCR5۰5Haghkhah et al, 1012
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ادامه جدول 1- مشخصات مطالعات واردشده به مرحله ي متا آنالیز

نویسندهتعداد موارد مثبتتعداد نمونهتست استفاده شدهموضوع مطالعه

گاومیش
Histopathology1۰۰3Haji Hajikolaaei et al, 2008

Histopathology483Sadeghi Gharmaroodi, 1993-1994

شیر گله

PCR1۰۰94Badiee et al, 2011

PCR1۰۰3Sherafati Chaloshtari et al, 2009

PCR11۰12Haghkhah et al, 2008

شیر انفرادی گاو
)به ظاهر سالم(

Bacterial Culture1۰۰9Fathi et al, 2011

Bacterial Culture8۰6Anzabi et al, 2005

PCR1۰۰12Fathi et al, 2011

PCR8۰14Anzabi et al, 2005

شیر انفرادی گاو
)مشکوک به بیماری(

Bacterial Culture1۰۰4۰Fathi et al, 2011

Bacterial Culture8۰17Anzabi et al, 2005

PCR561۰Nassiri, Jahandar et al, 2012

PCR8۰25Anzabi et al, 2005

PCR1۰۰44Fathi et al, 2011

مایع سیمن
PCR838Khamesipouret al, 2014

PCR11214Sharifzadeh et al, 2010

بحث
در این پژوهش میزان شــیوع ظاهری بیماری یون در ســطح انفرادی 
گاو 7/2% و شــتر 6% به دســت آمد که این آلودگی نسبت به سایر گونه ها 
بیشــتر بود و از دالیل آن ممکن اســت استفاده از روش های با حساسیت 
بیشتر شامل کشت باکتری، واکنش زنجیره ی پلی مراز و االیزا در مطالعات 
انجام شده در گاو و شتر در مقابل استفاده از مطالعات هیستوپاتولوژیک در 
گوسفند، بز و گاومیش باشد. همین موضوع در میزان شیوع ظاهری بیماری 
یون در گاو با اســتفاده از روش های مختلف مطالعه نیز مشاهده می شود، 
که شــیوع ظاهری با اســتفاده از روش واکنش زنجیره ی پلی مراز به دلیل 
حساســیت بیشتر نسبت به روش های دیگر، بیشتر است. شیوع بیماری در 
کشور های استرالیا و امریکا در سطح انفرادی گاو شیری به ترتیب 1/9% و 
5% است )4(. شیوع بیماری در جمعیت گوسفند و بز در اروپا بین 2 تا %14 
تخمین زده می شــود )2۰(. مقایسه ی وضعیت شیوع بیماری یون در ایران 
نسبت به کشور های پیشرفته که دارای برنامه های منظم پایش و کنترل در 
سطح گله ها هستند، نشان دهنده ی آلودگی باالتری است. شیر مخزن گله 
در ایران دارای آلودگی 28/3% و شــیر انفرادی گاو دارای آلودگی %2۰/4 
است که نسبت به نتایج یک مطالعه ی متا آنالیز وضعیت آلودگی شیر گاو به 

مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس در جهان )آلودگی 1۰% و 2۰% به ترتیب در 
شــیر مخزن گله و شیر انفرادی گاو(، دارای آلودگی باالتری است. به دلیل 
اینکه چهره ی بیماری یون غالباً تحت بالینی اســت، دامداران معموالً این 
بیماری را نادیده گرفته و متوجه خسارات اقتصادی آن نمی شوند. اطالعات 
دقیقی از میزان خسارت اقتصادی حاصل از این بیماری در ایران در دست 
نیســت، در صورتی که ضرر های اقتصادی این بیماری در ایاالت متحده ی 
امریکا ساالنه 25۰- 2۰۰ میلیون دالر تخمین زده می شود )17(. متاسفانه 
با وجود جمعیت بزرگ دامی در کشور و از طرفی آلودگی باالتر بیماری یون 
در ایران نسبت به کشور های پیشــرفته، تنها برنامه های رایج برای کنترل 
بیمــاری، اختیاری و به عهده ی دامداران اســت و برنامه ی جامع و موثری 
از ســوی سازمان دامپزشکی کشور وجود ندارد که از دالیل آن می توان به 
وجــود بخش قابل توجهی از جمعیت دامــی در واحد های نیمه صنعتی و 
ســنتی، صرف هزینه، وقت و نیروی بیشتر در ارتباط با بیماری هایی مهم 
نظیر سل و بروســلوز، مراقبت ازبیماري هاي نوظهور ونوپدید نظیر جنون 
گاوي و آنفلوانزاي طیور، کنترل بهداشــتی فرآورده هاي خام دامی از سوی 
سازمان دامپزشکی کشورو کمبود منابع اعتباري اشاره کرد. از سوی دیگر 
بــه علت دروه نهفتگــی طوالنی مدت بیماری و در نتیجــه افزایش تعداد 
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جدول2- نتایج حاصل از وضعیت بیماری یون به روش متاآنالیز

هدف مطالعه ی 
متا آنالیز

تعداد نمونه هاوضعیت زیر گروه ها در مطالعه
میزان شیوع ظاهری 

آلودگی
P value

مدل مورداستفاده براي محاسبه 
شاخص اثر

وضعیت آلودگی 
جمعیت دامی کشور 

به بیماری یون

گاو

اثرات تصادفی8/5۰/۰۰۰ )16/1- 4/3(866کشت باکتری

اثرات تصادفی13/1۰/۰۰۰ )28/5- 5/4(337واکنش زنجیره ی پلی مراز

اثرات تصادفی3۰/۰۰۰ )5/2- 2/1(986اسمیر هیستوپاتولوژی

اثرات تصادفی7/2۰/۰۰۰ )1۰/8- 4/7(3913مجموع روش ها

اثرات تصادفی4/5۰/۰۰۰ )14/1- 1/3(639گوسفند

اثرات تصادفی5/3۰/۰۰۰ )13/4- 2(139بز

اثرات تصادفی6۰/۰۰۰ )11/5- 3/1(216شتر

اثرات ثابت4/3۰/۰۰۰ )9/3- 1/9(148گاومیش

اثرات تصادفی4/9۰/۰۰۰ )1۰/8- 2/1(778نشخوارکنند گان کوچک

اثرات تصادفی6/1۰/۰۰۰ )8/5- 4/4(51۰۰مجموع نشخوارکنند گان

وضعیت آلودگی 
شیر تولید شده 
به مایکوباکتریوم 
پاراتوبرکلوزیس

اثرات تصادفی28/3۰/6 )93/2- 1/1(31۰شیر گله

اثرات تصادفی11/6۰/۰۰۰ )16/5- 8(36۰شیر انفرادی )گاو های به ظاهر سالم(

اثرات تصادفی3۰/9۰/۰۰1 )41/3- 22(456شیر انفرادی )گاو های مشکوک به بیماری(

اثرات تصادفی2۰/4۰/۰۰۰  )32/2- 13/4(816مجموع شیر های انفرادی

وضعیت آلودگی 
مایع منی تولید شده 

به مایکوباکتریوم 
پاراتوبرکلوزیس

اثرات ثابت11/4۰/۰۰۰ )16/7- 7/6(195مایع منی

دام دفع کننده ی جرم، راه های انتقال مختلف، هزینه های باالی تســت های 
تشــخیصی و حذف دام های ناقل، اجرای برنامه هــای کنترل بیماری را با 
مشکل مواجه می ســازد. برنامه ی پایه در جهت کنترل بیماری یون شامل 
واکسیناسیون،تشــخیص دام های آلوده و حذف و مدیریت بهداشــتی گله 
است )31( برنامه ی واکسیناســیون را می توان در کشور هایی که برنامه ی 
تست و کشتار سل را اجرا نمی کنند، به اجرا درآورد. از آنجایی که برنامه ی 
تست و کشــتار سل در ایران در ارتباط با گاو صورت می گیرد و از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت، می توان از این برنامه در جهت کنترل بیماری یون 
در ســایر نشخوارکننده گان استفاده کرد اما به دلیل همان سیستم پرورش 
سنتی و نیز هزینه های زیاد واکسیناسیون این اقدام مورد توصیه نمی باشد. 

همانطور که اشــاره شد، به دلیل وجود موارد تحت بالینی در گله تشخیص 
به موقع و حذف آنها با استفاده از روش های تشخیص مثل االیزا و واکنش 
زنجیره ی پلی مراز که نسبت به کشت باکتری دارای هزینه ی کمتر، سهولت 
انجام و ســرعت پاسخگویی بیشتری هســتند، می تواند به کنترل بیماری 
در گله کمک کند. اما اســتفاده از این تســت ها بــه دالیلی مثل هزینه و 
استفاده از سیستم پرورش نیمه صنعتی و سنتی در گله های ایران معمول 
نمی باشــد. از طرفی وجود دام بیمار در گلــه فاکتور خطری برای بیماری 
یون به حساب می-آید، در نتیجه حذف سریع دام های دارای عالئم بالینی 
توصیه می شود )1(. اقدامات بهداشتی با آموزش دامدار که در سیستم های 
پرورش سنتی نیز قابل اجرا است، می تواند کمک بزرگی به کنترل بیماری 
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شکل 1- برآورد میزان شیوع بیماری یون در گاو. هر کدام از پاره خط ها فاصله اطمینان 95% میزان شیوع را نشان مي دهند. عالمت لوزی 
برآورد میزان شیوع کلي و فاصله اطمینان را نشان مي دهد.

در گلــه بکند. از آنجا که این باکتری توان دفع شــدن در مدفوع و شــیر 
دام هــای آلوده را دارد، راه اصلی انتقال بیماری، خوردن آب و غذای آلوده 
به مدفوع دام آلوده و همچنین مصرف شــیر دام آلوده اســت. بیش ترین 
اســتعداد در ابتال به بیماری در گوساله های زیر یک ماه دیده می شود و با 
افزایش سن میزان این حساسیت کاهش می یابد )24(. جدا کردن نوزاد از 
مادر به هنگام تولد و عدم استفاده از آغوز و شیر دام های آلوده یا مشکوک 
و پاســتوریزه کردن آن، پرورش جدای دام های جــوان از بالغین، کنترل 
آلودگــی آب و غذا بــه مدفوع، تعویض زود هنگام بســتر و عدم نگهداری 
گونه های مختلف دامی در کنار یک دیگر از جمله ی این اقدامات اســت. در 
نهایت با توجه به مشــکالت پیش رو، معمول تر بودن بیماری در گاو نسبت 

به بز و گوســفند و اهمیت اقتصــادی آن و وجود گاوداری های صنعتی در 
کشور، می توان برنامه های مختلف آموزشی و کنترل بیماری را از واحد های 
صنعتــی پرورش گاو آغاز کرد. مطمئناً با داشــتن اطالعات و دانش ناقص 
درباره ی وضعیت بیماری یون در کشــور، نمی توان بر آن غلبه کرد. کنترل 
بیماری زمانی امکان پذیر است که کمبود های ابزاری و اطالعاتی با ارایه ی 
ســازمان دهی بهتر و برنامه ریزی طوالنی مدت توسط سازمان دامپزشکی 

کشور پوشش داده و حل گردد.
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