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چکید ه 
نئوسپورا کانینوم انگل داخل ســلولی اجباری از شاخه آپی کمپلکسا است که باعث سقط جنین در گاو و فلج عصبی عضالنی در 
ســگ می گردد. با توجه به ضررهای اقتصادی وارده به صنعت دامپروری در اثر سقط جنین و کاهش تولید شیر ناشی از نئوسپورا 
کانینوم، فراوانی اين تک ياخته در گاوهای شــیری منطقه شــهريار مورد ارزيابی قرار گرفت . بــا توجه به پراکندگی دامی 150 
نمونه شــیرخام از 5 دامداری گاو شیری از 4 منطقه شــهريار جمع آوری و با روش االيزای غیر مستقیم از لحاظ وجود آنتی بادی 
ضد نئوســپورا کانینوم مورد ارزيابــی قرار گرفتند. از مجموع 150 نمونه، 22% از لحاظ وجود آنتی بادی ضد نئوســپورا کانینوم 
 مثبت برآورد گرديد. با اســتفاده از آزمون مجذور کای بیشترين میزان شــیوع در گاوهای باالتر از 4 سال سن مشاهده گرديد
)P-value=0/039(آزمون االيزای غیر مســتقیم بکار رفته در شیر بنظر می رسد مفید و مقرون به صرفه برای نظارت بر برنامه های 

استراتژی کنترل نئوسپورا کانینوم  در مزارع پرورش گاو شیری باشد.
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Neospora caninum is an obligate intracellular parasite in the Apicomplexa phylum. The parasite causes abortion in 
cattle and Neuromascular paralysis in dog. Given the economic losses incurred by abortion caused by Neospora cani-
num and reduced milk production, in this study the frequncy of Neospora was evaluated by ELISA in the Shahriyar 
area. 150 samples of raw milk of 5 from dairy cattle herds collected and tested for the detection of antibodies against 
Neospora caninum by ELISA. 22% of the samlpes were positive for the presence of antibodies against Neospora. The 
highest prevalence was observed in cows older than 4 years of age (P-value =0.039). The indirect ELISA used in milk 
seems to be a useful for epidemiological surveys, and to increase the level of control strategy  of Nespora caninum in 
dairy cattle farms. 
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مقدمه
نئوسپورا کانینوم تک یاخته کوکسیدیائی از شاخه آپی کمپلکسا باعث 
ســقط جنیــن در گاو و فلج عصبــی – عضالنی در ســگ می گردد )1( و 
در طیف وســیعی از حیوانات  مختلف  نیز وجود نئوســپوروزیس ناشی از 
نئوســپورا کانینوم گزارش  شده است )5(. تا مدتها  سگ به عنوان میزبان 
نهایي نئوســپورا کانینوم شناخته می شــد )15(. تحقیقات جدید مشخص 
کرد که کایوت )ســگ – گرگ (، گرگ خاکستری و دینگو استرالیائی نیز 
می توانند بعنوان میزان نهائی باشــند )14(. گاو و طیف وسیعي از حیوانات 
خونگرم از جمله خود ســگ، گوسفند، بز، اســب و آهو میزبانان واسط این 
انگل مي باشند )3(. تا کنون هیچ واکسنی که آلودگی از طریق درون زادی 
)جفتی( را بتواند متوقف کند ارائه نشده است )23(. همچنین داروئی برای 
پیشگیری یا بهبود این آلودگی وجود ندارد. در نتیجه استراتژی برای کاهش 
شــیوع و تلفات ناشی از نئوسپورا کانینوم در صنعت دامپروری بر این است 
که دوره زندگی انگل قطع و دام های آلوده حذف شــوند )7(. گاوهای بالغ 
غیر آبستن که به نئوسپورا کانینوم آلوده می شوند هیچ نشانه ای از بیماری 
نشان نمی دهند اما آلودگی در گاو آبستن ممکن است موجب سقط جنین 
یا تولد گوساله ضعیف و دارای آلودگی تحت بالینی و یا گوساله سالم گردد 
)9(. گاو آبســتن در هر سنی که باشــد در اثر عفونت ، از ماه سوم آبستنی 
تا آخر دوره آبســتنی ممکن است ســقط کند هرچند، عفونت  با نئوسپورا 
در مراحل اولیه آبســتنی موجب بروز سقط نمی گردد )6(. اکثر سقط های 

ایجاد شــده در ماه های 5 و 6 آبستنی رخ می دهند که ممکن است مرگ 
جنین در رحم، جذب آن، مومیائی شــدن و مرده زائی اتفاق بیافتد ســقط 
ناشــی از نئوسپروزیس در سراسر طول ســال رخ می دهد )16(. تشخیص 
نهائی ســقط جنین مرتبط با نئوسپورا کانینوم بر اساس آزمایش در جنین 
سقط شده، که شــامل مشاهده آسیب های اختصاصی وارده بر جنین است 
که این مشــاهدات با روش ایمینو پراکسیداز یا واکنش زنجیره ای پلیمراز 
در بافت های جنینی نشــان داده شده است هر چند در بسیاری از نمونه ها ، 
مواد جنینی در دســترس نمی باشــد در این مواقع تشــخیص احتمالی ، بر 
اساس ردیابی آنتی بادی های علیه نئوسپورا در سرم یا شیر دام ها می باشد 
)4(. در ایران تا بحال چندین بررسی در مورد بیماری نئوسپروزیس و شیوع 
آن در گاو بر روی نمونه های سرم خون انجام پذیرفته است . اما مطالعه ای 
جهت ردیابی آنتی بادی ضد نئوســپورا کانینوم با روش االیزای غیر مستقیم 
در شــیر خام انجام نگرفته اســت . با توجه به سادگی نمونه برداری، در این 
مطالعه تالش شــده اســت که فراوانی آنتی بادی ضد نئوسپورا کانینوم در 
نمونه های شــیر تعدادی از گاوداری های شهرستان شهریار با روش االیزای 

غیر مستقیم تعیین شود.
مواد و روش  کار

در این تحقیق شــهریار و حومه شــهریار بر اساس پراکندگی دامی به 
4 منطقه تقســیم بندی گردید و تعداد150 نمونه شــیر خام از 5 دامداری 
اخذ گردید. دامداریها بر اســاس رعایت بهداشــت دامداری و شرایط سالن 
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شیردوشــی  و همچنیــن نحوه نگهداری دامها به نیمــه صنعتی و صنعتی 
تقسیم گردیدند. که بر این اساس دامداری شماره 1و3 در گروه دامداریهای 
نیمه صنعتی و دامداریهای شــماره 2 و 4 و 5 درگروه دامداریهای صنعتی 
قرار گرفتند. شیر هر گاو بصورت جداگانه مستقیما از پستان گاو در ظروف  
مخصوص اســتریل دوشیده شد. شماره هرگاو بر روی ظرف مخصوص خود 

درج و نمونه ها به سرعت  به آزمایشگاه منتقل گردیدند.

آزمون االیزای غیرمستقیم 
  ID Screen Neospora caninum Indirect جهــت این آزمون ازکیــت
Multi - Species  ســاخت شرکت ID.vet فرانســه استفاده گردید. آزمون 
بر اســاس دستورالعمل شرکت سازنده کیت انجام شــد و نتایج با دستگاه 
ELISA reader DA-3200 ســاخت کشــور آمریکا خوانده شــد. OD کلیه 
نمونه ها در طول موج 450 نانومتر خوانده شــد و S/P بزرگتر یا مســاوی با 
30 درصــد به عنوان نمونه مثبت تلقی گردیــد. جهت پی بردن به معنادار 
بودن رابطه میزان شیوع نئوسپورا کانینوم و سن گاوها ، نتایج بدست آمده 
در ســه گروه سنی با روش مربع کای با اســتفاده از نرم افزارSPSS  مورد 

تجزیه  و تحلیل قرار گرفتند.              

نتایج
از مجموع 150 نمونه تعداد 33 مورد )22 درصد( مثبت گزارش گردید 
)شکل 1( با استفاده از آزمون مجذور کای بیشترین میزان شیوع در گاوهای 

باالتر از 4 سال سن مشاهده گردید  )P-value=0/03۹( )شکل 2(

بحث
در این مطالعــه فراوانی آلودگی به نئوســپورا کانینوم درگاوداری های 
شهرستان شــهریار  22 درصد تعیین گردید . تا کنون مطالعه مشابهی در 
خصوص تعیین فراوانی شــیوع نئوســپورا کانینوم از طریق آزمون االیزای 
غیر مستقیم بر روی شــیر در کشور انجام نشده است و بیشتر مطالعات بر 
روی نمونه های ســرم خون گاو انجام شده است. صدربزاز و همکاران درطی 

دو بررســی جداگانه در مشهد در ســال های )2004 و 2007 ( با استفاده 
از روش IFAT میــزان آلودگــی را به ترتیــب 15/18 درصد و 33 درصد 
اعالم نموده اند)20و21(. در بررســی دیگر توســط حاج کالئی و همکاران 
در ســال )2008 ( با اســتفاده از روش کیت االیزای تجاری بر روی نمونه 
های ســرم خون  میزان آلودگی منطقه اهواز 21درصد اعالم گردید)12(. 
نعمت الهی و همکاران در سال )1388( میزان آلودگی گاوهای سقط کرده 
اطراف تبریز به نئوسپورا کانینوم را با استفاده از االیزای خانگی17/1درصد 
و در االیزای تجــاری 18/4درصد اعالم نمودند )27(. قره خانی و همکاران 
در ســال)13۹0( از مجموع 400 نمونه ســرم خون گاوهای استان همدان 
بــا روش االیزا میزان آلودگی را20 درصد گزارش نمودند )10(. ســبزواری 
نژاد و همکاران در ســال )13۹1( با روش االیزای غیر مستقیم که بر روی 
ســرم خون 181 گاو در منطقه خرم آباد انجام پذیرفت تیتر پادتن بر ضد 

نئوسپورا کانینوم 27/62 درصد مثبت گزارش گردید )۹1(.
چانلون و همکاران در سال )2002 و 2003 ( در تایلند با روش االیزای 
غیر مســتقیم میزان آنتی بادی ضد نئوسپورا را در دسامبر 2002 به میزان 
56/5درصــد، در آوریل 2003 به میزان 43/8درصد و در دســامبر 2003 
میزان آلودگی را 46/7 درصد گزارش نمودند )2(. فوروســلینگ و همکاران 
در ســال )2008( در کشــور ســوئد با روش االیزای غیر مستقیم بر روی 
247 نمونه شــیر موارد مثبــت را 8/3درصد گزارش نمود )8(. بیشــترین 
میزان شــیوع در این بررسی در گاوهای 4 سال ســن به باال مشاهده شد. 
معیر و همکاران در ســال )1388( در گاوداریهای اطراف تهران بیشــترین 
میزان شیوع نئوســپورا کانینوم را در گاوهای بیشتر از 4 سال سن گزارش 
نمودند)16(. قره خانی و همکاران در ســال )13۹0( در همدان بیشــترین 
میزان آلودگی را در گاوهای بیشــتر از 4 سال ســن گزارش نمودند)10(. 
جیسون و همکاران در سال )1۹۹1( در دانمارک اعالم نمودند که با افزایش 
ســن میزان فراوانی آلودگی به نئوسپورا نیز افزایش می یابد )13(. رومرو و 
همکاران در ســال )2010( در مطالعه ای کــه روی میزان فراوانی آلودگی 
به نئوســپورا کانینوم در گاوهای مکزیک انجام دادنــد دریافتند با افزایش 
ســن گاوها ، میزان آلودگی در آنها افزایش پیدا می کند و بیشترین میزان 

جدول 1- فراوانی آنتی بادی ضد نئوسپورا کانینوم در شیرهای نمونه برداری شده از گاوداری های شهرستان شهریار

تعداد موارد منفیتعداد موارد مثبتتعداد نمونهنوع دامداریشماره دامداری

21318نیمه صنعتی1

25718صنعتی2

30822نیمه صنعتی3

321121صنعتی4

42438صنعتی5

15033117جمع

فراوانی آنتی بادی ضد نئسپورا کانینوم..
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آلودگی در گاوهای باالی 5 سال گزارش نمودند)18(.
طبــق بررســی های موجود هزینه ای كه صرف تشــخیص و ســپس 
پیشگیری از بروز سقط می گردد بسیار كمتر از زیانی است كه در اثر سقط 
در گله های گاو شــیری به تولید كننده وارد می گــردد )22(. با توجه به 
نتایج بدســت آمده ، به نظر می رســد  لذا آزمون االیزای غیر مستقیم بکار 
رفته بر روی نمونه های شیر،ســاده و مقرون بــه صرفه بوده و می تواند به 
عنوان یک روش قابل اعتماد جهت نظارت بر برنامه های اســتراتژی كنترل 
برای نئوسپورا كانینوم در مزارع پرورش گاو شیری مورد استفاده قرار گیرد.

تشکر و قدردانی 
این مقاله برگرفته از پایان نامه كارشناســی ارشد انگل شناسی می باشد 
و بدین وســیله از معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه 
تربیــت مدرس به جهت حمایــت مادی و معنــوی و همچنین از زحمات 
معاونت محترم كیفیت شركت شیر پاستوریزه پگاه تهران جناب آقای دكتر 
جودكی برای پشتیبانی در زمینه اجرای بخشی از این طرح تشکر و قدردانی 

می گردد .
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