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چکیده
سددقت جنددین یکددی از ماضددالت پددرورش دهندددگان گوسددفند و بددز در سددهح کشددور اسددت و خسددارت اطتصددادی طابددل
توجهی را به دامدداران ت میدل مدیکندد .دلیدل عمددهی سدقت جندین در گوسدفند و بدز عوامدل عفدونی هسدتند .باضدی از
این عوامدل مادل بروسدال و توکسوپالسدما عامدل بیمداریهدای مشدتر

بدین انسدان و داد نیدز هسدتند .بدا توجده بده نقدز

مه پرورش گوسفند و بدز در مایشدت مدردد ایدران ،شدناخت دطید عوامدل عفدونی سدقت دهندده در گ دههدای گوسدفند و
بدز بده ل داه اطتصدادی و بهداشدت عمدومی اهمیدت بسدیاری دارد .هددا از مهالادهی حاضدر بررسدی تمداد مقداالتی اسدت
که بده شناسدایی عوامدل عفدونی باکتریدایی ،ویروسدی و تد

یاختدهای سدقت جندین گوسدفند و بدز در ایدران پرداختدهاندد.

بنابراین تماد مقاالت مربو به سدقت جندین گوسدفند و بدز ،تد

تد

عوامدل عفدونی سدقت دهندده و شدیو آنهدا کده در

م دددودهی جغرافیددایی ایددران یددا کشددورهای همسددایه انجدداد شددده بددود در پایگدداههددای ا العدداتی شددامل ،Science Direct
 Magiran ،Google Scholar ،Scopus ،Pub Medو  Iran Docجسدددتجو شدددد .از بدددین مهالادددات انگ یسدددی و فارسدددی
پیدا شده  31مدورد در زمیندهی سدقت جندین گوسدفند و بدز بدود کده نتدایج آنهدا بدرای بررسدی بهتدر بده صدورت جددو
تدوین شد .بر اساس مهالاداتی کده عوامدل سدقت جندین گوسدفند و بدز را در اسدتانهدای مخت دب ایدران بررسدی کدردهاندد
گونددههددای بروسددال ،توکسوپالسددما ،کالمیدددوفیال ،کمپی وبدداکتر و سددالمونال از شددایرتددرین عوامددل سددقت در کشددور م سددو
میشوند .هیچ مهالاه ای در کشور به ردیابی عوامل ویروسی در سقت جنین گوسفند و بز نپرداخته است.

واژگان کلیدی :ایران ،سقت جنین ،عوامل عفونی ،گوسفند و بز

* پست الکترونی

نویسنده مسئو مکاتبهdvm.behzadi@gmail.com :

محمد جواد بهزادی

مقدمه
و بددز از ندددر جمایددت و ارزش م صددوالت تولیدددی از

احتما زیاد ید

عامدل عفدونی منجدر بده سدقت شدده و

مه ترین شاخههدای دامپدروری اسدت .گوسدفند و بدز بده

بایددد تشددخید داده شددود  .)1شددناخت ایددن عوامددل در

دلیددل داشددتن ویژگددیهددای مه ددوبی از جم دده طدددرت

هر منهقه کمد

فراواندی بده کنتدر آنهدا و در نتیجده

سددازش در شددرایت مخت ددب م یهددی ،توطددر کدد در

کاهز خسارات ناشی از سقت جنین میکند.

مصدددرا خدددورا  ،طددددرت راهپیمدددایی بددداال و ارزش

بدده دلیددل فاص د ه ب دین ایجدداد عفونددت و دفددر جن دین

م صددوالت تولیدددی اهمیددت فراوانددی در تدد مین مددواد

مدددرده و اتدددولیز شددددن جندددین در بسدددیاری از مدددوارد

پروتئینددی جامادده دارنددد  .)1در ایددران نیددز اطتصدداد

تشددخید عامددل عفددونی مسددبو سددقت دشددوار اسددت.

بس دیاری از خددانوادههددای روسددتایی و حت دی شددهری بدده

وطتی ید

بررسدی کامدل صدورت گیدرد دطدت تشدخید

پرورش گوسفند و بدز وابسدته اسدت کده ایدن خدانوادههدا

بدددین  31تدددا  41درصدددد امکدددان پدددذیر اسدددت .)5

عمدددتام از اطشددار متوسددت و ضددایب و در نتیجدده آسددیو

خوشددبختانه در مددورد گوسددفند و بددز تشددخید پدداتوژن

پذیر جاماه هستند .)2

عامل سدقت نسدبت بده گوندههای اه دی دیگدر بده دلیدل

سددقت جنددین از مه تددرین عوامددل زیددان اطتصددادی

در دسددترس بددودن جنددین کامددل و جفددت سقتشددده

در گ ددههددای گوسددفند و بددز در تمدداد دنیددا م سددو

آسددانتددر اسددت  .)7عوامددل عفددونی شددایر سددقت جندین

مددیشددود و در کشددور مددا نیددز سدداالنه دامددداران را در

مددیز کدده در سراسددر دنیددا مهددرح هسددتند شددامل

مخت ب متضرر مدیکندد .سدقت جندین عدالوه بدر

کالمیدددددوفیال آبورتددددوس ،توکسوپالسددددما گوندددددی،

کاهز میدزان تولدد بدره و بزغالده موجدو کداهز تولیدد

کمپی وبدداکتر فتددوس ،بروسددال آبورتددوس ،گونددههددای

ش دیر و عددوارخ انویدده بددر دسددتگاه تولیددد ماددل حیددوان

سدددالمونال و لپتوسدددپیرا ،کوکسدددیال بدددورنتی و باضدددی

مال جفتماندگی و آندومتریت میشود .)3

عوامدددل ویروسدددی مانندددد ویدددروس بدددوردر و ب وتانددد

منا

مهالادددات متادددددی در سراسدددر دنیدددا نشدددان داده

هستند .)5-7

اسدت کدده بیشددتر مددوارد سدقت جندین در گوسددفند و بددز

در کشدددور ایدددران در مهالادددات متادددددی عوامدددل

یاختددهای

مخت ددب و بددا

ناشددی از عوامددل باکتریددایی ،ویروسددی و تدد

سددقت جن دین گوسددفند و بددز را در منددا

هسددتند  .)4بدده ددور مامددو درصددد وطددو سددقت در

روشهای متفداوت ردیدابی کدردهاندد .طهادام بررسدی ایدن

گ ددههددا کمتددر از  2درصددد اسددت .نسددبت طابددل طبددو

مهالاددات در کنددار ه د مدیتوانددد بدده فهد بهتددر عوامددل

سددقتهددای مشددهود در گ دده بایسددتی کمتددر از  5درصددد

شددایر سددقت جن دین در جمایددت گوسددفند و بددز کشددور

گ دده

کنددد .مهالاددهی حاضددر بدده مددرور ت قیقدداتی

باشددد .وطتددی میددزان سددقت از  5درصددد در یدد
بیشددتر مددیشددود الزد اسددت کدده یدد

کمدد

بررسددی کامددل

پرداخته است که عوامدل عفدونی سدقت جندین گوسدفند

صددورت گیددرد .میددزان سددقت مددزمن بدین  2تددا  5درصددد

و بز را در ایران بررسدی کدردهاندد .هددا از ایدن مهالاده

اسدت کده ممکدن

مشددخد نمددودن عوامددل عفددونی رایددج سددقت جنددین

نشان دهنددهی ید

مشدکل انددمی

است نیاز به رسیدگی داشته باشد .)5
عوامددل غیددر عفددونی سددقت در گوسددفندان بدده ندددرت
باعل میدزان سدقت بداالی  2درصدد در گ ده مدیشدوند و

گوسددفند و بددز در سددهح کشددور بددر اسدداس مهالاددات
انجاد شده و نیز تایدین عدوام ی اسدت کده جدای بررسدی
و ردیابی در منا

مخت ب کشور دارند.
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در کشددورهای منهقدده غددر آس دیا پددرورش گوسددفند

زمانی که سدقت از ایدن میدزان در گ ده بیشدتر اسدت بده

مروری بر عوامل عفونی سقط جنین ...

جدول  -1مطالعاض انجام شده در زمینهی تشخیص عوامل عفونی سقط جنین گوسفند و بز در ایران
سال

منطقه

گونه

روش آزمایش

1

شریب زاده

2113

شهرکرد

گوسفند

پی سی آر

2

هاشمی

2112

3

شریب زاده

2111

4

صابری

2111

5

تاجبخز

تعداد

میکروبهای شناسایی شده

نمونه
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-1331

چهارم ا و
بختیاری
چهارم ا و
بختیاری

31

گوسفند

پی سی آر

31

گوسفند

پی سی آر

54

تبریز

گوسفند

پی سی آر و
االیزا

111

 %13/1بروسال %51،سالمونال آبورتوس %11/1 ،بروسال و سالمونال
توگمام %21/3 ،شناسایی نشده
 %23/11سالمونال
 %44/4سالمونال آبورتوس اوی  %11/1 ،بروسال %11/1 ،توگد سالمونال
و بروسال %25/3 ،هیچکداد از این دو

 %12بروسال م یتنسی

اصفهان

گوسفند

کشت

15

 %13/3-1/1کمپی وباکتر فتوس در گ ه های درگیر

1333

تهران

گوسفند

کشت

1

 %111کمپی وباکتر فتوس فتوس

7

فیروزی

2113

شیراز

گوسفند

جداسازی

131

 %11/1بروسال %11/1 ،سالمونال %4 ،کمپی وباکتر %14/1 ،ا .کالی

1

طره خانی

2112

همدان

گوسفند

جداسازی

221

 %5/3بروسال %1/44 ،کمپی وباکتر %11/37 ،ا .کالی

2111

لرستان

گوسفند

پی سی آر

51

-

-

گوسفند

پی سی آر

54

زهرائی

1

3

صال ی

م

شاهی

11

راد

11

صفرپور

12

م زونیه

13

کبیری

14

صادطی

15

براتی

11

عال

17

فروتنی

11

حم ی

13

ساادتی

1331

 %4بروسال م یتنسی  %1 ،سالمونال آبورتوس %4 ،کالمیدوفیال،

کمپی وباکتر فتوس و لپتوسپیرا اینتروگان

یافت نشد

در مواردی کالمیدوفیال یافت شد.

چهار م ا و
-2114

بختیاری،

2115

اصفهان و

گوسفند

پی سی آر

111

 %21کالمیدوفیال در روش  real timeو  %3در پی سی آر مامولی

خراسان رضوی
-2111

چهار م ا و

2112

بختیاری

گوسفند

پی سی آر
nested

41

 %52کالمیدوفیال

چهار م ا و
-2113

بختیاری،

2114

اصفهان و

گوسفند

پی سی آر

31

 %4/3کمپی وباکتر فتوس ،آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگان

یافت نشد

خراسان رضوی
فقت از  22مورد باکتری جدا شد که  %2/1لیستریا%1/4 ،
-

مرکزی

-2114

شهرکرد و باگ

گوسفند و
بز

کمپی وباکتر %7/1 ،باسی وس %5/7 ،استافی وکوکوس اورئوس1/4 ،

جداسازی

71

پی سی آر

117

 %51/41کالمیدوفیال

پی سی آر

51

 %21کالمیدوفیال آبورتوس

استرپتوکوکوس % 4/3 ،ا .کالی %5/7 ،اولیگال %1/4 ،انتروکوکوس،
 %1/4آئروموناس بودند.

2117
-2111
2112
-2111
2111
-2111
2111
-2115
2111

م

گوسفند و
گاو

تبریز

گوسفند

تبریز

گوسفند

سرولوژی و پی
سی آر

71

تبریز

گوسفند

پی سی آر

132

سیستان

گوسفند

پی سی آر

71

 %1/5در سرولوژی لپتوسپیرا
 %11در پی سی آر لپتوسپیرا

 %3/13کمپی وباکتر فتوس و  %1/5کمپی وباکتر ژژنی کمپی وباکتر
کوالی یافت نشد

 %13/2بروسال م یتنسی  %11/1 ،کوکسیال بورنتی %1/3 ،سالمونال
آبورتوس اوی  %7/7،کمپی وباکتر

محمد جواد بهزادی
 %51/52کمپی وباکتر

21

اسدپور

22

طره خانی

تبریز

گوسفند

انتروکولیتیکا ،بروسال آبورتوس و لپتوسپیرا اینتروگان
-2113
2111
-2111

پیدا نشد

سرولوژی مادر و
پی سی آر

71

 %5/7مادران و  %1/5جنینها نئوسپوروز

115

جنین
همدان

گوسفند

سرولوژی

351

23

عزت پور

2111

الشتر -لرستان

گوسفند

سرولوژی

511

24

هرکی نژاد

2115

زنجان

گوسفند

پی سی آر

132

25

طربان پور

2115

اهواز

گوسفند

سرولوژی

145

 %13از میزهای با سابقه سقت نسبت به کالمیدیا سرد مابت بودند.

21

خیی

2115

همدان

پی سی آر

32

کوکسیال بورنتی پیدا نشد.

27

رزمی

325

 %5/2توکسوپالسما

21

حمیدینژاد

23

طرهخانی

31

حبیبی

31

رزمی

2112

-2111
2111
2111

گوسفند و
بز

مشهد

گوسفند

سرولوژی و
انگل شناسی

 %2/2میزهای سقت کرده به نئوسپورا مابت بودند.
 %1/13عفونت نئوسپورایی در میزهای سقت کرده و  %1/7در
میزهای سقت نکرده
 %51/3کمپی وباکتر
سالمونال ،یرسینیا و بروسال پیدا نشد.

 %15توکسوپالسما در میزهای سقت کرده و  %51در میزهای

اهواز

گوسفند

سرولوژی

151

همدان

گوسفند

سرولوژی

511

 %3/1توکسوپالسما

طزوین

گوسفند

پی سی آر

11

 %11توکسوپالسما

خراسان رضوی

گوسفند

پی سی آر

112

 %11/17توکسوپالسما

32

حمیدینژاد

2117

لرستان

گوسفند

پی سی آر

142

 %7توکسوپالسما

33

حقوطی راد

2114

اردبیل

گوسفند

پی سی آر

75

توکسوپالسما یافت نشد.

34

رسولی

2113

گوسفند

چندین روش

13

 %34-23توکسوپالسما

35

سنجرانی

2117

گوسفند

پی سی آر

73

 %11/45توکسوپالسما

-2111
2112
2112
-2113
2113

چناران خراسان
رضوی)
سیستان

بدددرای اولدددین بدددار در ایدددران در سدددا  1321بروسدددال

عوامل باکتریایی

بروسهههال  :دو گوندددهی بروسدددال اویددد

بدون سابقه سقت

و بروسدددال

م یتنسی

از شدیر ید

بدز سدقت کدرده جددا شدد و 2

مدیتوانندد در گوسدفند و بدز آلدودگی ایجداد

سدددا بادددد مهالاددداتی نقدددز آن را در ایجددداد سدددقت

کننددد و منجددر بدده سددقت جنددین شددوند  .)1 ،5بدده ندددر

گوسدفند و بدز در گ ددههدای ا ددراا اصدفهان نشددان داد و

میرسد بزها به صدورت جهدانی مسدتاد ابدتال بده بروسدال

اسددت.

م یتنسی

م یتنسدی

هسدتند در صدورتی کده ابدتالی گوسدفندان

بدده ایددن ارگانیس د بددر اسدداس نددژاد متفدداوت اسددت .)7

هدد اکنددون در تمدداد منددا

کشددور اندددمی

میددزان شددیو بروسد وز در جمایددت گوسددفند و بددز
روسدتایی  2/1درصدد بدرآورد گردیدده اسدت .بیوتاید

1
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21

هرکی نژاد

2111

زنجان

گوسفند

پی سی آر
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بروسال م یتنسدی
بیوتاید

در گوسدفند ،بدز و انسدان بده عندوان

غالدو و بدومی کشدور بدوده اسدت  .)3 ،1در

مهالاه حم ی و همکداران در گ دههدای گوسدفند ا دراا

116

تبریددز تسددت سددرولوژی

مددیزهددا اسددت و بدده عنددوان

عامددل سددقت انزئوتیدد

شدایرتددرین عامددل سددقت جنددین گوسددفند در بسددیاری از
کشددورهای دنیددا از جم دده کشددورهای اروپددایی و غددر
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روی  111مددیز سددقت کددرده

ایدداالت مت دددده آمریکدددا مهدددرح اسدددت  .)1در ایدددران

 12درصددد آلددودگی سددرمی بدده گونددههددای بروسددال را

مهالاددات مادددودی دخالددت ایددن بدداکتری را در سددقت

نشدددان داد و بررسدددی مولکدددولی جندددین سدددقهی ایدددن

جنددین گوسددفند در منددا

مخت ددب نشددان داده اسددت.

مددیزهددا نیددز میددزان  12درصددد آلددودگی بدده بروسددال را

در مهالاددده عدددال و همکددداران بررسدددی مولکدددولی51

ت یید کدرد ضدمن اینکده آزمدایز  PCRسدویه واکسدنی

جنددین سددقت شددده در شددهر تبریددز نشددان از  21درصددد

را در آنهددا نشدددان داد.

آلدددودگی بدددا کالمیددددوفیال را داشدددت  .)11مهالادددات

 Rev-1بروسددال م ددیتنسدددی

نتددددایج ایددددن مهالادددده حدددداکی از آن اسددددت کدددده

مشابه میدزان آلدودگی  51/41درصدد در شدهرکرد و بداگ

واکسیناسددیون بددا واکسددن  Rev-1در مددیزهددای آبسددتن

م دددد

 52 ،)17درصددددد در اسددددتان چهارم ددددا و

مدددیتواندددد منجدددر بددده سدددقت شدددود  .)11مهالادددهی

بختیددداری  4 ،)3درصدددد در اسدددتان لرسدددتان 21،)14

اسددماعی ی و همکدداران نیددز ایجدداد سددقت جنددین در

درصدددد در نموندددههدددای است صدددالی از اسدددتانهدددای

گ ههای گوسدفند و بدز در مندا قی از کشدور را بدا عامدل

چهارم ددا و بختیدداری ،اصددفهان و خراسددان رضددوی

واکسن  Rev-1گدزارش کدرده بده دوریکده ایدن سدویه

 )11را بددده کالمیددددوفیال نشدددان داد .در مهالادددهی

از جنینهای سقهی جدا شده است .)3

دیگددری آزمددایز  PCRجنددینهددای سددقهی گدداو در

در بررسدددی عوامدددل باکتریدددایی سدددقت جندددین

اسدددتان چهارم دددا و بختیددداری نیدددز  17/33درصدددد

گوسددفندان ا ددراا شددیراز از  21/5درصددد جنینهددای

آلددودگی بدده کالمیدددوفیال  )13را ا بددات کددرد .مهالادده

سقهی گونههای بروسال جدا شد .)11

سردشناسدی روی مدیزهدای بدا سدابقه سدقت در اهدواز

در مهالاددده سددداادتی و همکددداران در جندددینهدددای
سددقهی گوسددفند ب ددوچی در منهقدده سیسددتان بدده روش

آلودگی به کالمیدوفیال را  13درصد نشان داد .)21
همچنددین در یدد

بررسددی سددرمی گسددترده توسددت

 13/2 PCRدرصدددد عفوندددت بروسدددال شناسدددایی شدددد

اسدددماعی ی و همکددداران روی  1441رگس گوسدددفند از

 .)12در مهالادددات دیگدددری نیدددز روی جندددینهدددای

 113گ ددده و  7اسدددتان کشدددور شدددیو سدددرمی بددده

سددقهی آلددودگی بدده بروسددال  5/3درصددد در همدددان

کالمیدددوفیال آبورتدددوس در  25/1درصددد گوسدددفندان و

 )13و  4درصدددد در لرسدددتان  )14و  13/1درصدددد در

 11/4درصددد گ ددههددا گددزارش شددد  )21و مهالاددات

شهرکرد  )15تشخید داده شد.

سددرمی دیگددر نیددز بددا ایددن گددزارش همخددوانی دارد .)21

بددا توجدده بدده سددهمی کدده بدداکتری بروسددال در سددقت

در کشدددورهای همسدددایه از جم ددده ترکیددده نیدددز نقدددز

جنددین در بررسددیهددای انجدداد شددده در اسددتانهددای

کالمیدددوفیال در سددقت جنددین گوسددفند و بددز و گدداو

مخت ددب کشددور داشددته اسددت و همچنددین مهالاددات

نشان داده شده است .)23 ،22

دیگددری کدده شددیو بروس د وز را در جمایددت گوسددفند و

مهالاددداتی کددده در کشدددورهای اروپدددایی صدددورت

بددز کشددور نشددان مددیدهددد  )3ع یددرغ تددالش سددازمان

گرفتدده ،نشددان مددیدهددد اهمیددت کالمیدددوفیال در مددوارد

دامپزشددکی در مبددارزه بددا بیمدداری ،بروس د وز هنددوز یکددی

سددقت جنددین بددز بدده اندددازه آنچدده در مددورد گوسددفند

از عوامل سقت جنین در جمایت گوسفند و بز است.

مشدداهده شددد نیسددت  .)1بددا توجدده بدده اینکدده ردیددابی

کالمیهههدوفیال  :بددداکتری کالمیددددوفیال آبورتدددوس

کالمیدددوفیال از ریدد کشددت امکددان پددذیر نیسددت و

محمد جواد بهزادی

آزمددایزهددای مولکددولی مامددو نیددز در ایددن زمیندده

مهالادددات ماددددودی نیدددز نتوانسدددتهاندددد آلدددودگی بددده

چنددان موفد نیسدتند ،اسدتفاده از  nested PCRبدرای

کمپی وبدداکتر را در جنددینهددای سددقت شددده شناسددایی

پیدددا کددردن  DNAکالمیدددیا توصددیه شددده اسددت .)3

کنند .)14

از آنچه در مهالاات ذکدر شدده بیدان شدد احتمداالم بداالتر

باکتریهای جدن

کمپی وبداکتر بده عندوان عامدل سدقت

باشد.

جنددین گوسددفند در کشددور مددا اهمیددت دارنددد اگددر چدده

کمپیلوبهههاکتر :کمپی وبددداکتر فتدددوس زیرگوندددهی

شدداید در مقایسدده بددا بدداکتریهددای جددن

بروسددال و

فتددوس از عوامددل شددایر سددقت جنددین گوسددفند در دنیددا

کالمیدددوفیال سدده کمتددری در مددوارد سددقت داشددته

م سددو مددیشددود  .)1در ایددران نیددز نقددز ایددن عامددل

باشند.

در سقت جنین مدورد مهالاده بیشدتری نسدبت بده سدایر

سالمونال :چنددین سدروتی

از بداکتریهدای جدن

عوامدل طدرار گرفتده اسددت .بیشدترین درصدد آلدودگی بدده

سددالمونال عامددل سددقت جنددین در گوسددفند و بددز هسددتند

کمپی وبدداکتر در بددین ایددن مهالاددات توسددت هرکددی نددژاد

کدده شددامل س .آبورتددوس ایوی د  ،س .تیفددیموریددود ،س.

و همکدداران گددزارش شددده اسددت کدده از  123سددوآ

داب ددین و س .مددونتی ویدددئو هسدتند  .)1از آنجددایی کدده

مهب ددی مددیزهددای افشدداری اسددتان زنجددان بددا سددابقه

ایددن سددروتی هددا همددهجددایی هسددتند مددیتواننددد در

سددقت بددا روش  PCRمیددزان آلددودگی  51/3درصددد بدده

همهی مندا

بده میدزان متغیدری عامدل سدقت جندین

کمپی وبدداکتر ت ییددد شددد .در همددین مهالادده میددزان

گوسدددفند و بدددز باشدددند .دو مهالاددده کددده نقدددز ایدددن

آلددودگی بدده کمپی وبدداکتر در مددیزهددایی کدده بددره سددال

ارگانیسددد را در ایجددداد سدددقت جندددین گوسدددفندی در

متولددد کددرده بودنددد  23/52درصددد گددزارش شددد .)4

اسددتان چهارم ددا و بختیدداری مددورد بررسددی مولکددولی

اخددتالا آمدداری مانددیدار بددین مددیزهددای بددا سددابقه

طددرار دادهانددد آلددودگی بدده س .آبورتددوس اویدد

سددقت و بدددون سددابقه سددقت از ل دداه داشددتن عفونددت

جنددددینهددددای سددددقهی  44/4درصددددد  )31و 23/11

کمپی وبدداکتر نشدداندهنده نقددز ایددن عامددل در سددقت

درصددد  )32گددزارش کددردهانددد .مهالاددات مشددابهی در

جنددینهددای منهقدده بددوده اسددت .مهالادده مشددابهی در

مندددا

ا دددراا شدددیراز ،اسدددتان لرسدددتان و منهقددده

اسددتان زنجددان همددین یافتدده را ت ییددد مددیکنددد .)24

سیسدتان بدده ترتیددو میددزان آلددودگی  13/1درصددد ،)11

سددایر مهالاددات میددزان آلددودگی  1/1-13/3درصددد در

 1درصدددد  )14و  1/3درصدددد  )12را داشدددتهاندددد .در

گ ددههددای اسددتان اصددفهان  4 ،)25درصددد در ا ددراا

اسددتان زنجددان دو بررسددی مولکددولی مجددزا روی سددوآ

شددددیراز  1/44 ،)11درصددددد در همدددددان 4/3 ،)13

مهب ددی مددیزهددایی کدده سددقت جنددین را پشددت سددر

درصدددد در نموندددههدددای است صدددالی از اسدددتانهدددای

گذاشددته بودنددد عامددل سددالمونالیی پیدددا نکردنددد ،4

چهارم ددا و بختیدداری ،خراسددان رضددوی و اصددفهان

.)24

را در

 1/4 ،)21درصددددد در اسددددتان مرکددددزی 11/53 ،)27

لیسهههتریا :دو گوندددهی لیسدددتریا مونوسدددیتوژنز و

درصدددد در تبریدددز  )21و  7/7درصدددد در منهقدددهی

لیسددتریا ایوانددووی عامددل سددقت جنددین گوسددفند و بددز

سیسددتان  )23بدده کمپی وبدداکتریوز را در جنددینهددای

هسددتند .لیسددتریا توزیددر جهددانی دارد و عامددل حدددود 2

سقهی گوسفند گدزارش کدردهاندد .زهرائدی صدال ی نیدز

درصددد از سددقتهددای گوسددفندی در بریتانیددا اسددت .)1

کمپی وبدداکتر فتددوس را از تمدداد  1مددورد جنددین سددقهی

همان دور کده از ا العدات جددو  1مشدخد اسدت ،در

گ ددهی مددیز در تهددران جدددا کددرد  .)31البتدده

ایددران بررسددی چندددانی در تایددین سدده لیسددتریا در

یدد
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همین مس له مدیتواندد نشدان دهدد کده سده کالمیددیا

در مجمددو ایددن مهالاددات نشددان مددیدهنددد کدده
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مددوارد سددقت جنددین گوسددفندی صددورت نگرفتدده اسددت.

کرده اسدت .در باضدی از ایدن مهالادات عامدل کوکسدیال

تنهدددا در مهالادددهی صدددادطی و همکددداران در اسدددتان

پیدددا نشددده اسددت  )41 ،24و یدد

مددورد نیددز آن را در

مرکددزی از  2/1درصددد جنددینهددای سددقهی گوسددفند و

جنینهدای سدقهی  1/3درصدد) شناسدایی کدرده اسدت

بددز لیسددتریا جدددا شددده اسددت  .)27در باضددی از مادددود

 .)12مهالاددداتی کددده شدددیو کوکسدددیال بدددورنتی را در

مهالادددات انجددداد شدددده ا دددری از ایدددن بددداکتری در

جمایددت گوسددفند و بددز و گدداو و شددیر آنهددا بررسددی

جنینهدای سدقت شدده یافدت نشدده اسدت بندابراین بده

کددردهانددد حدداکی از شددیو طابددل توجدده آن در گ ددههددای

ندددر مددیرسددد ایددن ارگانیس د سدده چندددانی در ایجدداد

استانهدای مخت دب ایدران مدیباشدد  .)41-43بده نددر

سدددقت در ایدددران نداشدددته باشدددد .البتددده الزد اسدددت

میرسدد بایسدتی مهالادات ویدژهای بدرای تایدین میدزان

مهالادداتی بدده ددور ویددژه ایددن بدداکتری را در جنددینهددای

دخالددت کوکسددیال در سددقت جنددین گوسددفند و بددز در

سددقهی منددا

مخت ددب کشددور مددورد بررسددی طددرار

کشور انجاد شود.

دهند.
لپتوسهههپیرا :سدددرووارهای متادددددی از بددداکتری

عوامل باکتریایی غیر اصلی

لپتوسددپیرا مددیتواننددد منجددر بدده سددقت جنددین

بسیاری از بداکتریهدای دیگدر در گوسدفند و بزهدای

گوسددفند و بددز شددوند  .)1در ایددران از بددین مهالاددات

سدقت کدرده یدا جنینهدای سدقهی شناسدایی شددهاندد.

ماددددودی کددده حضدددور لپتوسدددپیرا را در جندددینهدددای

ایددن بدداکتریهددا سددقتهددای تکددی و انفددرادی ایجدداد

سددقهی ردیددابی کددردهانددد ،بیشددتر آنهددا موفد بدده پیدددا

مدیکنندد و در سدهح گ ده مشدک ی دیدده نمدیشدود.

کدددردن ایدددن ارگانیسددد نشددددهاندددد  .)21 ،24 ،14در

بیشتر این عفونتها بدا سدپتی سدمی اولیده مدادر شدرو

مهالاددده فروتندددی و همکددداران در تبریدددز تیتدددر بددداالی

شدده ،بدا موضدای شددن بداکتری در کارانکدل رحمدی و

پادگن لپتوسدپیرا در  11درصدد مدیزهدای سدقت کدرده

کوتی ودونهای جفدت ادامده مدییابدد  .)7از ایدن دسدته

گددزارش گردیددد در حددالیکدده  DNAلپتوسددپیرا در 1/57

عوامدددل ،اشریشدددیا کدددالی  ،)27 ،13 ،11باسدددی وس،

درصد جنینهدای سدقت شدده یافتده شدد  .)33بررسدی

اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس ،اسدددترپتوکوکوس ،اولدددیگال،

موارد سقت جندین در یکدی از گداوداریهدای تبریدز نیدز

انتروکوکددوس ،آئروموندداس  )27در مددوارد سددقت جنددین

میددزان آلددودگی  7/1درصددد بدده لپتوسددپیرا را نشددان داد

گوسددفند در ایددران شناسددایی شددده اسددت .البتدده بایددد

 .)34هر چند گدزارشهدای مابدت از حضدور لپتوسدپیرا

توجه داشت که این بداکتریهدا ممکدن اسدت بده صدورت

در جنینهای سدقهی در ایدران بده نددرت اسدت ولدی بدا

آلددودگیهددای جددانبی و در حددین نمونددهگیددری آلددودگی

توجه به میزان شدیو سدرمی بداالیی کده در اسدتانهدای

ایجدداد کددرده باشددند و نسددبت دادن آنهددا بدده عنددوان

مخت ب و در جمایدت گوسدفند ،بدز و گداو گدزارش شدده

عامل سقت باید با ت مل صورت گیرد .)7

اسددت  ،)35-33جددا دارد مهالاددات دطیدد تددری نقددز

عوامل تک یاختهای

جددن

این ارگانیس را در ایجاد سقت جنین تایین کند.

توکسوپالسهههما :توکسوپالسدددما گونددددی یکدددی از

کوکسههیال :کوکسددیال بددورنتی یکددی از عوامددل نددادر

رایجتدرین عوامدل سدقت جندین مدیز و بدز در بسدیاری

سددقت در اروپددا اسددت .بررسددیهددایی کدده صددورت گرفتدده

یاختده توزیدر جهدانی

نشددان از ش دیو ایددن عامددل در جمایددت گوسددفند و بددز

از کشورهای دنیا اسدت .ایدن تد
دارد  .)5ایددن ت د

یاختدده در باضددی کشددورها از جم دده

کشددور ایددران دارد ولددی مهالاددات مادددودی در ایددران

انگ ددی

نقددز ایددن بدداکتری را در مددوارد سددقت جنددین بررسددی

متددداو سددقت گوسددفندی بدده شددمار مددیرود  .)1در

و نیوزلنددد پدد

از کالمیدددوفیال دومددین عامددل

محمد جواد بهزادی

ایددران مهالاددات متاددددی بدده جسددتجوی توکسوپالسددما

مبنی بر نقدز ایدن تد

در موارد سدقت گوسدفندی پرداختدهاندد .حمیددیندژاد و

گوسددفندان طددز و مدداکویی شددما غددر ایددران  )11و

همکاران میزهدای بدا سدابقه سدقت اخیدر و مدیزهدای

مددیزهددای اسددتان همدددان  )53وجددود دارد .البتدده

بدددون سددابقه سددقت را در منهقدده اهددواز از ندددر آلددودگی

مهالادددهی دیگدددری در غدددر کشدددور تفددداوت طابدددل

طدرار دادنددد

نئوسدددپورا بدددین

بده توکسوپالسدما مدورد مقایسدده سدرولوژی

یاختده در ایجداد سدقت جندین

مالحددددهای در شدددیو سدددرولوژی

نسبت به میزهدای بددون سدابقه سدقت آلدودهتدر بودندد

نیافتدده اسددت و بدده ایددن ترتیددو نقددز نئوسددپورا را در

 .)44مهالاددهی مشددابه دیگددری نیددز همبسددتگی شدددید

سددقت جنددین مددیزهددای منهقدده رد کددرده اسددت .)12

بددین سددابقه سددقت در مددیزهددای اسددتان همدددان و

طهاام بدا توجده بده شدیو ایدن تد

یاختده در گ دههدای

عفونددت توکسوپالسدددمایی آنهدددا را ت ییدددد کدددرد .)45

گوسددفند و بددز ایددران  )14 ،13انجدداد مهالاددات بیشددتر

مهالادددداتی کدددده بددددا روش  PCRبدددده جسددددتجوی

بددرای ردیددابی نئوسددپورا در سددقت جنددین گوسددفند و بددز

توکسوپالسددما در مغددز جنددین سددقت شددده پرداختددهانددد

در کشور الزد است.

میددزان آلددودگی  7درصددد در لرسددتان  11 ،)41درصددد
در طددزوین  11/17 ،)47درصددد در خراسددان رضددوی
 )41و در سیسدددددتان  11درصدددددد  )43را گدددددزارش
کددردهانددد .در یدد

بررسددی مولکددولی روی  75جنددین

عوامل ویروسی
ویدددروس ب وتانددد

 ،)Bluetongue virusویدددروس

بیمددداری بدددوردر  ،)Border disease virusهدددرپ

سددقهی در منهقدده اردبیددل آلددودگی بدده توکسوپالسددما

ویدددروس بدددز  ،)Caprine herpesvirusویدددروس کاشددده

یافدددت نشدددد  .)51بررسدددی سدددردشناسدددی مایادددات

والدددددددی

 )Cacheو ویدددددددروس

جنینهددای سددقهی آلددودگی  5/2درصددد را در مشددهد

آکابدددان  )Akabane virusاز جم ددده ویدددروسهدددایی

نشددددان داد  .)51مهالاددددات دیگددددری نیددددز نقددددز

هستند که بده عندوان عامدل سدقت جندین در گوسدفند و

توکسوپالسددما را در ایجدداد سددقت جنددین در گ ددههددای

بز در دنیدا مهدرح هسدتند .همدان دور کده از ا العدات

گوسددفند و گدداو ایددران نشددان دادهانددد  .)53 ،52نقددز

جدو  1مشدخد اسدت ،در ایدران نقدز ویدروسهدا در

عفونت توکسوپالسدمایی در مدوارد سدقت جندین انسدانی

سقت جندین گوسدفند و بدز مدورد جسدتجو طدرار نگرفتده

نشددان داده شددده اسددت

اسددت اگددر چدده کدده نقددز باضددی ویروسهددا در سددقت

 .)54-51مهالادددات متادددددی میدددزان شدددیو بددداالی

جنین گداوی بررسدی شدده اسدت  .)15شدیو باضدی از

را در جمایددت گوسددفند ،بددز ،گدداو

 )11-11و

کشددور در مهالاددات کدد رندد

توکسوپالسددموزی

استانهای مخت ب کشور ت یید کردهاند .)57-11
نئوسههپورا :عفونددت نئوسددپورایی اگددر چدده در مددورد
گاو شدایر اسدت و در ایدران نیدز بده عندوان عامدل سدقت
جنددین در مددزار پددرورش گدداو مهددرح شددده امددا در
گوسددفند و بددز نددادر اسددت .بددا ایددن حددا گددزارشهددایی

virus

valley

ایددن عوامددل ویروسددی ماددل ویددروس ب وتان د

ویددروس بیمدداری بددوردر  )11جمایددت گوسددفند و بددز
کشور ت ییدد شدده اسدت و جدای مهالاده ویدژه بدر نقدز
احتمالی آنها در ایجاد سقت جنین وجود دارد.

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

و مددیزهددای سددقت کددرده بدده ددور طابددل مالحددده ای

میزهای سقت کدرده و مدیزهدای بددون سدابقه سدقت
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Summary
Abortion is one of the problems of sheep and goats breeders in Iran and imposes significant economic losses on farmers. Infectious agents are the most common reason for abortion in sheep and goats.
Some of these agents, such as Brucella and Toxoplasma, result in zoonotic diseases. Regarding the
important role of sheep and goat breeding in livelihood of the people, it is very important in terms of
economics and public health to accurately know the abortive infectious agents in sheep and goat flocks.
The purpose of this study was to investigate all the literature which attempts to diagnose bacterial, viral
and protozoan agents of sheep and goat abortion in Iran. Therefore, all articles related to abortion of
sheep and goats, individual infectious agents and their prevalence in the geographical area of Iran or
neighboring countries in databases including Science Direct, Pub Med, Scopus, Google scholar, Magiran and Iran doc were searched. Of the English and Persian studies found, 36 studies were conducted
on abortion of sheep and goats that their results were inserted in a table for better evaluation. Based on
studies that examined the causes of abortion of sheep and goats in different provinces of Iran; Brucella,
Toxoplasma, Chlamydophila, Campylobacter and Salmonella are the most common causes of abortion
in the country. No study has tracked the viral agents in abortion of sheep and goats in Iran.
Key words: Iran, Abortion, Infectious agents, Sheep and goat

