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سبب بروز ويروسي حاد واگيردار در نشخوارکنندگان اهلي و وحشي است که بيماري طاعون نشخوارکنندگان کوچک يک بيماري 
باليني بيماري از نواحي مختلف هاي داراي نشانه گوسفند و بزس أر 65از تعداد در اين بررسي  .شودميفراواني هاي اقتصادي خسارت

براي بررسي  رأس شش وبراي شناسايي آنتي ژن ويروس به روش ايمونوکاپچرااليزا  رأس گوسفند( 1رأس بز و  61) رأس 65استان فارس، 
وکوسي هاي ماشتهايي، وجود تراوشهاي باليني شامل تب باال، بيهاي کالبدگشايي و ميکروسکوپي نمونه برداري شد. نشانهآسيب

چسبناک در پيرامون چشم، اکسوداي موکوسي چرکي در بيني همراه با استوماتيت اروزيو و زخمي و اسهال بود. در کالبدگشايي، 
خصوص در ها بهي دهاني همراه با غشاي کاذب سفيد مايل به خاکستري، پرخوني و خيزدار شدن ريهالسراتيو حفره -هاي اروزيو آسيب

ها مشاهده شد. در بررسي هاي لنفاوي مدياستينال و مزانتريک و پرخوني رودهو قلبي، تورم و بزرگي عقده شکمي -هاي قداميلوب
هاي سنسيشيال و هاي خاردار، تشکيل سلول، استوماتيت اروزيو السراتيو همراه با دژنرسانس آبکي سلولدهان شناسي بافتآسيب

ها و هاي غول پيکر سنسيشيال در آلوئولنوموني بينابيني همراه با تشکيل سلولاي، پهاي داخل سيتوپالسمي و داخل هستهگنجيدگي
ها مشاهده شد که بيانگر تشخيص ها و برونشائوزينوفيليک در اپي تليوم برونشيول ياهسته\يتوپالسميسهاي داخل وجود گنجيدگي

( مثبت و حاوي آنتي %71نمونه ) 66 نمونه انتخابي، 65از اپچرااليزا قطعي بيماري طاعون نشخوارکنندگان کوچک است. با روش ايمونوک
سريع اين بيماري و اجراي  هاي اقتصادي به صنعت دامپروري کشور، تشخيصژن ويروس بود؛ بنابر اين براي جلوگيري از خسارت

 شود.گيري مانند واکسيناسيون به موقع تأکيد ميهاي کنترل و پيشبرنامه

 گوسفند، بز، هيستوپاتولوژي، ايمونوکاپچر االيزا. نشخوارکنندگان کوچک،طاعون  کليدي: هايواژه

 

 مقدمه

 يويروس يماريطاعون نشخوارکنندگان کوچک يک ب

 يوحش و يدر نشخوارکنندگان کوچک اهل باال يريبا واگ

. شوديم يفراوان ياقتصاد يهاکه سبب بروز خسارت است

در خانواده  ويروس يليموربجنس  از يماريعامل ب

، يطاعون گاوروس عامل ياست که با وده يکسوويريپارام

 يبرخ ديستمپر در سگ وويروس ، يويروس سرخک انسان

پستانداران  يهاويروس يليمورب و ين وحشاخوارگوشت

ن بار در ياول يمارين بيا .(11) دارد ياديز يکينزد يآبز

 در احتماالا  اما ؛(11) از ساحل عاج گزارش شد 1122سال 

وجود نه فرانسه يدر گ 1128 در سنگال و 1781 يهاسال

که  بودن يا بر تصور يزياد يهاسال تا (.12) تسداشته ا

 در که اين تا ،ستافريقا همان بخش به محدود يماريب

سازمان . شد يشناساي بز در سودانکشور  از 1182سال 

 يرا در زمره يمارين بي( اOIE)وانات يسالمت ح يجهان

 يجد يامدهايبا پ يفرامرز يمسر اريبس يهايماريب

 تيجمع از. است کرده يبند طبقه يقتصادا -ياجتماع

 در درصد 22حدود  جهان بز و گوسفند يارديليم 7/1

گسترش . هستند يماريب نيا به ابتال خطر معرض

منطقه  ،قاياز غرب تا شرق قاره افر يماريب ييايجغراف

 چكيده

 .11-3(: 2)13؛ 1398انگاهی دامپزشکی ایران؛ نشریه علوم درم
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از  ييهاگزارش رًاياخاّما ، ستايجنوب غرب آس جنوب و

 با .(12 و 11) است ز منتشر شدهين نيچ مغولستان و

سال  تا يماريبن يا يشه کنير يبرا يتوجه به برنامه جهان

 رسد. يبه نظر م يضرور يماريبن يا يبررس ،8212

 و يشناسختير يهابي، آسينيبال يهانشانه گرچها

 طاعون نشخوارکنندگان کوچک يماريب يايمن يهاواکنش

 يدستگاه تنفس يريدرگمنتها   ،است يگاو طاعون هيشب

 .است يگاو ز آن با طاعونيوجه تما يماريدوره حاد ب و

 ،حاد ،حاد فوق کلچهار شبه  ياز نظر درمانگاه يماريب

 کمون دوره. شوديم يبند طبقه ينيبال تحت و حاد تحت

 متفاوت است. روز شش تا دو از يماريب حدت به ستهب آن

 ،باال شامل تب يماريتوجه بقابل  ينيبال يهانشانه

، چشم و ينيب از يچرک يموکوس تا يسروز يهااوشتر

 يا يگرفتگ ،يدهان محوطه پوزه و در ييهاتحجراوجود 

 . (68) است اسهال و دهان بد يبو ،ينيب يمجار انسداد

 يصورت رسم به ن بارياول يبرا ايران در يماريب نيا

از آن . (6 و 6) شد گزارش ايالم استان از 1383 سال در

واکسن با  يکوبهيماران با وجود يدر ا يماريب ،تاکنونخ يتار

شده مشاهده ک ياندم به صورت افتهيف حدتيزنده تخف

در نشخوارکنندگان  يماريب وقوع 8262در سال  است.

در  همکاران و يبازرگان .(66) شدز گزارش ينران يا يوحش

 طاعون نشخوارکنندگان کوچک يماريوقوع ب 8225سال 

ن ياز جمله استان فارس ب و رانيدر مناطق مختلف ا را

 گزارش کردند. در استان فارس 8226تا  6776 يهاسال

گوسفند  يهادر گله گسترده ونيناسيواکسانجام رغم يعل

طاعون  يماريب از ياديز يهاانونکتاکنون  ،بز و

، 6شکل  است. شده ييشناسا نشخوارکنندگان کوچک

طاعون نشخوارکنندگان  يماريب د شده وقوعييتأ يهاکانون

زا نشان يبه روش اال 6176سال  در را کوچک استان فارس

 در استان بز گوسفند وت يجمعدر حال حاضر  دهد.يم

هشت حدود ) ت کل دام کشوريدرصد جمع 2/62 فارس

 يدرباره يپژوهشن وجود تاکنون يبا ا ؛است (سون رأيليم

 يمارين بياز ا يناش يبافت يهابيو آس ينيبال يهانشانه

لذا هدف از  ؛است گزارش نشده و انجامدر استان فارس 

 يب شناسيآس ،ينيبال يهانشانه يبررس پژوهشن يانجام ا

 در زايمونوکاپچراالياروس با روش يژن و يص آنتيتشخ و

 .استاستان فارس  در يمارين بيا يعيوقوع طب موارد

 

 
 1319 در سالدر استان فارس  طاعون نشخوارکنندگان کوچک يماريد شده بييأت يهاکانون -1شکل 

 

 روش کار  مواد و

ان يتا پا 6178ماه  مهر يدر فاصله زمان پژوهشن يا

استان فارس انجام شد.  يهايدر دامدار 6171ماه  وريشهر

 يهاهنشانبا بز  گوسفند وس أر 65تعداد در مجموع 

 گله 61در طاعون نشخوارکنندگان کوچک  يماريب ينيبال

. (6 )جدول نه شديمعا ،ن استانيمناطق مختلف ا در مبتال

به شد که تلف  يمارياثر شدت ب درس أر 68 ،ن تعدادياز ا

س از رأ 6، تعداد يمارياز ب يناش يهابيآس يررسب منظور
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 يهانشانهبا ز ينزنده بز س أک ري. شد ييکالبدگشاها آن

تراوش از ، يدهان يهابيآس، گراديدرجه سانت 26 تب

 .شد ييکالبدگشا ذبح و يپنومونن يهمچن چشم و و ينيب

به ضخامت  ييهانمونه يبافت يهابيآس يدارا ياهاز ارگان

ن بافر يفرمال يحاو يهافو در ظر شد هيمتر تهيسانت کي

ها نمونه نيساعت فرمال 82پس از  شد. داده قرار 62%

ها با دستگاه نمونه يپس از آماده سازض شد. يتعو

با  يريگو قالب (Tissue processorکون )ياتوتکن

و به ه يکرومتر تهيم پنجبا ضخامت  ييهان، برشيپاراف

و با  يزي( رنگ آمH&E) نيائوز –نيليروش هماتوکس

 يآنت ييبه منظور شناسا .شدمطالعه  يکروسکوپ نوريم

 راس گوسفند(1راس بز و 61)س دام رأ 65 از ،روسيژن و

 ينمونه بردار يماريب ينيبال يهانشانه يدارا( 6 )جدول

 يدهان يهابيآس و هااوشاز ترل ياستر ابتدا با سواپ .شد

 به هان سواپيبا انتقال او  شد ينمونه بردار ينيب و

 اقدام به ،در داخل کلمن خيمجاورت  درل ياستر يهارفظ

ش يآزماانجام  يبرا شگاهيزماآبه  هاآن حمل

ت يک از پژوهشن يدر اشد. ( ICE)زا يمونوکاپچرااليا

 به) فرانسه ( ساخت کشورCIRAD-EMVT)شرکت 

روس طاعون يو( Npن )ينوکلئوپروتئ ييشناسا منظور

ش ين آزمايدر ا. استفاده شد کوچک(نشخوارکنندگان 

پوشاننده تر بافر يکروليم 622افزودن از  پسخالصه  طوربه

 يهاهک از حفري به هر( PBSدر  522/6)با رقت 

 ير پليواکنش پذ يهايادب يکه با آنت زايت االيکروپليم

 ،شده اندهپوش طاعون نشخوارکنندگان کوچک دکلونال ض

انکوبه  قهيدق 26به مدت  گراديدرجه سانت 19 يدر دما

 بات را يکروپليم ،پوشاننده له کامل بافري. پس از تخديگرد

. شدله يتخ همبافر  نيا تيدر نها و شسته ،شووشست بافر

در دو  ه شدهيته يهادر مرحله بعد ابتدا با افزودن نمونه

 62زان يبه م يژن رفرانس و کنترل منف يتکرار، آنت

مونوکلونال  يباد يآنت ،تيکروپليم يهاهتر در حفريکروليم

 122/6ا رقت ب) طاعون نشخوارکنندگان کوچک ياختصاص

گه، شامل ژوم کاني( همراه با آنزنگيبالکدر بافر 

ن يت در ايکروپليداز اضافه شد. مين پراکسيديوآاسترپت

قه يدق 26گراد به مدت درجه سانتي 19مرحله در دماي 

د ي، سوبسترا )پراکسشووشستانکوبه شد. در ادامه پس از 

دروژن( / كروموژن )اورتوفنيليدين( اضافه شد. پس از يه

زان يبا اسپکتروفتومتر م ،قه با افزودن محلول توقفيدق 62

با توجه  .شد خواندهنانومتر  278در طول موج  يجذب نور

 ( با فرمولPPت درصد مثبت )يبه دستورالعمل ک

()×100Positive/ODSamplePP=(OD محاسبه و موارد )

 شد. يمثبت تلق %62ش از يب

 

 نتايج 

تب هاي مبتال نشانهاز نظر باليني، گوسفندها و بزهاي 

هاي اروزيو و نکروتيک و آسيب باال، بي اشتهايي، پرخوني

چشم،  ملتحمهالف(، پرخوني  -2)شکل  در محوطه دهاني

تا آبکي  شفاف و از ،بيني تراوش از ريزش اشک و

چسبيدن ب( را نشان دادند.  -2چرکي )شکل -موکوسي

با سرفه  و ها به هم، سختي در تنفس، بوي بد دهانپلک

چرکي و در موارد پيشرفته بيماري  –تراوش موکوسي

ها تاريخچه همراه با اسهال مشاهده شد. در برخي گله

هاي متفاوت آبستني هاي مبتال با سنسقط جنين در دام

 هايهاي مبتال، آسيبوجود داشت. در کالبدگشايي دام

هاي مختلف به صورت پرخوني در قسمت محوطه دهاني

شاي کاذب اکسوداي سفيد تا خاکستري دهان همراه با غ

، سخت کام نرم و لثه،هاي اروزيو و زخمي رنگ و آسيب

و حنجره وجود داشت. در ونه ، گزبانهاي دنداني، بالشتک

بررسي دستگاه تنفس، وجود کف در ناي، پرخوني ناي و 

 -هاي قداميوجود نواحي سفت شدگي قرمز تيره در لوب

مخاط ريزي خون پرخوني و. ها ديده شدشکمي و قلبي ريه

به همراه بزرگ  هاي کوچک ورودههاي مختلف در قسمت

 هاي لنفاوي مزانتريک مشاهده شد.خيزدار شدن عقده
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 نشخوارکنندگان کوچک در استان فارسروس طاعون يمشکوک به عفونت و يهادام از اخذ شده يهامربوط به نمونه يهاداده -1جدول 

 نوع دام X (E) Y (N) اخذ نمونه محل
تعداد دام 

 نه شدهيمعا
تعداد دام 
 تلف شده

دام  تعداد
 کشتارشده

 - - 2 بز 9996719/87 5712929/68 اريشهر

 - 1 2 بز 5198588/87 9662169/68 بردج

 - 1 2 گوسفند و بز 2797872/87 2797872/92 شهيتربرالب

 - 1 3 گوسفند و بز 6627162/87 7859266/68 ونيدار

 - 3 11 گوسفند بز و 255226/87 6292695/68 قره باغ يهايمجتمع دامدار

 1 - 3 بز 17217/87 22866/68 مهارلو کهنه

 - 1 2 بز 262612/87 522759/68 يبرمشور سفل

 - - 2 گوسفند 2281961/87 6672628/68 آب پرده

 - - 2 گوسفند 6852258/87 6722689/68 قلعه دودمان

 - 2 2 بز 8658267/87 1122629/68 شوراب

 - 1 3 گوسفند 6168828/87 6265755/68 سلطان اباد

 - 1 3 بز 666268/87 6252819/68 جرسقان

 - 1 2 بز 1299525/87 5252662/68 ايعل دزرديب

 

   
در  چسبناک يچرک يموکوس شحاتتروجود ( ب)، مبتالبز  زبان وکام  ، لثه،ه لبيدر ناحو نکروزه و ياروز يهابيآس وجود )الف( -2 شکل

 طاعون نشخوار کنندگان کوچک يماريبه ب مبتال بزک رأس يدر دهان  و ينيبه چشم، يناح

 
 يصيخشت يهابيآس ،يبافت يشناسبيآساز نظر 

 و نزباژه يوهب يحفره دهان يپوشش يهادر بافت يماريب

 حاد يتورم سلولو، يو آلسراتيت اروزياستوماتبه صورت  کام

ل ي، تشکيشاخ خاردار و يهاسلول يا دژنرسانس آبکي

داخل  يهايدگي، وجود گنجاليشيسنس يهاسلول

( 3 )شکل کيلينوفيائوز ياو داخل هسته يتوپالسميس

تک  يالتهاب يهانفوذ سلول و هارگ يپرخونهمراه با 

 يپنومونمبتال  يهاهين بود. در ريريدر بافت ز ياهسته

تک  يالتهاب يهاتجمع سلول اثر نفوذ ودر  ينينابيب

ش تعداد يو ماکروفاژ، افزات، پالسما سل يلنفوس ياهسته

غول  يهال سلوليتشک و يلوآلوئ يتجمع ماکروفاژها و

ک يلينوفيائوز يهايدگيگنج يحاو اليشيسنسکر يپ

ب
A 

 الف
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(. در 2 )شکل بود ياو داخل هسته يتوپالسميداخل س

 ها ووليژه برونشيوهب ييهوا يمجار يبافت پوشش

ل يتشک و يبافت پوشش ينکروز سطح ها التهاب وبرونش

 يروسيو يهايدگيگنج وال يشيسنس يهاسلول

ت مشاهده يوليبرونش ت ويک همراه با برونشيلينوفيائوز

 و يچرک يبرونکوپنومون ،مبتال يهاهياز ر يشد. در تعداد

وس در داخل يمولر يبا حضور الروها يانگل يپنومون

ل در ينوتروف يهاد سلوليها همراه با تجمع شدلوآلوئ

 ها وجود داشت.لوو آلوئ ييهوا يمجار

 

 
 لايشيسنس يهال سلوليهمراه با تشک م(يضخ کانيپ) کام يبافت پوشش خاردار يهاسلول يبکا دژنرسانس آيحاد  يورم سلولت -3شکل 

 (211 يينمان، بزرگيائوز -نيليهماتوکس يزي)رنگ آم مبتاله يناحدر محل بافت پوششي  نازک( يهاکانيپ)
 

 
 يهاکانيپ) اليشيسنس يهاسلولو حضور يالتهاب يهادر اثر نفوذ و تجمع سلول ينينابيم شدن بافت بيبا ضخ ينينابيب يپنومون -2 شکل

 شودمشاهده ميها نآدر داخل  م(يضخ يهاکانيپ) يتوپالسميداخل س يهايدگيگنج باالتر يينماکه در بزرگ هادر داخل الوئول نازک(
 (211 يينمان، بزرگيائوز -نيليهماتوکس يزي)رنگ آم
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 يماريروس عامل بيژن و يآنت يجو جست و يجهينت

شده  مطالعه ينمونه 12 در زايمونوکاپچراالياروش به 

ژن  يآنت يحاو ( مثبت و%13نمونه ) 19 نشان داد که

 ها وتمام نمونه( OD) ب نورذزان جيمروس بودند. يو

 شده است. درج 2 در جدول يينها جهينت

 
 نمونه از نشخواركنندگان كوچك مبتال در مطالعه حاضر 12 يزاينوکاپچراالمويا جهينت -2جدول 
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 حثب

طاعون نشخوارکنندگان  يماريب ،اضرپژوهش حدر 

 يهانشانه اساساستان فارس بر يهايوچک در دامدارک

روس در ين وژ يص آنتيتشخ و يشناسبيآس ،ينيبال

در  يمارين بي. اشدد ييتأ مبتال اثبات و يهادام

ران مانند يه ايهمسا يکشورها نشخوارکنندگان کوچک

. (19 و 3) گزارش شده استز ينه، عراق، پاکستان يترک

حال  در ايآس و قايانه، افريخاورمدر  هم اكنون يماريبن يا

 ياز ابتال يمتعدد يهاگزارش است.گسترش 

قاره  و ايقاره آس در يمارين بيبه ا ينشخوارکنندگان وحش

 يجهانبراساس گزارش فائو و سازمان  دارد. وجودقا يافر

ارد يليک ميش از يوزه بامر يدام ريواگ يهايماريب

به در خطر ابتال جهان کشور  81نشخوارکننده کوچک در 

عواقب هستند. خوارکنندگان کوچک شطاعون ن يماريب

ون دالر يليم 322انه در پاکستان يسال يهاتخسار و يمنف

ا يدر جنوب آس 2112 سال درگر يدک مطالعه يساس ابر و

 . (11) شده است برآورد ارد دالريليساالنه سه م

طاعون نشخوارکنندگان  يماريب ينيبال يهانشانه

 همکاران و يروحان جمله از يمختلف پژوهشگران راکوچک 

، 2119در سال  همکارانو  Ahmad ،1382در سال 

Abdollahpour 2112در سال  همکاران و، Das و 

در سال  همکاران و Ozmen ،2118در سال  همکاران

2111، Chauhan و  2111در سال همکاران  و

Aytekin تب باال،  صورته ب 2111در سال  همکاران و

 و زش اشکير ،تورم دور دهان، يحاليب ،يياشتهايب

، ينياز ب يچرک يکوسمو اوشتر ،چشم التهاب ملتحمه

، 2، 3، 2، 1اند )کردهاسهال گزارش  بد دهان، سرفه و يبو

 يماريب ينيبال يهانشانه ،حاضردر پژوهش . (13 و 8، 2

چسبناک  يموکوس اوش، ترييتهااشيصورت تب باال، بهب

 ينيدر ب يچرک يموکوس يرامون چشم، اکسودايدر پ

مرگ  اسهال و و ويالسرات -وياروزت ياستوماتهمراه با 

 مشاهده شد.

ون يدراسيدهشامل  يماريب نيا ييکالبدگشا يهابيآس

 و لثه ويو تا السراتياروز يهابيآسالشه به همراه  يعموم

 و گونه ،يدندان يهاکام، بالشتک زبان، يسطح خلف

صوص در خهب هاهيرزدار شدن يخ و يحنجره، پرخون

 يهاعقده يبزرگ تورم و ،يقلب و يشکم -يقدام يهالوب

پژوهشگران را  ،هاروده يو پرخون کيمزانتر ينفاول

که با اند کرده گزارشانه يخاورم ياز کشورها يمختلف

 دارد يخوانهم پژوهشن يمشاهده شده در ا يهابيآس

 يهابيآسحاضر  پژوهشدر  (.13و  7، 2، 2، 2، 1)

 تر وصورت برجستهه تر بجوان يهادامدر  ييکالبدگشا
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 و وياروز يهاشامل کانون کرد که دتر جلب توجهيشد

ل يد مايکاذب سف يهمراه با غشا يدر مخاط دهان يزخم

 ه حنجره بود.يتا ناح يبه خاکستر

حفره  يپوشش يهابافت ،يبافت يشناسبيآس در

، تورم رياخ پژوهشدر  يماريمبتال به ب يهادام يدهان

 يشاخ خاردار و يهاسلول يا دژنرسانس آبکيحاد  يسلول

 يهال سلوليهمراه با تشک يسطح يهانکروز سلول و

داخل  يهايدگيو وجود گنج اليشيسنس ياچند هسته

 دهيد ،ادشدهي يهادر سلول ياداخل هسته و يتوپالسميس

 و ييهوا يمجار يز بافت پوششيدر دستگاه تنفس ن .شد

شامل  يمختلف يهابيآسه ير ينينابيها و بافت بلوآلوئ

داخل  يهايدگيبزرگ با گنج يلوآلوئ يوجود ماکروفاژها

ل يک، تشکيلينوفيائوز ياو داخل هسته يتوپالسميس

در داخل  اليشيسنس ياکر چند هستهيغول پ يهاسلول

 ياتک هسته يالتهاب يهاها، نفوذ و تجمع سلوللوآلوئ

ماکروفاژها در بافت  ها وها، پالسما سلتيشامل لنفوس

ص داده شد که يتشخ ينينابيب يصورت پنومونه ب ينينابيب

طاعون نشخوارکنندگان  يماريب يص قطعيانگر تشخيب

با هدف قرار دادن  يماريروس عامل بيو است.کوچک 

دستگاه گوارش،  در شتريب يلنفاو و يپوشش يهاسلول

جاد يموجب ا يلنفاو يهادستگاه تنفس و بافت

 يهابيآسص يو تشخ يبررس جهينت شود.يم ييهابيآس

ر يسا يهاگزارش با ياديتا حدود ز يماريب يکروسکوپيم

، 2، 3، 2) دارد يخوانهم مختلف يدر کشورها پژوهشگران

 يهاسلولزان فراوان يم ،ريپژوهش اخ. در (19 و 13 ،1 ،8

 و يتوپالسميداخل س يهايدگيگنج يدارا اليشيسنس

 يهاپژوهشدر  شد که دهيدک يلينوفيائوز ياداخل هسته

 نيشتريبذکر است ه بگر کمتر گزارش شده است. الزم يد

جوان در  يهادر دام يماريب يهابيآسن يتربرجسته و

که در نمونه  استاسهال  قبل از بروز و يماريمرحله اوج ب

ن يدر ا رد.ينظر قرار گ د مديبا مبتال يهادام از يبردار

روش  روس دريژن ويآنت Npقطعه  ييبا شناسا پژوهش

قطعي ص يتشخ ،مبتال يهازا در داميمونوکاپچرااليا

 شد. دييتأ بيماري مجددًا

ژن  يص آنتيختش يهاشيدر آزما که نيبه ا با توجه

صرف  عالوه بر ،طاعون نشخوارکنندگان کوچک روسيو

 ره سرد در حمل ويت زنجيلزم رعامست اديز يهانهيهز

لذا  ،است شگاهيآزماع به يانتقال سرها و نمونه يدارنگه

ن يبا نداشتن ا يکروسکوپيم يشناسبيآسص يتشخروش 

 يبرا مناسبروش  کيتواند به عنوان يها متيمحدود

. رديمورد توجه قرار گ يماريب يص قطعيتشخ و يبررس

 و کيژن يآنت صيتشخ يهاروش با ج مطالعه حاضرينتا

 يهادر گله يمارينشان داد عامل بک يستوپاتولوژيه

و  ينيبال يهايبروز نشان موجبو  ردحضور دا گوسفند و بز

ک همراه با تلفات قابل توجه در يعات پاتولوژيضا

ق يو تفر يماريب درستص يتشخ لذا ،شوديها ميدامدار

، يمشابه مانند تب برفک يهابا نشانه ييهايماريآن از ب

تا بتوان  ردضرورت دا يآبزبان آبله و، ريواگ يماياکت

را به طور  يماريبن يا يريگشيپ وکنترل  يهابرنامه

 يانهيقرنط يهابا انجام اقدام. اجرا کرد يمناسب و اثربخش

 يهاتجاد خسارياز ا توانيم موقعه ون بيناسيو واکس

 نشخواركنندگانهنگفت به صنعت پرورش  ياقتصاد

 .وردعمل آهب يريجلوگدر کشور کوچک 

 
 قدرداني و تشكر

راز يش دانشگاه يمال يهاتياز حما لهيوسنيبد

(94GCU1M1310 و ) ت از پژوهشگران يصندوق حما

 ياست جمهورير يورفنآ و يوران معاونت علمافن و

ن يهمچن .ديآيعمل مه ب يدانقدر شکر و( ت13131213)

زاده سرکار خانم دکتر محققت محترم و يريمداز 

استان فارس و  يکارشناس محترم اداره کل دامپزشک

 يشناسبيسسرکار خانم جوکار کارشناس بخش آ

در  يل همکاريبه دلراز يدانشگاه ش يدانشکده دامپزشک

 .شوديم يسپاسگزار مربوط يهاشيآزماانجام 
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Peste des Petits Ruminants (PPR) is an acute and contagious viral disease in domestic and wild 

ruminants, which causes significant economic losses. In this study, from a total of 56 sheep and goats 

suspected to the natural outbreak of PPR isolated from different regions of Fars province, 16 (13 goats 

and 3 sheeps) swap samples were taken from for detection of PPRV antigen using immunocapture 

ELISA test. Also, 6 cases were necropsied and tissue samples organs were fixed in 10% neutral 

buffered formalin for histopathological examination. Clinically, severe fever, anorexia, nasal and eye 

mucopurulent discharges, erosive- ulcerative stomatitis and diarrhea were observed. At necropsy, 

erosive- ulcerative lesions covered with white to gray pseudomembranes in the oral cavity, hyperemia, 

and consolidation of anteroventral and cardiac lobes of lungs, erosive lesions in intestines and 

mesenteric and mediastinal lymphadenopathies were seen. Histopathological examination revealed 

erosive-ulcerative stomatitis associated with hydropic degeneration, syncytial cell formation and 

eosinophilic intracytoplasmic/ intranuclear inclusion bodies, interstitial pneumonia associated with 

giant syncytial cell formation and presence of eosinophilic intracytoplasmic and nuclear inclusion 

bodies within alveolar and bronchiolar epitheliums that were indicated as definitive diagnosis of PPR. 

Immunocapture ELISA test showed 15 (93%) of 16 cases were positive for PPRV antigen. Rapid 

diagnosis and implementation of control and prevention programs are emphasized in order to prevent 

significant economic losses to the small ruminant industry. 

Keywords: Peste des Petits Ruminants (PPR), Sheep, Goat, Histopathology, Immunocapture ELISA. 
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