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تشخيص باليني ،آسيبشناسي و آنتيژنيک بيماري طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان
فارس
رضا شهرياري ،1عزيزاله خداکرم تفتي ،*2علي

محمدي3

 .1دستيارتخصصي ،گروه پاتوبيولوژي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه شيراز ،شيراز -ايران.
 .2استاد ،گروه پاتوبيولوژي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه شيراز ،شيراز -ايران.
 .3دانشيار ،گروه پاتوبيولوژي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه شيراز ،شيراز -ايران.
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چكيده
بيماري طاعون نشخوارکنندگان کوچک يک بيماري ويروسي حاد واگيردار در نشخوارکنندگان اهلي و وحشي است که سبب بروز
خسارتهاي اقتصادي فراواني ميشود .در اين بررسي از تعداد  65رأس گوسفند و بز داراي نشانههاي باليني بيماري از نواحي مختلف
استان فارس 65 ،رأس ( 61رأس بز و  1رأس گوسفند) براي شناسايي آنتي ژن ويروس به روش ايمونوکاپچرااليزا و شش رأس براي بررسي
آسيب هاي کالبدگشايي و ميکروسکوپي نمونه برداري شد .نشانههاي باليني شامل تب باال ،بياشتهايي ،وجود تراوشهاي موکوسي
چسبناک در پيرامون چشم ،اکسوداي موکوسي چرکي در بيني همراه با استوماتيت اروزيو و زخمي و اسهال بود .در کالبدگشايي،
آسيبهاي اروزيو  -السراتيو حفره ي دهاني همراه با غشاي کاذب سفيد مايل به خاکستري ،پرخوني و خيزدار شدن ريهها بهخصوص در
لوبهاي قدامي -شکمي و قلبي ،تورم و بزرگي عقده هاي لنفاوي مدياستينال و مزانتريک و پرخوني رودهها مشاهده شد .در بررسي
آسيبشناسي بافت دهان ،استوماتيت اروزيو السراتيو همراه با دژنرسانس آبکي سلولهاي خاردار ،تشکيل سلولهاي سنسيشيال و
گنجيدگيهاي داخل سيتوپالسمي و داخل هستهاي ،پنوموني بينابيني همراه با تشکيل سلولهاي غول پيکر سنسيشيال در آلوئولها و
وجود گنجيدگيهاي داخل سيتوپالسمي\هستهاي ائوزينوفيليک در اپي تليوم برونشيولها و برونشها مشاهده شد که بيانگر تشخيص
قطعي بيماري طاعون نشخوارکنندگان کوچک است .با روش ايمونوکاپچرااليزا از  65نمونه انتخابي 66 ،نمونه ( )%71مثبت و حاوي آنتي
ژن ويروس بود؛ بنابر اين براي جلوگيري از خسارتهاي اقتصادي به صنعت دامپروري کشور ،تشخيص سريع اين بيماري و اجراي
برنامههاي کنترل و پيش گيري مانند واکسيناسيون به موقع تأکيد ميشود.
واژههاي کليدي :طاعون نشخوارکنندگان کوچک ،گوسفند ،بز ،هيستوپاتولوژي ،ايمونوکاپچر االيزا.

سالهاي  1781در سنگال و  1128در گينه فرانسه وجود

مقدمه
طاعون نشخوارکنندگان کوچک يک بيماري ويروس ي

داشته است ( .)12تا سالهاي زيادي تصور بر اين بود که

با واگيري باال در نشخوارکنندگان کوچک اهلي و وحشي

بيماري محدود به همان بخش افريقاست ،تا اين که در

است که سبب بروز خسارتهاي اقتصادي فراواني ميشود.

سال  1182از کشور سودان در بز شناسايي شد .سازمان

عامل بيماري از جنس موربيلي ويروس در خانواده

جهاني سالمت حيوانات ( )OIEاين بيماري را در زمرهي

پاراميکسوويريده است که با ويروس عامل طاعون گاوي،

بيماريهاي بسيار مسري فرامرزي با پيامدهاي جدي

ويروس سرخک انساني ،ويروس ديستمپر در سگ و برخي

اجتماعي -اقتصادي طبقه بندي کرده است .از جمعيت

گوشتخواران وحشي و موربيلي ويروسهاي پستانداران

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

آبزي نزديکي زيادي دارد ( .)11اين بيماري اولين بار در

معرض خطر ابتال به اين بيماري هستند .گسترش

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

جغرافيايي بيماري از غرب تا شرق قاره افريقا ،منطقه
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جنوب و جنوب غرب آسياست ،امّا اخيرًا گزارشهايي از

است .در سال  8262وقوع بيماري در نشخوارکنندگان

مغولستان و چين نيز منتشر شده است ( 11و  .)12با

وحشي ايران ني ز گزارش شد ( .)66بازرگاني و همکاران در

توجه به برنامه جهاني براي ريشه کني اين بيماري تا سال

سال  8225وقوع بيماري طاعون نشخوارکنندگان کوچک

 ،8212بررسي اين بيماري ضروري به نظر مي رسد.

را در مناطق مختلف ايران و از جمله استان فارس بين

اگرچه نشانههاي باليني ،آسيبهاي ريختشناسي و

سالهاي  6776تا  8226گزارش کردند .در استان فارس

واکنشهاي ايمني بيماري طاعون نشخوارکنندگان کوچک

عليرغم انجام واکسيناسيون گسترده در گلههاي گوسفند

شبيه طاعون گاوي است ،منتها درگيري دستگاه تنفسي

و بز ،تاکنون کانونهاي زيادي از بيماري طاعون

و دوره حاد بيماري وجه تمايز آن با طاعون گاوي است.

نشخوارکنندگان کوچک شناسايي شده است .شکل ،6

بيماري از نظر درمانگاهي به چهار شکل فوق حاد ،حاد،

کانونهاي تأييد شده وقوع بيماري طاعون نشخوارکنندگان

تحت حاد و تحت باليني طبقه بندي ميشود .دوره کمون

کوچک استان فارس را در سال  6176به روش االيزا نشان

آن بسته به حدت بيماري از دو تا شش روز متفاوت است.

ميدهد .در حال حاضر جمعيت گوسفند و بز در استان

نشانههاي باليني قابل توجه بيماري شامل تب باال،

فارس  62/2درصد جمعي ت کل دام کشور (حدود هشت

تراوشهاي سروزي تا موکوسي چرکي از بيني و چشم،

ميليون رأس) است؛ با اين وجود تاکنون پژوهشي دربارهي

وجود جراحتهايي در پوزه و محوطه دهاني ،گرفتگي يا

نشانههاي باليني و آسيبهاي بافتي ناشي از اين بيماري

انسداد مجاري بيني ،بوي بد دهان و اسهال است (.)68

در استان فارس انجام و گزارش نشده است؛ لذا هدف از

اين بيماري در ايران براي اولين بار به صورت رسم ي

انجام اين پژوهش بررسي نشانههاي باليني ،آسيب شناسي

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

و تشخيص آنتي ژن ويروس با روش ايمونوکاپچرااليزا در

تاريخ تاکنون ،بيماري در ايران با وجود مايهکوبي با واکسن

موارد وقوع طبيعي اين بيماري در استان فارس است.

زنده تخفيف حدتيافته به صورت اندميک مشاهده شده

شکل  -1کانونهاي تأييد شده بيماري طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان فارس در سال 1319

باليني بيماري طاعون نشخوارکنندگان کوچک در  61گله

مواد و روش کار
اين پژوهش در فاصله زماني مهر ماه  6178تا پايان

مبتال در مناطق مختلف اين استان ،معاينه شد (جدول .)6

شهريور ماه  6171در دامداريهاي استان فارس انجام شد.

از اين تعداد 68 ،رأس در اثر شدت بيماري تلف شد که به

در مجموع تعداد  65رأس گوسفند و بز با نشانههاي

منظور بررسي آسيبهاي ناشي از بيماري ،تعداد  6رأس از
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آنها کالبدگشايي شد .يک رأس بز زنده نيز با نشانههاي

در بافر بالکينگ) همراه با آنزيم کانژوگه ،شامل

تب  26درجه سانتيگراد ،آسيبهاي دهاني ،تراوش از

استرپتآويدين پراکسيداز اضافه شد .ميکروپليت در اين

بيني و چشم و همچنين پنوموني ذبح و کالبدگشايي شد.

مرحله در دماي  19درجه سانتيگراد به مدت  26دقيقه

از ارگانهاي داراي آسيبهاي بافتي نمونههايي به ضخامت

انکوبه شد .در ادامه پس از شستوشو ،سوبسترا (پراکسيد

يک سانتيمتر تهيه شد و در ظرفهاي حاوي فرمالين بافر

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

 %62قرار داده شد .پس از  82ساعت فرمالين نمونهها

 62دقيقه با افزودن محلول توقف ،با اسپکتروفتومتر ميزان

تعويض شد .پس از آماده سازي نمونهها با دستگاه

جذب نوري در طول موج  278نانومتر خوانده شد .با توجه

اتوتکنيکون ( )Tissue processorو قالبگيري با

به دستورالعمل کيت درصد مثبت ( )PPبا فرمول

پارافين ،برشهايي با ضخامت پنج ميکرومتر تهيه و به

( )PP=(ODSample/ODPositive)×100محاسبه و موارد

روش هماتوکسيلين– ائوزين (  )H&Eرنگ آميزي و با

بيش از  %62مثبت تلقي شد.

ميکروسکوپ نوري مطالعه شد .به منظور شناسايي آنتي
ژن ويروس ،از  65رأس دام ( 61راس بز و1راس گوسفند)

نتايج

(جدول  )6داراي نشانههاي باليني بيماري نمونه برداري

از نظر باليني ،گوسفندها و بزهاي مبتال نشانههاي تب

شد .ابتدا با سواپ استريل از تراوشها و آسيبهاي دهاني

باال ،بي اشتهايي ،پرخوني و آسيبهاي اروزيو و نکروتيک

و بيني نمونه برداري شد و با انتقال اين سواپها به

در محوطه دهاني (شکل  -2الف) ،پرخوني ملتحمه چشم،

ظرفهاي استريل در مجاورت يخ در داخل کلمن ،اقدام به

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

حمل آنها به آزمايشگاه براي انجام آزمايش

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

ايمونوکاپچرااليزا ( )ICEشد .در اين پژوهش از کيت

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

شرکت ( )CIRAD-EMVTساخت کشور فرانسه (به

تراوش موکوسي– چرکي و در موارد پيشرفته بيماري

منظور شناسايي نوکلئوپروتئين ( )Npويروس طاعون

همراه با اسهال مشاهده شد .در برخي گلهها تاريخچه

نشخوارکنندگان کوچک) استفاده شد .در اين آزمايش

سقط جنين در دامهاي مبتال با سنهاي متفاوت آبستني

بهطور خالصه پس از افزودن  622ميکروليتر بافر پوشاننده

وجود داشت .در کالبدگشايي دامهاي مبتال ،آسيبهاي

(با رقت  6/522در  )PBSبه هر يک از حفرههاي

محوطه دهاني به صورت پرخوني در قسمتهاي مختلف

ميکروپليت االيزا که با آنتي باديهاي واکنش پذير پلي

دهان همراه با غشاي کاذب اکسوداي سفيد تا خاکستري

کلونال ضد طاعون نشخوارکنندگان کوچک پوشانده شده،

رنگ و آسيبهاي اروزيو و زخمي لثه ،کام نرم و سخت،

در دماي  19درجه سانتيگراد به مدت  26دقيقه انکوبه

بالشتکهاي دنداني ،زبان ،گونه و حنجره وجود داشت .در

گرديد .پس از تخيله کامل بافر پوشاننده ،ميکروپليت را با

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

بافر شستوشو ،شسته و در نهايت اين بافر هم تخيله شد.

وجود نواحي سفت شدگي قرمز تيره در لوبهاي قدامي-

در مرحله بعد ابتدا با افزودن نمونههاي تهيه شده در دو

شکمي و قلبي ريهها ديده شد .پرخوني و خونريزي مخاط

تکرار ،آنتي ژن رفرانس و کنترل منفي به ميزان 62

در قسمتهاي مختلف رودههاي کوچک و بزرگ به همراه

ميکروليتر در حفرههاي ميکروپليت ،آنتي بادي مونوکلونال

خيزدار شدن عقدههاي لنفاوي مزانتريک مشاهده شد.

اختصاصي طاعون نشخوارکنندگان کوچک (با رقت 6/122
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جدول  -1دادههاي مربوط به نمونههاي اخذ شده از دامهاي مشکوک به عفونت ويروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان فارس
)X (E

)Y (N

نوع دام

تعداد دام
معاينه شده

تعداد دام
تلف شده

تعداد دام
کشتارشده

شهريار

68/5712929

87/9996719

بز

2

-

-

بردج

68/9662169

87/5198588

بز

2

1

-

تربرالبيشه

92/2797872

87/2797872

بز و گوسفند

2

1

-

داريون

68/7859266

87/6627162

بز و گوسفند

3

1

-

مجتمع دامداريهاي قره باغ

68/6292695

87/255226

بز و گوسفند

11

3

-

مهارلو کهنه

68/22866

87/17217

بز

3

-

1

برمشور سفلي

68/522759

87/262612

بز

2

1

-

آب پرده

68/6672628

87/2281961

گوسفند

2

-

-

قلعه دودمان

68/6722689

87/6852258

گوسفند

2

-

-

شوراب

68/1122629

87/8658267

بز

2

2

-

سلطان اباد

68/6265755

87/6168828

گوسفند

3

1

-

جرسقان

68/6252819

87/666268

بز

3

1

-

بيدزرد عليا

68/5252662

87/1299525

بز

2

1

-

محل اخذ نمونه

ب
الف
A
شکل ( -2الف) وجود آسيبهاي اروزيو و نکروزه در ناحيه لب ،لثه ،کام و زبان بز مبتال( ،ب) وجود ترشحات موکوسي چرکي چسبناک در

ناحيه چشم ،بيني و دهان در يک رأس بز مبتال به بيماري طاعون نشخوار کنندگان کوچک

از نظر آسيبشناسي بافتي ،آسيبهاي تشخيصي

همراه با پرخوني رگها و نفوذ سلولهاي التهابي تک

بيماري در بافتهاي پوششي حفره دهاني بهويژه زبان و

هستهاي در بافت زيرين بود .در ريههاي مبتال پنوموني

کام به صورت استوماتيت اروزيو آلسراتيو ،تورم سلولي حاد

بينابيني در اثر نفوذ و تجمع سلولهاي التهابي تک

يا دژنرسانس آبکي سلولهاي خاردار و شاخي ،تشکيل

هستهاي لنفوسيت ،پالسما سل و ماکروفاژ ،افزايش تعداد

سلولهاي سنسيشيال ،وجود گنجيدگيهاي داخل

و تجمع ماکروفاژهاي آلوئولي و تشکيل سلولهاي غول

سيتوپالسمي و داخل هستهاي ائوزينوفيليک (شکل )3

پيکر سنسيشيال حاوي گنجيدگيهاي ائوزينوفيليک
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داخل سيتوپالسمي و داخل هستهاي بود (شکل  .)2در

شد .در تعدادي از ريههاي مبتال ،برونکوپنوموني چرکي و

بافت پوششي مجاري هوايي بهويژه برونشيولها و

پنوموني انگلي با حضور الروهاي مولريوس در داخل

برونشها التهاب و نکروز سطحي بافت پوششي و تشکيل

آلوئولها همراه با تجمع شديد سلولهاي نوتروفيل در

سلولهاي

سنسيشيال

و

گنجيدگيهاي

ويروسي

مجاري هوايي و آلوئولها وجود داشت.

ائوزينوفيليک همراه با برونشيت و برونشيوليت مشاهده

شکل  -3تورم سلولي حاد يا دژنرسانس آبکي سلولهاي خاردار بافت پوششي کام (پيکان ضخيم) همراه با تشکيل سلولهاي سنسيشيال
(پيکانهاي نازک) در محل بافت پوششي ناحيه مبتال (رنگ آميزي هماتوکسيلين -ائوزين ،بزرگنمايي )211

شکل  -2پنوموني بينابيني با ضخيم شدن بافت بينابيني در اثر نفوذ و تجمع سلولهاي التهابي و حضورسلولهاي سنسيشيال (پيکانهاي
نازک) در داخل الوئولها که در بزرگنمايي باالتر گنجيدگيهاي داخل سيتوپالسمي (پيکانهاي ضخيم) در داخل آنها مشاهده ميشود
(رنگ آميزي هماتوکسيلين -ائوزين ،بزرگنمايي )211
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ويروس بودند .ميزان جذب نور ( )ODتمام نمونهها و

نتيجهي جست و جوي آنتي ژن ويروس عامل بيماري

نتيجه نهايي در جدول  2درج شده است.

به روش ايمونوکاپچرااليزا در  12نمونهي مطالعه شده
نشان داد که  19نمونه ( )%13مثبت و حاوي آنتي ژن

جدول  -2نتيجه ايمونوکاپچرااليزاي  12نمونه از نشخواركنندگان كوچك مبتال در مطالعه حاضر
کنترل منفي

کنترل مثبت

1

2

3

2

9

2

8

7

1

11

11

12

13

12

19

12

1127

11/388

1/112

1/183

1/729

1/121

1/83

1/172

1/112

1/112

1/178

1/187

1/112

1/122

1/121

1/127

1/121

1/178

ميزان جذب نور

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

بحث

+

نتيجه

همکاران در سال  Ozmen ،2118و همکاران در سال

در پژوهش حاضر ،بيماري طاعون نشخوارکنندگان

 Chauhan ،2111و همکاران در سال  2111و

کوچک در دامداريهاي استان فارس براساس نشانههاي

 Aytekinو همکاران در سال  2111به صورت تب باال،

باليني ،آسيبشناسي و تشخيص آنتي ژن ويروس در

بياشتهايي ،بيحالي ،تورم دور دهان ،ريزش اشک و

دامهاي مبتال اثبات و تأييد شد .اين بيماري در

التهاب ملتحمه چشم ،تراوش موکوسي چرکي از بيني،

نشخوارکنندگان کوچک کشورهاي همسايه ايران مانند

بوي بد دهان ،سرفه و اسهال گزارش کردهاند (،2 ،3 ،2 ،1

ترکيه ،عراق ،پاکستان نيز گزارش شده است ( 3و .)19

 8 ،2و  .)13در پژوهش حاضر ،نشانههاي باليني بيماري

اين بيماري هم اكنون در خاورميانه ،افريقا و آسيا در حال

بهصورت تب باال ،بياشتهايي ،تراوش موکوسي چسبناک

ابتالي

در پيرامون چشم ،اکسوداي موکوسي چرکي در بيني

نشخوارکنندگان وحشي به اين بيماري در قاره آسيا و قاره

همراه با استوماتيت اروزيو -السراتيو و اسهال و مرگ

افريقا وجود دارد .براساس گزارش فائو و سازمان جهاني

مشاهده شد.

گسترش

گزارشهاي

است.

متعددي

از

بيماريهاي واگير دامي امروزه بيش از يک ميليارد

آسيبهاي کالبدگشايي اين بيماري شامل دهيدراسيون

نشخوارکننده کوچک در  81کشور جهان در خطر ابتال به

عمومي الشه به همراه آسيبهاي اروزيو تا السراتيو لثه و

بيماري طاعون نشخوارکنندگان کوچک هستند .عواقب

سطح خلفي زبان ،کام ،بالشتکهاي دنداني ،گونه و

منفي و خسارتهاي ساليانه در پاکستان  322ميليون دالر

حنجره ،پرخوني و خيزدار شدن ريهها بهخصوص در

و براساس يک مطالعه ديگر در سال  2112در جنوب آسيا

لوبهاي قدامي -شکمي و قلبي ،تورم و بزرگي عقدههاي

ساالنه سه ميليارد دالر برآورد شده است (.)11

لنفاوي مزانتريک و پرخوني رودهها ،را پژوهشگران

نشانههاي باليني بيماري طاعون نشخوارکنندگان

مختلفي از کشورهاي خاورميانه گزارش کردهاند که با

کوچک را پژوهشگران مختلفي از جمله روحاني و همکاران

آسيبهاي مشاهده شده در اين پژوهش همخواني دارد

در سال  Ahmad ،1382و همکاران در سال ،2119

( 7 ،2 ،2 ،2 ،1و  .)13در پژوهش حاضر آسيبهاي

 Abdollahpourو همکاران در سال  Das ،2112و

کالبدگشايي در دامهاي جوانتر به صورت برجستهتر و
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شديدتر جلب توجه کرد که شامل کانونهاي اروزيو و

ايمونوکاپچرااليزا در دامهاي مبتال ،تشخيص قطعي

زخمي در مخاط دهاني همراه با غشاي کاذب سفيد مايل

بيماري مجددًا تأييد شد.

به خاکستري تا ناحيه حنجره بود.

با توجه به اين که در آزمايشهاي تشخيص آنتي ژن

در آسيبشناسي بافتي ،بافتهاي پوششي حفره

ويروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک ،عالوه بر صرف

دهاني دامهاي مبتال به بيماري در پژوهش اخير ،تورم

هزينههاي زياد مستلزم رعايت زنجيره سرد در حمل و

سلولي حاد ي ا دژنرسانس آبکي سلولهاي خاردار و شاخي

نگهداري نمونهها و انتقال سريع به آزمايشگاه است ،لذا

و نکروز سلولهاي سطحي همراه با تشکيل سلولهاي

روش تشخيص آسيبشناسي ميکروسکوپي با نداشتن اين

چند هستهاي سنسيشيال و وجود گنجيدگيهاي داخل

محدوديتها ميتواند به عنوان يک روش مناسب براي

سيتوپالسمي و داخل هستهاي در سلولهاي يادشده ،ديده

بررسي و تشخيص قطعي بيماري مورد توجه قرار گيرد.

شد .در دستگاه تنفس نيز بافت پوششي مجاري هوايي و

نتايج مطالعه حاضر با روشهاي تشخيص آنتي ژنيک و

آلوئولها و بافت بينابيني ريه آسيبهاي مختلفي شامل

هيستوپاتولوژيک نشان داد عامل بيماري در گلههاي

وجود ماکروفاژهاي آلوئولي بزرگ با گنجيدگيهاي داخل

گوسفند و بز حضور دارد و موجب بروز نشانيهاي باليني و

سيتوپالسمي و داخل هستهاي ائوزينوفيليک ،تشکيل

ضايعات پاتولوژيک همراه با تلفات قابل توجه در

سلولهاي غول پيکر چند هستهاي سنسيشيال در داخل

دامداريها ميشود ،لذا تشخيص درست بيماري و تفريق

آلوئولها ،نفوذ و تجمع سلولهاي التهابي تک هستهاي

آن از بيماريهايي با نشانههاي مشابه مانند تب برفکي،

شامل لنفوسيتها ،پالسما سلها و ماکروفاژها در بافت

اکتيماي واگير ،آبله و زبانآبي ضرورت دارد تا بتوان

بينابيني به صورت پنوموني بينابيني تشخيص داده شد که

برنامههاي کنترل و پيشگيري اين بيماري را به طور

بيانگر تشخيص قطعي بيماري طاعون نشخوارکنندگان

مناسب و اثربخشي اجرا کرد .با انجام اقدامهاي قرنطينهاي

کوچک است .ويروس عامل بيماري با هدف قرار دادن

و واکسيناسيون به موقع ميتوان از ايجاد خسارتهاي

سلولهاي پوششي و لنفاوي بيشتر در دستگاه گوارش،

اقتصادي هنگفت به صنعت پرورش نشخواركنندگان

دستگاه تنفس و بافتهاي لنفاوي موجب ايجاد

کوچک در کشور جلوگيري بهعمل آورد.

آسيبهايي ميشود .نتيجه بررسي و تشخيص آسيبهاي
ميکروسکوپي بيماري تا حدود زيادي با گزارشهاي ساير

قدرداني و تشكر

پژوهشگران در کشورهاي مختلف همخواني دارد (،2 ،3 ،2

بدينوسيله از حمايتهاي مالي دانشگاه شيراز

 13 ،1 ،8و  .)19در پژوهش اخير ،ميزان فراوان سلولهاي

( ) 94GCU1M1310و صندوق حمايت از پژوهشگران

سنسيشيال داراي گنجيدگيهاي داخل سيتوپالسمي و

و فناوران معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري

داخل هستهاي ائوزينوفيليک ديده شد که در پژوهشهاي

( )13131213تشکر و قدرداني به عمل ميآيد .همچنين

ديگر کمتر گزارش شده است .الزم به ذکر است بيشترين

از مديريت محترم و سرکار خانم دکتر محققزاده

و برجستهترين آسيبهاي بيماري در دامهاي جوان در

کارشناس محترم اداره کل دامپزشکي استان فارس و

مرحله اوج بيماري و قبل از بروز اسهال است که در نمونه

سرکار خانم جوکار کارشناس بخش آسيبشناسي

برداري از دامهاي مبتال بايد مد نظر قرار گيرد .در اين

دانشکده دامپزشکي دانشگاه شيراز به دليل همکاري در

پژوهش با شناسايي قطعه  Npآنتيژن ويروس در روش

انجام آزمايشهاي مربوط سپاسگزاري ميشود.
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Summary
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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