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Abstract
Peste des petits ruminants are a systemic and highly

چکیده

contagious disease in goats and sheep. Causing agent (Peste

( بیماری عمومی و مسری گوسفندPPR) طاعون نشخوارکنندگان کوچک

des

in

( در جنس موربیلیویروسPPRvirus)  عامل بیماری.و بز است

Paramyxoviridae. The disease is enzootic in Iran and the west

(Paramyxoviridae) ( از خانواده پارامیکسوویریدهMorbillivirus)

of Iran especially Kermanshah province has a lot of serious

 نیازمند تجهیزات، جداسازی ویروس عالوه بر زمانبر بودن.قراردارد

petits

ruminants

virus)

is

a

Morbillivirus

problems in this case. Therefore, in this study domestic small
livestock were investigated by both serological (Competitive
ELISA) and molecular (RT-PCR) methods in Kermanshah.
The aim was comparison of sensitivity of these methods in
diagnosis of PPR in early stage especially before diarrhea
onset. By RT-PCR assay, 23 from 30 samples turned out
negative and 7 has become positive (23.33% positive). 2
samples from sera related to those 7 animals were negative in
ELISA test and the other 5 sera were positive. So, overlapping
percent of the assays is 71.42. Moreover, sensitivity of PCR is

( برای تشخیص اینCompetitive ELISA)  االیزای رقابتی.مربوطه است
 تکنیک، اما بطورکلی. دارای حساسیت و ویژگی باالیی است،ویروس
 ازآنجاکه این. مناسبتر و با حساسیت باال گزارش شده استPCR
بیماری در ایران اندمیک بوده و غرب کشور و بخصوص استان کرمانشاه
،دارای کانونهای متعدد این بیماری است؛ لذا در این مطالعه
 به روشPPR نشخوارکنندگان کوچک استان کرمانشاه از نظر بیماری
(RT-PCR)  با نسخهبرداری معکوسPCR االیزای رقابتی و نیز روش

مورد بررسی قرارگرفتند و میزان حساسیت دو روش فوق در تشخیص
RT-  در. بویژه پیش از ظهور اسهال مقایسه گردید،بیماری در مرحله اولیه

6.70% more than cELISA. In spite of more costs of the PCR

 نمونه منفی و هفت نمونه مثبت شدند23، نمونه32 از تعداد،PCR

than ELISA, accuracy and speed of PCR is a specific

 دو نمونه از نمونههای سرم خون مربوط به این هفت.) مثبت%23/33(

advantage which suggests virus isolation and competitive

. در االیزا هم مثبت شدند، در االیزا منفی شده و پنج مورد باقیمانده،حیوان

ELISA can be substituted by PCR to control and prevention of

، عالوه بر آن. است%11/42 بنابراین درصد همپوشانی این دو روش

the illness. Regarding to the results, it is suggested to do more

 علیرغم هزینه بیشتر. استc-ELISA  بیشتر از%6/12 PCR حساسیت

investigations on the prevalence of the disease in Iran to gain

 مزیت ویژه، دقت و سرعت تشخیص بیماری، نسبت به االیزاRT-PCR

clear information about prevalence and risk factors of the

 است که میتواند جایگزین جداسازی ویروس و االیزای رقابتیRT-PCR

infection in different parts of the country.

 با توجه به نتایج بدست آمده در.برای کنترل و مبارزه با بیماری شود
 پیشنهاد میشود که مطالعات بیشتری در جهت بررسی شیوع،مطالعه حاضر
و ریسکفاکتورهای وقوع این بیماری در مناطق مختلف ایران صورت
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مقدمه
طاعون نشخوارکنندگان کوچک (Peste des petits
) ruminantsبیماری عمومی و فوقالعاده مسری گوسفند و
بز است .بیماری با تب باال ،ترشحات چشمی و بینی ،تورم
دهانی زخمدار ،التهاب ملتحمه ،نکروز و زخمشدن غشاء
مخاطی دستگاه گوارش منجر به اسهال شدید (گاستروانتریت)
و پنومونی مشخص میشود .ویروس عامل بیماری )(PPRV
در جنس موربیلیویروس ) (Morbillivirusاست که در
خانواده پارامیکسوویریده ) (Paramyxoviridaeقرار دارد.
بیماری خسارات اقتصادی قابلتوجهی به کشاورزان و دامداران
وارد میکند .مرگومیر و واگیری میتواند تا  36درصد باشد
) .(Gul et al., 2001در ایران برای نخستینبار ،بیماری
 PPRتوسط بازرگانی و همکاران در ایالم گزارش و خسارات
اقتصادی ناشی از بیماری شامل از بینرفتن بره و بزغاله،
کاهش شیر ،هزینه های دارو و واکسن 2/6 ،میلیون دالر
برآورد شد .این بیماری در  12استان ایران گزارش شده است
) .(Bazargani et al., 2006از آنجا که عالیم این
بیماری شبیه به بیماریهای دیگر مانند زبانآبی ،اکتیمای
واگیردار ،پاستورولوز و  ...میباشد ،تأیید آزمایشگاهی جهت
تشخیص قطعی بیماری الزم است (Munir et al.,
) .2009تشخیص  PPRعمدتاً بر اساس جداسازی ویروس و
روشهای سرولوژیک مانند آگار ژل ایمنودیفیوژن ،کانترایمنو
الکتروفورزیس و الیزا است ،اما روشهای مذکور ،بهطور
گستردهای در حال جایگزینی با روشهای تشخیص بر پایه
ژنوم مانند واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از آنزیم
رونوشتبرداری معکوس ) (RT-PCRو هیبریداسیون
اسیدنوکلئیک هستند؛ زیرا این روشها از حساسیت و ویژگی
باالتری برخوردارند ) .(Raj et al., 2008برای جداسازی
ویروس  ،PPRبهطور معمول از سلولهای  Veroاستفاده
میشود .این ویروس بر روی سلولهای  B95aبهسادگی رشد
نمیکند .برای کشت این ویروس ،میتوان از کشت اولیه
سلولهای کلیه و پوست گوسفند و بز استفاده کرد .در هرحال
جداسازی دستکم نیازمند چندین ( )1-9پاساژ برای دیدهشدن
 CPEاختصاصی ویروس است ).(Saliki et al., 1993
بنابراین جداسازی ویروس عالوه بر آنکه زمانبر است ،نیازمند
تجهیزات مربوط به کشت سلول بوده که در اغلب کشورهای
درحال توسعه دسترسی به آنها با محدودیتهای زیادی همراه
است .سنجش  ELISAدر تشخیص  ،PPRVاز جداسازی
ویروس ،حساستر گزارش شده است (Saliki et al.,
) .1993االیزای رقابتی ) (Competitive ELISAعالوه

بر اینکه زمان الزم برای تشخیص ویروس  PPRرا کاهش
میدهد ،دارای حساسیت و ویژگی بسیار باالیی در تشخیص
این ویروس است ).(Couacy-Hymann et al., 2007
بهطور کلی ،در میان تکنیکهای متنوع ابداعشده برای
تشخیص ویروس  ،PPRتکنیک  PCRمناسبتر و با
حساسیت باال گزارش شده است و عالوه بر آن ،درکنار
حساسیت ،این تکنیک میتواند در تشخیص توالی متغیر
 PPRVجداشده از نواحی جغرافیایی مختلف استفاده شود
) .(Forsyth and Barret, 1995از آنجا که این بیماری
در ایران اندمیک بوده و غرب کشور و بهخصوص استان
کرمانشاه دارای کانونهای متعدد این بیماری میباشد؛ در این
مطالعه ،دامهای اهلی کوچک استان کرمانشاه از نظر بیماری
 PPRبه روش سرولوژیک ) (c-ELISAو نیز روش
مولکولی ) (RT-PCRمورد بررسی قرار گرفتند .هدف این
مطالعه مقایسه میزان حساسیت دو روش یادشده در تشخیص
بیماری در مرحله اولیه بیماری به ویژه پیش از ظهور اسهال
است.
مواد و روشها
جمعآوری نمونهها

فهرست کانونهای آلوده از اداره کل دامپزشکی کرمانشاه اخذ
و به محض دریافت گزارش بروز بیماری ،به کانون مورد نظر
مراجعه و پس از تکمیل پرسشنامه حاوی پرسشهایی از جمله
سن ،جنس ،گونه ،وضعیت ظاهری دام ،عالیم بالینی
مشخص ،تعداد دامهای گله ،تعداد دام های مبتال ،زمان ابتال
و  ،...از دامهای بیمار و مشکوک (گوسفند و بز) که عالیم
بالینی مرحله نخست بیماری ازجمله تب باال را نشان میدادند،
نمونههای الزم  -خون در لولههای آزمایش و سوابهای
چشم و بینی در محیطهای انتقالی ( PBSحاوی پنیسیلین،
جنتامایسین ،استرپتومایسین و آمفوتریسین -)Bاخذ و در کنار
یخ به آزمایشگاه منتقل شد .در آزمایشگاه ،از نمونههای خون،
سرم تهیه شد و سرمها و سوابهای قرارگرفته در محیط
انتقالی ،تا استفاده بعدی در دمای  -12درجهسانتیگراد
نگهداری شدند.
تست االیزا

جهت انجام االیزای رقابتی )،(Competitive ELISA
نمونههای سرم خون با استفاده از کیت االیزای رقابتی (ID
) VET, Franceو طبق دستورالعمل شرکت سازنده ،مورد
آزمایش قرار گرفتند .پس از خواندن  ODنمونهها در دستگاه

فروغی و همکاران :مقایسه روشهای  c-ELISAو  RT-PCRدر تشخیص ...

 ELISA Readerو در طول موج  ،062nmبرای هر نمونه
درصد رقابت ( )Competition%طبق فرمول زیر محاسبه
شد:
× 222

OD sample
OD NC

= NC = Competition%کنترل منفی
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و هفت نمونه مثبت شدند ( %19/99مثبت) .دو نمونه از نمونه-
های سرم خون مربوط به این هفت حیوان ،در تست االیزا
منفی شده و پنج مورد باقیمانده ،در االیزا هم مثبت شدند .این
نتایج نشان میدهد که حساسیت آزمایش  PCRدر اوایل
بیماری 5/22 ،درصد بیشتر از االیزای رقابتی است.

نمونه با  ODکمتر یا مساوی  %62مثبت ،بیشتر از %62
و کمتر یا مساوی  %52مشکوک و بیشتر از  %52منفی در نظر
گرفته شدند.
استخراج RNA

استخراج  RNAاز سوابهای چشم و بینی با استفاده از کیت
) (BIONEER, Koreaانجام شد RNA .استخراجشده
جهت استفاده بعدی در واکنش  ،RT-PCRدر دمای -12
درجه سانتیگراد نگهداری شد.
RT-PCR

واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از آنزیم رونوشتبرداری
معکوس بهصورت تکمرحلهای) (One-stepو با استفاده از
PreMixهای تجاری ) ،(BIONEER, Koreaو
(5-
forward
primer
پرایمرهای
AGAGTTCAATATGTTRTTAGCCTCCAT
(5-
reverse
primer
و
)-3

 )TTCCCCARTCACTCTYCTTTGT-3بر اساس
توالی قسمتی از ژن  Nکه کدکنندهی پروتئین نوکلئوکپسید
است ( ،)Batten et al., 2011در دستگاه ترمال سایکلر
( )BIORAD, USAطبق برنامهی زیر انجام گرفت :برای
سنتز  cDNAدمای  62°Cبهمدت  26دقیقه و  36°Cبه
مدت  6دقیقه و سپس جهت تکثیر آن ،دمای  36°Cبرای
دناتورهشدن ) (Denaturingبهمدت  92ثانیه ،دمای 52°C
برای اتصال ) (Annealingبهمدت  92ثانیه ،دمای 21°C
برای امتداد ) (Extensionبهمدت  06ثانیه و به تعداد 96
سیکل انجام شد .برای مرحله امتداد نهایی (Final
) extensionدمای  21°Cبهمدت  2دقیقه در نظر گرفته شد
) .(Batten et al., 2011در تمامی واکنشهای PCR
کنترل مثبت و کنترل منفی لحاظ شد .محصول نهایی PCR
) (Ampliconبا اندازه  202 bpدر ژل آگارز  %1حاوی
 Safe viewالکتروفورزشده و زیرUV transilluminator
مورد بررسی قرار گرفت و از آن عکس تهیه شد.
نتايج
در انجام تست  RT-PCRاز تعداد  92نمونه 19 ،نمونه منفی

شكل  .1نتایج  RT-PCRبر اساس توالی قسمتی از ژن N

کدکننده پروتئین نوکلئوکپسید (اندازه محصول  202 bpاست).
 L1و :L18مارکر 62bp
 :L2کنترل مثبت (نمونه ویروس تهیهشده از موسسه تحقیقات و سرمسازی رازی)
 :L3کنترل منفی ( + PreMixپرایمرهای  reverseو  + forwardآبمقطر)
 :L4-L10نمونههای منفی
 :L11-L17نمونههای مثبت

نتیجهگیری و بحث
طاعون نشخوارکنندگان کوچک (Peste des Petits
) ،Ruminantsبیماری حاد نشخوارکنندگان کوچک است که
سبب کاهش بازدهی و خسارات اقتصادی فراوان در بسیاری از
کشورها میشود ) .(Abbas et al., 2012این بیماری ،در
ایران برای اولینبار در سال  2929هجریشمسی (2330
میالدی) و بعد از آن از اکثر نقاط ایران گزارش شده است
) (2011) Zahur et al. .(Barani et al., 2008در
بررسی سرواپیدمیولوژی بیماری  PPRدر پاکستان%06/6 ،
نشخوارکنندگان کوچک اهلی (گوسفند و بز) را از نظر
آنتیبادی بر علیه این بیماری مثبت یافتند و این بیماری را در
این کشور اندمیک اعالم کردند و آن را تهدید جدی برای
امنیت غذا و اقتصاد دامپروری دانستند (Zahur et al.,
) (2008) Ingle et al. .2011میزان شیوع سرمی PPR
را در بزهای منطقهای از هند  %15/29گزارش کردند .در
مطالعهای مشابه (2009) Chavan et al. ،شیوع سرمی
 PPRرا در بزهای یک ناحیه واقع در ایالت ماهاراشترای هند،
بهطور متوسط  %05/22گزارش کردند و تفاوت اندک بین
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یافتههای خود و مطالعات مشابه پیشین در آن منطقه را ناشی
از تفاوت در تعداد نمونه ،سن ،اعمال مدیریتی بهتر ،رطوبت و
فصل ذکر کردند .شیوع سرمی ویروس  PPRدر گوسفند ،بز و
گاوهای نگهداریشده در انستیتو تحقیقاتی محصوالت دامی
پاکستان بررسی و میزان آن ،بهترتیب  %21/21 ،%12/26و
 %2گزارش شد )Khan et al. .(Rashid et al., 2008
) ،(2007شیوع این ویروس را در گوسفندان و بزهای استان
پنجاب پاکستان  %09/99اعالم کرده که موارد مثبت سرمی
) (Seropositiveبهطور معنیداری در گوسفندان بیشتر از
بزها بود ( %62/13در برابر  .)%93/21در مطالعهای در ایالت
ماهاراشترای هند ،شیوع سرمی  PPRرا  %50/92گزارش
کردند )Hilan et al. .(Bhaskar et al., 2009
) (2006در بررسی سرمی این بیماری ،حضور آنتیبادی ضد
 PPRرا در گلههای بز  %51/6و در گلههای گوسفند %29/2
گزارش نمودند .در جریان شیوع  PPRدر سال  1222در
تانزانیا %65/2 ،گوسفندان و بزهای مورد بررسی با روش
 RT-PCRمثبت اعالم شدند (.)Muse et al., 2012
 ،(2007) Kwiatek et al.دریک شیوع بیماری  ،PPRاز
تعداد  12نمونه شامل سوابهای رکتال ،بینی و دهانی و نیز
مایع پریکارد ،در نه نمونه ویروس را به روش RT-PCR
تشخیص دادند .در سال  ،1222در  %22بزها و %13
گوسفندان در تبت چین ،این ویروس به روش RT-PCR
تشخیص داده شد ).(Wang et al., 2009
ویرمی  1-9روز پس از وقوع عفونت و  2-1روز قبل از
بروز اولین عالئم بالینی رخ میدهد .بهدنبال ویرمی ،انتشار
ویروس به طحال ،مغزاستخوان و مخاط دستگاه گوارش و
تنفس اتفاق میافتد ) ،(Aslam et al., 2009اما تولید
آنتیبادی از نوع  IgGکه سبب محافظت در برابر عفونت
مجدد میشود و با تستهای سرولوژیک قابل تشخیص است،
از  5-2روز پس از وقوع عفونت آغاز میشود .بهطور معمول،
تشخیص ویروس  PPRدر نمونههای کلینیکی از طریق

تستهای سرولوژیک و یا جداسازی ویروس است که عالوه
بر حساسیت کمتر و دارای زحمت بودن ،غالباً تفسیر آنها نیز
مشکل است؛ اما روشهای تشخیصی مبتنی بر اسیدنوکلئیک
مانند  RT-PCRبر این محدودیتها فائق آمده و بهطور
موفقیتآمیزی برای تشخیص ویروس بهکار برده شدهاند
) RT-PCR .(Durrani et al., 2010روش استاندارد
برای تشخیص ویروس  PPRدر سراسر جهان است و
حساسیت و سرعت انجام آن از روشهای جداسازی ویروس و
االیزا بیشتر است ).(Li et al., 2010
در این مطالعه ،از تعداد  92نمونه سواب چشم و بینی19 ،
مورد در  RT-PCRمنفی شده و هفت مورد مثبت شد.
نمونههای سرم خون مربوط به این حیوانات با روش االیزا از
نظر وجود آنتیبادیهای ضد  ،PPRدر پنج مورد مثبت شده و
در دو مورد دیگر منفی شدند .پس میتوان گفت درصد
همپوشانی ) (Overlappingاین دو روش  %22/01است و
عالوه بر آن ،حساسیت روش  5/22 PCRدرصد بیشتر از
روش  c-ELISAاست .با اینکه هزینههای  RT-PCRو
االیزا بهازای هر رأس حیوان بهترتیب حدود  262222و
 92222ریال است ،اما دقت و سرعت تشخیص بیماری ،مزیت
ویژه روش  RT-PCRاست که میتواند جایگزین روشهای
جداسازی ویروس و االیزای رقابتی برای کنترل و مبارزه با
بیماری گردد.
با توجه به نتایج بهدستآمده در مطالعهی حاضر ،پیشنهاد
میشود که مطالعات بیشتری در جهت بررسی شیوع این
بیماری در استان کرمانشاه و نیز در استانهای دیگر ایران
صورت گیرد تا وضعیت روشنی از میزان شیوع این بیماری و
ریسکفاکتورهای وقوع آن در مناطق مختلف ایران بهدست
آید .همچنین الزم است که در مطالعات بعدی ،ویروسهای
جداشده ،از نظر ژنتیکی بررسیشده و با ژنوم ویروسهای
گزارش شده در ایران و سایر نقاط دنیا بهویژه کشورهای
همجوار مقایسه شوند.
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