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 ناتسرهش یاهواگرد مونینک اروپسوئن هب یگدولآ یژولویمدیپاورس یسررب
 ناتسدرک ناتسا ،جدننس

 
 3لصا یمیلد نیسحلادبع ،٭2دار یقوقحرصان ،1یمهدا هلازغ

 
 و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یکشزپماد یصصخت مولع هدکشناد ،یسانش لگنا یصصخت یارتکد هرود یوجشناد -1

 ناریا ،نارهت ،نارهت تاقیقحت
 ناریا ،نارهت ،نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یکشزپماد یصصخت مولع هدکشناد ،یژولویبوتاپ هورگ داتسا -2

 ناریا ،نارهت ،سردم تیبرت هاگشناد ،یکشزپ مولع هدکشناد ،یسانش هرشح و یسانش لگنا هورگ داتسا -3
 

 6392 رهم 26 :شریذپ خیرات   6392 رویرهش 26 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 اهواگ لثمدیلوت رد یهجوت لباق یداصتقا تارثا هک تسا ناهج رسارس رد واگ رد نینج طقس لماوع زا یکی مونینک اروپسوئن     
 رد نآ اب طبترم یاهروتکاف کسیر و واگ رد مونیناک اروپسوئن دض نتداپ نازیم نییعت رضاح یسررب زا فده .دراذگ یم اجب
 اب و یروآ عمج جدننس یریش واگ عرازم زا مرس هنومن 333 عومجم رد .تسا هدوب ناریا برغ رد جدننس ناتسرهش یریش یاه واگ
 .دش نییعت (%3/17) سأر 63 مونیناک اروپسوئن هب هدولآ یاهواگ دادعت .تفرگ رارق شیامزآ دروم یتراجت یازیالا تیکزا هدافتسا
 نازیم نینچمه .(P<13/3) دیدرگ نییعت %8/22 و %33/9 بیترت هب یتنس و یتعنص عرازم یاهواگ رد هتخای کت نیا هب یگدولآ
 دوب راوریشریغ ناواگ زا شیب بتارمب راوریش یاهواگ رد یگدولآ نازیم و تشاد طابترا نس شیازفا اب لگنا هب یگدولآ
(23/3P=). رایسب فالتخا (%36/7) گس دقاف عرازم اب هسیاقم رد (%8/36) دندوب گس یاراد هک یئاه یرادواگرد یگدولآ نازیم 
 یگدولآ هوالعب .دوب لگنا نیا اب یگدولآ رد گس رثوم شقن هدنهد ناشن هلصاح جیاتن نیاربانب .(=133/3P) داد ناشن ار یریگمشچ
 رکذب مزال هتبلا .(>13/3P) دوب رتشیب بتارمب نینج طقس هقباس دقاف یاهواگ اب هسیاقم رد دنتشاد نینج طقس هقباس هک یئاهواگ رد
 رضاح هعلاطم هکنیا هب هجوت اب نیاربانب .(=933/3P) دیدرگن هدهاشم نتسبآ ریغ و نتسبآ یاهواگ نیب یراد ینعم فالتخا هک تسا
 یاه یرادواگ رد طقس نازیم یبایزرا رد دناوت یم نآ جیاتن ،دیدرگ ماجنا جدننس ناتسرهش و ناتسدرک ناتسا رد راب نیتسخن یارب
 .دشاب تیمها زئاح هقطنم

 ازیالا ،یژولویمدیپاورس ،جدننس ،واگ ،مونیناکاروپسوئن :یدیلک تاملک

 دار یقوقحرصان :لوئسم هدنسیون ٭
  .ناریا ،نارهت ،نارهت تاقیقحتو مولعدحاو یمالسادازآ هاگشناد ،یکشزپماد یصصخت مولع هدکشناد ،یژولویبوتاپ هورگ :سردآ
 hoghooghiradnasser@yahoo.com :کینورتکلا تسپ
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 همدقم
  وااگرد نینج طقس هدمع للع زا یکی سیزوروپسوئن
- هاتخای کت طسوت یرامیب نیا .دشاب یم ایند رسارس رد
  اروپاسوئن  ماان هب اسکلپمک یپآ هخاش زا یلولس نورد یا
  و یاسنج  رایثکت لحارم لگنا نیا .دوش یم داجیا مونیناک
  هاب گس کیراب هدور لایلتیپا یاه لولس رد ار یسنجریغ
   تاایاهن رد هااک داانک    یاام یاای یلااصا نااابزیم ناواانع
     جرااخ ناوایح عوفدام هارامه و لیکشت لگنا تسیسووا
    زا یداداعت و وااگ رایظن طساو نانابزیم .(7 و 2) دوش یم
  تاسیسووا    یاراد بآ و نااهایگ ندرواخ ااب نارادناتسپ
 لگنا یاه تیئوزوروپسا .دنوش یم التبم مونیناک اروپسوئن
    هدور هراواید زا وااگ کایراب هدور رد ندش دازآ زا سپ
  هاب و دنوش یم ندب ءاضعا هیلک جوسن دراو و هدرک روبع
 .دننام یم یقاب ناویح ندب رد اه لاس یجسن تسیک لکش
 ی ااه    تایئوز یداراب دواش  یام نتسبآ ناویح هک  یماگنه
   زا نواخ  دراگ ها رامه ،هدش دازآ یجسن تسیک لخاد
 تاعیاااض و دنوااش یاام  نیاانج ندااب دراو هتااشذگ تاافج
    تاسا نیانج طقاس هلمجنم هک دنروآ یم دوجوب یناوارف
  نایا .(6 ) داهد یم یور یتشوگ و یریش یاهواگ رد هک
 نیاانج طقااس یتااشوگ و یریااش یاااهواگرد هااتخای کاات
 تاعیاااض   داااجیا لااماع هااتخای کاات .داانک یاام داااجیا
   نایا .تاسا  وااگرد   نیانج طقاس  و گاس رد یهاگنامرد
  والتخم ی ااه  هانوگ    زا یعیاسو وایی تاسا  ردااق لگنا
 و  نداگرک  ،نزواگ  ،باسا   ،دنفاسوگ ،زاب ریظن تاناویح
    یاراب التابم وااگ ألامتحا و (2 و 8) دیامن هدولآ ار ولافوب
  .(9 و 3 و 2 و 6) دنام یم یقاب هدولآ رمع مامت
    طقاس باجوم تاسا نکمم واگ رد مونیناک اروپسوئن
  دالوت   ،یائاز هدرام ، نداش  زیلواتا  ،نداش ی ئاایموم ،نینج
 رظن زا هک یئاه هلاسوگ ای ینیلاب یاه هناشن اب یئاه هلاسوگ
 .  ددراگ ،دنتاسه     نمزام مراف هاب هدوالآ اما ملاس یکینیلک
 مرس یاهواگ زا شیب تبثم مرس یاهواگ رد نینج طقس

  رااب 7  اات 3    تاسا ناکمم هدوالآ واگ رد .(2) تسا یفنم
  ااه هلاسوگ رد سیزوروپسوئن .(9) دهد یور نینج طقس
    ،نزو شهاک،یبااصع تاعیاااض بااجوم تااسا نااکمم
  یافلخ  و یماداق یتکرح مادنا یجلف ،نداتسیا رد یناوتان
   تارااسخ نیامخت  زا یاقیقد تاعالیا هچ رگا .(2) دوش
  دواجو  اایند  راسارس رد سیزوروپسوئن زا یشان یداصتقا
  راب غلاب تاراسخ نازیم هک دوش یم هدز سدح اما ،درادن
  طقاس    زا یاشان میقتاسم تارااسخ . ددراگ رالد اه نویلیم
  یااهواگ   تاسا ناکمم  تااقوا یهاگ هک دشاب یم نینج
  هاب  میقتاسمریغ تاراسخ .دنوش طقس راچد %26 ات هدولآ
  تامیق  ،ااه  ماد ینیزگیااج هنیزه هلمج زا یددعتم لماوع
    نآ رد طقاس هاک ینتاسبآ زا یا هلحرم زین و ریش ،هفولع
      طقاس راه هاک هداش ناوانع  یاتح .دراد یگتسب هداد خر
 دراو هدااننک داایلوت هااب رالد 3331 ااات 333 لداااعم ینااایز
   هلاصاف شیازافا و طقس زا یشان یرورابان أنمض .دنک یم
  هاب ددجم تشگزاب ،صیخشت یاه هنیزه ،یدعب ینتسبا ات
  دایاب ار  ااه ماد فذح و نامرد ،ریش دیلوت شهاک ،یلحف
  دواجوم یا اه  یاسررب  قابی .(2) درک هفاضا الاب دراوم هب
   طقاس زوراب زا یریگشیپ و صیخشت فرص هک یا هنیزه
 طقس داجیا رثا رد هک تسا ینایز زا رتمک رایسب دوش یم
  ددراگ  یام    دراو هداننک دایلوت هاب یریش یاهواگ هلگ رد
    رااشتنا سیزوروپاسوئن تایمها لیالد زا رگید یکی .(7)
     لاماوع زا یاکی ناوانع هاب نآ زا و  داشاب یم نآ یناهج
 یاااه   رواشک زا یرایاسب یاااه   وااگ رد یلاس انت تالکاشم
 .(31) دننک یم دای ناهج
  زا ألوامعم     هدانز یااهواگرد یراامیب صیخاشت یارب
 تاعلاطم تهج هک دوش یم هدافتسا یژولورس یاه  ور
 ی ااه  ور نا ایم رد  .دنتاسه  باسانم زین یکیژولویمدیپا
 IFAT (Indirect زا ناواااااااااات یاااااااااام جاااااااااایار

ImmunoFluorescent Antibody Test)، نرتاااسو 
 Enzyme–Linked) ازیالا ،(Western-blotting) تالب
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Immunosorbent Assay) تااااااان شیااااااامزآ و  
(Neospora Agglutiation Test or NAT) دراب ماان.   
  یاگژیو  و تیاساسح تلع هب ازیالا  ور هکنآ أصوصخ
 صیخااااشت نااااامز زا .(3) دراد تاااایحجرا نآ یالاااااب
  هاب ا ایند رساترس رد یرامیب نیا 6891 رد سیزوروپسوئن
  هداش    راطم گاس و  وااگ رد یدج یرامیب کی ناونع
  رااب نیلوا یارب ناراکمه و زازب ردص ناریا رد .(3) تسا
 و نیاتااشله یاااهواگرد ار مونیناکاروپااسوئن هااب یگدواالآ
  ااما .(18)   داندومن  رازاگ  دهاشم   رهاش سیئواس نوارب
   نیانج هاب ردام زا لگنا لاقتنازا دناوتب هک یئوراد نونکات
   عناام داناوتب هک رثوم ینسکاو نینچمه و دنک یریگولج
 هتخانش دوش واگ رد اروپسوئن زا یشان یاه نینج طقس زا
   هاکاجنآزا ،یراامیب تیمها هب هجوتاب اذل .(3)تسا هدشن
   نارایارد سیزوروپاسوئن یوررب هتفرگ تروص تاعلاطم
  طقاس تاشرازگدوجو مغریلعو هدوب دودحم تروص هب
  هاانیمزرد یا هااعلاط   م میااه زااین هااقطنم ططااسرد نیاانج
   تاسا هاتفرگن تروص ناتسدرک ناتسارد سیزوروپسوئن
  مونیناکاروپاسوئن   یکیژولوراس یاسررب هب تهج نیمه هب
   هداش ماداقا جدننس ناتسرهش یتعنص و  یموب یاهواگرد
 .تسا

 
 راک شور و داوم
 یرادرب هنومن لحم – فلا

  رتموالیک 3232     دوداح یتحااسم ااب جدنناس ناتسرهش
 یاوه و بآ یاراد رفن 333326 زا شیب یتیعمج و عبرم
   ،دارگیتنااس هاجرد 6/61  اامد هلاسهد نیگنایم) درس أتبسن
  ناتاسرهش  .تاسا (% 96 تبویر و رتمیلیم 973 یگدنراب
 یموااب یاااه   یرادواااگ یددااعتم دادااعت یاراد روکذاام
 یریگ هنومن رد تلوهس یارب .دشاب یم یتعنص و (یتنس)
  لاماش  ،یزاک    رم یاضرف هاقطنم جناپ هاب روبزم ناتسرهش
 میسقت یبرغ بونج و یقرش بونج ،یبرغ لامش ،یقرش

   ترواص یفدااصت ال   مااک ترواص هاب یرادرب هنومن .دش
 ی ااه     هماناشسرپ هارامه هاب نواخ ی ااه هنومن هیلک .تفرگ
   عوان لایبق   زا کایفارگومد تااعالیا لماش هدش لیمکت
   ااب ساامت    ،نیانج طقاس هقبااس  ،ینتاسبآ ،نس ،یرادواگ
  ااه   یراداماد نابحااصزا یراوریش و ینتسبآ هرود ،گس
   لاااک هرادا یزاااکرم هاگاااشیامزآ هاااب و یروآ عااامج
 .دیدرگ لاسرا ناتسا یکشزپماد
 

 یهاگشیامزآ شور - ب
   تدام هاب رود 3332   ااب ااهواگ ینوخ یاه هنومن هیلک
 ی ااه  بوایتورکیم رد  ااه  مراس و دش ژوفیرتناس هقیقد 31
   شیاامزآ ناامز ات -C˚32 لاچخی رد و هتخیر فرودنپا
    یازایالا تایک زا شیاامزآ ماجنا یارب .دیدرگ یم ظفح
 (IDEXX’s, USA  مونیناااااک اروپااااسوئن یتراااااجت

(Herdcheck, قباطم شیامزآ لحارم هیلک .دش هدافتسا 
    هاک ترواص نیداب .دش ماجنا تیک هدنزاس لمعلاروتسد
-32)   قاایا یاامد رد هدافتسا زا لبق ار اه تنجیر یمامت
   ادداجمراک ماامتازا سپ و هدادرارق (دارگیتناس هجرد 72
  زاین ار  ااه  تانجیر .  میدانادرگیمرب لااچخی هجرد 6-2 هب
    هایلکزا تاقر هایهت  .میدراک  یام Vortex هدافتسا زا لبق
      ترواص هداننک قایقر رفااب ااب 331/1   تباسن هاب اه هنومن
 بیترت هب ار هدشن قیقر یفنمو تبثم یاه لرتنک و تفرگ
  هاگرب یوررب .میدرک یم هفاضا 6و 3و 2و1 یاه هدوگ هب
  و هتااشونار هاانومنره تاایعقوم ،اااه  هاانومن هرامااش تاابث
  زا ساپ   و هدوامن هفااضا اه هدوگ هبار هدش قیقر یاه مرس
 تایوتحم ،قایا یامدرد هقیقد 33 تدم هب ندرک هبوکنا
 اه هدوگ یوشتسش .میدومن یم هیلخت و هریپسآ ار اه هدوگ
  ساپ  و تافرگ  یام    ترواصرفاب تافاسف لوالحم اب راب 6
  تافاااضا نتااخیر رودو ندرااک هریپااسآ ،وااشتسشرابرهزا
 Serumندواامن هفاااضازا سپ.دااش یاام ماااجنا هدوااگره

Anti–Bovine-HRPO-Conjugated نویااااااسابوکناو 
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   یواشتسش رااب 6  ادداجم هقیقد 33تدم هب قایا یامدرد
  مااجنا ار  ااه    هدواگ هایلختورفاب تافاسف لولحماب اه هدوگ
 رد      ارتاسبوس ندراک هفااضا زا ساپ تایاهن رد .میداد یم
 یرواان بذااج تاابث و یراایگ هزاداانا و 323جواام لواای
  ااب     هاک ترواص نیداب .تافرگ یم تروص جیاتن هبساحم
 یاه مرس اب هسیاقم رد اه مرس یرون بذج رادقم هب هجوت
      داض نتدااپ نازایم هاک یترواص رد یفنم و تبثم لرتنک
 S/P ratio ratio) Sample to  مرااس رااه یاروپااسوئن

positive) هانومن ناوانع هاب د واب 2/3  زا رتاشیب ای یواسم    
     ناوانع هاب دواب راتمک 2/3  زا هاک یتروص رد رد و تبثم
 .دش یم هتفرگ رظن رد یفنم هنومن
 و SPSS 31    رازافا مران زا هدافتاسا ااب یرامآ یاه یسررب
   یانعم ططاس    .داش مااجنا راشیف و یاک عبرم ی اه نومزآ
  .دش هتفرگ رظن رد نآ زا رتمک و ./.2 ندوب راد ینعم
 
 جیاتن
  ور زا هدافتااسا  ااب کیژولورااس ی ااه یااس ررب جیااتن
 3/71) تبثم دروم 63 دوجو هدنهدناشن عومجم رد ازیالا
 یاااهواگ رد هدااش یااسررب مرااس هاانومن 333 زا (دااصرد
  .دشاب یم جدننس ناتسرهش
 یاااه یرادواااگ یاااه واااگ یگدواالآ نازاایم یااسررب – 1
   یتنس و یتعنص
  هداااش یروآ عااامج مراااس هااانومن 771 عوااامجم زا
 33/9) مرااس هاانومن 31 دادااعت یتعنااص یاااه یرادواااگزا
 .دندوب تبثم مونیناک اروپسوئن هب یگدولآ رظن زا (دصرد
 86  هانومن 381  عوامجم    زا یتناس یااهواگ ااب طابترا رد
  نیاب یگدولآ فالتخا .دندوب تبثم (دصرد 8/22) دروم
 ریگمااشچ یتنااس  و یتعنااص یاااهواگ  یگدواالآ نازاایم
(13/3P<) یااهواگ رد یگدولآ نازیم هک یوحن هب دوب  
  داسر  یام رظنب یتعنص یاهواگ زا رتشیب ربارب 28/2 یتنس
 .(1 هرامش لودج)

 رد مونیناک اروپسوئن هب یگدولآ نازیم -1 هرامش لودج
 جدننس ناتسرهش یتنس و یتعنص یاه یرادواگ

 یاهواگ دادعت یرادواگ عون
 هدش یریگنوخ

 مرس دادعت
 تبثم

 دصرد
 یگدولآ

 ٭33/9 31 771 یتعنص یرادواگ
 ٭8/22 86 381 یتنس یرادواگ

 33/71 63 333 عومجم
 (= P 13/3) تسا ریگمشچ یتنس و یتعنص یاهواگ یگدولآ فالتخا ٭

 

 نس بسح رب ناواگ یگدولآ نازیم -2
 دروم 21 ،لاس 1 ریز واگ سار 88 عومجم زا
 81 ،لاس 1-3 واگ سار 631 عومجم زا ،(33/31%)
 3 یالاب واگ سار 161 عومجم زا و (%36/31) دروم
 یاه یسررب رد .دندوب تبثم (%11/62) دروم 63 ،لاس
 دش هدید ینس یاه هورگ نیب یراد ینعم فالتخا یرامآ
(333/3P=). لاس 3 یالاب ینس هورگ رد یگدولآ نازیم 
 .دوب رگید ینس هورگ ود ربارب 7/1 دودح

 

 فلتخم ینس یاه هورگرد مونیناک اروپسوئن هب یگدولآ -2 لودج
 جدننس ناتسرهش یاهواگ رد

 هنومن لک دادعت نس
 هدش ذخا مرس

 مرس دادعت
 تبثم

 دصرد
 یگدولآ

 ٭33/31 21 88 لاس 1 ریز
 ٭36/31 81 631 لاس 1-3
 ٭62 /11 63 161 لاس 3 یالاب
 33/71 63 333 عومجم

 (=333/3P) دهد یم ناشن نیریاس اب ار یراد ینعم فالتخا لاس 3 یالاب ینس هورگ ٭

 و نتسبآ یاهواگ رد مونیناک اروپسوئن هب یگدولآ -3
 نتسبآ ریغ
 زا و (%33/71) دروم 36 ،نتسبآ واگ 222 عومجم زا
 تبثم (%29/81) دروم 12 نتسبآریغ واگ 111 عومجم
 نیب یراد ینعم طابترا یرامآ یاه یسررب رد .دندوب
 .(= 933/3P) دشن هدید اه ماد ینتسبآ و یگدولآ نازیم

 
 و نتسبآ یاهواگ رد مونیناک اروپسوئن هب یگدولآ نازیم -3 لودج

 جدننس ناتسرهش نتسبآریغ
 لک دادعت ینتسبآ تیعضو

 مرس هنومن
 مرس دادعت
 تبثم

 دصرد
 یگدولآ

 ٭71 /33 36 222 نتسبآ
  ٭29/81 12 111 نتسبآریغ
 33/71 63 333 عومجم

 (= 933/3P) درادن یفالتخا نتسبآ ریغ و نتسبآ یاهواگ رد یگدولآ نازیم ٭
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 لحارم بسح رب مونیناک اروپسوئن هب یگدولآ نازیم -6
 ینتسبآ ولتخم
 3 ینتسبآ لوا ههام هس رد واگ سار 86 عومجم زا
 مود ههام هس رد سار 321 زا ،(%2/21) تبثم دروم
 هرود رد سار 68 زا و (%3/61) تبثم دروم 71 ینتسبآ
 رظن زا .دندوب (%38/32) تبثم دروم 32 ینتسبآ موس
 و یگدولآ نازیم نیب یراد ینعم طابترا یرامآ
  .(= 162/3P) دشن هدید ینتسبآ یاه هرود
 
 فلتخم یاه هرود رد مونیناک اروپسوئن هب یگدولآ نازیم -8 لودج

 جدننس ناتسرهش رد ینتسبآ
 مرس هنومن لکدادعت ینتسبآ هرود

 هدش ذخا
 مرس دادعت
 تبثم

 دصرد
 یگدولآ

 2/21 3 86 لوا ههام هس
1 مود ههام هس 32 71 31/61 
 38/32 32 68 موس ههام هس
  36 222 عومجم

 

 هرود بسحرب مونیناک اروپسوئن هب یگدولآ نازیم -2
 نابزیم یراوریش
 زا هدش یروآ عمج مرس هنومن 612 عومجم زا
 961 عومجم زا و (%98/22) دروم 96 راوریش یاهواگ
 هب هدولآ (%33/31) دروم21 راوریشریغ یاهواگ سار
 یریگمشچ وحن هب راوریش یاهواگ .دندوب اروپسوئن
 ناشن یرتشیب یگدولآ راوریشریغ یاهواگ هب تبسن
 .(=3P /23) دنهد یم

 
 و راوریش یاهواگ رد مونیناک اروپسوئن هب یگدولآ نازیم -8 لودج

 جدننس ناتسرهش راوریشریغ
 لکدادعت یراوریش هرود

 اه مرس
 مرس دادعت
 تبثم

 دصرد
 یگدولآ

12 راوریش یاهواگ 6 96 98/22 
 33/31 21 961 راوریشریغ یاهواگ

 33/71 63 333 عومجم

 

 دوجو بسحرب مونیناک اروپسوئن هب یگدولآ نازیم -3
 یسررب دروم یاه یرادواگرد گس

 دنا هدوب گس اب سامت رد هک یواگ 69 عومجم زا
 میه هک یواگ سار 932 زا و (دصرد 8/36) هنومن 66
 (دصرد36/7) هنومن 23دنا هتشادن گس اب یسامت هنوگ
 فالتخا .دندش هداد صیخشت مونیناک اروپسوئن هب هدولآ
  .(>133/3P) تسا ریگمشچ یرامآ رظن زا هورگ ود
 
 سامت رد یاهواگ رد مونیناکاروپسوئن هب یگدولآ نازیم -8 لودج

 جدننس ناتسرهش رد گساب سامت نودب و
 لک دادعت یرادواگرد گس دوجو

 مرس هنومن
 مرس دادعت
 تبثم

 دصرد
 یگدولآ

 8/36 66 69 تبثم
 36/7 32 932 یفنم
 33/71 63 333 عومجم

 

 هقباس بسحرب مونیناک اروپسوئن هب یگدولآ نازیم -7
 نینج طقس
 33 دنا هتشاد نینج طقس هقباس هک واگ 73 عومجم زا
 ،طقس هقباس نودب واگ 323 عومجم زا و (%1/98) دروم
 یاه یسررب .دندوب اروپسوئن هب هدولآ (%32/9) دروم 6
 وحن هب طقس هقباس یاراد یاهواگ هک داد ناشن یرامآ
 دندوب هدولآ طقس نودب یاهواگ زا شیب یریگمشچ
(133/ 3P<). 

 
 رد نینج طقس هقباس یاراد یاهواگ یگدولآ نازیم - 8 لودج

 جدننس ناتسرهش رد طقس هقباس نودب یاهواگ اب هسیاقم
 دروم دراوم دادعت نینج طقس هقباس

 شیامزآ
 مرس دادعت
 تبثم

 دصرد
 یگدولآ

 1/98 33 73 دراد
 32/9 13 323 درادن
 33/71 63 333 عومجم

 
 ثحب
   طقاس هداننک   دااجیا لاماوع زا یکی مونیناک اروپسوئن
 هدوب ناهج رسارس رد یتشوگ و یریش یاهواگ رد نینج
 تاراسخ .ددرگ یم یناوارف یداصتقا تاراسخ بجوم و
 روطب ای و نینج طقس زا یشان میقتسم روطب ای هدش داجیا
  طیاقلت و   یراامیب صیخاشت ی ااه  هانیزه لماش میقتسمریغ
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  داشاب یم نآ ریش دیلوت شهاک و طقس هب التبم ماد ددجم
 ناایا رادااقم دوااش یاام هدز نیاامخت هااک یرواای هااب .(7)
  ،رالد نوایلیم 28  اات 22 زا  ایلارتاسا رد  هلااس ره تاراسخ
 یاینرفیلاک تلایا رد اهنت و رالد نویلیم 8/71 دنلیزوینرد
 ور ناایا زا .(3) دااسر یاام رالد نواایلیم 23  ااات اااکیرمآ
 یحاواان و   اهروااشکرد یدااایز یکیژولورااس تاااعلاطم
    هاتفرگ ترواص سیزوروپاسوئن یور   راب نااهج ولتخم
 نتداااپ یااناوارف ناراااکمه و Chi هااک یرواای هااب تااسا
  داصرد1/61 اکیرمآ یاهواگ رد ار مونیناک اروپسوئندض
(2)، Venturini اروپاسوئن  داض نتداپ راشتنا ناراکمه و  
 Koiwai ،(23 ) داصرد 6 نیتناژرآ یریش یاهواگ رد ار
 ااات 7/2 نیااب ایااسآ یاااهواگرد ار نآ راااشتنا ناراااکمه و
 ار یگدوااالآ Kamga-Waladjo و (16) داااصرد 2/33
  .داندومن  را زاگ (13 ) داصرد 9/71 لاگنس یاهواگرد
 یاااه واااگ مرااس رد مونیناکاروپااسوئن دااض نتداااپ دوااجو
  هداش مالعاریداقم توافت .تسا هدش  رازگ ایند رسارس
  ار نااهج ولتخم طاقنرد هدش ماجنا یاه یسررب یی رد
  شیاامزآ عونرد توافت نوچ یفلتخم لماوع هب ناوت یم
   هاک یئااه  گاس  داداعت و هلگ هزادنا ،cut-off ،هتفرراکب
    ناکمم نیانچمه .داد تباسن دنتسه طابترارد یرادواگاب
  یاسررب   دروام قیاانم یئاوهو بآو یمیلقا طیارش تسا
     ناامه لااثم ناوانع هاب. .دشاب رثوم اه توافت نیا زورب رد
 بویرم و مرگ یاوه و بآ طیارش دش هتفگ هک یروی
 رت  باسانم نااکما و لگنا تسیسووا رت ینالوی یاقب ثعاب
   هاک ناانچنآ .(12)  دزااس  یام مهارف ار نآ نویسالیروپسا
   هداش  رازاگ %87    اات یگدوالآ نازایم  ااه هلگ یخربرد
 ،واااگ  رورااپ هوااحن دااننام یطیارااش أنمااض .(3) تااسا
   باسح راب یگدولآ صیخشت و نآ داژن ألامتحا و ،هیذغت
  .(2 و 1) دنتسه رثوم هدافتسا دروم شیامزآ عون

  واالتخم یحاواان  رد یدودااعم تاااعلاطم ناراایا رد 
 رد  .تاسا   هاتفرگ ترواص سیزوروپسوئن یور رب روشک

 رد مونینا اک  اروپاسوئن  هاب   یگدوالآ نازایم  راضاح هعلاطم
 جدنننس ناتسرهش یتنس و یتعنص یاه یرادواگ یاهواگ
   یگدوالآ نارااکمه و زازب ردص .دش نییعت دصرد 3/71
 و یحلاااص ،(18 ) دهااشم یاااهواگ دااصرد 8/21 رد ار
  ناراهت فاریا نتسبآ یاهواگ دصرد 8/83 رد ناراکمه
  یااهواگ دصرد 12 رد ناراکمه و یئالک یجاح ،(12)
 داااصرد 3/72 رد نارااااکمه و یفاااسوی ،(21) زاواااها
 دااصرد 2/26 رد  ناراااکمه و یرداااهب ، لااباب یاااهواگ
 3/21  رد نارااکمه  و یهللاروان ،(26)  رااسمرگ یاهواگ
  نارااکمه   و یاهللا تامعن ،(13) نامرک یاهواگ دصرد
  و یراتاس و (12  ) زایربت یریاش یاهواگ دصرد 2/31 رد
    ناتااسلگ یاااهواگ دااصرد 73/31  رد اراانآ  ناراااکمه
  یگنواگچ شقن رضاح هعلاطم رد .(22) دندومن  رازگ
 هااک یاانعم نیدااب تااسا دوهااشم یبوااخب اااهواگ  رورااپ
 یتنااس یاااه   ور اااب هااک  یموااب یاااه ماد رد یگدواالآ
   یریگماشچ راداقم هب (دصرد 8/22) دنوش یم یرادهگن
 تسا یئاهواگ رد (دصرد 33/9) یگدولآ نازیم زا شیب
 رد  .دنواش  یام   یراداهگن و  روراپ یتعنص هناماس اب هک
  نارااکمه و یناخ هرق و (23) ناراکمه و یفسوی هعلاطم
 زا   رتااشیب یتنااس یاااهواگرد یگدواالآ نازاایم زااین (31)
 هدوااب راد یاانعم فالتااخا ناایا و هدوااب یتعنااص یاااهواگ
   الاصا   ااب ناوات  یام  عواضوم   نایا هاب هجوت اب اذل .تسا
 یاااشرورپ تیریدااام دوااابهب و ماد یراداااهگن متاااسیس
    زا یریگوالج رد یتاشادهب لواصا تیاعر و اه یرادواگ
  اات گس عوفدم اب تاناویح نیا بآ و هفولع ندش هدولآ
  .دش قفوم یگدولآ لرتنک رد یدایز دح
  داناوت  یام  نارایا ولتخم طاقن رد جیاتن ندوب توافتم
   داشاب نارایا ولتخم قیانم یئاوه و بآ طیارش زا یشان
 یگدولآ ،دندومن نایب ناراکمه و یفسوی هک یا هنوگ هب
 رااتمک درااس یئاوااه و بآ قیااانم رد سیزوروپااسوئن هااب
  کاشخ   و مراگ قیاانم رد هک تسا یلاح رد نیا و هدوب
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   نازایم لاباب  داننام  بوایرم و  لداتعم ای و راسمرگ دننام
   تاسا رایغتم  داصرد 3/72  اات 2/26 نیب بیترتب یگدولآ
    تواافتم رد یراگید لاماوع  یامیلقا طیارش زا ریغ .(26)
   هاجوت مداع ،داژن هب ناوت یم هلمج زا .دنرثوم جیاتن ندوب
   هانومن و نتاسبآ یاهواگ ،شیامزآ دروم یاهواگ نس هب
   زا یراایگ هانومن ،ینتااسبآ والتخم یاااه  هرود رد یرایگ
  طقاس هقباس یاراد یاه واگ ،یریشریغ ای یریش یاهواگ
       هاانومن هرخالااب و طقاس هقباااس هانوگ راه دااقاف اای نیانج
 یرا    داهگن و  روراپ لاحم رد هاک یئاهواگ زا یرادرب
   هتاشادن رواضح یگس ای هدرک یم دمآ و تفر گس اهنآ
  .درک هراشا تسا

 6/61     اامد هلااسهد نیگناایم هاک جدننس ناتسرهش رد 
 96 تاابویر و رااتمیلیم 9/973  یگداانراب ،دارااگ یتناااس
 رد مونیناااک اروپااسوئن هااب یگدواالآ نازاایم تااسا دااصرد
  نایا .دسر یم دصرد 8/22 هب یتنس ای یموب یاه یرادماد
 هااک دااشاب نآ زا یااشان دااناوت یاام ألااامتحا عوااضوم
  الواامعم هااک یقیااانم  رد لااگنا لاااقتنا  ااای یلماکتریااس
  هاب   دانراد لداتعم ی ااه  ناتاسبات اب درس یلیخ یاه ناتسمز
  رواضح  ریثاات اب هطبار رد .(62) دریگ یمن تروص یبوخ
  یتااعلاطم   زاین نارایا رد یگدولآ نازیم شیازفا رد گس
   تااشرازگ سااسا رب هک یلاح رد .تسا هتفرگن تروص

Dubey شیازافا باجوم  ااه  یرادوااگ رد گس روضح   
 .(7 ، 3 ، 2 ، 6 ، 3)  دواش یم مونینک اروپسوئن هب یگدولآ
      رد هاک یئااهواگ رد یگدوالآ نازایم راضاح یسررب رد
    زا شیاب باتارمب (داصرد 8/36) دنا هدوب گس اب سامت
 گااس  ااه      نآ رد هاک هدواب یئااهواگ رد یگدوالآ نازایم
  طقاس  نازایم هعلاطم نیا رد .تسا هدرک یمن دمآ و تفر
  واحن هب دنا هدوب گس اب سامت رد هک یئاهواگ رد نینج
 هک یتاعلاطم هارمه هب یتسیاب اذل .تسا رتشیب یریگمشچ
  رد یراامیب یژولویمدیپا رد اه گس شقن دیئات روظنم هب
 متااسیس هاانیمز رد یتاحالااصا دراایگ یاام تروااص هااقطنم

   ترواص ناتاسرهش ی ااه   یرادوااگ یتیریدام و یتشادهب
 هاایوحم هااب اااه گااس ددراات  زا هااک یا هاانوگ هااب دریذااپ
  ااهنآ  عوفدام ا  اب هافولع و بآ ندش هدولآ و اه یرادواگ
 و هدش طقس یاه نینج ،تفج نمض رد .دوش یریگولج
  یتاسیا  ب ار دانا هدراک طقس هک یئاهواگ ینینج یاه هدرپ
 نوف دام ای دنازوس ار اهنآ و دومن رود اه گس سرتسد زا
 .درک
   ااب هاک  داد نااشن  نیانچمه هعلاطم نیا زا لصاح جیاتن
     ااب جیااتن نایا .دواش  یام رتشیب یگدولآ واگ نس شیازفا
 و زازبرداااص ،(21) نارااااکمه و یحلااااص تااااشرازگ
 یناوااخمه (26) ناراااکمه و یفااسوی و (91) ناراااکمه
 یگدواالآ نازاایم نااس نتفرالاااب اااب هااک یرواای هااب .دراد
   دروام نایا رد نیققحم زا یخرب هچرگ ،دبای یم شیازفا
  .(31 و 2) دنتسین هدیقع مه

  لایلد ه  اب داناوت  یام  ألاامتحا یگدولآ ندش دایز تلع
 مدااع أااصوصخ و هااتخای کاات اااب اااه ماد سااامت شیازاافا
   لاباقم رد تامواقم داجیا رد نابزیم ینمیا هناماس یئاناوت
  نایا رد . داشاب ناویح ندب هب هتخای کت نیا ددجم دورو
   نازایم شیازافارد ماد یراو ریاشریثات   هاب ناوات  یام  هاطبار
  رد هاک روطنامه .درک هراشا مونینک اروپسوئن هب یگدولآ
  یگدواالآ نازاایم دوااش یاام هدااید زااین 2 هرامااش لودااج
 راوریشریغ یاه واگ زا یریگمشچ روطب راوریش یاهواگ
    نازاایم ،نآ رااب هوالااع .تااسا رتااشیب (دااص رد 33/31)
     هنامااس ویعاضت لایلد هاب ینتسبآ یاه هرود رد یگدولآ
  نایا   زا لاصاح جیااتن  .دابای  یام یبسن شیازفا ندب ینمیا
 نازاایم نیااب طااابترا ندوااب راد یاانعم هدنهدناااشن هااعلاطم
 اااب هااتفای  ناایا هااک، هدوااب نیاانج طقااس هقباااسو یگدواالآ
    هاک یا هانوگ هاب دراد یناوخمه هتفرگ تروص تاعلاطم
  تااناویحرد ار نینج طقس نازیم زین ناراکمه و یحلاص
 11/31 یفنم مرس یاهواگرد و دصرد 73/32 تبثم مرس
    یااهواگرد نیانج طقاس  راطخ و هدرک  رازگ دص رد
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  رابارب 2 ار     یافنم مراس یااهواگ ااب هسیاقم رد تبثم مرس
   نایا راد یانعم  فالتاخا   هاب هاجوت اب .(21) دندرک مالعا
  راب     رتاشیب تااعلاطم مااجنا موزال  رایخا هعلاطم رد طابترا
 ارو پاسوئن  دواجو تابثا تهج هدش طقس یاه نینج یور
  طقاس لماع یعطق دیئات و یلوکلوم یاه  ور اب مونیناک
 لرااتنک و یریگااشیپ تااهج ناتااسدرک ناتااسا رد نیاانج
 و یمزر هچرگ .تسا یرورض نینج طقسزا یشان دراوم
 رد (91 و 18) نارااااکمه و زازبرداااص ،(17) نارااااکمه
 زا نارااهت رد (11) ناراااکمه و یاابیبح و ناااسارخ ناتااسا
  .دانا هدومن هدافتسا صیخشت دیئات تهج یلوکلوم  ور
      داییات دواجو ااب هاک ددراگ  یام   هیاصوت ااهتنا رد نیاربانب
 ی ااه  یرادوااگ رد   موانینک اروپاسوئن  هاب یگدولآ روضح
 عوقو ماگنه رد امتح ،رضاح هعلاطم رد جدننس ناتسرهش
  تاسیاب  یام  ااهواگ رد نینج طقس یاه یریگ همه دراوم
  رظندام    زاین ار هاتخای کات نیا هب یگدولآ دوجو لامتحا
 .داد رارق
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Abstract: Neospora caninum is one of the cattle abortion causes throughout the world. It has 
a significant economic impact on cattle production. The objective of the present study was to 
determine the infection rate of cattle to N. caninum and defining its related risk factors in 
dairy cattle farms of Sanandaj, west Iran. A total of 336 sera collected from dairy cattle farms 
in Sanadaj nd examined by commercial N. caninum IDEXX Elisa kit. N. caninum antibodies 
were detected in 64 (17.6%) of the cattle. The infection rates of this protozoan parasite in 
cattle, reared in industrial and native farms, were 9.03% and 25.8%, respectively (P<0.001). 
According to the age, it was observed that the infection rate increases upon the older ages. 
.The infection to N. caninum in lactating cattle was 22.89%, whereas in non-lactating cattle 
was 10.06%. This difference was significantly revealing (P=0. 002). Among the farms with 
dogs, the percentage of seropositive cattle was 46.8%, whereas in farms without dogs it was 
7.43%. The difference was highly significant (P<0.001). This finding seems to be a good 
indication of dog influences on transmitting the parasite to cattle. In addition, the infection 
rate in cattle with the history of abortion was significantly higher than the rate of infection in 
cattle without the history of abortion (P<0.01). However, there were no significant 
differences among the infection rates of the pregnant and non-pregnant cattle (P = 0.669). 
This project was performed, for the first time, in Sanandaj and the Kordestan province.      
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