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مطالعه سرو اپیدمیولوژیک لوکوز گاوی در 
نژادهای سرابی و هلشتاین استان آذربایجان شرقی

چكید ه
این مطالعه باهدف بررس�ی وضعیت آلودگی ناش�ی از ویروس لكوز گاو در استان آذربایجان شرقی و تعیین عوامل خطرساز انجام 
ش�ده اس�ت. بدین منظور از تعداد 624 راس گاو از نقاط مختلف استان اقدام به خون گیری و ثبت مشخصات شد و حضور پادتن 
ضد ویروس با روش های س�رولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از فراوانی 11% بیماری اس�ت. از میان عوامل خطرساز 
اندازه گله، سیس�تم گاوداری و س�ن حیوان با وقوع بیماری ارتباط معنی دار دارند. تفاوت معنی دار از دیدگاه آماری بین فراوانی 

بیماری بین دو نژاد هلشتاین و سرابی وجود ندارد.
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The objective of this study was to explore the status of bovine leukemia virus infection and to determine the related risk 
factors in East Azarbaijan province. In this regard blood samples were taken from 624 head of cattle and in meanwhile 
the specifications of each animal were recorded. The presence of antibodies to the virus was evaluated by serological 
methods. The results showed that the overall frequency of the disease in the province is 11%. From different type of risk 
factors; herd size, herd system and age are significantly associated to the frequency of the disease. There is no significant 
relationship between the breeds (Sarabi & Holstein) and the frequency of the disease.
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مقد مه
 بیماری که اینک با نام لکوز گاو شناخته می شود، اولین بار در سال 
1871 میالدی به ش��کل حض��ور ندول های زرد رن��گ در طحال بزرگ 
ش��ده گاو گزارش ش��ده اس��ت )12(. این بیماری در اثر ویروس لوسمی 
گ��او )BLV( پدید می آید. این ویروس از خان��واده رتروویریده و جنس 
 دلتا ویروس اس��ت. ژنوم آن RNA خطی تک رشته ای و با سنس مثبت 

می باشد )14،11،6(.
پ��س از اینکه دام در معرض ویروس ق��رار گرفت چند حالت ممکن 
 اس��ت رخ ده��د: 1- ع��دم ب��روز عفونت به دلی��ل مقاوم��ت ژنتیک دام

2- بروز عفونت و تولید پادتن 3- بروز عفونت و تولید پادتن بعالوه رخداد 
لنفوسیتوز پایدار 4- بروز عفونت پایدار و تولید پادتن بعالوه لنفوسارکوم. 
مبتال ش��دن یا نش��دن و بروز اش��کال مختلف درمانگاهی بیماری در دام 
بس��تگی به وضعیت ژنتیکی حیوان دارد گرچه در این میان توان سیستم 
ایمنی حیوان و میزان ویروس در معرض قرار گرفته ش��ده را نباید از نظر 

دور داشت)15،14(.
جهت مطالعه آزمایش��گاهی بیماری روش های متعددی وجود دارد، 
که از آن میان می توان به جدا کردن ویروس در کش��ت بافت طحال بره، 
انجام آزمون ایمونوفلورس��نت، آزمایش الیزا و آزمایش ایمیونودیفیوژن در 
ژل آگار )AGID( اش��اره کرد. با توجه گرانی روش جداس��ازی ویروس، 
عمدتاً از روش های س��رولوژیک برای تشخیص بیماری استفاده می شود 
در واق��ع به علت م��ادام العمر بودن عفونت، حضور پادتن دلیلی بر حضور 
ویروس در بدن دام اس��ت. در میان آزمایشات س��رولوژیک، الیزا به علت 
آس��انی روش ک��ار و نیز انجام هم زمان تعداد زی��ادی از نمونه ها جایگاه 

ویژه ای دارد )16،11،9(.
بررسی های فراوانی در مورد شیوع عفونت و میزان خسارات ناشی از 
بیماری در کش��ورهای مختلف انجام شده است از مطالعاتی که در ارتباط 
با وضعیت آلودگی در کش��ور صورت گرفته می توان به مطالعه حدادزاده  
اش��اره کرد که در آن میزان آلودگی به وی��روس لکوز انزئوتیک گاوها در 
گاوداری های اطراف تهران تقریباً 10 درصد گزارش ش��ده است )2(. در 

مطالع��ه ممتاز و همت زاده )1384( در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
مشاهده شد که 5/7 درصد از گاوهای مورد مطالعه دارای پاسخ سرمی در 
برابر ویروس عامل لکوز گاوی هس��تند. در همین مطالعه مشخص شد که 
ارتباط معنی داری بین اعمال برنامه مدیریتی در خصوص امور بهداشتی 

و تغذیه ای گاو ها و میزان آلودگی وجود ندارد )5(.
نژاد گاوهای سرابی یک نژاد شیری محسوب می شود این حیوانات از 
ذخایر بسیار پر ارزش ژنتیکی کشور می باشند، که موطن آنها شهرستان 
س��راب در شمال شرقی استان آذربایجان شرقی است. این گاوها به رنگ 
زرد آهویی تا قهوه ای تیره دیده شده اند و شاخ هایی کوتاه و سیاه رنگ 
دارند. گاوهای س��رابی با توج��ه به زادگاه اصلی خود نژادی کوهس��تانی 

محسوب می شوند. 
ب��ا توجه به اینکه ممکن اس��ت نژادهای مختلف گ��او با فراوانی های 
متفاوتی به یک بیماری مش��خص مبتال می ش��وند، تعیین میزان فراوانی 
آلودگی سرمی به ویروس لکوز، تا حدودی می تواند مشخص کننده توان 

احتمالی گاوهاي سرابي در برابر این بیماری باشد.      
این مطالعه با هدف تعیین وضعیت آلودگی به ویروس لکوز گاو و تاثیر 
عوامل خطر سازدر میان دو نزاد موجود در آذربایجان شرقی )هلشتاین و 

سرابی( و بر روی 624 نمونه سرمی انجام شد.

مواد و روش کار
منطقه مورد مطالعه

این مطالعه در استان آذربایجان شرقی در شمال غرب فالت قاره ایران 
با مس��احتی معادل چهل و هفت هزار کیلومتر مربع انجام گرفته اس��ت. 
موقعی��ت جغرافیایی این اس��تان در بین مداره��ای '26و˝39 و'45و˝36 
ش��مالی و نصف النهارهای '5 و˝54 و '22 و˝48 قرار گرفته اس��ت. این 
اس��تان از ش��مال با کشور های آذربایجان و ارمنس��تان، از غرب با استان 
آذربایجان غربی، از جنوب با اس��تان زنجان و از ش��رق با اس��تان اردبیل 
همج��وار می باش��د. از دیدگ��اه وضعیت آب و هوای��ی دارای آب و هوای 
کوهستانی و سرد بوده و گاوداری در تمام استان رایج می باشد. گرچه از 
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نژاد هلش��تاین به فراوانی در امر تولید شیروگوشت استفاده می شود، نژاد 
بومی اس��تان، نژاد سرابی می باشد که در گاو داری های صنعتی و سنتی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
هم مرز بودن استان با کشور های دیگر و امکان حمل و نقل دام بین 

استان و آن کشور ها، اشاره به اهمیت جغرافیایی استان دارد.

حیوانات مورد مطالعه 
ای��ن مطالعه بر روی گله های گاو از نژاد هلش��تاین و س��رابی انجام 
گرفت. بعد از نژاد هلشتاین نژاد سرابی بیشترین تعداد را در میان گاوهای 
موجود در اس��تان به خود اختصاص داده اس��ت و نه تنها به منظور تولید 

گوشت بلکه با هدف تولید شیر نیز نگهداری می گردد.

طراحی مطالعه
این مطالعه به ش��کل مقطعی از زمستان سال 1386 تا تابستان سال 
1388 با تهیه خون از حیوانات در مناطق مختلف استان و ثبت مشخصات 
دامداری انجام گرفت. تمامی نمونه های س��رمی بر حسب نزدیکی فاصله 
در پنج ش��هراصلی استان )تبریز، مرند، مراغه، میانه، اهر و سراب( تقسیم 

بندی شدند.

تعیین اندازه نمونه 
گاوداری های مورد مطالعه به دو دسته کلی سنتی )هر واحد گاوداری 
که در خانه روس��تایی قرار داشته باش��د( صنعتی )هر واحد گاوداری که 
س��نتی نباشد( تقسیم شدند. طبق گزارش مرکز آمار ایران تعداد ششصد 

هزار راس گاو در استان آذربایجان شرقی وجود دارد.
(http://amar.sci.org.ir/Detailaspx?Ln=F&no=77348&S=TP) 

روش نمونه یرداری به شکل خوشه ای تصادفی انتحاب شدواز فرمول 
ارائه ش��ده توس��ط Thrus field )17( برای تعیین اندازه نمونه استفاده 

شد.

در این فرمول 
Pexp: برابر است با فراوانی مورد انتظار

d: برابراست با دقت مورد نظر
بر اساس اطالعات موجود درسازمان دامپزشکی استان، تعداد 2500 
واحد گاو داری صنعتی و سنتی فعال در سطح استان تخمین زده شد. بر 
این اساس از تعداد 120 گاوداری )تقریباً 5 درصد کل گاوداری ها( نمونه 
گیری انجام شد. با درنظر گرفتن سطح اطمینان 95درصد و فراوانی قبلی     
6 درصد )4( و دقت 2 درصد تعداد 624 نمونه خون تهیه ش��د. با توجه 
به تعداد نمونه مورد نیاز و تعداد گاوداری های مورد بررسی )120 مورد( 
از هر گاوداری )که بیش ازس��ه راس دام داش��ت( حداقل سه نمونه خون 

بطور تصادفی تهیه شد.

خونگیری 
از هر حیوان باالی س��ن ش��ش ماه ده میلی لیتر خون از س��یاهرگ 
گردنی توسط س��ت ونوجکت گرفته شد.تمامی نمونه ها به نحوی شماره 

گذاری ش��دند که معرف منطقه جغرافیایی محل گاو داری، نوع سیس��تم 
گاوداری )صنعتی یا سنتی(، جنس دام، سن دام و نژاد دام باشد.

بعد از لخته شدن خون س��رم توسط دستگاه سانتریفوژ )3000 دور 
در دقیقه برای مدت ده دقیقه( جدا شد و تا زمان انجام آزمایش در دمای 

منفی بیست درجه نگاهداری شدند.

الیزا
این آزمایش مطابق توصیه کارخانه سازنده کیت )IDEXX, US( و 
با در نظر گرفتن اینکه حفره های موجود در ستون های زوج دارای پادگن 
ویروس��ی بوده و حفره های موجود در ستون های فرد فاقد آن می باشد 
انجام گرفت. پس از قرائت جذب نوری توسط دستگاه قرائت کننده میکرو 
پلیت )DANA 3200( با طول موج 450 نانومتر، نتیجه تصحیح ش��ده 
هر نمونه سرمی به شکل تفاضل جذب نوری حفره فاقد آنتی ژن ویروسی 

از جذب نوری حفره دارای پادگن ویروسی ثبت شد.
نمون��ه های س��رمی که جذب نوری آنه��ا بین 0/85 ت��ا 1/15 برابر 
میزان جذب نوری کنترل مثبت بود بعنوان نمونه های مش��کوک در نظر 
 گرفته ش��دند و مقادیر باالتر و پایین ت��ر از این دامنه به ترتیب به عنوان 
نمونه های مثبت و منفی ثبت گردیدند. نمونه های مشکوک دو باره مورد 

آزمون قرار گرفتند.

آزمون ایمیونودیفوژن در ژل آگار
بدین منظور س��رم حیوانات به نس��بت یک به پنج با سرم فیزیولوژی 
رقیق ش��د و 100 میکرو لیتر از آن طبق پرتوکل توصیه ش��ده توس��ط 
سازمان مبارزه با بیماری های واگیر دام )OIE( در چاهک ها قرار گرفت. 
پادگن مورد اس��تفاده از شرکت Svanova Biotech تهیه شد. واکنش 
مثبت پس از بیس��ت و چهارس��اعت انکوباس��یون در دمای آزمایشگاه به 

شکل یک خط رسوبی مشاهده شد.
 

تجزیه و تحلیل آماری 
 داده ه��ای مربوط ب��ه هر نمون��ه و نتایج آزمایش��گاهی نمونه ها در 
نرم افزار اکسل پیاده سازی شد. این داده ها توسط رگرسیون تک متغیره 
و چند متغییره در نرم افزار آماری SPSS ویرایش هفده مورد بررسی قرار 
گرفت. ارتباط بین داده های مربوط به س��ن دام، جنسیت حیوان، اندازه 
گله، سیستم گاوداری و نژاد به عنوان عوامل خطر ساز؛ و فراوانی آلودگی 
س��رمی در قالب رگرسیون منطقی مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط بین 
فروانی موارد س��رمی مثبت با نمونه های تهیه شده از مناطق جغرافیایی 
مختلف با آزمون مربع کای انجام ش��د. سطح اطمینان در کلیه آزمون ها 
95 درص��د و مقادی��ر کمتر از 0/05 برای p به عن��وان معنی دار در نظر 

گرفته شد.

نتایج 
از مجم��وع 624 مورد س��رم آزمایش ش��ده توس��ط الی��زا 67 مورد 

)10/8درصد( پاسخ سرمی مثبت نشان دادند.
برای تعیین رابطه بین تعداد دام های سرم مثبت با منطقه جغرافیایی 
از تجزیه و تحلیل رگرسیون منطقی استفاده شد. نتیجه این آزمون نشان 
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جدول 1- فراوانی سرمی لكوز گاو در گاوهای مناطق جغرافیایی مختلف استان آذربایجان شرقی بر حسب نوع گاوداری

جدول 2- فراوانی موارد مثبت در میان سرم های گاو های نژاد سرابی و هلشتاین در گاوداری های سنتی و صنعتی با روش الیزا

فراوانی نسبی موارد مثبت )%(تعدادنام شهرنوع گاوداری

سنتی

4211/1تبریز

388/8مرند

407/9مراغه

3110میانه

239/5 اهر

659/7 سراب

2399/3جمع

صنعتی

16411/1تبریز

439/5مرند

658/0مراغه

378/1میانه

417/5 اهر

348/9 سراب

3859/5جمع

نسبت احتمالارزش pفراوانی نسبی موارد مثبت )%(تعدادنژادنوع گاوداری
حد پایین و باال نسبت 

احتمال با سطح اطمینان %95

سنتی
897/80/381سرابی

0/420/61 – 0/13
1578/9هلشتاین

صنعتی
10811/10/302سرابی

0/510/88 – 0/21
27012/6هلشتاین

می دهد رابطه معنی داری بین پاس��خ س��رمی مثبت حی��وان با منطقه 
جغرافیایی وجود ندارد )جدول 1(.

حساسیت نژادی به لكوز گاوی 
گاوهای نژاد س��رابی و هلشتاین در هرکدام از گاوداری های صنعتی 
یا س��نتی مورد مقایس��ه قرار گرفتند )جدول 2(. در گاوداری های سنتی 
10/1 درصد و 8/9 درصد به ترتیب از گاو های نژاد س��رابی و هلش��تاین 
پاسخ سرمی مثبت نشان دادند که این تفاوت از دیدگاه آماری معنی دار 
نیس��ت )p>0/05(. در گاوداری های صنعت��ی 9/2درصد و 9/6درصد به 
ترتیب از گاوهای نژاد س��رابی و هلشتاین پاسخ سرمی مثبت نشان دادند 

.)p>0/05( که این تفاوت از دیدگاه آماری معنی دار نیست

تجزیه و تحلیل رگرسیون تک و چند متغیره عوامل خطرساز
تفاوت در فراوانی موارد س��رمی مثب��ت در گاو ها به ازای هر کدام از 

عوامل خطر ساز و ارتباط بین آنها در جدول سه نشان داده شده است.
نتایج نش��ان می دهد که پاسخ س��رمی مثبت به ویروس لکوزگاو در 
 گاو داری های س��نتی بطور محسوس��ی کمتر از گ��او داری های صنعتی 
می باش��د )p>0/05(. فراوانی موارد پاسخ سرمی مثبت در گاوداری های 
با اندازه بیش از پنج راس گاو، بطور محسوس��ی باالتر از گله های کوچک 
می باش��د )p>0/05(. رگرسیون تک متغیره نشان داد که در حیوانات با 
س��ن بیش از چهار سال، به ش��کل محسوسی فراوانی پاسخ سرمی مثبت 
بیش از سایرین اس��ت )p>0/05(. فراوانی موارد مثبت در میان گاوهای 

ماده )11/4 درصد( بیش از جنس نر )7 درصد( می باشد.
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جدول 4- نتایج آزمون ایمیونودیفوژن در ژل آگار و الیزا در تشخیص موارد مثبت و منفی در سرم گاوها

نمونه های سرمی حیوانات
جمع

الیزا منفیالیزا مثبت

58058آزمون )ایمیونودیفوژن در ژل آگار( مثبت

9557566آزمون )ایمیونودیفوژن در ژل آگار( منفی

67557624جمع

جدول 3- نتایج رگرسیون منطقی تک گانه و چندگانه برای فاکتورهای خطرساز مرتبط با بیماری لكوز گاو

عامل خطر 
ساز

تعدادسطوح خطر
فراوانی 

نسبی موارد 
مثبت )%(

نتایج رگرسیون منطقی چند گانهنتایج رگرسیون منطقی تک گانه

ارزش
p 

نسبت 
احتمال

حد پایین و باالی 
احتمال با سطح 

اطمینان %95

ارزش 
p

نسبت 
احتمال

حد پایین و باالی 
احتمال با سطح 

اطمینان %95

جنس
1017نر

0/023/715/05-1/820/590/330/57-0/11
52311/4ماده

نژاد
1979/7سرابی

0/3350/530/87-0/190/111/471/93-1/04
42711/2 هلشتاین

اندازه گله
1746/9کمتر از پنج راس

0/091/942/63-1/410/012/624/18-1/14
45012بیشتر از پنج راس

نوع گاو داری
2398/7سنتی

0/211/812/29-1/130/031/482/21-1/02
38512صنعتی

سن

--11190/035کمتر از 24 ماه

0/033/184/95-1/74 0/65-3929/70/0941/312/08بین 24 و 48 ماه

1/28-12115/60/0052/353/84بیش از 48 ماه

مطالعه سرو اپیدمیولوژیک ...
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رگرس��یون چند متغییره نشان داد که بین جنسیت دام، سن حیوان، 
اندازه گله و فراوانی موارد مثبت رابطه معنی داری وجود داد. اما بین نژاد 

.)p=0/34( و فراوانی موارد مثبت رابطه معنی داری وجود ندارد

حساسیت و ویژگی الیزا و آزمون ایمیونودیفوژن در ژل آگار
نتای��ج الیزا و آزم��ون ایمیونودیفوژن در ژل آگار در تش��خیص موارد 
مثب��ت و منفی در مورد س��رم در جدول 4 ارائه ش��ده اس��ت. با در نظر 
گرفت��ن الیزا به عنوان آزمون مرجع، حساس��یت و ویژگی نس��بی آزمون 
ایمیونودیفوژن در ژل آگار در مورد س��رم ها به ترتیب 86 درصد و 100 

درصد محاسبه شد.

بحث
به نظر می رسد که میزان فراوانی عفونت از کشوری به کشور دیگر و 
در یک کش��ور از یک منطقه به منطقه دیگر و دریک منطقه از گله ای به 
گله دیگر به ش��کل چشمگیری می تواند متفاوت باشد )15،14( بطوریکه 
طبق گزارش��ات موجود در کش��ور کمترین فراوان��ی از اهواز )0/5درصد( 
 و باالتری��ن از تهران )10 درصد( گزارش ش��ده اس��ت )4،1(. اگر چه در 
س��ال های گذش��ته چندین مطالعه س��رمی در مناطق مختلف کشور در 
ارتب��اط ب��ا بیماری لکوز گاو ص��ورت گرفته اما بطور مش��خص به حضور 

بیماری در نژادهای خاص بومی کشور اشاره نشده است.
در این مطالعه ش��یوع س��رمی بیماری در اس��تان آذر بایجان شرقی 
تقریباً 11درصد محاس��به شد، این میزان بیشتر از میزان گزارش شده در 
مطالعه قبلی )6 درصد( می باشد که حاکی از گسترش شیوع بیماری در 
استان در طی دهه گذشته می باشد از سوی دیگر با مراجعه به گزارشات 
قبلی از مناطق دیگر کش��ور می توان بیان نمود که گس��ترش بیماری فرا 

منطقه ای بوده و دررشد آن در سطح کشور مشاهده می شود )5،4(.
مقایسه فراوانی پاسخ سرمی در گاوداری های سنتی و صنعتی نشان 
دادکه شیوع بیماری در میان گاوها و گله های صنعتی به شکل محسوسی  
بیشتر اس��ت نتیجه مشابهی نیز توس��ط قائم مقامی و همکارن از استان 
مرکزی بدس��ت آمده اس��ت )3(. در میان مناطق مختلف اس��تان تفاوت 
محسوسی از دیدگاه فراوانی حیوانات با پاسخ سرمی مثبت وجود ندارد اما 
به نس��به این میزان در تبریز و مناطق اطراف این شهر در مقایسه با سایر 
مناطق باالتر است )p=0/086(. فراوانی گله های با پاسخ مثبت در مناطق 
مختلف اس��تان از 37 تا 83 درصد متفاوت اس��ت، در ای��ن میان تقریباً 
نیمی از گله های با پاس��خ مثبت، تنها یک حیوان بیمار دربین حیوانات 
نمونه گیری شده داشتند. بیشترین پاسخ سرمی مثبت در گاوداری های 
صنعتی تبریز مش��اهده ش��د در واقع تصور بر این است که نحوه پرورش 
گاوها در گاوداری های پیشرفته زمینه ساز گسترش بیماری باشد. اصوالً 
بیم��اری لکوز گاوها را بیم��اری گاو داری های پیش��رفته می دانند، چرا 
که به واس��طه اعمال برخی روش های معم��ول در این گونه گاوداری ها، 
زمینه گس��ترش آلودگی هر چه بیشتر فراهم می گردد که در این زمینه 
می توان به مواردی از جمله اس��تفاده از دستکش آزمایش مقعدی گاوها 
بطور مش��ترک در هنگام تشخیص آبستنی و برنامه ریزی مدیریت تولید 
مثل گله، اس��تفاده از سرنگ مشترک جهت تجویز دارو، واکسیناسیون و 

خونگیری اشاره نمود )5(.

گرچ��ه در گزارش ممت��از و همکاران رابطه معن��ی داری بین جنس 
دام و میزان آلودگی مش��اهده نش��ده، آنالیز رگرس��یون منطقی حاکی از 
وجود این رابطه در مطالعه حاضر می باش��د بدی��ن صورت که با افزایش 
سن حیوان و عبور آن از یک رده سنی به رده دیگر با سطح اطمینان 95 
درصد میزان خطر آلوده بودن حیوان س��ه برابر رده قبلی خود می باشد. 
آنچ��ه که می ت��وان در توضیح این رابطه عنوان کرد این اس��ت که طول 
عمر بیش��تر دام های ماده و نگاهداری طوالنی تر آنها در یک گله خاص 
زمینه ساز باالتر بودن میزان آلودگی در این مطالعه می باشد. نتایج مشابه 

دیگری نیز توسط سایر محققین بدست آمده است )8،5(.
از آنجایی که گله های بزرگتر بیشتر به شکل صنعتی و پیشرفته اداره 
می ش��وند به تبع عوارض ناشی از س��وء مدیریت بیشتر گریبان گیر این 
دس��ته از گله ها خواهد شد بر این اساس می توان اندازه گله را به عنوان 
یکی از عوامل خطر س��از برای افزایش احتمال ابت��ال به بیماری لکوز در 
نظر گرف��ت در واقع خطر آلوده بودن حیوان در یک گاوداری صنعتی در 

مقایسه با یک گاو داری سنتی تقریباً 1/5 است.
یکی از نتایج مشاهده شده دراین طرح پی بردن به این مساله بود که 
تفاوتی در میزان پاسخ سرمی به ویروس لکوز گاو در میان دو نژاد سرابی 
و هلش��تاین وجود ندارد. در واقع در هر دو سیس��تم پرورش و نگاهداری 
)صنعتی و س��نتی( میزان آلودگی به ش��کل جداگانه ای برای هر دو نژاد 
مورد مقایسه قرار گرفت. در هرکدام از گاو داریهای صنعتی و سنتی بین 
دو نژاد س��رابی و هلش��تاین تفاوت محسوس��ی وجود نداشت و به ترتیب 
مقادیرp=0/30 و p=0/38 برای هر کدام از سیستم های گاو داری بدست 
آمد. نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که باوجودی که تفاوت 
میزان ش��یوع در بین دو نژاد معنی دار نیس��ت اما نسبت احتمال معادل 
1/5 بیانگر این است که خطر ابتال در نژاد هلشتاین یک و نیم برابر سرابی 
اس��ت این در حالی اس��ت که اگر عامل خطرس��از "نوع گ��اوداری" را در 
تجزیه و تحلیل آماری لحاظ نکنیم، تفاوت فراوانی بین دو نژاد معنی دار 
خواهد شد )اطالعات نش��ان داده نشده است(. ممکن این تفاوت به علت 
فراوانی باالتر پاس��خ سرمی مثبت در میان گاوهای سرابی نگاهداری شده 
در گاوداری های صنعتی در مقایسه با کل گاو های سرابی باشد. محققین 
 معتقدن��د که بیماری لکوز گ��او در ایران یک بیماری وارداتی محس��وب 
می ش��ود و در واقع در س��ال 1365 نشان داده ش��د که با وجود فراوانی 
باالی بیماری در گاو های هلش��تاین، این میزان در گاوهای بومی بس��یار 
اندک اس��ت. اکنون با گذش��ت نزدیک به س��ه دهه به نظر می رس��د که 
بیماری در میان گاوهای بومی نیز به خوبی گس��ترش یافته و شاید بتوان 

گفت که این بیماری اکنون اندمیک است.
ب��ا وجودی که برخ��ی از محققین احتمال دخال��ت عوامل ژنتیک را 
در ش��کل گیری بیماری نش��ان دادند )13(، و گزارشاتی از دو قاره آفریقا 
)10،7( و آمریکا مبنی بر احتمال وجود حساسیت ژنتیکی به بیماری در 
دو نژاد های زبو و جرس��ی منتش��ر ش��ده،  نتایج مطالعه حاضر و مطالعه 
دیگ��ری از ترکی��ه )18( این احتم��ال را مطرح می کند ک��ه در صورت 
وجود چنین حالتی این عوامل در س��طح تفاوت های ژنتیکی بین دو نژاد 
مطالعه ش��ده، وجود ندارد و همانطور که نش��ان داد شده این اثر ناشی از 
س��ایر عوامل خطرس��از از جمله نوع گاو داری می تواند باشد. با این حال 
اظهارنظ��ر قطعی در این رابطه به مطالعات وس��یع تری با در نظر گرفتن 
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عوامل مداخله گرنیاز دارد.
آزم��ون ایمیونودیف��وژن در ژل آگار در مقایس��ه با الیزا، حساس��یت 
کمتری از خود نشان داد گزارشات مشابهی از نقاط مختلف در این رابطه 
وجود دارد که نش��ان می دهد اس��تفاده از الی��زا در مناطقی که فراوانی 
بیم��اری پایین اس��ت  بر اس��تفاده از آزمون ایمیونودیف��وژن در ژل آگار 
ارجحیت دارد )16،9(. دلیل عمده این مساله ممکن است ناشی از خطای 
کاربر آزمایش��گاهی در دیدن خط رس��وبی باش��د با این حال روش انجام 
آس��ان و کم هزینه این آزمایش مزیت عمده این روش است که نباید آنرا 

فراموش نمود.   
در کل مطالعه حاضر نش��ان از افزایش فراوانی موارد س��رمی بیماری 
در اس��تان آذر بایجان شرقی دارد که این مساله جدای از افزایش فراوانی 
اشکال بالینی بیماری و خسارات مربوطه نخواهد بود از طرف دیگر مساله 
گس��ترش بیماری در س��طح کشورحاکی از این اس��ت که مدیریت کالن 
بیماری از ضروریات مبارزه موثر علیه این بیماری می باشد که می بایست 

توسط مراجع ذیصالح اتخاذ گردد.

تشكر و قدردانی
نگارندگ��ان بر خ��ود الزم می دانن��د از از معاونت محترم پژوهش��ی 
دانش��گاه تبریز بخاطر فراهم نمودن امکان مالی ب��رای انجام این مطالعه 
و نیز از جناب دکتر ذکریازاده –کارش��ناس س��ازمان دامپزش��کی استان 
آذربایجان ش��رقی، جناب مهندس علیپور ریاس��ت مرکز اصالح نژاد گاو 
س��رابی و همی��ن طورجناب دکتر جباری از دانش��کده ریاضی دانش��گاه 

فردوسی مشهد تشکر و قدردانی نمایند.
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