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چکيده
بیماری زبان آبی یکی از بیماریهای ویروسی نشخوارکنندگان است که توسط پشههای کولیکوئیدس منتقل میشود و دارای اهمیت
اقتصادی و بهداشتی میباشد .تاکنون گزارشی از میزان شیوع بیماری زبان آبی در گاوداریهای استان فارس منتشر نشده است ،لذا این
تحقیق با هدف بررسی میزان شیوع سرمی ویروس زبان آبی و تعیین فاکتورهای خطر آن در گاوداریهای شیری استان فارس انجام گرفت.
برای این منظور نمونه خون از  521راس گاو در گاوداریهای منتخب استان و در دو منطقه گرمسیر و معتدل اخذ گردید .پس از جداسازی
سرم از نمونههای خون وجود آنتیبادیهای ضد ویروس زبان آبی با استفاده از کیتهای تجاری االیزا مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان
داد که  19/77درصد از نمونهها دارای آنتیبادیهای ضد ویروس زبان آبی بودند .بین بیماری و فاکتورهای خطر مورد بررسی شامل سن،
درجه حرارت محیط ،جنس ،نژاد و نوع پرورش ارتباط معنیداری ( )p > 0/05مشاهده شد ،اما در رگرسیون لجستیک با در نظر گرفتن
همه عوامل خطر ،مدل معنیدار نشد .در نهایت میتوان نتیجهگیری کرد که اگرچه میزان شیوع سرمی ویروس زبان آبی در گاوداریهای
استان فارس خیلی باال نیست ،ولی با توجه به این که گاو به عنوان مخزن اصلی ویروس شناخته شده ،لذا تحقیقات بیشتر در این زمینه
همچون تعیین الگوی توزیع پشههای ناقل ،جداسازی ویروس و تعیین سکانس ژنی آن پیشنهاد میشود.
كلمات كلیدی :زبان آبی ،کولیکوئیدس ،استان فارس ،ایران ،گاو شیری
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Bluetongue is a ruminant viral disease which transmits by Culicoides flies and is important in economical and hygienic
aspects. There is no published document on bluetongue in Fars province and this study was done to determine seroprevalence of Bluetongue virus (BTV) and related risk factors in dairy cattle farms in Fars province, Iran. Blood samples
were collected from 521 apparently healthy cows in selected farms which was in two hot and moderate climates of province. Serum was detected from samples and evaluated for antibodies against BTV. The results showed 19.77% of samples had BTV antibodies. Associations between each independent variables including age, environmental temperature,
sex, breed and farming system and BTV infection were statistically significant (P<0.05). Logistic regression model was
not significant when all of risk factors entered. Finally it can be concluded that bluetongue seroprevalence was not very
high in Fars province, but since cow has been proved as the main reservoir for virus, further studies including distribution of Culicoides vectors in the region, virus isolation and genome sequencing of the isolated viruses are suggested.
Key words: Bluetongue, Culicoides, Fars province, Iran, Dairy cattle

مقدمه
بیماری زبان آبی یک بیماری عفونی و غیرواگیر در نشخوارکنندگان اهلی
و وحشی میباشد که بوسیله ویروس زبان آبی ایجاد میشود .این بیماری
ابتدا در قرن  19میالدی در گوسفندان نژاد مرینوس وارداتی به آفریقای
جنوبی شناسایی شد و در سال  1905به علت وجه مشخصه این بيماری
که سیانوزه شدن زبان دامهای درگیر بود ،به نام زبان آبی نامگذاری
گردید ( .)10از آن زمان تاکنون همهگیریهای متعددی از این بیماری
در دنیا گزارش شده به طوریکه در سالیان اخیر این بیماری عالوه بر
آفریقا ،در کشورهای واقع در اروپای مرکزی و شمالی ،آمریکا و استرالیا
و بخشهایی از آسیا گزارش شده است ( .)17عامل بیماری ویروسی از
خانواده رئوویریده و جنس اوربیویروس بوده که از طریق نیش پشههای
کولیکوئیدس منتقل میشود .از بین  1400گونه از پشههای کولیکوئیدس
فقط  24گونه در انتقال این بیماری دخیل هستند ( .)15حداقل 26
سروتيپ از این ویروس شناسايی گردیده که تفاوتهای ژنتیکی درون
هر سروتیپ قابل توجه است .شیوع ویروس معموالً در مناطق گرمسیر
و نیمه گرمسیر در محدوده  40درجه عرض شمالی و  35درجه عرض
جنوبی میباشد ولی پهنای انتشار آن تا  50درجه شمالی نیز گسترش یافته
است ( .)9اگرچه اشکال بالینی این بیماری بیشتر در گوسفند مشاهده
میشود ،اما گاوسانان به عنوان اصلیترین مخزن بیماری و تشدیدکننده
جمعیت ویروس شناخته شدهاند ،چراکه اکثر پشههای ناقل گاو را به
25

عنوان میزبان اصلی خود ترجبح میدهند ( .)16این بیماری یکی از عوامل
اصلی خسارت اقتصادی به دامداران میباشد و به همین دلیل به عنوان
یک خطر بالقوه شناخته شده و کشورهای مختلف ملزم به گزارش بروز
این بیماری به سازمان جهانی بهداشت دام میباشند ( .)13گزارشهای
مختلفی از میزان شیوع سرمی ویروس زبان آبی در گلههای گاو در
مناطقی همچون تایوان ( 90/7درصد) ،بلژیک ( 73/4درصد) ،جنوب
شرقی ترکیه ( 88درصد) ،کالیفرنیای آمریکا ( 90درصد) و غرب سودان
( 67درصد) موجود است ( 20 ،8 ،4و  .)21در ایران نیز اولین گزارش
وجود آنتيبادي ضد ويروس زبان آبی در سال  1353توسط كيوانفر و
افشار و با آزمایش بر روی  ٢٩٢١نمونه سرم گوسفند ،بز ،گاو و شتر
ذبح شده انجام شد ( .)3گزارشهای موجود در ارتباط با میزان شیوع
این بیماری در گاوداریهای کشور بسیار کم بوده و تنها دو گزارش از
مناطق جنوب شرقی و مرکزی ایران که شیوع بیماری را به ترتیب 2/13
و  2/69درصد اعالم کردند ،منتشر شده است ( 11و  .)12اگرچه استان
فارس با داشتن  380هزار راس گاو و گوساله ،مقام پنجم در پرورش این
نوع دام اهلی را داشته و سهم به سزایی در تولید شیر و گوشت کشور
را دارا میباشد ،اما تاکنون گزارشی از میزان شیوع بیماری زبان آبی در
گاوداریهای این استان منتشر نشده است .با توجه به اهمیت اقتصادی
و بهداشتی این بیماری و لزوم جمعآوری اطالعات در این زمینه ،در این
تحقیق سعی شد تا عالوه بر تعیین میزان شیوع سرمی آنتیبادی بر علیه
ویروس زبان آبی ،فاکتورهای خطر این بیماری در گاوداریهای استان
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تمامی محلولها با ورتکس کام ًال یکنواخت شدند .پس از تهیه محلول
شست و شو و رقیقسازی کانژوگه ،نمونههای سرم یخگشایی شده و
مراحل آزمایش مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد ( .)5در
انتهای آزمایش ،واکنش با استفاده از اسید و تغییر رنگ از آبی به زرد
متوقف شد .شدت رنگ تولید شده که متناسب با غلظت آنتیژن بود با
استفاده از دستگاه االیزا ریدر ( )Bio Tek, Vermont, USAو در طول
موج  450نانومتر اندازهگیری شد .نتایج بر حسب درصد و گرفتن نسبت
جذب نوری نمونه مورد آزمایش به جذب نوری کنترل منفی محاسبه شد.
دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16ابتدا به
صورت توصیفی مورد بررسی قرار گرفتند و سپس برای تحلیل دادهها
از آزمون مربع کای و رگرسیون لجستیک استفاده شد .سطح آلفای پنج
درصد به عنوان مبنای قضاوت آماری قرار گرفت.

فارس مورد مطالعه قرار گیرد.
مواد و روشها
برای اجرای این تحقیق ،ابتدا شهرستانهای استان فارس بر اساس
مقدار بیشینه درجه حرارت سالیانه به دو گروه باالتر و پایینتر از 40
درجه سانتیگراد تقسیم شدند .با استفاده از دادههای سیستم اطالعات
جغرافیایی سازمان دامپزشکی کشور در هر گروه ،سه واحد اپیدیمولوژیک
به طور تصادفی انتخاب شدند و نمونه خون از تمام گاوهای موجود در
هر واحد گرفته شد .در مجموع در این تحقیق  521نمونه خون گرفته
شد .خونگیری با استفاده از لوله خونگیری تحت خال (VACUETTE®,
 )Greiner Bio-One GmbH, Kremsmünster, Austriaو به مقدار پنج
میلیلیتر از سیاهرگ وداج انجام گرفت .سرم با استفاده از دستگاه
سانتریفیوژ ( 3000دور در دقیقه به مدت  10دقیقه) جدا گردید و تا زمان
انجام آزمایش در شرایط انجماد ( -20درجه سانتیگراد) نگهداری شد.
به منظور بررسی فاکتورهای خطر اطالعاتی همچون سن (در سه گروه
نوزادان زیر شش ماه ،گاوهای جوان بین شش ماه تا دو سال و گاوهای
مسن باالی دو سال) ،جنس (نر و ماده) ،نژاد (بومی و دو رگ) و تاریخچه
سقط برای هر راس دام ثبت شد.
وجود آنتیبادی بر علیه پروتئین  vp7ویروس زبان آبی در نمونههای سرم
مورد آزمایش بوسیله کیت االیزا تجاری (Pourquier®, Montpellier,
 )Franceدر آزمایشگاه ایمنیشناسی موسسه تحقیقات واکسن و
سرمسازی رازی شعبه شیراز مورد ارزیابی قرار گرفت .اساس آزمایش
بر پایه ردیابی آنتیبادیهای موجود بر علیه سروتیپ ویروس زبان آبی
در سرم با آزمایش الیزای رقابتی بود .هر کیت از یک پلیت  96خانه
حاوی پروتئین  vp7نوترکیب ،مواد شست و شو ،بافر رقت ،کنترل مثبت،
کنترل منفی ،آنتیبادی پلیکلونال ضد پروتئین  vp7متصل شده با آنزیم
هورس ردیش پراکسیداز ،سوبسترای آنزیم (تترامتیل بنزیدین) و محلول
متوقف کننده تشکیل شده بود .اجزای کیت تا زمان انجام آزمایش در
دمای یخچال (پنج درجه سانتیگراد) نگهداری و قبل از مصرف عالوه
بر این که به درجه حرارت اتاق ( 24درجه سانتیگراد) رسانده شدند،

نتايج
پس از آزمایش  521نمونه سرم در  103نمونه ( 19/77درصد) آنتیبادی
بر علیه ویروس زبان آبی جدا شد .توزیع فراوانی موارد مثبت و منفی
به تفکیک سن و جنس به ترتیب در جدولهای  1و  2ارائه گردیده
است .وجود آنتیبادی بر علیه ویروس زبان آبی در گاوهای با سن شش
ماه تا دو سال نسبت به سایر سنین و در جنس نر نسبت به جنس ماده
به شکل معنیدار ( )p > 0/001باالتر بود .در آزمون مربع کای ارتباط
معنیداری ( )p > 0/001بین درجه حرارت محیط ،نوع گاوداری و
نژاد با شیوع سرمی ویروس زبان آبی در گاوهای استان فارس مشاهده
شد .فراوانی نسبی موارد مثبت در گاوداریهای مستقر در مناطق با
میانگین درجه حرارت باالی  40درجه سانتیگراد ( 83/5درصد) به شکل
معنیداری ( )p > 0/001باالتر از مناطق با میانگین درجه حرارت زیر
 40درجه سانتیگراد ( 1/7درصد) بود .فراوانی نسبی موارد مثبت در
گاوهای دورگ و بومی به ترتیب  80و  1/8درصد بود که با هم تفاوت
معنیداری ( )p > 0/001داشتند .نوع مدیریت گاوداری در استان فارس
نیز تاثیر معنیداری ( )p > 0/001بر روی شیوع سرمی ویروس زبان آبی
داشت ،به طوری که شیوع سرمی این بیماری در گاوداریهای سنتی (78

جدول  -1توزیع فراونی مطلق و نسبی موارد مثبت و منفی وجود آنتیبادی بر علیه ویروس زبان آبی در گاوهای استان فارس به تفکیک سن
مثبت

فراوانی

کل

منفی

سن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زیر  6ماه

13

16/5 b

66

83/5 a

79

15/2

 6ماه تا  2سال

52

23./3 a

109

67/7 b

161

30/9

باالی  2سال

38

13/5 b

243

86/5 a

281

53/9

جمع کل

103

19/8

318

80/2

521

100/0

حروف غیرمشابه در هر ستون نشانه اختالف معنیدار میباشد (.)χ 2= 23/39 ،p > 0/001
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درصد) بسیار باالتر از گاوداریهای صنعتی ( 2/1درصد) و نیمه صنعتی
( 1/3درصد) بود .سابقه سقط جنین در گاو تاثیر معنیداری بر روی
میزان شیوع سرمی زبان آبی نداشت .زمانی که این فاکتورهای خطر در
مدل رگرسیون لجستیک قرار گرفتند و با روش متد تجزیه آماری شدند،
اگرچه مدل  77درصد واریانس در عفونت زبان آبی را شرح داده و 95
درصد موارد را به دقت ردهبندی کرده بود ،اما این مدل از لحاظ آماری
معنیدار نبود { }χ2 (6)= 5.21 , p > 0.5و نسبتهای شانس در این مدل
برای هیچ کدام از فاکتورهای خطر محاسبه نشد.

این ویروس و انتقال آن مناسب میباشد ( .)14در استان فارس پرورش گاو
اکثراً به صورت بسته بوده و دام در تمام طول دوره پرورش در گاوداری
نگهداری میشود .محدود شدن حرکت گاوها به محیط گاوداری میتواند
در پایین بودن میزان شیوع سرمی ویروس در استان نقش داشته باشد
( .)19میزان شیوع باالتر ویروس در دامهای مسنتر در این مطالعه با
گزارش سایر محققان همخوانی دارد ( 1و  .)12این موضوع میتواند ناشی
از عدم وجود آنتیبادی با منشاء آغوز در سنین باال ،افزایش حساسیت
به ویروس با افزایش سن و افزایش مواجهه با ناقل بدلیل افزایش سطح
بدن یا سن در مقایسه با گوسالههای جوان میباشد ( .)20باالتر بودن
میزان شیوع سرمی ویروس در گاوهای ماده با یافتههای بیتو و همکاران
( )2013در کشور سودان همخوانی دارد ( .)6نعمان و همکاران ()2013
بر خالف یافتههای مطالعه حاضر ارتباطی بین نوع دامداری (صنعتی یا
سنتی) با میزان شیوع سرمی مشاهده نکردند ( .)12عدم وجود شرایط
غیر بهداشتی در محیط زندگی دام همچون تجمع کود و لجن در بستر،
وجود آبهای راکد و دیوارهای فاقد پالستر که در اکثر گاوداریهای
سنتی مورد مطالعه در این تحقیق مشاهده شد ،میتواند محیط مناسبی
برای تکثیر و فعالیت پشهها ایجاد کند و این مسئله میتواند دلیلی برای
میزان آلودگی بیشتر در این دسته از گاوداریها باشد .در نهایت با توجه
به نتایج این مطالعه چنین میتوان نتیجه گرفت که اگرچه میزان شیوع
سرمی ویروس زبان آبی در گاوداریهای استان فارس خیلی باال نیست،
اما با توجه به این که گاو به عنوان مخزن اصلی ویروس شناخته شده،
خطر بالقوهای برای سایر گاوداریها یا گلههای گوسفند و بز مستقر در
استان یا کوچرو ایجاد میکند ،لذا تحقیقات بیشتر در این زمینه همچون
تعیین الگوی توزیع پشههای ناقل ،جداسازی ویروس و تعیین سکانس
ژنی آن پیشنهاد میشود.

بحث و نتيجهگیری
اگرچه روشهای متنوعی همچون انتشار ایمنی ژل آگار ،مهار انعقاد
خون ،ثبوت کمپلمان ،خنثی سازی سرم و االیزا برای ارزیابی حضور
آنتیبادی بر علیه ویروس زبان آبی معرفی شدند ،اما آزمون االیزا رقابتی
به عنوان روشی سریع و دقیق با حساسیت و ویژگی باال (به ترتیب 100
و  98درصد) در پژوهشهای انجام شده بکار رفته است ( 7 ،2و .)12
مظفری و همکاران ( )2012و نعمان و همکاران ( )2013با استفاده از
این آزمون میزان شیوع سرمی ویروس زبان آبی را در نواحی جنوب
شرقی و مرکزی ایران به ترتیب  2/13و  2/69درصد گزارش کردند که
بسیار کمتر از یافتههای این تحقیق میباشند ( 11و  .)12اما بر خالف این
محققان ،گزارشهایی از کشور ترکیه ،کنیا و تایوان به ترتیب  94/2 ،88و
 32/7درصد از آلودگی گاوها به ویروس زبان آبی را نشان دادند ( 8 ،4و
 .)15این اختالفها میتوانند ناشی از تفاوتهای آب و هوایی ،جمعیت
حشرات ناقل و روشهای پرورش باشند .ایران کشوری است که در یک
زمان نقاط مختلف آن دارای آب و هوایی متنوعی میباشد و این تنوع
میتواند جمعیت حشرات ناقل را تحت تاثیر قرار دهد.
درجه حرارت محیط ،میزان بارندگی ،رطوبت و جهت وزش باد از عوامل
محیطی هستند که جمعیت پشه ناقل و توانایی آن را در انتقال ویروس
زبان آبی تحت تاثیر قرار میدهند ( .)9پشههای کولیکوئیدس برای
تغذیه و تولیدمثل به آب و هوای گرم و رطوبت مناسب احتیاج دارند
و هوای داغ و خشک شرایط را برای فعالیت و چرخه زندگی پشه ناقل
نامناسب میسازد .آب و هوای استان فارس برای تکثیر و فعالیت ناقلین

تشكر و قدرداين
نویسندگان از موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی به دلیل تامین
هزینه اجرای این پروژه تحقیقاتی کمال تشکر را دارند.
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