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بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماري زبان آبی در گوسفندان استان خوزستان
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  چکیده
 این ویروس. باشد که عامل آن ویروس زبان آبی استو غیرمسري نشخوارکنندگان اهلی و وحشی می عفونیزبان آبی، بیماري 

شود و شامل عالئم کلینیکی معموالً در گوسفندان با پشم ظریف دیده می. رئوویریده است يخانواده وویروس جنس اوربیمتعلق به 
تعیین شیوع سرمی  ،هدف از این مطالعه. است ، لنگش، سقط و مرگالتهاب نوار تاجی ،مخاط دهان پرخونی و زخم درتب، ادم صورت، 

از  سرمیهاي در این تحقیق نمونه. بودچنین ارتباط آن با فاکتورهاي محیطی و میزبانی زبان آبی در گوسفندان استان خوزستان و هم
ه ب هاآن آوري گردید ودزفول جمعشادگان و هندیجان، باغملک،  اهواز، شهرهاي به طور تصادفی ازو انتخاب شدس گوسفند أر 556

 يفاصله(درصد  9/55شیوع سرمی زبان آبی . ندارزیابی قرار گرفت از نظر وجود پادتن ضد این ویروس موردالیزا  آزمایشيوسیله
 يو فاصله 17/1نسبت شانس (رودشانس عفونت با افزایش سن باال می،جستیک نشان دادرگرسیون لو. بود) 8/51-60% 95نان اطمی

و شانس عفونت گوسفندان نر نسبت به ) <05/0P(فراوانی نسبی عفونت در گوسفندان نر بیشتر از ماده بود.)06/1-29/1% 95اطمینان 
درصد  7/55و  8/47سقط و بدون آن به ترتیب  يشیوع در گوسفندان داراي سابقه .بود) 71/0-37/2% 95اطمینان  يفاصله(29/1ماده 

.بود )27/0-46/1% 95اطمینان  يفاصله(63/0آنسقط نسبت به بدون  يو شانس عفونت در گوسفندان داراي سابقه) <05/0P(بود
و موقعیت ) >001/0P(درصد بود 7/85و  8/82، 5/60، 5/12، 2/50شیوع در اهواز، هندیجان، باغملک، شادگان و دزفول به ترتیب 

خوزستان استان ویروس زبان آبی در دهد کهمیحاضر نشان  يمطالعه.کندیه میدرصد از نوسانات بیماري را توج 5/33جغرافیایی 
گیرانه باید اقدامات کنترلی و پیش ،نناقال از طریق قابل انتقالهاي با توجه به وضعیت آب و هوایی و سهولت انتقال بیماري . وجود دارد

.گذاران بهداشتی قرار گیردمدنظر سیاست

اپیدمیولوژي، ویروس زبان آبی، الیزا، گوسفند، خوزستان:کلمات کلیدي
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به  زئونوز ندارد و منع مصرف گوشت و شیر دام آلوده
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عامل).1388عظیمی و همکاران (باشد بیولوژیک آن می
1رئوویریده ياین بیماري ویروس زبان آبی متعلق به خانواده

سروتیپ از  26کنون تا.است2ویروسو جنس اوربی
شناسایی شده است، که منجر به بروز بیماري به ویروس

صورت هموراژیک در گوسفند و گاهی در گاو و 
 Hendrickx 2009, Sperlova and(شوند گوزن می

Zendulkova 2011, Schwartz-Cornil et al. 2008( .
3دسئیهاي کولیکوپشه يوسیلهه انتقال عامل بیماري ب

هاي اخیر به علت شود و متأسفانه در سالانجام می
که این  است ها گسترش یافتهافزایش نسبی دما فعالیت آن

هاي گسترده و متعدد موضوع منجر به وقوع اپیدمی
بیماري زبان آبی در سراسر دنیا گردیده است و همین 

ن اند هشداري جدي در خصوص فراهم شدتوامر می
هاي دامی و حتی ویروساوربیهاي گسترش سایرزمینه

توزیع . )Sperlova and Zendulkova 2011(انسانی باشد 
خوانی دارد و بیماري جغرافیایی بیماري با توزیع ناقل هم

به صورت گسترده در مناطق گرمسیري و معتدل اروپا، 
هند، چین، جنوب آسیا،  يآفریقا، خاورمیانه، شبه قاره

شود شمال، مرکز و جنوب آمریکا و استرالیا دیده می
)Breard et al. 2004, Maclachlan 2011 .(ي چهره

ویروس  يبالینی بیماري به گونه، نژاد، سروتیپ و سویه
). Sperlova and Zendulkova 2011(بستگی دارد

بیماري در گوسفند به صورت حاد، مزمن و تحت بالینی 
هاي بالینی روز و نشانه 4-8ي کمون دوره. دهدرخ می

زخم در دهان، ادم  پرخونی لب و بینی، ضعف، ،شامل تب
افزایش بزاق، ترشحات سروزي  صورت، پتشی در چشم،

اسهال خونی، لنگش از بینی و در ادامه موکوسی چرکی،
هاي مزمن، سقط، مومیایی شدن جنین و ناهنجاري

,Breard et al. 2004(خواهد بودمادرزادي  Maclachlan 

2011, Maclachlan et al. 2009, Moulina et al. 2012,
Mozaffari and Khalili 2012(. 70میزان مرگ و میر به 

استدرصد  20تا  10اما معموالً  ؛رسددرصد گله می

)Schwartz-Cornil et al. تشخیص بیماري از ). 2008
-RTهاي مولکولی نظیر طریق جداسازي ویروس، روش

PCR هاي روش.گیردسرولوژي انجام می ياهو آزمایش
سرولوژي شامل ژل دیفوزیون، ثبوت کمپلمان، ممانعت از 

تنها روش الیزا و ژل  اما ؛باشدگلوتاسیون و الیزا میاهم
 Afshar(توصیه شده استOIEيدیفوزیون به وسیله

1994, Billinis et al. 2001, Breard et al. 2004,
Hawkes et al. 2000(. کنترل بیماري با حذف حیوانات

پذیر ها و واکسیناسیون امکانکشآلوده، استفاده از حشره
,Breard et al. 2004(است Sperlova and Zendulkova 

در کشور روي بیماري زبان آبی انجام  یمطالعات. )2011
، نعمان و همکاران 1386بکایی و همکاران (گرفته است

1387 ،Afshar and Kayvanfar 1974, Hasanpour et al. 

2008, Jafari-Shoorijeh et al. 2010, Khezri and 
Azimi 2012, Mohammadi et al. 2012, Mozaffari 

and Khalili 2012, Sadri به شرایط با توجه  اما)2011
آب و هوایی استان خوزستان و مساعد بودن شرایط براي 

. اي در این زمینه انجام نشده استکنون مطالعهتا ،ناقل
در تحقیق حاضر ضمن تعیین شیوع آلودگی به نقش  بنابراین

.شودفاکتورهاي میزبانی و محیطی نیز توجه می

  .مواد و روش کار
ضد ویروس زبان آبی در  پادتنبررسی حضور  براي

هاي سرم گوسفندان استان خوزستان، با همکاري شبکه
 هاي اهواز، هندیجان، دزفول، باغملکدامپزشکی شهرستان

رأس  556به طور تصادفی از  خونهاي و شادگان، نمونه
سن گوسفندان . آوري گردیدجمع 1391گوسفند در سال 

 10ماه تا  3دامنه سنی (سال  81/3±81/1تحت بررسی 
خون کامل از طریق ورید وداج، با  ينمونه.  بود) سال

هاي ونوجکت تهیه گردید و با استفاده از لولهستفاده ازا
نامه مشخصات گوسفندان شامل سن، جنس، یک پرسش

.  آوري شدجغرافیایی جمع يسقط و منطقه يسابقه

1- Reoviridae
2- Orbivirus
3- Culicoides
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هاي خون در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل گردیده و نمونه
تشکیل لخته به مدت  براي،پس از گذشت مدت زمان الزم

وژ یسانتریف در دقیقه دور 3000دقیقه با سرعت  10
 -هاي شمارهبه میکروتیوب هاي جدا شدهسرم. گردیدند

 يدرجه -20منتقل و تا زمان آزمایش در  گردیدهگذاري 
شده با استفاده  گرفتههاي نمونه.گراد نگهداري شدندسانتی

Institute pourquierه شده درساخت(از کیت الیزاي تجاري 

مورد سنجش ) IDEXXو تحت شرکت فرانسه مونت پلیه 
. بادي اختصاصی علیه ویروس زبان آبی قرار گرفتندآنتی

اساس الیزاي رقابتی طراحی و در آن به عنوان این کیت بر
ویروس زبان آبی استفاده شده VP7ژن، از پروتئین آنتی
هاي ضد بادياین کیت قادر به شناسایی آنتی. است

گاو، گوسفند و بز  يویروس زبان آبی در سرم و پالسما
شرکت سازنده  يمراحل آزمایش الیزا طبق توصیه. باشدمی

هاي پلیت در طول حفره 1انجام گرفت و میزان جذب نوري
الیزا قرائت  ينانومتر توسط دستگاه قرائت کننده 450موج 

و ثبت گردید و موارد منفی، مشکوك و مثبت مشخص 
افزار آوري شده با استفاده از نرمهاي جمعداده.گردید
SPSS بررسی به طور توصیفی و تحلیلی 16ينسخه
 2ها از آزمون آزمون مربع کايبه منظور تحلیل داده.شدند

به عنوان  α=05/0.استفاده گردید3جستیکلورگرسیون و
.شدلحاظ آماري  مبناي قضاوت

  
  نتایج

شیوع سرمی زبان آبی در گوسفندان تحت بررسی به 
 8/51 -60%95اطمینان يفاصله(درصد  9/55طور کلی 

توزیع فراوانی موارد منفی، مثبت  1در جدول .بود) درصد
این جدول . و مشکوك به تفکیک سن ارائه گردیده است

ترین موارد مثبت ترین و بیشدهد که به ترتیب کمنشان می
 .سال است 3-4سنی زیر یک سال و  يمربوط به دامنه

 حضور پادتنارتباط بین سن و  دادآزمون مربع کاي نشان 
سنی  يشیوع سرمی در رده و )>001/0P(دار استمعنی

، 2 -3هاي سنی تر از ردهداري کمطور معنیه زیر یک سال ب
رگرسیون ). >01/0P(سال است 5و باالي  5-4، 4-3

بین سن  آلودگیتک متغیره نشان داد که شانس  لوجستیک
% 95اطمینان  يفاصله(17/1برحسب سال و بیماري 

شانس  ،سال 1و با افزایش ) >01/0P(است) 06/1 -29/1
درصد از تغییرات  4/2یابد و سن افزایش می% 17ابتال 

.کندبیماري را توجیه می

  
  توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی مثبت، منفی و مشکوك زبان آبی   :1جدول 

  .1)سال(استان خوزستان به تفکیک سن در گوسفندان 
فراوانی

دامنه سنی
جمع کلمشکوكمثبتمنفی

نسبیمطلقنسبیمطلقنسبیمطلقنسبیمطلق
1<406/60223/3341/6669/11
2-1328/43363/4958/6731/13
3-2378/39535732/3937/16
4-3397/31806543/31231/22
5-4437/38656/5837/211120
5>303/33551/6156/5902/16

2217/393119/55243/4556100جمع کل

1- Optical Density
2- Chi square test   
3- Logistic regression
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توزیع فراوانی موارد سرمی منفی، مثبت و  2در جدول 
نی افراو .مشکوك به تفکیک جنس ارائه گردیده است

و  5/61به ترتیب  ،و ماده نسبی موارد مثبت در جنس نر
نبود دار است که این اختالف از نظر آماري معنی 4/55

)05/0P> .( تک متغیره نشان داد که  لوجستیکرگرسیون
ي فاصله(برابر جنس ماده  29/1جنس نر  آلودگیشانس 

 2/0یتو جنس) <05/0P(است ) 71/0-37/2%95اطمینان 
.کنددرصد از تغییرات بیماري را توجیه می

  توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی منفی، مثبت و مشکوك زبان آبی در   :2جدول 
  گوسفندان استان خوزستان به تفکیک جنس

فراوانی
جنس

جمع کلمشکوكمثبتمنفی
نسبیمطلقنسبیمطلقنسبیمطلقنسبیمطلق

186/34325/6128/3524/9نر
2033/402794/55224/45046/90ماده

2217/393119/55243/4556100جمع کل

توزیع فراوانی موارد سرمی منفی، مثبت و  3در جدول 
.سقط ارائه گردیده است يمشکوك به تفکیک سابقه

 يسابقهفراونی نسبی موارد مثبت در گوسفندان با و بدون 
درصد است که این  7/55و  8/47به ترتیب  ،سقط

رگرسیون ).<05/0P(نبوددار اختالف از نظر آماري معنی

 آلودگیتک متغیره نشان داد که شانس  لوجستیک
ي فاصله(برابر  63/0سقط  يگوسفندان داراي سابقه

سقط  يگوسفندان بدون سابقه) 27/0-46/1% 95اطمینان 
درصد از تغییرات  3/0سقط ي سابقهو ) <05/0P(است 

.کندبیماري را توجیه می

  توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی منفی، مثبت و مشکوك زبان آبی در   :3جدول 
  سقط يگوسفندان استان خوزستان به تفکیک سابقه

فراوانی
سابقه سقط

جمع کلمشکوكمثبتمنفی
نسبیمطلقنسبیمطلقنسبیمطلقنسبیمطلق

122/52118/4700236/4دارد
1917/392687/55226/44814/95ندارد

2033/402794/55223/4504100جمع کل

توزیع فراوانی موارد منفی، مثبت و  4در جدول 
. مشکوك به تفکیک موقعیت جغرافیایی ارائه گردیده است

ترین موارد مثبت ترین و بیشدهد کماین جدول نشان می
آزمون مربع . به ترتیب مربوط به هندیجان و دزفول است

دهد ارتباط بین موقعیت جغرافیایی و کاي نشان می
بررسی آماري ). >001/0P(دار است معنی حضور پادتن

داري طور معنیه نشان داد که شیوع سرمی در هندیجان ب

). >001/0P(تر از سایر شهرهاي تحت بررسی است کم
تر از داري کمطور معنیه فراوانی آلودگی در اهواز ب

اما فراوانی آلودگی  ؛)>001/0P(دزفول و شادگان است 
). <05/0P(داري ندارد در اهواز با باغملک تفاوت معنی

تر از داري بیشطور معنیه شیوع سرمی در دزفول ب
اما بین دزفول و شادگان  ؛)>001/0P(باغملک است 

نی افراو). <05/0P(داري وجود ندارد تفاوت معنی
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شادگان تر از داري کمطور معنیه آلودگی در باغملک ب
تک متغیره نشان  لوجستیکرگرسیون ). >001/0P(است 

 08/8داد که شانس آلودگی در اهواز نسبت به هندیجان 
، شانس )14/4- 77/15% 95اطمینان  يفاصله(برابر 

برابر  23/11آلودگی در باغملک نسبت به هندیجان 
، شانس آلودگی در )22/5- 16/24% 95ي اطمینان فاصله(

% 95اطمینان  يفاصله(برابر  41هندیجان دزفول نسبت به
و شانس آلودگی در شادگان نسبت به ) 94/96-34/17

-78/114% 95اطمینان  يفاصله(برابر  83/47هندیجان 
 5/33و موقعیت جغرافیایی ) >001/0P(بود ) 94/19

.کنددرصد از تغییرات بیماري را توجیه می

  توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی مثبت، منفی و مشکوك  زبان آبی در   :4جدول 
  گوسفندان استان خوزستان به تفکیک موقعیت جغرافیایی

فراوانی
موقعیت جغرافیایی

جمع کلمشکوكمثبتمنفی
نسبیمطلقنسبیمطلقنسبیمطلقنسبیمطلق

885/421042/50153/72072/37اهواز
123/14727/8500841/15دزفول

289/36465/6026/2767/13باغملک
118/11778/8254/5937/16شادگان

824/85125/1221/2963/17هندیجان
2217/393119/55243/4556100جمع کل

چند متغیره نشان داد که سن،  لوجستیکرگرسیون 
درصد از  9/39سقط و موقعیت جغرافیایی  يجنس، سابقه

البته سن، جنس و  ؛کنندتغییرات بیماري را توجیه می

داري داردموقعیت جغرافیایی روي آلودگی تأثیر معنی
).5جدول (

  مقادیر نسبت شانس فاکتورهاي میزبانی و محیط : 5 جدول
درصد 95اطمینان  يفاصلهنسبت شانسفاکتور

23/1-39/158/1سن
جنس
ماده

نر

-
-
82/2

-
-

15/6-29/1
موقعیت جغرافیایی

هندیجان
اهواز

باغملک
دزفول

شادگان

-
-
94/8
89/14
81/57
87/82

-
-

19/18-4/4
87/33-55/6
82/143 -24/23
54/213 -16/32
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  بحث
لوژیک بوده اپیدمیوسرو يحاضر یک مطالعه يمطالعه

که شیوع سرمی زبان آبی را در گوسفندان استان خوزستان 
و ارتباط آن را با فاکتورهاي  کردهبراي اولین بار بررسی 

نتایج این مطالعه نشان . میزبانی و محیطی نشان داده است
بادي ضد ویروس زبان آبی در گوسفندان که آنتیداد 

 9/55استان خوزستان وجود دارد و شیوع سرمی آن 
 1974در سال  Kayvanfarو  Afshar. درصد است
 2921بادي ضد ویروس زبان آبی در سرم وجود آنتی

در ) گوسفند، بز، گاو و شتر(رأس حیوانات ذبح شده 
استان تهران و فارس را به روش ژل  هاي دوکشتارگاه

بادي در سرم دیفوزیون بررسی نمودند و فراوانی آنتی
.درصد گزارش کردند 6/7گوسفندان را 

 به روش الیزا در زبان آبی در گوسفند سرمی شیوع
 135(کردستان  درصد، 37/53) نمونه 504(اصفهان 

 9/55) نمونه 433(آذربایجان غربی ، درصد 85/51) نمونه
درصد،  7/34) نمونه 1153(آذربایجان غربی  ،درصد

 200(شیراز درصد،  44/76) نمونه 832(آذربایجان شرقی 
درصد  3/33) نمونه 188(و کرمان درصد 9/72) نمونه

-با آن بررسی حاضر،کثر مواردادر گزارش شده است که 

Hasanpour،1387نعمان و همکاران (خوانی داردهم ها

et al. 2008, Jafari-Shoorijeh et al. 2010, Khezri and 
Azimi 2012, Mohammadi et al. 2012, Mozaffari 

and Khalili 2012, Sadri 2011.(شیوع توسط  چنینهم
در آذربایجان غربی به  1386بکایی و همکاران در سال 

درصد گزارش  3/61) نمونه 605(روش ژل دیفوزیون 
.شده است

و همکاران  Yousefتوسطشیوع سرمی به روش الیزا 
،درصد 1/54عوديسدر عربستان 2012در سال 

Woldemeskel 90(اتیوپی  در 2000و همکاران در سال 
و همکاران در سال Ventura،درصد 46/ 67) نمونه
و  Lundervoldدرصد،  4/4) نمونه 870(آلبانی در  2002

و  Gür، درصد 23قزاقستان در 2004همکاران در سال 
) نمونه 684(ترکیه جنوب در  2008همکاران در سال 

 در  1997و همکاران در سال Akhtarو  درصد 5/29
.گزارش شده استدرصد 4/48) نمونه 380(پاکستان 

توان به اختالف در را می در شیوع تفاوت مشاهده شده
گله، روش  يوضعیت آب و هوایی، نوع مدیریت، اندازه

تشخیصی نسبت  يگیري و حجم نمونه و کیت الیزانمونه
.داد

بررسی حاضر نشان داد شیوع بیماري در گوسفندان نر 
است که اختالف درصد   4/55و  5/61و ماده به ترتیب 

شانس ابتالي جنس نر  البته ؛داري نداشتندآماري معنی
در  و همکاران Hasanpour.بودجنس ماده  تر ازبیش
در جنس نر و ماده را به شیوع سرمی بیماري  2008سال 

در سال  Khaliliو  Mozaffariو 21/70و  26/78ترتیب 
  89/7شیوع سرمی در جنس نر و ماده را به ترتیب  2012

-گزارش کردند و نشان دادند ارتباط معنیدرصد  26/5و 

و  نعمان. داري میان جنس و بیماري وجود ندارد
میان شیوع  نشان دادند ،نیز1387در سال  همکاران 

.داري وجود نداردبیماري و جنس ارتباط معنی
 بوددار ارتباط بین سن و بیماري معنی،در این مطالعه

و سن  افتیو با افزایش سن شانس آلودگی افزایش می
با  مسلماً.درکدرصد از نوسانات بیماري را توجیه می 4/2

افزایش خواهد  با ویروس مواجههزمانطول ،افزایش سن
 1994در سال و همکاران  Formentyيدر مطالعه.یافت

نشان داده شده  2004در سال و همکاران Lundervoldو 
به بیماري در گوسفند با  بادي سرمی و ابتالکه میزان آنتی

-ها همبررسی حاضر با آنیابد که افزایش سن افزایش می

نشان  2009در سال  و همکاران García. خوانی دارد
سال  1در نشخوارکنندگان باالي  شیوع بیماري دادند
و دلیل این ادعا را این گونه  استترهاتر از جوانبیش

توجیه کردند که نشخوارکنندگان باالي یک سال نسبت به 
 .اندتري در معرض خطر عفونتترها به مدت طوالنیجوان

 3بیماري در گوسفندان  است که مشخص شده در استرالیا
سال اتفاق  2ترکیه در گوسفندان باالي و درباالترساله و 
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.Radostits et al(افتد می 2007, Taylor and Mellor 

و Mohammadiچنین مطابق با نتایج فوق هم.)1994
خود نشان دادند که  يدر مطالعه 2012در سال همکاران 

. یابدبا افزایش سن گوسفندان افزایش می سرمیشیوع 
Mozaffari  وKhaliliنشان دادند که میان  2012در سال

و شیوع داري وجود دارد و سن ارتباط معنی شیوع سرمی
سال به  4و باالي  2-4سال،  2سنی زیر  يدر ردهسرمی 

.درصد است 66/16و  75/9ترتیب صفر، 
سقط به  يبدون سابقه شیوع بیماري در گوسفندان با و

درصد است که این اختالف از نظر  7/55و  8/47ترتیب 
گوسفندان داراي  آلودگیشانس . نبوددار آماري معنی

سقط  يبرابر گوسفندان بدون سابقه 65/0سقط  يسابقه
درصد از تغییرات بیماري را  3/0سقط تنها  يبود  و سابقه

آید که زبان آبی به برمیاز این نتایج چنین . کندتوجیه می
عنوان یک عامل سقط در گوسفندان استان مطرح 

در سال و همکاران  Mohammadiچنین هم. نخواهد بود
نشان دادند که شیوع بیماري در گوسفندان با و  2012

که  استدرصد  9/77و  60سقط به ترتیب  يبدون سابقه
و داري میان بیماري بررسی حاضر ارتباط معنی مانند
ست که بر ا این در حالی. سقط وجود ندارد يسابقه

در سال و همکاران Formenty،خالف بررسی حاضر
که شیوع سرمی در  نشان دادندساحل عاج در 1994

 Toussaintو تر استبیش ،سقط يسابقه دارايحیوانات 
در بلژیک نشان دادند که  2007در سال و همکاران 

درصد  50درصد سقط و  25بیماري زبان آبی مسبب 
.استناباروري در گوسفندان 

که موقعیت جغرافیایی تأثیر  نشان داد تحقیقاین 
 5/33داري روي آلودگی دارد و موقعیت جغرافیایی معنی

ترین و کم.کنددرصد از تغییرات بیماري را توجیه می
به ترتیب در  ،موارد مثبت بیماري نسبی فراوانی ترینبیش

.است)درصد 7/85(و دزفول  )درصد 5/12(هندیجان 
هاي کشاورزي هاي مرکبات و زمینبا توجه به فراوانی باغ

 فعالیت براي بودن دما و رطوبت مناسبدر دزفول و 
در .استقابل توجیه  شیوع این اختالف ،ناقل يپشه

در  2008در سال و همکاران Hasanpourيمطالعه
ترین مورد آلودگی مربوط به بناب، آذربایجان شرقی، بیش

ترین آلودگی در تبریز و کم) درصد 100(چارویماق اهر و 
حاضر  يکه مطابق با مطالعهبوده است) درصد 75/18(

. دار استارتباط میان موقعیت جغرافیایی و آلودگی معنی
در  2012در سال Azimiو  Khezriيدر مطالعه

ترین آلودگی مربوط به شهرهاي غربی کردستان، بیش
ترین آلودگی مربوط به مرکز و کم) درصد 87/83(استان 
بوده است و دلیل این اختالف را ) صفر درصد(استان 

مطلوب بودن شرایط آب و هوایی در شهرهاي غربی 
 کهاندکردهکولیکوئیدس ذکر  ياستان براي زندگی پشه

و  Ventura. خوانی داردحاضر با آن هم يمطالعه
موقعیت جغرافیایی و  بین ارتباط 2002در سال همکاران 

.را گزارش نمودند شیوع بیماري
ویروس زبان آبی در استان  که بررسی حاضر نشان داد

دي از وقوع نکنون گزارش مستتا.دارد حضورخوزستان 
حضور مسلماً و استان وجود ندارد این بالینی بیماري در

طی سالیان متمادي در منطقه باعث افزایش ویروس 
موارد بالینی بیماري در  البته؛مقاومت اکتسابی شده است

شود در و پیشنهاد می نخواهد بوددور از انتظار  ،آینده
موردمطالعات بعدي جداسازي ویروس و تعیین سروتیپ 

این بررسی نشان داد که سن،  چنینهم.قرار بگیرد توجه
جغرافیایی روي شیوع  يمنطقهمخصوصاً جنسیت و 

هاي شود برنامهداري دارند و پیشنهاد میسرمی تأثیر معنی
کنترل و پیشگیري در مناطق خطر این استان مد نظر 

.گذاران بهداشتی قرار بگیردسیاست
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  تشکر و قدردانی
-تأمین هزینه اجراي این تحقیق تشکر و قدردانی می دلیله نویسندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز ب

.نمایند
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Abstract
Bluetongue is an infectious and non-contagious disease of domestic and wild ruminants, 

caused by bluetongue virus. This virus is a member of the genus Orbivirus and family 
Reoviridae. Clinical signs are usually detected in fine wool breeds of sheep and include fever, 
facial oedema, hyperemia and ulceration of oral mucosa, coronitis, lameness, abortion and 
death. The aim of this study was to evaluate the prevalence of bluetongue infection and 
association of this organism with host and environmental determinants in sheep in Khuzestan 
province. Serum samples from 556 sheep were randomly collected in Ahvaz, Hendijan, 
Baghmalek, Shadegan and Dezfool cities and were examined by ELISA assay. 
Seroperevalence rate of bluetongue was 55.9 % (95% CI: 51.8-60%). Logistic regression 
showed that the odds of infection was increased with increase of age (OR: 1.17 and 95% CI: 
1.06-1.29). Relative frequency of infection was higher in male sheep than female sheep 
(P>0.05) and odds of infection in male sheep than females was 1.29 (95% CI: 0.71-2.37). 
Prevalence rate were in sheep with and without history of abortion 47.8% and 55.7%
respectively (P>0.05) and odds of infection in sheep with history of abortion than healthy 
sheep was 0.63 (95%CI: 0.27-1.46). Prevalence rate in Ahvaz, Hendijan, Baghmalek, 
Shadegan and Dezfool were 50.2%, 12.5%, 60.5%, 82.8% and 85.7% respectively(P<0.001) 
and 33.5% of fluctuation of disease was justified by geographical location. This study 
confirms that bluetongue virus exists in Khuzestan province. According to local weather 
conditions and facility of vector-borne diseases, prevention and control measures should be 
considered by health authorities.
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