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چکیده
) BVDV(سرولوژیکی به منظور تعیین فراوانی آلودگی گوسفندان استان خوزستان به ویروس اسهال ویروسی گاو  ياین مطالعه
 4گروه ماده و نر و  2گوسفندان به . شهر اهواز اخذ گردید 5س گوسفند متعلق به أر 318خون از  يبدین منظور نمونه. صورت گرفت

یک و ژنوتیپ سیتوپاتي، سویهNADLسازي سرم و با استفاده از ویروس از آزمون خنثی .تقسیم شدندسال ≤4و  3، 2، 1گروه سنی 
BVDV-1 براي جستجوي پادتن ضد ویروسBVDV س از گوسفندان تحت أر 134)درصد 2/41(نشان داد نتایج . استفاده شده است

درصد و در  2/55درصد و  8/40ترتیب فراوانی آلودگی در دو جنس ماده و نر به . باشندمیBVDVمطالعه داراي پادتن ضد ویروس 
 26درصد و  2/70با هبهان و باغملک به ترتیب ب. بود درصد 1/47درصد و  44درصد،  4/31درصد،  5/36روه سنی به ترتیب چهار گ
داري بین سن و تجزیه و تحلیل آماري نشان داد که ارتباط معنی. ترین میزان آلودگی را به خود اختصاص دادندترین و کمبیش درصد

گی دهد که آلودنتایج این مطالعه نشان می. بوددار که این اختالف در بین شهرهاي مختلف معنیجنس با آلودگی وجود ندارد در حالی
در گاوها باید آلودگی گوسفندان و انتقال  BVDVکنی بوده و براي کنترل و ریشه استان خوزستان اندمیکدر گوسفندان  BVDVبه 
. ها به گاو مورد توجه قرار گیردآن

آلودگی، گوسفند، خوزستان ویروس اسهال ویروسی گاو، شیوع سرمی،:کلمات کلیدي

مقدمه
 يمتعلق به خانواده) Pestivirus(ویروس جنس پستی.

در این جنس سه . باشدمی) Flaviviridae(ریده یوفالوي
گونه ویروس وجود دارند که عبارتند از ویروس اسهال 

، ویروس تب کالسیک خوك )BVDV(ویروسی گاو 
)Classical swine Fever virus ( و ویروس بیماري مرزي
)Border disease virus, BDV .(ًیک گونه از  اخیرا

طور موقتی در این جنس قرار ه زرافه جدا گردیده که ب
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-Constable et al. 2017, Krametter(گرفته است

Froetscher et al. 2010.( ویروسی گاو ویروس اسهال
)BVDV (هاي نیز شامل ژنوتیپBVDV-1  وBVDV-2 

باشد که از این میان دوازده تحت ژنوتیپ مربوط به می
BVDV-1 (BVDV1a-BVDV1L)  و دو تحت ژنوتیپ

BVDV-2متعلق به  (BVDV2a, BVDV2b)  مشخص
و غیر  )CP(یک سیتوپات يداراي دو سویه. اندگردیده
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 ). Constable et al. 2017(باشندمی )NCP(سیتوپاتیک 
اند که ویروس بیماري هاي فیلوژنیک نشان دادهآنالیز

BDV-1تیپ مختلف شامل تحت  7داراي ) BDV(مرزي 

-پستی.)Constable et al. 2017(باشدمیBDV-7تا 

توانند از سد میزبان خود بگذرند و طیف ها میویروس
هاي تکنیک. ها را آلوده نماینداي از زوج سمگسترده

بین گاو و  BDVو  BVDVاند که مولکولی نشان داده
-Krametter(اند نشخوارکنندگان کوچک در گردش

Froetscher et al. 2010 .(BVDV یاست که م یپاتوژن-
تنفس،تولید مثل،  مثل، هاي مختلف بدندستگاهتواند 

قرار  ریثأرا تحت ت يجلدنی و میای، عصبگردش خون،
دستگاه تنفس  يهايماریو ب یمثل دیخسارات تول.دهد

 ستمیس یرا دارند و آلودگ ياقتصاد تیاهم نیترشیب
 انیدر م BVDVنتقالو ا يدر نگهدار یمثل دیتول

هاي مبتال به گوسالهدیتول قیگاو از طر يهاتیجمع
 اریبس يامر )persistently infected; PI(عفونت پایدار

روزگاو قبل از  یآلودگدر اثر  PIوضعیت .باشدیمهم م
گیرد گوساله شکل میو بروز تحمل ایمنی دریآبستن125

)Constable et al. 2017.(روش انتقال  نیچندBVDV 
در  یصورت افقه تواند بیم روسیو. مشخص شده است

از گاو به  يصورت عموده ب زیو ن ابدیها انتشار گله نیب
 هاییدامقیتواند از طریم یانتقال افق.گوساله منتقل شود

-داميواسطهه ب ایبیماري قرار دارند حاد يکه در دوره

 قیتمام طول عمر خود از طر ررا د روسیکه و PIهاي
 یمبن یگزارشات.ردیکنند صورت گترشحاتشان دفع  می

 سرسوزن رکتال،توشه ناتیمعا قیاز طر BVDVبر انتقال 
 قیاز طر یانتقال تجرب.وجود دارد ینیآلوده و حلقه ب

 تیبا موفق زیهمانند مگس اسب و مگس اصطبل ن ینیناقل
Nelson(است صورت گرفته et al. 2016.(قاتیتحق 

دارد و  اییگستردهیزبانیم فیط BVDVدهد ینشان م
زرافه و بز،گوسفند،مثل خوك، ییهاتواند به گونهیم

ها در گوسفند ویروسآلودگی با پستی .ابدیگوزن انتقال 
اثر بر روي تولید مثل و  يواسطهه توزیع جهانی دارد و ب

هاي نشانه. گرددسالمت گله باعث ضررهاي اقتصادي می

در گوسفند شامل عقیم شدن ) BD(بالینی بیماري مرزي 
هاي یهاي ضعیف و بدشکلزایی، تولد برهها، مردهمیش

ها ویروسبیماري بالینی به علت پستی. باشداسکلتی می
ها سقط و ندرت گزارش شده است و عمده نشانهه در بز ب

-Krametter(باشد هاي با قدرت حیات کم میتولد بزغاله

Froetscher et al. 2010 .(سال یدر ط اریبس قاتیتحق-

 را روشنها ویروسپستی اتیاز جزئ یبرخ،ي گذشتهها
هنوز در رابطه با تنوع حدت و حال، نیبا ااند،ساخته

 سمیمکانها وپیوتیبها،پیژنوت انیدر م یبافت شیگرا
 یباق اریبس يهاپرسش ياگونه نیو انتقال ب ییزايماریب

در  2007در سال و همکاران  Cranwell.مانده است
س گاو، ویروس بیماري مرزي را أانگلستان و ولز در سه ر

) PI(گرچه از عفونت پایدار مادرزادي . شناسایی کردند
آلودگی به  ءها مطمئن بودند ولی منشادر یکی از نمونه

ه گوسفندانی که بنشان داده شد . ویروس مشخص نبود
شوند ممکن است نقش آلوده می BDVطور طبیعی با 

ها بازي ي گوسالهعفونت برا ءعنوان یک منشاه مهمی را ب
از نشخوارکنندگان  BDVکنند، اما در شرایط مزرعه انتقال 

-Krametter(غیر معمول است  کوچک به گاو نسبتاً

Froetscher et al. 2010 .( انتقالBVDV  از گاو به
در سال و همکاران  Patonگوسفند و بالعکس آن توسط 

و  Krametterنتایج تحقیقات . توصیف شده است 1997
دهد گاو نشان می 2008و  2007هاي در سالهمکاران 

-در میان جمعیت هاویروسنقشی کلیدي در انتشار پستی

.هاي گوسفند و بز اتریش دارد
در صنعت پرورش گاو  BVDوافر تیبا توجه به اهم

در گاو  BVDVیسرم وعیش نییمطالعات به سمت تع اکثر
انتقال  يهااز راه یکیحال،با این. معطوف شده است

آلوده به گوسفند و بز عفونت به گاو از طریق تماس با 
دارايBVDو در واقع ویروس باشدیماین ویروس 

است بزرگوکوچککنندگاننشخواربینتعادليچرخه
)Constable et al. 2017 .( یسرم وعیشبنابراین، تعیین

و تعیین در گوسفند و بز ها ویروسآلودگی به پستی
روشی مناسب براي مشخص نمودن آلودگی در گوسفند و 
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هاي اپیدمیولوژیکی در یک منطقه و از نظر بز از نظر جنبه
حاضر با  يلذا مطالعه.باشدکاربردي داراي اهمیت می

اسهال ویروسی گاو تعیین میزان آلودگی به ویروسهدف 
)BVDV(  در گوسفندهاي استان خوزستان طراحی شده

تا ضمن تعیین فراوانی آلودگی سرمی، ارتباط بین . است
آلودگی با سن، جنس و موقعیت جغرافیایی مورد بررسی 

.قرار گیرد

مواد و روش کار
 5بومی س گوسفندأر 318تعداد ازدر این مطالعه 

بعد از . گیري به عمل آمداستان خوزستان خون از شهر
ها به آزمایشگاه، و انتقال نمونه از ورید وداج گیري خون
 يدرجه 37ساعت در انکوباتور  1ها به مدت  نمونه
پس از جدا کردن لخته توسط . گراد قرار داده شدند سانتی

یفیوژ با سانتري آزمایش و انجام ي لولهاپلیکاتور از دیواره
 ها ، سرمدقیقه 10دور در دقیقه به مدت 3000سرعت 

سی منتقل سی 5/1میکروتیوب جدا و به کمک سمپلر به 
شده تا زمان انجام تهیههاي  سرم. گردیدگذاري  و شماره

 -20سازي سرم و الیزاي رقابتی در دماي  آزمایش خنثی
فندان تحت گوس.گراد نگهداري شدند سانتی يدرجه

هندیجان، اهواز، و  مطالعه از شهرهاي باغملک، شوشتر،
س بودند که به أر 47و  86، 77، 58، 50بهبهان به ترتیب 

. تقسیم شدند) سأر 29(و نر ) سأر 289(ماده  يدسته 2
ي ها دندانوضعیت (گوسفندان با استفاده از فرمول دندانی 

سال ≤4و  3، 2، 1شامل سنی گروه  4، در )ها آنپیش 
 140و  75، 51، 52دند که به ترتیب شامل بندي شدسته

. س بودندأر
به منظور جستجوي پادتن ضد ویروس اسهال 
ویروسی گاو در سرم گوسفندان تحت مطالعه از آزمایش 

این آزمایش . استفاده گردید )VN(سازي ویروس خنثی
:طی مراحل زیر انجام گرفت

در این :  BTتکثیر ویروس در کشت سلول : 1مرحله 
ي ، سویه)BVDV(اسهال ویروسی گاو تحقیق از ویروس 

-واکسن ي، استفاده شد که از مؤسسه1NADLسیتوپاتیک

ي مرجع تهیه عنوان سویهسازي رازي بهسازي و سرم
هاي بوقک بینی براي تکثیر ویروس، کشت سلول.گردید
کشت سلول در . استفاده قرار گرفتمورد BT(2(گاو 

 RPMIکشت  مصرف استریل و با محیطبارظروف یک
. انجام پذیرفت) FBS(درصد سرم جنین گاو  5به همراه 

، CPE(3(کند ویروس، آسیب سلولی ایجاد می کهجاآناز
آثار تخریب سلول، کشت سلول متوقف  يبا مشاهده

يدرجه -70بار در دماي ها یکگردید و سلول
آن در دماي اتاق ذوب شدند ازمنجمد و پس گراد سانتی

تري آزاد ها به میزان بیشهاي محبوس در سلولتا ویروس
سلولی با سانتریفیوژ حذف گردیدند  بقایايسپس . شوند

یکروتیوب معنوان منبع ویروس در چند یی بهرو یعماو 
سازي ویروس، در دماي تقسیم گردید و براي آزمون خنثی

.گراد در فریزر نگهداري شد سانتی يدرجه -70
 VNآزمایشانجام و  ویروس عیارسنجی: 2مرحله 

 در این مطالعه تمامی:  هاي مثبت و منفی جهت تعیین سرم
 30به مدت وسفندان تحت مطالعههاي سرمی گمونهن

منظور غیرفعال به(گراد  سانتی يدرجه 56دقیقه در دماي 
براي آزمایش . گذاري شدندخانهگرم) کردن کمپلمان

ي هامیکرولیتر از هر یک از نمونه10سازي، ابتدا خنثی
اي خانه 96هاي سرمی در دو حفره از میکروپلیت

میکرولیتر محیط  40، سپس مخصوص کشت سلول ریخته
سیلین بیوتیک پنیحاوي آنتی) بدون سرم(4RPMIکشت

به هر یک از  Bو استرپتومایسین و ضد قارچ آمفوتریسین 
 50بعد  يهدر مرحل. هاي سرمی اضافه گردیدنمونه

شده یقرقتعیین عیار شده و  BVDمیکرولیتر از ویروس 
بیوتیک و ضد حاوي آنتی RPMIدر محیط کشت سلولی 

 1505TCID50درصد سرم جنین گاو که حاوي  2قارچ و 
5TCID50 ها اضافه از ویروس بود، به هر یک از گوده

1- National Animal Disease Labratory
4- Bovine Turbinate Cell
3- Cytopathic Effect
4- Roswell park Memorial Institute
5- Tissue Culture Infectious dose 50
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ساعت در دماي  1ها به مدت سپس میکروپلیت .گردید
-گراد و در انکوباتور کشت سلول گرم سانتیي درجه 37

گذاري، خانهبعد از اتمام زمان گرم. گذاري گردیدندخانه
ي شناور در محیط هاي تریپسینهمیکرولیتر از سلول 50

 2بیوتیک و ضد قارچ و حاوي آنتی RPMIکشت سلولی 
 15000طور تقریبی حاوي درصد سرم جنین گاو که به

-ها اضافه شد و میکروپلیتز گودهسلول بود، به هر یک ا

ي درجه 37ها در انکوباتور کشت سلول در دماي 
درصد  88و  CO2درصد  5/2گراد، در حضور  سانتی

تحت  روزهرها میکروپلیت. رطوبت قرار گرفتند
روز  5تا3و پس از  قرار گرفتندمیکروسکوپی  يمشاهده

، )CPE(بر اساس وجود یا عدم وجود آثار تخریب سلول 
ضد  يکننده یخنثهاي باديوجود یا عدم وجود آنتی

BVDV هاي سرمی مورد آزمایش، مشخص شددر نمونه .
ها محتوي شاهد ویروس هاي میکروپلیتتعدادي از گوده

ي جابهدر گوده شاهد ویروسی . و شاهد سلول بودند
میکرولیتر محیط کشت سلولی  50ي سرمی، فقط نمونه

RPMI درصد سرم  2بیوتیک و ضد قارچ و حاوي آنتی
انجامي مراحل مشابه مراحل جنین گاو اضافه شد و بقیه

هاي سرمی بود و در گودي شاهد سلولی براي نمونه شده
میکرولیتر  100هاي سرمی و ویروس، فقط ي نمونهجابه

بیوتیک و ضد حاوي آنتی RPMIمحیط کشت سلولی 
ي و بقیه درصد سرم جنین گاو اضافه شد 2قارچ و 

هاي سرمی براي نمونه شدهانجاممراحل مشابه مراحل 
هاي شاهد ویروس آثار بود، در این آزمایش، در گوده

هاي شاهد سلول هیچ تخریب سلول مشاهده و در گوده
شدخواهد آثار تخریبی ناشی از تکثیر ویروس مشاهده ن

)OIE 2008(.

نتایج
س أر 318مجموع نتایج این مطالعه نشان داد از 

هاي استان گوسفند تحت مطالعه از تعدادي از شهرستان
س داراي پادتن ضد ویروس أر 134)1/42(خوزستان، 

. بودند )BVDV(اسهال ویروسی گاو

تباطی بین جنس و تجزیه و تحلیل آماري نشان داد ار
رگرسیون الجستیک تک  ،)<05/0P(وجود ندارد  آلودگی

رابر ب 78/1جنس نر آلودگی متغیره نشان داد که شانس 
است ) 83/0-85/3درصد  95فاصله اطمینان (جنس ماده 

)05/0P> ( را آلودگی درصد از تغییرات  9/0و جنس
.)1جدول (کندتوجیه می

اسهال ویروسی گاو آلودگی به ویروس يمقایسه: 1جدول 
)BVDV( در گوسفندان تحت مطالعه بر حسب جنس

آلودگی
جنس

جمع کل)درصد(منفی )درصد(مثبت 

289)2/59(171)8/40(118ماده
29)8/44(13)2/55(16نر

318)9/57(184)1/42(134جمع کل

سازي خنثیسنی و آلودگی در  يارتباطی بین رده
رگرسیون ).<05/0P(براي گوسفند دیده نشد ویروس

آلودگی الجستیک تک متغیره نشان داد در گوسفند شانس 
 95فاصله اطمینان (17/1و بیماري بین سن برحسب سال 

سال  1و با افزایش ) >05/0P(است) 003/1- 37/1درصد 
 7/1یابد و سن درصد افزایش می 17آلودگی شانس 

.)2جدول (کنددرصد از تغییرات آلودگی را توجیه می

ویروس اسهال ویروسی گاوآلودگی به  يمقایسه: 2جدول 
)BVDV(  گوسفندان تحت مطالعه بر حسب سندر

آلودگی
)سال(سن

جمع کل)درصد(منفی )درصد(مثبت 

119)5/36(33)5/63(52
216)4/31(35)6/68(51
333)44(42)56(75
4≥66)1/47(74)9/52(140

318)9/57(184)1/42(134کلجمع 

مشاهده موقعیت جغرافیایی و آلودگی  يارتباطی بین رده
باغملک با شوشتر کهطوريبه). >001/0P(گردید
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)001/0P< ( و بهبهان)001/0P<(شوشتر با هندیجان ،
)001/0P< ( و اهواز)001/0P< (و بهبهان با هندیجان و 

شانس آلودگی در . اختالف داشتند)>001/0P(اهواز 
 95ینان فاصله اطم(برابر  41/5شوشتر نسبت به باغملک 

شانس آلودگی در  ،)>001/0P) (35/2-43/12درصد 
 95طمینان فاصله ا(برابر  29/1هندیجان نسبت به باغملک 

، شانس آلودگی در اهواز )<05/0P) (58/0-85/2درصد 
درصد  95اطمینان فاصله(برابر  23/1نسبت به باغملک 

7/2-56/0) (05/0P>( شانس آلودگی در بهبهان نسبت به ،
-32/16درصد  95ینان فاصله اطم(برابر  71/6باغملک 

76/2) (001/0P< (درصد 9/16موقعیت جغرافیایی .بود
.)3جدول (دنمایاز آلودگی را توجیه می

ویروس اسهال ویروسی گاوآلودگی به  يمقایسه: 3جدول 
)BVDV(  موقعیت گوسفندان تحت مطالعه بر حسب در

جغرافیایی
آلودگی

شهر
مثبت 

)درصد(
جمع کل)درصد(منفی 

50)74(37)26(13باغملک
58)5/34(20)5/65(38شوشتر

77)8/68(53)2/31(24هندیجان
86)8/69(60)2/30(26اهواز
47)8/29(14)2/70(33بهبهان

318)9/57(184)1/42(134کل معج

بحث
از  BVDVبادي ضد در این مطالعه براي ردیابی آنتی

این . استفاده گردید) VN(سازي سرم آزمایش خنثی
بادي ضد روش یک روش استاندارد براي جستجوي آنتی

BVDV سایر  باشد و معموالًو تعیین آلودگی سرمی می
در این روش از . سنجندها را با این روش میروش
 Constable(شود سیتوپاتیک ویروس استفاده می يسویه

et al. 2017.( که نیاز به کشت این روش به دلیل این
-تر از روش الیزا که یک روش سریع میسلول دارد کم

طور بههاي تجاري الیزا کیت چون. گرددباشد استفاده می
در سرم خون  BVDVبادي ضد ردیابی آنتی معمول براي

با توجه به استفاده از  د و احتماالًانهگاو طراحی شد
هاي گونه يهاي اختصاصی قابل انجام براي همهکونژوگه

که امکان ردیابی طوريه ب. باشندنشخوارکنندگان نمی
در سرم خون گاومیش با الیزا  BVDVبادي ضد آنتی

و همکاران Haji Hajikolaeiه به همین دلیل وجود نداشت
سازي ویروس براي ردیابی از روش خنثی 2016در سال 

از در بررسی ایشان . دالودگی در گاومیش استفاده کردن
) درصد 43/21(تحت بررسی  میشگاو أسر 224مجموع 

ضدویروس اسهال ویروسی گاو  باديآنتیس داراي أر48
ولی با استفاده از کیت تجاري الیزا هیچکدام از  بودند

ضد ویروس  باديآنتیهاي تحت بررسی واجدگاومیش
BVD نبودند.

هاي جهان و  از تمامی قاره BVDVعفونتهاي ناشی از 
هاي و عموماً گزارش اکثر کشورهاي دنیا گزارش شده

اولیه در هر کشوري مبتنی بر آزمایشات سرولوژیک 
هاي گذشته در که طی سالی هایدر بررسی.باشد می

است نیز به رابطه با این بیماري در ایران صورت گرفته
ره شدهبا استفاده از آزمایشات سرولوژیک اشا آنحضور 

 2007در سال و همکاران  Seifi Abad Shapouri.است
سازي ویروس فراوانی حضور پادتن با استفاده از خنثی

به ترتیب  گوسفند و بز اهواز راها در ویروسضد پستی
در .نداهگزارش نموددرصد 87/32درصد و  62/46

در تعدادي 1999و همکاران در سال Keyvanfarبررسی 
سازي هاي ایران با استفاده از آزمون خنثیاز استان
5/13ویروسفراوانی آلودگی گوسفندان به پستیویروس، 

 2/21که استان چهارمحال بختیاري با  شددرصد گزارش 
درصد  1/4ترین فراوانی و استان خراسان با درصد بیش

. ترین میزان آلودگی را به خود اختصاص دادندکم
صورت گرفته در مصر نشان داد که میزان  يمطالعه

آلودگی درگاو، گاومیش، گوسفند، بز و شتر به ترتیب 
درصد و  4/31درصد،  5/27درصد،  52درصد،  2/49
انجام  قاتیتحق). Zaghawa 1998(باشد درصد می 5/52
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در  هاویروسپستییسرم وعیگرفته در ارتباط با ش
درصد  4/29که  هداد نشان،اتریشگوسفندان  تیجمع

 نیکه از ااند،ها سرم مثبتدرصد گله 9/62گوسفندان و 
درصد  BVDV-1،14ها درصد از سرم مثبت 85انیم

BDV  ک درصد یوBVDV-2 ند بود)Passler 2014(.
 همشابه که بر روي بزهاي اتریش انجام گرفتيدر مطالعه

درصد  5/11در بزها  ویروسبا پستی یآلودگ یسرم وعیش
-درصد آن 6و  BVDV-1ها درصد سرم مثبت 94که  بوده

بزها با  یآلودگشواهدي دال بر  .ندبود BVDV-2ها 
BDV نداشت  جودو)Bachofen ز نظر فراوانی ا).2013

، بین نتایج حاصل از این مطالعه با BVDVآلودگی به 
نتایج حاصل از مطالعات مشابه در ایران و سایر کشورها 

توان به اختالف اختالف وجود دارد که آن را می
ها و اقداماتی اي، ایمنی دامفاکتورهاي محیطی یا منطقه

ها داريدر داممانند رعایت نکات بهداشتی و غیره که 
 Krametter-Froetscher et(گیرد نسبت دادصورت می

al. 2010( .
بین سن گوسفندان  داريارتباط معنیدر بررسی حاضر 

بادي در وجود آنتی.تحت مطالعه با آلودگی دیده نشد
هاي اول زندگی ممکن است ناشی از انتقال پاسیو ماه

 یجنینيدورهدر تماس با ویروس ایمنی از طرق آغوز یا 
. باشدبادي آنتی تولیدبعد از فعال شدن سیستم ایمنی و 

کاهش یافته و  بادي بعد از تولداین آنتیمیزان از به مرور 
ناشی از تماس با  تولیديبادي جاي خود را به آنتی

زایش سن و این انتظار وجود دارد که با اف دهدویروس می
هاي سرم تر شده و تعداد دامبیشتماس با ویروس نیز 

لذا باال . )Keyvanfar et al. 1999(مثبت افزایش یابد
سال در سنین زیر یک گوسفندان سرم مثبتبودن فراوانی 

آن  يو بقابادي مادري توان تا حدودي به انتقال آنتیرا می
افزایش فراوانی ولی .ماهگی نسبت داد 4تا سن 

در سال ≤4سال و  3سنین در گوسفندان سرم مثبت
-بیش يهمواجهبه توان سال را می 2تا  1مقایسه با سنین 

گرچه این . تر ویروس با افزایش سن مرتبط دانست
. وده ولی قابل انتظار بوده استدار نبافزایش معنی

جنس نر و ماده را  2ویروسی گاو هر  ویروس اسهال
-گرچه بیشتمایل به جنس خاص ندارد . سازدآلوده می

جنس ماده در ترین عوارض ناشی از آن در اثر آلودگی 
داري بین دو در این مطالعه اختالف معنی. نمایدبروز می

 Hajiيالعهو ماده وجود نداشت که با مط نرنس ج

Hajikolaei وSeifi Abad-Shapouri  در 2007در سال
و Haji Hajikolaeiيمطالعهخوانی دارد ولی با او همگ

در و همکاران  Hemmatzadehو 2016در سال همکاران
عدم ارتباط بین جنس با . خوانی نداردهم 2001سال 

هاي که مرتبط با جنس باشد به سن دامآلودگی بیش از آن
تحت بررسی مربوط است زیرا نشان داده شده که سن 

د و نباشهاي نر میتر از دامهاي ماده تحت بررسی بیشدام
. یابدبا افزایش سن بر میزان آلودگی افزایش می

بین شهرهاي مختلف تحت مطالعه ،در این مطالعه
ترین که بیشطوريهب. داشتداري وجود اختالف معنی

-میزان فراوانی مربوط به شهرهاي شوشتر و بهبهان می

و یا  ترین عامل در فراوانی آلودگی در یک گلهمهم. باشد
است ) PI(هاي داراي عفونت پایدار یک منطقه وجود دام

چنانی در انتشار ویروس ثیر آنأو تغییرات محیطی ت
اختالف بین  يشاید به همین دلیل علت عمده. ندارند

 PIشهرهاي تحت مطالعه را بتوان به حضور گوسفندان 
ها در این مناطق فراوانی حضور آننسبت داد گرچه 

روس بین ها در انتقال ویشد اما نقش آنبامشخص نمی
 ,Constable et al. 2017(گوسفندان ثابت شده است 

Krametter-Froetscher et al. 2010 .( در از طرف دیگر
ترین محل نگهداري شوشتر و بهبهان بیش يمنطقه

گوسفندان و بزهاي عشایر در فصول پائیز و زمستان است 
کهگیلویه و  چهارمحال بختیاري،هاي از استان عمدتاًکه 

 با توجه به فراوانی آلودگی. باشندبویر احمد و فارس می
ایسه با تان چهارمحال بختیاري در مقباالي گوسفندان اس

و همکاران Keyvanfarيدر مطالعه هاي ایرانسایر استان
علت احتمالی ، شاید به این ویروس1999در سال 

و بهبهان ورود تر آلودگی در شوشتر فراوانی بیش
ها به این شهرها و انتشار از این استان PIگوسفندان 
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ها باشد که براي ویروس در بین گوسفندان این شهرستان
 يتر ومقایسههاي بیشاثبات این مدعا نیاز به بررسی

.باشداین مناطق می PIفراوانی گوسفندان
در مورد قبلیهايیافته،نتایج حاصل از این مطالعه

گسترشرا ها در استان خوزستان ویروسآلودگی با پستی
.Haji Hajikolaei et al(است داده 2007, 2010, 2016, 

Seifi Abd-Shapouri et al. که  دهدمیو نشان ) 2007
گوسفندان استان خوزستانجمعیتدرBVDVآلودگی با

تعادليتوجه به چرخهعالوه بر این با . باشدمیاندمیک
از نظر انتقال و بزرگوکوچککنندگاننشخواربین

در فراوانی آلودگی و باال بودن BVDجابجایی ویروس
 Haji Hajikolaei(درصد 5/28گوسفند در مقایسه با گاو 

و امکان انتقال ویروس از گوسفند به گاو، نشان ) 2010
-ریشهاساس برتنهاBVDVکنترلبرنامهیککهدهد می

درخصوصبه. بودنخواهدموفقPIهايگاوکنی
نشخوارکنندگان بینبسیار نزدیکتماسکهمناطقی
هايعفونتاپیدمیولوژيلذا . داردوجودگاووکوچک

بایدکوچکنشخوارکنندگان درهاویروسیپستناشی از 
.گیردقرارتوجهموردBVDVکنیریشهيبرنامههردر

تشکر و قدردانی
تقدیر و تشکر خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به خاطر حمایت مالی این مطالعه در نویسندگان 
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Abstract
This serological survey was carried out to determine the prevalence rate of bovine viral 

diarrhea virus (BVDV) infection in sheep in Khouzestan province, Southwest of Iran. For this 
purpose, blood samples were taken from 318 sheep of 5 districts, Baghmalek, Shoshtar, 
Hendijan, Ahvaz, and Behbehan that dived into sex and four age groups (1, 2, 3, and ≥4 years 
old). Sera were tested by virus neutralization test (VN) using NADL, strain of bovine viral 
diarrhea virus genotype 1 for detection of antibodies of BVDV. The results indicated 
134((41.2%) sheep had antibodies to BVDV. The prevalence of infection in females and 
males were 40.8% and 55.2%, respectively. The prevalence of infection in 4 age groups were 
36.5%, 31.4%, 44%, and 47.1% respectively. Behbehan (70.2%) and Baghmalek (26%) 
respectively, had higher and lower rate of infection. Statistical analysis showed no-
relationship between age and sex groups with infection while this difference between districts 
were significant. It is concluded that BVDV infection in Khouzestan province are endemic 
and infection of sheep and transmit to cattle should be considered in control and eradication of 
BVDV in cattle.
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