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چکیده
) ایران(سمنانشیريگاوهايگلهدرآبیزبانوآکابانهايویروسسرمیشیوعتعیینجهتمقطعیبررسییکحاضري مطالعهدر
روشازاستفادهباویروسدواینضدهايباديآنتیوشد آوريجمعيمنطقهشیريگاوهايازسرمنمونه184تعداد. پذیرفتانجام

درصد23ترتیببهگاوهادرآبی زبانوآکابانهايویروسسرمیشیوعمیزان. شدندردیابیشدهاخذهاينمونهدررقابتیاالیزاي
شیردهیشرایطباآکابانویروسسرمی آلودگی به ضدشیوعمیزان. شدتعییندرصدصفرو) مختلفهايگلهبیندرصد75-0(
 3/31(هاتلیسهبهنسبتدوشاگاوهايدرکهصورتاینبهبود،ارتباطدرداريمعنیطوره بجنینسقطيتاریخچهو) تلیسهیادوشا(

. بودتربیشسرمیشیوعمیزان)درصد 2/34(جنینسقطواجدگاوهايبامقایسهدرسقطيسابقهبدونگاوهايدرو)درصد
اقداماتانجاموداشتهباالیینسبتاً شیوعسمناناطرافشیريهايگلهدرآکابانویروسبهعفونتکهنمودمشخصحاضريمطالعه
-کماهمیتآبی زبانویروسرسدمینظربهکهحالیدرطلبد،میرادامپزشکیهايسرویسواداراتسويازتربیشتوجهوکنترلی

.داردمنطقهشیريهايگلهدرتري

، گاو شیريالیزااسرمی،شیوع،آبی زبان،آکابان: کلیديکلمات

مقدمه
زایی و عوارض مادرزادي ایجاد شده مردهجنین، سقط.

ترین مشکالت تولید مثلی گروهی از مهم ،در جنین گاو
صنعت پرورش گاو  ،ي نقاط دنیادرهمه که تقریباً هستد

شیري را تهدید نموده و مبارزه با این گروه مشکالت در
 Cabell(سرفصل کار محققین و دامپزشکان قرار دارد 

مشکالت تولیدمثلی  يعوامل ایجاد کننده. )2007
عفونی و توان در دوگروه عواملمیالذکر را فوق

،ي عوامل عفونیشاخهدر  . غیرعفونی توصیف نمود
هاي متفاوتی معرفی انگلها، قارچ و باکتريها، ویروس

هاي آکابان و زبان آبی جزء ویروساند که از این میان شده
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-میبندي طبقهدر نشخوارکنندگان  عفونیعواملترین مهم

,Agerholm et al. 2015(شوند  Barkallah et al. 2014( .
هاي ویروسهاي آکابان و زبان آبی هر دو جزء ویروس

RNA باشند میدار منتقله توسط بندپایان)Hubálek et al.

 اورتوبانیاویروسویروس آکابان به جنس . )2014
اربی  و ویروس زبان آبی به جنس بانیاویریدهيخانواده
-پشهتعلق داشته و عموماًرئوویریده يخانواده ویروس

هاي کولیکوئیدس به عنوان حشرات انتقال دهنده و دخیل 
 Kato et(اند شدهها معرفی ویروسدر اپیدمیولوژي این 

al. 2016(. ي موفق برنامهبه منظور طراحی و اجراي یک

E-mail: hstaji@semnan.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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هاي فوق در یک منطقه بایستی ابتدا عفونتجهت کنترل 
ها تعیین شده، سپس حذف هاي عفونی در گلهدامحضور 

ویروس  يهاي عفونی به عنوان مخزن و انتشار دهندهدام
صورت پذیرد و در نهایت کنترل عوامل ناقل ویروس در

هاي مختلف دامپروريمیان افراد گله و همچنین بین 
Singh(مدنظر قرار گیرد  et al. 1982(.

درآبیزبانوآکابانهايعفونتشیوعبررسیجهت
االیزايهايکیتازاستفادهگله،هاي دامسطح

هاينمونهدرهاویروسضد  هايباديآنتیيکنندهردیابی
زیرا انجام  ؛استشدهتوصیهبسیارهادامشیروخونسرم
ها بسیار ساده بوده و در مدت زمانی محدود روشاین 
ها را مورد ارزیابی قرار داد نمونهتوان تعداد زیادي از می

)Reddington et al. 1991, Tsuda et al. ارزیابی . )2004
عنوانها بهدامپروريها در شیر مخزن باديآنتیحضور 

قبیلازعفونیعواملبرخیکنترلیيبرنامهدرقدماولین
و جهت تعیین و تفریق  بودهذکر شده مطرح هاي ویروس

از اهمیت باالیی  ،غیرآلوده در یک منطقهاز هاي آلوده گله
تعیینآلوده،هايگلهتعیینازپسوبرخوردار است

برگلهیکدرانفراديسطحدرهاویروسبهآلودگی
پذیرد میانجامگاوهاخونسرمیاوشیرينمونهروي

)Balmer et al. 2014, Mars et al. 2010( .
خصوص گرچه در مطالعات اخیري که در ایران در

ها انجام شده است عدم ن عفونتشیوع سرمی به ای
رغم شیوع علی(در گاو  آکابانحضور ویروس  يمشاهده

گزارش شده است )سرمی در گوسفند در برخی مناطق
)Ahi et al. 2015, Kojouri et al. 2015(،  اما در مطالعات

هاي سقط شده با در جنین آکابانتر وجود ویروس  قدیمی
هاي مانند آرتروگریپوز به اثبات رسیده است آنومالی

)Ahourai et al. 1992.( يهدف از انجام مطالعهلذا 
ضدهاي باديوجود آنتیارزیابی وضعیت  ،حاضر

هاي گاو شیري واقع گلهدر  آبی زبانو  آکابانهاي ویروس
در اطراف شهر سمنان و همچنین بررسی حضور ارتباط 

ها با ویروسبین شیوع سرمی نسبت به هرکدام از این 

زایی و یا تولد مردهسقط جنین،  يگاوهاي داراي سابقه
. بودهایی با عوارض مادرزادي گوساله

مواد و روش کار
-Cross(مقطعی حاضر یک بررسی  يمطالعه

Sectional (جهت  ،در شهر سمنان به عنوان مرکز استان
در  آبی زبانو  آکابانهاي عفونتتعیین شیوع سرمی 

. استگاوهاي شیري 
س،أر30باالي(صنعتیگاوداريواحد8تعداداز

س گاو أر 2200با مجموع ) صنعتیشیردوشوجایگاه
تعداد) سقط، تلیسه يسقط و بدون سابقه يدوشا با سابقه(

با). گاوداريهرجمعیتبامتناسب(شداخذنمونه184
ودرصد7/5پوشیچشمقابلخطايگرفتننظردر

بانیازموردينمونهحجم،درصد20شیوعهمچنین
n= 4فرمولازاستفاده PQ/L2گردیدتعیین)Martin et al.

جهتنیازموردنمونهتعدادnفرمولایندر).1987
Q= 1-Pمشخص،یاتخمینیشیوعمیزانP،ها دامبررسی

.باشدمیپوشیچشمقابلخطايمقدارLو
انعقاد ضدبدون  ،تصادفیکامالًصورته بگیري نمونه

گاوهامشخصات،زمانهم. از ورید دمی صورت گرفت
.گردیدثبتسقطيسابقهو)دوشایاتلیسه(سنشامل
-میکروبآزمایشگاهبهیخکناردربالفاصلههانمونه

منتقلسمنانکل دامپزشکی شهرستان يادارهشناسی
مدتبهودقیقهدور در3000دورباها لولهسپس . شدند

سرم.گرددجداخونسرمتاشدندسانتریفیوژدقیقه10
منتقلبودند،شدهکدگذاريقبلازکههایی میکروتیوببه

يدرجه20منفیفریزردرها میکروتیوبشده و
در .شدندنگهداريالیزاآزمایشزمانتاگراد سانتی
وجود هاي سرم اخذ شده از لحاظ نمونهبعد  يمرحله

-کیتبازبان آبیو  آکابانهاي ویروس ضدهاي باديآنتی

و ) ID Screen® Akabane Competition(تجاريهاي
)ID Screen® Bluetongue Competition (ساخت

برهاکیتاین. ارزیابی شدندفرانسه ID vetشرکت 
. بودندشدهطراحیرقابتیالیزايمبناي
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جهت وجود ارتباط بین نتایج در پایان آنالیز آماري 
-کدام از ویروساخذ شده در خصوص شیوع سرمی هر

سقط،  يهاي مذکور به همراه اطالعاتی از قبیل سابقه
ها به هنگام سقط یا جنینزایی، عوارض مادرزادي مرده

افزار با استفاده از نرم) دوشا یا تلیسه(تولد و سن حیوان 
به این . تجزیه و تحلیل شدند) 16نسخه (SPSSآماري 

ه ها ب صورت که موارد مثبت و منفی در هر کدام از گروه
ها به صورت کد صفر و یک ثبت شده و سپس آنالیز داده

.انجام شد Mann-Whitneyروش غیر پارامتري 

نتایج
هاي سرم نمونهدر  آکابانبررسی شیوع سرمی ویروس 

هاي گاو شیري سمنان دامپروريخون اخذ شده از 
3/23(نمونه  184نمونه از  43مشخص نمود که تعداد 

، دربودندمثبت ) درصد9/6، با فاصله اطمینان درصد
هیچ گونه  زبان آبیکه بررسی شیوع سرمی ویروس حالی

). 1جدول (هاي مذکور نشان نداد نمونهمورد مثبتی را در 

 زبانوآکابانویروسشیوعمیزانبینآمارييمقایسه
داريمعنیصورتبهآکابانویروسکهدادنشانآبی

). p<0.05(داردسرمیشیوعيمنطقهدرآبی زبانازبیش
هاي مختلف منطقه دامپروريدر  آکابانارزیابی ویروس 

مشخص  درصد0-75میزان شیوع سرمی ویروس را 
در گاوهاي دوشا  آکابانمیزان شیوع سرمی ویروس . نمود

همچنین. بود درصد9ها و در بین تلیسه درصد3/31
گاوهايازکدامهیچکهدادنشانحاضرپژوهشنتایج

لحاظازبودندجنینسقطيسابقهدارايکهشدهبررسی
آماري بین  يمقایسه.نبودندمثبتآکابانسرمیشیوع

در گاوهاي دوشا و  آکابانمیزان شیوع سرمی ویروس 
سقط جنین  يها و گاوهاي با و بدون سابقهتلیسه

داري در معنیصورت ه مشخص نمود که این ویروس ب
ها و در گاوهاي دوشاي تلیسهگاوهاي دوشا نسبت به 

سقط،  يسقط نسبت به گاوهایی با سابقه يبدون سابقه
).1جدول ) (p<0.05(تري دارد شیوع بیش

اطراف سمنان به)سقط يگاوهاي دوشا، تلیسه، با و بدون سابقه(گاوهاي وضعیت آلودگی سرمی: 1جدول 
زبان آبیو  بانآکاهاي ویروس

فارم
نمونهتعداد 

جمع کل12345678
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بحث
به عنوان یک عامل عفونی بسیار پر  آکابانویروس 

مادرزادي در عوارض جنین و سقطاهمیت در ایجاد 
.Coverdale et al(استنشخوارکنندگان مطرح  1978( .

خصوص میزان حضور و کنون مطالعات زیادي درتا
در ایران انجام نشده  آکابانهاي ناشی از ویروس عفونت

در این  . است اولین پژوهش صورت گرفته. است
 1992و همکاران در سال  Ahouraiخصوص توسط 

هاي جنینی از قبیل ناهنجاريکه در طی آن  هانجام پذیرفت
 يهاي سقط شدهجنینآرتروگریپوز و هیدروآنسفالی در 

 Ahourai et(ه استگاو ناشی از این ویروس گزارش شد

al. 1992( .اي دیگر توسط مطالعهKojouri  و همکاران
 يس گاو به همراه سابقهأر 20بر روي  2015در سال 

سوابق  س گاو بدونأر 20زایی و تعداد مردهسقط جنین و 
 يدر مطالعه. ه استفوق به عنوان شاهد منفی انجام شد

در  آکابانویروس  ضدهاي باديآنتیایشان ابتدا حضور 
آزمون االیزا  باهاي مورد نظر دامسرم خون  ينمونه

ارزیابی شده و سپس ژنوم ویروس در ترشحات اخذ شده 
 همورد ردیابی قرار گرفت RT-PCRبا روش از رحم گاوها 

با (اوهاي مورد بررسی تمامی گ ه است،نتایج نشان داد که
چه در آزمون ) زاییم سقط جنین و مردهو بدون عالی

 Kojouri(نداهمنفی بود ،االیزا و چه ردیابی ژنوم ویروس

et al. هاي اخیر مطالعاتی در ایران جهت سالدر . )2015
ردیابی سرمی و خود ذرات ویروسی به منظور بررسی 

هاي گلهدر  آکابانضور عفونت به ویروس وضعیت ح
و  Kojouriبراي مثال، . گوسفند و بز انجام گرفته است

شهرکرد با بررسی  يدر منطقه 2015همکاران در سال 
س بز أر 20س گوسفند و أر 20سرمی ویروس در 
از لحاظ ) درصد8/5(س گوسفند أدریافتند که یک ر

 بودهسرمی در آزمون االیزا نسبت به این ویروس مثبت 
. نداهتمامی بزهاي مورد بررسی از این لحاظ منفی بود لیو

اما در بررسی مولکولی ژنوم ویروس در ترشحات رحمی 
، تمامی گوسفندان و بزهاي مورد RT-PCRآزمون  با

ا مطالعه منفی بوده و هیچ گونه آلودگی فعلی به ویروس ر
همچنین در . )Kojouri et al. 2015(ند اهنشان نداد

اي دیگر که به همین منظور بر روي سرم گوسفندان مطالعه
در شهرهاي مختلف استان خوزستان انجام پذیرفت نتایج 

در گوسفندان  آکابانکه شیوع سرمی  همشخص نمود
فوق يآنالیز نتایج مطالعه. باشدمیدرصد72/39منطقه 

جنین و نژاد گوسفندان با سقطيکه سابقه هنشان داد
داري معنیشیوع سرمی بیماري در موارد مثبت به شکل 

در ارتباط هستند در حالی که سن و جنسیت گوسفندان 
داري با شیوع سرمی این بیماري معنیهیچ گونه ارتباط 

Ahi(ندارد  et al. 2015( .
هایی در کشورهاي همسایه مانند ترکیه نیز بررسی

.  جهت حضور آلودگی به این ویروس انجام شده است
Karaoglu  نشان دادند که شیوع  2007و همکاران در سال

ترکیه به اروپایی کشور در مناطق  آکابانسرمی ویروس 
 نمونه سرم اخذ شده از 557بین  در درصد14/0میزان 

و  Cabalarهمچنین . باشد شیري منطقه میگاوهاي 
اي دیگر در ترکیه نشان در منطقه 2006در سالهمکاران 

 465در بین  آکاباندادند که میزان شیوع سرمی ویروس 
 درصد7/13گله گاو شیري  17نمونه سرم اخذ شده از 

حاضر بررسی شیوع سرمی ویروس  يدر مطالعه. باشدمی
در اطراف شهر سمنان مشخص نمود که حدود  آکابان

گاوهاي دوشا و  درصد3/31(گاوهاي شیري  درصد3/23
در منطقه مواجهه قبلی یا فعلی با ) هاتلیسه درصد9

خالف را داشته و یا دارند که این نتایج بر آکابانویروس 
 2015در سال و همکاران  Kojouriنتایج اخذ شده توسط 

 يشهرکرد به دست آمده بود، نشان دهنده يکه در منطقه
-و شیري منطقههاي صنعتی گاحضور این ویروس در گله

باشد و نتایج حاصل اولین گزارش از حضور میسمنان  ي
خواهد در منطقه و استان سمنان  آکابانسرمی ویروس 

حاضر نشان داد که شیوع  يهمچنین نتایج مطالعه. بود
ها به تلیسهسرمی این بیماري در گاوهاي دوشا نسبت به 
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-میباشد که دلیل این امر میتر داري بیشمعنیصورت 

ها و تلیسهتر گاوهاي دوشا نسبت به تواند سن بیش
 آکابانها در طول زمان به ویروس آناحتمال مواجهه 

در گاوهاي  آکابانتر سرمی در خصوص شیوع بیش. باشد
زایی نسبت به گاوهایی مردهسقط و  يدوشاي بدون سابقه

توان میجنین در این مطالعه، این گونه سقطيبا سابقه
در دامپروري هاي صنعتی گاو  داشت که عموماًاذعان 

جنین از گله سقطيدار و با سابقهمسئلهشیري، گاوهاي 
ها تواند دلیل حضور اندك آنمیشوند و این امر میحذف 

. ها در نتایج آزمون شودذاري آنگثیرأدر میان گله و ت
عالوه بر موارد ذکر شده پیشین، در بررسی حاضر تعداد 

تري در سقط جنین نسبت بسیار کم يسابقه گاوهاي با
سقط جنین را  يمقایسه با جمعیت گاوهاي بدون سابقه

تواند یکی دادند که این امر خود میمیبه خود اختصاص 
دست آمده نسبت به ه تر باز دالیل شیوع سرمی کم

 يدر این گروه از گاوهاي شیري منطقه آکابانویروس 
. سمنان باشد
هاي ویژگیحرارت،  يمختلفی از قبیل درجهعوامل 

هاي حیات وحش گونهجغرافیایی و آب و هوایی و حتی 
موجود در یک منطقه را بر میزان حضور و شیوع ویروس 

,Kirkland 2002(دانند میثر ؤم آکابان Paweska et al.

در منطقه از تمامی نقطه  آکابانلذا شیوع ویروس . )2002
رسد و به دریافت مینظرات مذکور امري ضروري به نظر 

خصوص وضعیت آلودگی در منطقه اطالعات جامع در
هاي ناقلین بندپاي دخیل گونهدر مورد . نمایدمیکمک 

ها میزبان، شیوع آلودگی در سایر آکاباندر انتشار ویروس 
هوایی و وآبوضعیتهمچنیناز قبیل گوسفند و بز و

-ها در منطقهثر بر بیولوژي آنؤمهايکشحشرهاستفاده از 

باشد و بررسی نمیگونه اطالعاتی موجود سمنان هیچ ي
به هر . رسدمینظر ه این گونه فاکتورها امري ضروري ب

سرمی  درصد3/23شیوع (حال نتایج پژوهش حاصل 
 ضدبر بیماري و عدم استفاده از واکسیناسیون در ایران

حضور آلودگی به ویروس  ينشان دهنده) این بیماري
موارداندكتعدادباشد ولیمیسمنان  يدر منطقه آکابان

شدهسقطهايجنیندرمادرزادينواقصوجنینسقط
، جزء عواملی هستند که منطقهصنعتیهايدامپروريدر

تر مورد شوند این بیماري نادیده گرفته شده و کممیباعث 
. توجه قرار گیرد

کنون مطالعات مختلفی جهت بررسی آلودگی به تا
هایی میزباندر مناطق مختلف ایران و در  زبان آبیویروس 

 Khezri(از قبیل گاو، گوسفند، بز و شتر انجام شده است 

and Azimi 2013, Mahdavi et al. 2006, Noaman et 
al. 2013, Shoorijeh et al. 2010( .یید شیوع أرغم تعلی

هاي صنعتی برخی دامپروريسرمی و حضور ویروس در 
، جنوب )اصفهان(هاي مرکزي استانمناطق ایران مانند 

Momta(غربی و جنوب شرقی ایران  et al. 2011,

Mozaffari et al. 2012, Noaman et al. 2013(در ،
آبینزباویروسسرمیشیوعگونههیچحاضريمطالعه

.نشدمشاهدهسمنانشهراطرافصنعتیهايگاوداريدر
هاي گونهگرچه در مطالعات قبلی صورت گرفته در ایران 

 Navai(اند شدهگزارش  کولیکوئیدسهاي پشهمختلف 

and Mesghali 1968(گونهخصوص ، اما اطالعاتی در-

در نقاط مختلف  آبی زبانناقل ویروس  کولیکوئیدسهاي 
و از جمله استان سمنان  )Shoorijeh et al. 2010(ایران 
ترین عواملی که در یک یکی از مهم. باشدنمیموجود

هاي پشهمنطقه بر روي جمعیت و شرایط بیولوژیکی 
 زباندخیل بوده و در میزان شیوع عفونت  کولیکوئیدس

هاي آب، حضور استثر ؤها بسیار ممیزباندر میان  آبی
اند نمودهها و رطوبت باالي منطقه ذکر رودخانهراکد، 

)Navai and Mesghali 1968, Noaman et al. 2013( .
سمنان بسیار خشک بوده و  يشرایط آب و هوایی منطقه

گونه رودخانه و هیچ اطراف شهر سمنان تقریباً يدر منطقه
با توجه به شیوع سرمی صفر . یا آب راکدي وجود ندارد

در گاوهاي شیري اطراف شهر  آبی زباندرصدي ویروس 
توان چنین نتیجه گرفت که می، )حاضر يمطالعه(سمنان 

هاي دخیل در پشهبیولوژیکی  يرشد و تکثیر و چرخه
شود نمیاپیدمیولوژي این بیماري به خوبی در منطقه انجام 

و این امر به عالوه کنترل جمعیت بندپایان در محیط 
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ها، باعث عدم شیوع عفونت در جمعیت دامپرورياطراف 
گرچه احتمال وجود  .شده استگاوهاي شیري منطقه 

ها و مناطق مورد نمونهموارد سرم مثبت با افزایش حجم 
نتایج احتماالً باشد، اما به هر حال نمیبررسی امري بعید 

حاکی از عدم اهمیت باالي این بیماري در صنعت گاو 
همچنین با. استنان شیري در محیط اطراف شهر سم

بیولوژیکی و انتشار ویروس  يکه چرخهتوجه به این
و  استنیازمند فعالیت حشرات  آبی زباننیز مانند  آکابان

 آکابانسرمی  درصد23حاضر شیوع حدود  يدر مطالعه
ها مشاهده شده است، وجود تفاوت در در دامپروري

توان ناشی از احتماالً میشیوع سرمی این دو بیماري را 
هاي حشرات دخیل در انتقال این دو گونهتفاوت در 

در  آکابانهاي آلوده به ویروس دامویروس و یا حضور 
هاي سمنان و انتشار ویروس در محیط دامپروريبرخی 

.نسبت داد

عوارضی  ينتایج این بررسی مشخص نمود که مشاهده
مادرزادي و یا زایی، نواقص مردهجنین، سقطاز قبیل 

به  سمنان احتماالً يناباروري در گاوهاي شیري منطقه
ممکنمواردبرخیدروارتباطی نداشته آبی زبانویروس 

اینرغمعلیباشدآکابانویروسبهعفونتمنشاءبااست
ولینشدمشاهدهجنینسقطيسابقهباگاوهايدرکه

همچنین انجام .داشتوجودعفونتسرمیشیوع
خصوص ردیابی ذرات ویروسی در تر درمطالعات بیش

هاي پشهگاوهاي شیري و گوشتی، تعیین فون 
ها در منطقه، ردیابی ویروس هاي آنگونهو  کولیکوئیدس

ها به عنوان ناقلین این دو ویروس و همچنین پشهدر 
ها از قبیل میزبانبررسی وضعیت آلودگی در سایر 

تا بتوان اطالعات شودگوسفند، بز و شتر توصیه می
خصوص وضعیت اپیدمیولوژي این دو جامعی را در

ویروس در منطقه براي انجام اقدامات کنترلی به دست 
.    آورد
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Abstract
A cross-sectional survey was carried out to determine the seroprevalence of Akabane

(AKA) and Bluetongue (BT) viruses in dairy herds in Semnan suburbs, Iran. Serum samples 
were collected from a total of 184 dairy cattle and tested for antibodies against AKAV and 
BTV using competitive-ELISA. The prevalence rates of AKAV and BTV antibodies in 
examined cattle were 23.3% (0-75% between herds) and 0%, respectively. The prevalence 
rates of AKAV antibodies were significantly associated with milking statues (milking or 
heifer)  and abortion history, being higher in milking animals in comparison to heifers 
(31.3%) and animals without abortion history than previously aborted cattle’s (34.2%). The 
study revealed that AKAV infection is present in dairy herds of Semnan suburbs and this calls 
for control strategy to be noticed by veterinary services while BTV seems to have less 
importance in cattle herds of Semnan region.

Key words: Akabane, Bluetongue, Seroprevalence, ELISA, Dairy cattle
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