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جمعیت زبان آبی در سرمی ویروس میزان شیوع بررسی 
ن فارسگوسفند و بز استا

2فرهنگ توان و 3، مهران بخشش2، داوود نیکو2، محسن معنویان*1مجید هاشمی

6/8/96: تاریخ پذیرش18/12/95:  تاریخ دریافت

چکیده
. باشد اقتصادي میبهداشتی و بیماري زبان آبی یکی از بیماري عفونی مهم از نظر سازمان جهانی بهداشت دام است که داراي اهمیت 

هدف از اجراي این تحقیق بررسی میزان شیوع سرمی ویروس زبان و دارد را مقام اول در جمعیت گوسفند و بز کشور استان فارس 
نمونه خون به ترتیب از جمعیت  1569و  1782انجام این بررسیبراي . در این استان بودثر بر آن ؤعوامل خطر مو شناسایی آبی 

. در استان فارس و از هر دو جنس نر و ماده گرفته شدمتر  میلی 300تر از با بارش سالیانه باالتر یا پاییندر دو منطقه گوسفند و بز 
مورد ارزیابی قرار با استفاده از کیت تجاري الیزا هاي ضد ویروس زبان آبی  بادي وجود آنتیخون  هاي پس از جداسازي سرم از نمونه

میزان شیوع بیماري در بین .بودندبادي بر علیه ویروس زبان آبی  آنتیداراي ) درصد 8/63(نمونه  2138نتایج نشان داد که. گرفت
بین بیماري و فاکتورهاي خطر مورد . بود) >001/0p(داري  راي اختالف معنیادرصد بود که د 7/55و  9/70گوسفند و بز به ترتیب 

داري بر روي  نژاد و سابقه سقط جنین اثر معنی.مشاهده شد)>001/0p(داري  ارتباط معنیمیزان بارندگی، سن و جنس بررسی شامل 
سایر تر از سالگی بیش 2ماهگی تا  6سن مشخص شد که شانس عفونت در لجستیکدر رگرسیون . شیوع سرمی ویروس نداشتند

با توجه به باال بودن میزان .بودند) 78/1نسبت شانس (تر از نرها در معرض خطر هاي ماده بیش و دام) 78/4نسبت شانس(بوده سنین 
گیري از این کنترل و پیشریزي به منظور  هاي گوسفند و بز استان فارس، عالوه بر لزوم برنامه شیوع سرمی ویروس زبان آبی در گله

هاي ناقل، جداسازي ویروس و تعیین سکانس ژنی آن پیشنهاد  تر در این زمینه همچون تعیین الگوي توزیع پشهبیماري، تحقیقات بیش
. شود می

، زبان آبیسفند، بز، گوسرولوژي: کلمات کلیدي

قدمهم
هاي دامی را بر ، بیماري1سازمان جهانی بهداشت دام

، Aاساس اهمیت به دو گروه تقسیم نموده که در گروه 
هاي قابل انتقالی که استعداد انتشار خیلی جدي،  بیماري

سریع و بدون در نظر گرفتن مرزهاي کشوري را دارند 
هاي این گروه عالوه بر اهمیت بیماري. قرار گرفتند

اجتماعی یا بهداشت عمومی، داراي اهمیت -اقتصادي
المللی دام و محصوالت دامی  زیادي در تجارت بین

سازي رازي، و سرم تحقیقات واکسن يسسهؤماستادیار پژوهشی *1

سازي رازي، سازمان تحقیقات واکسن و سرم يسسهؤمگر  پژوهش2
سازي رازي، سازمان تحقیقات، تحقیقات واکسن و سرم يسسهؤپژوهشی م دانشیار3

بیماري زبان آبی یک بیماري عفونی و غیرواگیر .هستند
 يوسیلهه باشد که بدر نشخوارکنندگان اهلی و وحشی می

عامل بیماري، ویروسی .شودویروس زبان آبی ایجاد می
 26رئوویریده و جنس اوربیویروس بوده که  ياز خانواده

 Mann et(سروتیپ از آن در کل دنیا شناسایی شده است 

al. 2012 .( کولیکوئیدسهاي  طریق نیش پشهویروس از 
و حرارت گرم يدر درجهترشود که بیش منتقل می
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تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، شیراز
آموزش و ترویج کشاورزي، کرج

1- World Organisation for Animal Health



. . . بررسی میزان شیوع سرمی ویروس زبان آبی در 

1397113پاییز، 3مجله دامپزشکی ایران، دوره چهاردهم، شماره 

این بیماري ). Pandrangi 2013(مرطوب فعالیت دارند 
 سمرینونژاد میالدي در گوسفندان  19ابتدا در قرن 

1905وارداتی به آفریقاي جنوبی شناسایی شد و در سال 
این بیماري که سیانوزه شدن  يبه علت وجه مشخصه

گذاري گردیدبه نام زبان آبی نامهاي درگیر بود،  زبان دام
)Monath and Guirakhoo 1996( . کنون ن زمان تاآاز

ارش شده هاي متعددي از این بیماري در دنیا گزگیريهمه
که در سالیان اخیر این بیماري عالوه بر آفریقا، طوريه ب

در کشورهاي واقع در اروپاي مرکزي و شمالی، آمریکا و 
هایی از آسیا گزارش شده است استرالیا و بخش

)Sperlova and Zendulkova 2011.(چه اشکال اگر
شود، اما  تر در گوسفند مشاهده میبالینی این بیماري بیش

ترین مخزن بیماري و  گاوسانان به عنوان اصلی
اند  جمعیت ویروس شناخته شده يتشدیدکننده

)Pfannenstiel et al. 2015 .( عالئم بیماري عمدتاً ناشی
هاي خونی کوچک بوده و منجر به از صدمه به رگ

. گرددپرخونی، احتقان، خونریزي، التهاب و نکروز می
روز، تب  6تا  4کمون  يعالئم در گوسفند شامل دوره

ترشحات موکوسی و چرکی گراد، سانتی يدرجه 42تا  40
بینی، پرخونی و نکروز در مخاط بینی و دهان، سیانوز 

سقط کاهش اشتها، لنگش و . شدن و ادم زبان اشاره کرد
میزان شیوع و  .تواند از عواقب این بیماري باشدمیجنین 

رصد در گوسفند د 0-20و  10- 50مرگ و میر به ترتیب 
والًمدر بز عالئم کلینیکی مع. گزارش شده است

.Radostits et al(تر است خفیف هاي گزارش). 2000
در سرمی ویروس زبان آبی شیوع میزان مختلفی از 

 6/28(هند همچون  مناطقیدر گوسفند و بز هاي  گله
وجود م)درصد5/58(هلند و )درصد 9/27(نپال ، )درصد
Elbers(است et al. 2008, Bitew et al. 2013, Gairo et 

al. 2014 .( بادي  اولین گزارش وجود آنتیدر ایران نیز
افشار و توسط 1353ضد ویروس زبان آبی در سال 

نمونه سرم گوسفند،  2921کیوانفر و با آزمایش بر روي 
 Afshar and(انجام شدبز، گاو و شتر ذبح شده 

Kayvanfar 1974(. از ی یهاگزارشکنون زمان تااز آن

هاي گوسفند و  بادي این بیماري در گله شیوع سرمی آنتی
Jafari(منشر شده استبز کشور در مناطق مختلف 

Shoorijeh et al. 2010, Khezri and Azimi 2013,
Najarnezhad and Rajae 2013.(استان فارس با داشتن 

در پرورش اول ، مقام سفند و بزوس گأمیلیون ر 8بیش از 
میلیون  66بیش از (نشخوارکنندگان کوچک در کشور 

و سهم به سزایی در تولید را دارا بوده ) س گوسفند و بزأر
 Agriculture Statistics of Iran(دکشور دارگوشت 

ا توجه به اهمیت اقتصادي و بهداشتی این ب ).2013
زمینه، در این این اطالعات در آوري  لزوم جمعبیماري و 

تحقیق سعی شد تا عالوه بر تعیین میزان شیوع سرمی 
بادي بر علیه ویروس زبان آبی، فاکتورهاي خطر این  آنتی

مورد فارس استان جمعیت گوسفند و بز بیماري در 
.مطالعه قرار گیرد

کارروشومواد
هاي  شهرستانتمامی براي اجراي این تحقیق، ابتدا 

میانگین بارندگی سالیانه به ساس مقدار بر افارس استان 
. تقسیم شدندمتر  میلی300از باالتر و ترگروه پاییندو 

هاي سیستم اطالعات جغرافیایی سازمان  دادهبا استفاده از 
ه لوژیک بمیوواحد اپید 3دامپزشکی کشور در هر گروه، 

خون از تمام  يطور تصادفی انتخاب شدند و نمونه
هاي  گله.گرفته شد واحدموجود در هر  گوسفند و بزهاي

خالص استان از دو نژاد شناخته شده کبوده و ترکی 
هاي حاصل از  ها، آمیخته قشقایی تشکیل شده و اکثر گله

باشند که در این تحقیق با  نژادهاي مختلف کشور می
هاي حاصل از نژادهاي  عنوان بومی شناخته شده و آمیخته

عنوان دورگ نامگذاري  کشور با نژادهاي خارجی با
تحت  یريگخون يلولهگیري با استفاده از خون.شدند
 ,VACUETTE®, Greiner Bio-One GmbH(ءخال

Kremsmünster, Austria ( لیتر از  میلی 5و به مقدار
سرم با استفاده از دستگاه . سیاهرگ وداج انجام گرفت

جدا ) دقیقه 10دور در دقیقه به مدت  3000(سانتریفوژ 
 -20(گردید و تا زمان انجام آزمایش در شرایط انجماد 
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به منظور بررسی .نگهداري شد) گراد سانتی يدرجه
سن ، )نر و ماده(جنس فاکتورهاي خطر اطالعاتی همچون 

ماه 6جوان بین هاي دامماه،  6در سه گروه نوزادان زیر (
دو بومی و (، نژاد )سال 2مسن باالي  هاي دامسال و  2تا 

.ثبت شد س دامأبراي هر ر سقط يو تاریخچه) رگ
vp7بادي بر علیه پروتئین  وجود آنتیبراي تعیین 

کیت الیزا تجاري از هاي سرم  در نمونهویروس زبان آبی 
)Pourquier®, Montpellier, France (استفاده شد. 

هاي موجود بر  باديآنتی ردیابیياساس آزمایش بر پایه
با آزمایش الیزاي علیه سروتیپ ویروس زبان آبی در سرم 

خانه حاوي پروتئین  96هر کیت از یک پلیت . بودرقابتی 
vp7  ،کنترل مثبت، مواد شست و شو، بافر رقت، نوترکیب

متصل  vp7وتئین پرکلونال ضد بادي پلیکنترل منفی، آنتی
شده با آنزیم هورس ردیش پراکسیداز، سوبستراي آنزیم 

متوقف کننده تشکیل شده و محلول ) تترامتیل بنزیدین(
اجزاي کیت تا زمان انجام آزمایش در دماي یخچال  .بود

نگهداري و قبل از مصرف عالوه ) گراد سانتی يدرجه 5(
 يدرجه 24(حرارت اتاق  يبر این که به درجه

ها با ورتکس  رسانده شدند، تمامی محلول) گراد سانتی
محلول شست و  يپس از تهیه.کامالً یکنواخت شدند

گشایی شده  هاي سرم یخ سازي کانژوگه، نمونه شو و رقیق
مطابق با دستورالعمل و ثبت نتایج آزمایش مراحل و 

هاي داده. انجام شد)IDEXX(الیزايشرکت سازنده
 16نسخه  SPSSافزار آوري شده با استفاده از نرمجمع

ابتدا به صورت توصیفی مورد بررسی قرار گرفتند و سپس 
با توجه به دو بعدي بودن متغییر ها براي تحلیل داده

از آزمون مربع کاي و ) بادي داشتن یا نداشتن آنتی(وابسته 
 5سطح آلفاي .استفاده شددوتایی رگرسیون لجستیک 

.درصد به عنوان مبناي قضاوت آماري قرار گرفت

نتایج
سرم مورد نمونه  3351در مجموع در این تحقیق 

، درصد 8/63(نمونه  2138در  که گرفت آزمایش قرار
: ، حد باالتر2/62: تر درصد حد پایین 95اطمینان  يفاصله

. شدردیابی بادي بر علیه ویروس زبان آبی  آنتی) 4/65
9/70میزان شیوع بیماري در بین گوسفند و بز به ترتیب 

، حد 8/68: تر درصد حد پایین 95فاصله اطمینان (درصد 
درصد  95فاصله اطمینان (درصد  7/55و ) 0/73: باالتر

راي ابود که د) 1/58:، حد باالتر2/53:تر حد پایین
. بود) >001/0p(داري  اختالف معنی

داري فاکتورهاي خطر، ارتباط معنیدر بررسی 
)001/0p< ( واحد بین)سننوع دام، میزان بارندگی، ، )گله 
هاي  گلهشیوع سرمی ویروس زبان آبی در  باجنس  و

نژاد و .)1جدول (استان فارس مشاهده شد گوسفند و بز
داري بر روي شیوع سرمی  سقط جنین اثر معنی يسابقه

مدل زمانی که فاکتورهاي خطر در .ویروس نداشتند
مدل از لحاظ آماري قرار گرفت،  رگرسیون لجستیک

χ2{دار  معنی (5)= 145.17 , p<0.001 {20و نزدیک به 
در عفونت زبان آبی را شرح ) R2مقدار (درصد واریانس 

ه بندي کرد درصد موارد را به دقت رده 69حدود داده و 
. بود

دار در  معنیهاي شانس براي فاکتورهاي خطر  نسبت
در رگرسیون لجستیک  .شده استآورده 2جدول 

 2ماهگی تا  6مشخص شد که شانس عفونت در سن 
و ) 84/4نسبت شانس (تر از سایر سنین بوده سالگی بیش

نسبت (تر از نرها در معرض خطر هاي ماده بیش دام
با افزایش میزان بارندگی شانس .بودند) 50/1شانس 

. برابر افزایش یافت 66/1ابتالء 
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ارتباط بین فاکتورهاي خطر بالقوه و شیوع سرمی ویروس زبان آبی در گوسفند و بز استان فارس: 1جدول 
Pمقدار )χ2(دار کاي مق)درصد(شیوع سرمی تعداد نمونه مثبتتعداد کل نمونهفاکتور خطر

63/2001/0)گله(واحد 
2451718/69اول
9917807/87دوم
231722/31سوم

2171218/55چهارم
9525073/53پنجم
7154871/68ششم

77/83001/0نوع دام
15698747/55بز

178212649/70گوسفند
19/29001/0)متر میلی(سالیانه میزان بارندگی 

300212912864/60تر از  پایین
30012228527/69باالتر از 

45/128001/0جنس
8003740/47نر

255117621/69ماده
44/262001/0سن
10264487/43ماه 6زیر 

12748605/67سال 2ماه تا  6
10518300/79سال 2باالي 

98/2084/0نژاد
334121297/63بومی

1090/90دورگ
06/0802/0تاریخچه سقط

1060/60دارد
334121328/63ندارد
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ي آماري رگرسیون لجستیک براي تعیین ارتباط فاکتورهاي خطر با شیوع بیماري زبان آبی در نتایج تجزیه: 2جدول 
گوسفند و بز استان فارس

Pمقدار نسبت شانسخطاي استانداردβمقدار فاکتور خطر
درصد 95فاصله اطمینان 

باالپایین
نوع دام

000/1بز
852/008/0344/2001/0005/2741/2گوسفند

)متر میلی(میزان بارندگی سالیانه 
300000/1تر از  پایین

300508/0085/0663/1001/0406/1965/1باالتر از 
جنس

000/1نر
408/0094/0504/1001/0252/1807/1ماده
سن
000/1ماه 6زیر 

577/1109/0842/4001/0907/3000/6سال 2ماه تا  6
606/0103/0833/1001/0498/1242/2سال 2باالي 

بحث
بیماري زبان آبی ررسی شیوع سرمی بتحقیق در زمینه 

هاي ناقل و  دلیل انتقال راحت ویروس عامل توسط پشهه ب
هاي آن نسبت به جنبهخسارات اقتصادي حاصل از 

باشد، لذا در اکثر تري میدرمانی داراي اهمیت بیش
ولوژیکی شیوع این هاي تحقیقاتی به بررسی سر گزارش

شیوع . بیماري در مناطق مختلف دنیا پرداخته شده است
این بیماري در گوسفند در کشورهاي مختلف متفاوت 

هایی از کشور هلند، پاکستان و  که گزارشطوريه بوده ب
درصد از آلودگی  25و  4/48، 70به ترتیب  نپال
یا که مشابه به ویروس زبان آبی را نشان دادند سفندان گو

) درصد 9/70(حاضر  يتر از نتایج مطالعهبسیار کم
,Akhtar et al. 1997(باشد می Elbers et al. 2008, Gairo 

et al. 2014.(Jafari Shoorijeh  و همکاران در سال
2010،Khezri  2012در سال ،Najarnezhad وRajae در
با 2008و همکاران در سال  Hasanpourو  2013سال 

از آزمون الیزا میزان شیوع سرمی ویروس زبان آبی  استفاده
، کردستان، آذربایجان غربیهاي را در گوسفندان در استان

، 7/34به ترتیب و آذربایجان شرقی خراسان رضوي 
هاي در استان. درصد گزارش کردند 44/76و  90، 9/45

که در مجاورت با و خوزستان کهکیلویه و بویراحمد 
درصد  9/55و  48/77به ترتیب  استان فارس هستند

آلودگی به ویروس زبان آبی در گوسفندان گزارش شده 
Noroozikia(باشند میمتفاوت هاي این تحقیق  یافتهبا که 

et al. 2014, Sabaghan et al. 2014( . در تحقیق حاضر
در هاي ضد ویروس زبان آبی  بادي میزان شیوع سرمی آنتی

سایر دست آمد که در مقایسه با نتایج ه بدرصد  7/55بز 
نواحی جنوب شرقی، شمال در تحقیقات انجام شده 

 3/85و  6/87، 7/67به ترتیب (ایرانشرقی و جنوب 
,Mozaffari et al. 2014(تر بودکم) درصد Najarnezhad 

and Rajae 2013, Oryan et al. 2013(. یکی از دالیل
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تغییرات جمعیت پشه  تواند ناشی از ها می این اختالف
رطوبت، میزان بارندگی و خصوصیات خاك . ناقل باشند

تواند  یر و بقاي پشه نقش دارند که این موضوع میثکتدر 
بع آن شیوع بیماري را ه تو ب کولیکوئیدسيپشهجمعیت 
هاي  پشه). Calistri et al. 2003(ثیر قرار دهد أتحت ت

به آب و هواي گرم مثل براي تغذیه و تولید کولیکوئیدس
و رطوبت مناسب احتیاج دارند و هواي داغ و خشک 

ناقل  يشرایط را براي فعالیت و چرخه زندگی پشه
آب و هواي استان فارس براي تکثیر و .سازدنامناسب می

باشد ن مناسب میآفعالیت ناقلین این ویروس و انتقال 
)Oryan et al. 2013 .( بر شیوع ویروس زبان آبی عالوه

ثیر مبادالت أتواند تحت ت حرارت محیط می يدرجه
تجاري، وضعیت جغرافیایی محل، حیات وحش، روش 

 Sabaghan et(پرورش دام و نوع زندگی دامدار قرار گیرد 

al. 2014( .سفند و بز به در استان فارس پرورش گو
رو صورت وابسته به مرتع و در اکثر موارد به صورت کوچ

ویروس در تواند انتقال موضوع می که اینباشند،  می
میزان شیوع باالتر  .ثیر قرار دهدأتحت ترا ختلف ممناطق 

در این مطالعه با گزارش سایر  هاي مسن ویروس در دام
,Imandar et al. 2014(خوانی داردمحققان هم

Noroozikia et al. 2014, Sabaghan et al. 2014( . این
بادي با منشاء  م وجود آنتیتواند ناشی از عدموضوع می

آغوز در سنین باال، افزایش حساسیت به ویروس با 
دلیل افزایش ه افزایش سن و افزایش مواجهه با ناقل ب

باشد جوان بره و بزغاله سطح بدن یا سن در مقایسه با 

)Uhaa et al. 1990 .(التر بودن میزان شیوع سرمی اب
هاي  با یافتهدر این تحقیق ماده هاي  دامویروس در 

نجام شده در کهکیلویه و بویر احمد، خوي و تحقیقات ا
,Hasanpour et al. 2014(خوانی دارد همتکاب  Imandar 

et al. 2014, Sabaghan et al. 2014.( تفاوت جنسی
هاي موجود در ساختارهاي  تواند ناشی از تفاوت می

خ هاي فیزیولوژیک و سطح متفاوت پاس آناتومیکی، فعالیت
و همکاران در سال  Gairo. ایمنی در دو جنس باشد

حاضر  يهاي مطالعه بر خالف یافتهدر کشور نپال 2014
میزان شیوع سقط جنین با  ينژاد و سابقهارتباطی بین 

گزارش کردند و نسبت شانس براي این دو فاکتور سرمی 
عدم وجود ارتباط .محاسبه شد 04/9و  14/46به ترتیب 
سقط جنین  با میزان شیوع سرمی در  يسابقه بین نژاد و

تواند ناشی از تعداد کم نمونه در نژاد  میاین مطالعه 
حاضر  يدر مطالعه.دورگ و موارد کم سقط جنین باشد

محاسبه  33/2نسبت شانس در گوسفند نسبت به بز 
و  Bitewگردید که برعکس نتایج گزارش شده توسط 

نهایت با توجه به نتایج  در. بود 2013در سال  همکاران
نتیجه گرفت که میزان شیوع چنین توان این مطالعه می

استان هاي گوسفند و بز  گلهبی در آسرمی ویروس زبان 
ریزي به منظور عالوه بر لزوم برنامهست، لذا افارس باال 

تر در تحقیقات بیشگیري از این بیماري، کنترل و پیش
هاي ناقل،  الگوي توزیع پشهتعیین این زمینه همچون 

جداسازي ویروس و تعیین سکانس ژنی آن پیشنهاد 
.  شود می

تشکر و قدردانی
تحقیقاتی کمال  يهژواجراي این پر يمین هزینهأسازي رازي به دلیل ت تحقیقات واکسن و سرم يسسهؤنویسندگان از م

. تشکر را دارند
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Abstract
World animal health organization (OIE) has introduced Bluetongue as an important 

infectious disease for its healthy and economic matters.  The most of sheep and goat of Iran 
have risen in Fars province and this study was done to determine the seroprevalence of 
Bluetongue virus infection and related risk factors in this province. Blood samples were 
collected from 1782 sheep and 1569 goat in two regions with different annual precipitation 
(up or down 300 mm) from both male and females. Serum was detected from samples and 
evaluated for antibodies against Bluetongue virus. The results showed 2138 (63.8%) of 
samples had BTV antibodies. Seroprevalence was significantly (p<0.001) different between 
sheep (70.9%) and goat (55.7%). Associations between precipitation rate, age and sex and 
BTV infection were statistically significant (p<0.001). Breed and abortion history did not 
affect BTV infection significantly. Logistic regression showed higher odds ratio for animals 
with 6 months to 2 years old age (odds ratio=4.78). The females had a higher chance for 
contamination (odds ratio=1.78). Finally it can be concluded that bluetongue seroprevalence 
was high in sheep and goat in Fars province, then prevention and control programs 
establishment and research on distribution pattern of Culicoides vectors, virus isolation and 
genome sequencing of the isolated viruses are suggested.  
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