نشریه میکربیولوژی دامپزشکی /دوره دوازدهم ،شماره اول ،5931 ،پیاپی 29 -63 :23

تشخیص آنتیبادی ضدویروس آنفلوانزای  )H3N2 ،H1N1( Aدر گاو و
گاومیش در کشتارگاه اهواز

5

آریا رسولی ،*،2،1محمد نوری ،3مسعود رضا صیفیآبادشاپوری ،4حدیث رحمتالهی
 -1دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2دانشیار گروه مدیریت بهداشت دام ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران

 -3استاد گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -4استاد گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -5دانشآموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

تاریخ دریافت 21 :خرداد 1393

تاریخ پذیرش 26 :خرداد 1394

چکیده :از تعداد  001رأس گاو و  001رأس گاومیش به صورت تصادفی در کشتارگاه شهر اهواز خونگیری به عمل آمد .زا سپ

 10دقی هق

سانتریفوژ با دور  0003در دقیقه ،سرمها جدا و تا زمان انجام آزمایش در دمای  - 20درجه سانتیگراد ذخیره گردیدند .جهت مش نتخاس صخ   

پا خس سرولوژیک به سروتیپهای  H1N1و  H3N2ویروس آنفلوانزای تیپ  ،Aابتدا تمام سرمها با کا ارق نامرد تحت نیلوئ رر رررررررگرفتن سپس ،د   

آزمایش مهار هماگلوتیناسیون بر روی آنها انجام شد .نتایج این مطالعه نشان داد که  87درصد از گاوها (نر ،% 83 /5 :ماده )% 93 /9 :و  75درصد

از گاومیشها (نر ،% 68 /6 :ماده )% 86 /1 :از نظر سروتیپ  H3N2مثب تتت بودن .د  12درص :رن( اهواگ زا د      ،% 14 /9ما :هد  )%33/3و  72درص زا د
گاومیشها (نر ،%12/8 :ماده )% 36 /1 :از نظر سروتیپ  H1N1مث تب بودند .همچن هک دش صخشم نی

 )%33/3و  72درصد از گاومیشها (نر ،%12/8 :ماده )% 36 /1 :دارای آنتیبادی بر علیه هر دو پیتورس

     12درص :رن( اهواگ زا د      ،% 14 /9ما :هد
 H1N1و  H3N2بودن .د عومجم رد

درصد از گاوها و  25درصد از گاومیشها در تست  HIمنفی تشخیص داده شدند .یافتههای این مطالعه ب تخاس صخشم راب نیلوا یار هک   

سروتیپهای  H1N1و  H3N2ویروس آنفلوانزا پتانسیل آلوده ساختن جمعیت گاو و گاومیش را در ایران دارا میباش .د ذل ا رد یتاقیقحت دیاب 

خصوص چهره بالینی و اهمیت اقتصادی آلودگی با ویروس آنفلوانزای تیپ  Aدر گاو و گاومیش صورت پذیرد.
کلمات کلیدی :آنفلوانزای  ،H3N2 ، H1N1 ،Aگاو ،گاومیش ،اهواز
*نویسنده مسئول :آریا رسولی

آدرس :دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران .تلفن9163150948 0 :

پست الکترونیکa.rasooli@scu.ac.ir :
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مقدمه و هدف
سA
آنفلوانزای انسانی حاصل از وی ور سسس ها نج ی سس سس

یکی از مشکالت همهگیر و جهانی میییباش رچ ،د ا هک     
آنتیژنهای ویروس مرتب در حال تغییر بوده و هر چند
وقت یکبار شاهد ظهور یتورس پپپها نیا زا یدیدج ی    

ض سوریود    

1968

پاراآنفلوانزای تیپ  ،3پاستورال ،هموفیلوس و لپتو ریپس اا،

A/Hong

هندو تس ا  ن (( ( ،)8ژا  نپ (( ( ،)21ش رو و  قباس ی (((( (  14و )6و
آلمان (  ) 25منتشر گردی .د تسناوت یتح نامز نآ رد ند     

نیست لذا هدف از مطالعه کنونی در درج یهاگآ لوا ه   

  

پهای     H1N1و H3N2
از وج یتورس هب یگدولآ دو پپپپپپپپ پپ

ولفنآ ا یازن     Aدر گا تروص و   

شها تسرهش ی ان   
آنفلوانزای انسانی در گاوها یمواگ و  شش شش

پذیرف .ت گزارشات سالهای  0002مبنی ب دج ر ا ندش     
سروتیپهای  H7N7 ،H5N1و  H9N2ویروس آنفلوانزای
جنس  Aبا منشأ طیور از انسان (  23و  ) 1،15نقش ویروس
  

اپیدمیولوژیآنفلوانزای انسانی و دیگری نقش وی ور سسس -
ها ویح یرامیب زورب رد یناسنا ی ا هجوت دروم ین

             

قراردارد.
آل گ یبرجت یگدو ا اهو

وریو طسوت سسسسسسسسسسسسسسسس های    

آنفل نودب تنوفع ثعاب ناسنا یازناو
ش ما ،هد ا پیتورس        

ع الالالالالالالالالالال ینیلاب تم     

 H3N2جدا  هدش  ا گ ز او ط هب ور           

مش رامیب ثعاب صخ ی گ رد ازناولفنآ هبش  و لاس هههههههههههه ههها   
گردیده ا تس

اهواز و در مرحله بعد تعیین درصد آلودگی در این دام-
ها میباشد.
مواد و روش کار

         

مزرع ،نآ هب ه اویح شقن یکی هبنج ود زا ن رد تا          

ضد  H1N1و  H3N2در خون درصد باالیی از مبتالیان به

گاومیشها به ویروسهای آنفلوانزای انسا تسد رد ین   

نزدیک تورس اب ی یییییی یییپ A/Hong Kong/1/68داشت   

آنفلوااانزای انسا ب طابترا رد ار ین ا تاناویح یگدولآ 

گردیدند ولی در همین گلهها به باال بودن تیترآنتیبا ید

از آنجا ک د ه ررر ای  یگدولآ زا یعالطا نار گ هوا ا و    

(  20و )9،6و مجار تس ا  ن (( (  ) 24جدا رق هک دنیامن  ا تب        

ارتباط با نقش وی سور

متوجه عدم اب آ هب ءالت نن نننها لگ رد  هه هههها هعلاطم دروم ی    

کاهش تولید شیر پی بردند (  10و.)7

ولفنآ ا یازن     Aرا از خ یوروش رد اهواگ نو    

(6و  .) 20اقیقحت تاعلاطم نیا زا سپ ت رد یرتمک         

اس طساوا زا ناتسلگنا لللللل لللللللهای

ش دیلوت شهاک ببس ی م ر یییی ی ییییی یییییش لثم ،دنو      ،BVD

 )Kong/1/68در خون گاوهای نقاط مختلف دنیا ریظن    

وی سور

گاوها شامل تب ،عالی ریش دیلوت شهاک ،یسفنت م و    

برخی از گاوها با بررسی خون آنها از نظر امراضی که

هن گگ گکن  گ گ تنآ دوجو رب ینبم یتاشراز یییییییییییی یییبا ید   
 H3N2آنفلوا زن اا اا ای A

نشان دهند (  11و .)2عالیم کلینیکی قابل مشاهده در این

 0991به دنبال علت قطع ناگهانی و ب د ریش لیلد نود ر   

حاضر ویروسها ولفنآ ی ا هب یناسنا یازن رس ود و پیت      

(

ض نج یازناولفنآ سوریود سسسسسس سس Aانسا اهواگ رد ار ین     

ا رد نیققحم .دوب لاهس

ویروس با شدتهای متفاوت خواهیم ب  دو (( .)5در حال
 H1N1و  H3N2محدود میباش  دن ( ( .)5در پان یمد

و همکارا  ن (( ( )9991توانس  دنت د تنآ ناتسلگنا ر یییییی ی باید   

( .)4براون و همکاران ( )8991و گانینگ

در فاص  ینامز هل ا دنفس      

 1390تاا تشهبیدر     

1391

تعداد  001نمونه خون گاو و  001نمونه خون گا شیمو
از کشتارگاه اهواز تهیه گردید .پس از انتقال نمونهها به
آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانش نارمچ دیهش هاگ    
اهواز و سانتریفوژ آنها با دور  0003به مدت  10دقی ،هق
سرمها ج و دیدرگ اد

بهای  1/5میلییی-
ویتورکیم رد ببب ببب

لیت شیامزآ نامز ات یر ا یامد رد کیژولورس ت      
درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

- 20
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تشخیص آنتیبادی ضدویروس آنفلوانزای...
سH1N1( A
دو سروتیپ از ویروس آنفل نج یازناو سس سس

و  ) H3N2از انستیتو پا رهت روتس ا یهت ن ه اب و  فتسا ا زا هد      

میکروتیوب سانتریفوژ و مایع روی یدرگ جراخ نآ ی د   .
    

 سپس س د مر رم ک اب هدش نا ا بوسر یور رب نیلوئ         

تخممرغ جنیندار  9روزه تکثی ندش هداد ر د  یارب  .این     

گلبولهای قرمز افزوده شد و رسوب به آرام مرس رد ی   

منظور  0/2میلیلیتر از هر ویروس در حف یوتنالآ هر یک   

مخلوط گردید .مخلوط سرم-گلبول قرمز نیز تدم هب    

ممر غغغ ها هب    
چند تخممرغ جنی ننن دار تل خت .دیدرگ حیق ممم ممم

 20دقیقه در دمای محیط نگهداری شد و میکروتیوبها

یگ هتفرگرارق دار   
مدت  5روز در دمای  37درجه سا تن ی ی

هر  5دقیقه به آرامی تکان داده شدند تا گلبولهای قرمز

سپس ب لقتنم لاچخی ه رد .دندیدرگ تدم نیا یط   

    

تخممرغها روزانه از نظر زنده بودن جن رب نی ر م یس ییی یییی-

رسوب نکنند .در انتها میکروتیوب حاوی سرم – گلبول

قرمز به مدت  15دقی رود اب هق     2500سا عیام و ژوفیرتن   

شدند .تلفات روز اول انکوباسیون حذف و سایر جنی ننن -

روی م کی هب ی ی رد ات دش لقتنم رگید بویتورک    

ها دعب هک یی زا         24سا ما لوا تع ا لبق  یاپ زا ان        

آزمایش مهار هماگلوتیناسیون مورد ا دوش عقاو هدافتس    

انکوباسیون  5روزه تلف میشدند به یخچال منتقل مییی-

شندد یاپ رد  .ا م ن ا  کییوتنالآ عی تخ مممممممممم ممرغغغ هاهک یی     
حداقل  21ساعت در یخچال قرارگرفتهبودند برداشت و
بعد از آزمایش از نظر توانایی هماگلوتینا سپس و نویس   
غیرفعالسازی با نیلامرف      0/200درص جح رد د
 0/5میل یی یلیت رزیرف رد یر   

مهای
مم مم

یگراد   
 - 70درج تناس ه یییی ی

نگهداریشدند (  13و .) 17
رب ا هم فذح ی ا دننکر ههههه ه ههههههههه ههای    

غیراختصاص مرد دنیارف زا نویسانیتولگامه ی ان اب           
کائولین استفاده شد .بدین منظور یک حجم  مرس ((001
یگ هب دار   
میکرولیتر) که قب ًالًال در دمای  65درج تناس ه یی یی
مدت  30دقیقه ح داد ترار ههشدههب اب دو     4ح  مج ((004
میکرولیتر)کا نیلوئ   

 25درص  د د وب رفاب ر ر رفاب( تا

       

بورات حاوی  120میلیموالر کلرور سدیم و  50میلییی-
م  هدوب کیروب دیسا لو

کککککککک ک ککک ه  pHآن با     NaOHبه    9

ر دیس هه ها تدم هب و طولخم )تس         

 20دقی یامد رد هق     

محیط نگهداری ش .د نومن سپس ههه ههههها رود اب    

 2500به

مدت  30دقیقه سانتریفوژ گردیدند و مایع رویی به یک
میکروتیوب دیگر انتقا دعب هلحرم رد .دش هداد ل      001
میکرولیت وبلگ ر ل زمرق 

      

(  18و .) 31
آزمایش مهار هماگلوتیناسیون (:)HI
در این مطالعه وجود آنتیییبا وریو دض ید سسسسسسس های
آنفلوانزای  H1N1و  H3N2در نمونههای سرمی گاوها و 
گاومیشهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز با آزمایش
مها نیا ماجنا یارب .دش یسررب نویسانیتولگامه ر              
آزمایش همانگون ش هداد حیضوت الاب رد هک ه د ،ادتبا       

درمان نمونههای سرم
در ای قیقحت ن

            

 20درص کی رد غرم د

        

سرمها تحت درمان با کائولین قرارگرفت ره زا سپس ،ه    
نوتس کی رد مرس تیلپورکیم کی زا ،یدومع

           

96

حفرهای با حفرات  Uشکل ،رقتها وتم ی ا ییات ود یل    
تهیه شد .برای تهیه این رقتها ابتدا در تمام حف نآ تار
ستون  25میکرولیتر بافر رقیقکننده  PBSریخته ش .د رد
مرحله بعد در حفره اول آن ستون  25میکرولیتر از نمونه
سرم اضا .دش طولخم یبوخ هب و هف
حفره اول آن تقر نوتس   

  

نیدب ترت یب در     

 1/2از اب هدش نامرد مرس    

کائولین تهیه شد .با انتقال  25میکرولیتر از این حف هب هر   
حفره دوم رقت  1/4از سرم تهی ت دنور نیا .تشگ ه ا    
آخرین حفره ادامه یافت و رقتها وتم ی ا زا ییاتود یل   
ش هیهت مرس دددد ددد .در آخر  

 25میکرولیت متشه هرفح زا ر      

برداشت و به ظ لقتنم ینوفعدض فر سپ .دیدرگ زا   

  

32
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تهیه رقتهای متوالی از سرم ،به هر حفره  25میکرولیتر

اختالف آنها از ن نعم یرامآ رظ ییی ییییدار ن  دوب (( .)P<0/ 05

از ویرو د هک یس ا یار       4واح ب نویسانیتولگامه د ود      

احتمال وجود آنتیبادی بر ضد هر دو سروتیپ  H1N1و
 H3N2در جمعیتهای گاو و گا رت هب شیمو ت بی    

اضافه شد .پس از  40دقیقه انکوباسیون در دمای مح طی
در هر حفره  50میکرولیتر  0/5 RBCدرصد مرغ اضا هف

 72درصد برآورد شد که ای فالتخا ن

ش  هرفح دنچ شیامزآ نیا رد .د از تیلپورکیم هب          

    

ش هد د .رد   

  

شا ده ه یا     RBCو وی اصتخا سور ص د  ا

 12و

رظن زا یرامآ     

معنیدار بود ( ()P>0/ 05جدول .)1

مطالعه انجام شده در رابطه با نقش جنسیت دامها در

حفرا دهاش ت       RBCدر ه هرفح ر       50میکرولیت رفاب ر     

فراوانی وجود آنتیبا یتورسدض رب ید پپپ پپپپهای  H1N1و

 PBSو  50میکرولیتر  RBCریخته ش .د رفح ا دهاش ت    

 H3N2نشان داد که در جمعی گ ت ا اوها و رن ی ب هدام ه    

حاوی  25میکرولیتر  25 ،PBSمیکرولیتر وی سور

50

و

ترتیب  14 /9و  33/3درصد و در جمعیت گاومیشهای

میکرولیتر  RBCبودن .د رد ای هجیتن شیامزآ ن ینامز     

نر و ماده به ترتیب

خوانده میش دهاش تارفح رد هک د       RBCت نیشن ه ی   

ضد پیتورس     H1N1وج  دو د رف نینچمه .تشا ا یناو         

 RBCو در حفرا نویسانیتولگامه سوریو دهاش ت         

 H3N2در جمعیت

روی داده باشد .سرمهایی که در آنها هماگلوتینا ویس ننن
گلبولهای قرمز تا رقت  1/ 10و یا بیشتر مها دوب هدش ر    
مث تب

تلقی میشدند ( .) 19

 12/8و  36 /1درص تنآ د یی یییبا رب ید   

وجود آنتیییبا پیتورس دض رب ید     
گاوهای نر و ماده ب بیترت ه   

 83 /5و  93 /9درص رد و د
 68 /6و 86 /1

جمعیت گاومیشهای نر و ماده به ترتیب

درص یسررب .دیدرگ نییعت د د ناشن یرامآ ا هک د      
       

در ای قم هعلاطم ن ا سی ههههههههه هه فراوان ب یتنآ ی ا ید

    

   

جنس نعم رثا تی یییییی یداری ب وارف ر ا تنآ دوجو ین یییییییی یباید   

ضدویروسهای آنفلوانزا در گاو و گاومیش و دو جنس

نداشت (  .)P<0/ 05نتایج به د هک داد ناشن هدمآ تس

ن و ر فتسا اب هدام ا هد ا نومزآ ز             Chi squareانجام   

احتمال وجود آنتیبادی بر ضد هر دو سروتیپ  H1N1و

پذیرفت و  p>0/ 05معیار قرار گرف .ت

 H3N2در جمعیت گاوهای نر و ما رت هب هد ت بی    

   

 14 /9و

 33/3درصد میباش  نیا هک د ا رظن زا فالتخ مآ اری       
معنیدار نیست ( ()P<0/ 05جدول .)2

نتایج
نتا مزآ زا لصاح جی ا شی          

 HIنشا هک داد ن

جمعیتهای گاو و گاومیش به ترتیب

رد       

جدول -1فراوانی وجود آنتیبادی بر علیه سویههای  H1N1و H3N2
آنفلوانزای  Aدر گاو و گاومیش

 12و  72درصد

H1N1

H3N2

گاو

*(12)%12

( 87 )% 87

H3N2
H1N1
*(12)%12

( 13 )% 13

گاومیش

(72)%72

( 75 )% 75

(72)%72

( 25 )% 25

نوع دام

آنتیبادی بر علیه رس وووتیپ H1N1وج نیا هک ،دراد دو    
اختالف از نظر آماری معنیدار بود (  .)P>0/ 05همچنین
شها دیسر تابثا هب 
گاوها و  75درصد از گا یمو ش ش

   

جدول-2فراوانی وجود آنتیبادی بر علیه سویههای  H1N1و  H3N2آنفلوانزای  Aدر دو جنس نر و ماده در گاو و گاومیش
H1N1
نر

(10 )% 14 /9

(65)% 83 /5

H3N2
H1N1
(10 )% 14 /9

(11 )% 16 /4

ماده

(11 )%33/3

(31 )% 93 /9

(11 )%33/3

(2)%6

نر

(14 )%12/8

(44 )% 68 /6

(14 )%12/8

(20 )% 31 /2

(64 )%001

ماده

(13 )% 36 /1

(31 )% 86 /1

(13 )% 36 /1

(5)% 13 /9

(36 )%001

نوع دام
گاو
گاومیش

H3N2

(001)%001
(001)%001

* نشاندهندهی وجود اختالف معنیدار در جمعیت ا .تس

وجود آنتیبادی برعلیه سروتیپ  H3N2در  87درص زا د
هک

م نف ی

کل

م نف ی

کل
(67 )%001
(33)%001
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بحث
  

در ای دیدرگ هدهاشم هعلاطم ن کککککککک ک ککک ه ب رت ه ت رد بی
گاوها و گاومیشهای مورد تحقیق  12و  72درص رب د   
علیه سروتیپ  H1N1و  87و  75درصد بر علیه پیتورس
 H3N2آنت یی یبا یسوریو ید

د دوجو ا .در تفای نیا هههههههههه ههها   

شباهت زیادی به مطالعات ب راکمه و نوار ا  ن (( ((( )8991و
گانینگ و همکاران ( )9991ک یتورس ه پپ پپپهاییی ف ار قو
در گا وم و رررر رد تحقی  ق ق د رار اد هههه ه بودن  د د  درا (( (  11و.)2
آلودگی به سروتیپ  H3N2در گاو بیشتر از  H1N1مییی-
باش  د (( ( .)7اگ دع هچ ر ه ههههه های از مح نکاو نیقق شششش شهای   
متقا یتورس اب ار یعیسو عط پپپپپپپپ پهای     H1N1و  H3N2در
گاوها شرازگ  دومن هههههه هان  د (( ( .)2در سال    8991/9991
و 9991/0002سازمان جهانی بهداشت از ورس تتیپهای
 H1N1و  H3N2جهت واکسنهای انسانی ا دومن هدافتس   
(ای سکاو ن ننننن هاقتنا لباق و دنشابیم هتشک  اسین ل ت )دن             
(  29و .)72در این سالها همزمان با واکسینا ناسنا نویس   
بر علیه سروتیپهای فوق تیتر خونی فوقالعاده باالیی بر
علیه  H3N2در خون گاوها مشاهده گردید که ای م ن یی ییی-
تواند مطرحکننده احتمال وجود چرخهی انسانی-گاوی
ویروس آنفل ازناو ) (human-bovine cycleباش .د رگا   
چه برای اثبات ای ریو دیاب هیضق ن و زا س

گاو دج اه ا     

گردد ولی باال بودن تیترآنتیبادی ضدویروس  H3N2در
خون گاوها و آلودگی انسان به این سروتیپ در سرتاسر
اروپا و ن لتخم یحاو فف فففی از جها ار قوف یروئت ن

توق     

تنفس ص زین ی ا  قد ا نیا تس ا هک دراد دوجو ناکم            
آلودگی به ویروس آنفلوانزای جنس  Aدر گاوها یک

امر تحت کلینیکی باشد و افزایش تیتر خونی الزام ًاًا دلیل
بر ابتالء به بیماری نباشد ( .)3برای اینکه نشان داده ش دو
که ویروس آنفلوانزای جنس  Aمیتواند عام یرامیب ل   
در گاوها باشد به مطالعات بیشتری احتیاج ا .تس با نیا    
وج د ناشن دو ا ش هد ده یبرجت یگدولآ هک تسا       

     

گوسالهها به سروتیپهای گاوی (  22و )4و خوکی ( ) 16
با بروز عالئم کلینیکی همراه بوده ک م ه یی یییتوان رگنایب د   
بیماریزا بودن این ویروس برای گاوها باشد .در رو هیس
بروز آنفلوانزای  Aگاوی را همزمان با شیوع بیما رد یر
انسان و شروع فصل ابتالء به آنفلوانزا در نیمکره ش یلام
گزارش ک در هههان  د ( ( .)12وی سور

ولفنآ ا سنج یازن    

A

عالوه بر ایجاد عالئ م اهواگ رد یکینیلک م یییی یییییتوان اب د   
قس وط تولید شیر در آنها برای یک دوره کوتا رمه ه اه   
باشد که از نظر اقتصادی با خسارت باالیی همراه ا .تس
مح قق ین انگلیسی از سال  0991به بعد متوج ندش ه د   
ک رود شهاک ه

هههه های تولی رادواگ رد ریش د یییییی یها نآ ی   

کشور متداول ا تس

ی-
که هیچکدام در ارتباط با رامیب  یی یی

های رایج کاهنده شیر شا لم

 ،IBR ،BVDلپتو ،زوریپس

سالمونلوز و  ...نمیباشد (  .) 10در مطالعهای که در سال
 2002در انگلس رد نات  5گل  رب ه ر یو   
گردید تیتر خ نو

اگر چه تیتر باالیی از آنتیبادی بر علیه ویروسهای

 40رأس گا اب و   

 60درص وم ناواگد رر رررد مطالع رب ه ای   

آنفلوانزای جنس Aپیتورس

ولی نمیتوان به ط رو

قاطع عالئم تنفسی گزارش شده در گاوهای مختلف

    

سابقه افت دورهای تولید شیر صورت دهاشم تفریذپ ه   

میبخشد (  30و .) 28 ، 26
انسانی در گاو گزارش شده ا تس

گردید ،ثانی ًاًا همانگونه که در م وریو ریاس درو سسسسسسس های

ار

به ویروس آنفلوانزا مربوط دانست چرا که او ًالًال همزمان
با تیتر باالی سرمی بر علیه آنفلوانزای انسانی تیتر باالیی
بر علی وریو ریاس ه سسسسسسس ها هدهاشم اهواگ رد یسفنت ی     

 H1N1و  56درص رب د ای   

 H3N2روندی صعودی داش  ت ( (  .) 10تیت ینوخ تبثم ر    
برای آنفلوانزای جنس  Aبه همراه افت تولید شیر و تیتر
منفی برای سایر بیماریهای کاهن د ریش دیلوت هد ر نیا     
دسته از گاوها این تئوری را مبنی بر ن سوریو نیا شق   
در کاهش تولی م توق ریش د

یییی یییییبخش .د تفای هه هههها نیا ی   
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Abstract: Blood samples were collected randomly from 100 cattle and 100 buffaloes
slaughtered at Ahvaz municipal abattoir. The sera were separated after centrifugation (3000
rpm for 10 min.) and stored at -20°C till assayed. For detecting serologic response to H1N1
and H3N2 influenza viruses, all samples were treated with kaolin, then hemagglutination
inhibition (HI) test was performed. The results of this study showed that, in cattle 87 percent
(males: 83.5% , females: 93.9%) and in buffaloes 75 percent (males: 68.6% , females: 86.1%)
were positive for H3N2. In cattle 21 percent (males: 14.9% , females: 33.3%) and in buffaloes
27 percent (males: 21.8% , females: 36.1%) were positive for H1N1, and 21 percent of cattle
(males: 14.9% , females: 33.3%) and 27 percent of buffaloes (males: 21.8% , females: 36.1%)
were positive for both H1N1 and H3N2 viruses. Totally 13% of cattle and 25% of buffaloes
were negative. Our findings showed that H1N1 and H3N2 strains of influenza virus have
potential to infect cattle and buffaloes in this region. Therefore, further researches should be
focused on clinical feature and economic importance of influenza A infection in cattle and
buffaloes.
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