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بررسی سرواپیدمیولوژیکی ویروس بلوتانگ در بزهاي
استان چهار محال وبختیاری
2

وحید نعمان *1و هدي ارزاني

 -1دانشیار گروه دامپزشکی بخش تحقيقات علوم دامی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،
سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي ،اصفهان ،ايران

 -2دانش آموخته كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش م كي روبيولوژي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد نا يي ن ،نائين ،ايران
تاریخ دریافت49/7/01:

تاریخ پذیرش96 /3/ 18 :

چکیده
در این مطالعه جهت تشخیص آنتی بادی ویروس بلوتانگ در بز استان چهارمحال و بختياري تحقیقی در سال  1394در دو منطقه اکولوژیکی انجام گرفت.

نمونههای خون بصورت تصادفي از بزهاي دو منطقه اخذ شد .برای بررسی آنتی بادی اختصاصی بلوتانگ نمونههای سرمی با آزمون الیزای رقابتی مورد

بررسی قرار گرفتند .از  350 1نمونه سرم بز  % 57 / 48مثبت ارزیابی شدند .دربررسی شیوع سرمی ویروس بلوتانگ در جمعیت بز از  025نمونه سرم منطقه

جلگهای و  038نمونه سرم منطقه كوهستاني به ترتیب  % 79 /04و  % 43 / 98نمونهها مثبت ارزیابی شدند .اختالف معناداری از نظر موارد مثبت در دو منطقه
مشاهده شد ( .)P<0.05در مقایسه بین ردههای سنی مختلف براساس محاسبات آماری اختالف معناداری از نظر موارد مثبت مشاهده شد و درگروه سني

بيشتر از دوسال بيشترين موارد مثبت مشاهده شد ( .)P<0.05بين جنس و موارد سرمي مثبت ارتباط وجود داشت و موارد سرمي مثبت در نرها بيشتر از

مادهها بود ( .)P<0.05در مقایسه بین سابقه سقط وشیوع بیماری اختالف معناداری بین موارد مثبت مشاهده شد ( .)P<0.05نتایج موید آن است که

ویروس بلوتانگ در مرکز ایران گسترش یافته است و به نظر میرسد بیماری در این منطقه اندمیک باشد و انجام تحقیقات بیشتری در خصوص سروتيپهاي

يزا دراین منطقه مورد لزوم است.
بيمار 

واژههای کلیدی :بلوتانگ ،سرواپيدميولوژي ،الیزای رقابتی ،بز ،استان چهارمحال و بختياري ،ایران
*نويسنده مسئول :وحيد نعمان

آدرس :اصفهان بلوار کشاورز ،شهرک امیریه ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان،گروه دامپزشکی ،بخش تحقیقات علوم دامی.

تلفن130- 37885460 :

پست الکترونیکvnoaman@gmail.com:
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مقدمه

سال  999 1شيوع ﺎﻤﻴﺑ ري ﻪﺑ

بلوتانگ یک بیماری عفونی و غیرمسری در نشخوار
کنندگان اهلی و وحشی است .عامل بیماری از آربو
سهای دامی است .ویروس بلوتانگ از جنس
ویرو 
ُاُاربی ویروس است و در خانواده رئوویریده قرارگرفته

ﻮﻃ ر ﺮﺘﺴﮔ ده درارو ﺎﭘ ،

ﺎﻤﺷ ل ،ﺰﻛﺮﻣ و ﻮﻨﺟ ب آ ﻜﻳﺮﻣ ــ ﺎ ،آ ﻘﻳﺮﻓ ـﺎ ،ﺎﺧ ور ﻧﺎﻴﻣ ـﻪ،
ﻪﺒﺷ

ﺎﻗ ره

ﺪﻨﻫ ،

ﻦﻴﭼ ،

ﻮﻨﺟ ب آﺳ ــ ﺎﻴ و اﺳـ ﺮﺘ ا ﺎﻴﻟ

گسترش یافت .آثار ويروس بلوتانگ در همه قارهها
به جز قطب جنوب ديده شده است (  .) 25یکی از

است ( .)6پشههای کولیکوئیدس در انتقال بیماری

دالیلی که برای حرکت ویروس به سمت نواحی

نقش مهمی دارند .متاسفانه در سالهای اخیر به علت

شمالی کره زمین ارائه شده است ،پدیده گرم شدن

افزایش نسبی دما ،فعالیت ناقلین این ویروس

یباشد .به طور قطع این موضوع در
کره زمین م 

یه ا ی
گسترش یافته که این موضوع منجر به اپیدم 

توسعه جمعیت ناقلین و یا در گیر شدن گونههای

گسترده و متعدد در سراسر جهان شده است .از زمانی

سردزی کولیکوئیدس در انتقال ویروس نقش داشته

که بیماری بلوتانگ در سال  1998به اروپا رسید ،این

است ،به همین دلیل این بیماری را به عنوان بیماری

بیماری باعث مرگ بیش از یک میلیون گوسفند شده

یکنند ( .)6،4در کشورهای
نوظهور در اروپا قلمداد م 

تهاي
تهای حاصل از عفون 
است (  .) 21در خسار 

همسایه نیز گزارشات متعددی ازشیوع بیماری و

ويروس بلوتانگ عالوه بر هزینههای درمانی وکنترلی،

جداسازی ویروس وجود دارد Hafez .و همکاران

شاهد تلفات دام ،کاهش تولید و کاهش کیفیت

برای اولین بار در سال  1978در یک بررسی در عراق

محصوالت دامی ،کاهش باروری ،محدودیت تجارت

نشان دادند که  %9/5از گوسفندان و  % 16 / 36از بزان

یباشیم ( .) 23
بین المللی وفراورده های بیولوژیکی م 

نمونه گیری شده از نظر سرمی با آزمایش رسوبی

در این بین مشکالت توليد مثلي در دام از اهمیت

مثبت بودند (  Akhtar .) 14و همکاران در سال 997 1

ویژهای برخوردارند ،که عمومًاًا شامل ناتواني در

در پاکستان بطور تصادفی از  38گله گوسفند 380

توليدمثل ،سقط ،موميا يي

شدن جنين ،به دنياآوردن

یهای
جنين مرده ،ناهنجاریهای مادرزادي و نارسائ 
يباشد .عالوه بر ابتال و
فعاليتي در نوزادان زنده م 
مرگ ومیر ،همان گونه که اشاره شد ،بلوتانگ باعث
اختالل در تجارت دام و تولیدات دامی شده است

نمونه جمع آوری کردند ،که  % 48 /4نمونهها که با
آزمایش الیزای رقابتی آزمایش شده بودند ،مثبت
ارزیابی شدند (  Smiriti.) 14و  Shringiدر سال
 2005در یک بررسی سرولوژیک مقایسهای براي
تعیین آلودگی ویروس بلوتانگ در گلههای بومی

( .)71در یک بررسی در سال  999 1این خسارت در

گوسفند و بز در ایالت راجستان در هند ،حساسیت و

حدود  3میلیارد دالر برآورد شده است ( .)7تخمین

ویژگی تست االیزاي رقابتی را باالتر از

یشود که ساالنه تنها در آمریکا  25 1میلیون دالر
زده م 

کانترایمونوالکتروفورز و آگار ژل ایمنودیفیوژن

خسارت ایجاد نماید .اولين مورد بلوتانگ در سال

گزارش کردند (  Bastawecy .) 27وهمكاران در سال

1800

درآفريقاي جنوبي تشخيص داده شد ،اما

جز يي ات آن تا سال  1900مشخص نشد (  .) 24اولين
گزارش آن در اياالت متحده در سال  1950بود .در

 2006در بررسی ویروس بلوتانگ در کشور مصر
توسط آزمایش االیزاي رقابتی در نمونههای سرم
خون گوسفند ،بز و گاوهاي به ظاهر سالم از هر دو

بررسی سرواپیدمیولوژیکی ویروس بلوتانگ35 ...

جنس در طول چهار فصل سال  % 54آلودگی گزارش

سال  97 14وجود آنتی بادي ضد ویروس بلوتانگ را

کردند .آنها این گونه استدالل نمودند که به دلیل

در سرم  2921رأس حیوانات ذبح شده (گوسفند ،بز،

عدم وجود برنامه واکسیناسیون در کشور مصر ،تست

گاو و شتر) درکشتارگاههاي دو استان تهران و فارس

االیزاي رقابتی به دلیل حساسیت ،ویژگی و صحت،

را به روش ژل دیفوزیون بررسی نمودند ( .)1خضری

یک تست خوب براي ارزیابی سرمی این بیماري در

و همکاران در سال  2013گوسفندان استانهای غربی

وهمکاران در سال

و شمال غربی ایران را با روش االیزای رقابتی برای

 2010ژن  NS1را در دستور کار خود قرار داده و

یافتن آنتی بادی بر علیه ویروس بلوتانگ مورد

توانستند  24سروتایپ ویروس بلوتانگ را در چین

ارزیابی قراردادند ( .)51ایران به جهت داشتن شرایط

شناسایی کنند ( Gur .)13و همکاران در سال 8 00 2

اقلیمی ویژه ،همواره ازدیرباز خواستگاه پرورش

شیوع سرمی بلوتانگ را در گوسفند به روش الیزا در

گوسفند وبز بوده است در بین استانهای کوهستانی

جنوب ترکیه (  684نمونه)  5/ 29در صد اعالم کردند

فالت مرکزی ایران استان چهار محال وبختیاری،

(  .) 10روش خنثیسازی سرم ( )SNحساسترین

شرایط اقلیمی مناسبی جهت پرورش انواع دام

یباشد ،اما به علت زمان
روش ارزیابی سرولوژیک م 

یباشد .ریزشهای جوي
بخصوص گوسفند وبز دارا م 

گیر بودن کاربرد چندانی ندارد (  Garcia .) 18و

و برف و باران در این استان منشاء سرشاخههاي

همکاران در سال  2009نشان دادند شیوع بیماري در

تهای
رودخانه كارون و زاينده رود شدهاند که دش 

نشخوارکنندگان باالي  1سال بیشتر از جوانترها است

آبرفتي وفالت های جلگه ایی را در استان تش يك ل

و دلیل آن را این گونه توجیه کردند که

داده و در مجموع بستری مناسب را برای تکثیر وبقا

نشخوارکنندگان باالي یک سال نسبت به جوانترها به

ی آ و ر د  .از ر و ای ن
انواع پشههای بیماری زا فراهم م 

مدت طوالنیتری در معرض خطر عفونتاند .در

تحقیق اولین گزارش در خصوص شناسایی سرمی

استرالیا مشخص شده است که بیماري در گوسفندان

ویروس بلوتانگ به روش الیزای رقابتی در استان

 3ساله و باالتر و در ترکیه در گوسفندان باالي  2سال

یباشد.
چهار محال وبختیاری م 

اتفاق می افتد ( Worwa .)9و همکاران در سال

مواد و روش کار

سطح ملی م 
یباشد (Yin.)3

یسازی سرم ( )SNرا به منظور
 2013روش خنث 

یکی از روشهای مهم در تشخیص ویروس بلوتانگ

تعیین مقدار آنتی باد 
یهای خنثی کننده و نیز

آزمون الیزای رقابتی است .در این روش آنتی

تشخیص سروتایپ ویروس با استفاده ازپالسما به کار

باد 
یشوند .امروزه این
یهای ضد  VP7ردیابی م 

بردند .طبق نتايج حاصل ،حيوانات درگير با سويه

روش به دلیل ویژگی باال ،سرعت عمل وسهولت کار

اروپاي شمالي  BTV8تيتر آنتي بادي پا يي ني را

به عنوان یک روش استاندارد مورد توجه است .به

خصوصًاًا پس از تجويز واكسن و يا ايجاد عفونت

نحوی که در کلیه آزمایشگاههای مرجع بین المللی

تجربي نشان دادند (  Yousef.) 30وهمکاران در سال

شهای
جهت ارزیابی نمونههای خون عالوه بر رو 

 2012در عربستان سعودي شیوع سرمی به روش الیزا

مولکولی از این روش نیز استفاده میشود .در واقع

را  % 54 /4گزارش نمودند (  .) 32افشار وکیوانفر در

الیزای رقابتی به عنوان یک ابزار قوی در مطالعات
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یباشد
سرواپیدمیولوژیکی ویروس بلوتانگ مطرح م 

سي) در آزمایشگاه ،نمونهها تا انجام آزمايش اليزاي

(  .) 14،5،2در این پژوهش ابتدا اطالعات مورد نیاز

رقابتي در فريزر منهاي  20درجه نگهداري شد .جهت
انجام آزمايش اليزاي رقابتي از

توسط پایگاههای آماری سازمانهای ذی ربط،

Pourquier ElLISA Bluetongue Competition

(سازمان جهادکشاورزی و اداره کل دامپزشکی استان

ساخته شده در مونت پلیه فرانسه و تحت نظر شرکت

چهار محال و بختياري) ونیز تکمیل پرسشنامه توسط

 IDEXXاستفاده شد .این کیت تشخیصی جهت

مراکز پرورش دام جمع آوری شد .بر اساس مطالعات

یهای تولید شده در سرم بر علیه
شناسایی آنتی باد 

قبلی اگر شیوع بلوتانگ  50درصد در نظر گرفته شود

پروتئین  VP7ویروس بلوتانگ طراحی شده است.

و با اطمینان  % 95و دقت  0/ 05تعداد نمونه حداقل

اين يك ت داراي كنترل مثبت و منفي بوده و قادر به

یشود که براي كاهش اثر خوشه
 384نمونه محاسبه م 

شناسایی آنتی باديهاي ضد ویروس بلوتانگ در سرم

بندي واثر طرح اين تعداد به  1350نمونه افزایش

یباشد .مراحل
و پالسماي گاو ،گوسفند و بز م 

يافت .بر اساس جمعیت گلهها در دو منطقه

آزمایش الیزا طبق توصیهی شرکت سازنده انجام

کوهستانی و جلگهای این تعداد نمونه به نسبت بین

گرفت و میزان جذب نوري حفرههای پلیت در طول

این مناطق تقسیم شدند .بر اساس اعداد تصادفی در

موج  450نانومتر توسط دستگاه قرائت کنندهی الیزا

هر منطقه گلهها را انتخاب و از هر گله  10عدد نمونه

قرائت و ثبت و موارد منفی ،مشکوك و مثبت مشخص

تصادفي از بزهاي سالم اخذ شد .از هر دام  10سي

شد و سپس نتایج بدست آمده توسط نرم افزار SPSS

سي نمونه خون از ورید وداج (سياهرگ گردني) اخذ

و آزمون مربع کای ،مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار

و در لولههای آزمايشگاهي جمع آوری شد .پس از

گرفت.

جداسازي سرم توسط سانتریفیوژ (به ميزان  2سي
نتایج
در چهار جدول ونمودار خالصه شده است.

جدول -1فراواني سرمي ويروس بلوتانگ در بزهاي نمونه گيري شده در دومنطقه استان چهار محال وبختیاری
نتيجه آزمايش
منطقه نمونه

جلگهای

گيري
كوهستاني

جمع كل

منفي

مثبت

مشكوك

فراواني مطلق

70

411

39

جمع كل
520

فراواني نسبي در كل مناطق

5.91%

44 %

30

2. 89 %

52 %

فراواني نسبي در این منطقه

31. 46 %

79 .40%

7. 50 %

100 .0%

.

.

38

فراواني مطلق

446

563

91

فراواني نسبي در كل مناطق

33 .40%

27 .40%

1. 41 %

48 %

فراوانی نسبی در این منطقه

53

43

2. 29 %

100 .0%

58

1350

4. 30 %

100 %

73 %

فراواني مطلق كل
فراواني نسبي کل

يك ت تجاري

.

98 %

516
22 %

.

.

776
38

48 %

.

57

830
.

61
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جدول -2فراواني سرمي ويروس بلوتانگ در بزهاي نمونه گيري شده بر اساس سابقه سقط در استان چهار محال وبختیاری
نتيجه آزمايش
خیر

سابقه سقط

فراواني نسبي در كل

جمع كل

510

702

55

فراواني مطلق
فراواني نسبي در این گروه

بلی

منفي

مثبت

مشكوك

78 %

.

52 .0%

37

04. 25 %

41 %

.

55

جمع كل
267 1

4. 07 %

85 %

4. 34 %

100 .0%

93

.

فراواني مطلق

6

74

3

83

فراواني نسبي در كل

0. 44 %

5. 48 %

0. 22 %

6.51%

فراوانی نسبی در این گروه

7. 23 %

89

3. 61 %

100 .0%

فراواني مطلق كل

516

58

1350

4. 30 %

100 %

فراواني نسبي کل

22 %

16 %

.

776

.

48 %

38

.

57

جدول  -3فراواني سرمي ويروس بلوتانگ در بزهای نمونه گيري شده بر اساس جنس در استان چهار محال وبختیاری
نتيجه آزمايش
منفي
جنس

ماده

فراواني مطلق
فراواني نسبي در كل جنس
فراواني نسبي در این جنس

نر

جمع كل

مثبت

مشكوك

جمع كل

454

34

917

429
13. 78 %
78 %

فراواني مطلق

.

46

33

2. 52 %

93 %

63 %

49 .15%

3.17%

100 .0%

322

24

433

87

.

.

67

فراواني نسبي در كل جنس

6. 44 %

85 %

.

23

1. 78 %

07 %

فراوانی نسبی در این جنس

.

20

36 %

.

74

5. 54 %

100 .0%

.

38

48 %

.

57

09 %

فراواني مطلق كل
فراواني نسبي کل

516
22 %

776

.

58

1350

4. 30 %

100 %

32
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جدول  -4فراواني سرمي ويروس بلوتانگ دربزهای نمونه گيري شده بر اساس سن در استان چهار محال و بختیاری
نتيجه آزمايش
منفي
فراواني مطلق
بیش از  2سال

سن

 6ماه تا  2سال

زیر  6ماه

جمع كل

مثبت
727

471

مشكوك
55

جمع كل
3 25 1

فراواني نسبي در کل سنین

89 %

.

34

85 %

.

53

4. 07 %

81 %

فراواني نسبي در این سن

59 %

.

37

02 %

.

58

4. 39 %

100 .0%

.

92

فراواني مطلق

45

34

3

28

فراواني نسبي در کل سنین

3. 33 %

2. 52 %

0. 22 %

6. 07 %

فراواني نسبي در این سن

54

41

3.66%

100 .0%

فراواني مطلق

0

51

0

51

فراواني نسبي دركل سنین

.0%

1. 11

0%

1. 11

فراواني نسبي در این سن

0%

100 .0%

0%

10 0.0%

فراواني مطلق جمع کل

516

جمع کل فراوانی نسبی

بحث

88 %

22 %

.

.

46 %

.

776
38

48 %

.

57

58

1350

4. 30 %

100 %

و قابوسی ثبت شد .اما تاکنون نوع سروتایپ ویروس

مطالعهی حاضر یک مطالعهی سرواپیدمیولوژیک بوده

در بزمشخص نشده است .همچنین نتایج آزمونهای

که شیوع سرمی بلوتانگ را در بزان دو منطقه استان

سرولوژی از شیوع باالی ویروس بلوتانگ درجمعیت

چهار محال و بختیاری براي اولین بار بررسی کرده و
ارتباط آن را با فاکتورهاي میزبانی و محیطی نشان داده

یکند .این نتایج نشان داد ،شیوع
بزان کشور گزارش م 
سرمی ویروس در بز از گوسفند باالتر است با این

است .حدود  26میلیون بز در ایران وجود دارد که

حال تاکنون بیماری به شکل بالینی درگله های بز

یشود .در ایران
گوشت ،شیر و موی آنها مصرف م 

گزارش نشده است .نقش بز در حفظ و بقای ویروس

اولین شواهد از ویروس بلوتانگ در بز توسط حسامی

بلوتانگ در طبیعت هنوز شناخته شده نیست ( .) 12

بررسی سرواپیدمیولوژیکی ویروس بلوتانگ39 ...

دربررسی انجام شده شیوع سرمی ویروس بلوتانگ

ماه سن  ،%1 00از  28نمونه سرم بین شش ماه تا دو

در جمعیت بزان از  520نمونه سرم منطقه جلگهای و

سال سن  % 41 / 46و از  3 25 1نمونه سرم باالی دو

 830نمونه سرم منطقه كوهستاني به ترتیب  % 79 /40و

سال سن

 % 58 / 02مثبت ارزیابی شدند .براساس

 % 43 / 98مثبت ارزیابی شدند ،و اختالف معناداری از

محاسبات آماری اختالف معناداری از نظر موارد

نظر موارد مثبت در دو منطقه مشاهده شد

مثبت مشاهده شد (.)df=4, χ 2=21.004,P=0.0003

( .)df=2, χ2=224.2,P<0.0001بیشترین درصد

در نتایج نعمان وهمکاران ( )8 00 2نیز بیشترین موارد

آلودگی مربوط به منطقهی جلگهای وکم ترین مربوط

مثبت در ردهی سنی زیر یک سال گزارش شد که

یباشد .دلیل این اختالف را
به منطقهی كوهستاني م 

نتایج این بررسی با گزارش عنوان شده هم خوانی

یتوان به مطلوب بودن شرایط آب و هوایی ،مناسب
م

دارد (  .) 24در مقایسه بین دو جنس نر وماده در

بودن دما ،رطوبت کافی ،میزان بارندگی در منطقهی

جمعیت بزان ،از  917نمونه سرم جنس ماده % 49 /15

جلگهای و تاالبهاي اطراف رودخانه ارمند ،به عنوان

واز  433نمونه سرم جنس نر  % 74 / 36مثبت ارزیابی

زیستگاه پشهی کولیکوئیدس که ناقل بیماری است،

شدند ،شیوع سرمی ویروس بلوتانگ درجنس نر

بیان نمود .از این رو نتیجهی این مطالعه تأثیر دو

بیشتر ازجنس ماده ارزیابی و اختالف معناداری از نظر

عامل دما ورطوبت را در شیوع سرمی ویروس در

موارد مثبت مشاهده شد (.)df=2, χ 2=88.734, P<0.0001

منطقه توجیه میکند ،که با نتایج خضري وعظيمي

درنتایج نوروزيکیا و همکاران (  ،) 2014حسن پور و

(  ،) 2012نوروزی کيا وهمکاران (  ،) 2014خان بابایی

همکاران ( ،)8 00 2خلیلی و مظفری (  ) 2012نیز

وهمکاران (  ) 2012همخوانی دارد .همچنین گلههای

شانس ابتالی جنس نر ،بیشتر از ماده گزارش شد

بز در خراسان رضوی ،کرمان و اصفهان به ترتیب

(  .) 11 ، 21 ، 22 ، 26در جمعیت بزان از  267 1نمونه

 % 67 /7 ،% 87 /6و  % 49 /91از موارد مثبت را شامل

سرمی بدون سابقه سقط و  83نمونه سرمی دارای

یشوند .در شیراز ،درصد موارد مثبت درگله های بز
م

سابقه سقط به ترتیب  % 55 / 41و  % 89 / 16نمونه مثبت

 % 74 /2و در گلههای گوسفند  % 72 /2برآورد شدند.

ارزیابی شد .براساس محاسبات آماری ( df=2 χ

نرخ شیوع سرمی ویروس بلوتانگ در گلههای بز

 )2=37.757, P<0.0001اختالف معناداری بین موارد

جنوب شرق ایران  ،% 67 /7در عربستان  % 53 /3ودر

مثبت مشاهده شد .که این نتیجه با شماری از نتایج

غرب بنگال هند  .%66/ 95مثبت ارزیابی شدند .در

حاصل هم خوانی دارد ،از جمله  Formentyو

اکثر موارد ،بررسی حاضر با گزارشات عنوان شده هم

همکاران سال  1994در ساحل عاج نشان دادند که

خوانی دارد .تفاوت مشاهده شده در شیوع را میتوان

شیوع سرمی ویروس بلوتانگ در حیوانات داراي

به اختالف در وضعیت آب و هوایی ،جمعیت گله،

سابقهی سقط ،بیشتر است .همچنین  Toussaintو

کنترل کیفی آزمایشات ،روش نمونه گیري ،حجم

همکاران سال  2007در بلژیک نشان دادند که بیماري

نمونه و کیت الیزاي تشخیصی نسبت داد

طها و  50درصد
بلوتانگ مسبب  25درصد سق 

(  .)21،31، 16 ، 19 ، 24 ، 20 ، 26در مقایسه بین ردههای

یها در گوسفندان است .خان بابایی وهمکاران
نابارور 

سنی مختلف گلههای بز از  51نمونه سرم زیر شش

(  ) 2012در سنندج نشان دادند گوسفندانی که از نظر
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Abstract
In this study a serological survey was carried out to detect group specific blue-tongue virus antibodies
in goats serum collected in two regions of Chaharmahal-Va-Bakhtiari province of Iran in 2015. Blood
samples were taken randomly. A competitive enzyme linked immunosorbent assay(C-ELISA) was
conducted to test the serum samples for blue tongue virus (BTV) group specific antibodies. BTV
seropositive reaction were obtained in 776 (57.48%) out of 1350 tested sera. From 520 serum samples
in plain region and 820 serum samples in mountain region, the rate of positivity was 79.04% and
43.98%, respectively. Higher seroprevalence was observed in plain region (P<0.05). Significant
difference was found within age groups and upper than two years group had higher seropositive than
other groups (P<0.05). An association was found between seropositivity and sex, males had higher
seropositive than females (P<0.05). An association was found between seropositivity and abortion
history (P<0.05). The results support the conclusion that BTV was widespread in this area of Iran and
suggest that it may be endemic and need for further investigation to determine the serotypes and
vectors of BTV in this region.
Keywords: Blue-tongue, Seroepidemiologic, C-ELISA, Goat, Chaharmahal-Va-Bakhtiari province,
Iran
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