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بررسی آلودگی با هرپس ویروس تیپ  1گاوی ( )BoHV1در سرم شترهای
یک کوهانه ( )Camelus dromedariusاستان یزد

علیرضا سازمند1و ،*4مسعودرضا صیفی آباد شاپوری ،2سید حسین حکمتی مقدم

3

 .1مربی گروه کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،ایران

 .2استاد گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

 .3استادیار گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 -4گروه پاتوبیولوژی ،دانشگاه دامپزشکی وین ،وین ،اتریش

تاریخ دریافت 41 :اسفند 1931

تاریخ پذیرش 31 :تیر 2931

چکیده
به منظور بررسی سرواپیزئوتولوژیک آلودگی شترهای یک کوهانه استان یزد با هرپس ویروس تیپ  1گاوی 05 ،نفر شتر تحت

بررسی قرار گرفتند .سرمها با استفاده از روش خنثی سازی ویروس جهت جستجوی آنتیبادی علیه این ویروس مورد آزمایش قرار

گرفتند .براساس نتایج به دست آمده ،هیچ یک از شترهای مورد بررسی دارای سرم مثبت نبودند .مطالعهی حاضر نخستین تالش

جهت یافتن هرپس ویروس درسرم شترهای ایران است .جهت پیبردن به اهمیت این بیماری در کشور ،بررسیهای بیشتر در نواحی

مختلف ضروری به نظر میرسد.

کلمات کلیدی :شتر ،هرپس ویروس تیپ  1گاو ،سرواپیزوئوتولوژی ،یزد
٭ نویسنده مسئول :علیرضا سازمند

آدرس :گروه پاتوبیولوژی ،دانشگاه دامپزشکی وین ،وین ،اتریش .تلفن0043 )1( 2218 7 507 2 :
پست الکترونیکalireza.sazmand@vetmeduni.ac.at :

 01نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره دهم ،شماره اول ،3931 ،پیاپی 82

مقدمه

ش  میدق یایند یاهرت ((( (((( Old World Camelidsیا

تورم بینی و نای عفونی گاوی ( )IBRکه با سپره    

وی پیت سور     

 1گا  یو

(( ( )BoHV1از زی وناخ ر اد هههه هی

 )OWCشا هرتش لم ا هوک کی ی اهن

((((((((( (((( Camelus

 )dromedariusو دو کوهانه ()Camelus bactrianus

آلفاهرپس ویرینه در خانوادهی هرپس ویروسها ایجاد

به عنوان حیواناتی مقاوم به طیف وسیعی از بیماریهای

مهمترین بیماریهای حیوانات مزرع اصتقا رظن زا ه د ییی یییی

یک ایند یاهرتش ه ی    
شناخته شده اند ( 3و  .) 29در حالی ی

دیگر از جمله بزها ،گوسفندان ،گاومیشها و شترسا نان

آلپاکا و ویکوانا به نظر میرس ژوتاپ هب تبسن د نننن نننننهای

میشود ،علیییرغم زیم ا و گرم ن

پ ریم ا نیی  ،،،،،، ،،،،،یک زا ی

است .گاوها دنتسه یلصا نانابزیم   ..... ....اگرچ تاناویح ه   

ممکن است با  BoHV-1آل دنوش هدو    و میییتوانن هب د   

عنوان مخا  لماع نز ب  شقن یرامی داش ب هت ا  دنش (((((( ((((((( .) 23
انتقال ویروس با تماس مستقیم و یا از طریق میقتسمریغ

و از غذا و  بآ آ  هدولآ یندیماش اقافت م ییییی ی یییی یافت نیا .د     

ویروسی ک لها تاناویح ه ییی یییی دیگ م هدولآ ار ر ییی ییییکنند

جدید ) New World Camelidsیا  )NWCشامل الما،
ویروس اسح ی سس سسسس ست نشاب ر دددددد د و مح قق ین  ی از هلمج       
 Williamsو همکاران ( BoHV-1 )1 99 1را از الماها و
آلپاکاهای بیمار جدا ک در هههان  د ( (  .) 31ش عوی
بیما اهرتش هک یراوم رد یر

زا یرتالاب   

رچ ا اگ ه ب کرتشم  ا       

    

ی بیش اب رت   
ویروس در سراسر دنیا وج رامیب و دراد دو یی یی

نشخوارکنندگان دارند گزارش شده است ( ، 24 ، 21 ، 14

ترشحات چرکی(موکوسی) ،درگیری برنشها و ریهها

انسفالیت ،کوری و سرفهی پیشرونده همراه است ( ، 10

    

(( (((  Nawal .) 25و

سندرمها اشن اب یسفنت ی ن هههه هههههها ،ینیب باهتلا ،هفرس ی     
و ورم ملتحمه همراه اس ناشن .ت هه هههها ومع یرامیب ی می    

تب ،بیحالی ،بیاش یاهت ی  طقس  ،و ریش دیلوت شهاک

ایجاد میکند (  17و  .)91خسارات اقتصادی بیما رد یر

صنعت دامپروری ناشی از س طق  ،نازایی ،کا ،دیلوت شه   

 29و  BoHV-1 .) 31در ش ب اهرت ا ب وکنور پپپپپپ پنوم ،ینو    

 82و  .) 29آنت یی یبا لع رب ید یییی ی ییی ه  BoHV-1در الماها و 
آلپاکاهای کشور پرو یافت ش  تسا هد

همکاران (  ) 18برای اول سادج راب نی ا یز      BoHV-1از
شترهای مصر را گ و دندرک شراز

 Intisarو همکا نار

مرگ در اثر بیماریها ثا رد و ینس ره رد یسفنت ی ر     

(  ) 13شوا ره طابترا زا یده پ یو س روس فع اب و تن             

هزینهی درمان عفونتهای ثانویهههی باکتریایی یراجم    

دهکردی و همکاران ( )62برای اولین بار در ایران موفق

بیماریها لاسوگ رد هدنشک رایسب کیمتسیس ی ههههه ههههههها و 

تنفس م ی یییی یباشد  . ..وی ور سس س  IBRپ  تنوفع زا س ا هیلو       

تنفس هرتش رد ی ا روپرفص.دنداد ناشن ار نادوس ی           
به شناسایی این ویروس در جنینهای س طق شدههی ش رت

نهفته باقی میییمان ثا رد یلامتحا یلاعفزاب زا سپ و د ر     

ش دن د.

کورتیکواستروئیدها برانگیخته میش رایع ،رما نیا .دو     

وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حضور بیش از

اس رامیب ،سرت یی یییییییی ییها قیرزت و ینوفع ی   

         

پادتنهای خونی و سرم مثبت ب ضعب ندو ی ناویح زا  ات    

در تما رمع لوط م

ات ار م هیجوت یدح یی یییی ی ییییییی ییکن  د (( (.)1

همچنین به عنوان عامل سرکوب ایمنی ،موج دعتسم ب   

کردن میزبان به حملههای باکتریایی ثانویهی متعدد می-

شود ( .) 27

علیرغم اهمیت اقتصادی شترهای ایران و آمار

 00 30 51نفر شتر در کشور (  ) 15اطالعات مربوط به
پاتوژنهای ویروسی کم است .بنابراین هدف از مطالعه

پایلوت حاضر ،بررسی میزان آلودگی سرمی BoHV-1

در شترهای استان یزد بود.

بررسی آلودگی با هرپس ویروس تیپ  1گاوی11 ...

مواد و روش کار

منطقهی مطالعه و نمونهگیری :در این مطالعهی

ها ،فالسک به مدت یک ساعت در دمای  ۳۷درجه
سانتیگراد قرار داده شد و در طی این زمان در فواصل

مقدماتی از  05نفر از شترهای به ظاهر سالم استان یزد

 ١٠ـ ۵دقیقه ،فالسک چندین مرتبه به آرامی حرکت

تصادفی و در تابستان  389 1خونگیری از وداج صورت

پس از گذشت این زمان مایع داخل فالسک تخلیه

که توسط دامداران محلی نگه داری میشوند به صورت
گرفت .سپس سرم نمونه ها اخذ شده و تا زمان آزمایش

در فریزر  - 20درجه سانتیگراد نگهداری شد .الزم به
ذکر است شترها از هر دو جنس و با سنین  1/5تا 18
سال بودند.

تیرهی سلولی  :BTجهت تکثیر ویروس BoHV-1

و انجام آزمایش سرولوژیک خنثی سازی ویروس

( )Virus Neutralizationاز تیرهی سلولی ( BTتیره

داده میشد تا ج بذ ویروس به شکل بهتری انجام شود.

گردید و حدود  10میلیلیتر محیط کشت حاوی 5

درصد سرم گوساله در آن ریخته شد و فالسک به
انکوباتور  ۳۷درجه سانتیگراد انتقال یافت .فالسک

کشت سلول هر  ۲۴ساعت با استفاده از میکروسکوپ
معکوس مورد مشاهده قرار میگرفت و هنگامی که

آثار سیتوپاتیک ناشی از رشد ویروس به صورت
گسترده در تمام سطح ظرف مشاهده شد ،فالسک در

سلولی از منشأ بوقک بینی گاو) استفاده شد .این تیرهی

فریزر  - 40درجه سانتیگراد قرار داده شد تا منجمد

سانتی متر مربع کشت سلولی توسط دکتر لطفی از

برای ذوب شدن در دمای محیط قرار گرفت و سپس

سلولی به صورت کشت یافته در یک فالسک ٢٥

مؤسسه سرم سازی رازی (حصارک کرج ،ایران) اهدا

گردید .جهت کشت و نگهداری این تیره سلولی از

شود .پس از گذشت چند ساعت از انجماد ،فالسک
مایع داخل آن به عنوان ویروس در میکروتیوبهای

 0/5میلیلیتری تقسیم و تا زمان استفاده در فریزر - 40

محیط کشت  DMEMحاوی  10درصد سرم گوساله

درجه سانتیگراد نگهداری شد .برای آگاهی از عیار

ویروس  :BoHV-1در این مطالعه از یک سویهی

حاوی ویروس از فریزر خارج و با روش Reed and

استفاده شد.

ویروسی استاندارد استفاده گردید که توسط دکتر لطفی

ًال در مؤسسه رازی جداسازی و با آزمایشهای متعدد
قب ًال

مورد تأیید قرار گرفته بود .این ویروس ،ابتدا در یک

فالسک  25سانتی متر مربعی حاوی کشت سلولی BT

ویروس تهیه شده ،یکی از میکروتیوبهای 0/5 lm

 ) 1938 ( Muenchدر کشت سلولی  BTدر یک
میکروپلیت  96حفره ای تعیین عیار شد .تعیین عیار
ویروس جهت انجام این مطالعه ،همزمان با آزمایشهای
سرولوژیک انجام شد.

تکثیر داده شد .به این منظور هنگامی که تک الیه

آزمایش خنثی سازی ویروس :بهدلیل در دسترس

پوشاندند ،محیط کشت آن تخلیه و با حدود  10میلی

کیتهای االیزا گاوی برای شتر (نقش کنژوگه) تصمیم

سلولهای  BTحدود  ٧٠درصد از سطح ظرف را

لیتر بافر  SBPشستشو داده شد.پس از آن ویروس مورد
نظر به نسبت  1به  100در محیط کشت  MEMDحاوی

 ۵درصد سرم گوساله رقیق شد و  1میلی لیتر ار آن در

فالسک ریخته شد .برای ج بذ

ویروس برروی سلول-

نبودن کیت االیزا خاص شتر و عدم استاندارد بودن

گرفته شد که از آزمایش خنثیسازی ( )4استفاده شود

که به صورت روتین برای جستجوی آنتیبادی بر علیه
 BoHV-1در سرم حیوانات استفاده میگردد .ضمن

اینکه این آزمایش از جمله آزمایشهای استاندارد
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سرولوژی در ویروس شناسی محسوب میگردد و سایر

تجربی آلوده شدهاند با مشکالتی همراه است و

خنثیسازی

 Serocoversionهمیشه قابل مشاهده نیست .در مروری

اعتبارسنجی میشوند .این آزمایش در میکروپلیتهای

بر بیماریهای ویروسی شترها Wernery ،و Kaaden

آزمایشهای

سرولوژی

بر

اساس

 96حفره ای کشت سلولی ،به صورت کیفی و براساس

(  ) 29استنتاج کردند که شترهای دنیای قدیم به عفونت

به مدت  30دقیقه در دمای  56درجه سانتی گراد غیر

جدید حساس هستند و با نشانههای بالینی مختلفی در

برای خنثی سازی  TCID50 150از ویروس BHV-1

متعددی از شیوع در شترهای دنیای جدید وجود دارد.

دستورالعمل  OIEانجام گردید .در ابتدا نمونههای سرم
فعال شدند .سپس توانایی هر سرم به صورت رقیق نشده

به  BoHV-1مقاوم هستند ،در حالیکه شترهای دنیای
این حیوانات همراه است (  .) 14اگرچه گزارشات

بررسی گردید .بدین منظور  05میکرولیتر از هر سرم با

از جمله مطالعهی  Rosadioو همکاران (  ) 29بر روی

 05میکرولیتر از ویروس که حاوی  TCID50 150بود

الماها و آلپاکاهای پرو که آلودگی را به ترتیب % 16 /7

در یک حفره مخلوط و به مدت  24ساعت در گرمخانه

و  % 16 /2گزارش کردند که پس از جداسازی مرتعی

مخلوط  100میکرولیتر از محیط کشت  DMEMکه

کاهش یافت .اگر امکان تعمیم این یافته وجود داشته

در انکوباتور  37درجه قرار داده شدند و به مدت 3

گونهای آلودگیهای ویروسی را حمایت میکند.شیوع

نگهداری شد .پس از پایان گرمخانه گذاری به این

دارای  10000سلول  BTبود افزوده شد .پلیتها متعاقب ًاًا

روز ،روزانه از نظر وقوع آثار سیتوپاتیک مورد بررسی

ًال با نشخوارکنندگان مشترک بود ،به %5/1
که قب ًال

باشد ،تماس نزدیک شتر و گلههای گاو ،انتقال بین

سرمی  BoHV-1در آلپاکاهای پرو  %5بوده است ( ،) 24

قرار گرفتند .این آزمایش برای هرسرم در دو حفره از

در حالیکه  ) 21 ( Pictonآنتیبادی  BoHV-1را تنها

مانع از تکثیر ویروس شدند ،مثبت در نظر گرفته شدند.

یافت .با این حال ،شیوع  % 13 /5در  171شتر یک

اگرچه سرمهای شناخته شدهی مثبت و منفی شتر در

کوهانه در مصر (  ) 16و تیتر آنتیبادی ( )1:5در شترهای

میکروپلیت انجام شد و سرمهایی که در هر دو حفره

ًال در آزمایشگاه با
دسترس نبودند ،اما این آزمایش قب ًال

سرمهای مثبت و منفی گاو استاندارد شده بود.
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از مجموع  05سرم مورد آزمایش در این مطالعهی

پایلوت ،هیچیک از نمونهها برای  BoHV-1مثبت

نبودند.
بحث
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عفونتهای تنفسی در شتر است (  .) 10ردیابی آنتیبادی
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Abstract: In order to investigate the seroprevalence of BoHV-1 infections in Iranian camels
in Yazd province of Iran, blood samples were taken from 50 camels of different ages and both
sexes. Sera were tested to determine antibodies against BoHV-1 by virus neutralization test.
The results revealed that none of the tested camels' sera were infected with BoHV-1. The
current work is the first attempt for the detection of BoHV-1 in serum of camels in Iran.
Further researches in different regions of country seem necessary to find the importance of
the disease.
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