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 چکیده
گرفته در جهت کنترل اين بیماری  ( و نحوه عملکرد اقدامات صورتBVDمنظور بررسی شیوع اسهال ويروسی گاوان ) اين پژوهش به

متعلق به  رأس گاو هلشتاين 555 ازهای کشور جهت مبارزه با اين بیماری انجام شد. بدين منظور،  سال اخیر در برخی از استان 55طی 

يزا تیتر تکنیک اال و با نمونه خون تهیه صورت تصادفی به سه استان تهران، اصفهان و قزوين سه گاوداری صنعتی بسیار موفق در

از طريق تکنیک  های مثبتتمامی نمونه ها،منظور اطمینان از حضور و تعیین تیپ ويروس به همچنینگیری شد. اندازه ژن آنتیی و باد آنتی

اين واحدهای صنعتی بزرگ بررسی شد. نتايج اين  BVDهای کنترل مورد سنجش قرار گرفتند. سپس دستورالعمل RT-PCRمولکولی 

 است. شیوع درصد بوده 1/3و  2/8، 1/81، 2/15ترتیب  به +Ab+/Agو  +Ab-/Ag-،Ab+/Ag-،Ab-/Agاد میزان االيزا تحقیق نشان د

درصد  1/2گزارش شد که از اين میان حدود  درصد 11و  15ترتیب حدود  در مجموع سه گاوداری به ژن آنتیی و باد آنتی آلودگی

های نشان داد همه نمونه RT-PCRهمچنین نتايج  .ی بین سه گاوداری مشاهده نشددار معنیبودند و تفاوت   (PI)حیوانات، عفونی مولد

 دهد،نتايج اين تحقیق با توجه به شیوع باالی بیماری نشان می .شددر اين پژوهش گزارش ن 2و تیپ  هبود ويروس 1از نوع تیپ  مثبت

ترين اقدام جهت مبارزه مهمرسد نظر می اند. بنابراين بهب برخوردار نبودهکاررفته جهت کنترل اين بیماری از کارايی مناس های بهپروتکل

 .خواهد بود های منسجم کالن مديريتی در سطح ملیاز سیاستجدی با اين بیماری عالوه بر اعمال اصول امنیت زيستی، استفاده 

 

 ، هلشتاين.RT-PCR، تکنیک BVDبیماری  ی کنترل،ها استراتژی، االيزاآزمون  :های کلیدی واژه
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ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate prevalence of BVD and the strategies which were applied for prevention of 
BVD over the past 50 years in some provinces of Iran. Blood samples of 500 Iranian Holstein race were randomly 
collected from three dairy farms located in Tehran, Isfahan and Qazvin provinces. BVD control protocols of these 
farms were recorded. ELISA technique was used to measure the antibody and antigen titers for BVD. RT-PCR 
technique was performed to investigate the presence and the type of virus in all samples. The prevalence of Ab-/ Ag-, 
Ab+/ Ag-, Ab-/ Ag+ and Ab-/ Ag+ were 10.2%, 78.8%, 7.2% and 3.8%, respectively. Furthermore, approximately 
4.2% of the animals were PI and the prevalence of antibody and antigen titers had not significant difference in three 
provinces. All positive samples were BVDV type 1. Type 2 was not observed in this study. The results of the study 
indicated that the efficiency of the used protocols to control BVD diseases is not successful. So, to control the BVD, 
applying large management policies at the national level is fundamental beside the biosecurity strategies. 
 
Keywords: Bovine viral diarrhea, control strategies, ELISA test, Holstein, RT-PCR. 
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 مقدمه

BVDبیماری 
های موجود یکی از مهمترین بیماری 5

باشد. عامل این در صنعت گاو شیری در جهان می

جنس ) فالوی ویریدهاز خانواده  2(BVDVبیماری )
( است. این ویروس در بسیاری از پستی ویروس

است  صورت بومی درآمده کشورهای جهان به

(Scharnböck et al., 2018; Szabára et al., 2016 .)

 5311برای اولین بار در ایران در سال  BVDبیماری 

در اصفهان، کرمان و مناطقی از خراسان گزارش 

عامل بیماری از دو واحد  5312سال  گردید و در

دامداری واقع در کرج، از گاوهای خریداری شده از 

 (. Sedighi Nejad, 1996انگلستان کشف شد )

مطالعات بسیاری جهت تعیین ها طبق گزارشبر

در طور مثال  شده، به های این بیماری انجاممیزان خسارت

نوع های متشیوع این عفونت به همراه آسیب 5111سال 

عظیمی  بسیار های اقتصادیضررمنجر به  BVDمتعاقب 

 (میلیون پوند 27تا  7بالغ بر )در انگلیس و دانمارک 

 .Weersink et alدر پژوهش . (Houe, 1995) گردید

( در کانادا برآورد کل خسارات ناشی از این بیماری 2002)

دالر برآورد شد. تاکنون  311/261/5 در سطح کانادا 

بسیار محدودی روی میزان دقیق های پژوهش

های این بیماری انجام شده است، زیرا این  خسارت

بیماری آثار بسیار گسترده مستقیم و غیرمستقیم بر 

هزینه  در نظرگرفتن متوسط گذارد. باصنعت گاوداری می

که  شودمی تخمین زده پوند، 15/16 گاو هر دامپزشکی

 212 ت را تااین هزینه و خسارا گاو هر در BVD بیماری

(. Yarnall & Thrusfield, 2017دهد )افزایش می پوند

بیماری منجر به خسارت  مستقیم اینآثار مستقیم و غیر

شود. میلیون پوند در انگلیس می 562ساالنه بالغ بر 

بدن و ایجاد  ایمنی سیستم اگرچه عنوان شده با سرکوب

حد  از باالتر مراتب بسیار به BVD هزینه اثر ثانویه،

(. برآورد Stott et al., 2010تخمین زده شده خواهد بود )

 دالر میلیون 527 نیز حدود در نیوزلند ساالنه ضررهای

 متوسط گله آلوده با اندازه هر شده که برای اعالم

 (گاو ازای هر به دالر 515 تا 555)در سال  دالر 555/75

  .است بوده
                                                                               
1. Bovine Viral Diarrhea 

2. Bovine Viral Diarrhea virus  

بدون  ،هاهزینه های ذکرشده تخمین این همچنین

ای در اثر این بیماری گلخانه گازهای احتساب انتشار

ای را به انتشار گازهای گلخانه BVDچراکه  است.

دهد همچنین بر اساس می درصد افزایش 553میزان 

 ،2551در سال  Aquilonشرکت  R&Dگزارش واحد 

 15ظرفیت  این بیماری در اروپا با اقتصادی تأثیر

 تا 555 سارتی معادلحیوان، )با احتساب خ میلیون

 یورو میلیارد حیوان( بالغ بر یک هر ازای به یورو 155

عمده خسارت مستقیم بیماری شامل  .است سال در

گیر تولید شیر، کاهش باروری و مشکالت  کاهش چشم

زایی، کاهش فراوان تولیدمثلی مانند سقط جنین، مرده

ناشی  ضررهای اقتصادی باشد.وزن و کاهش رشد می

به عوامل متعددی از جمله قیمت جایگزینی  از سقط

ایی از شیر و نیز مرحله، مربوطه، قیمت علوفه حیوان

 بستگی دارد ،آبستنی که سقط در آن رخ داده است

(Burgstaller et al., 2016; Pinior & Firth, 2017; 

Pinior et al., 2017; Richter et al., 2017 بنابراین .)

 ن به بهترین استراتژیکشورهای مختلف جهت رسید

های عظیم از پروژه مالی هایحمایت به کنترل، ناچار

 Lanyon & Reichel, 2014; Stottهستند ) تحقیقاتی

et al., 2012دلیل اهمیت موضوع، مطالعات (. به

گستردگی فراوانی دارند، که از بررسی شیوع این 

های نوینی مانند متاآنالیز در بیماری از طریق روش

تا  ه( گرفتScharnböck et al., 2018سر جهان )سرا

های نسل جدید یابی به واکسنتالش جهت دست

 (. Wang et al., 2019شوند )تقسیم می

 ارزیابی را BVD اقتصادی تأثیر که امروزه کشورهایی

 بیشتر برابر 55های قبل حدود نسبت به سال اندکرده

 هایتوسعه برنامهاند، که این امر احتماالً منجر به شده

 کنی خواهد شد. کشورهای اروپایی مانند بلژیک،ریشه

 که هستند مواردی جمله از اسکاتلند ایرلند و آلمان،

 ,Pinior & Firthاند )گرفته کار به را کنترل هایبرنامه

مربوط  3(PIسطح شیوع عفونت مولد ) (. بیشترین2017

 رلکنت اجرای به است که موفقبه کشورهایی بوده

 واکسیناسیون جمله کنی ازریشه هایبرنامه بیماری یا

ضرورت مطالعات بیشتر  بر آنها تحلیل و تجزیه. اند نشده
                                                                               
3. Persistently infected 
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منظور  به اپیدمیولوژیک استاندارد دستیابی به جهت

ی کالن مدیریتی تأکید ها استراتژیکارگیری آنها در  به

کشورهایی که مقررات تجاری بر پایه این کند. لذا می

های کنند باید آمادگی ارائه برنامهبیماری را وضع می

ی ها استراتژی د.طور جدی دارا باشن را به کنی ملیریشه

 سال 21در طول  آن روی مؤثر سیستماتیک کنترل

 هایبرنامه همه مشترک است. قسمتآمده پدید گذشته

 ،PIسیستماتیک، حذف حیوانات  کنترل آمیز موفقیت

امنیت اعمال مسائل  آلوده، هایگله حرکت کنترل

ها و نظارت بسیار شدید بر اجرای برنامه 5محیطیزیست

 با سوئیس و اتریش اسکاندیناوی، است. کشورهای بوده

 از استفاده بدون را کنترل هایبرنامه این موفقیت

 عنوان به واکسیناسیون کردند. اگرچه واکسیناسیون اجرا

شورها مانند برخی ک توسط اختیاری کنترل ابزار یک

است شده اسکاتلند استفاده و ایرلند بلژیک، آلمان،

(Moennig & Becher, 2018 با توجه به اهمیت بسیار .)

های باالی این بیماری در صنعت گاوداری ایران و خسارت

منظور بررسی شیوع  اقتصادی ناشی از آن، این پژوهش به

BVD  و نحوه عملکرد اقدامات صورت گرفته در جهت

گله صنعتی سه سال اخیر در  15کنترل این بیماری طی 

 انجام شد. تهران، اصفهان و قزوین یها استاناز 

 

 هامواد و روش
 گیرینمونه

و  5316برای انجام این تحقیق در فصل تابستان سال 

در سه گله از تهران، اصفهان و قزوین، نمونه خون 

 تعداد دار از سیاهرگ دمیEDTAت ط ونوجکتوس

به ظاهر سالم و بدون سابقه  رأس گاو هلشتاین 155

 نمونهگرفته شد.  صورت تصادفی، به، واکسیناسیون

 55مدت  در دقیقه بهدور  2555 سرعتها با خون

منظور پرهیز از  ها بهدقیقه سانتریفیوژ شدند و سرم

لیتری در لیمی 1/5های ذوب و انجماد مکرر در حجم

 یها شیآزماو تا زمان شده میکروتیوپ ریخته 

 نگهداری گرادسانتی درجه -25 در دمای یکیسرولوژ

 .شدند

 
                                                                               
1. Biosecurity 

 ژن آنتیی و االیزا باد آنتیهای االیزا  آزمون

 BVDسرمی ویژه  ژن آنتیو  یباد آنتیبرای جستجوی 

و  BVD-antibodyهای با استفاده از دستورالعمل کیت

BVD-antigen  ساخت شرکتIDEX مورد ها نمونه

برای آزمایش االیزا . در پایان ندبررسی قرار گرفت

، میزان جذب نوری ژن آنتیو  یباد آنتیتعیین عیار 

 115در طول موج  خوانشگر االیزاتوسط دستگاه 

 نانومتر قرائت گردید.

 

 BVDتعیین تیپ ویروس 

 YTA viral RNAبا استفاده از کیت RNAاستخراج 

Kit  (Cat No:YT9067)  و بر اساس دستورالعمل

با دستگاه  RNAهای نمونه. شرکت سازنده انجام شد

آمریکا(    Fisher Thermoکمپانی 2555نانودراپ )

و  cDNAهای ساخت  واکنش غلظت سنجی شدند.

PCR  در قالب یک واکنش، مطابق با شرایط مندرج در

و  QIAGEN One Step از کیت و با استفاده  5جدول 

میکرولیتر،  65با یک جفت آغازگر اختصاصی در حجم 

انجام شد. توالی این پرایمرها جهت  2براساس جدول 

Detection  ویروسBVD صورت زیر است به 

(Kosinova et al., 2007): 

F: 5'-GCCATGCCCTTAGTAGGACTAGC-3'. 

R: 5'-CAACT CCATG TGCCA TGTAC AGC-3'. 

 

نمونه شاهد همراه  به PCRسپس محصوالت 

الکتروفورز  درصد به تانک1/5مثبت، روی ژل آگارز 

مدت  ولت به555 منتقل شده و در معرض جریان برق

با سازی نمایاندقیقه قرار گرفتند که در انتها  25

 BIO) دستگاه ژل داک استفاده از اشعه فرابنفش

RAD، منظور بررسی  سپس بهانجام شد.  )کشور آمریکا

به  Typingهای ویروس از پرایمرهای اختصاصی سویه

  :(Letellier et al., 1999) شرح زیر استفاده شد

B1: 5' GGT AGC AAC AGT GGT GAG 3'. 

B2: 5' GTA GCA ATA CAG TGG GCC 3'. 

B3: 5' ACT AGC GGT AGC AGT GAG 3'. 

B4: 5' CTA GCG GAA TAG CAG GTC 3'. 
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 BVDهای کنترل بررسی پروتکل

گرفته در تاریخچه و  های صورتا توجه به بررسیب

 مطالعه، پروتکلهای موردهای سالمت گلهبرنامه

 ear notchهای به انجام آزمایش BVDکنترل بیماری 

ی ها گوسالهی تازه متولدشده و تست خون ها گوساله

 PIماه به باال جهت شناسایی و حذف حیوانات  شش

، در دستور BVDشد و واکسیناسیون علیه خالصه می

 کار هیچ یک از واحدهای مورد نظر قرار نداشت.

    
دستگاه ترموسایکلر  2و  5های شماره  . برنامه5جدول 

 BVDمنظور تعیین تیپ ویروس  به
Table 1. Programs number 1 and 2 of thermal cycler 

machine for BVD typing 
Program number 1  Program number 2 

30 min 50 ºC  30 min 50 ºC 

15 min 95 ºC  15 min 95 ºC 
5 min 95 ºC  30 min 94 ºC 

40 min 50 ºC  40 min 51 ºC 

1 min 72 ºC  1 min 72 ºC 
7 min 72 ºC  7 min 72 ºC 

35 cycles  35 cycles 

 
 Master Mixگرهای . واکنش2جدول 

Table 2. Master Mix reactioners 
Master Mix/ µl 

DDV 30 

Buffer 5X 15 
Primer forward 4.5 

Primer Revers 4.5 

dNTP 3 
Enzyme 3 

 

 نتایج و بحث

-Ab-/Agاین تحقیق نشان داد میزان االیزا  نتایج

،Ab+/Ag-،Ab-/Ag+  وAb+/Ag+ 2/55ترتیب  به ،

 (. وجود3است )جدول درصد بوده 1/3و  2/7، 1/71

در مجموع سه گله  ژن آنتیی و باد آنتی آلودگی

گزارش شد که از این  درصد 55و  15ترتیب حدود  به

بودند و تفاوت   PIدرصد حیوانات 1/2میان حدود 

های ذکرشده مشاهده  ها در استان ی بین گلهدار معنی

طور دائم به انتشار ویروس  به PIحیوانات  .نشد

کنند. حیوانات با میی تولید نباد آنتیپردازند و  می

روزه به  51فقط در یک دوره  5(TIآلودگی موقت )

پردازند، از طرفی هر دو گروه انتشار عفونت می

هستند. لذا الزم است دو تست حضور  2ویرمیک

                                                                               
1. Transiently Infected 
2. Viromic  

منظور  در یک فاصله زمانی حداقل سه هفته به ژن آنتی

از  ،-Ab-/Agگروه انجام گیرد.  TIاز  PIتشخیص 

شواهدی از عفونت قبلی را نشان حیوانات هیچ 

دهند، لذا ممکن است حیوان در مراحل اولیه  نمی

ی تولید نکرده باشد. گروه باد آنتیعفونت بوده و هنوز 

Ab+/Ag-،  ،در سه موقعیت قابل رؤیت است

ی جوانی که ممکن است از کلستردیوم ها گوساله

گرفته شده باشند و معموالً پس از شش تا نه ماه 

رود. حیوان در گذشته آلوده شده ز بین میآلودگی ا

باشند و یا حیوان واکسینه شده باشد. همچنین قابل 

ذکر است حیواناتی که در این موقعیت هستند اگر 

وجود دارد.  PIآبستن باشند خطر ابتال و تولد گوساله 

صورت دائم یا موقت به ویروس  نیز به +Ab-/Agگروه 

 25حداقل  PIعنوان  به تأییدآلوده هستند، که برای 

روز بعد مجدد بایستی تست شوند. همچنین، گروه 

Ab+/Ag+ ، حیوانات آلوده TI بوده که اخیراً آلوده

باشند. لذا اند و در شروع مراحل پاسخ ایمنی میشده

روز بعد مجدد آزمایش شوند. قابل  25ها بایستی نمونه

ی مثبت برای باد آنتیذکر است که بیشتر حیوانات 

 PIشوند، زیرا حیوانات تست نمی ژن آنتیابی ردی

ی خیلی باد آنتیی منفی هستند و یا سطح باد آنتی

ی جوان برای ردیابی ها گوسالهکمی دارند، ولی 

ویروس بایستی قبل از یک ماهگی حتماً تست شوند. 

ها و دستیابی در این پژوهش برای بررسی دقیق نمونه

هر دو تست ی ذکرشده ها گروهبه درصد هر یک از 

صورت کلی بررسی حضور ویروس و  انجام شد. به

ی اصلی کنترل هر ها استراتژیی مرتبط با باد آنتی

مجموعه است که متناسب با نیاز سیستم بایستی به 

 PCR تست مولکولی ،یننهمچدقت انتخاب شود. 

جهت تأیید بیماری و تعیین سویه ویروس برای 

نتیجه ژل   د کههای سروتیپ مثبت انجام ش نمونه

تأیید را  270bpبا باندهای حضور ویروس  ،الکتروفورز

و    BVDVI تیپتعیین طورکه در نتیجه  هماننمود. 

BVDVII  ی باندهااست، همه مشخص شده 5در شکل

را تأیید  BVDVIحضور  که بودند 300bp مشهود

در این پژوهش گزارش  BVDVIIتیپ  لیو هنمود

  .(5)شکل  نگردید 

های مورد ی در گلهباد آنتیتوجه تیتر  درصد قابل
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پژوهش داللت بر عفونت فعال ویروس اسهال ویروسی 

های مورد مطالعه در کشور دارد.  گاو در استان

های دهد، پروتکلهمچنین، نتایج این تحقیق نشان می

 ear notchهایشامل انجام آزمایش BVDکنترل بیماری 

ی ها گوسالهی تازه متولد شده و تست خون ها گوساله

 PIماه به باال، جهت شناسایی و حذف حیوانات  6

 PIموفقیت آمیز نبوده است. اگرچه شناسایی حیوانات 

ی کنترل ها استراتژیعنوان بخش مشترکی در همه  به

کنی در جهان امری بدیهی است، اما و ریشه

ها یشگیری جدی و نظارت دقیق بر اجرای آزما تصمیم

ی مدون ها استراتژیضروری است. این هدف با تدوین 

و پیوسته در واحدهای بزرگ صنعتی موردمطالعه 

 مطلوب است.

های همچنین، با بررسی پرونده پزشکی نمونه

و  5ها با اسهال، پنومونیسرولوژیکی مثبت، اکثر دام

نیز درگیر بودند. در این  2تعداد کمتری با ورم پستان

به  5311کل گاوهای ایران در سال  راستا آلودگی

های درصد و طی سال 61تا  56حدود  BVDبیماری 

درصد و  6/31در گاوهای زیر دو سال  5373تا  5375

درصد گزارش گردید  62دو سال  در گاوهای باالی

(Sedighi Nejad, 1996 .)های مختلفی  در پژوهش

با استفاده از روش  5315و  5371های سال طی

 BVDی، آلودگی گاوهای شیری ایران به سرولوژیک

درصد نشان  77/16درصد و  62ترتیب به میزان  به

همچنین، یک تحقیق نشان داد در سال شد.  داده

های های گاوداریدرصد از سقط 57/71حدود  5315

 علت این بیماری بوده است صنعتی مشهد به

(Bahonar et al., 2011خالصه .) ای از میزان شیوع

در ایران در  5316تا  5311های ها طی سالیآلودگ

قابل مالحظه است. همان طور که مشاهده  2شکل 

ای در خصوص های بسیار پراکندهشود گزارشمی

شیوع این بیماری در کشور وجود دارد و متأسفانه طی 

هیچ روند کاهشی را  BVDچند سال گذشته شیوع 

 است.دنبال نکرده
 

 
 روی ژل آگارز BVD( ویروس Cو تعیین تیپ ) (B(، تشخیص )A. نتایج نانودراپ )5شکل 

Figure 1. The result of Nanodrop (A), Detection (B) and Typing (C) for BVD virus on agarose gel 

 
 ژن آنتیبادی و  های آنتی .  نتایج االیزا برای آزمون3جدول 

Table 3. The result of Elisa for antibody and antigen tests 

The number of blood 

samples 

 Ab+/Ag+ Ab-/Ag+ Ab+/Ag- Ab-/Ag- 

 Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage 

500  19 3.8 36 7.2 394 78.8 51 10.2 

 

 

1. Pneumonia  
2. Mastitis  
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 5316تا  5311های  در ایران طی سال BVD. نمودار شیوع آلودگی 2شکل 

Figure 2. The plot of the infection prevalence of BVD in Iran during 1969 to 2018 
 

 برآورد برای Scharnböck et al. (2018)در تحقیق 

 بادی ، آنتیPI ،VIویروسی در چند سطح  شیوع اسهال

 سراسر در گله آلودگی در سطح و شیوع (AB) مثبت

 مطالعه 321 شد. با استفاده از جهان یک متاآنالیز انجام

 گاو در BVD یا عدم حضور عفونت حضور کشور 73 در

sآنالیز شد. در این  2556 تا 5165 هایسال طی

 گله برای 355111 و حیوان میلیون  1/6پژوهش، 

 آزمایش مورد جهانی گاوهای جمعیت در BVD عفونت

 جهان سراسر در PI در مطالعه ایشان، شیوع. گرفتند قرار

 شمالی، آمریکای ، اروپا،≥% 1/5در کمترین سطح )

  باالو ( % شرق آسیا6/5%  تا 1/5 <) متوسط ،(استرالیا

آنها نشان دادند در . گزارش شد (غربی آسیای 6/5% <)

شمالی  اروپا، آمریکای در AB و PI طی این مدت شیوع

بیشترین  آسیای غربی در کمترین مقدار و در استرالیا و

 557 مقدار بوده است. همچنین، در تحقیقی دیگر که در

تا  5165های طی سال BVDبه عفونت  توجه با کشور

 ناهمگن اپیدمیولوژیک وضعیت ام شد، یکانج 2557

 های کنترلیبرنامه کارگیری و به BVD شیوع برای

 برای توان می تحلیل و تجزیه این نتایج از. گزارش کردند

کرد. در این  های کنترلی و مؤثر استفادهریزی روشبرنامه

پژوهش کل کشورهای جهان از نظر برنامه کنترل یا 

/ کنترل برنامه -5دسته شامل  7به  BVDکنی ریشه

 کن ریشه/  کنترل برنامه -2کردن اجباری ملی،  کن ریشه

تغییر برنامه از  -3ای، منطقه داوطلبانه یا اجباری کردن

به برنامه  داوطلبانه یا اجباری کن کردن ریشه/ کنترل

های برنامه از اطالع بدون گله آزمایش -1نظارتی، 

کاهش،  هایبرنامه بدون گله یشآزما -1کاهشی بیماری، 

 کردن و  کن ریشه یا و کنترل عدم وجود برنامه -6

بندی شدند. متأسفانه عدم وجود اطالعات، تقسیم -7

گله بدون هیچ  ایران در دسته پنجم یعنی انجام آزمایش

(. Richte et al., 2019برنامه کنترلی کاهشی قرار گرفت )

های استراتژیک  منظور دستیابی به بهترین تصمیم به

، عالوه بر مانیتورینگ دقیق گله و BVDجهت پیشگیری 

منظور  های گسترده بهپایش گله تأکید بر پژوهش

تر نحوه پاسخ و مبارزه سیستم ایمنی با شناخت دقیق

 515تاکنون حدود پاتوژن امری ضروری است. زیرا 

بیشتر  گاهیثبت شده، که  در جهان BVDواکسن علیه 

ده، غیرفعال و ش های ضعیفآنها از کشت ویروس

واالنت صورت مونوواالنت یا مولتی شده هستند که به کشته

های تنفسی تهیه های دیگر مثل بیماریبا برخی پاتوژن

های با این حال نگرانی .(Mark et al., 2016) اندشده

ها طه این واکسنبسیاری از وقوع و تشدید بیماری به واس

 و ایجاد حیواناتی با منبع آلودگی در همه دنیا وجود دارد

(Ficken et al., 2006) .طور کلی  به عنوان مثال، به

عنوان یک اقدام حمایتی مطرح  واکسیناسیون مادران به

تر است اما ریسک وقوع بیماری برای فرزندان آنها محتمل
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که سطح دهد است. واکسیناسیون مادران نشان می

ماند. چند سال باال می برایدر بدن مادران  5بادی آلوآنتی

هایی را که بسیاری از این مطالعات، پیشرفت با این ،لذا

و  بودهمحفوظ ن نسل اول هایواکسن ، امادهندنشان می

خواهد  مصرف آنها احتمال آلوده نمودن حیوان را در پی

ایمیونومیکس های بیشتری در حوزه پژوهش داشت. لذا،

و  پاتوژنمیزبان و  میانهای برهمکنش با تمرکز روی

 Mark) است تأکید شدههای نسل جدید طراحی واکسن

et al., 2016)و  2. ایمیونومیکس نیز مشابه ژنومیکس

ایی محسوب شده که از از علوم بین رشته 3پروتئومیکس

برای درک  1بازده باالحجم باالی اطالعات و هایی با روش

 ;De Groot, 2006) رودکار می سیستم ایمنی به

Grainger, 2006های (. بنابراین، با بررسی دقیق پژوهش

های بسیار دقیقی از اخیر مشخص شده است، برنامه

 سال یافته در حال انجام است. در سوی کشورهای توسعه

 هدف با نیوزیلند در BVD ملی رهبری کمیته ،2551

آموزش  طریق از گاو هایگله در BVD کنترل ارتقای

 تالش. شد تأسیس دامپزشکی در آن کشور و کشاورزان

 واکسیناسیون و آزمایش گیر چشم افزایش به منجر آنها

 شده گاوها پرورش در ویژه به ،گذشته دهه یک طی در

 ،2551 سال در صنعت نفعان ذی جلسه، یک در. است

 به دستیابی برای فنی کردند که ظرفیت مشخص

تالش  لذا دارد، وجود در نیوزیلند BVD کردن کن ریشه

 کشاورزی در هایبهترین سیستم طراحی آنها جهت

های آنها ایجاد  یکی از آخرین اقدام. ادامه دارد نیوزیلند

بوده  2551 دسامبر 51 تا 2551 فوریه اول چالشی از

 دریافت دامداران و دامپزشکان نیوزلندی، برای است، تا

در چالش مبارزه با  دالر 51555 ارزش به جایزه نقدی

BVD به رقابت بپردازند )https://www.bvdfree.org.nz( .

 سایر کشورها از جمله موارد بسیار مشابه در 

آلمان نیز وجود دارد، که در سال  BVDZeroکمیته 

برای فعاالن یورو  51555ای به ارزش جایزه 2551

 اندتعیین کرده BVDکنی حوزه کنترل و ریشه

)https://www.bvdzero.com/bvdzeroaward.html.(  با

 عفونت اغلب مخفی بوده و توسطاین واقعیت که  توجه به

                                                                               
1. Alloantibody 

2. Genomics 

3. Proteomics 

4. High throughput 

شود، صورت دائم در گله پراکنده می به PI هایدام

های کنی بیماری فقط برای مناطقی با زیرساخت ریشه

 اندکردهگذاری که به خوبی سرمایه ملی دامی بهداشت

. چنین مناطقی باید کنترل مرزی سخت، باشدعملی می

دهی، مراقبت و ظرفیت بارز تشخیصی و سیستم گزارش

 & Moennig) جمعیت گاوی در دسترس را دارا باشند

Becher, 2018.) 

های کالن هر منطقه جهت گذاریسیاستجدا از 

کنی یا نظارت با تعیین نوع استراتژی کنترل، ریشه

هایی از این کمک واکسن و یا بدون واکسن قسمت

که حیوانات مورد  ها مشترک است. از جمله اینبرنامه

شوند. در به دو بخش تقسیم می BVDآزمایش برای 

شده و تازه  ی خریداریها گوسالهبخش اول همه 

شده و همه  ی سقطها گوسالهمتولدشده، تمامی 

ها قبل از تلقیح طبیعی یا مصنوعی بایستی تلیسه

حتماً تست شوند. در بخش دوم نیز همه گاوهای 

، تمامی گاوهایی که در دوره روزهای PIدارای گوساله 

شوند، گاوهایی که در زمان باز هستند و فروخته نمی

اند و همه گاوهایی که سقط جنین نشده معین آبستن

داشته یا گوساله آنها بعد از تولد می میرند بایستی از 

نظر حضور ویروس آزمایش شوند. همچنین، بهتر است 

ایی انجام شود. های منسجم و دورهاز تانک شیر تست

تایی  25تا  55ی ها گروهکه بدین منظور گاوها باید به 

مثبت بودن، دوباره  ژن یآنتتقسیم شوند و در صورت 

صورت انفرادی مورد سنجش قرار بگیرد.  آن گروه به

بنابراین نتایج این تحقیق با توجه به شیوع باالی 

های کاربردی تا به امروز پروتکل دهد،بیماری نشان می

است. لذا قابلیت مبارزه جدی با این بیماری را نداشته

های  گلهبا توجه به شیوع بسیار باالی بیماری در 

  .Richter et alموردمطالعه و همچنین گزارش 

مبنی بر نبود یک برنامه جامع و منسجم در  (2019)

عنوان اولین قدم مؤثر جهت مبارزه جدی با  ایران به

در  BVDاین بیماری، تشکیل کمیته نظارتی ملی 

کشور است. زیرا با تحقیقات صورت گرفته مهمترین 

و پیوسته بر لزوم  چالش حاضر نبود نظارت دقیق

ی سالمت واحدها ها گروه های کارکارگیری پروتکل به

 است.  

 
 

 

https://www.bvdfree.org.nz/
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 میالدی 2557تا  5165در جهان طی سال های  BVD. نمودار میزان شیوع 3شکل 

Figure 3. The plot of the prevalence of BVD in world during 1960 to 2017 
 

 گیرینتیجه

  وجودنتایج این تحقیق نشان داد  ،کلیطور به

در مجموع سه گله  ژن آنتیی و باد آنتی آلودگی

بوده که از این میان  درصد 55و  15ترتیب حدود  به

بودند و تفاوت  PIدرصد حیوانات  1/2حدود 

با  .نشدهای ذکرشده مشاهده  ی بین استاندار معنی

های در گله BVDاستناد به شیوع بسیار باالی بیماری 

گرفت  نتیجه توان میبررسی، صنعتی مورد 

کاررفته برای کنترل این بیماری  ی بهها استراتژی

ترین مهمرسد نظر می اند. لذا، بهآمیز نبوده موفقیت

 عالوه این بیماریکن نمودن  جهت ریشهاقدام جدی 

 هایاز سیاستاستفاده  ستی،اعمال اصول امنیت زی

مدیریتی با نظارت بسیار دقیق و منسجم در سطح 

 ای یا ملی خواهد بود.منطقه
 

 سپاسگزاری

سسه نوین دانشمند که بخشی از بودجه این ؤاز  م

گردد. تشکر و قدردانی می ،مطالعه را  پرداخت نمودند
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