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بررسی سرواپیدمیولوژیك آلودگی به ویروس لوسمی گاوان در گاوهای استان خوزستان
سعید زمانیزاده ،1مهدی پورمهدیبروجنی ،2محمدرحیم حاجیحاجیکالیی ،3مسعودرضا

صیفیآبادشاپوری4

 -0دانشآموخته دکترای حرفهای ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -8استاد گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -4استاد گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتpourmahdim@scu.ac.ir :
(دریافت مقاله 34/00/08 :پذیرش نهایی)31/4/01 :

چکیده
ویروس لوسمی گاوان متعلق به جنس دلتا رتروویروس و خانواده رتروویریده است و باعث لنفوسیتوز پایدار و لنفوسارکوم در گاو
میشود که به عنوان لکوز آنزئوتیک گاوان شناخته میشود .این بیماری باعث کاهش بازده اقتصادی قابل توجه به علت هزینههای الزم
برای برنامههای کنترل و ریشهکنی میشود .برنامه های کنترلی لکوز از طریق غربالگری و حذف گاوهای مثبت در سرولوژی میباشدد.
هدف از این مطالعه ارزیابی شیوع سرمی ویروس لوسمی در گاوهای استان خوزستان بود .نمونههای سرم بهطور تصادفی از  725رأس
گاو در اهواز ،باغملک ،شوشتر ،گتوند ،شادگان ،هندیجان ،بهبهان ،رامهرمز و سوسنگرد جمعآوری گردیده و به روش الیدزا آزمدایش
شدند .شیوع سرمی ویروس لوسمی گاوان  4/46درصد ( 6/75-8/55درصد با فاصله اطمینان  57درصد) بود .بررسی آماری نشان داد
آلودگی با سن و نژاد رابطه معنیداری ندارد .فراوانی آلودگی در گاوهای ماده بیشتر از نر بود ،اما این اختالف معنیدار نبود و شدانس
آلودگی جنس ماده  2/4برابر جنس نر ( 0/57 -55/75با فاصله اطمینان  57درصد) بود .اختالف در شیوع آلودگی بین روش پدرورش
صنعتی ( 57درصد) و سنتی ( 5/6درصد) معنیدار بود ( )p>0/005و شانس آلودگی در پرورش صنعتی  6/55برابر ( 2/65 -50/54با
فاصله اطمینان  57درصد) سنتی بود .میزان شیوع در شادگان ،باغملک ،بهبهان و سوسنگرد به ترتیب  5/2 ،20/5 ،25/7و  5/5درصدد
بود ،اما آلودگی در اهواز ،شوشتر ،گتوند ،رامهرمز و هندیجان مشاهده نشد ( .)p>0/005موقعیت جغرافیایی 50/8 ،درصد از نوسانات
بیماری را توجیه میکند .نتایج نشان داد ویروس لوسمی گاوان در استان خوزستان وجود دارد و باید اقدامات کنترلی و پیشگیری مدنظر
سیاستگذاران بهداشتی قرار گیرد.

کلید واژهها :اپیدمیولوژی ،خوزستان ،سرولوژی ،ویروس لوسمی گاوان.
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مقدمه

بهترین ر ش ن م یشه هی جهت یشوتک

نزتویبو دا

لکوز نزئوزیکوگ وو ()Enzootic bovine leukosis

اد یر س لزسمی و میب شد .البتوه ر ش  PCRزکوئ

یگ عفززت ریر یر سی ب وسترش جه زی میب شد كه

بهصزرت معمزل جهت یشتک

ایون بکمو را اسوتف دی

و ه در یم می سنکن امک ن ابوت ء بوه ایون بکمو را را

میشزد .لکز ارره ا اقتص دا مهموی را بوه صونعت

دارزد .البته اغلب وزس لهه خکلوی

د سوا ا یزلود ا

طریو خووزردن شووکر و هو ا نلوزدی مبووت موویشووززد.
یر س ع مل بکم را به صزرت افقی عمزدا منتقول
میشزد ،ام ازتق ل عمزم ً بهصزرت افقی در وله رخ می-
دهد .یر س لزسومی وو ()Bovine leukemia virus
ردیه ا لنفزسکته ا  Bرا نلوزدی مویكنود منرور بوه
یزمزر سکستم ریککلزازد یلک ل میشوزد یوزدیهو یی ا
لنفزسکته ا یزموزرا در اروو نهو ا متتلوش شوکل
میوکرد ( ;Maresca et al., 2015; Lojkic et al., 2013

 .)Bartlett et al., 2013چهری ب لکنی بکم را بور اسو س
عضز دروکر متف ت است .و نلزدی اغلب الغر بوزدی
ممکن است ع ومی ا ز هنر راهو ا دسوته ی یونفا،
وووردش خووزن ،وووزارش ،ادرارا ین سوولی یو سکسووتم
عصبی را زم ی ن كند .این ع وم اغلب در دامهو ا بو ل
ب الا  3س ل مش هدی میشزد .بهطزر كلی در  33درصود
دامه ا نلزدی یگ لنفزسکتز س یدار مش هدی مویووردد
ینه در كمتر ا  5درصد دامه ا نلزدی لنفزس ركزم دیدی
میشزد .دامه ا نلزدی سرم مثبت كه ع وم ب لکنی لکوز
را زش ن زمیدهنود در یمو م طوزل عمور یزازو وی ازتقو ل
یر س را ا طری لنفزسکته ا نلزدی دارزد .این زوز
دامه منبع ب لقزی عفززت بوراا سو یر دامهو ا سسو س
میب شند .شکز لکز به عزاملی زظکر سن ،جونا ،زوز
سر رش مدیریت بستهی دارد .یشتکصوی نلوزدوی ا
طریوو ر شهوو ا سوور لزظا زظکوور الکووئا نووو ر ظل
ایمنزدیفکزظن امک نسوییر اسوت .در سو ل س اور الکوئا،
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دامدارا ارد میكند هئینههو ا ق بول یوزجهی بوراا
كنترل

ریشهكنی این بکم را صرف میشزد (Maresca

et al., 2015; Lojkic et al., 2013; Bartlett et al.,
.)2013; Kakinuma et al., 2014; Kim et al., 2015

ب یزجه به اهمکت این یور س ،مط لعو یی در كشوزر
ر ا شکز

یشتک

این یر س ازر م ورفته اسوت.

در است ن خز ست ن زکئ شکز نلزدوی در و
در اهزا مشت

و مکش

شودی اسوت (سو جی سو جکک وی

همکوو ران5335 ،؛ سوو جی سوو جکک وی همکوو ران،
 ،)5331ام ی كنزن شکز نلزدوی در و در ایون اسوت ن
مزرد بررسی قورار زهرفتوه اسوت .بنو براین ،در بررسوی
س ار امن یعککن مکئان نلزدوی ،ف كتزره ا خطر زکوئ
مشت

وردید.

مواد و روشها
جهت بررسی سضزر نزتیب دا اد یر س لزسومی
و ان در ف صله بوکن مهور یو نرر  ،5331بو همو هنهی
شبکهه ا دامپئشوکی شهرسوت نهو ا اهوزا  ،ب غملوگ،
سزسنهرد ،رامهرمئ ،وتززد ،شزشتر ،بهبهو ن ،شو دو ن
هندیر ن ،زمززهه ا خزن به طزر یص دفی خزشوهاا ا
 525رأس و جمعن را وردید .خزنوکرا ب رع یوت
اصزل بهداشوتی ا

ریود داو وو هی ا

ریود دموی

صزرت ورفت .خزنه ا اخی شدی در لزلهه ا ن م یش
استریل ریتته در كنو ر یوب بوه دازشوکدی دامپئشوکی
دازشه ی شهکد چمران اهزا منتقول شودزد .هوم مو ن بو
خزنوکرا مشتص ت و ه ا یحت بررسی ش مل سون
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( 3/23درصد  2س له كمتر 55 ،درصد  3یو  5سو ل

بئرگیر ا  53كمتر ا  ،53مشکزک سرمهو ا بو

 23/5درصد ب الا  5س ل) ،جنا ( 33/2درصد مو دی

درصد مس ا ی بکشتر ا  ،53منفی محسوزب شودزد.

 5/3درصد زر) ،زوااد ( 33درصود اصوکل 55/5 ،درصود

دادیه ا جمعن را شدی ب اسوتف دی ا زورمافوئار SPSS

د رگ  5/3درصد بزمی زز سر رش ( 25/3درصود
صنعتی  52/5درصد سنتی) ثبت وردید.
بعد ا ویشت  5-2س عت رسکدن دم ا زمززوههو
به دم ا محکط ،ایص الت لتته ا جدار لزله ن اد وردیود
لزلوههو بو د ر  3333در دقکقوه بوه مودت  53دقکقووه
س زتریفکزظ شدزد سرم ننه جدا وردید .سرم یشوککل

زسته  55به طزر یزصکفی یحلکلی بررسی شودزد .بوه
منظزر یحلکل دادیه ا ن مزن كزلموزور ف اسومکرززف
( ،)Kolmogorov-Smirnov testن مزن مربع ك ا ( Chi
 ، )square testرورسوووکزن الجسوووتکگ ( Logistic

)regression

ن مزن یز م ن یتنی ( Mann-Whitney

 )U testاستف دی وردید α=3/35 .به عنزان سطح معنوی-

شدی یزسوط سومپلر بوه نراموی ا قسومت ر یوی لزلوه

دار نم را مد زظر قرار ورفت.

بزد ،منتقل وردید .مککر یکوز هو در فریوئر منفوی 23

یافتهها

برداشته شد به مککر یکزبی كه قوب ً كودوویارا شودی
درجه س زتیوراد ی م ن ن م یش الکئا زهوهدارا شودزد.

مک زهکن ازحراف معک ر سن و ه به یریکب 1/52

جهت بررسی جزد نزتیب دا اد  BLVدر زمززههو ا

 2/53س ل بزد .فرا ازی زسبی جنا م دی زر به یریکوب

سرمی وو  ،ا كکوت یرو را سو خت شوركت ID vet

 5/3 33/2درصوود بووزد .فرا ازووی زسووبی زووااد اصووکل،

فرازسه استف دی شد .این كکت بور مبنو ا الکوئاا رقو بتی

د رگ بزمی به یریکب  5/3 55/5 ،33درصد بوزد

طراسی شدی زمززهه ا سورمی وو یو وو مکش كوه

 25/3درصد ا و ه ا زمززوهوکورا شودی بوهصوزرت

داراا نزتیب دا اد  BLVب شند ،مو زع ا ایصو ل یوگ

صنعتی م بقی بهصزرت سنتی زههدارا مویشودزد .در

نزتیب دا كززا وه اد ولککزسر یئکن  gp51به نزتویظن

فرا ازی مزارد منفوی

یر س خو ل

مزجوزد درسفورات سلکوت مویشوززد.

مراسل ن م یش الکئا طب یزصکه شوركت سو زدی ازرو م
ورفت مکئان جیب ززرا سفرات در طزل موزو 153
ز ززمتر قراوت ثبت وردید بر اس س درصد شو خ
(درصد  ODزمززه به مک زهکن  ODكنتورل منفوی) كوه
ب فرمزل یر مح سبه شد ،اعکت مثبت ی منفی بوزدن
زمززهه ا سرمی مزرد ن م یش یعککن وردید.
100

طب دستزرالعمل شركت س زدی كکت ،سورمهو ا بو
درصد كمتر ی مس ا  ،53مثبت ،سرمه ا بو درصود

زمزدار  5یز یع فرا ازی درصد

مثبووت اراوووه وردیوودی اسووت .ن مووزن كزلمووزور ف
اسمکرززف زش ن داد كه یز یع مشو هدات مربوزب بوه
متق رن زمیب شود ( .)p>3/335شوکز سورمی لکوز در
و ان یحت بررسی  5/51درصد ( 1/55-3/55درصد ب
ف صوله اطمکنو ن  35درصوود) بووزد .در جوود ل  5یز یووع
فرا ازی نلزدوی بر اس س سن اراوه وردیدی است .ن مزن
مربع ك ا زش ن داد اریب ب معنیدارا بکن ردیه ا سونی
نلزدوی جزد زدارد .مکو زهکن ازحوراف معکو ر سون
و و ان سوورم مثبووت منفووی بووه یریکووب 1/55±2/53
 1/52±2/55س ل بزد كوه یفو ت معنویدارا زداشوتند.
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رورسکزن الجستکگ یوگمتغکوری زشو ن داد كوه شو زا

رورسکزن الجستکگ یوگمتغکوری زشو ن داد كوه شو زا

نلزدوی بکن سن برسسب س ل بکم را -5/51( 3/333

نلووزدوی و هو ا صوونعتی  1/35برابوور سوونتی (-53/55

 3/33ب ف صله اطمکن ن  35درصد) است ( )p<3/35ب

 2/13ب ف صله اطمکن ن  35درصود) اسوت ()p>3/35

افئایش  5س ل ش زا نلزدوی  3/5درصود كو هش موی-

زز سر رش 3/5 ،درصد ا یغککرات نلوزدوی را یزجکوه

ی بد .در جد ل  2یز یع فرا ازی نلوزدوی بوه لکوز بور

میكند .در جد ل  5یز یع فرا ازوی موزارد نلوزدوی بوه

اس س جنا اراوه وردیودی اسوت .بررسوی ایون جود ل

لکز بر اس س مزقعکت جغرافک یی اراوه وردیودی اسوت.

زش ن میدهد كه فرا ازی زسوبی موزارد مثبوت در جونا

این جد ل زش ن میدهد بکشترین مزارد مثبت مربزب بوه

م دی بکشتر ا زر است ،ام ایون اخوت ف ا زظور نمو را

شوو دو ن ب غملووگ اسووت در هنوودیر ن ،رامهرمووئ،

معنیدار زمیب شد .رورسکزن الجستکگ یگمتغکری زشو ن

شزشتر ،وتززد اهزا مزرد مثبتی جزد زودارد .اریبو ب

داد كه ش زا نلزدوی جنا مو دی  2/5برابور جونا زور

بووکن مزقعکووت جغرافکوو یی نلووزدوی معنوویدار بووزد

( 3/35 -53/53ب و ف صووله اطمکن و ن  35درصوود) اسووت

( )p>3/335اخووووت ف ب غملووووگ بووو هنوووودیر ن

( )p<3/35متغککوور جوونا 3/5 ،درصوود ا یغککوورات

( ،)p>3/335رامهرمئ ( ،)p>3/335شزشوتر (،)p>3/35

نلزدوی را یزجکه میكند .در جود ل  3یز یوع فرا ازوی

وتززووود ( ،)p>3/35سزسووونهرد ( ،)p>3/35بهبهووو ن

نلزدوی به لکز بور اسو س زوااد اراووه وردیودی اسوت.

( )p>3/35اهووزا ( )p>3/35اخووت ف ش و دو ن ب و

بررسی این جد ل زش ن میدهد كه فرا ازی زسبی مزارد

هنوودیر ن ( ،)p>3/335رامهرمووئ ( ،)p>3/335شزشووتر

مثبت در زااد اصکل د رگ بکشتر ا بوزمی اسوت ،امو

( ،)p>3/35وتززوود ( ،)p>3/35سزسوونهرد (،)p>3/335

این اخت ف ا زظر نم را معنویدار زمویب شود .متغککور

بهبهو ن ( )p>3/35اهووزا ( )p>3/335معنوویدار بووزد.

زااد 2/5 ،درصد ا یغککرات نلزدوی را یزجکه میكند .در

مزقعکت جغرافک یی 33/3 ،درصد ا یغککرات بکمو را را

جد ل  1یز یع فرا ازی مطل

زسبی نلزدوی به لکوز

یزجکه میكرد .رورسکزن الجستکگ چند متغکری زش ن داد

بر اس س زز سر رش اراوه وردیدی اسوت .بررسوی ایون

كه سن ،جنا ،زااد ،زز سر رش مزقعکت جغرافکو یی

جد ل زش ن میدهد كه فرا ازی زسوبی موزارد مثبوت در

 33/3درصد ا یغککرات بکم را را یزجکه میكننود .البتوه

ر ش سر رش صونعتی بکشوتر ا سونتی اسوت كوه ایون

در رورسکزن سار زد ،ینهو مزقعکوت جغرافکو یی یو ثکر

اخت ف ا زظر نم را معنویدار مویب شود (.)p>3/335

معنیدارا بر نلزدوی داشت (.)p>3/35
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نمودار  -1توزیع فراوانی درصد

لکوز در گاوان استان خوزستان

جدول  -1توزیع فراوانی مطلق و نسبی آلودگی به لکوز در گاوان استان خوزستان بر اساس سن (سال)
منفی

فراوانی

جمع کل

مثبت

دامنه سنی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

3-2

555

32/3

3

5/5

525

23/3

3-5
<5
جمع كل

255
33
132

33/3
32/5
33/1

53
3
35

5/5
5/5
5/5

235
535
525

55
23/5
533

جدول  -2توزیع فراوانی مطلق و نسبی آلودگی به لکوز در گاوان استان خوزستان بر اساس جنس
منفی

فراوانی

جمع کل

مثبت

جنس

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

م دی
زر
جمع كل

155
35
132

33/5
35/2
33/1

31
5
35

5/3
2/3
5/5

135
35
525

33/2
5/3
533

جدول  -3توزیع فراوانی مطلق و نسبی آلودگی به لکوز در گاوان استان خوزستان بر اساس نژاد
منفی

فراوانی

جمع کل

مثبت

نژاد

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

اصکل
د رگ
بزمی
جمع كل

553
331
23
132

32
33/5
533
33/1

51
25
3
35

3
5/5
3
5/5

551
325
23
525

33
55/5
5/3
533
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جدول  -4توزیع فراوانی مطلق و نسبی آلودگی به لکوز در گاوان استان خوزستان براساس نوع پرورش
منفی

فراوانی

جمع کل

مثبت

پرورش

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

صنعتی
سنتی
جمع كل

525
355
132

35
35/5
33/1

22
53
35

55
3/1
5/5

515
333
525

25/3
52/5
533

جدول  -5توزیع فراوانی مطلق و نسبی آلودگی به لکوز در گاوان استان خوزستان بر اساس موقعیت جغرافیایی
فراوانی
موقعیت جغرافیایی

منفی

جمع کل

مثبت

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

هندیر ن
رامهرمئ
ب غملگ
بهبه ن

55
53
53
33

533
533
53/5
32/3

3
3
55
5

3
3
23/3
5/2

55
53
51
35

53/3
55/2
51
53/1

شزشتر

15

533

3

3

15

3/5

ش دو ن
وتززد
سزسنهرد
اهزا

33
33
53
15

55/5
533
33/3
533

52
3
5
3

23/5
3
5/5
3

55
33
53
15

3/5
5/2
55/1
3/5

جمع كل

132

33/1

35

5/5

525

533

بحث و نتیجهگیری
در این مط لعه كه براا ا لکن ب ر شکز سرمی نلزدوی

یریکب  23/3 35/3 ،53/3 ،3درصد ووئارش وردیودی
است (جعفرا جز ازی مقودم5332 ،؛ قو وم مقو می

به یر س لزسمی و ان را در و هو ا شوکرا اسوت ن

همکووو ران5353 ،؛ ;Mohammadi et al., 2011

خز ست ن مزرد بررسی قورار داد 5/51 ،درصود ا 525

 .)Morovati et al., 2012همچنکن مکئان شکز سورمی

رأس و یحت مط لعه ،نلزدی به این یور س شن سو یی

در و داراه ا شکرا است نه ا شم ل شرقی ایران به-

شدزد كه در مق یسه ب مط لعو ت قبلوی در موزرد وو

طزر كلی  25/1درصد به یفککگ در خراس ن راوزا

و مکش در منطقه اهزا كه بهیریکب ب ر شهو ا نوو ر

خراس ن شوم لی بوه یریکوب  5/5 23/3درصود بوزدی

ظل ایمزززدیفکزظن الکئا مکوئان نلوزدوی را 3/53 3/5

اسوت ( .) Mousavi et al., 2014مکوئان نلوزدوی بوه

درصد وئارش زموزدیازود ،ق بول یزجوه اسوت (سو جی

یر س لزسمی و ان در و ه ا كشت رشدی در یهوران

س جکک وی همکو ران5335 ،؛ سو جی سو جکک وی

بووه ر ش  55/3 ،nested PCRدرصوود بووزدی اسووت

همک ران .)5331 ،شکز سرمی یر س لزسومی وو ان

( .)Nikbakht Brujeni et al., 2010شوکز سورمی در

در است ن مركئا ،نررب یر نشرقی ،اصفه ن یهوران بوه

و مکش به یریکب  5/3صفر درصود
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در س كست ن به یریکوب  53/3 55/3درصود ووئارش

در بررسووی س اوور اریب و ب معنوویدارا بووکن سوون

شدی اسوت (.)Meas et al., 2000; Meas et al., 1999

نلزدوی جزد زداشت .همسز ب این بررسوی ،یزسو ل

مکئان شکز سرمی در بلغ رست ن در وو در سو ل 2335

همک ران زکئ زش ن دادزد اریب ب معنویدارا بوکن سون

 2355به یریکب  33/33 55/32درصد وئارش شودی
اسوت (.)Sandev et al., 2001; Sandev et al., 2015
مکئان نلزدوی در ی زئازکو  ،بر یول ،نمریکو
یریکب 3/5 ،25/3 ،35

كلمبکو بوه

53/3درصد بزدی است ( Ndou

et al., 2011; Pinheiro Junior et al., 2013; Gnad et
.)al., 2004; Benavides et al., 2013

یف ته ا مش هدی شدی بوکن زتو یا ایون مط لعوه بو
مط لع ت مشو بهی كوه در اسوت نهو ا متتلوش ایوران
كشزره ا دیهر ازرو م ورفتوه اسوت را بوه اخوت ف در
سرم زمززه ،زز زمززه ،زوز سکسوتم سر رشوی ،یعوداد
دامه ا دامدارا ،سن زوااد و هو ا یحوت بررسوی،
ر ش یشتکصی ،مدیریت بهداشوتی اقودام ت كنترلوی
مییزان زسبت داد .بهطزراكه سزرجعفر همکو ران در
شووهركرد مکووئان شووکز بووه ر ش الکووئا نووو ر ظل
ایمزززدیفکزظن در و ه ا شکرا را به یریکب  51درصد
 3/5درصوود وووئارش زمزدزوود زشوو ن دادزوود بووکن
سس سکت این د ر ش اخت ف معنیدارا جوزد دارد
ن مزن الکئا سس سیور اسوت (سوزرجعفر همکو ران،
 .)5335شکز در سرم شوکر بوه ر ش الکوئا در یركکوه
53/25

 5/35درصد وئارش شدی اسوت ( Batmaz et

 .)al., 1999همچنکن مکوئان نلوزدوی در سو ل  2333در
ظاسن در و ه ا شکرا وزشتی به ر ش ایمنزدیفکزظن
 3/3درصد در س ل  2353به ر ش الکوئا  35/2درصود
در و ه ا شکرا وزشتی در ك ز دا به یریکوب 53/3
 53/3درصود ووئارش وردیودی اسوت ( Usui et al.,
2003; Murakami et al., 2013; Vanleeuwen et al.,
.)2006

نلزدوی جزد زدارد ( ،)Uysal et al., 1998ام برخ ف
بررسی س ار محمدا همک ران ،جعفورا جوز ازی
مقدم مر یی همک ران زش ن دادزد كه فرا ازی موزارد
مثبت ب سن رابطه معنیدارا دارد (جعفورا جوز ازی
مقدم5332 ،؛ Mohammadi et al., 2011; Morovati et

 .)al., 2012در بررسوی قو وممقو می همکو رن هموه
زمززهه ا مثبت مربزب به سن ب الا  2س ل بکشوترین
درصوود نلووزدوی مربووزب بووه و ه و ا  3-1س و له در
بررسی سوزرجعفر همکو ران كمتورین مکوئان نلوزدوی
مربزب به و ه ا ب سون  2-3سو ل بکشوترین مکوئان
نلزدوی مربزب به و ه ا ب سن  5س ل بکشوتر بوزدی
اسووت (قوو وم مقوو می همکوو ران5353 ،؛ سووزرجعفر
همک ران .)5335 ،ن ب

همک ران زکئ زش ن دادزود بوکن

مکئان نلزدوی سن اریب ب مسوتقکمی جوزد دارد ،بوه-
طزراكه مکئان نلزدوی در ور ی سونی  5-3سو ل3-5 ،
س ل 5-5 ،سو ل بو الیر بوه یریکوب 33 22 ،55 ،53
درصد است در مط لعه ب یمئ همک ران محد دی سنی
و ه ا نلوزدی  2-5سو ل بوزدی اسوت ( Azuba et al.,

.)1994; Batmaz et al., 1995
در بررسی س ار فرا ازی زسبی مزارد مثبت در جنا
م دی بکشتر ا زر بزد ،ام این اخت ف ا زظر نم را معنی
دار زبزد .همسز ب بررسی س ار ،یزس ل همکو ران در
س ل  5333سکنهکر جززکزر همک ران در سو ل 2353
زکئ زشو ن دادزود كوه اریبو ب معنویدارا بوکن جونا
نلزدوی جوزد زودارد ( Uysal et al., 1998; Pinheiro

 ،)Junior et al., 2013ام جعفرا جز ازی مقدم زش ن
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دادزد فرا ازی مزارد مثبت ب جنا رابطه معنیدارا دارد

و داراه ا صنعتی بهعلت یراكم ب الیر شو زا یمو س

بک ن زمزدزد ی ثکر جونا بوه دلکول زهوهدارا طوزالزی

ب یر س بکشتر ا و داراهو ا سونتی اسوت .قو وم-

مدتیر دامه ا م دی زسبت به زر است (جعفرا جز ازی

همکو ران زکوئ زشو ن دادزود در داموداراهو ا

مقدم.)5332 ،
در این بررسی فرا ازوی زسوبی موزارد مثبوت در زوااد

مق می

صنعتی زسبت به سنتی نلزدوی بکشتر است (ق وم مقو می
همک ران .)5353 ،جعفرا جز ازی مقدم زکوئ زشو ن

اصکل د رگ بکشتر ا بزمی بزد ،امو ایون اخوت ف ا

دادزد كه ازدا ی وله سکستم زههدارا ب نلزدوی رابطوه

زظر نم را معنویدار زبوزد .همسوز بو بررسوی س اور،

معنوویدارا دارد (جعفوورا جووز ازی مقوودم.)5332 ،

جعفرا جز ازی مقدم یزس ل همک ران زکوئ زشو ن

همچنکن ،س سرست همک ران زش ن دادزود كوه مکوئان

دادزد فرا ازی مزارد مثبت ب زااد رابطه معنیدارا زودارد

شکز نلزدوی در شکر ی زوگ و هو ا صونعتی بوهطوزر

(جعفرا جز ازی مقدم5332 ،؛ ،)Uysal et al., 1998

معنیدارا بکشتر ا زکمه صنعتی است ( Haghparast et

ام ن ب

همک ران زش ن دادزد بکشترین نلزدوی مربزب

 ،)al., 2012ام مر یی همکو ران زشو ن دادزود شوکز

به زااد بز است كه علت نن را بلزغ دیریور در زتکروه

سرمی ب زز سر رش رابطوه زودارد ( Morovati et al.,

سن ب الیر ننه هنه م كشت ر ی سس سکت ظزتککوی بوه

.)2012

این بکم را دازستهازد ( .)Azuba et al., 1994در بررسی

در ایوون بررسووی اریبو ب بووکن مزقعکووت جغرافکو یی

شزوش همک ران نلزدوی در و ه ا شکرا وزشتی

نلزدوی معنیدار بزد .همچنوکن ،ن بو

به یریکب  25/1 12درصود در بررسوی مزراكو می

مکئان نلوزدوی را در شورو شوم ل شورو ا و زودا 33

همک ران به یریکب  23/5 13/3درصود ووئارش شودی

درصد در ززاسی جنزبی مركئا  53درصد ووئارش

اسوت ( Schoepf et al., 1997; Murakami et al.,

زمزدزد علت استم لی این اخت ف را چراو یه ا كوم

 .)2013در مط لعه ب یمئ همک ران نلزدوی در و هو ا

در زتکره یم س بکشتر زئدیگیر و هو

همچنوکن

هلشت ین ،برا ن سزوکا بزمی به یریکوب 3/1 53/3

جزد یعداد بکشتر سشهه ا یسه یسه سشرات وئزودی

 2درصد بزدی است ( .)Batmaz et al., 1995همچنکن

شم ل شرو بک ن زمزدزود ( Azuba et

در من ط شرو

همکو ران زکوئ

در مط لعه بزریدو همکو ران ،زوااد جرسوی بکشوتر ا

 ،)al., 1994ام جعفرا جوز ازی مقودم زشو ن دادزود

زااده ا دیهر نلزدی بزدی است علوت ننرا سس سوکت

اریب ب معنیدارا بوکن مزقعکوت جغرافکو یی نلوزدوی

ظزتککی ی اخوت ف در مودیریت ولوه عنوزان زمزدزود

جزد زدارد (جعفورا جوز ازی مقودم .)5332 ،یو ثکر

(.)Burridge et al., 1980
بررسی س ار زش ن داد مکئان نلزدوی و به یر س
لزسمی در ر ش سور رش صونعتی بوهطوزر معنویدارا

مزقعکت جغرافک یی بر نلزدوی را مییزان بوه یفو ت در
مدیریت بهداشتی سر رشی نب هزا ا طریو اثور
ر ا فع لکت ز قلکن در من ط متتلش زسبت داد.

بکشتر ا ر ش سنتی اسوت شو زا نلوزدوی و هو ا

این بررسی زش ن داد كه یور س لزسومی وو ان در

صنعتی زئدیگ به  5برابر سنتی بزد .بوهطوزر مسولم ،در

اسووت ن خز سووت ن فع لکووت دارد سکشوونه د موویشووزد

011

دوره  ،01شماره  ،2پیاپی  ،83تابستان 0831

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

جوزد یور س اقودام یشتکصوی ر ا

سک ستویاران بهداشتی در جهت كنترل ایون بکمو را

دامپئشک ن ا

جلووزوکرا ا وسووترش نن بوو اقوودام یی زظکوور ن مووزن

و ان ر دا ا س یر است نه فع لکت كنند.

سر لزظا كشت ر و هو ا مثبوت ،مبو ر ی بو زو قلکن،
استف دی ا سرزگ دستکش م مو یی بوهصوزرت یکبو ر
مصرف

ادعفززی س یل جراسی ،اطو

رسو زی بوه

سپاسگزاری
ززیسندو ن ا مع زت سا هشی دازشه ی شهکد چمران
اهزا بهخ طر ی مکن هئینه اجراا ایون یحقکو یشوکر
قدردازی میزم یند.
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Abstract
Bovine leukemia virus (BLV) is a member of the Delta retro virus genus (family Retroviridae)
and can cause persistent lymphocytosis and lymphosarcoma in cattle that is described as
enzootic bovine leucosis (EBL). This disease causes significant economic losses associated with
the costs of control and eradication programs. Control programs of leucosis are based on the
screening of cows by serological methods and removing the infected cows. The aim of this
study was to evaluate the seroprevalence of bovine leukemia virus in cattle in Khuzestan
province. Serum samples from 527 cattle were randomly collected in Ahvaz, Baghmalek,
Shooshtar, Gotvand, Shadegan, Hendijan, Behbahan, Ramhormoz and Susangerd cities and
were examined by ELISA assay. Seroperevalence rate of bovine leukemia virus was 6.64%
(95% CI: 4.51-8.77). Statistical analysis indicated no significant association between infection and age or
breed. Relative frequency of infection was higher in female cows than males, but this difference
was not significant and odds of infection in female cows than males were 2.6 (95% CI: 0.3519.59). Prevalence rate of infection between industrial (15%) and nonindustrial (3.4%)
husbandry was significantly different (p<0.001) and odds of infection in industrial husbandry
than nonindustrial was 4.97 (95% CI: 2.43-10.16). Prevalence rate in Shadegan, Baghmalek,
Behbahan, and Susangerd were 23.5%, 20.3%, 7.2% and 1.7%, respectively, but infection was
not observed in Ahvaz, Shooshtar, Gotvand, Ramhormoz and Hendijan (p<0.001) and 30.8% of
fluctuation of disease was justified by geographical location. This study confirms that bovine
leukemia virus exists in Khuzestan province. Prevention and control measures should be
considered by health authorities.
Key words: Bovine leukemia virus, Epidemiology, Khuzestan, Serology.
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