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چکیده
شکلگیری طاول و زخمهای شدید در محوطه دهانی گاوهای مبتال به تب برفکی و کافی نبودن روشهـای درمانی موجـود ،معمـواً
خسارات زیادی را به گلههای درگیر وارد میکند .عصاره گیاه علف چای یـا گـل راعـی ( )Hypericum perforatumو مـاده مـوثره
هایپریسین موجود در آن ،در شرایط آزمایشگاهی به عنوان سرکوبگر تکثیر ویروس تب برفکی مطرح شده و همچنین نقش مـوثری در
بهبود انواع زخمها داشتهاست .مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات درمانیِ عصاره گیاه مذکور بر ضایعات دهـانی ناشـی از بیمـاری
تببرفکی در گاوهای مبتال انجام گرفت .بدین منظور ،تعداد  72رأس گاو مبتال به بیماری مذکور ( 36رأس در سه گروه تیمار  12تایی
و  36رأس در سه گروه شاهد  12تائی) ،در سه کانون درگیری در استان آذربایجانغربی انتخاب شدند .تعیین سروتیپ به روش تثبیت
کمپلمان ،حاکی از درگیری دامهای مورد مطالعه با سروتیپ  Oویروس تب برفکی بود .گل راعی به روش خیساندن عصارهگیری شده،
غلظتهای  0/5 ،0/25و  5درصد از عصاره هیدروالکلی آن تهیه شد .در گروههای شاهد از سرم فیزیولوژی و در گروههـای تیمـار از
عصاره با غلظت های مذکور به صورت اسپری دهانی (روزی دو بار به مدت  4روز) استفاده شد .دام هـای تیمارشـده بـا عصـاره 5
درصد بهبودی چشمگیری در ضایعات دهانی داشته و ترمیم ضایعات در دوره درمان اخـتالف معنـی داری بـا گـروه شـاهد داشـت
( .)p>0/05نتایج حاکی از این بود که اسپری عصاره  5درصد گل راعی بر روی ضایعات دهانی ناشی از بیماری تـب برفکـی ،اثرات
بهبودی قابل توجهی دارد.
کلیدواژهها :تببرفکی ،گاو ،ضایعات دهانی ،درمان ،گیاه علف چای.
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تش یصی ،هزینه واکسیناسیون و کاهش تجارت دامهبا،

مقدمه
تببب برفکببی ( )Foot-and-Mouth diseaseیبب

از جملببه خسببارات سیرمسببتقی محسببو

میشببوند

بیماری ویروسی بسبیار مسبری در حیوانبات زوج سب

( .)Knight-Jones and Rushton, 2013شروع بیمباری

اهلی بهخصوص گاو ،خوک ،گوسفند و ببز و همننبین

با تب همراه ببوده و بعبد از آن ببا ایجباد ضبایعات در

شماری از حیوانات حیات وحش میباشد ( Brooksby,

ناحیه لب و زبان ادامه مییابد .جداشدن اپیتلیوم زببان و

 .)1982این بیمباری در منبا گ گسبتردهای از جهبان از

درد موجود در ناحیبه باعبع عبدم اشبتهای دام شبده و

جمله ایران دیده میشود و در لیست بیماریهبای مهب

کاهش وزن و تضعی

سازمان بهداشت جهانی دام قرار گرفتبه اسبت .بیمباری

ضایعات تب برفکی شامت اول و خراشبیدگیهایی در

تبببب برفکبببی توسبببو آفتوویروسبببی از خبببانواده

دهان ،پاها و پستان است .معمونً خراشیدگیها به علبت

پیکورناویریبده ( )Picomaviridaeایجباد میشبود .ایببن

آلودگی ثانویه با باکتریها تبدیت به زخب میشبوند .در

،C ،O ، A

برخی از موارد اولها تا حلبگ ،مبری ،معبده و روده و

می-

همننین نای و برونشها گسبترش مییابنبد .خبونریزی

ویروش تب برفکی،

اپیکارد در حیوانات نوزاد همراه و یا بدون منا گ رنگ

 Oمعمولترین نوع درگیرکننده آن در سرتاسبر

پریده دیده میشود که در اصبالح ببه آن قلبب بببری

دنیا است .بیماری مذکور مرگ و میبر پبایینی دارد ولبی

میگویند .اگر حیوان زنده بماند ،بافت فیبروزه جایگزین

اهمیببت عمببده آن بببه خببا ر زیببان اقتصببادی وارده بببه

شده و قلب بزرگ و شبت میشبود ( Constable et al.,

صنعت دامپروری کشورها میباشبد بوری کبه سباننه

 .)2017در تش یص آزمایشگاهی ویروش تب برفکی و

خسارات بزرگی را از ریگ افبت تولیبد ،مبرگ و میبر،

شناسایی سروارهای درگیر ،روشهای م تلفی از جملبه

ویببروش شببامت هفببت سببروتی

م تلبب

 SAT3 ،SAT2 ،SAT1 ،Asia1و چندین تحت تی
باشد .از میان سروتی های م تل
سروتی

کاهش وزن دام و واکسیناسیون به ایبن صبنعت تحمیبت

سیست ایمنی بدن را در پی دارد.

انیزا ،تثبیت کمپلمان مستقی و واکنش زنجیرهای پلبی-

میکند .مانع اصلی در کنترل بیمباری تبب برفکبی هب ،

مراز استفاده میشوند .آزمایش تثبیت کمپلمبان مسبتقی

واگیری شدید ،گستردگی جغرافیبایی و میزببانی ،ایجباد

روی سوسپانسیون اپیتلیومی ،یکی از روشهبای سبریع

حاملین ،تغییبرات آنتیژنبی و ایمنیزایبی کوتباه مبدت

تش یصی برای نمونههای با جوا

مثبت اسبت کبه در

ایجاد شده توسو واکسن مبیباشبد .بیمباری گرچبه در

عرض چند ساعت انجام میشود .اما منفی بودن نمونهها

بسیاری از نقاط دنیا با واکسیناسیون حیوانات حسباش و

در این آزمایش ،بایستی در محیو کشبت سبلولی تیییبد

کشتار حیوانات عفونی کنترل شده است ،ولی ببه خبا ر

شود که این امر به خا ر وجود موارد منفی کباب

زیباد

واگیری بان هیچ کشوری نسببت ببه ایبن بیمباری امبن

در ایببن روش اسببت .ایببن آزمببایش بببا اسببتفاده از

نیست ( .)Constable et al., 2017کباهش تولیبد شبیر،

آنتیسببرمهای م صببوص تی ب

و سببویه در تش ب یص

کاهش وزن ،تل شبدن حیوانبات و کباهش بباروری از

سروتی های ویروش تب برفکبی کمب

خسارات اقتصادی مستقی هستند .همننبین آزمایشبات

( .)Ferris and Dawson, 1988بیمباری تبب برفکبی
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سببوختگی و خببراشهببا هب تیییببد شببدهاسببت

درمان خاصی ندارد و ضبایعات دهبانی ناشبی از آن در

آفتببا

گاو ،باعع ایجاد درد در ناحیبه دهبانی شبده و کباهش

( ;Lavagna et al., 2001; Samadi et al., 2010

شدید اشتها و نش وار را در پی دارد .عمبدهترین روش

 .)Lauchli et al., 2012; Wolfle et al., 2014همننین

کنترل بیماری شببامت قرنالینبه ،کشبتار و واکسیناسبیون

خببواص ضببد ویروسببی گیبباه مببذکور ،در شببرایو

است .بدیهی اسبت کبه این روشها پرهزینه ببوده و در

آزمایشببگاهی علیببه آنفببوننزای تیبب

 ،Aاسببتوماتیت

شرایو فعلی کشور به شکت کامبت قابت اجرا نیست .بنبا

وزیکونر و هرپس سیمپلکس ثابت شدهاست ( Tang et

به دنیت بکرشده چناننه بتوان با داروهایی ببول دوره

 .)al., 1990; Lenard et al., 1993از ر

دیگر اخیبراً

بهبودی زخب و ببی اشبتهایی را کوتباه کبرد ،از لحبا

نشان داده شده که هایپریسبین ( )hypericinموجبود در

اقتصادی کامحً موجه خواهد شد .توصیه هببای انجببام

عصاره گت فوق مانع از جذ

شبده جهت درمان این ضایعات چندان کبافی نبببوده و

سببلولهببای میزبببان در شببرایو آزمایشببگاهی مببیشببود

علیرس تحشهبا ،بهببودی بیمباری در مببدت زمببان

(.)Wang and Chen, 2009

بوننی صبورت مبیگیبرد و ضبرر و زیبان زیبادی را

ویروش تبب برفکبی ببه

با توجه به خواص بکبرشبده از گیباه علب

چبای

موجببب مببیشببود .البتببه گروهببی از داروی شببیمیایی و

( )Hypericum perforatumو نیز در دسترش بودن این

گیاهی برای ترمی ضایعات دهانی بیمباری تبببرفکبی

گیاه در کشور ایران و عملی بودن استفاده از عصاره آن،

بهکار میروند که از جمله درمانهبای مبرتبو ببا آنهبا،

مالالعه حاضر برای اولین بار ببه منوبور بررسبی اثبرات

شستشوی ضایعات مذکور با مواد اسیدی یا قلیایی است

عصاره گیاه مذکور برای درمان ضایعات دهانی ناشبی از

(.)Constable et al., 2017

بیماری تب برفکی در گاوها انجام گردید.

اثرات عصارههای گیاهی م تل

از جمله گیباه دم

اسب ( ،)Ashrafi et al., 2010گبت گیباه هوفباریقون و
روسن کتان ( ،)Farahpour, 2014دارچین ( Farahpour
 ،)and Ghafouri, 2014گیبباه خوشبباریزه ( Asghari
 ،)and Kardooni, 2015گیبباه سازیبباقی ( Choobkar,
 )2015و شنبلیله و آلوئهورا ( Farahpour and Aghae,

 )2016در بهبود روند التیام زخ های تجربی یبا بیعبی
پوست در حیوانات آزمایشگاهی یا آبزیان مالالعه شبده-
است .یکی از گیاهان مالر شده در گزارشات فوق ،گیاه
هوفاریقون یا عل

چبای یبا گبت راعبی اسبت کبه در

آمریکا به نام جونز وورت معبرو

مبیباشبد و اثبرات

درمانی این گیاه در زمینه درمان زخ هبا ،سبوختگیهبا،
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مواد و روشها

چرکی همراه ببا ببوی گندیبدگی از دهبان ،تبب شبدید

-دامهای مورد مطالعه و معاینه بالینی آنها :از شهریور ماه

(اشکال  1و .)2

 1397به مدت یکسال ،به  3کانون درگیری

ا بیماری

تببب برفکببی ،گببزارششببده توسببو اداره دامپزشببکی
شهرستان ارومیبه ،مراجعبه شبد .ایبن  3مبورد ،در کبت
کانونهای تقریباً بزرگی بودند که توسو اداره دامپزشکی
مذکور معرفی شبده بودنبد و در هبر کبدام ببیش از 40
رأش دام مبتح وجود داشت .کانونهای کوچ

معرفی-

شکت  -1نمایی از محو ه دهانی دام مبتح به تب برفکی در کانون شماره

شده در جمعیت مورد مالالعه قرار نمبیگرفبت .معاینبه

 1مورد مالالعه همراه با ضایعات درجه  .3به اروزیون ،زخ و کنده شدن

بببالینی گاوهببا بببه روش مشبباهده از راه دور ،مشبباهده

م اط زبان در ب ش نوک آن توجه شود.

محو ه دهانی ،زبان ،لثهها و بینی ،میبزان اشبتهای دام و
اندازهگیری دمای بدن با استفاده از دماسبن دامپزشبکی
(مدل  ،ce 483شرکت فلوریس آلمان) صبورت گرفبت.
گاوها قببت و در بول درمبان معاینبه شببده و شبدت
ضایعات و عحی بیمباری ثبت میشد .نشانههای ببالینی
و ضایعات موجود در دهان دامهای درگیر و میزان التیام
آنها با کمی تغییرات بر اساش روشهبای معاینبه ارایبه
شببده توسببو کانسببتیبت ( )Constable et al., 2017و

شکت  -2نمایی از محو ه دهانی دام مبتح به تب برفکی در کانون شماره
 3مورد مالالعه همراه با ضایعات درجه  .3به اروزیون ،زخ و کنده شدن
م اط زبان در ب ش نوک آن توجه شود.

درجهبندی کمّی توضیح داده شده توسو داز و همکاران
( )Duz et al., 2012به شکت زیر بقهبندی شد:
درجبببه  :1التیبببام کامبببت یبببا مشببباهده وزیکولهبببا و
اروزیونهببای خفیبب

در محو ببه دهببانی ،ترشببحات

کشدار و موکوسی محی از دهان یا بینی ،تب محی .

نزم به بکراست که انت ا
بهصورت تصادفی صر
خوشهای انت ا

درجه  :2وزیکولهبا ،اروزیبون و پرخبونی متوسبو در
دهان ،تشکیت بافبت جوانبهای و ترشبحات موکوسبی-

نداشته باشند.

درجه  :3اروزیون و زخ های شدید سالح زبان یا دهان
همراه ببا پرخبونی بسبیار شبدید ،ترشبحات موکوسبی
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نبود ،بلکه بهصورت تصبادفی

شدند وری که فراوانی دامهای واجد

درجات  2 ،1و  3جراحات ،در گروههای تیمار و شاهد
تقریباً به ی

چرکی محی از دهان یا بینی ،تب بان.

دامهای مبورد مالالعبه

تعداد باشبد و تفباوت معنبیداری ببا هب
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 -تعیین سروتیپ ویروس تببرفکی :تشب یص بیمباری

منتقت گردید .در ادامه عصاره هیدروالکلی از گیباه فبوق

تب برفکی در دامهای کانونهای آلوده فقبو ببر اسباش

در آزمایشگاه بیوشبیمی دانشبکده دامپزشبکی دانشبگاه

معاینات بالینی و مشاهده نشبانههبای مشب ص بیمباری

تبریز ببا روش خیسباندن ( )macerationتهیبه گردیبد.

بود .با توجه به اینکه معمونً سروتی های محدودی در

بببدین منوببور پببس از م لببوط کببردن دو لیتببر متببانول

کانونها و حتی منا گ درگیر منجر به آلودگی میشبوند

مقالبر در ارلبن،

(شرکت نوترون ،ایران) ببا دو لیتبر آ

( )Constable et al., 2017و همننین با در نور گبرفتن

گیاه خرد شده به میبزان یب

محدودیتهای تجهیزاتی و مالی ،از هبر کبانون فقبو از

تکاندادن به ترکیب اضافه مبیشبد .م لبوط کبردن ببه

دو رأش از گاوهای مبتح ،نمونههای بافتی شبامت بافبت

مدت پن روز ادامه داشت .پس از ایبن مبدت ،م لبوط

اپیتلیومی زبان ببه همبراه مبایع باولی (وزیکبولی) ببه

حاصله با استفاده از صافی استریت (ممبران فیلتر استریت

وسببیله پببنس و سببرنگ اسببتریت  10میلببیلیتببری از

 0/45 ،MCEمیکرومتری با قالبر  47میلبیمتبر شبرکت

وزیکولهببای پبباره نشببده یببا بببه تببازگی پبباره شببده،

بتاشیمی) فیلتر شده و تفاله گیاه جبدا گردیبد .در ادامبه

پلیت حباوی محلبول ببافر نمکبی

ببه بشبر منتقبت

جمعآوری و در ی

کیلبوگرم ،آرام آرام حبین

ماده حاصله جهت تب یر متبانول و آ

فسفات ( )PBSحاوی گلیسرول  50درصد سنیشبده ببا

شده و در انکوبباتور (مبدل  L25شبرکت پبارش آزمبا،

و ضد قارچ مالابگ روش توصیهشده توسبو

ایران) در 40درجه سلسیوش قرار داده میشد .در ادامبه

سازمان جهانی بهداشت حیوانبات ( )OIE, 2012جهبت

ماده باقیمانده یا به عبارت دیگر عصاره گت راعی ببرای

ء

تعیین بازده عصبارهگیبری از بشبر جبدا مبیگردیبد .در

سببرمایی در دمببای  -20درجببه سلسببیوش تهیببه و بببه

مالالعه حاضر بازده عصارهگیری 20 ،درصد برآورد شبد

آزمایشگاه ب ش تب برفکی موسسبه سبرمسبازی رازی

(فرمول محاسبه بازده عصاره = وزن عصباره جبدا شبده

از آزمبایش

تقسی بر وزن اولیه گیباه × Tayefi‐Nasrabadi ( )100

تثبیببت کمپلمببان مسببتقی اسببتفاده شببد ( Ferris and

 .)et al., 2012عصاره بهدستآمده تا زمبان اسبتفاده در

.)Dawson, 1988

فریزر (امرسان  20فوت مدل دیاموند ،ایبران) نگبهداری

آنتیبیوتی
تعیین سروتی

ویروش تببرفکبی ،ببا حفبز زنجیبره

کرج منتقت میگردید .برای تعیین سبروتی

چای (هوفاریقون

شد .برای تهیه سلوتهبای مبورد نیباز ( 0/5 ،0/25و 5

 -تهیه عصاره :ب ش هوایی گیاه عل

یا گت راعی) با نام علمبی  Hypericum perforatumاز

درصد) ،بهترتیب  5 ،2/5و  50گرم از عصباره حاصبله،
جداگانبه در  1000میلبیلیتبر آ

دامنه شمالی مسیر شهرستان کلیبر به اسبکولو در اسبتان

وزن شده و هبر یب

آبربایجانشرقی جمبعآوری شبده و جبنس و گونبه آن

مقالببببببر اسببببببتریت حببببببت مببببببیگردیببببببد.

توسو هرباریوم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز تیییبد

()Craig Schneider and Theodore Wissink , 2018

و نمونه هرباریومی ببا کبد  4586در هربباریوم مبذکور

در نهایت سلوتهای تهیهشده جداگانه در داخت ظرو

نگببهداری شببد .سببپس مقببدار کببافی از نمونببههببای

اسپریکننده که م زن آنهبا ببرای جلبوگیری از تبابش

جمعآوریشده در سایه خشکانده شده و ببه آزمایشبگاه
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مسببتقی نببور خورشببید پوش بانده شببدهبببود ،نگببهداری

درجهبندی کمّی توضیح دادهشده توسو داز و همکباران

میگردید.

( )Duz et al., 2012و البتبه ببا کمبی اصبححات ببه 3

 -گروهبندی دامها و نحوه تجویز عصـاره :از هبر کبانون

گروه ضعی

درگیببری بیمبباری تببببرفکببی 24 ،رأش دام درگیببر بببه

متوسو (مشاهده بافت جوانهای التیامی در حبال شبکت-

ضایعات دهانی تببرفکبی انت با
رأسی ،شامت ی

و ببه دو گبروه 12

گروه ببه عنبوان شباهد و یب

گبروه

بببهعنوان تیمببار تقسببی شببدند .در گببروههببای تیمببارِ
کانونهای ی

(عدم مشاهده تغییر در ضبایعات دهبانی)،

گیری و بهبودی ناکامبت در ضبایعات دهبانی) و خبو
(مشاهده بهببودی و التیبام کامبت در ضبایعات دهبانی)
تقسی شدند.

تا سه ببه ترتیبب از سلوبتهبای ،0/25

 0/5و  5درصببببببد عصبببببباره اسببببببتفاده شببببببد
(.)Craig Schneider and Theodore Wissink , 2018

بدین صورت که ابتدا دام مورد نوبر مهارشبده و سبپس
ضایعات دهانی ،با سبرم کلریبد سبدی شستشبوی 0/9
درصد شرکت البرز شستشو و پباکسبازی میشبد و در
ادامه سلوت مورد نور از عصباره گیباه علب

چبای در

محو ه دهانی هر دام 20 ،مرتبه (تقریباً معادل  20میلی-
لیتر) اسپری میشد ،به وریکه به تمام محو به دهبانی،
زبان و کام برسد (شکت  .)3نزم به بکبر اسبت کبه هبر
از سلوتهای عصاره ،به مدت چهار روز و هر روز

ی

دو بار اسبتعمال مبیگردیبد (در  12رأش گبروه تیمبار
مربوط به کانون شماره  ،1از سلوبت  ،0/25در  12رأش
کببانون شببماره  2از سلوببت  0/5و در  12رأش کببانون
شماره  3از سلوت  5درصد استفاده شد) .در گروههبای
شاهد هر کانون ه  ،به جای عصاره گیاه عل

چای ،ببه

شکت  -3نمونهای از نحوه تجویز عصاره گیاه عل
اسپری در ی

چای به صورت

رأش گاو مبتح به تب برفکی در کانون شماره .2

 تحلیل آماری دادهها :دادههای جمعآوریشبده توسبونرمافزار ( SPSSنس ه  )22و آزمبون مرببع کبای ( Chi

 )square testمورد تجزیه و تحلیت آماری قرار گرفت و
 p>0/05معنیدار در نور گرفته شد.

یافتهها
 معاینه بالینی دامهای مورد آزمـایش :فراوانبی ماللبگ ونسبی دامهای مورد مالالعبه (تیمبار و شباهد) از لحبا

همان میبزان و ببا همبان روش بکرشبده در ببان ،سبرم

درجه ضایعات موجود ،در جبدول  1ارائبه شبدهاسبت.

کلرید سبدی شستشبوی  0/9درصبد شبرکت الببرز در

اشکال  1و  2ضایعات محو ه دهانی برخی از گاوهبای

محو ه دهانی دامها اسپری میشبد .دامهبا بعبد از دوره

مبتح را نشان میدهند.

درمانی از لحا «پاسخ به درمان و میزان التیام» بر اساش
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جدول  -1فراوانی ماللگ و نسبی ضایعات دامهای درگیر در کانونهای مورد مالالعه بر مبنای درجات آسیب بافت
کانون 2

کانون 1

کل جمعیت مورد مطالعه

کانون 3

درجه ضایعات

تیمار

شاهد

تیمار

شاهد

تیمار

شاهد

تیمار

شاهد

درجه 1

)17( 2

)17( 2

)17( 2

)17( 2

)25( 3

)42( 5

)25( 9

)25( 9

درجه 2

)33( 4

)25( 3

)33( 4

)25( 3

)33( 4

)25( 3

)33( 12

)25( 9

درجه 3

)50( 6

)58( 7

)50( 6

)58( 7

)42( 5

)33( 4

)42( 15

)50( 18

مجموع

)100( 12

)100( 12

)100( 12

)100 12

)100( 12

)100( 12

)100( 36

)100( 36

ال  :اعداد خارج پارانتز فراوانی ماللگ یا به عبارتی تعداد دامهای واجد درجات م تل
واجد درجات م تل

ضایعات در هر گروه  12تایی و اعداد داخت پرانتز فراوانی نسبی یا درصد دامهای

ضایعات در داخت هر گروه  12تایی یا به عبارتی در داخت هر ستون را نشان میدهند.

 :درجه  :1التیام کامت یا مشاهده وزیکولها و اروزیونهای خفی ؛ درجه  :2وزیکولها ،اروزیون و پرخونی متوسو در دهان و تشکیت بافت جوانهای؛ درجه  :3اروزیون
و زخ های شدید سالح زبان یا دهان همراه با پرخونی بسیار شدید.

 -تعیین سـروتیپ ویـروس تـب برفکـی :در هبر  6دام

دهانی داشته و میبزان تبرمی ضبایعات در دوره درمبان

" "Oویبروش تبب

آماری معنیداری ببا گبروه شباهد داشبتهاسبت

مبتحی نمونهبرداریشده ،سبروتی

اختح

( .)p>0/05اشکال  4و  5نیز نتای درمبان ببا سلوبت 5

برفکی تییید گردید.
 -پاسخ به درمان :میبزان پاسبخ ببه درمبان در گروهبای

درصد عصاره گیاه عل

مببورد مالالعببه در جببدول  2نشببان دادهشببده اسببت کببه

مبتح را نشان میدهند.

چبای در دو رأش از گاوهبای

مش ص میکند دامهای تیمار شده ببا سلوبت 5درصبد
عصاره گیاه عل

چای ،بهبودی چشمگیری در ضایعات
جدول  -2نتای پاسخ به درمان در گروههای مورد مالالعه
گروههای مورد مالالعه

میزان پاسخ به درمان پس از دوره درمان*
ضعیف

متوسط

خوب

شاهد

 94درصد ()34/36

6درصد ()2/36

0

تیمار( 1سلوت )0/25

 92درصد ()11/12

 8درصد ()1/12

0

تیمار ( 2سلوت )0/5

 83درصد ()10/12

 17درصد ()2/12

0

 8درصد ()1/12

 25درصد ()3/12

 67درصد ()8/12

تیمار ( 3سلوت )5

ال  :اعداد داخت پارانتز تعداد دامهایی از گروه  12تایی یا  36تایی که نسبت به درمان بکر شده پاسخ مد نور را داشتهاند و اعداد خارج پارانتز درصد آنها را نسبت به گروه  12یا  36تایی
نشان میدهند.
-* :ضعی  :عدم مشاهده تغییر در ضایعات دهانی ،متوسو :مشاهده بافت جوانهای التیامی در حال شکتگیری و بهبودی نسبی ،خو  :مشاهده بهبودی و التیام کامت.
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ارزیابی بالینی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه علف چای ( )Hypericum perforatumدر بهبودی ضایعات دهانیِ بیماری تب برفکی در گاو

مبتح به تب برفکی را ارزیابی کند وجود ندارد ،لکبن در
این بررسی نیز ممکن است ببان ببودن میبزان ضبایعات
درجه  3در کبت دامهبای مبورد بررسبی از توجبه زیباد
صاحبان دام به گاوهایی که شدت درگیبری آنهبا بیشبتر
است و در نتیجه مش ص شدن بیشتر آنها ناشی گردد.
شکت  -4نتای درمان با سلوت  5درصد عصاره گیاه عل

چای پس از

 4روز در یکی از گاوهای درگیر در کانون شماره ( 2درجه پاسخ به
درمان ،خو

مشاهده گردید).

در این مالالعه در همه دامهای بیمارِ نمونهببرداریشبده،
سروتی

 Oویروش تببرفکی به روش تثبیت کمپلمبان

تیییبببد گردیبببد کبببه روشبببی معمبببول در تشببب یص
سروتی های این ویروش است ( Ferris and Dawson,

 .)1988سببروتی

 ،Oمتبداولتببرین سببروتی ِ ویببروش

تببرفکی در جهان بوده و بیشبترین مالالعبات روی آن
انجام شده است ( .)Klein, 2009ایبن سبروتی  ،دارای
هشت توپوتی
شکت  -5نتای درمان با سلوت  5درصد عصاره گیاه عل

چای پس از

 4روز در یکی از گاوهای درگیر در کانون شماره ( 3درجه پاسخ به
درمان ،خو

مشاهده گردید).

م تل

بوده که تقریباً تمام آنها در ب بشهبای

دنیا گزارش شدهانبد ( Samuel and Knowles,

 .)2001به جز سبروتی

 ،Oسبروتی هبای  Aو  Cنیبز

انتشبببار گسبببتردهای در جهبببان دارنبببد درحبببالیکبببه
سروتی های  SAT2 ، SAT1و  SAT3عموماً به افریقبا

بحث و نتیجهگیری
تب برفکی یکی از پرخسبارتتبرین بیمباریهبای
ویروسی و واگیر دار گاو میباشد که به جز نشبانههبای
عمومی ،ضبایعاتی پاتوگونومونیب

در محو به دهبانی

شامت اولها ،زخ ها و آلودگی ثانویه این ضبایعات را
ایجباد مبیکنبد ( .)Constable et al., 2017در بررسبی
حاضببر  42درصببد از گاوهببای تیمببار ( )15/36و 50
درصد از گاوهای شاهد ( ،)18/36در زمان معاینه واجبد
ضایعات شدید دهبانی (درجبه  )3ازجملبه اروزیبون و
زخ های شدید سالح زبان یا دهبان همبراه ببا پرخبونی
بسیار شدید را داشتند .مالالعهای که در ی

مقالع زمانی

به ور خاص شدت یا درجات ضایعات دهانی گاوهای
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و سروتی

 Asia1به آسیا محدود میشوند ( Knowles

 .)and Samuel, 2003در ایبببران ازجملبببه اسبببتان
آبربایجببانشببرقی سببه نببوع سببروتی

 O ، Aو Asia1

شناسایی شبده اسبت ( Kitching, 1999; Alamdari et

 .)al., 2006نتیجببه مالالعببه حاضببر از لحببا شناسببایی
سروتی

دخیت در کانونهای مورد بررسی ببا مالالعبات

فوق ه خوانی دارد.
اثرات عصباره یبا اسبانس برخبی از گیاهبان روی
بهبودی ضایعات دهانی تب برفکی انجام شده اسبت .از
جمله مش ص شده است که مصر

اسانس گیاه مورد

بر روی ضایعات دهانی ناشی از بیمباری تبب برفکبی
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موجب بهببود سبریعتبر زخب هبای دهبانی و کباهش

حاضر با نتای مالالعه فوق باید ببه اثبرات مهباری گیباه

ترشحات چرکی آن میگردد (.)Momen et al., 2011

چای و هایپریسین ببر روی برخبی ویبروشهبا و

گیاه عل

عل

چای با اینکبه اثبرات قاببت تبوجهی در

باکتریهای دیگبر نیبز اشباره شبود ،از جملبه ویبروش

بهبود زخ دارد ،امبا مالالعبه مشبابهی روی زخب هبای

بورش عفونی یور ( ،)Shang, 2012ویبروش لوسبمی

دهانی تببرفکی گاو در ارتباط با این گیاه انجام نگرفته

مبوشهبا ( ،)Meruelo et al., 1998ویبروش لوسبمی

است ،لکن اثرات مهاری عصباره ایبن گیباه ببهصبورت

روشنر ،ویروش آنفلوانزا و هرپس ویبروش ( Tang et

مستقی روی ویروش تببرفکی و برخی ویبروشهبای

 ،)al., 1990ویروش ک خونی عفونی اسبب ( Kraus et

دیگر و همننین اثرات ترمیمی آن روی انواع زخ ها در

 ،)al., 1990ویروش سایتومگالوویروش ( Jacobson et

سایر موجودات وجود دارد که میتواننبد ببا نتبای ایبن

 ،)al., 2001ویروش اسبتوماتیت وزیکبولر ( Lenard et

مالالعه مالابقت داشته باشند .ببا توجبه ببه اسبتفادههای

اردک ( Moraleda et

سنتی مستند از گیاه علب

چبای (گبت راعبی) و نتبای

 )al., 1993و ویروش هپاتیت

 )al., 1993و برخی از ویروشهای سشادار ( Prince et

تحقیقات بهعمت آمده از اسبتعمال عصباره آن در بهببود

 ،)al., 2000مایکوبببباکتریومهبببا و اسبببتافیلوکوکهبببا

زخ و آفت دهانی در انسان ،در مالالعه حاضر ،عصباره

(.)Schempp et al., 1999; Mortensen et al., 2012

گیاه مذکور در درمان عحمتی زخ های دهبانی گاوهبای

مهار جوانهزدن ویریبونهبا ،ممانعبت از پوشبشزدایبی

مبتح به بیماری تب برفکی مورد بررسی قبرار گرفبت و

( )Uncoatingببببا اتصبببال عرضبببی کپسبببید ،مهبببار

مش ص شد که استفاده از روش اسپری کردن سلوت 5

پروتئینکیناز مبورد نیباز ببرای تکثیبر ویبروش و مهبار

درصد عصاره مذکور به محو ه دهانی گاوهای مبتح ببه

توانایی آنها برای اتصال به سشباهای سبلولی ،ازجملبه

بیماری فوق ،باعبع کباهش معنبیداری در بول دوره

اثراتِ ضدویروسی این گیاه هستند ( ;Birt et al., 2009

درمان زخ های دهبانی مبیشبود (جبدول  .)2در ایبن

 .)Klemow et al., 2011یافتبههای ایبن مالالعبات کبه

ارتباط مالالعهای در شبرایو آزمایشبگاهی در مبورد اثبر

اثرات ضد ویروسی عصاره این گیاه را تایید میکنند ،نیز

مهاری هایپریسین (ماده موثره موجود در عصباره علب

همگی میتواننبد در تاییبد مالالعبه حاضبر کبه منجرببه

ویببروش تببب برفکببی بببه

بهبودی سریع ضبایعات دهبانی ناشبی از ویبروش تبب

چببای) ب بر توانببایی جببذ

سلولهای میزبان انجام گرفته و نتای نشان داده که ماده

برفکی شد ،موثر باشند .در مالالعات م تلفی نیبز اثبرات

و ادسام ویروش تب برفکبی

چای روی انبواع زخ هبا

مذکور به ور موثر جذ

بهبودب شی عصاره گیاه عل

به سلولها را مهار مبیکنبد ()Wang and Chen, 2009

نشان داده شدهاست که با نتای بررسی حاضر هب راسبتا

که نتای بررسی حاضر نیز با توجه به اینکه در اسبتفاده

هستند .از جمله تباثیر روی زخ هبای آفبت عودکننبده

ضبایعات در 8

انسبببان و تقلیبببت نسببببی زمبببان بهببببودی آنهبببا

مورد از  12دام مبتح شده بود ،به نوعی با یافتههای ایبن

( ،)Motallebnejad, 2008بهبودی زخ ها و اثرات ضد

مالالعببه ه سببویی دارد .همننببین در همسببوئی مالالعببه

التهابی در مبوش صبحرایی و سبوری ( Süntar et al.,

از عصاره  5درصد سبب بهبودیِ خبو
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 ،)2010اثبببرات درمبببانیِ مبببوثرتر از سبببولفادیازین در

مسئونن و کارشناسان محترم اداره دامپزشکی شهرسبتان

سوختگیهای درجه دو موشهای صحرایی ( Kıyan et

ارومیه و ب صوص آقای دکتر امامی به خبا ر همکباری

 ،)al., 2015اثرات ضد درد و ضد التهابی در پای مبوش

در اجرای این ر قدردانی مینمایند.

صحرایی ( ،)Mahmoudi et al., 2006بهبودی زخب و
کاهش بافت جوشگاهی برش سزارین ( Samadi et al.,

 )2010و اثببرات درمببانی موضببعی و سیسببتمی

روی

موکوزیببت دهببانی ایجادشببده بببا -5فلورواوراسببیت در
همسترهای حیی ( .)Tanideh et al., 2014دلیت بالینی
درمان زخ ها با گت راعی ،فعالیت ضد میکروبی و ضد
التهابی آن ،تحری

حرکتی فیبروبحست ،تولیبد کبحژن

و تمایز کراتینوسیتهبا مبیباشبد (.)Sosa et al., 2007
البته اثرات افزایش عملکرد سیست ایمنبی و ماکروفاژهبا
نیز توسو ایبن گیباه مالبر شبده اسبت ( Hao et al.,

.)2017
با توجه به نتای بررسی حاضر و همننبین یافتبه-
های مالالعات دیگر که روی انواع ویروشها و همننین
التیام زخ ها صورت گرفتبه اسبت ،ببه نوبر مبیرسبد،
عصاره گیاه عل

ء

چای در التیبام و کباهش بول دوره

بهبودی ضایعات دهانی تبب برفکبی نیبز مبوثر ببوده و
سبب ترمی این ضایعات میشود و یافتههای ببه دسبت
آمببده از مالالعببهء بببالینی حاضببر در راسببتای خببواص
آزمایشگاهی این عصاره در مقابت ویبروش تبببرفکبی
میباشد .البتبه ببرای دسبتیابی ببه نتبای دقیبگتر ،بایبد
مالالعات بیشتری در این زمینه با اسبتفاده از سلوتهبای
م تل

عصاره گیاه فوق انجام گیرد.

سپاسگزاری
نویسندگان از مسئونن محترم دانشکده دامپزشبکی
دانشگاه تبریز ،معاونت پژوهشبی دانشبگاه تبریبز و نیبز
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