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 3-13 :28 یپایپ ،1313 ،لوا هرامش  ،مهد هرود /یکشزپماد یژولویبرکیم هیرشن
 

 

 یاهرتش مرس رد (BoHV1) یواگ 1 پیت سوریو سپره اب یگدولآ یسررب
 دزی ناتسا (Camelus dromedarius) هناهوک کی

 
 3مدقم یتمکح نیسح دیس ،2یروپاش دابآ یفیص اضردوعسم ،*4و1دنمزاس اضریلع

 
 ناریا ،رون مایپ هاگشناد ،یزرواشک هورگ یبرم .1

 ناریا ،زاوها ،زاوها نارمچ دیهش هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یژولویبوتاپ هورگ داتسا .2
 ناریا ،دزی ،دزی یقودص دیهش ینامرد و یتشادهب تامدخ و یکشزپ مولع هاگشناد ،یکشزپاریپ هدکشناد ،یهاگشیامزآ مولع هورگ رایداتسا .3

 شیرتا ،نیو ،نیو یکشزپماد هاگشناد ،یژولویبوتاپ هورگ -4

 1394 ریت 49 :شریذپ خیرات   4394 دنفسا 14 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 تحت رتش رفن 50 ،یواگ 1 پیت سوریو سپره اب دزی ناتسا هناهوک کی یاهرتش یگدولآ کیژولوتوئزیپاورس یسررب روظنم هب    
 رارق شیامزآ دروم سوریو نیا هیلع یدابیتنآ یوجتسج تهج سوریو یزاس یثنخ شور زا هدافتسا اب اهمرس .دنتفرگ رارق یسررب
 شالت نیتسخن رضاح یهعلاطم .دندوبن تبثم مرس یاراد یسررب دروم یاهرتش زا کی چیه ،هدمآ تسد هب جیاتن ساسارب .دنتفرگ
 یحاون رد رتشیب یاهیسررب ،روشک رد یرامیب نیا تیمها هب ندربیپ تهج .تسا ناریا یاهرتش مرسرد سوریو سپره نتفای تهج
 .دسریم رظن هب یرورض فلتخم

 دزی ،یژولوتوئوزیپاورس ،واگ 1 پیت سوریو سپره ،رتش :یدیلک تاملک

 دنمزاس اضریلع :لوئسم هدنسیون ٭
 3455(1)212277502 :نفلت .شیرتا ،نیو ،نیو یکشزپماد هاگشناد ،یژولویبوتاپ هورگ :سردآ
 alireza.sazmand@vetmeduni.ac.at :کینورتکلا تسپ
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 همدقم
   سپراه ااب هک (IBR) یواگ ینوفع یان و ینیب مروت
 یهداوناااخ راایز زا (BoHV1) یواااگ 1 پاایت سوراایو
  دااجیا اهسوریو سپره یهداوناخ رد هنیریو سپرهافلآ
  زا یاکی      ،نییااپ رایم و  رام نازایم  اغر یالع ،دوشیم
    یداادتقا راظن زا هاعرزم تاناویح یاهیرامیب نیرت هم
   تااناویح هاچرگا     .دنتاسه یلاصا ناانابزیم ااهواگ .تسا
  نانااسرتش و اهشیمواگ ،نادنفسوگ ،اهزب هلمج زا رگید
   هاب دانناوت یام و   دنواش هدوالآ BoHV-1  ااب تسا نکمم
 .(32      ) دناشاب هتاشاد شادن یراامیب باماع نزااخم ناونع
    یدتاسمریغ  ایرط زا ای و  یدتسم سامت اب سوریو لادتنا
 ناایا .دااتفایاام یااافتا هدواالآ یندیماااشآ آآ و ا ااغ زا و
   ااب رتاشیب   یراامیب و دراد دواجو  اایند رسارس رد سوریو
     ،یانیب آااهتلا ،هفراس یااه    هنااشن ااب یاسفنت یااهمردنس
  ااههیر و اهشنرب یریگرد ،(یسوکوم)یکرچ تاحشرت
    یموامع یراامیب یااه  هنااشن .تاسا هارمه همحتلم مرو و
      ریاش دایلوت شهااک و وداس ،ییاهتاشایب ،یلاحیب ،بت
  رد یراامیب یدادتقا تاراسخ .(11 و 71) دنک یم داجیا
   ،دایلوت شهااک ،ییازان ،ودس زا یشان یرورپماد تعنص
      راثا رد و یناس راه رد یاسفنت یااهیرامیب رثا رد  رم
  و ااه     هلااسوگ رد هدناشک رایاسب کیمتاسیس یااهیرامیب
   یرااجم ییاایرتکاب ی هایوناث یاهتنوفع نامرد یهنیزه
 هاایلوا تاانوفع زا سااپ IBR سوراایو .دااشابیاام یااسفنت
      راثا رد یلاامتحا یلااعفزاب زا ساپ و دانام یام یقاب هتفهن
    ااااایرزت و ینوااااافع یااااااه یراااااامیب ،سرتاااااسا
     راایع ،راما نایا .دواشیم هتخیگنارب اهدیئورتساوکیتروک
    تااناویح زا یایعب ندواب تبثم مرس و ینوخ یاهنتداپ
 .(1) داانک یاام هاایجوت یدااح ااات ار راامع لوااط مااامت رد
   دعتاسم باجوم ،ینمیا آوکرس بماع ناونع هب نینچمه
-یم ددعتم یهیوناث ییایرتکاب یاههلمح هب نابزیم ندرک
  .(72) دوش

  اای Old World Camelids   )  یداق یاایند یاهرتاش
OWC) هااناهوک کااای یاهرتااش بماااش (   Camelus 

dromedarius) هناهوک ود و (Camelus bactrianus) 
  یااهیرامیب زا یعیسو فیط هب موادم یتاناویح ناونع هب
  داننک   یام هدوالآ ار راگید    یالها تااناویح هاک یسوریو
    یاایند یاهرتاش هاک یلااح رد .(12 و 3) دنا هدش هتخانش
 ،امال بماش (NWC ای (New World Camelids دیدج
  یااه    نژوتااپ هاب تباسن داسریم رظن هب اناوکیو و اکاپلآ
 هااالمج زا یااانیددحم و دناااشاب راااتسااااسح یاااسوریو

Williams (1111) ناراکمه و  BoHV-1و اهامال زا ار 
   زا یرتالااب  ویاش .(13 ) دانا هدراک ادج رامیب یاهاکاپلآ
      اااب  رتااشم هاااگارچ اهرتااش هااک یراواام رد یرااامیب
 ،42 ،12 ،41) تسا هدش شرازگ دنراد ناگدننکراوخشن
 ،ینوااامون پوکنورب ااااب اهرتاااش رد BoHV-1 .(13 و 12
 ،51) تسا هارمه هدنورشیپ یهفرس و یروک ،تیلافسنا
 و اااهامال رد BoHV-1 ه اایلع رااب یدااابیااتنآ .(12 و 22
 و Nawal .(02  ) تاسا هداش تفای ورپ روشک یاهاکاپلآ
 زا BoHV-1    یزااسادج رااب نیالوا یارب (21) ناراکمه
  نارااکمه و Intisar   و داندرک شرازاگ ار ردم یاهرتش
   تاانوفع اااب سوراایو سپرااه پااابترا زا یدهاوااش (31)
     روپرفااص.دنداد ناااشن ار نادوااس یاهرتااش رد یااسفنت
  فوم ناریا رد راب نیلوا یارب (22) ناراکمه و یدرکهد
  رتاش ی هداش ودس یاهنینج رد سوریو نیا ییاسانش هب
 .دندش

 رامآ و ناریا یاهرتش یدادتقا تیمها  غریلع
 زا شیب رویح رب ینبم یزرواشک داهج ترازو
 هب پوبرم تاعالطا (01) روشک رد رتش رفن 555301
 هعلاطم زا فده نیاربانب .تسا  ک یسوریو یاهنژوتاپ
 BoHV-1 یمرس یگدولآ نازیم یسررب ،رضاح تولیاپ

 .دوب دزی ناتسا یاهرتش رد
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 11     ...یواگ 3 پیت سوریو سپره اب یگدولآ یسررب

 

 راک شور و داوم
 یهعلاطم نیا رد :یریگهنومن و هعلاطم ی هدطنم

 دزی ناتسا  لاس رهاظ هب یاهرتش زا رفن 50 زا یتامددم
 تروص هب دنوشیم یراد هگن یلحم نارادماد وسوت هک
 تروص جادو زا یریگنوخ 1231 ناتسبات رد و یفدادت
 شیامزآ نامز ات و هدش  خا اه هنومن مرس سپس .تفرگ
 هب مزال .دش یرادهگن دارگیتناس هجرد -52 رزیرف رد
 21 ات 0/1 نینس اب و سنج ود ره زا اهرتش تسا رکذ
 .دندوب لاس

 BoHV-1 سوریو ریثکت تهج :BT یلولس یهریت
 سوریو یزاس یثنخ کیژولورس شیامزآ ماجنا و
(Virus Neutralization) یلولس ی هریت زا BT (هریت 
 یهریت نیا .دش هدافتسا (واگ ینیب کقوب أشنم زا یلولس
 02 کسالف کی رد هتفای تشک تروص هب یلولس
 زا یفطل رتکد وسوت یلولس تشک عبرم رتم یتناس
 ادها (ناریا ،جرک  رادح) یزار یزاس مرس هسسؤم
 زا یلولس هریت نیا یرادهگن و تشک تهج .دیدرگ
 هلاسوگ مرس دصرد 51 یواح DMEM تشک ویحم
  .دش هدافتسا

 یهیوس کی زا هعلاطم نیا رد :BoHV-1 سوریو 
 یفطل رتکد وسوت هک دیدرگ هدافتسا درادناتسا یسوریو
 ددعتم یاهشیامزآ اب و یزاسادج یزار هسسؤم رد ًالالبق
 کی رد ادتبا ،سوریو نیا .دوب هتفرگ رارق دییأت دروم
 BT یلولس تشک یواح یعبرم رتم یتناس 02 کسالف
 هیال کت هک یماگنه روظنم نیا هب .دش هداد ریثکت
 ار فرظ حطس زا دصرد 57 دودح BT یاهلولس
 یلیم 51 دودح اب و هیلخت نآ تشک ویحم ،دندناشوپ
 دروم سوریو نآ زا سپ.دش هداد وشتسش PBS رفاب رتیل
 یواح DMDM تشک ویحم رد 551 هب 1 تبسن هب رظن
 رد نآ را رتیل یلیم 1 و دش  یقر هلاسوگ مرس دصرد 0
-لولس یوررب سوریو آ ج یارب .دش هتخیر کسالف

 هجرد 73 یامد رد تعاس کی تدم هب کسالف ،اه
 بصاوف رد نامز نیا یط رد و دش هداد رارق دارگیتناس
 تکرح یمارآ هب هبترم نیدنچ کسالف ،هدیقد 0ا51
 .دوش ماجنا یرتهب بکش هب سوریو آ ج ات دشیم هداد
 هیلخت کسالف بخاد عیام نامز نیا تش گ زا سپ
 0 یواح تشک ویحم رتیلیلیم 51 دودح و دیدرگ
 هب کسالف و دش هتخیر نآ رد هلاسوگ مرس دصرد
 کسالف .تفای لادتنا دارگیتناس هجرد 73 روتابوکنا
 پوکسورکیم زا هدافتسا اب تعاس 42 ره لولس تشک
 هک یماگنه و تفرگیم رارق هدهاشم دروم سوکعم
 تروص هب سوریو دشر زا یشان کیتاپوتیس راثآ
 رد کسالف ،دش هدهاشم فرظ حطس مامت رد هدرتسگ
 دمجنم ات دش هداد رارق دارگیتناس هجرد -54 رزیرف
 کسالف ،دامجنا زا تعاس دنچ تش گ زا سپ .دوش
 سپس و تفرگ رارق ویحم یامد رد ندش آوذ یارب
 یاهآویتورکیم رد سوریو ناونع هب نآ بخاد عیام
 -54 رزیرف رد هدافتسا نامز ات و  یسدت یرتیلیلیم 0/5
 رایع زا یهاگآ یارب .دش یرادهگن دارگیتناس هجرد
 ml 0/5 یاهآویتورکیم زا یکی ،هدش هیهت سوریو
 Reed and شور اب و جراخ رزیرف زا سوریو یواح

Muench (2311) یلولس تشک رد BT کی رد 
 رایع نییعت .دش رایع نییعت یا هرفح 21 تیلپورکیم
 یاهشیامزآ اب نامز ه ،هعلاطم نیا ماجنا تهج سوریو
  .دش ماجنا کیژولورس

 سرتسد رد بیلد هب :سوریو یزاس یثنخ شیامزآ
 ندوب درادناتسا مدع و رتش صاخ ازیالا تیک ندوبن
  یمدت (هگوژنک شدن) رتش یارب یواگ ازیالا یاهتیک
 دوش هدافتسا (4) یزاسیثنخ شیامزآ زا هک دش هتفرگ
 هیلع رب یدابیتنآ یوجتسج یارب نیتور تروص هب هک

BoHV-1 نمض .ددرگیم هدافتسا تاناویح مرس رد 
 درادناتسا یاهشیامزآ هلمج زا شیامزآ نیا هکنیا
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 ریاس و ددرگ یم آوسحم یسانش سوریو رد یژولورس
 یزاسیثنخ ساسا رب یژولورس یاهشیامزآ
 یاهتیلپورکیم رد شیامزآ نیا .دنوشیم یجنسرابتعا
 ساسارب و یفیک تروص هب ،یلولس تشک یا هرفح 21
 مرس یاههنومن ادتبا رد .دیدرگ ماجنا OIE بمعلاروتسد
 ریغ دارگ یتناس هجرد 20 یامد رد هدیقد 53 تدم هب
 هدشن  یقر تروص هب مرس ره ییاناوت سپس .دندش لاعف
 BHV-1 سوریو زا TCID50 501 یزاس یثنخ یارب
 اب مرس ره زا رتیلورکیم 50 روظنم نیدب .دیدرگ یسررب
 دوب TCID50 501 یواح هک سوریو زا رتیلورکیم 50
 هناخمرگ رد تعاس 42 تدم هب و پولخم هرفح کی رد
 نیا هب یرا گ هناخمرگ نایاپ زا سپ .دش یرادهگن
 هک DMEM تشک ویحم زا رتیلورکیم 551 پولخم
 ًالابقاعتم اهتیلپ .دش هدوزفا دوب BT لولس 55551 یاراد
 3 تدم هب و دندش هداد رارق هجرد 73 روتابوکنا رد
 یسررب دروم کیتاپوتیس راثآ  وقو رظن زا هنازور ،زور
 زا هرفح ود رد مرسره یارب شیامزآ نیا .دنتفرگ رارق
 هرفح ود ره رد هک ییاهمرس و دش ماجنا تیلپورکیم
 .دندش هتفرگ رظن رد تبثم ،دندش سوریو ریثکت زا عنام
 رد رتش یفنم و تبثم یهدش هتخانش یاه مرس هچرگا
 اب هاگشیامزآ رد ًالالبق شیامزآ نیا اما ،دندوبن سرتسد
 .دوب هدش درادناتسا واگ یفنم و تبثم یاهمرس
 

 جیاتن
 یهعلاطم نیا رد شیامزآ دروم مرس 50  ومجم زا

 تبثم BoHV-1 یارب اههنومن زا کیچیه ،تولیاپ
 .دندوبن

 

 ثحب
BoHV-1 یهدننک داجیا یاهسوریو زا یکی 

 یدابیتنآ یبایدر .(51) تسا رتش رد یسفنت یاهتنوفع
 روط هب هک یتاناویح رد یتح رتش رد BoHV-1 هیلع رب

 و تسا هارمه یتالکشم اب دناهدش هدولآ یبرجت
Serocoversion یرورم رد .تسین هدهاشم بباق هشیمه 

 Kaaden   و Wernery ،اهرتش یسوریو یاهیرامیب رب

 تنوفع هب  یدق یایند یاهرتش هک دندرک جاتنتسا (12)
 یایند یاهرتش هکیلاح رد ،دنتسه موادم BoHV-1 هب
 رد یفلتخم ینیلاب یاههناشن اب و دنتسه ساسح دیدج
 تاشرازگ هچرگا .(41) تسا هارمه تاناویح نیا
 .دراد دوجو دیدج یایند یاهرتش رد  ویش زا یددعتم
 یور رب (12) ناراکمه و Rosadio یهعلاطم هلمج زا
 %7/21 بیترت هب ار یگدولآ هک ورپ یاهاکاپلآ و اهامال
 یعترم یزاسادج زا سپ هک دندرک شرازگ %2/21 و
 %1/0 هب ،دوب  رتشم ناگدننکراوخشن اب ًالالبق هک
 هتشاد دوجو هتفای نیا  یمعت ناکما رگا .تفای شهاک
 نیب لادتنا ،واگ یاههلگ و رتش کیدزن سامت ،دشاب
  ویش.دنکیم تیامح ار یسوریو یاهیگدولآ یاهنوگ
 ،(42) تسا هدوب %0 ورپ یاهاکاپلآ رد BoHV-1 یمرس
 اهنت ار BoHV-1 یدابیتنآ Picton (12) هکیلاح رد
 اکیرمآ هدحتم تالایا نوگروا یامال 572 زا %7/5 رد
 کی رتش 171 رد %0/31  ویش ،لاح نیا اب .تفای
 یاهرتش رد (1 :  0) یدابیتنآ رتیت و (21) ردم رد هناهوک
 شرازگ %2/0 یمرس  ویش اب سنوت رد هناهوک کی
-یتنآ Wernery (53) و Wernery اما .(2) تسا هدش
 یبرع یهدحتم تاراما یاهرتش رد ار سوریو یداب
 تاراما یاهرتش ردان سامت بیلد هب دناوتیم هک ،دنتفاین
 و یراوس یارب ًالاتدمع هک ارچ ،تسا تاناویح رگید اب
 رد یمرس  ویش Eisa (11) .دنوشیم هدافتسا ریش دیلوت
 تاناویح .تسا هدرک شرازگ ردم یاهرتش زا 2/1%
 رد .دندوب هدش دراو نادوس زا راتشک یارب روک م
  طانم یاهرتش زا رفن 214 زا %31 رگید یشرازگ
 رد .(3) دندش تفای هدولآ یدوعس ناتسبرع فلتخم
 نازیم ،نادوس رد (1552) ناراکمه و Intisar یسررب
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 نیب ،ییایفارغج فلتخم  طانم زا هدش شرازگ یگدولآ
 جیاتن .تسا هدوب آرغ رد %1/42 و لامش رد 2/22%
 ناراکمه و Paling یاههتفای دننام رضاح یهعلاطم
(52)،  Hedger (21) ناراکمه و، Agrimi ناراکمه و 
(2)، Bornstein و Musa (7)، Bornstein (2) و 

Wernery و Wernery (53) یدابیتنآ هک تسا 
 رد نینچمه .دندرکن ادیپ BoHV-1 هیلعرب یدخشم
 یکشزپماد یتادیدحت یزکرم هاگشیامزآ شرازگ
 کی رتش 452 یور 2111 لاس رد هدحتم تاراما
 نیا یدابیتنآ ازیالا چیودناس شور زا هدافتسا اب هناهوک
 رد BoHV-1 تبثم جیاتن دوبمک .(1) دشن تفای سوریو
 هدش هدولآ یبرجت تروص هب هک  یدق یایند یاهرتش
 ینمیا خساپ نتفای رد یراوشد اب وبترم ًالالامتحا دنا
 هدولآ یعیبط روط هب هک تسا یتاناویح رد لاروموه
 .تساههاگشیامزآ زا یخرب رد ،دناهدش

 ناویح نتفاین و اههنومن دادعت تیدودحم بیلد هب
 یارب ،روشک زکرم رد هیلوا یهعلاطم نیا رد هدولآ
 یسررب ،ناریا یاهرتش رد یرامیب تیمها زا رتهب  رد
 نینچمه و دوشیم یرادهگن ناویح نیا هک یدطانم ریاس
 یهتفرشیپ یهاگشیامزآ یاهکینکت یریگراکهب
 .دوشیم داهنشیپ یلوکلوم و یسانش سوریو
 

 رکشت و ریدقت
 زاوها نارمچ هاگشناد یشهوژپ تنواعم یهزوح زا

 یرغاد  ناخ راکرس زا نینچمه و یلام تیامح بیلد هب
 هدکشناد یژولویبورکیم هاگشیامزآ مرتحم سانشراک
 . یرازگساپس زاوها نارمچ دیهش هاگشناد یکشزپماد
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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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