
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

شماره ۶۶، بهار ۱۳۸۴

پژوهش و سازندگي  ۹۸

معرفي فلور، شكل زيستي ...

                    

پژوهش و سازندگي 

بررسي سر مي آلودگي گاوهاي 
استان چهارمحال و بختياري به 

 (BRSV)ويروس سنسيتيال تنفسي
و تعيين ميزان آلودگي آنها

چكيده
به منظور مشـخص نمودن وضعيت آلودگي گاوداري هاي اسـتان چهارمحال و بختياري به ويروس سنسيتيال تنفسي اين تحقيق در 
فاصله زماني پاييز ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ روي تعداد ۳۸۴ نمونه سر مي اخذ شده از گاوداري هاي صنعتي و سنتي استان انجام گرديد. تجزيه 
و تحليل آماري نتايج فاصله با اسـتفاده از نرم افزار آماري Instat و با آزمون آماري كاي اسـكوار۱ و رقيق فيشر۲ صورت گرفت. پس 
از انجام آزمون االيزا مشـخص گرديد كه از تعداد ۳۸۴ نمونه تعداد ۳۱۱ نمونه در اين آزمون داراي پاسـخ مثبت هسـتند كه ميزان 
آلودگي در فصل بهار ۷۷/۸۹٪، در فصل تابسـتان ۷۹/۳۸٪، در فصل پاييز ۸۲/۰۲ ٪  و در فصل زمسـتان ۸۴/۴۶٪ بر آورد گرديد. 
اسـت. ميـزان آلودگي در گاوهاي مـاده ۸۴/۴۸ ٪ و در گاوهاي نر ۴۷/۲۲٪ برآورد گرديد. در بين گروه هاي سـني مختلف كمترين 
ميزان آلودگي در گروه سـني ۷ سـال و باالتر (۶۴/۸۶٪) و بيشـترين ميزان آلودگي در گروه سني ۲ سـال (۷۷/۷۹٪) بود. ميزان 
آلودگي در گاوهايي كه سابقه مشكالت تنفسي داشتند ۸۷/۸۳٪ و در بين گاوهايي كه سابقه مشكالت تنفسي نداشتند ٪۵۷/۵۹ 
برآورد گرديد. در تجزيه و تحليل آماري بين ميزان آلودگي و محل شهرستان اختالف معني دار مشاهده نگرديد ولي بين جنسيت، 

فصل و داشتن مشكالت تنفسي اختالف معني دار مشاهده گرديد.

كلمات كليدي: ويروس سنسيتيال تنفسي، سرولوژي، االيزاي غير مستقيم، چهارمحال و بختياري.
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• الهه تاج بخش، گروه دامپزشكي دنشگاه آزاد شهر كرد
• حسن ممتاز، عضو هيات علمي گروه ميكروبيولوژي دامپزشكي دانشگاه شهر كرد

تاريخ دريافت: آذرماه ۱۳۸۲    تاريخ پذيرش: مهر ماه ۱۳۸۳

Pajouhesh & Sazandegi: No 66 pp: 98-103

A serological survey on bovine respiratory syncytial virus (BRSV) in Chahar Mahal Bakhtiary province 
By: E. Tajbakhsh, and H, Momtaz, Azad University of Sharekord Iran.
The most important purposes of this research were determining the rate of infection publicity and variant interference 
rate such as age , sex, respiratory disease and other environmental factors. In this research we tasted 384 serum samples 
were taken from different township of  Chaharmahal Bakhtiary province in Iran .All of those samples were tasted  
indirect ELISA (Enzyme Linked Immuno Surbent Assay) . Infection rate in whole province were 80.98%.The infection 
rate in Shahrekord were  86.80% and infection males were 47.22% and in females 84.48% comparislon between age 
groups showed that there was the lowest  infection rate in 6-7 years old; 64.86% and the cows had 0-2 years old had 
the most infection. There is the most infection rate (77.89%) in Spring and  the  most infection rate (84.46%) in Winter 
.The amount infection in cattles  with respiratory disease was 97.83%. Statistic analysis of this data shown that there 
was a significant difference between BRSV infection with sex and season and age but there  was not any significant  
difference between BRSV infection and town.
Keyword : BRSV, Serology, Indirect ELISA , Chahar Mahal Bakhtiary.
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۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

                    

كار روش و مواد
گيري نمونه

پاييز زماني ــه فاصل در تحقيق ــن انجاماي جهت ــده ش اخذ ــاي نمونهه
گله هاي از تصادفي۶ طريقه نمونهگيري خوشهاي به ۱۳۸۱ پاييز تا ۱۳۸۰
تعداد ــتان تهيه شده. شهرس هر گاوهاي جمعيت به ــته بس ــتان اس مختلف
با گاوهاي تصادفي از صورت ــه ب بوده كه ۳۸۴ نمونه ــده، ش اخذ نمونههاي
مورد نظر دام كلي نمونه، مشخصات هر در مورد شدند. تهيه سنين مختلف
دام، صاحب نام ــري، نمونه گي تاريخ دام، جنس و ــن س قبيل ــداري از دام و
ثبت گله در تنفسي ــكالت مش ــابقه س و دام نحوه تغذيه محل نمونهگيري،

است. شده
Instat نرم افزار آماري از با استفاده حاصله و تحليل آماري نتايج تجزيه
قسمت در كه صورت گرفت ــر فيش دقيق و ــکوار كاي اس آماري با آزمون و

آن اشاره خواهد شد. بحث به

كار) االيزا(روش آزمون
تشخيص سوانووير۷ سوئد براي مؤسسه توسط ــده ش تهيه االيزاي كيت
روش به آلوده گاوهاي در بدن BRSV عليه ويروس ــده پادتنهاي ايجاد ش
BRSV ضد اختصاصي پادتنهاي است قادر كيت گرديد.اين استفاده االيزا
ــاس االيزاي فاز جامد اس بر مزبور كيت دهد. تشخيص ــير يا ش ــرم در س را
با االيزا ميكروپليت گودههاي است. استوار انزيم وسيله به ــنجشايمني و س
نمونههاي سرم مورد اند. شده ــانده ويروس BRSV پوش عفوني غير پادگن
وجود صورت در كه گوده ها مجاور نموده پادگنهاي موجود در با را آزمايش
متصل پادگنها پادتنها به ــرم،اين س نمونههاي در BRSV ضد پادتنهاي
آنتيگلبولين کونژوگه بعد مرحله در نميشود. کنده شستشو در اثر و ــده ش
شستشوي و در اثر شده متصل در گودهها موجود راکسيداز به پادتن هاي با

نمي شود. کنده مجدد
به  حاصله رنگ تغيير مي گردد، اضافه ــتر سوبس بهاين مجموعه سپس
اضافه پس از ــد که ميباش ــترا سوبس روي آنزيم کونژوگه تاثير تغيير ــت عل
رنگ هاي واکنش، ــده کنن متوقف ماده عنوان به ــولفوريک س ــيد اس کردن
نانومتر قابل ۴۵۰ موج در طول االيزا کننده قرائت ــم يا چش با ــده ش توليد

ميباشند. قرائت
ــگاه آزمايش در موجود االيزا کننده قرائت ــتگاه دس نتايج از قرائت براي
Stat مدل شهرکرد واحد اسالمي آزاد دانشگاه دامپزشکي دانشکده رفرانس
طريق نتايج از قرائت نمونهها از دستگاه پس گرديد. اين fax استفاده ۲۱۰۰

ميدهد. و ارائه کرده چاپ به کامپيوتر متصل چاپگر
سرم نمونه ODcorr براي سازنده کيت ارزش ــرکت ش توصيههاي مطابق
طريق از آزمايش مورد سرم نمونههاي از کدام هر براي نيز و رفرانس مثبت

گرديد. محاسبه زير
کنترل نمونه ODcorr =ODAntigenRSV - ODContorol Antigen

نمونههايي منفي و نمونه بود ۰/۲ از کمتر آنها ODcorr که ــي نمونههاي
نمونه عنوان بود به کنترل منفي OD corr واحد از ۲ آنها بيشتر OD corr که

شدند. نظر گرفته در مثبت
نتايج

روي BRSV – Ab تجاري کيت از استفاده با االيزا آزمون متعاقب انجام
مختلف استان چهارمحال نقاط از ــده ش خون اخذ ــرم س نمونه ۳۸۴ تعداد

مقدمه
است نوظهور بيماري نوعي تنفسي سنسيتيال ويروس از ناشي عفونت
گوسالههاي در مخصوصًا آمفيزم و بينابيني ريوي ادم پنوموني، موجب كه
به نسبت هم ميشود. گوسفند جوان گوسالههاي و در شده گرفته ــير از ش
سال در بار اولين ويروس را است. حساس تنفسي گاو ــيتيال سنس ويروس
در را آن بعد مدتي دادند و ــخيص تش ــوئيس و ژاپن س ۱۹۷۰ در بلژيك،

.(۱) جدا كردند متحده ايالت و انگلستان
تازه گوسالههاي در مخصوصًا تنفسي سنسيتيال ويروس از ناشي بيماري
نگهداريميشوند بسته محوطه در كه جواني گوسالههاي و شده گرفته شير از
ويروس حساس ميباشند. به ماهه ۱۳-۶ گوسالههاي اهميت است. حائز بسيار
بيني تورم مخاطات ــي، تنفس حركات افزايش ــرفه، ناگهاني، س با تب بيماري
كانونهاي متعدد برونشيولها، تورم اوقات گاهي ــود. ميش مشخص كسلي و
موارد در ميگردد. ــاهده مش هم آمفيزم و بينابيني بينابيني، ادم ــي پنومون از
مي ميرند. آن اثر در بيماران از بعضي و ــده ش عارض برونكوپنوموني پيشرفته
تلف ــه بيماري ب اثر در ــتر بيش ــوند، ميش تغذيه به خوبي كه ــاله هايي گوس
مثل دام خوراك احتماًال بعضي از معتقدند عدهاي دليل همين به ــد، ميگردن
ميزان ابتال كلي به طور ميكند. عفونت به ابتال مستعد را ذرت، حيوان سيلوي
ناشي و مير مرگ ميزان است. كم آن از ناشي مير و مرگ ولي بيماري زياد به

.(۴، ۱) مي باشد درصد ۰-۲۰ عفونت ازاين
سلولهاي كشت از متعددي انواع در گاو ــي ــيتيال تنفس سنس ويروس
مناسب همه از سلولهاي دستگاه تنفس بين آن ولي در مي كند ــد رش گاو
گنجيدگي با ــتيوم سيس سن تشكيل با ويروس ــيتوپاتيكاين س اثر ترند.
ميتواند سختي به را ويروس اصوًال ميشود. سيتوپالسمي مشخص داخلي

.(۱) كرد جدا
سيكل به نسبت و پايدار نيست حرارت در برابر آن زايي عفونت چون
آزمايشايمنوفلورسانس بيماري اوايل در ميباشد. حساس انجماد و ذوب
Nest ــت تس ــد. ميرس نظر معتبر به رقيق و بافت در پادگن براي نمايش
اخيرًا بزاق گوسالهها سلولهاي از BRSV ــازي ويروس س جدا جهت PCR

است (۱۴). كرده گسترش پيدا
استفاده ويروس نيز درجهت شناسايي اين HI۴ و SN ۳ ــتهاي از تس
مقايسه گرديده االيزا۵ ــت تس مذكور با ــت تس كه حساسيت دو ــود مي ش
گزارش درصد ۱۰۰ و ــب ۹۲،۹۵ ترتي به بودن اختصاصي ــيت و حساس و

.(۸) است شده
آلودگي ــيوع ش ميزان آوردن ــت دس اوًال به تحقيق انجاماين هدف از
ثانيًا و بختياري و ــال چهارمح ــتان اس گاوداريهاي در BRSV ويروس با
و غيره واكسيناسون جنس، قبيل سن، بيماري از با مرتبط ــي عوامل بررس
استفاده با استان، گاوهاي ويروس در آلودگي به شيوع ميزان بررسي است.
آمده عمل به ــيهاي طبق بررس بر گرفت. االيزا صورت ــرولوژي آزمون س از
آنكه به نظر دارد. ــود وج ــور كش اثر مناطق در BRSV با ويروس ــي آلودگ
در دام پرورش و ــروري دامپ مهم مراكز از بختياري و ــال چهارمح ــتان اس
اهميت بهسزايي از مزبور ــتان در اس ويروس بااين آلودگي ــت، ــور اس كش
ميزان پراكندگي و ــورد در م تحقيقي كه تاكنون آنجا از ــت. اس برخوردار
در اين نگرفتهاست انجام ــتان اس در ــي تنفس ــيتيال سنس بيماري ــيوع ش

مشخص كنيم. را بهاين ويروس آلودگي تا ميزان شديم آن تحقيق بر

و سازندگي ۹۹پژوهش
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۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

سازندگي و پژوهش ۱۰۰

آلودگي... سرمي بررسي

که ــخص گرديد مش ۱۳۸۱ پائيز پائيز ۱۳۸۰ تا زماني فاصله در بختياري و
بودند. داراي واکنش مثبت ــزا االي آزمون در نمونه ۳۱۱ نمونه تعداد ــن ازاي
برابر ٪۸۰/۹۸ ــتان گاوهاي اس بين در آلودگي اين يافته ميزان به ــا توجه ب

.(۱ (جدول گرديد برآورد
ــداد ۱۴۴ نمونه مربوط تع ــتان اس در ــده ش تهيه ــرم س نمونه ۳۸۴ از
نمونه ۵۹ فارسان، ــتان به شهرس نمونه مربوط ۶۳ شهرکرد، ــتان شهرس به
۵۷ لردگان، ــتان شهرس به مربوط نمونه ۶۱ بروجن، ــتان شهرس به مربوط
ميزان االيزا آزمودن انجام از پس ميباشد. اردل ــتان به شهرس مربوط نمونه
در ،٪۷۱/۴۲ فارسان شهرستان در ،٪۸۶/۸۰ شهرکرد شهرستان در آلودگي
شهرستان در و لردگان ٪۸۰/۳۲ شهرستان بروجن۸۱/۳۵٪، در ــتان شهرس

.(۲ (جدول گرديد برآورد ٪۷۷/۹۹ اردل
تهيه از ۹۵ نمونه ــت اس ــده ش داده ــان نش -۳ جدول که در همانگونه

.(۴ (جدول گرديد تعيين
داشتند تنفسي مشکالت سابقه نمونه ۲۹۶ ــي بررس مورد نمونه ۳۸۴ از
عليه ويروس ــرميمثبت واکنش س داراي از آنها ٪(۸۷/۸۳) نمونه ــه ۲۶۰ ک

(جدول۵). بودند BRSV
سال، يک گروه سني ۷ استان به شده در بررسي نمونههاي تهيه دراين
در شدند که تقسيم باالتر سال و ۷ سال، سال، ۶ سال۵ ۴ سال، ۳ سال، ۲
کمترين ميزان آزمون االيزا، انجام از پس ــت اس شده داده ــان نش ۶ جدول
بيشترين و آلودگي با ٪۶۴/۸۶ باالتر و ــال س ۷ ــني س گروههاي در آلودگي

گرديد. آلودگي مشاهده ٪۹۰/۱۶ با سال ۲ گروه سني در ميزان

بحث
كشتهاي سلولي نسبتًا به آهستگي در که تکثير ويروس آن به توجه با

مثبتتعداد نمونه موارد و منفيتعداد موارد و درصد موارد مثبتتعداد
۳۸۴۳۱۱۷۲۸۰/۹۸

مثبتشهرستان درصد و موارد کلتعداد و درصد تعداد

٪)شهرکرد ۸۰/۸۶ )                      ۱۲۵(٪ ۱۰۰)                              ۱۴۴

۶۳                              (۱۰۰ ٪)۴۵                       (۴۲/۷۱ ٪)فارسان

۵۹                               (۱۰۰ ٪)۴۸                        (۳۵/۸۱ ٪)بروجن

۶۱                               (۱۰۰ ٪)۴۹                        (۳۲/۸۰ ٪)لردگان

۵۷                               (۱۰۰ ٪)۴۴                        (۱۹/۷۷ ٪)اردل

کل ٪)جمع ۹۸/۸۰)                        ۳۱۱(٪ ۱۰۰ )                             ۳۸۴

تابستان فصل شده در نمونه تهيه ۹۷ از ۷۴ نمونه، بهار تعداد فصل در شده
تهيه نمونه از ۱۰۳ نمونه، ۷۳ ــز پائي ــده در ش تهيه ۸۶ نمونه نمونه، از ۷۷
نشان سرمي مثبت واکنش االيزا آزمون در نمونه ۸۷ زمستان فصل در شده
فصل در بهار ۷۷/۸۹ درصد، فصل در آلودگي بدين ترتيب ميزان که ــد دادن
ــتان زمس فصل در درصد و ۸۲/۰۲ پائيز فصل ــد، در درص ــتان۷۹/۳۸ تابس

گرديد. برآورد درصد ۸۴/۴۲
تعداد بختياري و چهارمحال استان در ــده ش نمونه تهيه از تعداد ۳۸۴
با که بود ماده ــيت ۳۴۸ نمونه داراي جنس نر و ــيت داراي جنس نمونه ۳۶
٪۸۰/۹۸ جنس ماده در و نر ٪۴۷/۲۲ در جنس آلودگي االيزا ميزان ــام انج

حساس و دقيق، سريع تستي عنوان به االيزا سر مي تست از صورت ميگيرد
ميشود. شناسايياين ويروس استفاده جهت

در اکثر B RSV بسياري از محققين آلودگي به ويروس مطابق تجربيات
نمونههاي يونان در مختلف در مزارع ــت. اس دنيا گزارش شده ــورهاي کش
آوري جمع ــاه م ــش ش تا دو هفته ــاله بين گوس ۴۰ و گاو ۱۵۵ ــرمياز س
پنوموني آنها در ــه ک بودند نمونههايي ــده ش جمعآوري ــاي گرديد.نمونهه
و گاو ۱۴۵ ــد و بودن ــالم س ظاهر به آنها از رأس ــود.۵۰ گرديده ب ــزارش گ
عليه ويروسهاي پادتن وجود بودند. بيماري نقاهت و حاد در مرحله گوساله
ممانعت و ــرم س ــازي  س خنثي ــتهاي تس ــيله وس به PI3,IBR, BRSV

و بختياري چهارمحال استان در االيزر آزمون با B RSV ويروس به آلودگي موارد مثبت درصد و تعداد -۱ جدول

و بختياري چهارمحال استان در شهرستانهاي االيزا با آزمون B RSV ويروس به آلودگي موارد درصد و تعداد -۲ جدول
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و سازندگي ۱۰۱پژوهش

ترتيب به ــي آلودگ ميزان گرفت. ــرار ق ــي مورد بررس ــيون هماگلوتيناس از
عليه پادتن ــر تيت ــد. افزايش گزارش ش ۶۳ درصد درصد و ۵۳ ــد، ۱۶درص
گوسالههاي از بيشتر ماه سه از بزرگتر ــالههاي گوس در B RSV, PI3 .IBR

.(۱۰) بود ماه سه از کمتر
نمونههاي تنفسي بيماري ــيوع ش ميزان تعيين جهت ــي بررس يک در
ــايي شناس جهت االيزا ــاري تج ــاي کيته ــتفاده از اس ــا ب ــرمي۵۶۴ گاو س
مورد بيماري نقاهت و حاد در مرحله IBR,PI3,BRSV,BVDV ويروس هاي
ويروسهاي مورد آلودگي به ميزان بررسي طياين گرفتند. در ــي قرار بررس

(۸) شد. داده تشخيص ٪۷/۴ و ٪۱۳/۷ ،٪۱۹/۹ ،٪۸/۸ ترتيب به مطالعه
داراي که ــر ن جوان ۵۶ گاو ــامبر ۱۹۹۵، از ــر در دس ديگ ــي در بررس
آلودگي نظر از و ــد ش نمونهگيري آنها خون از ــي بودند تنفس بيماري عالئم
ميزان گرفتند. ــي قرار بررس مورد اليزا تکنيک با BRSV , BVD به ويروس
۶۷/۵٪ گزارش BRSV ــه آلودگي ب و ميزان ٪۵۱/۲، BVD ــه ب ــي آلودگ

گرديد.
پادتن وجود بررسي جهت گاو سر مي۲۸۶۴ نمونههاي ديگر بررسي در
شدند. ــي بررس HI ــت تس ــيله وس ,BRSV به BHV-۱, BVDV, PI۳ ضد
گرديد گزارش ٪۵۱/۸ ۴۱٪ و ، ٪۵۰/۹ ــب ٪۹۷/۱ ، به ترتي بيماري ــيوع ش

.(۱۰)
هولشتاين گاوهاي نژاد در BRSV شيوع آلمان در شمال بررسي يک در

گزارش گرديد (۹). ۵۰ درصد بالغ بر
گوساله ۴۰۷ و گاو ۵۲۷ شده از نمونههاي سرميتهيه ديگر تحقيقي در

BRSV , BVDV , BHV-۱ عليه پادتن تيتر بررسي سه هفته جهت سن با
٪۳۶/۷ نشده واکسينه گاوهاي در BRSV شيوع گرفتند. قرار ــي بررس مورد

.(۶) گرديد گزارش
روش  به هولشتاين گاو سرمي۲۴۳ نمونههاي ــوريه س غربي شمال در
BHV-۴ , BVD , PI3 , IBR , BRSV عليه پادتن جهت تعيين تيتر IFA
٪۶۲/۱ ، ٪۳۱/۴ ، ٪۸۸ ترتيب به بادي آنتي تيتر گرفتند. قرار بررسي مورد

.(۷) گرديد گزارش ٪۸۳/۲ و ٪۵۸ ،
پرورش مهم دامپروري و بختياري که از مناطق استان چهارمحال و در
BRSV بيماري شيوع و وجود تحقيقي در زمينه کنون تا است کشور در دام

صورت نگرفته است.
BRSV بيماري ــور چگونگي حض تا ــدهايم ش بر آن حاضر ــق تحقي در
بختياري مورد و ــتان چهارمحال اس مختلف ــتانهاي شهرس گاوهاي در را
اقدام ذکر شد، عملي  کارهاي در مبحث که همانگونه قرار دهيم و ــي بررس
هر با همراه و گرديد استان ــتانهاي شهرس مختلف از نقاط به نمونه گيري
نظر که به عواملي خصوصًا مختلف بر اطالعات مشتمل پرسشنامهاي نمونه،

شد. تهيه باشند، داشته دخالت بيماري گسترش در ميرسيد
آماري افزارهاي ــرم ن نتايج حاصل از اطالعات تحليل و ــه ــت تجزي جه

فيشر استفاده گرديد. دقيق اسکوار آزمون کاي Instat و
وبختياري چهارمحال استان در ــي بررس گاو مورد راس ۳۸۴ از مجموع
در BRSV ويروس عليه ــرميمثبت بر س واکنش داراي  ــا گاوه از ٪۸۰/۹۸
اشاره در استان بيماري گسترش چشمگير ميتوان به که آزمون االيزا بودند

مثبتفصل موارد درصد و کلتعداد و درصد تعداد

٪بهار ۸۹/۷۷                         ۷۴٪ ۱۰۰                                   ۹۵

٪تابستان ۳۸/۷۹                          ۷۷٪ ۱۰۰                                  ۹۷

٪پائيز ۰۲/۸۲                          ۷۳٪ ۱۰۰                                   ۹۶

٪زمستان ۴۶/۸۴                            ۸۷٪ ۱۰۰                                   ۱۰۳

مثبتجنس موارد درصد و کلتعداد و درصد تعداد

٪نر ۲۲/۴۷                         ۱۷٪ ۱۰۰                                 ۳۶

٪ماده ۴۸/۸۴                          ۲۹۴٪ ۱۰۰                                 ۳۸۴

٪ ۳۱۱                          ۹۸/۸۰ ٪جمع ۱۰۰                                 ۳۸۴

و بختياري چهارمحال استان در سال مختلف در فصول با آزمون االيزا B RSV به ويروس موارد آلودگي درصد و تعداد -۳ جدول

و بختياري چهارمحال استان در ماده و نر جنس االيزا در آزمون با B RSV موارد آلودگي به ويروس درصد و تعداد -۴ جدول
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سازندگي و پژوهش ۱۰۲

نمود.
در ــزان آلودگي که مي ــدول ۲- ج در ــود موج اطالعات ــه توجه ب ــا ب
ــتان شهرس اول نگاه در ميدهد، ــان نش را ــتان اس مختلف ــتانهاي شهرس
شهرستانهاي به نسبت آلودگي را آلودگي بيشترين  ٪۸۶/۸۰ با ــهرکرد ش
با٪۲۰۱۶ ــکوار اس آزمون کاي با آماري تحليل تجزيه و در ــه ک ــر دارد ديگ
به آلودگي ميزان بين ــي داري معن رابطه ٪۹۵ اطمينان ــطح س Pvalue= و

مشاهده نشد. استان مختلف شهرستانهاي BRSV در
با ــتان زمس فصل ــت ــده اس ش داده ــان ۳- نش جدول همانگونه که در
ميباشد دارا ديگر فصول به ــبت نس ــتري را بيش آلودگي آلودگي، ٪۸۴/۴۶
Pvalue=٪۶۵۱۰ و با ــکوار اس کاي ازمون با آماري تحليل و تجزيه ــه در ک
مختلف و فصول آلودگي بين ميزان معني داري رابطه اطمينان ٪۹۵ سطح
ديگر نيز محققين ــده توسط ش انجام تحقيقات در طوري که به دارد. وجود
گاو دليل نگهداري به امر بيشتر بودهاين ــتان فصل زمس در آلودگي ميزان
سه در شده انجام در تحقيق مي باشد محصور بسته و اماکن در ــفند گوس و

در BRSV ميزان آلودگي به اسکاتلند ــرقي ش جنوب در گاو مزرعه پرورش
.(۱۳) گرديد گزارش فصل بهار ٪۷۴/۲ در و ٪۸۵/۴ پائيز فصل

ــبت جنس بين آن رابطه ۴ که در اطالعات موجود در جدول توجه به با
نر گاوهاي در آلودگي ميزان ــت اس گرفته قرار توجه مورد آلودگي ميزان و
تحليل آماري و تجزيه که در ميباشد ماده ٪۸۴/۴۸ گاوهاي در ۴۷/۲۲٪ و
رابطه ٪۹۵ اطمينان ــطح س و Pvalue ــا۰/۰۰۰۱= ب ــکوار کاي اس آزمون با

دارد. وجود دام جنسيت و آلودگي دام ميزان بين داري معني
بيماريهاي ــندرم س در ــل دخيل ــن عوام مهمتري از BRSV ــروس وي
سابقه بين ارتباط وجود تحقيق نيز ميشود. دراين محسوب گاو در تنفسي
قرار توجه ــروس مورد و آلودگي آنها بهاين وي گاوها ــي در تنفس ــکالت مش
از رأس ۲۹۶ ــت اس ــده ش ــان داده نش در جدول۵- که گونه همان گرفت.
خود بودند در تاريخچه تنفسي مشکالت ــابقه س واجد مورد مطالعه گاوهاي
رأس ۸۸ در گرديد. برآورد ٪۸۷/۸۳ برابر BRSV به آنها آلودگي ميزان ــه ک
شد. تعيين درصد آلودگي ۵۷/۵۹ ميزان ــکالت تنفسي مش سابقه فاقد گاو

مشکالت تنفسي مثبتسابقه موارد درصد و کلتعداد و درصد تعداد

٪دارند ۸۳/۸۷                            ۲۶۰٪ ۱۰۰                               ۲۹۶

٪ندارند ۵۹/۵۷                            ۵۱٪ ۱۰۰                               ۸۸

سن تعداد نمونه مثبت موارد درصد و تعداد کل موارد درصد و تعداد

۱ ۵۳ ٪ ۶۷/۸۸                      ۴۷ ٪ ۱۰۰                       ۵۳

۲ ۶۱ ٪ ۱۶/۹۰                      ۵۵ ٪ ۱۰۰                          ۶۱

۳ ۵۸ ٪ ۵۶/۸۹                      ۵۳ ۱۰۰٪                            ۵۸

۴ ۵۷ ٪ ۹۶/۸۵                      ۴۹ ٪ ۱۰۰                        ۵۷

۵ ۶۹ ٪ ۹۱/۷۳                       ۵۱ ٪ ۱۰۰                        ۶۹

۶ ۴۹ ٪ ۳۴/۶۷                        ۳۳ ٪ ۱۰۰                          ۵۵

۷ ۳۷ ٪ ۸۶/۶۴                      ۲۴ ٪ ۱۰۰                          ۳۵

جمع ۳۸۴ ٪ ۸۰/۹۸                        ۳۱۱ ٪ ۱۰۰                          ۳۸۴

در سابقه فاقداين گاوهاي با مقايسـه در تنفسـي مشـکالت سـابقه گاوهاي واجد االيزا در آزمون با B RSV به ويروس موارد آلودگي درصد و تعداد -۵ جدول

بختياري و چهارمحال استان

و بختياري. چهارمحال استان در مختلف سني گروه هاي در االيزا آزمون با B RSV ويروس آلودگي به موارد درصد و تعداد - ۶ جدول

آلودگي... سرمي بررسي
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سطح و Pvalue=۰/۰۰۰۱اسکوار با کاي آزمون آماري با تحليل و تجزيه در
و BRSV آلودگي به ــزان مي بين داري معني ــاري آم رابطه ــان٪۹۵ اطمين

دارد. دام وجود تايخچه در تنفسي مشکالت وجود سابقه
استان در شده نمونههاي تهيه جدول۶- در اطالعات موجود به توجه با
کمترين انجام آزمون االيزا متعاقب که ــدهاند ش ــيم تقس ــني س گروه ۷ به
بيشترين و آلودگي باالتر، ٪۶۴/۸۶ و سال ۷ ــني س گروه در آلودگي ميزان

گرديد. تعيين با ۹۰/۱۶٪ آلودگي ۲ سال سني گروه در مقدار
خطي، رگريسون آزمون با آماري تحليل و تجزيه در

،F= ۱/۶۵۶ ،Standard deviation = ۵/۰۷۹=۰۷۹/۵ 
،Correlation Coefficent (r) =٠/۴۹۸۸ ،Pvalue =۰/۲۵۴۵ 

rsquared =۰/ ۲۴۸۸
آلودگي ميزان و افزايش دامها سن بين افزايش ــي خطي معکوس رابطه

دارد. وجود BRSV با آنها
۵ تا ۲ گوسالههاي در را الريه آنزوئيک ذات بيماري ــيوع ش اکثر منابع
و ميکند نيز بروز ماهگي ۸-۱۲ سنين در بيماري اما ذکر کرده بيشتر ماهه
نسبت دام مقاومت افزايش به دليل سال سنين باالي ۳ در آن وقوع احتمال

ميکند. پيدا کاهش ويروس به

پاورقيها

1 – Chi squer
2 – Fisher exact test
3 - Serum Nutralization
4– Hemaglutination Inhibition
5 – Enzyme Linked Immuno Surbent Assay
6 – Cluster Random Sampling
7 - Svanorir
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