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بررسي ويروس شناسي و سرولوژي بيماري زبان 
آبي در گوسفندان برخي از مناطق ايران 

چكيد ه
زبان آبی )بلوتانگ(1 یكي از بيماری هاي حاد و تحت حاد ویروسی در نشخوارکنندگان اهلی و وحشی مي باشد 
.این تحقيق جهت بررس�ي وضعيت این بيماري با اس�تفاده از روش هاي تش�خيصي س�رولوژي و نيز جدا سازي 
ویروس انجام گرفت. در فاصله زمانی س�ال های 1385-1382، از گوس�فنداري های 9  اس�تان ش�امل مرکزی، 
اردبيل، یزد، قم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، گلستان و اصفهان از  432 رأس گوسفند مشكوك 
به بيماري نمونه هایي  تهيه گردید. ابتدا با انجام روش االیزای رقابتی2 وجود پادتن ضد ویروس زبان آبي در287  
نمون�ه  محرز گردید. جهت جدا س�ازی ویروس، از نمونه هاي بافي کوت خ�ون تعداد 65 نمونه به تخم مرغ هاي 
SPF 3 جنين دار تلقيح4 و پس از ازدیاد ویروس، تلقيح  به س�لول های Vero و BHK انجام ش�د. در 22 مورد 
نمونه تلقيح ش�ده، ضایعات س�لولی  مش�اهده گردید که  با انجام آزمایش خنثي س�ازي سرم تأیيد گردید. پس 
از تعيين عيار ویروس، آماده س�ازی جهت مش�اهده با ميكروس�كوپ الكترونی صورت گرفت و اجرام ویروس�ی 
در ابعاد nm 72×70 مش�اهده ش�د. تزریق ویروس خالص شده  و نيز خون کامل نمونه های اوليه در گوسفندان 
حس�اس موجب بروز عالئم باليني گردید.پس از تهيه نمونه از گوس�فندان مبتال شده، تمام مراحل مجدداً انجام 

گرفت که نتایج حاصله مؤید وجود ویروس زبان آبي مي باشد. 
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مقد مه
زبان آبی )Bluetongue( یک بیماری حاد و تحت حاد ویروس��ی در 
نش��خوارکنندگان اهلی و وحش��ی است و حش��رات، ناقل بیولوژیک آن می 
باش��ند. اشکال بالینی این بیماری بیشتر در گوسفندان مشاهده  می شود و 
شدت آن بر اساس س��ویه ویروس، نژاد گوسفند و شرایط محیطی متفاوت 
اس��ت. )9، 10، 14،11( واگیری بیماری و تلفات ناش��ی از آن سبب معرفی 
ای��ن بیماری به عنوان یک خطر بالقوه و ثبت آن در فهرس��ت بیماري های 
مورد توجه س��ازمان جهاني بهداش��ت دام O.I.E( 5( شده است، به همین 
دلیل گزارش های وجود بیماری از کش��ورهای مختلف اهمیت زیادی دارد. 
)20، 21( ویروس زبان آبی  از جنس اربی ویروس6 و از خانواده رئوویریده7 
می باش��د و تاکنون 24 سروتیپ8 از آن  در سراسر دنیا شناسائی و گزارش 
ش��ده است. ناقل این ویروس پش��ه ای از خانواده کولیکوئیدس9 می باشد و 
شرایط مطلوب برای زندگی آن معموالً دمای 20 درجه سانتیگراد و رطوبت 
50 درصد می باش��د. ویروس زبان آبی دارای RNA دو رش��ته ای و قطعه 
قطعه )10قطعه ای( مي باشد. مبنای طبقه بندی سرولوژیکی آن بر اساس 
تولید پروتئین از یک یا هر دو قطعه ژنوم ویروس اس��ت، ولی حدت و سایر 
خصوصی��ات ویروس مربوط به این پروتئین نمی باش��د. در روش هایی که 
 VP7 برای تش��خیص بیماری استفاده مي شود مبنای کار، وجود پروتئین
 ی��ا VP2 می باش��د. ویروس زبان آب��ی الزاماً یکی از ای��ن پادگن ها را دارا 
می باشد. تش��خیص های سرولوژی بیماری عمدتاً بر اساس وجود پروتئین 
VP7 ص��ورت م��ی گیرد که بیانگ��ر عفونت زبان آبی می باش��د. هر یک از 
س��روتیپ ه��ای این ویروس ممکن اس��ت حدت های متغی��ری در مناطق 

مختلف ایجاد نمایند. )10، 20،14،11(
بیم��اری زبان آبی عموم��اً به دو صورت اختالالت تولی��د مثلی و تورم 
عروق در ارگان های مختلف بروز می کند. عالئم بالینی معموالً درگوس��فند 
و به ندرت درگاو و بز دیده مي ش��ود. بعد از دوره کمون10 8 -3 روزه، تب 
زودگذر 41/5 درجه، ادم11 صورت، لب، پوزه و گوش، ترش��ح بزاق، پرخونی 
مخاط دهان، بینی و زبان و تغییر رنگ زبان به قرمز_ آبی دیده مي ش��ود. 
ادم ری��وی و بعض��اً پنومونی12، لنگش، پرخونی در ناحیه س��م و میوپاتی13 
قلبی که ممکن اس��ت منجر به مرگ ناگهانی ش��ود از دیگر عالئم بیماری  
می باش��ند. زب��ان آبی  با بیماري های اکتیمای واگی��ر14، تب برفکی و ّآبله 

گوسفندی باید تفریق داده شود. 
در ح��ال حاضر آلودگي با ویروس عامل زبان آب��ي در آفریقاي جنوبي 
و غرب��ي، خاورمیانه، هند، ش��به جزیره ایبري، آمریکا، اس��ترالیا و برخي از 

کشورهاي آمریکاي جنوبي تشخیص داده شده است. )6، 21،14،7(
اولی��ن مورد زبان آبی  در س��ال 1800در آفریقاي  جنوبي تش��خیص 
داده ش��د اما جزئیات آن تا س��ال 1900 مشخص نش��د. اولین گزارش آن 
در ایاالت متحده در س��ال 1950 بود. در سال 1999 شیوع آن در بل ژیک، 
بلغارستان،کرواس��ي، فرانس��ه، آلمان، یونان، ایتالیا، ک��وزوو،  لوگزامبورگ، 
مقدونیه، مراکش، هلند، اسپانیا و یوگسالوي رخ داد. )8، 21،20،15،10( 

بیماري زبان آبي بطور گس��ترده در اروپا، شمال، مرکز و جنوب آمریکا، 
مکزیک، آفریقاي جنوبي و غربي، خاورمیانه، ش��به قاره هند، ش��به جزیره 
ایبري، چین، جنوب آس��یا، جزایر سلیمان، گینه و استرالیا وجود دارد. این 
بیماري در کشور ترکیه نیز چندین بار گزارش گردیده است. )13( در زمینه 
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Bluetongue is an acute and subacute viral diseases of domestic and wild ruminants.This research was conducted 
to assess the disease status using serological diagnostic methods and virus isolation were performed. During the 
period 2003-2006, from sheep farms of  9 provinces including Markazi, Ardabil, Yazd, Qom, East Azarbaijan, 
West Azarbaijan, Qazvin, Isfahan and Golestan, Four handred thirty two samples collected in suspected sheep to 
disease. In first stage, by ELISA method, the antibody against  bluetongue virus  were found  in two hundred eighty 
seven samples. For virus isolation, from samples of  buffy coats, sixty five samples inoculated to embryonated SPF 
eggs and after virus propagation, re-inoculated into Vero and BHK cell cultures. In twenty two inoculated samples, 
the cell lesions was observed. With serum neutralization test confirmed. After titration the virus, preparation for 
observation under electron microscopy done, and, viral particles were found in 70x72nm. After injection the purified 
virus and whole the primary samples, sensitive sheep,the clinical signs seen. After obtaining blood samples from 
sheep infected, the all of the steps was again the results confirm there is bluetongue virus.

Key words: Survey, Virology, Serology, Bluetongue disease, Iran
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بررس��ي س��رولوژي بیماري، روش االیزاي رقابتي به عنوان روش��ي دقیق و 
حساس توسط محققین مختلف معرفي شده است. )5 ، 16، 17، 23( 

در مطالعات انجام گرفته، فراواني نمونه هاي مثبت از نظر وجود پادتن 
در کشور قزاقستان 23/2 درصد، یونان 57/7 درصد، کروسیکاي شمالي 24 

درصد و کروسیکاي جنوبي 40 درصد بدست آمده است. )8(
این بیماري بر حسب گسترش میزبان و ناقل، در مناطق مختلف ایران 
از جمله نقاط مرزي و مرکزي گزارش شده است. در مطالعه اي که کیوانفر 
و افش��ار در سال 1353 انجام دادند وجود پادگن ضد ویروس بیماري زبان 
آبي در س��رم 2921 رأس از دام هاي ذبح شده در کشتارگاه تهران و شیراز 
مورد ارزیابي قرار گرفت و فراواني پادگن در س��رم گوس��فندان 7/6 درصد 

گزارش شد.)3( 
بکایي و همکاران )1386( در بررس��ي سرولوژیکي بیماري زبان آبي در 
گله هاي گوس��فند آذربایجان غربي از مجموع  605 نمونه س��رم تهیه شده 
از گله هاي گوس��فند که با روش ژل دیفوزی��ون از نظر پادگن ضد ویروس 
بیم��اري زبان آبي مورد آزمایش قرار گرفتن��د در328 نمونه )63/1 درصد( 

واکنش مثبت مشاهده کردند. )1(
 از آنجا که در طي سالیان اخیر گزارشات زیادي مبني بر احتمال وجود 
بیماري در گوسفندان برخي از مناطق ایران و جود دارد که بیشتر بر اساس 
مشاهده عالئم بالیني مي باشند،  هدف از انجام این تحقیق بررسي وضعیت 
این بیماري با اس��تفاده از روش هاي تش��خیصي سرولوژي و نیز جداسازي 
ویروس زبان آبي بوده است. با جداسازي ویروس مي توان نسبت به ماهیت 

دقیق تر آن پي برد و از آن در تحقیقات گوناگون استفاده کرد. 

 مواد و روش کار
نمونه برداري

در فاصله زمانی س��ال های 1385-1382 بر اس��اس گزارشات سازمان 
دامپزشکی و شناس��ایی مناطق آلوده، نمونه برداري از گوسفنداري های 9  
استان ش��امل مرکزی، اردبیل، یزد، قم، آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی، 
قزوین، گلس��تان و اصفه��ان جهت غربالگری15 با اس��تفاده از روش االیزای 
رقابتی صورت گرفت. از  432 رأس گوس��فند مش��کوک با عالئم مشابه به 
بیم��اري از هر کدام دو نمونه خون یکی ب��دون ماده ضد انعقاد جهت تهیه 
س��رم و انجام آزمایش االی��زا و دیگری حاوی ماده ض��د انعقاد جهت تهیه 
بافي کوت از خون کامل به منظور جداس��ازي ویروس اخذ و تحت ش��رایط 
استاندارد )در مدت زمان 24-12 ساعت و در کنار یخ( به آزمایشگاه ویروس 
شناسي مؤسسه رازي  ارسال گردید. نمونه هاي سرم بالفاصله مورد آزمایش 
قرار گرفته و نمونه هاي بافي کوت تا زمان مورد نظر در درجه حرارت 20- 

درجه سانتی گراد قرار مي گرفتند. 

غربالگری نمونه های سرمی با تست  االیزای رقابتی
از تعداد 432 نمونه خون اخذ شده، نمونه های سرمی تهیه و از کیت تجارتی 
 )Institut POURQUIER-Product code/P 00450/04( زب��ان آب��ی
جهت جس��تجوي پادگن ضد ویروس استفاده گردید. پادگن مورد استفاده 
در کی��ت، از نوع مونوکلونال که بر علیه پادتن VP7 ویروس زبان آبی تهیه 
و قادر به تش��خیص تمام س��روتیپ هاي ویروس مي باش��د، گرچه قادر به 

تفکیک نوع سروتیپ آنها نیست. 

تزریق خون کامل  به تخم مرغ SPF جنين دار
از تعداد 65  نمونه بافي کوت بدس��ت آمده از خون کامل گوس��فندانی 
که در تس��ت غربالگ��ری از نظر وجود پادگن ضد وی��روس زبان آبی مثبت 
بودند طبق روش های اس��تاندارد )3(، به تخم مرغ SPF جنین دار 9-12 
روزه تزریق ش��د. تزریق در ورید جنین جوجه، با استفاده از سرنگ پدالی و 
به منظور تکثیر و ازدیاد ویروس  انجام گرفت. تخم مرغ های تزریق ش��ده  
در دمای 33/5 درجه س��انتیگراد و در رطوبت الزم نگهداری ش��ده و روزانه 
در اتاق Candling مورد مش��اهده و بررس��ی قرار گرفتند. از جنین هائی 
که بین روزهای سوم تا هفتم تلف مي شدند، نمونه های هموژن تهیه )بعد 
از جدا نمودن س��ر، بال و پاها( و در فریزر 70- درجه س��انتیگراد قرار داده 

مي شدند.

تلقيح نمونه های جمع آوری شده از تخم مرغ جنين دار به کشت سلول
 نمون��ه ه��ای هموژن ش��ده جنین های تلف ش��ده، بط��ور جداگانه به 
فالس��ک هاي کشت سلولیVero  و BHK تلقیح و پس از 2 ساعت زمان 
جذب، به آنها محیط کش��ت DMEM16 حاوی 2 درصد س��رم جنین گاو 
)FBS(17 اضافه و در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد قرار داده شدند و بمدت 
14 روز از لحاظ ظهور ضایعات سلولی )CPE(18 مورد بررسی قرار گرفتند. 
در صورت عدم مشاهده CPE، حداقل 3 پاساژ کور از آنها تهیه و در صورت 
   Reed & Muench در هر پاساژ، عیار ویروس به روش  CPE  مشاهده

تعیین و برای مشاهده با میکروسکوپ الکترونی آماده  گردیدند. 

19)SN( انجام آزمایش خنثي سازي سرم
بر طبق روش اس��تاندارد و با استفاده از آنتی سرم اختصاصی زبان آبی  
)Institut POURQUIER-Product code/8175( انجام گرفت. در 
ای��ن روش  مقادیر متغیری از ویروس را در رق��ت TCID/ml 10020 با 
مقدار ثابتی از آنتی س��رم مخلوط نموده و پس از یک س��اعت مجاورت در 
درجه حرارت 37 درجه س��انتیگراد به سلول حساس Vero اضافه  گردید. 
در این روش دو س��رم، یکی س��رم تحت آزمایش و دیگری سرم فاقد پادتن 
در ی��ک زمان و با هم تحت آزمایش قرار گرفتند و اختالف عیار به دس��ت 
آمده در سرم نرمال و سرم تحت آزمایش که همان شاخص خنثي سازي21  

است محاسبه گردید.

تزریق ویروس جدا شده به دام حساس و بررسی روند بيماري زایی آن
 تعدادی گوس��فند که پس از معاینه بالیني کاماًل س��الم بوده و از نظر 
وجود پادگن علیه ویروس زبان آبی  در تس��ت االیزای رقابتی منفی بودند، 
انتخ��اب و ب��رای هر نمونه مورد آزمایش، یک رأس گوس��فند به عنوان دام 
تحت آزمایش و نیز یک رأس گوس��فند به عنوان ش��اهد در نظر گرفته شد. 
بر طبق روش توصیه ش��ده توس��ط O.I.E )2005( مقدار 10 میلي لیتر از 
گلبول های شس��ته ش��ده گوس��فندانی که از آنها ویروس جدا شده بود به 
صورت زیر جلدی به گوس��فندان تحت آزمایش تزریق ش��د. عالوه بر آن به 
تع��دادی از گوس��فندان تحت آزمایش دیگر مقدار 10 میل��ي لیتر از نمونه 
سوسپانس��یون س��لول های حاوی ویروس زبان آبی تزریق گردید. دام های 
تزریق ش��ده از لحاظ بروز عالئم بالینی تحت کنترل و مراقبت قرار گرفتند. 
از گوسفندانی که در آنها عالئم بالینی مشاهده گردید، به منظور جداسازی 

بررسی ویروس شناسی ...
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جدول 1- نتایج بررسي نمونه هاي مشكوك به ویروس زبان آبی از نظر سرمي

نتایجتعداد نمونه سرممحل نمونه برداري ردیف

6 نمونه مثبت47استان مرکزی1

13 نمونه مثبت17استان اردبیل2

1 نمونه مثبت5استان یزد3

7 نمونه مثبت7استان قم4

5 نمونه مثبت5استان آذربایجان شرقی5

13 نمونه مثبت29استان آذربایجان غربی6

1 نمونه مثبت1استان قزوین7

1 نمونه مثبت21استان گلستان8

240 نمونه مثبت300استان اصفهان9

287 نمونه مثبت432جمع  کل

و شناسایی ویروس، نمونه خون کامل تهیه و تمام مراحل جداسازی، تلقیح 
به تخم مرغ جنین دار و کش��ت های س��لولی، آزمایش خنثي سازي سرم، 
تعیین عیار ویروس��ي و مش��اهده اجرام ویروس��ي با میکروسکوپ الکتروني 

انجام گرفت. 

نتایج
نتایج حاصل ازغربالگری نمونه های سرم با آزمایش االیزای رقابتی

از تعداد 432 نمونه سرمی که با  استفاده از پادگن زبان آبی استاندارد 
در آزمایش االیزاي رقابتي مورد آزمایش قرار گرفتند، در 287 نمونه، وجود 

پادگن ضد ویروس زبان آبی محرز گردید. )جدول1(
بر طبق دس��تورالعمل کیت، سرم هایي که درصد مهار شدنشان برابر و 
یا بیش��تر از 60 درصد شود از نظر وجود پادگن ضد زبان آبی، منفي، مابین 
60-50 درصد، مشکوک و کمتر و یا برابر با 50 درصد، مثبت در نظر گرفته 

مي شوند.

نتایج حاصل از تلقيح نمونه هاي جمع آوري شده 
از تخم مرغ جنين دار به کشت سلول 

از مجم��وع 30 نمونه خون کامل آماده ش��ده ک��ه در ورید جنین های 
جوجه تزریق شدند در 10 مورد موجب بروز تغییرات ناشی از رشد ویروس 
و پرخونی جنین و نهایتاً تلفات در روزهای سوم تا هفتم سن جنینی گردید 
که پس از جدا نمودن س��ر، بال و پاه��ا از آنها نمونه های هموژن تهیه و بر 
روی کش��ت س��لولی Vero و BHK تلقیح گردید. در 3 مورد در س��لول 
Vero بعد از 5-4 روز از تلقیح ضایعات س��لولی )CPE( در پاساژهاي سوم 

الي ششم مشاهده گردید. )شکل 1(

در تعیین عیار ویروس با اس��تفاده از روش Reed & Muench، عیار 
ویروس TCID50 5/63 10 برآورد  گردید. پس از آماده سازی جهت مشاهده 
با میکروسکوپ الکترونی که طی چند مرحله  صورت گرفت، اجرام ویروسی 

در ابعاد nm 72 ×70 مشاهده گردید. )شکل 2(

نتایج حاصل از آزمایش خنثي سازي سرم
اختالف عیار بدس��ت آمده در س��رم طبیعي و سرم تحت آزمایش عدد 

2/24 محاسبه گردید که همان شاخص خنثي سازي  مي باشد.
 

نتایج حاصل از تزریق ویروس به دام حساس و بررسی بيماري زایی آن
در گوس��فندان تحت آزمایش که مورد تزریق گلبول های شس��ته شده 
و نیز سوسپانس��یون س��لول های حاوی ویروس زبان آبی قرار گرفته بودند 
 در همه آنها پس از گذش��ت 5 روز از تزریق، تب و ضایعاتی بر روی لب ها، 

لثه ها، زبان و پوست ایجاد گردید. )شکل 3(
نتایج بدست آمده از تلقیح نمونه هاي خون کامل گوسفندان مبتال شده 
در تخم مرغ جنین دار و کش��ت هاي س��لولي، آزمایش خنثي سازي سرم، 
تعیین عیار ویروسي و مشاهده اجرام ویروسي با میکروسکوپ الکتروني عیناً 

مشابه موارد قبل بود. 

بحث
بیماري زبان آبي بر حس��ب گسترش میزبان و ناقل در مناطق مختلف 
ایران از جمله نقاط مرزي و مرکزي گزارش ش��ده اس��ت. )3، 22( واگیري 
بیماري و وجود عالئم بالیني و هیستوپاتولوژیک مشابه با سایر بیماري هایي 
نظیر اکتیماي واگیردار، طاعون نش��خوارکنندگان )PPR(22، ذات الریه و ..  
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شكل 1- ضایعات سلولی )CPE( در سلول Vero، 5-4 روز بعد از تلقيح در پاساژ ششم )بزرگنمایی: 63×(

شكل 2- تصویر ميكروسكوپ الكتروني اجرام ویروسي nm 72×70  در سوسپانسيون کشت سلولی 
مشكوك به ویروس زبان آبی  )بزرگنمایی: 125400×(

و محدودیت هاي روش هاي شناسایي از طرف دیگر اهمیت این بیماري را 
در مورد تش��خیص و جدا سازي و شناسایي ویروس مولد آن مضاعف نموده 
است. )8، 18( لذا گزارش هاي تشخیص و اثبات بیماري از سایر جنبه هاي 
آن مانند درمان، پیش��ي گرفته و از اهمیت ویژه اي در کشورهاي بخصوص 
داراي دامپروري صنعتي برخوردار اس��ت. عموماً در این کش��ورها گزارشات 
اولی��ه بر مبن��اي آزمون هاي س��رولوژیکي بوده و با جدا س��ازي ویروس و 

روندهاي شناسایي مولکولي تکمیل مي گردد. )19، 20( 
در ح��ال حاضر آلودگي با ویروس عامل زبان آب��ي در آفریقاي جنوبي 
و غرب��ي، خاورمیانه، هند، ش��به جزیره ایبري، آمریکا، اس��ترالیا و برخي از 
کش��ورهاي آمریکاي جنوبي تش��خیص داده شده اس��ت. )6، 21،14،7( بر 
همین اس��اس و با توجه به موارد متعدد گزارشات شیوع بیماري در مناطق 

مختلف کش��ور، این تحقیق جهت جداسازي و شناسایي این ویروس انجام 
گرفت.

با توجه به نتایج بدس��ت آمده مش��خص ش��ده که نقاط مختلف ایران 
از جمل��ه اس��تان هاي مرک��زي و اصفهان به این ویروس آلوده مي باش��ند 
و در اکث��ر م��وارد در بیش��تر از 50 درص��د نمون��ه هاي تهیه ش��ده وجود 
 پادگن علیه زبان آبی  محرز گردیده اس��ت، که مؤید وجود این ویروس در 
دام��داري هاي مختلف کش��ور مي باش��د. خان بابائي )1390( در بررس��ي 
سرولوژیک زبان آبي گوسفندان شهرستان سنندج و با استفاده از روش االیزاي 
رقابتي میزان آلودگي آنها را 19/3درصد گزارش کرد. )2(  از آنجائي که از 24 
 س��روتیپ این ویروس 4 سروتیپ آن پاتوژن است، جهت جداسازي ویروس 
بیم��اري زا، باید نمونه گیري ها حتماً از دام هاي داراي عالئم بالیني و تب 

بررسی ویروس شناسی ...
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شكل 3- ضایعات پوستي ایجاد شده در گوسفند تحت آزمایش 

دار ص��ورت گیرد. )11،4( وجود عالئم تب و پر خوني در مخاطات و کاهش 
وزن و س��یانوزه ش��دن زبان که از عالئم بارز این بیماري مي باش��د در اکثر 
م��وارد در دام هایي که از آنها نمونه گیري صورت گرفته مش��اهده گردیده 

است.
 در ای��ن تحقی��ق نتایج حاص��ل از تزری��ق نمونه خون کام��ل در ورید 
جنین هاي جوجه  موجب بروز تغییرات ناشي از رشد ویروس و نهایتاً تلفات 
  Vero گردید، همچنین ضایعات س��لولي ایجاد شده در کشت سلول هاي
و BHK با نتایج س��ایر تحقیقات انجام ش��ده در مورد این ویروس مطابقت 

دارد. )20،18،14( 
در ای��ن تحقی��ق در مورد نمون��ه هایي که آزمایش خنثي س��ازي آنها 
 مثبت گزارش گردید، تیتر ویروس 5/63 10 بدس��ت آمد که توانس��ت تا رقت

3- 10 پادگ��ن اختصاص��ي زبان آب��ی را خنثي نماید. تیت��ر باالي ویروس 
موجب ش��د تا بتوان بدون عملیات تغلیظ توس��ط اولترا س��انتریفوژ نمونه 
ویروس��ي، تصویر میکروس��کوپ الکتروني از آن تهیه نمود. ش��کل ظاهري 
و ابعاد اجرام ویروس��ي مشاهده شده در میکروس��کوپ الکتروني با ویروس 
عامل بیماري زبان آبی  نیز مطابقت دارد. در محاسبه شاخص خنثي سازي 
ویروس، عدد 2/24بدست آمد که جهت تأیید ویروس مورد نظر قابل قبول 

مي باشد. )20،14( 
در این تحقیق در بررسي بیماریزایي، بعد از تزریق ویروس جدا شده به 
دام حس��اس، تب و ضایعات تاولي بر روي لثه ها و پرخوني زبان بروز کرد و 
دانه هاي سیاه رنگ بر روي آن ظاهر گردید که با تهیه نمونه از آنها و تزریق 
به تخم مرغ جنین دار و کش��ت سلولي حساس Vero عالئم رشد ویروس 

بر روي آنها مشهود بود. 
تمام موارد ذکر ش��ده مؤید وجود ویروس زبان آبی  مي باش��د. با توجه 
به گزارشات متعدد تشخیص بیماري زبان آبي و نتایج حاصل از این تحقیق 
لزوم تدوین برنامه هاي اجرائي جهت کنترل آن ش��دیداً احساس مي گردد. 
از آنجاکه بروز این بیماري ویروس��ي وابس��ته به جمعیت حشرات ناقل بوده 
و ش��رایط جغرافیائي و آب و هوائي از جمله میزان رطوبت و درجه حرارت 

مناس��ب، به منظور تکثیر ناقلین و نهایتاً انتش��ار بیم��اري از اهمیت باالئي 
برخ��وردار اس��ت، از این رو مب��ارزه جدي با ناقل بیم��اري باید بطور جدي 
برخورد ش��ود. در موضوع بررس��ي و مراقبت بایس��تي به این موضوع توجه 
داش��ت که عفونت ویروس زبان آبي دو چهره بالیني دارد ش��امل، ناآش��کار 
)inapparent( که در گاو، بز و اکثر نش��خوارکنندگان وحش��ي مشاهده 
مي ش��ود و آشکار که در بخشي از جمعیت گوسفند و بز به صورت کشنده 
)fatal( ب��روز مي کند. بنابراین چون اکثر پش��ه هاي ناقل )کولیکوئیدزها( 
گاو را ب��ه عن��وان میزبان اصلي خ��ود ترجیح مي دهند اص��والً گاو مخزن و 
تش��دیدکننده جمعیت ویروس است. از این رو پرواربندي ها بعنوان مناطق 
پرخطر مطرح مي باش��ند، که بایس��تي در برنامه مراقبت و کنترل بیماري،  
مد نظر قرار گیرد. ماهی��ت خونخ���واري کولیکوئی���دز ماده بدین ش��کل 
اس��ت که صرفاً در ش��ب خونخ�واري  مي کن���د، از این رو دام را بایس��تي 
شب ها در آغل هاي سم پاشي شده، نه در فضاي باز نگهداري نمود )زمان 
ریس��ک انتقال(. در فصول پرخطر از نظر انتقال عفونت، پس از بارن�دگي و 
درجه حرارت مناسب جهت ردیابي و پایش، مي توان از هر گله مشکوک40 
نمونه س��رم تهیه و براي انجام آزمایش االیزاي رقابتي به آزمایشگاه فرستاد 

تا وضعیت بیماري مورد بررسي قرار گیرد. 
ب��راي پیش��گیري و کنترل بیماري مي توان برنام��ه ذیل را جهت اجرا 

پیشنهاد نمود:
1- کنت��رل جمعی��ت ناقلی��ن احتمالي بیم��اري، از جمله پش��ه ها با 

هماهنگي سازمان محیط زیست. 
2- اقدام��ات قرنطین��ه اي و انتقال گوس��فندان به مناط��ق مرتفع در 

دوره هاي انتقال عفونت.
3- کنترل نقل و انتقال دام در سطح مناطق مرزي.

4- با دام هاي خریداري ش��ده براي مراکز اصالح نژاد از دامداري هاي 
س��طح کش��ور، براس��اس آئین نامه بهداش��تي مراکز اصالح نژاد دام کشور 
برخورد گردد )سرم چنین دام هائي به آزمایشگاه مورد تأیید سازمان ارسال 

و درصورت مثبت بودن تست االیزا حذف و یا زنجیره خرید قطع گردد(
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