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چکيذُ:
ثيوبری تتثرفکی يکی از هْنتريي ثيوبریّبی ثرٍىهرزی در حيَاًبت است کِ ّوِگيریّبی آى در ايراى عوذتب ثب
گلِّبی گبٍ ٍ گَسفٌذ هرتجط است .ثب ايي ٍجَد ،اطالعبت در هَرد ًقص ثبلقَُی ضترّبی جٌَة ايراى از
اپيذهيَلَشی ٍيرٍض ثيوبری تتثرفکی اًذک استً 184 .وًَِ خَى ضتر از سِ استبى جٌَثی کطَر ( فبرض ،ثَضْر،
ّرهسگبى) جوع آٍری ضذًذ ٍ ثِ هٌظَر رديبثی آًتیثبدیّبی تَليذ ضذُ در ثراثر  3ABCکِ يک پرٍتئيي غير-
سبختبری ٍيرٍض تتثرفکی است ،از کيت تجبری ٍ در دسترض  ID Vet® FMDVاستفبدُ ضذّ .يچکذام از 184
ًوًَِ از ًظر آًتیثبدی ضذ  3ABCهثجت ًجَدًذ .سرمّب هرثَط ثِ ضترّب ثب سيّبی هختلف ثَدًذ کِ از  18گلِی

هَجَد در هٌبطق هختلف جوعآٍری ضذُ ثَدًذ .گسارشّبی هختلفی از حسبسيت پبييي ضترسبًبى ثِ ٍيرٍض عبهل
ثيوبری تتثرفکی ٍجَد دارد .هطبلعِی حبضر ًطبى داد ،ضترّبيی کِ در کٌبر ًطخَارکٌٌذگبى کَچک ًگْذاری هی-
ضذًذ ،ثب عبهل ٍيرٍض ثيوبری تتثرفکی آلَدُ ًجَدًذ.

ٍاشُّبی کليذی :آسهَى االیشا ،ثیوبری تتثزفکی ،خٌَة ایزاى ،ؽتز یککَّبًِ.
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Serological Detection of Foot and Mouth Disease (FMD) in Camels of South of Iran (Fars,
Bushehr and Hormozgan Province)

By: M. Azizi1, M. Ghane2, A. R. Sanati1
1: Doctor of Veterinary Medicine. Shiraz
2: Assistant Prof. of the Dept of Clinical Since of Shiraz U.
Foot-and-mouth-disease (FMD) is one of the most important trans-boundary animal
diseases in Iran outbreaks occurring mostly in cattle and small ruminants. However, there is
scarcity of information on the potential role of camels in the epidemiology of FMD virus
south of Iran. A total of 184 camel sera collected from three south provinces of Iran (Fars,
Bushehr and Hormozgan) and there were screened for the presence of antibodies produced
against 3ABC non-structural proteins (NSP) for foot-mouth-disease virus (FMDV) using a
commercially available kit ID Vet® FMDV NSP. None, (0%) out of the 184 sera samples
were tested positive for 3ABC NSP ELISA. Sera were collected from different ages and
locations and from 18 herds. Many reports show that new and old world camelids possess a
low susceptibility to (FMD), and do not appear to be long-term carriers of the foot and
mouth disease virus (FMDV).This study showed camels not infected by FMDV in contact
with small ruminants.

Key words: Foot-and-mouth-disease (FMD), Elisa test, One hump camel, South of Iran

ِهقذه
 ثب تَخِ ثِ ّوِگیزیّبی فزاگیز عبلّبی.خَثی اضغبط هیؽَد

ٍیزٍط ثیوبری تتثزفکی هیتَاًذ فٌؼت داهپزٍری عزتبعز

اخیز در کؾَر ٍ ػذم هؾبّذُ هَارد ثبلیٌی ثیوبری تتثزفکی

 ثیوبری تتثزفکی اٍلیي ثیوبری.خْبى را تطت تبثیز قزار دّذ

 ایي هغبلؼِ عزاضی ؽذُ اعت تب،ِدرخوؼیت ؽتز کؾَر ٍ هٌغق

 ٍضؾٌبکتزیي ثیوبری.داهی ثب ػبهل ٍیزٍعی ثَد کِ کؾف ؽذ

ضتیاالهکبى رخذاد ؽکل تطت ثبلیٌی ثیوبری ٍ ایدبد آًتیثبدی

 ضتی.در کؾَرّبیی اعت کِ فٌؼت داهی ثشرگ ٍ پیؾزفتِ دارًذ

ضذٍیزٍط در خوؼیت ؽتز اعتبىّبی خٌَثی کؾَر هَرد ثزرعی

عبػَى کِ ثبالتزیي هزگٍهیز را هتؼبقت ثیوبری ایدبد هیکٌذ پظ

 ثب تَخِ ثِ اّویت ًقؼ دامّبی ضبهل ٍیزٍط ثیوبری.قزار گیزد

َ کؾَر ػض162  کؾَر اس50  ثیؼ اس.اس ایي ثیوبری قزار هیگیزد

تتثزفکی در خوؼیت ٍ ػذم ٍخَد گشارػ هغتٌذ در خقَؿ

 ثذٍى اعتفبدُ اس،)OIE( دفتز ثیيالوللی ّوِگیزیّبی داهی

ٍضؼیت ثیوبری در خوؼیت ؽتز اعتبىّبی خٌَثی کؾَر ثِ ػٌَاى

Wernery and ( ٍاکغي هَفق ثِ ریؾِکٌی ثیوبری ؽذُاًذ

ٍ قغت پزٍرػ ؽتز کؾَر ٍ اس عزف دیگز ًگْذاری ّوشهبى ؽتز

ٍ  ثب ایي ضبل ثیوبری در کؾَر هب ثَهی اعت.)Kaaden, 2004

،دام ّبی اّلی هثل گَعفٌذ ٍ ثش در کٌبر ّن ٍ کَذ عبالًِ آىّب

عبالًِ ثبػث خغبرت اقتقبدی ؽذیذی ثِ فٌؼت داهپزٍری کؾَر

ایي هغبلؼِ ؽبیذ ثتَاًذ ثِ اّویت ٍ تَخِ ثیؾتز ثِ ثیوبری در عبیز

 ثٌبثزایي لشٍم اًدبم تطقیقبت ٍ پضٍّؼّبی گغتزدُ رٍی.هیؽَد

.دامّبی اّلی هثل ؽتز ثیبفشایذ

، راُّبی اًتؾبر،خٌجِّبی گًَبگَى ایي ثیوبری ًظیز اپیذهیَلَصی
ِ کٌتزل ٍ پیؾگیزی ث، ؽٌبعبیی دامّبی ثیوبر ٍ ضبهل،تؾخیـ

30

هَاد ٍ رٍشّب
جوعآٍری ًوًَِ
در فبفلِ سهبًی تیزهبُ عبل  1394تب تیز هبُ  1395اس ً 184فز ؽتز
در عِ اعتبى فبرط ،ثَؽْز ٍ ّزهشگبى ٍ اس  18گلِ ؽتز ًوًَِ-
گیزی فَرت گزفتً .وًَِ خَى کبهل اس ٍریذ ٍداج ثب اعتفبدُ اس
عزًگ  10هیلیلیتزی ٍ ثب رػبیت اعتزیلیتی اخذ ؽذ ٍ ثِ لَلِّبی
آسهبیؼ فبقذ هبدُ ضذاًؼقبد هٌتقل ٍ کذگذاری ؽذ .پظ اس اًتقبل
لَلِّبی خَى ثِ آسهبیؾگبُ ثخؼ داخلی دامّبی ثشرگ داًؾکذُ
داهپشؽکی ،ثب اعتفبدُ اس عبًتزیفیَص ( 1500دٍر در دقیقِ ثِ هذت
 10دقیقِ) عزم خَىّب خذا گزدیذ ٍ تب سهبى اًدبم آسهبیؼ خْت
خغتدَی پبدتي ضذٍیزٍط تتثزفکی در دهبی  -20درخِ
علغیَط ًگِداری ؽذًذ .اعالػبت ؽتزّبی ًوًَِگیزی ؽذُ
ؽبهل عي ،خٌظ ،هطل ٍ زگًَگی ًگِداری ،ارتجبط ثب دامّبی
دیگز در پزعؼًبهِ ثجت ؽذًذ.
اًجبم آزهَى االيسا
کیت الیشای اعتفبدُ ؽذُ در ایي هغبلؼِ قبدر ثِ ؽٌبعبیی
آًتیثبدیّبی تزؽص ؽذُ ػلیِ پزٍتئیي غیزعبختبری ٍیزٍط تت-
ثزفکی اعت .در فَرت ٍخَد آًتیثبدی ،کوپلکظ آًتیصى-
آًتیثبدی تؾکیل هیؽَد .پظ اس یک هزضلِ ؽغتؾَی زبّکّب
ثب هطلَل ؽغتؾَ ،کبًضٍگِ ضذ پزٍتئیي غیزعبختبری ٍیزٍط
تتثزفکی ( )HRPثِ زبّکّب اضبفِ هیؽَد .در فَرت ٍخَد
آًتیثبدی ،کوپلکظ آًتیصى -آًتیثبدی -کبًضٍگِ – HRP
تؾکیل هیؽَد .هتؼبقت ضذف کًَضٍگِ اضبفی پظ اس ؽغتؾَ،
هطلَل عَثغتزا ( )TMBاضبفِ هیگزدد .هیشاى رًگ تَلیذ ؽذُ
ثِ هقذار ضضَر آًتیثبدی در ًوًَِ عزهی ثغتگی داؽتِ کِ در
فَرت فقذاى آًتیثبدی ،ثؼذ اس اضبفِ کزدى هطلَل هتَقفکٌٌذُ،
رًگ آثی ثِ سرد تغییز رًگ هییبثذ ٍ درفَرت ٍخَد آًتیثبدی
در ًوًَِ زبّک ثیرًگ هیؽَد .هیکزٍپلیتّب در عَل هَج
ً 450بًَهتز قزائت ٍ ًتبیح تفغیز هیؽًَذ .در هغبلؼِ ضبضز اس 184
ًفز ؽتز ًوًَِگیزی ؽذُ ٍ آسهَدُ ؽذُ ثب کیت الیشای رقبثتی
زٌذگًَِایّ ،یر هَرد هثجتی هؾبّذُ ًؾذ.

ًتبيج ٍ ثحث
در هَرد ضغبعیت یب ػذم ضغبعیت ؽتزّب ثِ ایني ثیونبری ًظزینِ-
ّبی هتؼذدی ٍخَد دارد .هغبلؼبت اٍلیِ ؽیَع ثیوبری تنتثزفکنی
را در ؽتز گشارػ کزدُاًنذ .ایني هؾنبّذات ثنز اعنبط ًؾنبًِّنبی
ثبلیٌی فَرت گزفتِ اعت .پزیٌگل ( )1880گشارػ کنزد کنِ ایني
ثیوبری در ؽتز گغتزػ سیبدی دارد ٍ ضبیؼبت پب غبلتتزیي ًؾنبًِ
ثیوبری اعت ٍ ؽیَع ثیونبری هٌدنز ثنِ ضنبیؼبت را رٍی لنتّنب ،
هخننبط دّننبى ٍ پننبّننب هیؾننَد ( .)Pringle, 1880در هغبلؼننبت
تدزثی رٍی ؽتز تَعظ ًبفز ٍ ّوکبراى ( ٍ )1980هَعی ()1988

ثِ دًجبل آلَدگی اس راُ داخل ثیٌنی ثنب عنزٍتی ٍ Oینزٍط تنت-
ثزفکنی ،ػالینن خفینف ینب پٌْنبى دینذُ ؽنذ ( Nasser, et al.,
 .)1980; Moussa, 1988گنشارػّنبیی اس ػزثغنتبى عنؼَدی
تَعننظ ضننبف ٍ ّوکننبراًؼ( )1993رٍؽنني کننزد کننِ ثننِ دًجننبل
آلَدگی اس راُ داخل ثیٌی ثِ ٍعیلِ عَیِ هقنزی ( Sharkia 0 /
 ) 2 / 72ػالین ثبلیٌی ٍ ًیش تغییز عزهی در ؽتزّنبی خونبس آلنَدُ
هؾبّذُ ًؾذ ).(Hafez, Farag and Al-Mukayel, 1993
فقظ ریسبرد ( )1979تَاًغت پبدتيّبیی ػلیِ ٍیزٍط تنتثزفکنی
عزٍتی  SAT2 ٍ C ، Oرا در  2/6درفذ اس عزمّبی ؽتزّنبی
ًیدزیِ تؾنخیـ دّنذ ) .)Richard, 1979اهنب هَعنی (،)1988
ٍرًزی ٍ کبدى ( ،)1995ػقینذُ دارًنذ کنِ هنَارد ؽٌبعنبیی ؽنذُ
هْبرکٌٌذُ غیزاختقبفی اًذ کِ غبلجبً در عزم ؽتز دیذُ هیؽنًَذ ٍ
در ثزاثز پبدتيّبی اختقبفی هقبٍهت هیکٌٌذ ( Wernery and
 .)Kaaden, 1995; Moussa, 1988ثز اعبط هغبلؼِ ٍرًزی
( ،)2004ؽتزّب ثِ خذایِ  Oاهبرت  99ضغبط ًجَدًذ ٍ ّیر ػالین
ثبلیٌی یب پبعخ عزهی را ًؾبى ًذاًذ ( Wernery and Kaaden,
 .)2004تٌْب دٍ هغبلؼِ در هقز ًؾبى دادًذ کِ ثیؼ اس  20درفنذ
خوؼیت ؽتزّب ثنِ ٍینزٍط آلنَدُ ؽنذُاًنذ ٍ تیتنز عنزهی دارًنذ
(Wernery and Kaaden, 1995; Wernery and
) .Kaaden, 2004گشارػّنبی هتؼنذدی در خقنَؿ ثزرعنی
ضضَر آًتیثبدی ضذٍیزٍط تتثزفکی در ؽتزّنبی تنککَّبًنِ
ٍخَد دارد کِ در ثزخنی اس آىّنب هنَارد هثجتنی یبفنت ؽنذُ ٍ در
ثزخی یبفت ًؾذُ اعت .ثِ ًظز هی رعذ الیشا ،آسهَى عزهی ثْتنزی
ثزای ثزرعیّبی عزهی ًغجت ثِ عبیز آسهَىّب ثبؽنذ .خنذٍل سینز
هغبلؼبت هختلف عزهی تب عبل  2004را ًؾبى هیدّذ.
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جذٍل  -1هطبلعبت هختلف سرهی تب سبل )Wernery and Kaaden, 2004( 2004

در هغبلؼِای کِ در عبل  2010در عَداى فَرت پذیزفت در

زٌذیي هقبلِی ػلوی در هَرد تَلیذ آًتیثبدی َّهَرال در ؽتز-

گًَِّبی هختلف ثب کیتّبی الیشای ّز عزٍتی  ،در گبٍ 79

ّبی تککَّبًِ در تطقیقبت هیذاًی ًؾبى هیدّذ کِ ّوگی آى-

درفذ آلَدگی ٍ در گَعفٌذ ٍ ثش  25درفذ آلَدگی دیذُ ؽذ در

ّب در تٌبقض ّغتٌذ .در ثزخی اس آىّب آًتیثبدی تؾخیـ دادُ

ضبلیکِ ّیر هَرد هثجت در عزم ؽتزّب هؾبّذُ ًؾذ ( Habiela,

ؽذُ اعت ٍ در ثزخی دیگز خیز .در اکثز تطقیقبت عزٍلَصی عزم

 .)et al., 2010یَعف ٍ ّوکبراى ( )2012در ثزرعی ٍخَد

ضیَاًبتی کِ ثِفَرت هخلَط ثب گبٍ ،گَعفٌذ ،ثش ٍ یب ضتی گیبُ-

آًتیثبدی ػلیِ پزٍتئیيّبی غیزعبختبری ثب اعتفبدُ اس کیت الیشای

خَاراى ٍضؾی کِ ّوگی ززای آساد داؽتِاًذ ،تْیِ ؽذُ اعت .در

زٌذ گًَِای ،در عزم ً 376فز ؽتز ،تٌْب ً 24فز ؽتز را آلَدُ یبفتٌذ

ؽتزّبی تککَّبًِ اگززِ آىّب دائوبً ٍ ثِفَرت رٍساًِ ثب

) .(Yousef, Mazloum and Al-Nakhli, 2012در

ضیَاًبت ثیوبر در ارتجبط ثَدُاًذّ ،یرگًَِ ػالهت ثبلیٌی ٍخَد

ثزرعی ثیؾتز آىّب هؾخـ ؽذ ؽتزّب آًتیثبدی ػلیِ عزٍتی

ًذاؽتِ اعت .اس عَی دیگز در ارتجبط ثب ؽتزّبی تککَّبًِ تب

Oرا دارًذ ( .)Yousef, et al., 2012آثًَب ٍ ّوکبراى ()2013

ثِضبل تٌْب دٍ گشارػ اس تطقیقبت هیذاًی ٍخَد دارد کِ

در اتیَپی  8درفذ اس عزم ؽتزّبیی را کِ آسهَدُ ثَدًذ ضبٍی

خذاعبسی ٍیزٍط فَرت گزفتِ اعت .هغبلؼبت تدزثی ًیش تٌْب ثز

آًتیثبدی ػلیِ پزٍتئیيّبی غیزعبختبری تتثزفکی ثَدًذ

رٍی تؼذاد کوی ؽتز ،آى ّن در تٌْب یک کؾَر ٍ ثب یک عَیِ

( .)Abunna, Fikru and Rufael, 2013در هغبلؼِ اٍالرهَ

اًدبم ؽذُ اعتً .تبیح در هدالت ؽٌبختِ ؽذُ اًذک اعت ٍ اس

ٍ ّوکبراى ( )2015در زْبر هٌغقِ ؽوبلغزثی ٍ ؽزقی ًیدزیِ ثب

عزفی عزاضی ٍ اخزای آسهبیؼّب تدزثی ضؼیف ثَدُاًذ ،ثٌبثزایي

اعتفبدُ اس کیت الیشای زٌذگًَِای ثزای خغتدَی آًتیثبدی

ًتیدِگیزی در ایي هَرد خبی عَال دارد .ثب تَخِ ثِ ایي تطقیقبت

ضذپزٍتئیيّبی عبختبری ٍیزٍط 10/8 ،درفذ اس عزمّبی ؽتز

ثًِظز هیرعذ کِ پظ اس القبی تدزثی ػفًَت یب ًگِداری دام

آسهَدُ ؽذُ ضبٍی آًتیثبدی ضذ  3ABCثَدًذ ( Ularamu,

ثِفَرت ثغتِ در ارتجبط ثب دامّبی هجتال هیتَاًذ ثیوبری ایدبد

 .)et al, 2015هغبلؼبت عزهی هختلفٍ ،خَد آًتیثبدی ػلیِ
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