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 1441آذر ماه  72 :تاریخ پذیرش، 1441مهر ماه  72تاریخ دریافت:  
 

                                                                                                                 چکیده

 

 Bovine herpes) باشد( متعلق به خانواده هرپس و زیر خانواده آلفا هرپس میInfectious bovine rhinotracheitis) IBRویروس عامل بیماری  :زمینۀ مطالعه

virus .)BHV1  استعامل بیماری راینوتراکییت و سقط عفونی در گاوها .IPV (Infectious pustular vulvovaginitis فرم تناسلی بیماری و عفونت واژینال است )

ی طبیعی یا تلقیح مصنوعی ریگجفتمتعاقب برخورد ویروس به مخاط دستگاه تناسلی توسط  IPV. شودیموسیله پاستول و ترشحات مخاطی چرکی مشخص که به

 ه دام سالم منتقل شود.تواند توسط اسپرم منجمد بی میکه طی تلقیح مصنوع ییهایماریباز جمله و  افتدیماتفاق 

 اسپرمهای سعی شد حضور ویروس در پایت حاضر رو در مطالعهگاوهای شیری است. از این  نیدر بی گسترش بیماری هاراهآلودگی منی به ویروس یکی از : هدف

 .ارزیابی قرار داده شدمورد ی صنعتی هایگاودارتولید داخل و مصرفی 

استخراج با استفاده از کیت استخراج ژنومی انجام گرفت.  عدد پایت اسپرم منجمد گاو از مراکز مربوطه خریداری شد. پس از ذوب، 144در مطالعه حاضر : کارروش

 شد. انجام PCRانجام شد و ردیابی ژنوم ویروس نیز با استفاده از  PRM1با پرایمر ژن  PCRبرای اطمینان از درستی روند استخراج ابتدا 

ی مراحل از دو پایت مختلف و تعیین همگتکرار  چند بارگی به ویروس را نشان داد که پس از ودآل یمورد بررسنمونه پایت اسپرم  144از یک نمونه  در مجموع :نتایج

 شد. دییتأ IBRسکانس ژن، آلودگی به ویروس 

ی بیشتر در ارتباط با انتقال هاشیپاو  هایبررسالی بیماری نیاز به یی و اهمیت باتا144با توجه به وجود حتی یک مورد آلودگی در این جامعه : نهایی گیرینتیجه

 ی منجمد وجود دارد.هااسپرمآلودگی از طریق 

 1 پسرهاسپرم، پی سی آر، گاو، ویروس،  :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

 رانینوزادان نشخوارکنندگان، مشهد، ا یرو مرگ و م ینسقط جن یقطب علم ؛یرانمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ی،گروه علوم درمانگاه ،یرشکراییپژمان م: مسئول سندهینو
 

مقدمه

 نقش مهمی در چرخه کشاورزیدر کشور ایران تولیدات دامی 

گوشت گاو جهان در کشورهای و  یاتلبن یدتول درصد از 24 .دارند

 71. این کشورها تنها ردیگیاستفاده قرار م توسعه مورد حال در

 ؛کنندیدرصد از گوشت جهان را تولید م 34درصد از میزان شیر و 

 یاژهیبنابراین افزایش تولیدات دامی در این کشورها از اهمیت و

جمله تلقیح  متنوعی از یهاکارشناسان روش برخوردار است.

اند. یکی از ه کردهئدامی ارا یهامصنوعی را برای افزایش فرآورده

ها برای افزایش تولید در دام تلقیح راه نیترو ساده نیترعیسر

عنوان یک تکنیک در اصالح تلقیح مصنوعی به مصنوعی است.

ین و همچن هایماریاز انتقال و انتشار ب پیشگیری ینژاد دام و برا

باال بودن ارزش اقتصادی و سهولت در انجام آن در سطح  لحاظه ب

 رغم این. علیردیگیاستفاده قرار م وسیعی در دنیای امروز مورد

عنوان عامل پیشگیری و کنترل از بهکه تلقیح مصنوعی 

 رد تواندیولی خود بالقوه م شودیعفونی محسوب م یهایماریب
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ر د هایماریصورت عدم رعایت ضوابط بهداشتی سبب انتشار ب

 طبیعی شود.گیری سطح گسترده در مقایسه با جفت

تواند ی میکه طی تلقیح مصنوع ییهایماریباز جمله 

یک بیماری  IBRبیماری  (.1است ) IBRمنتقل شود بیماری 

یی زایماریبزیرا میزان  شودیممهم برای همه گاوداران محسوب 

المللی یک مانع مهم برای تجارت بین تواندیمآن باال است و 

 Bovineعامل بیماری تورم عفونی بینی و نای گاو،  باشد.

Herpes Virus-1 یک آلفا هرپس ویروس است. هرپس ویروس ،

کننده سیستم ایمنی بوده لذا زمینه را برای ایجاد عامل تضعیف

 یاهپاتوژن نیترجییکی از را و کندیثانویه فراهم م یهاعفونت

گاوهای نر نقش مهمی در  (.7) موجود در مایع منی گاو است

دارند زیرا ویروس در هر دو فاز حاد و نهفته  فرم تناسلی انتشار

شناسایی عالئم بیماری مهم است و  .شودیدفع م منیعفونت از 

در گاوهای نر عالئم  BHV1ممکن است همیشه در هنگام شیوع 

در کشورهایی با تولید لبنیات باال و  (.3د )مشاهده نشوعفونت 

تا  24 هاگلهی تولیدی گوشت، شیوع بیماری در سطح هاشرکت

یک عفونت اندمیک در  BHV1درصد به ثبت رسیده است.  22

. (4) بینی استپیش قابل ریغکه وقوع آن  شودیمگله محسوب 

ناشی از فرم جنین، ناباروری در گاو، کاهش تولید، مرگ سقط

تنفسی بیماری در تمام سنین، مرگ ناشی از فرم بسیار کشنده 

 یهاجوان، هزینه درمان به علت عفونت یهابیماری در گوساله

مولد  یاهثانویه باکتریایی دستگاه تنفسی، عفونت پنهان در دام

که موجب بروز  استی آلوده هادامبار بیماری در از اثرات زیان

المللی دام و بین یاتجارت ملی، منطقهر ت دمشکالت و محدودی

؛ شودمی و اسپرم و ورود دام مولد به مراکز تلقیح مصنوعی

بنابراین هر برنامه سالمت گاو باید دارای یک استراتژی کنترل 

ی گسترش بیماری هاراهآلودگی منی به ویروس یکی از  (.2) باشد

رو در طی مطالعه حاضر سعی در بین گاوهای شیری است، ازاین

ی منجمد تولید داخل، هااسپرمشده است تا حضور ویروس را در 

 داده شود. ی قرارمورد بررسی صنعتی هایگاودارمصرفی 

 مواد و روش کار 

تعداد  حاضر در مطالعهها: مشخصات توصیفی نمونه

 2درصد، دقت  confidence level ۵2 هیپابر نیاز  نمونه مورد

نمونه  144درصد حدود  24و شیوع  رأس 724درصد، جمعیت 

مرکز فروش اسپرم گاو در سطح  4از  هاشد. نمونهمحاسبه 

نمونه از  3ها تعداد شد که از بین آن مشهد خریداری شهرستان

نمونه مون بیلیار و  ۶، سیسوئنمونه نژاد براون  7نژاد جرزی، 

پس از خریداری درون تانک ازت قرار  هانمونه. بودبقیه هولشتاین 

 هدرج 32در آب  هاپایت داده شد و به آزمایشگاه منتقل شد.

گراد ذوب و به درون میکروتیوب تخلیه شدند. مطابق سانتی

 Exgene Genomic) راهنمای کیت هدفترچشده مطالب درج 

DNA Micro.GeneAll  ساختGermany)، روش اتصال  از

 استخراج DNAاستفاده شد.  DNAسازی سیلیکا برای خالص

در دمای  ولیتری وارد میلی 2/1شده از مایع منی به میکروتیوب 

 گراد نگهداری شد. سانتی هدرج – 74

 24نمونه  تیفیک یابیارز یبرا نحوه ارزیابی مولکولی:

درون کوت مخصوص شده را  استخراج DNAاز  تریرولمیک

 وفتومترینمونه در دستگاه با یدستگاه قرار داده و جذب نور

 خوانده شد.  374و  724، 7۶4، 734 یاپندورف در طول موج ها

و  7تا  A280  /A260 2/1که نسبت  DNAهای نمونه

باید بین  A260و مقدار  2/1بیشتر از  A260 / A230نسبت 

شد در  PCRبود به عنوان نمونه با کیفیت وارد روند  1تا  1/4

 غیر این صورت مراحل استخراج مجدد تکرار گردید.

 PCRبرای اطمینان از درستی روند استخراج ابتدا آزمایش 

انجام شد تا  House keeping geneعنوان به PRM1با پرایمر 

که در همه  است ژنی PRM1. محرز شود DNAصحت استخراج 

اطالعات مربوط به پرایمرها و سایز باند مورد  وجود دارد. هااسپرم

ی حرارتی دستگاه ترموسایکلر در زیربرنامهو  1انتظار در جدول 

 یهانمونهجهت کنترل مثبت از آورده شده است.  7جدول 

DNA   در این  ی مثبت استفاده شد.هانیجنشده از استخراج

درون لوله ریخته استفاده  مورد یهامواد و محلول ینمونه همگ

 مثبت هنمون ، از یکیمورد بررس هنمون DNAجای و فقط بهشد 

ه نمونعالوه بر نمونه کنترل مثبت  PCRبرای هر بار  .شدستفاده ا

 یبوده اما همگ فوقزمایش آمورد  DNAکنترل منفی که فاقد 

یکسان  مرازیپل یارهیواکنش زنج ها درن با بقیه نمونهآشرایط 

اطالعات مربوط به پرایمرها و سایز باند مورد  ، قرار داده شد.بود

ی حرارتی زیربرنامهو  1در جدول  IBRمربوط به  PCRانتظار 

انجام بعد از  آورده شده است. 3دستگاه ترموسایکلر در جدول 

PCR ،واکنش از  هجیمحصول و نته آشکارسازی و مشاهد یبرا

.شد استفاده افقی زورروش الکتروف
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 اطالعات مربوط به پرایمرها.. 1جدول 

 .Acc. No توالی طول باند نام پرایمر
(Gene) 

PRM1 724 ( 3به  2رفت )CGA AGA AGA TGT CGC AGA CG NM_174156.2 
Protamine 1 (PRM1) ( 2به  3برگشت )TTC AAG ATG TGG CAA GAG GGT 

IBR 747 ( 3به  2رفت )GCG GGC CTG GTT GCG TAC TAC D00438 

(BoHV-1 tk gene) ( 2به  3برگشت) AGC AGA TCT TCC GCG TTG ATC 

 

 .PRM1ی حرارتی دستگاه ترموسایکلر ژن زیربرنامه .2جدول 
 مرحله (گرادی)سانت دما مدت سیکل تعداد

 اولیه دناتوراسیون ۵2 یقهدق 2 1

 دناتوراسیون ۵2 یهثان 34 

 اتصال 22 ثانیه 34 32

 پیشروی 27 یهثان 34 

 نهایی پیشروی 27 دقیقه 2 1

 
 

ی که انمونهنمونه مثبت مورد آزمایش همراه آنالیز آماری: 

به  هدوطرفعنوان کنترل مثبت استفاده شد جهت تعیین توالی به

ارسال شد. خوانش دوطرفه نمونه کنترل مثبت  آورانفنشرکت ژن 

قرار  ارزیابیمورد و نمونه تحت آزمایش هر یک به طور جداگانه 

 فزارانرمگرفت. در نهایت توالی به دست آمده از هر دو نمونه توسط 

EMBOSS Needle-Alignment  باهم دیگر مورد مقایسه قرار

با  nucleotide Blast افزارنرمگرفت. توالی نهایی با استفاده از 

 شده در بانک جهانی ژن مقایسه شد. ی ثبتهایتوال

 نتایج

نمونه پایت اسپرم منجمد در سطح  144مطالعه حاضر  در

ی شد و اطالعات مربوط به هر پایت و آورجمعشهرستان مشهد 

نمونه از نژاد  3ها شامل توزیع نژادی نمونه ها ثبت شد.شماره آن

نمونه مون بیلیار و بقیه  ۶نه نژاد براون سوئیس، نمو 7جرزی، 

توسط  DNAهولشتاین بودند، پس از انجام تست کمیت و کیفیت 

 . استفاده شد PCRبایوفوتومتر برای انجام 

روی ژن  PRM1 یمرپرا با PCR یشآزما نتیجه

Protamine 1 عنوانبه house keeping gene کدام از  هر یبرا

که فاقد باند بودند  ییهانمونه ی(. برا1 ری)تصو ها انجام شدنمونه

مانده بود، استخراج گذاشته  که باقی یهدو مرتبه از مقدار نمونه اول

با پرایمر  PCRدر . شد انجام PCR یششد و سپس مجدداً آزما

IBR  روی ژنBoHV-1 tk (thymidine kinase) عنوان نمونه به

آن مثبت  IBR جنینی که قبالً از بافت کبد سقط کنترل مثبت

استخراج  DNAدر شرایط یکسان  هانمونهشده بود به همراه  اعالم

نمونه کنترل مثبت  گذاشته شد. هانمونهآن به همراه  PCRشد و 

 bp 144استفاده  موردباند ایجاد کرد. لدر  bp  747محدودهدر 

نمونه یک نمونه از نژاد هولشتاین مطابق تصویر  144از بین  است.

باند داد و مثبت در نظر گرفته شد. روی  bp 747در محدوده  7

DNA  شده نمونه مثبت مجدد استخراجPCR  صورت گرفت و

همچنین استخراج مجدد از الباقی محتویات پایت انجام شد که در 

 ای اطمینانی موارد آلوده به ژنوم ویروس تشخیص داده شد. برهمگ

انجام شد  PCRبیشتر از پایت دوم همین اسپرم روند استخراج و 

که آن نمونه هم آلوده به ژنوم ویروس تشخیص داده شد. برای 

نمونه به شکل تکراری مورد  3اطمینان از روند کار از ابتدا تعداد 

ی موارد نتایج یکسان بود. توالی همگارزیابی قرار گرفتند که در 

 ی ثبتهایتوالبا  nucleotide Blast افزارنرمتفاده از نهایی با اس

شده در بانک جهانی ژن مورد مقایسه قرار گرفت. نتیجه مقایسه با 

 144پوشانی درصد با میزان هم 144بانک جهانی ژن شباهت 

بود. برخی  Iهای مختلف آلفا هرپس ویروس گاوی درصد با جدایه

جدایه  Iروس گاوی شامل آلفا هرپس وی هاهیجدااز این 

، نیویورک (KM258882)تگزاس  (،MF421714)آنجلس لوس

(KM258880)، کایآمر (MG407775- MG407792،)  هند

(KY215944) های استرالیا . همچنین با جدایهاست

(KM258881)  و چین(JN787955 ) درصد شباهت  ۵۵دارای

.هستند
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 .IBRی حرارتی دستگاه ترموسایکلر جهت تشخیص زیربرنامه .2جدول 

 مرحله )سانتی گراد( دما مدت تعداد سیکل

 دناتوراسیون اولیه ۵4 دقیقه 2 1

 دناتوراسیون ۵4 ثانیه 34 

 اتصال 2۶ ثانیه 34 47

 پیشروی 27 ثانیه 34 

 پیشروی نهایی 27 دقیقه 2 1
 

 
 . PRM1ژن  PCR محصول الکتروفورز نتایج .1 تصویر

 

 
.1 تیپ ویروس هرپس PCR محصول الکتروفورز نتایج .2 تصویر

 بحث

 صنعت اصلی رونق اقتصادی یفاکتورها از دمثلیتول

 موجب نماید وارد لطمه فاکتور این به که هر عاملی است. گاوداری

 اقتصاد به آن تبعبه و شده شیری گاو پرورش صنعت در اختالل

 عموماً شیری گاوهای در جنین. سقط آوردیم وارد کشور صدمه

 اطالق آبستنی 7۶4 تا 47 روزهای بین جنین در رفتن بین از به

 تا فاصله افزایش و سقط از ناشی ناباروری این، . عالوه برشودیم

 مبتال به یهاگله به که هستند ییهاانیز دیگر از آبستنی بعدی

 شیوع میزان موجود یهاگزارش هیبر پا(. ۶) ندیآیم سقط وارد

عامل بروز  که درصد است ۵/7 از کمتر شیری ی گاوهاگله در سقط

(. 2) است شده داده موارد، تشخیص درصد این 2/42 در سقط تنها

 عامل درصد 72 تا 74 باکتریایی، عامل هاسقط درصد ۶2 تا 24

 (.2دارند ) علت ویروسی درصد 72 تا 12 و قارچی

 ویروس گاوی آلفا هرپس گاو، عفونی رینوتراکئیت عامل ویروس

 تنفسی بیماری باعث داشته و وجود جهان سراسر در که است I تیپ

 در بیماری باعث ، همچنینشودیمچشم  ملتحمه تورم همراه به حاد

 دشومی و گاوها هاسهیتل در ناباروری و سقط از جمله تناسلی یهاارگان

در ناباروری وجود دارد.  IBRنظرات متفاوتی درباره نقش ویروس  .(۶)

اظهار  1۵۶2در سال  Hellingو  Parsonsonدر مطالعات اولیه 

 Kendrickداشتند که ویروس در ناباروری تأثیری ندارد. در حالی که 

دریافتند که اگر منی آلوده به ویروس  1۵۶2در سال  Mcenteeو 

به  .ابدییمبرای تلقیح مصنوعی استفاده شود، میزان آبستنی کاهش 

، ودشیمطور تجربی وقتی منی آلوده به ویروس به داخل رحم تلقیح 

اما جراحات در محل سایت  شودیمباعث نکروز شدید و اندومتریت 

 Hens(. ۵) رودیمن هفته از بی 7تا  1و طی  ماندیمویروس باقی 

khars  اظهار کردند که تلقیح ویروس  1۵2۶و همکاران در سالIBR 

احتمال زیاد باعث ناباروری و به  شودیمبه داخل رحم باعث اندومتریت 

رگ رویانی با م بنابراین تلقیح مصنوعی با منی آلوده مسلماً شودیمنیز 

 دوطرفهباعث یک نکروز  تواندیمدر ارتباط است. عفونت ویروسی 

، است ترحساسجسم زرد به عفونت  رسدیمتخمدانی شود و به نظر 

گذاری این حساسیت بیشتر به خصوص در چند روز اول پس از تخمک

لکرد جسم م، این آسیب ممکن است به طور مستقیم روی عشودیم

ه بقای در نتیج زرد تأثیر بگذارد و باعث کاهش تولید پروژسترن شود و
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به وسیله تهاجم  تواندیم. ویروس همچنین افتدجنین به خطر 

 و همکاران Oliveira(. 2) شود باعث مرگ رویان هاسلولمستقیم به 

از را  BHV-5و  BHV-1خود ژنوم طی مطالعه  7411در سال 

 species-specific nestedوسیله تکنیک گاو بهمنی  یهانمونه

polymerase chain reactions (nPCRs) کردند. در آن سایی شنا

منجمد گاوهای پرواری منی نمونه  73تازه و منی نمونه  23از  مطالعه

ویروس شناسایی  DNAمایع منی نمونه  2۶همه  استفاده شد که در

مثبت  BHV-1 مورد از نظر 34 و BHV-5ها از نظر شد. همه نمونه

 17نمونه منی  74، در 7442همکاران در سال  وDeka . (1) ندبود

مورد  BHV1بت حضور ویروس گاو سرم مث 17گاو سرم منفی و 

از روش  BHV1ویروس  DNAمطالعه قرار دادند. برای شناسایی 

PCR  و پرایمر ژنgl  درصد  24استفاده کردند. در گاوهای سرم مثبت

 (. 11شدند )مثبت  هانمونهدرصد  ۶2/۶۶و در گاوهای سرم منفی 

Nandi  منی گاو را از  نمونه 1432، 7442و همکاران در سال

و پرایمر  PCRی کردند و با استفاده از آورجمعمختلف هند  مزارع

از  ؛ کهرا مورد مطالعه قرار دادند BHV1ویروس  gIاختصاصی ژن 

مثبت شد. در این مطالعه  BHV1نمونه برای ژنوم  34این تعداد تنها 

روش جداسازی که حساسیت  برخالف PCRمشخص شد که تکنیک 

ند کیمکمتر و زمان بیشتری نیاز دارد، بسیار حساس و سریع عمل 

(17.)  

برای  PCRتست  1۵۵۶و همکاران در سال Masriدر مطالعه 

در مایع منی گاو با ایزوالسیون ویروس  BHV-1شناسایی ژنوم 

گاوی  4 مایع منی در BHV1 یها برای شناسایاین روشایسه شد. مق

مه کاربرده شد. در هشده بودند، به صورت تجربی با ویروس آلودهبهکه 

 balanoposthitisدر روز سوم و قضیب التهاب سر  ه،گاوهای آلود

 تازه منی د. ویروس درششدید در روز چهارم پس از آلودگی مشاهده 

لودگی قبل از آو جداسازی ویروس در دومین روز از  PCRبا روش 

پس از  2تا روز  ،روش جداسازی ایی شد. درشناس ،رخداد بالینی

شناسایی  قابل ویروس ،در دو گاو دیگر 11و  ۵آلودگی در دو گاو و روز 

پس از تلقیح آلودگی  14-12توانست تا روز  PCRدر مقابل روش  بود.

ویروس ، PCRتشخیص انفرادی  ژنوم ویروس را شناسایی کند. برای

 (.1) کندیشناسایی م ،جداسازیتر از روش دیرروز  1-14را حداقل 

با توجه به نتایج این مطالعات حضور ویروس و متعاقب آن 

به صورت مستمر نیست و به شکل  PCRشناسایی ژنوم آن توسط 

نمونه دیگر در مطالعه  13۵افتد، پس امکان آلودگی متناوب اتفاق می

ه بشود و با عنایت به مشاهده یک نمونه مثبت نیاز حاضر منتفی نمی

 ی بیشتر روی خود گاوهای نر است. هایبررس

و همکاران در سال  Morán1شده توسط در مطالعه انجام 

در مایع  ,BHV-1 BHV-4, BHV-5حضور ژنوم ویروس  7413

 PCRالمللی توسط تست آرژانتین و مراکز بین أمنی گاوها از مبد

در  BHV-1یافته این مطالعه شناسایی ژنوم  نیترمهم بررسی شد.

نگهداری شده در مراکز تلقیح درصد(  ۶/2)گاو  24گاو از  ۶مایع منی 

نتایج این مطالعه نسبت به مطالعه حاضر آلودگی  .(7)مصنوعی بود 

ال بررسی بر روی انز تواندیمکه علت آن  نمودهبیشتری را شناسایی 

 تازه گاوها باشد.

Isakov  نمونه اسپرم منجمد  424، 741۶و همکاران در سال

تا  7413ی هاسالرا در مناطق مختلف اوکراین برای یک دوره بین 

 BHV1ی پاتوژن کالمیدیا، مایکوپالسما و هاگونهاز نظر حضور  741۶

مزرعه در سراسر اوکراین  14از  هانمونهمورد مطالعه قرار دادند. 

 دتشخیصی با پروتکل استاندار PCRو توسط تست  شده آوریجمع

NSC (national scientific center ) مورد آزمایش قرار گرفتند. با

نمونه  22مورد از بین  PCR 7توجه به آنالیز محصوالت حاصل از 

مثبت شدند و با توجه  BHV1از نظر  Poltava( از منطقه درصد 2/3)

دائم و منظم روی اسپرم گاوهای  PCRبه نتایج به دست آمده، تست 

 21/4(. در مطالعه حاضر نیز میزان آلودگی 12) تندنر را ضروری دانس

 Vanessaاز نتایج مطالعه فوق است.  ترنییپاکه بسیار  بوددرصد 

Lopes  به منظور ردیابی 7474و همکاران در سال ،BHV1 ،۶4 

گاو نر که واکسینه نشده بودند  ۶4های تناسلی از نمونه خون و ارگان

را مورد ارزیابی قرار دادند. قطعاتی از بیضه و اپی دیدیم به روش 

nested PCR  .و ایمونوفلورسانس مورد بررسی قرار گرفتBHV1 

درصد  144درصد بافت بیضه و  ۵/۵2در روش ایمونوفلورسانس در 

، نوکلییک اسید nested PCRمشاهده شد. در روش  بافت اپی دیدیم

در اپی دیدیم شناسایی  2/22درصد بافت بیضه و  7/2۵ویروس در 

ها و اپی دیدم گاوهای در بیضه BHV1شد. بر اساس این تشخیص 

ند باشنر آلوده نشان دهنده منابع عفونت ویروسی برای مایع منی می

(1۶.)  

 Henzel  با هدف مطالعه و بررسی  741۵و همکاران در سال

های سرم و شناسایی در نمونه BHV1-5های خنثی کننده آنتی بادی

DNA  ،نمونه سرم و  327ویروس در مایع منی گاوهای نر در مزارع

 VNهای سرم به روش مزرعه جمع آوری کردند. نمونه 12منی را از 

(virus neutralizationو نمونه ) های منی با روشPCR  بررسی

درصد گاوهای نر  2/۶۶در  BHV1-5آنتی بادی  VNند. در روش شد

مثبت  BHV5گاو برای  734و  BHV1گاو برای  722شناسایی شد. 

درصد از نظر سرولوژی منفی  1/27گاو نر واکسینه شده  43شدند. 
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گاو نر تشخیص داده شد. تمام موارد  3در منی  DNA BHV1بودند. 

گیری التهاب بیضه و سایر ونهبت حیواناتی بودند که هنگام نمثم

ضایعات تناسلی را نشان دادند. در حضور ضایعات بالینی مشهود در 

دستگاه تناسلی هر دو ویروس ممکن است در مایعات منی یافت شود. 

های ویروس در گاو نر در مزارع بر اساس نتایج شیوع باالی آنتی بادی

 (.12باشد )در حال گردش می

Rania  برای بررسی تأثیر عفونت  7474سال و همکاران در

گاو  44ویروسی بر کیفیت مایع منی در گاوهای نر آلوده، مایع منی 

جمع آوری و با روش  BVDVو  BHV1نر را به منظور جداسازی 

 2قرار دادند و  ارزیابیمورد  real time PCRفلورسنت آنتی بادی و 

ثبت شد. تحلیل آماری پارامترهای ارزیابی  BHV1نمونه مثبت برای 

داری بین گروه آلوده به ویروس و گروه منی نشان داد که تفاوت معنی

های اسپرم و شاهد وجود دارد که نشان دهنده افزایش ناهنجاری

مانی و غلظت اسپرم است. با توجه به این کاهش تحرک و قابلیت زنده

منی بسیار پایینی دارند و روش مطالعه گاوهای نر آلوده کیفیت مایع 

PCR ال برای تشخیص هر دو ویروس در یک روش آزمایشگاهی ایده

 (.12مایع منی است )

Hammad Rehman  های نمونه 7474و همکاران در سال

مناطق مختلف الهور در پاکستان  زآوری شده اخون گاوهای نر جمع

نمونه با  ۶۵ن، در نمونه خو 144را مورد ارزیابی قرار دادند. از بین 

استفاده از روش االیزا مثبت تشخیص داده شد. همچنین ژن گلیکو 

شناسایی شد. بر این اساس  PCRبا استفاده از روش  g Bین ئپروت

 (.1۵در پاکستان به شکل فعال وجود دارد )  BHV1توان گفت که می

با توجه به نتایج مطالعه حاضر وجود یک  نتیجه گیری نهایی:

مورد زنگ خطری برای گسترش بیماری از  144ثبت در بین نمونه م

 اینمونه دیگر نیز با توجه به ورود دوره 13۵این طریق است و در بین 

بهتر است از تری انجام شود. های دقیقویروس به منی باید بررسی

گاوهای سرم منفی در مراکز تلقیح مصنوعی استفاده شود و به منظور 

های سرولوژیکی بیشتر از گاوها خون گرفته شود و به توصیه تست

OIE 71  مطالعه حاضر نشان داد  آوری شود.جمعمایع منی روز بعد

های وجود یک آزمایشگاه مرجع برای کنترل و پایش مداوم اسپرم

منجمد تولید داخل و وارداتی و بررسی گاوهای تولید کننده اسپرم در 

ریق ها به این طباشد تا از گسترش بیماریمیایران بسیار حائز اهمیت 

 جلوگیری شود.

 سپاسگزاری

بودجه از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد جهت تأمین 
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Abstract 
BACKGROUND: Bovine Herpes Virus-1 (BHV-1) belongs to eht  Alpha herpesviral family. The virus is the cause of 

Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) and Bovine Abortion. In the initial infection, the virus proliferates excessively. 

Moreover, shedding the virus leads to conditions in the latent phase of the disease. Infectious Bovine Vulvovaginit 

(IPV ) is the genital form of the disease that represents a genital infection and transmits via pustules and mucopurulent 

secretions. Exposure to the virus in genital mucosa leads to IPV infection through mating or artificial insemination 

and the diseases that can be transmitted to healthy livestock by frozen sperm during artificial insemination. 

OBJECTIVES: Viral contamination of the semen is one of the routes to spread the disease among dairy cattle. 

Therefore, we investigated the presence of the virus in domestic and frozen imported semen consumed in industrial 

dairy cattle farms. 

METHODS: In the present study, 140 frozen straws were collected. After melting each straw, 200 µl of obtained semen 

was used for DNA extraction, which was done directly on the semen samples and via a Genome Extraction Kit. 

Subsequently, to ensure the accuracy of the extraction, the PCR technique was done using PRM-1 gene primer. 

Tracking the viral genome was done using the PCR technique and known primers. 

RESULTS: In total, one out of 140 samples was found to be virally contaminated, and IBR contamination was 

confirmed by repeating all the steps and determining the gene sequence. 

CONCLUSIONS: It is necessary to further investigate the possibility that contamination can be transmitted via frozen 

semen, given that even one out of 140 samples is contaminated, and the importance of the disease. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Information about primers. 

Figure 1. Electrophoresis of PRM1 gene PCR product. 

Figure 2. Electrophoresis of the PCR product of herpes virus type 1.  
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