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مطالعه سرمی و مولکولی میزان شیوع ویروس نقصان ایمنی گاو ) (BIVدر
نهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری
یهای استا 
گاودار 
3

محمدرضا محزونیه ،1اعظم مختاری2٭ ،ژان پیر فروسارد

 -1گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

 -2دانشجوی دکترای ویروس شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

 -3کارشناس ارشد پژوهش گروه ویروسشناسی آژانس آزمایشگاهی دامپزشکی انگلستان ( ،)VLAویبریج ،انگلستان
تاریخ دریافت 72 :دی 1931

تاریخ پذیرش 21 :اسفند 1931

چکيده
ويروس نقصان ايمنی گاو ) (Bovine Immunodeficiency Virusاز خانواده رتروويريده و یکی از مهمترین پاتوژنهای

شهای آلوده به  BIVاز مناطق
ویروسی سرکوب کنندهی سیستم ایمنی گاو است .در سالهای اخیر وجود گاوهای شيری و گاومي 

مختلفی در سراسر جهان و از آن جمله ایران گزارش گردیده است .با وجودي كه متوسط شيوع سرمی  BIVدر سراسر جهان در
اغلب مطالعات در محدودهي  ٪4تا  ٪6گزارش شده است ،پژوهشهای انجام گرفته در مورد شیوع این ویروس در ایران این مقدار

را فراتر از این محدوده گزارش نمودهاند .مطالعه ی حاضر به منظور تعیین شیوع دقیق این ویروس برای پایهریزی مطالعات
اپیدمیولوژیک آینده در نواحی مرکزی ایران و به طور اختصاصی دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری انجام پذیرفت .در اين

مطالعه نمونههای خون 90 22گاو از این دو استان (  490گاو از فارمهای سنتی و  00 18گاو از فارمهای صنعتی) اخذ شد و پس از
آزمون نمونههای خون به دو روش االیزا و  PCRمیزان کلی آلودگی به ویروس  BIVدر این دو ناحیه  %1/ 61به دست آمد .میزان

شیوع آلودگی در چهارمحال و بختیاری  %5/7و در اصفهان  %1/ 12محاسبه شد و میزان آلودگی در دامداریهای سنتی و صنعتی

در این دو ناحیه به ترتیب  %4/5و  %0/ 83گزارش گردید .نمونههای مثبت شده در آزمون  PCRجهت شناسایی ژن  polدرBIV

و تعیین توالی به آژانس آزمایشگاهی انگلیس ،ویبریج) (VLA, Weybridgeارسال شدند و نتایج حاکی از تشابه بیشتر

جدایههای ایران به سویه ی استاندارد ) R29 (GenBank NC001413.1بود.
کلمات کليدي :نقصان ايمني گاو ،شيوع  ،PCR ،االیزا
٭ نویسنده مسئول :اعظم مختاری

آدرس :گروه ویروسشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران ،تلفن24427 4 03814 :

پست الکترونیکa.mokhtari@ut.ac.ir :
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مقدمه

وير گ ینميا ناصقن سو ا اا ا اااااااااااااااا او (

فارم با ميزان شيوع اين ويروس مورد بررسی قرار
Bovine

 )immunodeficiency virusاز خ تر هداونا ر هديريوو     
( )Retroviridaeو ج سن   

لنت وريو ی سسسس س ()Lentivirus

است .این ویروس اولين بار توسططط  Van der Maatenو
همکاران در س لا

 1972از یريش واگ کي      8س  هلا بب بببا

عالئ پياه ،رادياپ زوتيسوفنل م رر ر ررر ررر ررر رررپالزی لنفوئ ،یدي    
انسفالوپاتی ،ضعف پيشرونده ،لنفادنوپاتی و الغری جدا
ش  د ( (  .) 31وير نسيو هبش سوريو ادتبا سو ااااا اااااا ( Visna

 )Likeن اما تفرگ ما

زا سپ ناصقن سوريو فشک       

       

ايمنی انسان ( )HIVو شناسا يي شباهتهای فر نيب ناوا   
اين دو ويروس ،ب واگ ینميا ناصقن سوريو ناونع ه

    

نامگ  دش یراذ (((( ( 26 ،8و  .) 27ت ونكا ن جو  و یاهواگ د       
شيری و گاوميشه تنآ یاراد یا یی یییب هيلع یدا     BIVدر
آمريکای شمالی (  18و ،)92آمريکای جن  یبو (( 11 ، 10و
 ،) 21اروپا (25 ، 24 ، 16 - 14 ،5 ،3و  ، ) 28آسيا (، 12 ،4
23 ،21و ،)35آفريقا (  ) 19و استراليا (7 ،2و  ) 13به اثبات
شه یا
رسيده است ..ام أتم ا س هوژپ هنيمز نيا رد هناف ششششش ششششش
محدودی در اير هك يدوجو اب .تسا هدش ماجنا نا    

   

شيوع سرمی  BIVدر سراسر نيب ناهج       ٪1/4تا ٪ 64
گزارش شده است ،اما در اغلب مطالعات ا رد نازيم ني   
مح ود ده     ٪4تا     ٪6م ييي باش دد د ( .)1ويرو سس سشناس رد نا   
مممورد بيمار یی یزا یي     BIVدر حيوان قفاوت هب زونه تا        
نرسيدهاند .انس  تيلاف ((29و  ،) 31نقص

 ینميا (( (((9و )29و

کاهش شير (  ) 18به اين ويروس نس تسا هدش هداد تب    
اما در گوسالههايی که به ط دش هدولآ یبرجت رو هههه هههههانددد،
یگردند (.)35
اين عالئم به سختی ايجاد م 
هدف کلی از انجام اين تحقيق کسب اطالعات
اولیهی دقیق در مورد میزان آلودگی با ويروس نقصان
ايمنی گاو در مناطق اصفهان و چهارمحال و بختیاری
بود و ارتباط فاکتورهای مختلف مثل منطقه ،سن ،و نوع

گرفت.
مواد و روش کار
نمونهگیری

تعداد  90 22نمونه خون گاو از  84فارم گاو شیری

در نواحی اصفهان (  46فارم) و چهارمحال و بختیاری
( 38

فارم) اخذ گردید و به وسیلهی سانتریفیوژ

نمونههای سرم از خون کامل جدا شد .استخراج DNA

ژنومی ویروس (پروویروس) از خون با استفاده از کیت
جداسازی  DNAاز خون کامل پستانداران ( Roche

 ،Applied Scienceآلمان) مطابق دستور کارخانه
انجام شد .سرم و نمونههای  DNAتا زمان انجام
یگراد نگهداری شدند.
آزمایش در  -02درجه سانت 
انجام مطالعه سرمی

یهای
نمونههای سرم برای تعیین حضور آنتی باد 

ضد پروتئین خالل غشایی  BIVبا آزمون االیزا به
روش  Scobieو همکاران (  ) 2001مورد آزمایش قرار
گرفتند ( .)29به طور خالصه ،میکروپلیتها یک شب
نهای خالل غشایی BIV
با  TMA1که یکی از پروتئی 

بگیری با پودر شیر
شدهی شدند ،سپس قال 
است پوش 
خشک بدون چربی  %2در  TBS-Tانجام شد .نمونههای
سرم به نسبت  1 : 10در بافر شستشو دارای  %1پودر
شیرخشک بدون چربی رقیق شدند .دو تکرار به ازای
هر نمونه سرم در نظر گرفته شد .تمام نمونهها به مدت
یک ساعت در دمای اتاق انکوبه گردیدند .در مرحله
بعد انکوباسیون با آنتی بادی ثانویه کونژوگه موشی
ضد IgGگاوی و متصل شده به بیوتین انجام شد و
سپس برای تقویت واکنش از آلکالین فسفاتاز متصل به
استرپتاویدین استفاده گردید -P .نیتروفنل فسفات به

مطالعهی سرمی و مولکولی میزان شیوع...

عنوان کروموژن استفاده شد و جذب نوری در طول
موج  405نانومتر قرائت گردید .نسبت نمونه به کنترل
مثبت ( )S:Pبرای هر نمونه محاسبه گردید.

93

 72 Cبه مدت  1دقیقه دنبال می شد و در نهایت یک
ͦ

مرحله ی نهایی  74 ͦ Cبه مدت 2دقیقه.
تعیین توالی DNA

برای دستیابی به دو مقصود تأیید نتایج  PCRاولیه و نیز

انجام روش PCR

حضور پروویروس  BIVدر گلبولهای سفید خون

محیطی گاوهای سرم مثبت با آزمایش  PCRاختصاصی
برای ژن  gagاز این ویروس با استفاده از کيت ( Gene

 ،Pak DNA PCRروسیه) بررسی شد .آزمایش مطابق
دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد و کنترلهای
مثبت و منفی فراهم شده در کیت در هر آزمون PCR

مورد استفاده قرار گرفتند.

تعیین توالی نمونه های مثبت شده در دومین آزمون ،PCR

یک آزمون  nested PCRاین بار با هدف ازدیاد بخشی
از ژن  polپروویروس  BIVانجام شد .طراحی پرایمرها
برای بخش مشترک این ژن در بین سویه های استاندارد
ویروس و پس از بالست در بانک ژنی  NCBIصورت
پذیرفت.

هر واکنش به حجم  50میکرولیتر و محتوی  00 2 µMاز

هر  ،dNTPبافر  1Xاز  Taqپلیمراز  Promegaمحتوی

به طور خالصه ،به هریک از م كي روتيوبهاي كنترل

 50 KClمیلی موالر  10 Tris-HCl،میلی موالر با :8/8

بهای حاوی  Master mixليوفليزه
استفاده و میکروتیو 

 2 µg/mlژالتین 0/ 75 pM ،از هر پرایمر و 0/ 25واحد از

مثبت و كنترل منفي حاوي مواد ليوفليزه آماده براي
مخصوص نمونهها  10م كي روليتر از محلول

PCR

 diluentفراهم شده در کیت اضافه گرديد .سپس به
م كي روتيوبهاي حاوي  Master mixبه ميزان 5
م كي روليتر  DNAمورد آزمايش اضافه شد و در كنترل
منفي و مثبت به جاي  DNAاز آب مقطر استفاده
گرديد .محتويات م كي روتيوبها به وسيلهي ورتكس و
تا زمان حل شدن كامل مادهي رنگي مخلوط شد و
سپس سانتريفوژ جزئي انجام گرديد.
بها  02م كي روليتر
در مرحلهي بعد به تمام م كي روتيو 
روغن معدنی فراهم شده در کیت اضافه شد به طوري
ًال سطح محلول واكنش را بپوشاند .سپس
كه روغن كام ًال
م كي روتيوبها در دستگاه ترمال سا كي لر ( Corbett
 ،Researchاسترالیا) قرار داده شدند و برنامهي PCR
مطابق برنامهی پیشنهاد شده توسط سازندهی کیت PCR

انجام گردید 95 ͦ C :به مدت  2دقیقه که با  43چرخهی

دمایی  95 ͦ Cبه مدت  45ثانیه 58 ͦ C ،به مدت  45ثانیه و

 2/5 MgCl2 ،pHمیلی موالر، %0/1 Trtion X-100 ،
 DNAپلی مراز  )Promega( Taqبود .شرایط دمایی

سیکل اول یا سیکل خارجی  nested PCRعبارت بود از:

 94 ͦ Cبه مدت  2دقیقه 53 ͦ C ،به مدت  02ثانیه 72 ͦ C ،به

مدت  2دقیقه که با  36چرخه ی دمایی  94 ͦ Cبه مدت 45

ثانیه 53 ͦ C ،به مدت  02ثانیه و  72 ͦ Cبه مدت  1دقیقه دنبال

شد و در نهایت یک مرحلهی نهایی  72 ͦ Cبه مدت 10

دقیقه وجود داشت.نام و توالی جفت پرایمرهای بیرونی

عبارت بودند ازF:5ʹ- GAA CGG GAA GAT :

ʹ GGA GGA TGT-3و R: 5ʹ- GTT AAG

ʹ.GGG TAT AGA GGG ATT TTT-3

واکنش النه گزین یا درونی نیز در حجم  50میکرولیتر

با استفاده از یک میکرولیتر از محصول  PCRچرخه ی اول

به عنوان الگو ،و  00 2 µMاز هر  ،dNTPبافر  1Xاز

Taqپلیمراز  Promegaمحتوی  50 KClمیلی موالر
 10 Tris-HCl،میلی موالر با  3 MgCl2، pH :8/8میلی

موالر 2 µg/ml ،%0/1 Trtion X-100 ،ژالتین1 pM ،

از هر پرایمر و 0/ 25واحد از  DNAپلی مراز Taq
( )Promegaانجام شد .شرایط دمایی سیکل دوم PCR
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عبارت بود از 94 ͦ C :به مدت  2دقیقه 51 ͦ C ،به مدت 02
ثانیه 72 ͦ C ،به مدت  2دقیقه که با  36چرخه ی دمایی ͦ C

 94به مدت  45ثانیه 51 ͦ C ،به مدت  15ثانیه و  72 ͦ Cبه

مدت  1دقیقه دنبال می شد و در نهایت یک مرحله ی نهایی

 72 Cبه مدت  10دقیقه وجود داشت .نام و توالی جفت
ͦ
پرایمرهای درونی عبارت بود از:

ʹ .F: 5ʹ- ATG CTA ATG GAT TTT AGG GA-3و

ʹ. R:5ʹ- CAT TTC TTG GGT GTG AGC TC-3

سپس محصوالت اختصاصی  PCRسیکل دوم به سایز

تقریبی  491جفت باز در سیستم تعیین توالی دی داکسی

فلورسنت اتوماتیک با استفاده از کیت تعیین توالی ABI

 Prismبا به کارگیری جفت پرایمر درونی اولیه تعیین
توالی شدند .داده ها ،ویرایش شد و با نرم افزارهای

 SeqMan Pro version 8.0.2و

MegAlign

 ( DNASTAR, Lasergene) version 8.0.2مورد
بررسی قرار گرفت.

نتایج

سرولوژی

نسبتهای  S:Pبزرگتر از  0/1در االیزا از نظر

حضور آنتیبادیهای ضد  BIVمثبت در نظر گرفته
شدند .چنانچه در جدول  1مشخص گردیده است از

شد ( .)%77/3برای مشاهده نتایج مربوط به توزیع سنی
به جدول 2مراجعه کنید.

PCR
ژن  gagپروویروس  BIVدر ژنوم سلولهای تک

هستهای خون محیطی ) 37 (PBMCsحیوان سرم مثبت
جستجو شد و محصوالت  PCRکه باندی هم اندازه با
باند کنترل مثبت ( ) 298 bpداشتند مثبت در نظر گرفته
شدند .تمام نمونههای سرمی مثبت در آزمون  PCRنیز
نتیجه مثبت نشان دادند و بین نتایج سرمی و مولکولی
هماهنگی وجود داشت.
تعیین توالی

توالی نوکلئوتیدی قطعهی  154نوکلئوتیدی از ژن

 polاز  6نمونه از مواردی که در آزمون  PCRنتیجهی
مثبت نشان داده بودند تعیین شد و با اطالعات منتشر

شده از سویهها )،R29 (GenBank NC001413.1
) FL112 (GenBank L06524.1و FL491

) (GenBank L06525.1در بانک ژنی  NCBIو نیز با
یکدیگر مقایسه شدند .سکانس  5جدایه ایرانی مشابه با
یکدیگر بود اما یکی از جدایهها در  3جایگاه
نوکلئوتیدی توالی متفاوتی نشان داد(4-A/T,412- :

تعداد  90 22حیوان مورد آزمایش  %1/ 61موارد مثبت

) 5 .C/T, 430-C/Gجدایه ایرانی ( 8 ،7 ،2 ،1و100 )9

متغیر بود .میزان شیوع سرمی  BIVدر اصفهان  %1/ 12و

با ششمین جدایه ایرانی ( )6و  % 91.1با جدایههای

بودند .نسبتهای  S:Pنمونههای مثبت از 0/7تا 1/ 86
در چهارمحال و بختیاری  %5/7محاسبه شد .در مجموع
نواحی مورد مطالعه میزان شیوع آلودگی در فارمهای
سنتی  %4/5و در فارمهای صنعتی  %0/ 83گزارش
گردید .توزیع سنی آلودگی در فارمهای سنتی
(  490گاو) نیز مورد بررسی قرار گرفت و میزان شیوع
در حیوانات زیر  8-6 ، 6-4 ، 4-2 ، 2سال به ترتیب
 %2/6 ،5/9 ،7/5 ،1/6به دست آمد .بیشترین میزان
آلودگی از نظر سنی در گروه سنی  4-2سال مشاهده

 %با جدایه )% .3 99 ،R29 (GenBank NC001413.1

 (L06524.1)FL112و  (L06525.1) FL491مشابهت
داشتند.
توالی آمینواسیدی ترجمه شده ( 051آمینواسید) نیز
مورد بررسی قرار گرفت و  2جایگاه متفاوت در توالی
جدایه  6در مقایسه با پنج جدایه دیگر درآمینواسید اول
(فنیل آالنین به جای لوسین) و آمینواسید 341
(آسپارژین به جای گلوتامین) مشاهده شد.

مطالعهی سرمی و مولکولی میزان شیوع59 ...

بحث و نتیجهگیری

دامنهی غالب شیوع آلودگی به  BIVگزارش شده از

در این مطالعه میزان آلودگی به  BIVدر مناطق

سراسر جهان ( )%6-4انطباق داشت اما با میزان شیوع

چهارمحال و بختیاری و اصفهان از نظر سرمی و

گزارش شده از ایران توسط نیکبخت بروجنی و

مولکولی بررسی گردید و فیلوژنی جدایههای ایرانی در

همکاران ( )%02/3و تاجبخش و همکاران ( )% 60

مقایسه با سایر سویههای استاندارد این ویروس در جهان

هماهنگی نشان نمیداد ( .) 34 -38 ،26دالیل این

مورد بررسی قرار گرفت .تشابه جدایههای ایرانی با

یتوان به کوچک بودن حجم نمونه در
اختالف را م 

سویه استاندارد ) ،R29 (GenBank NC001413.1با

مطالعات برشمرده شده ،تفاوت آزمونهای مورد

مطالعه انجام شده توسط نیکبخت بروجنی و همکاران

استفاده برای شناسایی حضور آلودگی  BIVو تفاوت-

( )26مطابقت داشت .میزان شیوع کلی  )%1/ 61 ( BIVو

های اپیدمیولوژیک مناطق مورد بررسی نسبت داد.

شیوع بر حسب منطقهی مورد بررسی (در اصفهان و در
چهارمحال و بختیاری به ترتیب  %1/ 12و  )%5/7با

جدول  :1موارد  BIVسرم مثبت با استفاده از االیزا در اصفهان و چهارمحال و بختیاری
فارمهای غیر صنعتی

استان

جمع کل

فارمهای صنعتی

تعداد

موارد مثبت

تعداد

موارد مثبت

تعداد

موارد مثبت

اصفهان

842

)%3/3( 8

)%0/ 83 ( 15

00 18

2048

)%1/ 12 ( 23

چهارمحال و بختیاری

242

)%5/7( 14

)%0( 0

0

242

)%5/7( 14

490

)% 4.5 ( 22

)%0/ 83 ( 15

00 18

90 22

)%1/ 61 ( 37

جمع کل

جدول :2توزیع سنی موارد سرمی مثبت در فارمهای سنتی نواحی اصفهان و چهارمحال و بختیاری
تعداد موارد مثبت در

تعداد موارد مثبت در استان

تعداد موارد سرم

تعداد موارد سرم مثبت

اصفهان

منفی

(درصد)

>2

2

0

121

(2)%1/6

2-4

5

4

021

(9)%7/5

4-6

4

4

531

(8 )%5/9

6-8

3

0

411

(3)%2/6

جمع کل

14

8

490

(22 )%4/5

سن (سال)

استان چهار محال و
بختیاری
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در مطالعه حاضر ،برای غربال کردن نمونهها از االیزا

یآید .در مطالعهی حاضر دو روش مولکولی و
دست م 

که ازحساسترین روشهای سرمی مورد تایید برای

سرمی به طور همزمان برای تعیین حضور ویروس

تشخیص  BIVاست ،استفاده گردید و حساسیت آزمون

استفاده شده است ،چرا که با توجه به کوتاه بودن بازهی

با استفاده از میل ترکیبی باالی بیوتین و استرپتاویدین

زمانی تشخیص پروویروس  BIVدر  PBMCبه نظر

افزایش یافت .در بین اهداف آنتی ژنی بالقوهای که

یرسد صرف انجام آزمون  ،PCRارزیابی دقیقی از
نم 

تهای االیزا مورد استفاده
برای پوششدهی اولیهی پلی 

میزان آلودگی به دست بیاید .در دو مطالعهی قبلی انجام

قرار گرفتهاند پروتئین  TMخصوص ًاًا نوع حلقوی شدهی

شده در مورد میزان شیوع  BIVدر ایران جستجوی

آن ( )92سریعترین و قویترین پاسخ آنتی بادی را بر

پروویروس  BIVبه روش  nested PCRانجام شده

یانگیزد .به طور کلی پاسخ آنتی بادی ضد BIV-TM
م 

است و مقادیر نسبت ًاًا باالیی برای میزان نمونههای BIV

از  4-2هفته پس از آلودگی شروع شده ،در هفته - 10

مثبت ارائه گردیده است و این مقدار باالی آلودگی در

یرسد و تا
 30پس از عفونت به حداکثر مقدار خود م 

مطالعهی نیکبخت بروجنی و همکاران (  ) 34با میزان

 50هفته پس از عفونت قابل تشخیص است .به همین

آلودگی در کشورهای آسیایی و اروپایی همسایه ایران

دلیل امکان ردیابی آلودگی در طوالنی مدت را فراهم

نظیر پاکستان (  23و  ،) 35کره ( )4و ترکیه (  ) 24نسبت ًاًا هم

یآورد .متاسفانه در زمان انجام این مطالعه کیتهای
م 

خوانی دارد و با مشابهتهای اپیدمیولوژیک این نواحی

شدهی این پپتید در دسترس
تجاری االیزا بر مبنای پوش 

قابل توجیه است اما میزان باالی آلودگی  BIVدر

نبود .از سویی براساس گزارش  McNabو همکاران

گاوهای استان چهارمحال و بختیاری در مطالعهی

( DNA ) 010 2پروویروس در گلبولهای سفید تک

تاجبخش و همکاران (  ) 26به میزان شیوع سرمی در

هستهای خون محیطی از  4روز پس از عفونت تا 65

یپی آمریکا (  ) 28و در زمانی که نظارت
یس 
یس 
ایالت م 

روز پس از عفونت قابل تشخیص بوده و بعد از این

دامپزشکی در این ایالت ضعیف بوده است نزدیک

مدت نیز این  DNAپروویروس در  PBMCبه میزانی

یباشد .این میزان آلودگی در محدودهی میانگین
م 

که اغلب غیر قابل تشخیص است وجود دارد .از سویی

شیوع جهانی  ،BIVشیوع در کشورهای آسیایی و میزان

ادغام شدن ژنوم ویروس در ژنوم سلول امکان حضور

آلودگی به دست آمده در این مطالعه قرار ندارد .با

همیشگی ویروس در بدن میزبان و بروز دورههای فعال

استفاده از  PCRبرای پرویروس  BIVآلودگی در

شدن ویروس به دنبال مساعد شدن شرایط را فراهم

مراحل بسیار اولیه (از  4روز پس از آلودگی) در

میکند ( .)19باتوجه به اینکه خونگیری از دامهای سرم

گلبولهای سفید خون محیطی قابل تشخیص است اما

مثبت از نظر حضور آنتی بادی ضد  BIVو انجام آزمون

بازهی حضور قابل تشخیص پرویروس کوتاه بوده و به

 PCRبرای تایید نتایج در فاصله زمانی کمتر از یک ماه

یرسد چنین میزان باالیی از آلودگی تنها به
نظ ر ن م 

از حصول نتایج سرمی انجام گردیده است هماهنگی

کمک آزمون تشخیصی  PCRبرای پروویروس قابل

ینماید .بدیهی است با
نتایج این دو آزمون بعید نم 

استحصال باشد .در مطالعه تاجبخش و همکاران از

استفاده همزمان از دو روش مولکولی و سرمی تایید

وضعیت نظارت دامپزشکی در نواحی اخذ نمونه و نوع

شده برای تشخیص  BIVحساسیت و ویژگی باالیی به

فارمهای مورد بررسی و میزان تراکم دامها در فارم
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Abstract
Bovine immunodeficiency virus (BIV) is a virus of Retroviridae family and one of the most
important immunosuppressive viral pathogens of cattle. In the recent years, BIV infected
cattle and buffalo have been found around the world and also in Iran. Although most of
global BIV sero-prevalence rates were reported in the range of 4% to 6%, the studies
conducted in Iran report higher rates (20.3% and 60%) than worldwide rates. This study was
conducted to identify the prevalence of BIV in the central areas of Iran, particularly Isfahan
and Charmahal va Bakhtiari provinces for the foundation of future epidemiological studies.
In this study a total of 2290 blood samples were collected from dairy farms in these provinces
(490 and 1800 cattle of non- industrial and industrial farms respectively). By using an enzyme
linked immunosorbent assay (ELISA) and polymerase chain reaction (PCR) test, the overall
rate of BIV infection was 1.61%. For the Charmahal va Bakhtiari and Isfahan areas BIV
prevalence was 5.7% and 1.12% respectively. The prevalence of BIV positive cattle in nonindustrial and industrial dairy farms was 4.5% and 0.83%, respectively. The positive samples
for the presence of proviral BIV pol gene were sent to Veterinary Laboratories Agency (VLA)
to be sequenced. The results showed Iranian isolates were 100% similar to standard R29
strain (GenBank NC001413.1).
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