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 تاندر اسبان استان خوزس 4یروس اسبی نوع وهرپسمیزان آلودگی به بررسی 

 

؛ 5آباد شاپوری؛ مسعودرضا صیفی2نسبیهاد یهاد؛ 1*علیرضا قدردان مشهدی

 4مهدی پورمهدی بروجنی

 
 یران.ا -چمران اهواز، اهواز دیدانشگاه شه ،یدامپزشک دانشکده ،یگروه علوم درمانگاه. 6

 ایران. -دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز. دانش آموخته 2

 یران.ا -چمران اهواز، اهواز دیدانشگاه شه ،یدامپزشک دانشکده. گروه پاتوبیولوژی، 5

 یران.ا -ازچمران اهواز، اهو دیدانشگاه شه ،یدامپزشک دانشکده. گروه بهداشت موادغذایی، 0

 
 6046شهریور  61 پذیرش:             6046اردیبهشت  22 دریافت:

 این در تنفسی بیماری باعث عمدتاً که است جهانی توزیع با اسبی هایویروسهرپس ترینمهم از یکی ،0 نوع اسبی ویروسهرپس          

 636 از .گرردد تعیین خوزستان استان اسبان جمعیت بین در ویروس این حضور میزان که شده است تالش حاضر پژوهش در. دشومی دام

 آزمایش با هانمونه آمد، عملبه گیریخون خوزستان استان مختلف شهرهای در موجود هایباشگاه از تعدادی در شده دارینگه اسب رأس

PCR افزارنرم با دهش آوریجمع هایداده. شدند ارزیابی SPSS آزمرون الجستیک، رگرسیون کای، مربع آزمون از بردن بهره با و 61 نسخه 

 ایرن نترای . گرفرت قررار نظر مد آماری قضاوتمنظور به α= 43/4. شدند بررسی تحلیلی و توصیفی طوربه فیشر دقیق آزمون و ویتنی مان

 محیطری، و میزبرانی فاکتورهای به توجه بدون مطالعهاین  اسبان در 0 نوع اسبی ویروسهرپس به آلودگی کلی میزان که داد نشان بررسی

 سرابهه و تنفسری بیمراری سرابهه آبسرتنی، وضرعیت جنسیت، سن، شده، انجام آماری هایآزمون نتای  اساس بر .است بوده درصد 31/61

 حرا  عرین در ،( P>43/4) اسرت نداشته آلودگی میزان بر داریمعنی تاثیر استان این از خروج یا خوزستان استان شهرهای بین جابجایی

 رامهرمرز برا تنهرا تفراوت ایرن امّرا بروده،( ماهشرهر و رامهرمز شوش، شوشتر،) شهرها ایرس از بیشتر اهواز شهرستان اسبان آلودگی میزان

 ایرن در رسریده ثبرت به مثبت موارد میزان اگرچه که دهدمی نشان حاضر بررسی نتای  .(P<43/4) بود دارمعنی( آلودگی میزان کمترین)

 اسرتان اسربان سرط  در ویروس امّا ،است کمتر مراتببه االیزا، روش از ردنب بهره با آمده عملبه پیشین هایپژوهشبا مهایسه در مطالعه،

 .حضور دارد

 PCR خوزستان، اسب، ،0 نوع اسبی هرپس: کلیدیهای واژه

 

 مقدمه 

هررای مختلررف درگیررر کننررده اسررب، یروسودر بررین 

ایررن گررروه از . دارنررد اییررژهوهررا جایگرراه یروسوهرپس

ال و همچنررین ایجرراد ی واگیررری برراواسررطههررا بررهیروسو

هرای یتجمعتوانند سرالمت یمی مختلف بالینی هاسندرم

اسب را در یک منطهه با تهدیدهای جردی مواجره سرازند 

هررررای اسرررربی ماننررررد دیگررررر یروسوهرررررپس (.25)

ها را آلرروده هررایی کرره حیوانررات و انسررانیروسوهرپس

 ایرنای هسرتند برهدارای چرخه زندگی پیچیرده ،کنندمی

در  دایمی ر کنار بهره بردن از میزبان، حضوریصورت که د

هرا در سریکل زنردگی خرود، یروسودارند. ایرن  هاآنبدن 

ننرد، تعرداد کمادامی که از سیستم ایمنی میزبان فرار مری

سرازند. یمهای مختلرف را آلروده های بافتزیادی از سلو 

های بهبرود یافتره از دوره نهفتگی طوالنی ویروس در اسب

آیرد. یمحسرا  ، رمز بهای ویروس بهعالیمبدون بیماری و 

برای آلروده کرردن اسربان ساز و کاری این قابلیت نه تنها 

های های گلّهای برای آلوده کردن اسبیک گلّه، بلکه شیوه

-چرا که به ؛دنبا  جابجایی اسب حامل خواهد بوددیگر، به

 چکیده
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دنبا  فعا  شدن دوباره ویروس در بدن میزبان و دفرع آن، 

های جدیررد و حسرراس و در تمرراس بررا ایررن دام، برره سرربا

 (.61و  5)گردند ویروس آلوده می

صرورت  های اسبی برهیروسوهرپسکه با توجه به آن

مستهیم باعث اختالالت بالینی مختلفری از قبیرل بیمراری 

شوند، یم( در اسبان 61و  1( و فلجی )9و  5ریوی، سهط )

و پرورش جابجایی  هایی که دردلیل محدودیتهمچنین به

تأثیرات با آورند، یم وجود بهاسب و مسابهات مرتبط با آن 

 (.1) هستنداقتصاد و صنعت پرورش اسب همراه  برمهمی 

دار و  DNAهررای یروسوهررا برره گررروه یروسوایررن 

و بر اسراس ژنروم، دامنره  دارندیریده تعلق وهرپسخانواده 

آلفا، بتا و گامرا  میزبانی و سیتوپاتولوژی به سه زیر خانواده

هرر یرک از آلفرا  کرهآن(. قابرل توجره 5شوند )یمیم تهس

طرور و بره اسرتهای محدود ها دارای میزبانیرینهوهرپس

 (.24دهند )ی خاص را هدف قرار میویژه یک گونه

یروسری وهرپسآلفرا یرک  0یروس اسبی نوع وهرپس

یرینره اسرت کره بره وهرپسآلفرا  خرانواده تحتمتعلق به 

یروس اسربی وهرپس(. 5واریسلوویروس تعلق دارد ) جنس

ولری از  ،های بسیار زیادی هستنددارای شباهت 0و  6نوع 

یله پروفایررل بیمرراری وسرربهژنتیکرری یآنتنظررر ژنتیکرری و 

 (.65شوند )کنند، از هم مجزا میمتفاوتی که ایجاد می

EHV-4 اسبی برا  هاییروسوهرپس ینترمهم، یکی از

ست که عمدتاً باعث بیماری تنفسی در ایرن توزیع جهانی ا

 همچنررین مرروارد نررادری از سرررهط، ،(5گررردد )دام می

دنبرا  بالغ بره اسبان میلوآنسفالوپاتی سمی نوزادان ویسپت

 کرهآنرغرم (. علری22ثبت رسیده است )درگیری با آن به

تظاهرات بالینی آلودگی به این ویرروس، کمترر بره تلفرات 

های بیمراری و صررف یریگهمرهجود شود، امّا ویممنجر 

توانررد های تشخیصرری و درمررانی ناشرری از آن، میهزینرره

ای را به صنعت پرورش اسرب وارد خسارات اقتصادی عمده

ای بررای سازد. الزم به یادآوری است که هیچ درمان ویرژه

ایمنی ناشری از  و اردهای درگیر با این ویروس وجود نددام

خواهرد برود  بیماری، کوتاه مردتابتال به  یا واکسیناسیون

(1.) 

 جمله از ها،ویروسهرپس هایین ویژگیترمهم از یکی

EHV-4صورت مخفری در بردن  توانند به، آن است که می

میزبان اسرتهرار یافتره و در زمران وجرود شررایط مسراعد 

)استرس( فعا  شده و در نتیجه بیمراری برالینی را سربب 

روس از طریرق ترشرحات (، حالتی که با دفرع ویر5گردند )

همراه تواند آلودگی سایر اسبان را بهو می استبینی همراه 

گرردد کره باعرث مییراد شرده (. ویژگری 63داشته باشد )

-اگرر غیررممکن بره -هاحذف این عامل از جمعیت اسرب

 (.60دشوار باشد ) -حسا  نیاید

و اهمیت غیرقابرل انکرار  پیش گفته با عنایت به نکات

EHV-4 حاضر تالش گردید که میزان حضرور  وهشپژ، در

ویروس در بین جمعیت اسربان اسرتان خوزسرتان تعیرین 

ترین نمرود یاصلاختالالت تنفسی ) کهآنگردد. قابل توجه 

هایی یماریبترین ی را( از جمله EHV-4بالینی آلودگی به 

طور معمو  با آن مواجره  که دامپزشکان منطهه به هستند

مطرر  ، اغلب آنویروس در بروز  این ظن حضورو  هستندب

ی هراروشاز  EHV-4. برای شناسایی آلودگی بره گرددمی

(. 62شرود )یماستفاده  PCRمختلف سرولوژیک، کشت یا 

اسرتفاده  PCRحاضر از آزمایش بسیار حسراس پژوهش در

تا با شناسایی ژنوم ویروس بتوان با دقرت بیشرتری  ،گردید

 .کرداظهار نظر  شده، یی بررسهادامحضور آن در  بارهدر 

 

 مواد و روش کار

تعردادی از در ود جمواسب راس  636 ،در این مطالعه

شررهرهای مختلررف اسررتان هررای پرررورش اسررب باشررگاه

 (.6)جدو   بررسی شدند ،خوزستان

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

2شماره  - 61دوره   
 

6046پاییز و زمستان   

53 

 ی مختلف استان خوزستانهاشهرستانیری شده در گنمونهی هااسبمشخصات  -1جدول 
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هوازا  0 02 1 61 61 0 60 22 2 2 3 51 61 62 3 

 2 2 62 63 63 6 65 24 64 3 60 64 6 54 1 شوشتر 

 5 1 1 66 69 1 9 69 66 1 63 9 4 54 1 شوش

 6 5 2 25 1 3 2 22 1 1 9 60 4 29 0 رامهرمز

 6 3 1 24 4 5 3 2 62 5 64 1 4 24 0 ماهشهر

663 23 جمع کل  1 31 10 20 30 91 05 20 03 641 34 29 62 

 

داری، پس از اخرذ و ثبرت به هر اسب مراجعهدر زمان 

یری از گخرون، نامره مربرو در پرسشیاز ن مورداطالعات 

 دسرتبهی هراخونگرفت. یم سرنگ صورتورید وداج با 

 منتهرلی حاوی ماده ضد انعهراد سریترات هالولهآمده به 

و در اوّلرررین زمررران ممکرررن بررره آزمایشرررگاه  شررردمی

شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران سیروو

 یافت.یماهواز انتها  

پس از انتها  نمونه های خون به آزمایشرگاه و رسرو  

های قرمز، فاز پالسمای هر نمونره بره عنروان کردن گلبو 

پالسررمای غنرری از لکوسرریت بررا پیپررت پاسررتور اسررتریل 

تها  ستریل انلیتری امیلی 63های و به لوله شده داشترب

دقیهره برا دور  64مردت پالسما بره هایداده شدند. نمونه

6444 RPM  و رسررو  حاصررل برره  گردیرردهسررانتریفیوژ

شو با بافر و خونی پس از دو بار شست هایعنوان لکوسیت

( برا نسربت یرک میلیرون سرلو  در PBSسالین فسفات )

 63حراوی   RPMIلیترر در محریط کشرت سرلولی میلری

)شررکت اینرویتروژن، هماگلوتنین توژن فیتویمیکرولیتر م

مخلو  و به حفرات پلیرت کشرت لیترمیلیدر هر آمریکا( 

سرراعت  20خانره انتهررا  داده شردند. پرس از  20سرلولی 

درجرره  51بررا دمررای  2COگرمخانرره گررذاری در انکوبرراتور 

 برا رسرو  ،با سرانتریفیوژ هالکوسیت و رسو  گرادسانتی

مخلررو  و  هررامیکرولیتررر از محرریط رویرری سررلو  244

در دمرای  DNAتا زمان استخراج  دست آمده مچموعه به

 داری شدند. گراد نگهدرجه سانتی 24منهای 

های خونی کشت یافته در از لکوسیت  DNAاستخراج 

 کیرت  یرک از گیریبهره حضور میتوژن فیتوهماگلوتیین با
)شرکت یکترا تجهیزآزمرا، ایرران(   DNAاستخراج  تجاری

 کیت  سیلیکا و طبق دستورالعمل ی فیلترهاستون دارای 

 با گردیده های استخراجDNAانجام شد. کیفیت و کمیت 

 ،سنجیده شرددراپ  نانو الکتروفورز در ژ  آگارز و دستگاه

ای استخراج شده بررای اسرتفاده هDNAهمچنین کیفیت 

وسرریله پرایمرهررای هبرر PCRبررا انجررام  PCRآزمررایش در 

(کره  18SDو  18SU)18Sریبوزوما   RNAاختصاصی ژن 

 RNAاز ژن کرد کننرده  bp 488تکثیر یک قطعه  قادر به

بسرریاری از پسررتانداران از جملرره اسررب  18Sریبرروزومی 

 .  گردیدتایید هستند، 
های سرفید، آزمرایش از گلبو  DNAپس از استخراج 

PCR با اسرتفاده از یرک زوج پرایمرر اختصاصری EHV-4 

ان داده شرده اسرت، نشر 2ها در جدو  ( که توالی آن69)

 انجام گردید.
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 0برای شناسایی هرپس ویروس اسبی نوع  PCRدر استفاده شده توالی پرایمرهای  -2جدول

 هاتوالی پرایمر هاجایگاه پرایمر ژن هدف

gB  :شماره دسترسی(M26171) پرایمر فوروارد TACCCCTGGAGGTTTACACG 

 TAGAATCGGAGGGCGTGAAG پرایمر ریورس

 

ه میکرولیترر و شرامل اجزایری بر PCR 23نش هر واک

 63/4)تهریبررراً  DNAمیکرولیترررر  6  زیرررر برررود: شرررر

 6/3خرونی،  یهرامیکروگرم( استخراج شرده از لکوسریت

میکرولیتررر  3/62میکرولیتررر آ  دوبررار تهطیررر اسررتریل، 

Master mix PCR  شرکت آمپلیکون، دانمارک( با غلظت(

2X ،3/4 ( از 3/1میکرولیترررر ) هرررر یرررک از  پیکومرررو

 3میکرولیتر فرمامیرد و  0/4پرایمرهای فوروارد و ریورس، 

)شرررکت رهررا زیسررت  5x PCRaidمیکرولیتررر از محلررو  

پادتن، ایران(  که حاوی عوامرل مررثر برر ویژگری و برازده 

PCR عنروان کنترر  . در این آزمایش از آ  مهطر بهاست

 گانهشده از واکسن کشرته سره استخراج DNAمنفی و از 

4/Equine Influenza-1/ EHV-EHV (03-®Calvenza 

عنوان بره (، آلمانBoehringer Ingelheim GmbHشرکت 

کنتر  مثبت استفاده شد. برنامره حرارتری ایرن آزمرایش 

 5مردت هیک مرحلره دناتوراسریون اولیره بر :عبارت بود از

 Cدقیهه در دمای
Cچرخه تکثیر شامل  1،   93◦

-بره 90◦

Cثانیه،  54مدت 
 6ثانیه )در هر سریکل،  24مدت  به 41◦

ثانیره و  24مدت به C◦12 گراد کاهش دما( ودرجه سانتی

Cچرخه تکثیر شامل  59سپس 
ثانیره،  54مردت  بره 90◦

C
Cثانیه و  24مدت  به 10◦

ثانیره و در  24مردت  بره 12◦

-بره C◦12پایان یک مرحله طویل سازی نهایی در دمرای 

میکرولیترر از  64یش، دقیهره. پرس از اتمرام آزمرا 3مدت

های یک ژ  آگرارز آرامی درون چاهکبه PCRمحصوالت 

هرای مثبرت و منفری و ، بارگذاری و در کنار کنتر 3/2 %

رفرت الکتروفرورز شردند. انتظرار می bp 644نردبان ژنری 

با پرایمرهای مذکور منجر بره سراخت یرک  PCRآزمایش 

   گردد.  bp 644 با طو  DNAقطعه 

، ترروالی PCRاز ماهیررت محصرروالت برررای اطمینرران 

. برای ایرن گردیدبا پرایمر فوروارد بررسی  هاآنتعدادی از 

منظور از خدمات تعیین توالی آزمایشگاه ژنتیک نور اهرواز 

، تطرابق Blastاستفاده شد. پس از دریافت نتای ، با برنامه 

 EHV-4هرا برا تروالی مربرو  در ژنروم ویرروس این توالی

 .ارزیابی شد

 61نسرخه  SPSS افرزارنرمبرا  شردهی آورجمعی هاداده

 هادادهتحلیل  منظوربهتوصیفی و تحلیلی بررسی شد.  طوربه

ویتنی  مان آزموناز آزمون مربع کای، رگرسیون الجستیک، 

 برره α =43/4و آزمررون دقیررق فیشررر اسررتفاده گردیررد. 

 قضاوت آماری مد نظر قرار گرفت.منظور

 

 نتایج

ی مثبرت در هانمونرهجه به تعرداد در این بررسی با تو

، میرزان کلری آلرودگی بره هررپس ویرروس PCRآزمایش 

بدون توجه به فاکتورهای میزبانی و محیطی،  0اسبی نوع 

 09/22تررا  15/64: %93درصررد )فاصررله اطمینرران  31/61

 درصد( تعیین گردید.

توزیع فراوانی مطلق و نسربی مروارد  9تا  5در جداو  

 بره  0ویروس اسبی نروع به هرپسمنفی و مثبت آلودگی 

ی ارترتیب بر اسراس سرن، جرنس، آبسرتنی، سرابهه بیمر

 هایشهربین  ییجابجاتنفسی، موقعیت جغرافیایی، سابهه 

استان خوزستان و سابهه خروج از ایرن اسرتان در اسربان 

ی هراآزمونمطالعه آورده شده است. بر اسراس نترای  این 

منجرر بره یراد شرده،  کدام از فاکتورهایهیچ عمل آمدهبه

مطالعه تحت دار بر میزان آلودگی اسبان تاثیر آماری معنی

اختالف میزان آلودگی  ،(.  تنها استثناP>43/4اند )نگشته

ترتیررب بیشررترین و بررین دو شررهر اهررواز و رامهرمررز ) برره

دار تشرخی  کمترین میزان( بود که از نظر آمراری معنری

 (.P<43/4داده شد)
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 در اسبان خوزستان بر اساس سن 0ویروس اسبی نوع یع فراوانی مطلق و نسبی موارد منفی و مثبت آلودگی به هرپستوز -5جدول 

 جمع کل مثبت منفی 

 نسبی مطلق نسبی مطلق نسبی مطلق

 1/0 1 1/22 2 0/16 3 ماه 1مساوی  ترککوچ

 6/51 31 1/69 66 0/24 03 سا  5ماه تا کمتر از  1

 0/02 10 2/61 66 2/22 35 سا  64ز سا  تا کمتر ا 5

 9/63 20 2/0 6 2/93 25 سا  64تر مساوی گبزر

 644 636 1/61 23 0/25 621 جمع کل
 (43/4<P) 

 

 در اسبان خوزستان بر اساس جنس 0ویروس اسبی نوع توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد منفی و مثبت آلودگی به هرپس -4جدول 

 جمع کل مثبت منفی 

 نسبی مطلق نسبی مطلق نسبی طلقم

 2/53 30 3/62 64 3/26 00 نریان

 2/10 91 3/63 63 3/20 22 مادیان

 644 636 1/61 23 0/25 621 جمع کل

 (43/4<P) 

 

در اسبان استان خوزستان بر اساس  0ویروس اسبی نوع توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد منفی و مثبت آلودگی به هرپس -3جدول 

 ت آبستنیوضعی

 جمع کل مثبت منفی 

 نسبی مطلق نسبی مطلق نسبی مطلق
 2/53 20 1/61 0 5/25 24 غیرآبستن

 2/10 05 5/9 0 1/94 59 آبستن

 644 11 9/66 2 6/22 39 جمع کل

 (43/4<P) 

 

استان خوزستان بر اساس در اسبان  0ویروس اسبی نوع توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد منفی و مثبت آلودگی به هرپس -3جدول 

 سابهه بیماری تنفسی

 جمع کل مثبت منفی 

 نسبی مطلق نسبی مطلق نسبی مطلق

 2/14 641 2/60 63 2/23 96 ندارد

 2/29 03 2/22 64 2/11 53 دارد

 644 636 1/61 23 0/25 621 جمع کل

   (43/4<P) 
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در اسبان استان خوزستان بر اساس  0ویروس اسبی نوع ی به هرپستوزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد منفی و مثبت آلودگ -3جدول 

 موقعیت جغرافیایی

 جمع کل مثبت منفی 

 نسبی مطلق نسبی مطلق نسبی مطلق

 2/21 02 *1/22 62 0/16 54 اهواز

 9/69 54 5/65 0 1/21 21 شوشتر

 9/69 54 1/61 3 5/25 23 شوش

 2/69 29 *9/1 2 6/95 21 رامهرمز

 2/65 24 64 2 94 62 ماهشهر

 644 636 1/61 23 0/25 621 جمع کل

 (.P>43/4دار بود )یمعن( و در بین سایر مناطق غیر P<43/4دار )یمعناختالف از نظر آماری  * 

در اسبان استان خوزستان بر اساس  0ویروس اسبی نوع توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد منفی و مثبت آلودگی به هرپس -3جدول 

 های این استانربین شهیی جابجاابهه س

 جمع کل مثبت منفی 

 نسبی مطلق نسبی مطلق نسبی مطلق

 9/11 646 9/60 63 6/23 21 ندارد

 6/55 34 24 64 24 04 دارد

 644 636 1/61 23 0/25 621 جمع کل

 (43/4<P) 

در اسبان استان خوزستان بر اساس  0روس اسبی نوع ویتوزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد منفی و مثبت آلودگی به هرپس -3جدول 

 سابهه خروج از این استان

 جمع کل مثبت منفی 

 نسبی مطلق نسبی مطلق نسبی مطلق

 2/24 622 1/63 69 0/20 645 ندارد

 2/69 29 1/24 1 5/19 25 دارد

 644 636 1/61 23 0/25 621 جمع کل

 (43/4<P) 

 

 یره نشان داد کرهآزمون رگرسیون الجستیک تک متغ

)فاصله  22/4شانس آلودگی بر اساس سن )برحسب سا ( 

( و بررا P>43/4) ( برروده446/6تررا  11/4: %93اطمینرران 

درصرد  62هرا شرانس آلرودگی سا  به سن دام 6افزایش 

درصد از تغییرات بیمراری  1یابد، همچنین سن کاهش می

 کند.یمرا توجیه 

هرا )فاصرله یاندمابرابرر  20/6ها یاننرشانس آلودگی 

( و جنسریت P>43/4باشد )یم( 5تا  32/4: %93اطمینان 

 سازد.یمدرصد از تغییرات آلودگی را توجیه  5/4

برابررر  93/6آبسررتن هررای غیررریانمادشررانس آلررودگی 

هرای آبسرتن یانماد( 11/2تا  00/4: %93)فاصله اطمینان 

 درصد از نوسانات 2/2( و آبستنی با توجیه P>43/4بوده )

 است.آلودگی همراه 
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شانس آلودگی اسربان دارای سرابهه بیمراری تنفسری 

( اسربان 22/0ترا  16/4: %93برابر )فاصله اطمینران  15/6

(. همچنرین P>43/4ای تعیرین گردیرد )فاقد چنین سابهه

درصد از تغییرات آلرودگی  1/6مشخ  شد که این فاکتور 

 کند.یمرا توجیه 

برابرر  0/3امهرمرز شانس آلودگی در اهواز نسبت بره ر

(، P<43/4( )50/21ترررا  66/6: %93)فاصرررله اطمینررران 

برابرر )فاصرله اطمینران  42/2شوشتر نسبت بره رامهرمرز 

(، شرروش نسرربت برره P>43/4( )55/62تررا  53/4: 93%

( 2/63ترا  02/4: %93برابر )فاصرله اطمینران  1/2رامهرمز 

(43/4<P و ماهشهر نسبت به رامهرمز )برابرر )فاصرله  3/6

 ( تعیین گردید.P>43/4( )10/66تا  69/4: %93طمینان ا

درصد از تغییررات آلرودگی را  2/1موقعیت جغرافیایی 

 سازد.یمتوجیه 

بین یی در جابجاشانس آلودگی اسبان دارای تاریخچه 

تا  39/4: %93برابر )فاصله اطمینان  05/6شهرهای استان 

فاکتور  ( و اینP>43/4بوده ) سابهه( اسبان فاقد این 01/5

 کند.یمدرصد از تغییرات آلودگی کمک  1/4به توجیه 

شانس آلودگی اسربان دارای سرابهه خرروج از اسرتان 

( اسربان 95/5ترا  36/4: %93برابر )فاصله اطمینران  06/6

 3/4( و این فراکتور P>43/4ای بوده )یخچهتارفاقد چنین 

 د.سازدرصد از تغییرات آلودگی را توجیه می

متغیرهرای تحرت بررسری برا آزمرون  با بررسی نهرش

مشخ  گردید که تمام  ،رگرسیون الجستیک چند متغیره

درصد از تغییرات آلودگی را  2/60فاکتورهای تحت بررسی 

رونرد همچنین رگرسیون الجسرتیک پس ؛کنندیمتوجیه 

کدام از عوامل میزبانی و محیطری، مشخ  ساخت که هیچ

 (.P>43/4اند )شتهدار بر میزان آلودگی نداتأثیری معنی

 

 بحث

 636درصررد( از  1/61رأس ) 23در ایررن مطالعرره در 

-به EHV-4یری شده، شواهدی از وجود گنمونهرأس اسب 

یروس اسربی وهرپسمیزان آلودگی اسبان به  اثبات رسید.

 در مطالعات مختلف، متفاوت اعالم گردیده است: 0نوع 

 های بینی جمرع آوریبا بررسی سواپ 6992در سا  

رأس کره نژاد تروبرد موجود در سه مجموعره  521شده از 

، PCRپرررورش دام در نیوسرراوت ولررز اسررترالیا بررا روش 

 EHV-4هرا آلروده بره رأس از دام 21مشخ  گردید کره 

نمونه با جداسرازی ویرروس از  21اند. نتای  کشت این بوده

کرره از مجموعرره همررراه گشررت. قابررل توجرره آننمونرره  69

گیری رأس در زمان نمونره 261یری شده، گنمونههای دام

های فوقانی دستگاه های بالینی درگیری قسمتواجد نشانه

 (.64) تنفس بودند

رأس اسررب در  04ای روی مطالعرره 6990در سررا  

کشتارگاهی در جنو  شرقی انگلستان صرورت گرفرت. در 

 تاییرد شرد. بره هااسربمعاینه قبل از مرگ، سالمتی همه 

 کشتار زمان در هااسب درصد 14 از EHV-4کشت،  وسیله

 در EHV-4 کرره نهفتگرری داد نشرران نتررای  .گردیررد جرردا

 غرردد نهفتگرری، اولیرره محررل و گسررترده هااسررب جمعیررت

 .(2است ) تنفسی بوده دستگاه لنفاوی

، در ناحیرره هررانتر والرری ایالررت 6993 سررا  در فوریرره

-EHVبادی علیه یآنتفراوانی حضور ، استرالیا ولزنیوساوت

رأس مادیان و کره، با روش االیزا بررسری شرد.  229، در 4

هرای دام از درصرد 99 از نتای  مشخ  ساخت کره بریش

 (.66اند )مثبت بوده ی،بادحضور آنتی مطالعه از نظرتحت 

Dunowska کره  کردندادعا  2442ر سا  و همکاران د

روز، شواهدی از آلودگی  14های باالی تهریبا در همه اسب

 گیری خواهد بود.به این ویروس قابل پی

هرای واکسرینه کشور ترکیه با ارزیابی دام پژوهشگران

 به EHV-4های بالینی درگیری با نشده فاقد و دارای نشانه

اعرالم  2441ترا  2445های روش االیزا و در فاصرله سرا 

های رأس اسررب دارای نشررانه 21کرره از مجمرروع کردنررد 

 اسربرأس  215و از ( %1/11رأس ) 62اختالالت تنفسی، 

بررادی یآنتواجررد  (%5/25)رأس  269، هانشررانهفاقررد ایررن 

های خرون نمونه PCRاند. نتای  آزمایش علیه ویروس بوده

 9و  (%69مرورد ) 0ترتیب در و سواپ بینی نیز به هپارینه

 (.0مثبت اعالم گردیده است ) (%3/22مورد )

با بررسی انجرام شرده در پرن  اسرتان جنرو  شررقی 

، 2462تررا ژانویرره  2466ترکیرره در فاصررله زمررانی نرروامبر 

رأس اسرب  634رأس از  646مشخ  گردید که در خون 

وجرود  EHV-4برادی اختصاصری ضرد یآنتواکسرینه، غیر

 ،در این مطالعه االیرزایاستفاده شده داشته است. آزمایش 

(. مطالعه دیگر صورت گرفته در 3غیر مستهیم بوده است )

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%88%D9%84%D8%B2
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رأس اسب  025، روی سرم خون 2460تا  2465های سا 

شرده در دو اسرتان شرما  شررقی  دارینگرهواکسرینه غیر

هرای بادییآنتترکیه به روش االیزا نیز داللرت برر حضرور 

 (.25ها دارد )درصد نمونه 1/25اختصاصی ویروس، در 

در کشور  EHV-4 یبارههای اخیر، مطالعه در در سا 

قرار گرفتره اسرت. از پژوهشگران ما نیز مورد توجه گروهی 

با هدف تعیین فراوانی آلرودگی  ی کهامطالعهبرای مثا  در 

از ) ماهره 1ویرروس در یرک دوره  ایرن ههرا براسبی سرم

 نمونه اخرذ شرده از 610روی  (6526بستان تا زمستان تا

 درصد 12/91صورت گرفت،  یهای چهارمحا  بختیاراسب

 ارزیرابی شردند. آزمرایشاز نظرر آلرودگی مثبرت ها داماز 

بروده  االیرزای غیرمسرتهیم ایرن پرژوهشدر  شدهاستفاده 

 (.2است )

روش  با بررسی انجرام گرفتره بره 6521در پاییز سا  

داری شرده در تعردادی از رأس اسرب نگره 36روی االیزا، 

 03در  EHV-4بادی علیه یآنتهای اهواز، حضور داریاسب

 (.6اثبات رسید )( به%2/22نمونه )

، دویست رأس اسرب 2462تا دسامبر  2466از مارس 

منطهه مختلف روسرتایی شرما  شرر   24بالغ موجود در 

 پژوهشر این . دگردیدندمطالعه  Real-time PCR ایران، با

تشرخی  داده شردند  EHV-4ها آلروده بره درصد دام 22

(69.) 

های اصرررفهان و در اسرررتان گرفترررهمطالعررره انجرررام 

که در  کردمشخ   ،2460در سا   چهارمحا  و بختیاری

از نظرر  PCRاین دو استان، میزان مروارد مثبرت آزمرایش 

درصد  26/61و  92/61ترتیب این ویروس، به DNAحضور 

 (.26ت )بوده اس

های خرون و سرواپ رئوفی و همکاران با مطالعه نمونه

رأس اسررب از چهررار اسررتان تهررران، گلسررتان،  634بینرری 

ها تنهرا محردود بره آذربایجان غربری و خوزسرتان )نمونره

، Real time PCRشروش و دزفرو  بروده اسرت( بره روش 

 ههای نرام بررده را برویروس در نمونره DNAمیزان حضور 

 (.62)کردنددرصد اعالم  1/2و  1/0ترتیب 

 بررسری جملره از مختلف، مطالعات نتای  یمهایسه با

 :بود خواهد طر  قابل زیر نکات یکدیگر، با حاضر

کار رفته در یرک مطالعره، در روش تشخیصی به -الف

دست آمرده، ترأثیر دارد. برر ایرن مثبت به هاینمونهمیزان 

 اده شده، های سرولوژیک استفیشآزمااساس زمانی که از 

 بیشتر بوده است: PCRکارگیری میزان آلودگی از مواقع به

، 6999سررا  در و همکرراران  Gilkersonدر مطالعررات 

Ataseven  2449در سا  و همکاران ،Avci  در و همکاران

، ممتاز و 2463در سا  و همکاران  Yildirim، 2460سا  

 ،6521در سا  و عیدی دلورزاده  6522در سا  زاده همت

، %99ترتیب ارقام  دست آمدن بهی سرولوژیک با بههاروش

 %2/22و  %12/91، %12/25، %55/11، %5/25و  1/11%

، PCRاسرتفاده از  زمراندر حالی کره در  ،همراه بوده است

، %3/22و  %69، %93/1مراتررب کمتررر  ) ارقررام حاصررل برره

ترتیررب در مطالعررات برره %1/2و  %1/0، 26/61و  92/61%

Gilkerson 6990در سررررا   و همکرررراران ،Ataseven  و

و همکراران  Taktaz Hafshejani، 2449همکاران در سا  

 (2461در سرررا   و همکررراران Raoofiو  2463در سرررا  

 هستند.

 Ataseven پژوهش ، نتای شده اشارهدر بین مطالعات 

کره روی اسربانی ثابرت و برا دو  2449در سا   و همکاران

ان آلرودگی بره روش االیرزا روش مختلف انجام گرفته )میز

ترتیب در اسبان برا و بردون وجرود درصد به 5/25و  1/11

( تأکیرردی PCRدرصررد در روش  69ی تنفسرری و هانشررانه

قابل توجه بر نهش نوع روش تشخیصی بر میرزان آلرودگی 

-که بسریاری از اسربان بره اعالم شده، دارد. با توجه به آن

سیناسریون( دارای ای از عفونت قبلری )یرا واکیجهنتعنوان 

، براالتر برودن ارقرام (1)هسرتند  EHV-4بادی علیره یآنت

سرولوژیک در مهایسه های دست آمده از آزمایشآلودگی به

همین دلیل باشرد  رسد. شاید بهیمنظر منطهی به PCRبا 

-برادی برهیآنتگردد مشخ  ساختن حضور یمکه عنوان 

در بردن دام  خود حضور ویروس خودیتواند بهینمتنهایی 

 .(1) کندرا تایید 

انجام  PCRگفته، نتای  آزمایش یشپدر بین مطالعات 

 %22، )2465در سررا  و همکرراران  Sarani از سرروی شررده

قابرل توجیره نیسرت. در ایرن  پیش گفتهمثبت( با توضی  

کرار رفتره، روش تشخیصری بره جزبهممکن است  پژوهش

متفراوت را  سایر عوامل )از جمله نهش عوامل خطر( رقمی

 باشد.کرده حاصل 

 EHV-4 حضرور میزان (PCR) ثابت روش یک در - 

 دسرتبره ویروس استهرار معمو  محل از که هاینمونه در

برای مثرا  در  ؛است خون از بیشتر ،(تنفس دستگاه) آمده

میزان موارد  ،2449در سا  و همکاران  Atasevenمطالعه 
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و در مروارد درصرد،  69مثبت در آزمرایش خرون هپارینره 

همچنین در  ،درصد بوده است 3/22سوآپ برداری از بینی 

نیررز میررزان  2461در سررا  و همکرراران  Raoofi پررژوهش

 1/2و  1/0ترتیرب حضور ویروس در خون و سوآپ بینی به

 درصد اعالم گردیده است.

در یک مطالعه ثابت با روش یکسان )االیزا(، میزان  -ج

توانرد یمی برالینی هانشرانه ی با یا بدونهادامآلودگی در 

و همکراران  Atasevenبرای مثا  در بررسی  ؛متفاوت باشد

-درصد اسبان بره 5/25و  %1/11در خون  ،2449در سا  

برادی ضرد یآنتترتیب با یا بدون نشانه درگیرری تنفسری، 

نظر ویروس یافت گردید. در نگاه اوّ  این یافته غیرعادی به

از  ترآلرودهی درگیرر، هادامرود یمچرا که انتظار  ؛رسدیم

کره روش  ظاهر سالم باشند، امّا با عنایت بره آنی بههادام

بادی و نه ویروس را نشان یآنتکار رفته حضور سرولوژی به

برادی در یآنتکره پدیردار گشرتن  آن دهد و با توجه بهیم

افترد، یمخون معموالً پس از غلبه یافتن بر ویروس اتفرا  

ی واجد نشانه، هادامیری گنمونهصورتی که  ممکن است در

ی براالتر از ، ارقرامشدیمپس از سپری شدن بیماری انجام 

 رسید.ثبت میبهمیزان فعلی 

در مجموع و با مهایسه میزان آلرودگی ثبرت شرده در 

در مطالعرات دست آمرده از سرایر ، با ارقام بهحاضر بررسی

برا روش های اسرب یتجمعمورد میزان حضور ویروس در 

PCR ،پرژوهش  ی اعرداد براخوانمهTaktaz Hafshejani  و

بردون  اسرت.بسریار قابرل توجره  2463در سا  همکاران 

 هراپرژوهشمطالعه و اختالف با سرایر این تردید شباهت با 

-ی موجود در شررایط نگرههاتفاوتو  هاشباهتتواند با یم

یری و سرایر گنمونره، فصرل شرده داری، جمعیرت مطالعره

 ل خطر مرتبط باشد.عوام

اگرچه با افزایش سن از میزان آلودگی  ؛در این مطالعه

سا  به  6ازای افزوده گردیدن کاسته شده و به EHV-4به 

است، امّا درصد کاهش یافته 62، شانس آلودگی هادامسن 

ی سرنی مختلرف از نظرر هراگروهداری برین یمعنرتفاوت 

شرود یمگفتره فراوانی حضور این ویروس مشاهده نگردید. 

 EHV-4ی از زنردگی بره امرحلرهتواند در هرر یمکه اسب 

آلوده شود. در عین حا  در اسبان جوان نسبت بره اسربان 

ی بالینی هانشانه، میزان جداسازی ویروس و شدت ترمسن

رسد کره برا افرزایش یمنظر عبارت دیگر به. بهاستبیشتر 

برر ایرن گرردد. یمسن از حساسیت دام به بیماری کاسته 

شررود کرره عفونررت ناشرری از یماسرراس چنررین ادعررا 

ماه ترا  2در اسبان جوان با سن  0ویروس اسبی نوع هرپس

ی جروان، هراکرهترر اسرت. بایرد دانسرت کره ی راسا   2

آلودگی به این ویروس را از طریق مادر و یرا سرایر اسربان 

تواننررد در مراحررل بعرردی زنرردگی یمگلّرره کسررب کرررده و 

 (.1)یق ترشحات بینی دفع کنند ویروس را از طر

اگرچره میرزان آلرودگی اسربان نرر  ؛حاضرپژوهش در 

داری برین یمعنرها بوده، امّا تفاوت آماری یانمادبیشتر از 

عنروان یرک مشاهده نشد. منابع نیز جنسریت را بره 2این 

 .اندنکردهعامل خطر مطر  

گرردد کره یمدسرت آمرده، مشرخ  بهبا مرور نتای  

های آبستن یانماددر  PCRمثبت در آزمایش  میزان نتای 

نیز  زمینههای غیرآبستن بوده است. در این یانمادکمتر از 

داری بین دو گروه مشاهده نگردیرد. برا یمعنتفاوت آماری 

گردد که وضعیت آبستنی یمجو در منابع مشخ  و جست

مورد توجه  EHV-4عنوان یک عامل خطر آلودگی به نیز به

 است.قرار نگرفته 

ترین نمرود درگیرری برا یاصرلدانیم، که می طورهمان

EHV-4( در 5، بروز بیماری تنفسی است .)؛حاضر پژوهش 

اگرچه میرزان آلرودگی در اسربان برا سرابهه ایرن گرروه از 

امّا  ،ای استیخچهتارها بیشتر از اسبان فاقد چنین یماریب

. بنررابراین نیسررت داریمعنرراز نظررر آمرراری  هرراآناخررتالف 

د که به احتما  زیاد عامرل ایجراد مشرکل کرتوان ادعا یم

 انردبودهای یخچرهتاریی که واجرد چنرین هادامتنفسی در 

ها بوده یماریبی موجد این گروه از شناسسببسایر عوامل 

رسرد در یمنظرر ، برهشرده گفتهاست. با عنایت به مطالب 

 سرولوژیک نیرزهای آزمایشاز  PCRزمان با صورتی که هم

برا دقرت  گفترهپریشامکان بیان ادعای  گردید،یماستفاده 

 گشت.یمبیشتری فراهم 

در این مطالعه میزان آلودگی اسبان شهرسرتان اهرواز 

بیشتر از سایر شهرها )شوشتر، شوش، رامهرمز و ماهشرهر( 

بوده، امّرا ایرن تفراوت تنهرا برا رامهرمرز )کمتررین میرزان 

چرایی این  خصوص(. در P<43/4) استدار یمعنآلودگی( 

توان بیان داشت، امّا با عنایت بره ینمیافته، دلیل محکمی 

شرود مسرابهات یمهای شهرستان اهواز کره سربب یژگیو

انجرام رسرد،  مرتبط با اسب بیشتر در این مرکز استان بره
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ی حامرل ویرروس در هرادامممکن است میزان مواجهه برا 

همچنین  ،داسبان این شهرستان بیشتر از سایر مناطق باش

دهررد کرره برراالترین میررزان یمنشرران  6مشرراهده جرردو  

اسبان در استان همراه برا خرروج همران اسرب از یی جابجا

و کمترین آن بره بوده (، مربو  به اهواز %9/66خوزستان )

رسرد کره یمنظرر  ( تعلق داشته اسرت. بره%5/5رامهرمز )

ی مختلرف در هاشهرسرتاناعرداد و جایگراه  ایرن توجه به

اسبان نیز بتواند تا حدودی نهرش اسرترس یی جابجان میزا

را در کمک به باالتر بودن میزان آلودگی در اهرواز و کمترر 

بودن آن در رامهرمرز توضری  دهرد. بردیهی اسرت کره در 

تحلیل تفراوت موجرود در میرزان آلرودگی اسربان اهرواز و 

، نهش سایر عوامرل خطرر اثرگرذار کره EHV-4رامهرمز به 

رهای مختلرف برا درجرات متفراوت مطرر  تواند در شهیم

 .شودارزیابی باید باشند نیز 

در بین شهرهای استان خوزسرتان: یی جابجاآلودگی و 

در اسرتان، یی جابجااسبان با سابهه  پژوهشاگرچه در این 

داده ی تشرخی  اسرابههی فاقرد چنرین هراداماز  ترآلوده

دار ینرمعشدند، امّا تفاوت بین این دو گروه از نظر آمراری 

در ایجاد اسرترس و افرزایش یی جابجاحا  نهش هرنبود. به

 در نظری قبلی هاقسمتفعالیت ویروس، پیش از این و در 

 .ه استقرار گرفت

در قسمت ارتبا  آلودگی و موقعیت جغرافیایی، نکات 

ضررورت مطرر  مرتبط با سرابهه خرروج از اسرتان نیرز بره

بدون توجه بره سرایر  ،حا  با نگاه به این عاملهرگردید، به

داری یمعنرگردد که تفاوت یم، مشخ  شده بررسی علل

بین اسبان با یرا بردون سرابهه خرروج از اسرتان در میرزان 

است که در این گرروه  توضی آلودگی وجود ندارد. الزم به 

 قابل توجه بروده و معمروالً ایرنیی جابجا، استرس هاداماز 

یری گجفرتیرا شررکت اسرب در مسرابهات منظرور به کار

-ی برهآلرودهی هادامگیرد که شانس مواجهه با یمصورت 

 برارهی اخیرر، درنکترهظاهر سرالم را افرزایش خواهرد داد. 

 .استخواهددر سط  استان نیز مطر  یی جابجا

 ؛دهرد کرهیمدر مجموع، نتای  بررسری حاضرر نشران 

، پرژوهشثبت رسیده در ایرن اگرچه میزان موارد مثبت به

عمل آمده با بهره بردن پیشین به هایپژوهشبا در مهایسه 

امّرا ویرروس در سرط   ،مراتب کمتر استاز روش االیزا، به

 .حضور دارداسبان استان 

 

  قدردانی و تشکر 

معاونرت پژوهشری و  یحاضر با پشتیبانی مرال پژوهش

پژوهانره که در قالب  -فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز 

انجرام رسریده  بره -مین گردیردتأ راهنما و مشاوراستادان 

 است.
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          Equine Herpesvirus type 4 (EHV-4) is one of the most important world-wide distributions of 

equine herpes viruses. This virus mainly causes respiratory diseases in this animal.  The present study 

attempted to determine the existence of this virus among the horse population of Khuzestan province. 

One hundred fifty-one horses kept in a number of clubs in different cities of the province were 

sampled and they were tested by applying PCR. The data were analyzed using SPSS version 16 to 

administer the Chi-square test, logistic regression, Mann-Whitney test and Fisher’s Exact test and the 

degree of freedom was set on α = 0.05. The results of the study showed that the overall rate of 

infection with EHV-4 in horses was 16/56% disregarding the host and environmental factors. The 

results also indicated that age, gender, pregnancy status, history of respiratory diseases, and the history 

of displacement between the cities of Khuzestan province and the exit from the province did not have 

a significant effect on the amount of infection (P>0.05). At the same time, the rate of infection of 

horses in Ahvaz was higher than that of other cities (Shooshtar, Shoosh, Ramhormoz and Mahshahr), 

but this difference turned out to be significant only in relation to Ramhormoz (lowest infection rate) 

(P<0.05). The results of the study showed that although the positive cases reported in this study were 

far lower compared to the previous studies using the ELISA method, the existence of the virus in the 

horses of the province remained significant. 
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