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چکیده
مطالعه ي سرواپيدميولوژي براي شناسایی آنتي بادي بر عليه ويروس نیل غربي( ،)WNVويروس آنفلوآنزای ( ،A(IAVکم خونی عفوني اسب ( )EIAوآرتريت
ويروسي اسب ( )EAVدر استان تهران و البرز و در فاصلهي ماههاي فروردين  1390تا ،تیرماه سال 1391انجام شد .منظور از اين مطالعه تعيين وضعيت و
تشخيص سرولوژيكی مهمترين ويروسهای بيماریزا در اسب میباشد .نمونههای سرمي از اسبداریهای استان تهران و البرز جمع آوري شد .از تعداد 126
نمونه ي سرمي  3نمونه ( 1،)%2/38نمونه ( 37،)%0/79نمونه ( )%29/36و  85نمونه ( )%67/46به ترتيب براي بيماريهای  WNV،EIA، EAV، IAVمثبت
بودند .نتايج به دست آمده نشان میدهد که آنتی بادی بر علیه چهار ویروس  WNV،EIA، EAVو آنفلوآنزای  Aدر استان تهران و البرز وجود دارد .احتماالً،
س در اسبها ،قبل از ورود به ایران اتفاق
با توجه به درصد پایین سرمهای مثبت علیه  WNV،EIAو درصد متوسطی سرمهای مثبت علیه  EAVمواجهه با ویرو 
افتاده است ،در حالی که احتماالً درصد باالي نتایج مثبت علیه آنفلوآنزاي  Aگردش این ویروس در ایران را نشان مي دهد.

واژههای کلیدی :ويروس نیل غربي ،ويروس آنفلوآنزا ،Aکم خونی عفونی اسب ،آرتريت ويروسي اسب ،سرواپیدمیولوژیکی ،ایران ،تهران
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Abstract
A seroepidemiological study to detect the presence of the antibodies against West Nile Virus(WNV), Influenza A
Virus, Equine Infectious Anemia Virus (EIA) and Equine Arteritis Virus (EAV) was done in Tehran and Alborz
province, Iran from April 2011 to July 2012. The objective of this study was to determine the serological status
of the most important viruses in horse. Serum samples were collected from stable horses throughout Tehranand
Alborzprovince. Out Of 126 samples, 3 (2.38%), 1 (0.79%), 37 (29.36%), 85(67.46%) were seropositive for WNV,
EIA, EAV and Influenza A Virus, respectively. The results revealed that antibodies against WNV, EIA and EAV
were present in Tehran and Alborz province; meanwhile,previous exposure to WNV, EIA and EAV might not
have occurred in Iran due to low percentages ofWNV and EIA seropositive cases and medium percentage of
EAV seropositive results. Seropositivecases of WNV, EIA and EAV were as same as other reports. Since high
percentages of Influenza A seropositive results, the agent is likely circulating in Iran.
Key words: West Nile Virus, Influenza A Virus, Equine Infectious Anemia Virus, Equine Arteritis Virus,
Seroepidemiology, Iran, Tehran, Alborz
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مقدمه

عفونت ویروس مستمر همراه میباشد.

امروزه توجه روز افزون به اسب و صنعتی شدن پرورش

بیماری کم خونی عفونی اسب در مناطق مختلف جهان با

این حیوان اهمیت مطالعه بیماریهای این دام را بیشتر کرده

خصوصیات اقلیمی متفاوت تشخیص داده شده و با خسارات

و گسترش اطالعات در این زمینه خود موید این اهمیت

اقتصادی عمده همراه میباشد .این خسارات نه تنها ناشی از

فزاینده میباشد.

ابتال به بیماری است بلکه سخت بودن تشخیص و باقی ماندن

نيل غربي( )WNيك بيماري مشترك دام و انسان مي باشد

حاملین خاموش در دامهای آلوده برای مدتهای طوالنی ،بر

RNA

میزان و اهمیت بیماری میافزاید .در بیشتر موارد دام ممکن

تك رشته از جنس فالوي ويروس در خانواده فالوي

است از لحاظ سرمی مثبت ولی فاقد نشانههای بالینی باشد .به

ويريدا ميباشد( .)32همانند سایر بیماریهای ذکر شده،

دلیل مهم بودن این بیماری به آن بیماری اخطار کردنی گفته

اپیدمیولوژی این بیماری عفونی برای تکمیل چرخه تکامل

میشود و جزو چهار بیماری فرامرزی مورد نظر ،جهت خروج

خود در طبیعت پرندگان و حشرات به خصوص گونههای

تک سمیان و شرکت در مسابقات ،محسوب میگردد .سیستم

 Culexو  Aedes / Ochlerotatusرا در بر میگیرد(24و.)28

مراقبت بیماری به این شرح از سال جاری برقرار میباشد:

پرندگان به عنوان ميزبان نگهدارنده محيطي شناخته شده مي

 -1مراقبت غیر فعال :شامل تک سمیان اهلی و حیات وحش

كه توسط پشه انتقال مييابد و ويروس آن يك

باشند ،در حاليكه پرندگان مهاجر احتماالً مسئوليت پراكنده

همانند گور ایرا نی بوده و در صورت مشاهده و گزارش بروز

كردن ويروس در طول مهاجرت به اروپا ،آسيا ،آفريقا و

بیماری یا عالئم مشکوک توسط مسئول بررسی بیماریهای

خاور ميانه را دارا مي باشند(32و26و .)4انسان ها ،اسبها و

دامی ادارات کل دامپزشکی استانها پس از ثبت در فرم

ساير پستانداران ميزبان اتفاقي يا انتهايي محسوب میگردند.

بیماریهای اگزوتیک از طریق سیستم ( GISسیستم اطالعات

كم خوني عفوني اسب ( )EIAيا تب مرداب يك بيماري

جغرافیایی) به دفتر بررسی ،مبارزه و مراقبت بیماریهای دامی

ويروسي مسري در اسب مي باشد كه بيش از  70سال قبل

ارسال خواهد شد -2 .مراقبت فعال :در این نوع مراقبت تک

شناسايي شده است( EIAV .)31يك لنتي ويروس از خانواده

سمیان موجود کشور به دو بخش تقسیم بندی شده و مورد

رتروويريدا ،با گستره تقريب ًا جهاني مي باشد(29و .)53اين

بررسی و مراقبت قرار میگیرند که شامل جمعیت اسبهای

بيماري از طريق حشره گزنده حامل،اصوالً مگس اسب

مستقر در مجتمعهای مختلف نگهداری و پرورش ،در گروه

و نيز از طريق لوازم آلوده به خون،سرنگ آلوده ،سوزن

دیگر جمعیت سایر تک سمیان موجود در مناطق مختلف

و خون آلوده مورد استفاده براي انتقال خون،قابل سرایت

کشور که به صورت بومی و غیر متمرکز میباشند ،قرار دارد.

میباشد( .)18شكل نهفته يا غير قابل تشخيص در معاينات

در مجموع از تمامی آنها با در نظر گرفتن ضریب اطمینان،

باليني از  EIAنیز مي تواند در اسب توسعه يابد .اين حيوانات

نمونه سرم خون ،بر اساس جداول آماری اخذ شده و به بخش

به نظر عادي مي رسند ،اما ويروس را در خون خود حمل

دریافت نمونههای دفتر بررسی ،مبارزه و مراقبت بیماریهای

مي كنند .حيوانات حامل ،منابع بالقوه آلودگي براي اسبهای

دامی ارسال میگردد .در طی سالهای گذشته موارد مشکوک

سالم بوده و مستعد انتقال آلودگي مي باشند(13و.)33

به کم خونی عفونی اسب در استان تهران مورد ظن قرار گرفته،

این بیماری از نظر بالینی با دورههای عود کنندهای به صورت

اما بر اساس منابع قابل دسترس هیچ گونه تالشی جهت تایید

تب ،دپرسیون ،ادم ،هموراژی ،سقط جنین ،کاهش وزن

حضور بیماری در منطقه انجام نشده است.

مزمن ،بزرگی طحال ،کم خونی ،رنگ پریدگی مخاطات و

وي��روس ت��ورم سرخرگ��ي اسب��ي ( )EAVعام��ل آرتريت
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اسب��ي مي باش��د EAV .يك وي��روس ب��ا RNAسنس مثبت

طور تصادفی اخذ گرديد .نمونهها كنار يخ به آزمايشگاه

م��ي باشد ک��ه در خان��واده آرت��ري ويريدا ،جن��س آرتري

ارسال و پس از انعقاد ،اقدام به جداسازی سرم خونها

وي��روس و راسته نيدوويرالس ج��ای دارد(11و .)55عفونت

توسط سانتريفيوژ شد.

طبيع��ي  EAVه��م در اس��ب و هم در االغ دي��ده مي شود و

پس از آن سرم منجمد شده به آزمايشگاه تشخيص فرستاده

وي��روس ت��ا حد زيادي بي��ن جمعيتهای اسب��ي دنيا شيوع

شد.نمونههای سرمي براي يافتن ويروسهاي

EIA،WNV

دارد(3و12و19و20و21و48و49و.)50

 EAV، IAVاز طریق االيزا تحت آزمايش قرار گرفتند.

آنفلونزاي اسبي نوع  )EI( Aيك بيماري تنفسي در اسبها

اين آزمايش به وسيله ي كيت شركت IDVET montepellier

بوده .این بیماری شيوع گستردهاي دارد و ناشي از ويروس

 Franceشامل کیتهای زير انجام شد.

،

آنفلونزاي نوع  Aو خانواده اورتوميسكوويريدا میباشد که

ID Screen® West Nile Competition ELISA kit

از دو زیر گروه مجزا از ويروس آنفلونزاي  H7N7 ( Aو

ID Screen® Equine Infectious Anemia Double

 )H3N8ناشي مي شود( .)38ويروس در اغلب كشورهاي

Antigen ELISA kit

داراي جمعيتهای اسبي بزرگ ديده مي شود.

ID Screen® Equine Viral Arteritis Indirect ELISA kit

مطالعه حاضر جهت کمک به روشن نمودن چهره

ID Screen® Influenza A Antibody Competition

اپیدمیولوژیک مهمترين عوامل ويروسی بیماریزا در اسب

ELISA kit

صورت گرفته است .اگرچه اطالعات كمي در مورد شواهد

مراحل تستها طبق دستورالعمل سازنده ي كيت انجام شد

سرم شناسي اين عوامل در جمعيتهای اسب در استان

و نتايج مورد محاسبه قرار گرفت.

تهران وجود دارد .با این حال ،هدف ما به دست آوردن
اطالعات مهم براي جلوگيري ،كنترل و طراحي يك برنامه

نتايج

و واكسيناسيون پيشرفته براي آينده مي باشد .بعالوه به علت

ره آورد مطالعه ارائه شده مويدی بر حضور آنتی بادی برعليه

پتانسيل اشتراك بيماري نيل غربي در انسان و دام،این عارضه

ويروس كم خونی عفونی اسب ،نيل غربي ،آنفلوآنزا  Aو

نياز به توجه بيشتر دارد .از آنجا كه نمونه گيري كار بسیار

آرتريت ويروسي اسب در استان تهران و البرز میباشد.

حساسی مي باشد ،چهار آزمايش سرم شناسي تشخيصي به

مطابق محاسبات و آنالیز آماری نتایج تستهای سرولوژیکی

صورت همزمان اجرا شد .با توجه به اطالعات مولف اين

از بين  126نمونه 3 ،نمونه ( 1 ،)%2/38نمونه (37 ،)%0/79

اولين مطالعه سرواپیدمیولوژیکی ويروس نيل غربي ،ويروس

نمونه ( 85 ،)%29/36نمونه ( )%67/46به ترتیب از نظر

آنفلوآنزا  Aو آرتريت ويروسي اسب در ايران مي باشد.

آلودگی به  EAV ،EIA ،WNVو ويروس آنفلونزا  Aمثبت
بودند (جدول .)1

مواد و روش کار
نمونه برداری از اسبهای با سن بيش از  3ماه در 10

بحث و نتیجه گیري

اسب داری استان تهران و البرز صورت گرفت .جمع آوری

ويروسهای نيل غربي در تمام قارهها گزارش شده

سرمهای خون از اواسط فروردين سال  1390شروع و تا تیر

اند(5و .)32اسبها خصوص ًا مستعد آلودگي به ويروس نيل

ماه سال  1391به طول انجاميد.

غربي مي باشند 20 .درصد از حیوانات آلوده با ویروس

تعداد  126نمونه خون از وريد وداج با لوله و نو جكت به

به بيماري مبتال ميشوند( .)10ويروس در آفريقا همه گير
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مي باشد و شيوع گاه و بي گاه آن در دهه  1960در آفريقا،

که مکانیسم پنهان شدن ویروس دقیقا شناخته نشده است،

خاورميانه و جنوب اروپا ديده شده است( .)9اخيرا ً شيوع اين

ولی در هر حال توانایی رتروویروسها در به هم پیوستن

بيماري،حیات اسبها و ديگر حيوانات را در شرق فرانسه،

یک نسخه از  DNAحاصل از تکثیر ژنوم شان در داخل

توسكاني ،اسرائيل و بخشهای از جنوب اروپا تحت تاثیر

ژنوم سلول میزبان ،در پایداري و بقاء عفونت ویروسی در

قرار داده است(47و46و37و14و12و6و .)2ويروس نيل

میزبان حائز اهمیت است .از طرفی به واسطه خصلت طبیعی

غربي در سراسر اياالت متحده ،آمريكاي مركزي و جزاير

رتروویروسها که ناشی از رونوشت برداري معکوس از ژنوم

كارائيب در سال  2002و سپس در سال  2004به آمريكاي

آنها است ،وقوع موتاسیون و در نتیجه تنوع ژنوتیپی و فنوتیپی

جنوبي توسعه يافته است(42و41و34و30و26و17و .)6اين

آنها از تعداد باالیی برخوردار است و همین خصلت است

بيماري همچنين تا شمال آمريكا نيز توسعه يافته است و 7

که ارزش تشخیصی بسیاري از آزمونهای آزمایشگاهی را

ايالت كانادا را در سال  2001متاثر نموده است( .)27فعاليت

زیر سئوال میبرد .مقاالت زیادي را میتوان یافت که به اعداد

ويروس نيل غربي در مجمع الجزاير گوادلوپيان و جزاير

و ارقام خاصی تحت عنوان حساسیت و ویژگی در تستها

غربي فرانسه براي اولین بار در سال  2002در بین جمعيت

ي تشخیصی اشاره نموده اند .تکرار همین آزمونها توسط

اسبها و طیور رديابي شده است( .)43در طی سالهای 2001

محققین دیگر معموال با نتایج متفاوتی همراه بوده که علت

تا  2004در منطقه آستاراخان ،آنتي بادي هايي عليه ويروس

این مسأله را میتوان در تنوع ژنتیکی این ویروسها جستجو

نيل غربي در تمام گونههای حيواني (اسب ،گاو ،شتر ،خوك

نمود .در حال حاضر کنترل کم خونی عفونی اسبان بر اساس

و گوسفند) بررسي شده است( .)54بر اساس يك مطالعه که

تعیین و شناسایی ویروس کم خونی عفونی اسب و آنتی

روي  13جامعه انسانی در  7استان ايران (آذربايجان شرقي،

باديهای ضد آن پایه ریزي شده است PCR .و االیزا جزو

گيالن ،خراسان ،تهران ،اصفهان ،كرمانشاه و خوزستان) اجرا

روشهایی هستند که جهت شناسایی دامهای آلوده کاربرد دارد.

شد و در سال  1976گزارش گرديد ،از  698سرم انسان،

در این مطالعه با روش االیزا ردپاي این بیماري در اسبهای

 86مورد( )%26/6آنتي بادي هايي عليه ويروس نيل غربي

منطقه بررسی گردید .ويروس كم خوني عفوني اسب در تمام

داشتند.نتایج مثبت در  6استان از مجموع  7استان ( به جز

قارهها به جز قطب جنوب شناسايي شده است .در اروپا اين

آذربايجان شرقي) ديده شد ،با باالترين گستره در دزفول كه

بيماري در مناطق شمالي و مركزي بيشترين شيوع را دارد(.)39

در استان خوزستان قرار دارد(.)45

بررسيهای سرم شناسي گسترده با استفاده از آزمون

در اين مطالعه شواهد نشان مي دهد كه ويروس نيل غربي

نشان مي دهد كه ميزان آلودگي در اياالت متحده 1/5-2/5

در استان تهران حداقل از سال  3( 2010سرم مثبت از 126

 ،%در كانادا  ،%6در فرانسه ميزان اندك ،در آلمان غربي

AGID

سرم) شيوع داشته است .واردات اسب از خارج خصوص ًا

 % 1/6و در آرژانتين  % 15-25مي باشد( .)44از طرف

كشورهاي اروپايي مي تواند علت وجود نمونههای مثبت در

ديگر،نمونههای مثبت دیگری نیز در بعضي از كشورهاي دنيا

سرمها باشد .با توجه به اطالعات مولف ،اين اولين مطالعه

تعيين شده است(51و40و35و .)25بورگر و همكاران 294

سرواپیدمیولوژیکی ويروس نيل غربي در تهران مي باشد.

اسب را مطالعه كردند و توران و همكاران شيوع  EIAرا در

در اسب آلودگی با ویروس  EIAیک آلودگی دائمی است و

 404اسب از منطقه مرمره تركيه بررسي كردند .آنها متوجه

بهبودي خود به خود تا کنون مشاهده نشده است .حفظ و بقاء

شدند كه در حيوانات مورد مطالعه نمونه سرمی مثبت از نظر

ویروس در سلول اسبهای آلوده نامعلوم است .همان طوري

ابتال به بیماری  EIAموجود نيست(52و .)8در مطالعه مشابه
95
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ديگر شيوع آنتي باديها عليه  EIAنه تنها در اسبها بلكه

مقايسه با ديگر گزارشات نشان مي دهد كه احتماالً مواجهه

در قاطرها و االغهای بخشهای مختلف تركيه با استفاده

با ویروس در ایران رخ نداده باشد.

از آزمونهای  AGIDو  ELISAبراي رديابي مراحل اوليه

تمام موارد شيوع گزارش شده از آنفلونزاي اسبي نوع )EI( A

آلودگي  EIAمورد بررسي قرار گرفت .به همین خاطر 631

در دو دهه گذشته با سويههای  EN-A/H3N8همراه بوده

نمونه سرم از اسب ها ،االغها و قاطرها در  6منطقه جغرافيايي

است( .)44هيچ گزارشي از بيماري با  EN-AlH7N7در 25

متفاوت از تركيه گرفته شد و همگي جهت  EIAبررسی شدند

سال گذشته وجود ندارد و گزارشات معدود سرمي ميتواند به

و هيچيك از نظر  EIAمثبت نبودند( .)1به صورت مشابه

استفاده از واكسنهای حاوي آنتي ژن  EN-AlH7N7ارتباط

هدجر و همكاران هيچ سرم مثبتي از  EIAرا در اسبهای

داشته باشد( .)36وجود نسب و سویه ويروس در همه گير

سلطان نشين عمان يافت نكردند( .)23هم چنین مطالعاتي در

شناسي بيماري اهميت دارد زيرا تفاوت آنتي ژنتيكي بين

خصوص  EIAدر استان آذربايجان شرقي ايران روي اسبها

سویهها مي تواند براي مقابله با حفاظت حاصل از آلودگي

به تنهايي صورت گرفت كه از روش  ELISAاستفاده مي كرد

طبيعي يا واكسيناسيون كافي باشد .گسترش وسيع استفاده از

و به هيچ نمونه مثبت سرمي برخورد نكرد(.)22

هواپيما براي نقل و انتقال اسبها بين كشورها در طول مدت

دادههای مطالعه حاضر حضور آنتي بادي عليه ويروس EIA

كوتاه،شيوع ويروس آنفلونزاي اسبي را افزايش داده است و

را در استان تهران تاييد مي كند .اگرچه ميزان آن پايين مي

اين در شيوع بيماري آنفلونزاي اسبي نوع  Aدر اسبهای

باشد (كمتر از  .)%1اين آلودگی مي تواند به علت واردات

آفريقاي جنوبي در ارتباط با ويروسي از آمريكاي شمالي و

اسبهای سرم مثبت از خارج باشد.

شيوع قبلي در هنگ كنگ در سال  2003نشان داده شده است.

شواهد سرم شناسي آلودگي با ويروس تورم سرخرگي اسبي

در هر دو مورد ويروس توسط اسبهای وارداتي آورده شده

( )EAVدر جمعيت اسبهای آمريكاي شمالي و جنوبي،

بود .در سالهاي  2007-2008شیوع بیماری توسط سویه

اروپا ،آفريقا ،آسيا و استراليا يافت شده است( .)44شيوع

 H3N3در ژاپن ،استراليا ،مغولستان و چين گزارش شد(.)56

اخير بيماري در آمريكاي شمالي ،بريتانيا ،اسپانيا ،ايتاليا،

در اواسط آگوست  2007شيوع  EIدر قسمتی از جمعيت

فرانسه ،لهستان ،هلند ،آفريقاي جنوبي و آلمان تاييد شده

اسبهای واكسينه شده ژاپن رديابي شد( .)56بعدا ً در همان

است( .)15اين احتمال وجود دارد كه بيماري اكنون در

ماه EI ،در جمعيت اسبهای بومي استراليا رديابي شد.

اغلب كشورهاي داراي جمعيت باالي اسب وجود داشته

آلودگي  EIبه سرعت در هر دو كشور شيوع يافت و در

باشد .داد و ستد بين المللي اسبها و اسپرم منجمد مي تواند

نهايت بيش از  75000حيوان را در استراليا آلوده نمود .مصر

در شيوع  EAVدخالت داشته باشد .در مجموع  %2از کل

نيز يك شيوع  EIVرا از جوالي تا سپتامبر  2008گزارش

اسبهای موجود در اياالت متحده به همراه  %6/8اسبهایی

نمود .در حاليكه بيشتر گزارشان از آلودگيهاي  EIدر اروپا

که مورد عمل جراحی قرار میگیرند نسبت به  EAVاز

و آمريكا جنوبي مي باشد،بيماري در هند در هفته آخر جون

لحاظ سرمی مثبت بوده اند( .)44بولوت و همكاران 380

 2008در اياالت جامو و كشمير  20سال بعد از شيوع اول

اسب را که فاقد عالئم بالینی بيماري بودند مطالعه كردند.

در سال  1987گسترش يافت و به بخشهاي مختلف كشور

آنها دريافتند كه  89عدد ( )%23/4از نمونهها در آناتولي

سرايت نمود .در سال  1987اياالت شمال هند ابتالی فراگیر

مركزي تركيه از لحاظ سرولوژیکی مثبت مي باشند(.)7

به بيماري  EIرا تجربه كردند ،این در حالی بود که حدود

مقایسه درصد آلودگی سرولوژیکی آلودگی به  EAVدر

 83000اسب تحت تاثير بيماري قرار گرفتند.

96
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به علت تشخیص درصد باالي ( )%67/46موارد مثبت ابتال

بعالوه واكسيناسيون ،بهبود شرايط دامداري و قرنطينه براي

به بیماری در نمونههای سرمی موجود در مطالعه حاضر اين

آنفلونزاي  ،Aواكسيناسيون و كنترل پشه براي ويروس نيل

احتمال وجود دارد كه ويروس در ايران در حال شيوع باشد.

غربي ،شناسايي و آزمايش اجباري با ريشه كني اسب آلوده

در نتيجه دادهها نشان مي دهد كه تمام چهار ويروس مورد

براي آنمي عفوني اسب و نهايت ًا واكسيناسيون براي جفت

مطالعه بايد با تكنيكهای مولكولي مثل  RT-PCRرديابي

گيري و كنترل شيوع آرتريت ويروسي در مسير مسابقات،

شوند .بعالوه برنامههای قرنطينه محدود كننده بايد توسط

قرنطينه و حفظ سالمت به شدت پيشنهاد مي شود.

مقامات دولتي ،خصوص ًا براي ويروس نيل غربي به علت

اهميت اين عامل از نظر اشتراك بين انسان و دام اجرا گردد.

جدول  -1نتايج آزمايشات  ELIZAبا استفاده از كيتهای  ELIZAتجاري ( ، IDVETمونته پليير ،فرانسه).

ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ()n

درﺻﺪ ()%

وﯾﺮوس
وﯾﺮوس وﺳﺖ ﻧﯿﻞ

3

2/38

وﯾﺮوس ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺐ

1

0/79

وﯾﺮوس ورم ﺷﺮﯾﺎن اﺳﺐ
وﯾﺮوس آﻧﻔﻠﻮﻧﺰاي A

37

29/36

85

67/46

ﮐﻞ
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