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مقدمه

ویروس تورم سرخرگی اسبان، عامل ایجاد کننده بیماری تورم 

سرخرگی اسبان در اسب، االغ، گورخر و قاطر است. امروزه تردیدهایی 

توانند به این بیماری که شترسانان دنیای جدید نیز میدر مورد آن

اسبان دارای پوشش مبتال گردند، وجود دارد. ویروس تورم سرخرگی 

، سنس مثبت ایویروس تک رشته RNAخارجی کوچکی است و 

 و راسته آرتری ویریده از خانواده آرتری ویروسمتعلق به جنس 

 (.5است ) نیدوویرالس

 افزون روز شکل بهایران درحرفه پرورش و نگهداری اسب  امروزه

ها اسب مختلفی هایماریبرخداد  شیافزااست و  شرفتیپ درحال

. تورم سرخرگی اسبان یک بیماری ستین انتظار از دوربخش  نیدرا

نسبتاً جدید در گونه اسب در جهان است که توجهات بسیاری را به 

جهت اختالل در حمل و نقل و صادرات اسبان، به سوی خود جلب 

های سرولوژی این ویروس به بخش کرده است تا حدی که آزمایش
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ها و نیز قراردادهای مجوز کشش سیلمی ناپذیری از صدور جدایی

 (.5) خرید و فروش اسبان تبدیل شده است

های درمان و ، هزینهسقطی شامل ماریب نیا یاقتصاد ضرر

 ها و نیزهای تنفسی، اختالل در تولیدمثل سیلمیپیشگیری از بیماری

 یماریاگرچه حدت ب باشد.یمو پیشگیری  کنترل ،نهیقرنط یهانهیهز

ر د است. نییپا ناشی از آن ریمرگ و م زانیم اماباشد  ادیتواند زیم

شامل استراحت  یاقتصاد یضررها ،اسبان مسابقه ابتالی صورت

سبان ا نهیو قرنط مسابقه یمجدد برا یکسب آمادگ برای ماریاسبان ب

ه ب توانیم گرید یاقتصاد یهااز ضرر باشد.ینقل م از حمل و شیپ

 ی حامللمیکه قرار است با س ییهاانیماد ونیناسیواکس نهیهز

 ،و فروش دیخر یی،جاجابه یهاتیمحدود زیو ن نندک یریگجفت

 سرم مثبت ی احتماالً حامل وهایلمیاسبان و سکره، هاانیصادرات ماد

ها شامل تیمحدود نیا اشاره نمود. (،ونسینایواکس )حتی به علت

(. بیماریزایی 5)باشد یم زیآنان ن یو من ی حاملهایلمیصادرات س

ایی در زاین ویروس هنوز دقیقا شناسایی نشده است ولی شامل عفونت

باشد. سویه بسیار وحشی و آسیب عروقی می+CD3 هایلنفوسیت

( به دنبال آسیب گسترده عروقی سبب مرگ دام bucyrusبوسایروس)

 (.5گردد )می

وجود  ی تورم سرخرگی اسبانولوژیدمیمهم در اپ یهااز جنبه

هایی است که پس از بلوغ بیمار آلودگی دائمی در سیلمیحالت 

ها برای مدت طوالنی ادامه از منی آن روسیمتناوب و شوند و دفعمی

 صیتشخبرای  ژهیروش حساس و و استفاده از یک نیبنابرا یابد،می

ضروری حساس  یهاتیمراقبت از جمع نیهمچن وی ماریب عیسر

 (.7ست )ا

برداری در این تحقیق از انتخاب شده برای نمونههای استان

 یتوجه قابل تید و جمعنباشیم رانیمهم پرورش اســب در ا مراکز

 نادر اقتصاد ســاکن اسب. یابندیپرورش م هااســتان نیدر اها اسباز 

در ش تالو  است گذارریتأث میمستقریو غ میطور مستقهطق بامناین 

 ،یگذاران بهداشتاستیسی برا اسب یهایماریب وعیش نییتع جهت

باشد. هدف از یم تیاهم حائزدهندگان اسب پرورش دامپزشکان و 

ای ههایی با سابقه یا نشانهاین پژوهش، بررسی میزان آلودگی اسب

بالینی تورم سرخرگی اسبان با ویروس بیماری و ارتباط احتمالی آن با 

 بررسی است.های مورد عواملی چون سن، جنس، نژاد و استان

 مواد و روش کار

رأس اسب از هر دو جنس،  119گیری از تعداد نمونه

ا های بالینی یهای مختلف سنی و نژادهای مختلف با نشانهگروه

سابقه بالینی مرتبط با تورم سرخرگی اسبان شامل تظاهرات 

بیماری تنفسی )تب، ریزش فراوان از بینی، سرفه(، بیماری 

( 11ری، ازپاافتادگی( و سقط جنین )متعصبی )آتاکسی، دیس

 صورت پذیرفت.

از آنجایی که آلودگی با این ویروس به خصوص در صورت  

ماری بالینی بیانتقال از راه تناسلی غالباً باعث بروز شکل تحت

ای هشود و نیز به دلیل آنکه سقط جنین الزاماً همراه با نشانهمی

چون اکثر اسبان مبتال  باشد و همچنینها نمیبالینی در مادیان

تا  5های بالینی مالیم تا متوسط هستند که در طی دارای نشانه

روند لذا برای انجام این تحقیق از روز خود به خود از بین می 9

اخذ سابقه و معاینات بالینی با هدف افزایش احتمال یافتن 

های آلوده به ویروس یا مبتال به بیماری برای نمونه برداری اسب

 (.5) تفاده شداس

منظور ثبت دقیق اطالعات، فرمی طراحی شد و اطالعات به

ی، حضور ماریســابقه بنژاد، جنس،  ،شامل سنمورد نیاز 

و  ی، عصبی، سابقه سقط جنینتنفســ های بالینینشانه

های حاصل از معاینات بالینی به تفکیک برای هر اسب یافته

این روند در فاصله گیری انجام شد. ثبت گردید و سپس نمونه

 صورت گرفت. 1395تا آذر ماه  1391زمانی بهمن ماه 

راس بود که به  119برداری شده های نمونهتعداد اسب

 17/32رأس ) 16: گلستان بودند از تفکیک هر استان عبارت

رأس  37درصد(، تهران  02/32رأس  ) 15درصد(، خوزستان 

 درصد(. 29/11رأس ) 01درصد( و آذربایجان غربی  13/01)

لیتر خون بود که میلی 5اخذ شده از هر اسب شامل  نمونه

کننده انعقاد )شرکت های حاوی فعالاز ورید وداج در لوله

medical FL  .ساخت کشور ایتالیا( جمع آوری گردید

دور در  3222جداسازی سرم به کمک سانتریفیوژ و با سرعت 

ررسی سرولوژی از دقیقه انجام شد و برای ب 12دقیقه به مدت 

ID vet  (Equine Viral Arteritis  ®ID Screenکیت الیزای

Indirect استفاده گردید. این کیت بر اساس االیزای )

های بادیغیرمستقیم طراحی شده است که قادر به ردیابی آنتی

شده توسط سیستم ایمنی اسب بر علیه پپتید اختصاصی تولید

باشد. مراحل انجام تست میسطح ویروس تورم سرخرگی اسبان 

االیزا طبق دستورالعمل شرکت سازنده صورت گرفت و میزان 

های سرم مورد های مثبت و منفی و نیز نمونهجذب نوری کنترل

نانومتر توسط دستگاه قرائت و ثبت  152آزمایش در طول موج 

 گردید.
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 های بالینی بیماری.نشانهها با ویروس تورم سرخرگی اسبان بر حسب سابقه یا فراوانی آلودگی اسب. 1جدول 

 

 های مورد مطالعه.ویروس تورم سرخرگی اسبان بر حسب استانها با فراوانی آلودگی اسب. 0جدول

 

 های مورد مطالعه.سرخرگی اسبان بر حسب سن در اسب ها با ویروس تورمفراوانی آلودگی اسب. 3جدول 

 

 های مورد مطالعه.ها با ویروس تورم سرخرگی اسبان بر حسب نژاد در اسبفراوانی آلودگی اسب. 1جدول 

 

 های مورد مطالعه.ها با ویروس تورم سرخرگی اسبان بر حسب جنس در اسبفراوانی آلودگی اسب. 5جدول 

 

اگر مقدار متوسط  ت،یطبق دستورالعمل شرکت سازنده ک

و نسبت  352/2از  شتریب نانومتر 152ی در طول موج جذب نور

باشد  3از  شتریب مثبتکنترل ( ODPCی )مقدار متوسط جذب نور

 ریتفس هر نمونه یبرا و سپس بود زایدهنده صحت انجام االنشان

ها بر حسب فرمول زیرمحاسبه نمونهS/P . پذیردمیصورت  جینتا

از نظــر  درصد، 52کمتر از  S/Pهای بانمونهاساس  این و برگردید 

درصد، مشکوک و  62تا 52بین   S/Pهای بانمونهو  یمنف یآلودگ

 ی، از نظر آلودگدرصد 62از  شتریب ای یمساو S/Pی بانمونه ها

 .دیگردمحسوب مثبت 

S/P = OD sample / OD positive control × 100 

نسخه  SPSSافزار تجزیه و تحلیل آماری  با استفاده از نرم

ها از آزمون مربع کای و انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده 19

ه شد. برای یافتن توافق بین دو تست آزمون دقیق فیشر استفاد

دار در معنی≥P 25/2تشخیصی از ضریب توافق کاپا استفاده شد و 

 نظر گرفته شد. 

 نتایج

 1/7) مورد 11شده، یریگاسب نمونهرأس  119از مجموع 

بادی علیه ویروس تورم سرخرگی اسبان درصد( از نظر حضور آنتی

درصد(،  1/1مورد ) 5 بیمثبت به ترت نمونه سرم 11بودند. از مثبت 

یا سابقه درصد( دارای  52مورد ) 0درصد( و  7/06مورد ) 1

-یان عصبتوام و نیسقط جن ،یتنفسی بیماری نیبال یهانشانه

یماری ی بنیبال یهانشانههیچ اسبی با سابقه یا  .تنفسی بودند

سقط جنین در موارد سرم مثبت یافت _عصبی و یا توامان تنفسی

با استفاده از آزمون مربع کای، اختالف آماری (. 1د )جدول نش

 لینیهای باحضور سابقه یا نشانهو  موارد سرم مثبتداری بین معنی

 .(>221/2P) مشاهده شد

 سقط تنفسی_عصبی تنفسی_سقط عصبی تنفسی نوع بیماری   

 15 1 1 6 103 گیری شدههای نمونهتعداد اسب

 (درصد 7/06) 1 (درصد 52) 0 (درصد 2) 2     (درصد 2) 2 درصد( 1/1) 5 ویروس تورم سرخرگی اسبانآلوده با  یهااسبتعداد و درصد 

 آذربایجان غربی خوزستان گلستان تهران استان

 01 15 16 37 گیری شدههای نمونهتعداد اسب

 (درصد 1/03) 5 (درصد 7/6) 3     (درصد 3/1) 0 درصد( 7/0) 1 ویروس تورم سرخرگی اسبانآلوده با  یهااسب تعداد و درصد

 ≥16 15-6 ≤ 5 سن )سال(

 10 120 35 های نمونه گیری شدهتعداد اسب

 درصد( 3/1) 1   درصد( 1/1) 9 درصد(9/0) 1 ویروس تورم سرخرگی اسبانآلوده با  یهااسبتعداد و درصد 

 تروبرد عرب KWPN هلشتاین ترکمن آمیخته نژاد

 1 16  11  11 30 31 گیری شدهنمونههای تعداد اسب

 (درصد 5/10) 1 (درصد 5/6) 3 (درصد 2) 2 (درصد 2) 2     (درصد 1/3)1 درصد( 6/17) 6 ویروس تورم سرخرگی اسبانآلوده با  یهااسبتعداد و درصد 

 مادیان سیلمی جنس

 131 11 های نمونه گیری شدهتعداد اسب

 درصد( 1/5) 1    درصد( 3/07) 3 ویروس تورم سرخرگی اسبانآلوده با  یهااسب تعداد و درصد
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 0درصد(،  7/0مورد ) 1نمونه سرم مثبت به ترتیب  11از 

درصد(  1/03مورد ) 5درصد( و  7/6مورد ) 3درصد(،  3/1مورد )

های تهران، گلستان، خوزستان و آذربایجان غربی مربوط به استان

با استفاده از آزمون مربع کای، اختالف آماری (. 0بودند )جدول 

 وجود داشت هااستانو  موارد سرم مثبتداری بین معنی

(25/2P<). 

های درصد( از اسب 9/0نمونه ) 1های سرم مثبت، از نمونه

 6-15های درصد( از اسب 1/1نمونه ) 9سال یا کمتر،  5با سن 

سال یا بیشتر  16های با سن درصد(  از اسب 3/1نمونه ) 1ساله و 

 یاختالف آمار ،یبا استفاده از آزمون مربع کا(. 3بودند )جدول 

 . مشاهده نشد یسن هایو گروه موارد سرم مثبت نیب یداریمعن

رأس  11شده، برداریرأس اسب نمونه 119به طور کلی از 

رأس از نژاد  KWPN ،31رأس از نژاد  11از نژاد هلشتاین، 

رأس  1رأس از نژاد عرب و  16رأس از نژاد ترکمن،  30آمیخته، 

درصد(  6/17مورد ) 6بت، اسب سرم مث 11از نژاد تروبرد بودند. از

درصد(  5/10مورد ) 1درصد( نژاد عرب،  5/6مورد ) 3نژاد آمیخته، 

درصد( نژاد ترکمن بودند و هیچ مورد  1/3مورد ) 1نژاد تروبرد، 

و هلشتاین یافت نشد )جدول  KWPNمثبتی در میان اسبان نژاد 

 نیب یداریمعن یاختالف آمار ،یبا استفاده از آزمون مربع کا (.1

 .و نژاد مشاهده نشد موارد سرم مثبت

درصد( مربوط به  1/5مورد ) 1نمونه سرم مثبت،  11از 

های نر بود درصد( مربوط به اسب 3/07مورد ) 3های ماده و اسب

با استفاده از آزمون مربع کای، اختالف آماری (. 5)جدول 

 .شدنمشاهده  جنسو  موارد سرم مثبتداری بین معنی

 بحث

 9/91االیزا به علت داشتن سرعت، حساسیت ) تست تجاری

درصد( مناسب برای تشخیص آلودگی  3/91گی )ژیو و درصد(

ها با ویروس تورم سرخرگی اسبان )با توجه به ابتالی اسب

(. 13گیرد )ها( مورد استفاده قرار میبالینی بسیاری از اسبتحت

ه است ک های تجاری االیزا به قدری افزایش یافتهامروزه دقت تست

سازی سرم به کار ها را به جای تست استاندارد خنثیتوان آنمی

های تجاری الیزا برای تورم (. حساسیت و ویژگی کیت9،13برد )

سرخرگی اسبان تا حدی باال است که از سوی موسسه تحقیقات و 

توسعه دامپزشکی آمریکا به عنوان تستی مناسب برای جایگزینی 

سازی ویروس توصیه شده است خنثی آزمون استاندارد طالیی

(1،6.) 

chung  حساسیت و ویژگی تست  0213و همکاران در سال

( 3اند )درصد بیان کرده 1/99و  5/95االیزای رقابتی را به ترتیب 

ولی این حساسیت مورد پذیرش برخی پژوهشگران واقع نشده است 

 مو این تست را هنوز جایگزین مناسبی برای تست خنثی سازی سر

(. در طی دو تحقیق جداگانه که توسط موسسه 6دانند )نمی

 1151و  1035تحقیقاتی اسب گالک انجام پذیرفت، به ترتیب 

راس اسب با تست االیزا مورد بررسی قرار گرفتند. موارد حساسیت 

زی سادست آمده در مقایسه با تست استاندارد خنثیو ویژگی به

درصد و نیز   3/91و   9/91ویروس در این دو تحقیق به ترتیب  

(. سازمان جهانی بهداشت 1درصد اعالم گردید ) 7/91و   6/99

میالدی تست االیزا را به  0213( در دستنامه سال OIEحیوانات )

های سرولوژی جمعیت اسبان عنوان تست پیشنهادی برای بررسی

 کند.معرفی می

ختلف های مداریهای اخذ شده در این مطالعه از اسبنمونه 

 های موجوداستان کشور با جمعیت زیاد اسب، تهیه گردید. اسب 1

ها به منظور مسابقات پرش و سرعت، تولیدمثل و در این اسبداری

شدند. تحقیقات متعددی در مورد آموزش سوارکاری نگهداری می

بررسی سرولوژی تورم سرخرگی اسبان در مناطق مختلف دنیا 

ر اساس مناطق مختلف جغرافیایی صورت گرفته و نتایج متفاوتی ب

های آزمایشگاهی مورد استفاده، بدست آمده است. در همین و روش

ثیر حضور ویروس را در کشورهای أراستا شواهد سرولوژی، ت

بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، لهستان، هلند، بلژیک، آلمان، 

 (.5دهد )آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا نشان می

اری در حال گسترش به کشورهای پاک از نظر این بیم

باشد. نیوزلند و ژاپن از کشورهایی هستند که هرگز بیماری می

ل المللی و انتقاها گزارش نشده است. حمل و نقل بینبیماری در آن

ال های مبتگردد. فراوانی داماسپرم منجمد سبب انتقال بیماری می

ابتال در بین نژادهای مختلف های اسب و نیز میزان در بین جمعیت

درصد از اسبان آمریکا سرم مثبت  0بسیار متفاوت است. تقریباً 

(. 1:1هستند )به کمک تست خنثی سازی سرم با تیتر باالتر از 

مثل  درصد از مراکز پرورش اسب شاغل به امر تولید 05حدود 

واکسینه  اسبان دارای حداقل یک رأس اسب سرم مثبت غیر

کشی هایی که به طور کلی برای نسلها و اسبانهستند. مادی

 (.5شوند با احتمال بیشتری سرم مثبت هستند )استفاده می

Constable  فراوانی اسبان سرم  0217و همکاران در سال

درصد از اسبان  01مثبت را درآمریکا بدین صورت گزارش نمودند: 

درصد از اسبان خونگرم  6/3 درصد از اسبان تروبرد، 5/1استانداردبرد، 
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درصد از اسبان خونگرم وارد  19درصد از اسبان کوارتر. تقریبًا  6/2و 

شورهای ها از کبادی مثبت و بیشتر آنشده به کشور آمریکا از نظر آنتی

درصد  93درصد از اسبان خونگرم و  55حدود آلمان و هلند بودند. در 

سرم نیز  هید از اسبان ترکدرص 01و  شیکشور اتر زانیپیل یهااز اسب

 3/3 ونانیشده در کشور یآورجمع ینمونه سرم 1222از . مثبت بودند

 نبالد به کایدر دو کشور انگلستان و آمر یماریدرصد مثبت بودند. ب

 .(5واردات اسب و اسپرم رخ داده است )

Bulut  021با بررسی سرولوژی روی  0210و همکاران در سال 

مختلف ترکیه، میزان آلودگی با این ویروس را  راس از اسبان مناطق

با  0216و همکاران در سال  Asar(. 0درصد اعالم نمودند ) 1/03

رأس اسب از مناطق مختلف ترکیه،  021بررسی سرولوژی روی سرم 

رأس  02درصد ثبت نمودند. در این تحقیق  1/12فراوانی سرولوژی را 

و  Marenzoni(. 1ند )رأس نریان سرم مثبت اعالم شد 0مادیان و 

راس اسب  316با بررسی سرولوژی روی  0213همکاران نیز در سال 

 16سازی سرم، فراوانی سرمی در کشور ترکیه با کمک روش خنثی

 (.12درصد را به ثبت رساندند )

Hussein  با بررسی سرولوژی  0216و همکاران در سال

درصد  61/1می راس از اسبان عراق با روش االیزا، فراوانی سر 161

با بررسی  0216و همکاران در سال  Talafha(. 6را اعالم نمودند )

الیزا )با کیت مشابه راس از اسبان اردن با روش ا 051سرولوژی 

درصد ثبت کردند  1/0فراوانی سرمی این ویروس را  ،تحقیق حاضر(

(11 .) Turnball  با بررسی سرولوژی  1991و همکاران در سال

های کشور امارات متحده عربی با کمک رأس از االغ 60روی خون 

درصد  51/1سازی سرم، رخداد سرمی این بیماری را تست خنثی

 (.15اعالم نمودند )

Mirsaeedi Farahani  با بررسی  0211و همکاران در سال

ابه تحقیق حاضر( روی سرولوژی با کمک تست االیزای تجاری )مش

درصد )یک  76/2راس اسب، فراوانی آلودگی با ویروس را  106

نمونه مثبت( ثبت نمودند و با مقایسه رخداد سرمی این ویروس با 

ا این آلودگی بسایر مناطق دنیا به این نتیجه رسیدند که احتمااًل 

 (.11) ویروس در ایران بسیار کم باشد

 ق حاضر مبنی بر میزان آلودگیبا در نظر گرفتن نتایج تحقی

های بالینی در چهار استان های با سابقه یا نشانهدرصد از اسب 1/7

توان به این نتیجه رسید که احتماالً آلودگی با ویروس کشور می

های کشور نیز وجود داشته تورم سرخرگی اسبان در سایر استان

و نیز  ی آنبالینباشد و اهمیت این بیماری با توجه به ویژگی تحت

تحقیقات میدانی اندک، در ایران بیشتر از حد انتظار باشد و این 

رود تا واردات اسبان آلوده به این ویروس و نیز نقل و احتمال می

شده های توصیهها )با کمک روشانتقال بدون نظارت و کنترل اسب

از سوی سازمان جهانی بهداشت حیوانات( در بین مناطق و 

لف کشور سبب گسترش این ویروس در کشور شده های مختاستان

 باشد.

های سرم مثبت ثبت شده در بررسی حاضر به بیشترین اسب

ند گلستان و تهران بود ،های آذربایجان غربی، خوزستانترتیب از استان

 مواردداری بین با استفاده از آزمون مربع کای، اختالف آماری معنی و

. با توجه به آنکه (>25/2P) مشاهده شد هااستان این وسرم مثبت 

و نیز بین  (=20/2P) غربیهای تهران و آذربایجانبین استان

اختالف آماری  (=207/2P) های گلستان و آذربایجان غربیاستان

، شاید داشتن مرز مشترک با کشور ترکیه و عدم داری وجود داردمعنی

عیت راوانی بیشتر جمکننده فجایی اسبان، توجیهنظارت دقیق بر جابه

اسب آلوده با ویروس تورم سرخرگی اسبان در استان آذربایجان غربی 

 های مورد بررسی در این تحقیق باشد.در مقایسه با سایر استان

بیشترین میزان آلودگی در اسبان دارای سابقه یا 

مورد( و  1مورد(، سقط جنین ) 5های بالینی تنفسی )نشانه

استفاده مورد( مشاهده گردید که با  0عصبی )_توأمان تنفسی

موارد بین ی دارمعنیبسیار از آزمون مربع کای، اختالف آماری 

د مشاهده شسرم مثبت و اسبان دارای سابقه یا نشانه بالینی 

(221/2P<)ی اندک و غالباً های بالین. با توجه به بروز نشانه

بالینی در اسبان مبتال به ویروس تورم سرخرگی اسبان، بر تحت

نی های بالیگیری هدفمند بر اساس سابقه و یا نشانهلزوم نمونه

دار بودن ارتباط بین میزان گردد. از طرف دیگر معنیتأکید می

های تنفسی، سقط و توامان ها با ویروس و نشانهآلودگی اسب

لزوم توجه بیشتر دامپزشکان به  ،(>25/2P)تنفسی -عصبی

ینی های بالبیماری تورم سرخرگی اسبان هنگام برخورد با نشانه

 نماید. مشابه در اسب را گوشزد می

با استفاده از آزمون مربع کای، اختالف آماری در مطالعه حاضر 

نشد. مشاهده  هاجنس دامپاسخ االیزا و موارد مثبت داری بین معنی

Constable  فراوانی بیشتر آلودگی با به  0217و همکاران در سال

اند های سرولوژی اشاره کردهها در طی بررسیاین ویروس در مادیان

ها از هر دو راه انتقال عمودی و افقی (. نظر به اینکه آلودگی مادیان5)

ها برای شرکت ( و از طرف دیگر مادیان0دهد )با این ویروس رخ می

مثل اسبان  گیری در مراکز تولیدبقات و یا به منظور جفتدر مسا

ا هشوند، شاید آلودگی بیشتر با این ویروس در مادیانجا میبیشتر جابه

 به این دالیل قابل توجیه باشد. 
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ه ها بحال هیچ گونه حساسیت نژادی برای ابتالی اسبهتاب

د انتوویروس تورم سرخرگی اسبان گزارش نشده است و ویروس می

(. در تحقیق 5،7نژادهای اسب سبب ایجاد بیماری شود ) در تمام

داری بین نژاد و آلودگی اسبان با این حاضر نیز ارتباط آماری معنی

ویروس ثبت نگردید که البته علت این یافته را در بررسی حاضر 

های اخذ شده از توان ناشی از پراکندگی ناهمگون تعداد نمونهمی

 کشور دانست. نژادهای مختلف

اگرچه مطالعه حاضر، آلودگی با ویروس تورم سرخرگی اسبان 

های بالینی مرتبط با این ویروس های دارای سابقه یا نشانهرا در اسب

 توان نقش سایر عوامل پاتوژن مانند هرپسنشان داده است اما نمی

ها و نیز ویروس سمیان، رینوویروسهای تیپ یک و چهار تکویروس

 (.1های بالینی رد کرد )آنفلوانزای اسبان را به عنوان علل بروز نشانه

مطالعه حاضر، آلودگی با ویروس تورم سرخرگی اسبان را که 

یکی از عوامل محتمل برای ایجاد بیماری تنفسی و سقط در تک 

حساس  استان کشور با کمک روشی 1های باشد در اسبسمیان می

تأیید نمود. با توجه به توانایی این ویروس در ایجاد حالت  ژهیو و

ها و متعاقب آن انتشار ویروس در بین آلودگی دائمی در سیلمی

 هایحیوانات سالم از طرق انتقال عمودی و افقی، لزوم اجرای برنامه

هماهنگ در سطح کشور برای کنترل و پیشگیری از اشاعه این 

 گردد.ویروس، خاطر نشان می

 یپاسگزارس

دانند تا مراتب قدردانی خود را از زحمات الزم میویسندگان ن

 خانی و آقای، آقای دکتر فرهاد موسیتمایآقای دکتر ایرج اشرافی 

 به عمل آورند.مهندس خرمالی 

 تعارض منافع

تعارض در منافع گزارش نشده است. سندگانینو نیب
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Abstract 
BACKGROUND: Equine arteritis virus (EAV) causes respiratory disease, abortion and sometimes, neurological signs. 

Stallions which are permanently infected with the virus, are the constant carriers of the virus in their semen and transmit 

the virus to other horses through sexual contact. 

OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate EAV infection in horses in four provinces of Iran and its 

relationship with age, sex, and race. 

METHODS: Blood samples were taken from 149 horses with different sex, age and race with history or clinical signs 

associated with equine viral arteritis, including the manifestation of respiratory disease (fever, nasal secretion, 

coughing), nervous signs (ataxia, dysmetria, recumbency) and abortion. The commercial ELISA kit was used for viral 

antibody detection. 

RESULTS: From 149 sampled horses, 11 cases (7.4%) were found to be positive for EAV. Seropositive cases were 

recorded in Tehran (2.7%), Golestan (4.3%), Khuzestan (6.7%) and West Azerbaijan (23.8%) provinces. 

CONCLUSIONS: This survey confirmed the presence of EVAV in horses from four provinces of Iran with the 

sensitive (98.3%) and special (98.9%) test. Therefore, consideration should be given to the control and prevention 

programs for the spread of this virus. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Frequency of infected horses with equine arteritis virus according to history or clinical signs. 
Table 2. Frequency of infected horses with equine arteritis virus according to provinces. 

Table 3. Frequency of infected horses with equine arteritis virus according to age. 

Table 4. Frequency of infected horses with equine arteritis virus according to breed. 

Table 5. Frequency of infected horses with equine arteritis virus according to sex. 

Journal of Veterinary Research 

J Vet Res, Volume 75, Number 2, 2020 

10.22059/jvr.2018.259384.2805 

 

 

Original Article 

Bastani, B., Raoofi, A., Madadgar, O., Akbarein, H. (2020). A Survey of Equine Viral Arteritis Virus Infection by 

ELISA in Horses with History or Clinical Signs of Disease in Four Provinces of Iran. J Vet Res, 75(2), 200-207. 

https://doi.org/10.22059/jvr.2018.259384.2805 

 

https://doi.org/10.22059/jvr.2018.259384.2805
https://doi.org/10.22059/jvr.2018.259384.2805

