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ارزیابی غلظت سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید  Aسرمی در اسبهای مبتال به گورم
علی حسنپور ،*1حمیدرضا علیپور خیرخواه ،2سینا

مقدم3

 -1دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -2دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -3دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد
*نویسنده مسئول مکاتبات:

اسالمی ،شبستر ،ایران.

a_hasanpour@iaut.ac

(دریافت مقاله 59/12/23 :پذیرش نهایی)59/8/11 :

چکیده
این مطالعه روی  22رأس اسب مبتال به گورم و  22رأس اسب سالم (کشت منفی) در اسبداریهای اطراف تبریز بهمنظور بررسیی
سطوح سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید  Aسرمی انجام پذیرفت .بیماری در اسبهای مبتال به گورم بر اساس نشانههیای آزمایشیااهی و
بالینی تأیید شد .بعد از تأیید آزمایشااهی از طریق کشت نمونهها ،از دام مربوطه نمونه خون از ورید وداج اخذ و پی

از دداسیازی

سرم ،مقادیر پروتئینهای فاز حاد (هاپتوگلوبین و آمیلوئید  Aسرمی) اندازهگیری شد .میاناین میزان آمیلوئید  Aسیرمی در اسیبهیای
گروه بیمار  2272/13±962/29 mg/dlو در گروه شاهد  1662/22±392/26 mg/dlبود .میاناین سطح سرمی هاپتوگلوبین در اسبهای
مبتال  1291/26±277/61 mg/dlو در گروه شاهد  221/22±112/11 mg/dlبود .میاناین هر دو پارامتر در اسبهای گروه بیمار بهطیور
معنیداری بیشتر از گروه سالم بود ( .)p>6/69در گروه بیمار در بررسی همبستای بین پارامترهای سرمی اندازهگییریشیده ،مشیص
گردید که ارتباط معنیداری بین آنها ودود ندارد ( r=6/262و  .)p<6/69نتیجه نهایی اینکه بیماری گورم در اسبها باعی

افیزای

سطوح سرمی پروتئینهای فاز حاد میشود و بنابراین در درمان اسبهای مبتال به گورم این موضوع باید لحاظ گردد.
کلیدواژهها :پروتئینهای فاز حاد ،گورم ،اسب.

722

علی حسن پور و همکاران

ارزیابی غلظت سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید ...

غیرمستقید در جایگاه آلوده تا یاد مااه پاس از خارو

مقدمه
بیمااااری کتاااو یاااا گاااورم ( )stranglesیکااای از
بیماریهای حاد اسبها میباشد که در اثار آلاودگی باا
اساااترپتوکوکوک اکاااویی حاصااای مااایشاااود کاااه از
خصوصایات آن التهاا

حااد قسامت فوقاانی دسااتگاه

اسبهای مباتال ممکان اسات صاورت گیارد .آلاودگی
مخاط بینی و حلاق ،تاورم حااد حلاق و بینای و نفاو
میکرو

به عقدههای لنفاوی موجب چرکای شادن آن

میشود و ممکن است عفونت باه ساایر انادامهاا نفاو

تنفس و چرکین شادن عقادههاای لنفااوی اسات .ایان

کرده باعث ایجا کانونهای چرکی در کلیاه ،مغاز ،کباد،

بیماری در تمام دنیا وجود دارد ولای در اثار کاد شادن

طحال و مفاصی شود ( Boyle et al., 2009; Timoney

تعداد اسبها و پیشرفت روش درماان از اهمیات آن در

 .)et al., 2008; Weese et al., 2009عفونااتهااای

بیشتر کشاورها کاساته شاده اسات .واگیاریهاای ایان

قسمت فوقانی دستگاه تنفس توأم باا ترشاحات چرکای

بیماری که در بین واحدهای سوار نظاام ارتاش و یاا در

بینی و بزرگ شدن عقدههای لنفاوی زیر گلاو مشخصاه

اصطبیهای متعلق به اسبهای بارکش روی مایداد ،باه

بیماری کتو است .در مراحای ابتادایی ،بیمااری ممکان

مقدار زیادی کاهش پیدا کرده است .اکنون واگیریهاای

است با بیماری تورم سرخرگی ویروسی اسابان اشاتباه

کوچااد در بااین اساابهااای چوگااان و مسااابقه و یااا

شود ،ولی در این بیماری عقده لنفااوی باه انادازه کتاو

آموزشگاههای سوارکاری دیده مایشاود ( Guss et al.,

بزرگ نمی شود ( Stephen et al., 2004; Sweeney et

2009; Newton et al., 2000; Davidson et al.,
 .)2008تنها اسبها نسبت به این بیماری حساک مای-

 .)al., 2005در بیماااری گااورم تغییاارات بیوشاایمیایی

باشند و گرچه در هر سنی ممکان اسات مباتال گردناد،
ولی در سنین بین  1تاا  9ساالگی حساسایت بیشاتری
دارند .بیماری ممکن است در هر فصی از سال بروز کند
ولی در آ

و هوای سارد و مرطاو

احتماال بیمااری

بیشتر است .اگرچه پس از بیماری ایمنی محکمی ایجااد
میشود ،اما اگر حدت میکرو

زیاد باشاد ،یاد اساب

ممکن است در فاصله  9ماه به ید عفونت مجدد دچاار
شود و بیماری در گروه اسبها باقی بماند .منبع عفونت
در بیماری کتو ترشحات بینی دامهای مباتال اسات کاه
مراتع و علوفه و آبشخور را آلوده میسازد .اسابهاای
آلوده تا  4هفته پس از نشانههای درمانگاهی ،عفونات را
منتشر میسازند .میکرو

عامی بیماری نسابتا در برابار

شاارایم محاایم مقاااوم اساات و از ایاان جهاات انتقااال
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زیادی ممکان اسات در سارم حیاوان ایجااد شاود کاه
بررسی این تغییرات کمد زیادی در پیشگیری و کنتارل
این بیماری خواهد نمود .ازجمله اینکه بررسی وضعیت
پااروتئینهااای فاااز حاااد ساارم حاااسز اهمیاات اساات.
پروتئینهای فاز حاد یدسری پاروتئینهاای پالسامایی
هستند که در زمان عفونت ،التها

و ضربه افازایش یاا

کاهش مییابند .اکثر پروتئینهای پالساما در کباد سانتز
می شوند .بعضی از پروتئین های پالسامایی مثای گاماا-
گلوبولینها در پالسماسیها ساخته مایشاوند و برخای
دیگر در نقاطی دیگر همچون سلولهای آندوتلیال سانتز
می گردند .این پروتئینها در پاسا باه التهاا  ،غلظات
پالسما را افزایش (پروتئینهای فاز حاد مثبت) یا کاهش
(پااروتئینهااای فاااز حاااد منفاای) م ایدهنااد .از جملااه
پروتئینهای فاز حاد ،هاپتوگلوبین و آمیلوسید  Aسارمی
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میباشد کاه در اساب حااسز اهمیات باوده و در مواقاع
التها

احتمال افزایش آنها وجود دارد .آمیلوسید  Aسارم

مواد و روشها
این مطالعه روی  31رأک اسب مباتال باه گاورم در

یکی از بزرگترین پروتئینهای فاز حاد در اساب مای-

زمسااتان  1354در اساابداری هااای اطاارا

باشد .غلظت این مااده در شارایم ساالمت خیلای کاد

مدتزمان  3ماه انجام گرفت (ید مورد از نمونهها باه-

است ،اما در شارایم التهاابی باهشادت و در طای چناد

دلیی تجزیه بیش از اندازه گلبولهای قرمز حذ

شاد و

ساااعت خیلاای زیاااد ( 111 mg/Lیااا  )1111ماایشااود

 25مورد جهات مطالعاه ماورد اساتفاده قارار گرفات).

( .)Browning et al., 2004; Chavan et al., 2005از

اسبهای بیماار بار اسااک نشاانههاای آزمایشاگاهی و

دیگاار مااوارد ایاان پااروتئینهااا در اسااب ماایتااوان بااه

بالینی (کشت ترشحات بینی و در صورت درنااآ عقاده

فیبرینااااوآن ،آلبااااومین ،هاااااپتوگلوبین و آلفااااا -1

لنفی از ترشحات آن جهت جداساازی اساترپتوکوکوک

تبریااز در

گلیکوپروتئین اشاره کرد .دو مورد اخیر جاز پاروتئین-

اکویی) تأیید شدند .از دامها بعد از اخذ تاریخچه ،نمونه

های فاز حاد مثبت می باشند ،درحالیکه آلباومین جاز

خااون از وریااد ودا اخااذ و ساارم آن جداسااازی شااد.

پروتئینهای فاز حاد منفی بهشمار میآیاد .هااپتوگلوبین

همچنین از  31رأک اسب سالد (کشت منفای) نیاز باا

یکی از پروتئین های فاز حاد اسات و میازان پالسامایی

شرایم سنی و تغذیاهای و مادیریتی یکساان باه عناوان

آن در وضااعیتهااای التهااابی مختلاام بااا ماایرود.

گروه سالد نمونهبرداری شد (تعداد سه نمونه سرمی به-

هاپتوگلوبین باه هموگلاوبین متصای مایشاود و ناوعی

دلیی تجزیه گلبولهای قرمز حاذ

و  21ماورد جهات

کمپلکس محکد غیرکوا نسی ( )Hb-Hpمیسازد .مقدار

مطالعه مورد استفاده قرار گرفت) .در هار نموناه خاونی

هاپتوگلوبین هر دسیلیتر پالسمای انسان ظرفیت اتصاال

تهیهشده پس از جداسازی سرم مقادیر پروتئینهای فااز

به  41تا 181میلیگرم هموگلاوبین را دارد .هموگلاوبین

حاد شامی هاپتوگلوبین و آمیلوسید  Aسرم انادازهگیاری

آزاد از گلومرولها میگذرد و وارد توبولها مایشاود و

شد .هاپتوگلوبین سارم باا اساتفاده از کیات اختصاصای

میکند .اما ،کمپلکس  Hb-Hpبه

ا یاازا ( ;K-ASSAY Horse Haptoglobin ELISA

حدی بزرگ است که نمیتواند از گلومرول بگذرد .لاذا،

 )Kamiya Biomedical Companyساااخت کشااور

به نظر میرسد وظیفه هاپتوگلوبین جلاوگیری از اتاال

امریکا اندازهگیری شد .این کیت قاادر باه انادازهگیاری

هموگلوبین آزاد از راه کلیه باشد .این کار باعاث حفا

هاپتوگلوبین سرم اسب بهطور اختصاصی بوده و اسااک

آهن ارزشامند موجاود در هموگلاوبین مایشاود تاا از

آن ایمونواسی میباشد (.)Eckersal , 2000

معمو در آنجا رسو

دسترک بدن خار نشود ( Petersen et al., 2004; Pihl

آمیلوسیااد  Aساارم بااا اسااتفاده از کیاات ا یاازا

 .)et al., 2013ایان مطالعاه باهمنظاور بررسای ساطو

( )Innovative Researchساااخت کشااور آمریکااا باار

سرمی پروتئینهای فاز حاد (هاپتوگلوبین و آمیلوسیاد A

اساک ایمونواسی اندازهگیری شد.

سارم) در اسابهاای مباتال باه گاورم و مقایساه آن باا

 -تحلیل آماری داد ها :بارای واکااوی آمااری دادههاا از

اسبهای سالد انجام گرفت.

نرمافزار  SPSSویرایش  21استفاده شد .جهات مقایساه
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آماااری

پارامترهااا در بااین دو گااروه از روش آماااری  T-testو

آمیلوسیااد  Aساارمی در بااین دو گااروه اخااتال

جهت تعیین ارتباط بین پارامترهای سرمی با همدیگر در

معنیداری ( )p= 1/111را نشان داد (جدول  .)1میانگین

گاااروه بیماااار از روش آمااااری تعیاااین همبساااتگی

سطح سرمی هاپتوگلوبین در اسابهاای مباتال mg/dl

( )Correlationاستفاده گردید .مقادیر  p<1/19معنایدار

 1298/21±244/1و در گاااااروه شااااااهد

در نظر گرفته شد.

 121/51±181/18بود که اختال

mg/dl

میانگینها در باین دو

گروه معنیدار ( )p= 1/111باود (جادول  .)1در گاروه
بیمااار در بررساای همبسااتگی بااین پارامترهااای ساارمی

یافتهها
میانگین میزان آمیلوسید  Aسرمی در اسبهای گروه
بیماااااااار  2145/13±995/59 mg/dlو در گاااااااروه

اندازهگیریشده ،مشخص گردید که ارتبااط معنایداری
بین آنها وجود ندارد ( r= 1/295و .)p=1/198

شااهد  1912/51±391/19 mg/dlباود .میاانگین میازان
جدول  -1مقایسه میانگین مقادیر سرمی پروتئینهای فاز حاد (هاپتوگلوبین و آمیلوسید  Aسرم) در اسبهای مبتال به گورم و سالد
گروه

تعداد

میاناین ±انحراف استاندارد

بیمار

25

2141/13 ± 995/59

()mg/dl

سالد

21

1912/51 ± 391/19

هاپتوگلوبین

بیمار

25

1298/21 ± 244/11

()mg/dl

سالد

21

121/51 ± 181/18

پارامتر سرمی
آمیلوسید

بح

A

و نتیجهگیری

T

8/89
5/18

سطح معنیداری
()p-value
1/111
1/111

مبتال به رودوکوکوزیس اندازهگیری آمیلوسید  Aسرم به-

گورم در اسبها باعث لنفادنوپااتی و پنوماونی باا

عنوان معیار تشخیصی بیان شده اسات ( Cohen et al.,

نشانههای سرفه ،بیاشتهایی ،تب ،عدم سرزندگی ،تاکی-

 .)2005در اساابهااای مبااتال بااه آنفلاوانزا ،آمیلوسیااد A

پنااه ،صااداهای ویااز و کراکاای در ساامع ریااه و گاااهی

سرمی اندازهگیری و افزایش آن بهعناوان یاد پاروتئین

ترشحات بینی میشود .این بیماری دارای روناد التهاابی

فاز حاد و ید شاخص التهابی گازارش گردیاده اسات

بوده و میتواند باعث تغییر در میزان سرمی پروتئینهای

( .)Hultén et al., 1999در ید مطالعاه ،آمیلوسیاد  Aو

فاز حاد و شاخصهای التهاابی شاود ( Stephen et al.,

هاپتوگلوبین در سرم و مایع صفاقی اسبهای مباتال باه

.)2004

کولید اندازهگیری و مشخص گردید که مقدار آمیلوسیاد

در بررسی حاضر میانگین میزان آمیلوسید  Aسارمی

 Aساارمی  1/19 mg/lبااود و تغییاارات هاااپتوگلوبین و

و هاااپتوگلوبین در اساابهااای گااروه بیمااار بااهطااور

آمیلوسید  Aدر سرم باا تغییارات آنهاا در ماایع صافاقی

معنیداری بیشتر از گروه سالد بود .در کاره اسابهاای

ارتباط داشت ( .)Pihl et al., 2013اساکینر و همکااران
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در سال  1551در بیماریهایی مثی ورم پستان ،متریت و

از القای آرتریت غیرعفونی به میزان  1/14برابار مقاادیر

جفتماندگی افزایش هاپتوگلوبین سرم را بیان کاردهاناد

طبیعی اعالم شده اسات کاه  48تاا  59سااعت پاس از

( .)Skinner et al., 1991اسکینر و روبرت همچناین در

القااای التهااا

بااه او رساایده اساات ( Hultén and

سال  ،1554افزایش سطح سرمی هاپتوگلوبین را در تاب

 .)Demmers, 2002در مطالعااهای تغییاارات غلظاات

شایر گازارش کارده اسات ( Skinner and Roberts,

پااروتئینهااای پالسااما در اساابهااای پااونی بااه دنبااال

 .)1994در برخی مطالعات از هاپتوگلوبین سارم جهات

مینااایتیس تجرباای و بااهخصااوا افاازایش غلظاات

پاایشگااویی بیماااریهااا اسااتفاده شااده اساات .کااارتر و

هاپتوگلوبین سرم خون در پونیها را گازارش کاردهاناد

ویتامین  Eو نقش آن

( .)Fagliari et al., 1998در مطالعاهای روی پاروتئین-

باار سااطح ساارمی هاااپتوگلوبین در بیماااران مبااتال بااه

های فاز حاد در بیماری علفی عدم افزایش هاپتوگلوبین

مشکالت تنفسی اشاره کردهاناد (.)Carter et al., 2002

در اسب های دچار کولید گزارش شده اسات ( Milne

طی مطالعهای مشخص شده است که سندرم کبد چار

.)et al., 1991

همکاران در سال  2112به مصر

باعااث افاازایش سااطح ساارمی هاااپتوگلوبین ماایشااود

جاکوبسن و همکااران در ساال  2119در بررسای

( .)Uchida et al., 1993گودال و کنات در ساال 1551

غلظت آمیلوسید  Aسارمی در ماایع ساینوویالی و سارم

در مطالعه سنجش مقاادیر طبیعای غلظات هااپتوگلوبین

خون اسبهاای ساالد و اسابهاای مباتال باه بیمااری

سااارم اساااب باااه روش ایمونوتربیااادومترید ،آن را

مفصلی نشان دادند که غلظت آمیلوسید  Aسرمی در سرم

 1/43±1/98گارم بار لیتار اعاالم نماودهاناد و افازایش

و مایع سینوویال اسبهای سالد کمتر از حاد تشاخیص

غلظت  2تا  3برابار مقاادیر طبیعای هااپتوگلوبین سارم

اندازهگیری بودند و در پاس به آرتروسنتز مکارر تغییار

اسب را پس از جراحی اخته گزارش کاردهاناد کاه او

نکردند و غلظت آمیلوسیاد  Aسارمی ماایع ساینویال باه

این افازایش  3تاا  9روز پاس از جراحای باوده اسات.

طور معنایداری در اساب هاای مشاکوه باه آرتریات

همچنین ایشاان گازارش نماودهاناد استنشااو ویاروک

عفونی بیشتر از اسبان سالد بود و غلظات سارمی آن در

آنفلااوانزا در پااونیهااای واکسااینه و غیرواکسااینه باعااث

اسبان با شرایم عفونی بهطور معنیداری باا تر از ساایر

افزایش  2تا  3برابری هاپتوگلوبین میشود کاه  1تاا 11

گروهها بود .بناابراین غلظات آمیلوسیاد  Aسارمی ماایع

روز پس از عفونت ادامه مییابد ( Goodall and Kent,

سینوویالی نشانگر خوبی از آرتریت عفونی میباشد و به

 .)1991افزایش معنیدار غلظت هاپتوگلوبین سرم خاون

نظر میرسد که تغییارات را در فعالیات التهاابی نمایاان

اسب در اثر همولیزهای داخی و خار عروقی و همین-

میکند .هچناین ،غلظات آمیلوسیاد  Aسارمی و غلظات

طور در عفوناتهاای باکتریاایی و ویروسای و التهاابی

آمیلوسید  Aمایع سینوویالی در اسبها با شرایم التهاابی

گزارش شده است ( ،)Pellegrini et al., 2003کاه ایان

پااایین بااا اساابان سااالد تفاااوت معناایداری نداشااتند

یافته با نتایج حاصی از مطالعه حاضار هادخاوانی دارد.

( .)Jacobsen et al., 2006طی مطالعاتی نشان داده شده

افزایش غلظت هاپتوگلوبین سرم اسب 24 ،ساعت پاس

است که غلظت آمیلوسیاد  Aسارم خاون در اسابهاای
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مبتال باه آسایبهاای باافتی ،عفوناتهاای ویروسای و

دچار کولید عفونی مانند انتریت ،پریتونیت ،کولیات یاا

باکتریایی و التها ها با افزایش معنیداری همراه اسات

آبسههای شکمی غلظت بسیار با تری نسبت باه اساب

( .)Eckersal, 2000همچنااین ،افاازایش معناایداری در

های دچار کولید غیرعفونی دارند و همچنین در اسب-

غلظت آمیلوسید  Aسرم خاون در اسابهاای مباتال باه

هااایی کااه غلظاات آمیلوسیااد  Aساارمی بااا تری دارنااد،

آرتریتهای غیرعفونی در نتیجه اعمال جراحی گازارش

احتمال زنده ماندن آنها بسیار کمتر از آنهاایی اسات کاه

شاده اسات ( Hultén et al., 2002; Pollock et al.,

غلظت آمیلوسید  Aسرمی کمتری دارناد ( Vandenplas

 .)2005غلظت آمیلوسید Aسرمی در زمان افزایش ناشی

.)et al., 2005

بین  11-111میلیگارم بار لیتار و در شارایم

در مطالعااهای افاازایش مالیااد غلظاات آمیلوسیااد A

از التها

طبیعی کمتار از  1میلایگارم بار لیتار گازارش گردیاد

سرمی را که ناشی از تفااوت در آزماایشهاا و تکنیاد

( .)Hultén and Demmers, 2002در آزمااااایش

نمونهگیری میباشد ،گزارش کردهاند ( Chavatte et al.,

ایمونوتربیدومترید با کیت تجاری قابی دسترک انسانی

 .)1992هنچنین طی گزارشی ،های تفااوتی در غلظات

برای تعیاین میازان آمیلوسیاد  Aسارمی اساب ،متوسام

آمیلوسید  Aسرمی بین کرههای جوانتر از ید ماه مباتال

غلظت آمیلوسید  Aسرمی در اسبهایی که بهطور باالینی

به پنومونی ناشی از رودوکوکوک اکوسی در زمان شروع

سااالد بودنااد ،کمتاار از  1/48میلاایگاارم باار لیتاار و در

عالسد بالینی و کرههای سالد از نظر بالینی مشاهده نشده

اسبهایی که دارای بیماریهاای التهاابی بودناد1118 ،

است .بنابراین ،آمیلوسیاد  Aسارم نبایاد باهعناوان منباع

میلیگارم بار لیتار گازارش گردیاد ( Jacobsen et al.,

تشخیص قابی اعتماد ،بلکه باید به عنوان ید ابزار برای

 .)2006بااااا اسااااتفاده از روش ایمونوتربیاااادومترید

تشخیص زودهنگام عفونتهای دساتگاه تنفسای ماورد

آگلوتیناساایون تکااس ،مقااادیر مرجااع باارای غلظاات

استفاده قرارگیرد (.)Cohen et al., 2005

پالسمایی آمیلوسید  Aسارمی در کاره اسابهاای ساالد

نتیجه نهایی اینکه ،بیماری گورم در اسبها باعاث

کمتر از  1/9تا  21میلیگرم بر لیتر گزارش گردیده است

افزایش سطو سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوسید  Aسارمی

( .)Stoneham et al., 2001طاای مطالعاااتی غلظاات

بهعنوان پروتئینهای فااز حااد مایگاردد .بناابراین ،در

آمیلوسید  Aسرمی در ضعم ناشی از عوامای غیرعفاونی

درمان اسبهای مبتال به گورم این موضوع بایاد لحاا

در کره اسابهاای تاازه متولادشاده (نقاص در انتقاال

گردد و به وجود التها

اهمیت ویژهای داده شود.

غیرفعال ،پیشبلوغی یا اخاتالل در بلاو  ،ساندرم زجار
تنفسی و جمعشدگی مکونیاوم) طبیعای گازارش شاده
اساات ( Stoneham et al., 2001; Hultén and

 .)Demmers, 2002در مطالعااهای در مااورد غلظاات
آمیلوسید  Aسرمی و پروتئین متصی به لیپاوپلیسااکارید
در اسبهای دچار کولید ،مشاهده شد کاه اسابهاای
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سپاسازاری
نویسااندگان از حااوزه معاوناات محتاارم پااژوهش و
فن آوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز بهخاطر تأمین
هزینه اجرای تحقیق سپاسگزاری مینمایند.

1316  پاییز،33  پیاپی،3  شماره،11 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

تعارض منافع
.نویسندگان اعالم میدارند که هی گونه تضاد منافعی ندارند

منابع

 Boyle, A.G., Sweeney, C.R. and Kristula, M. (2009). Factors associated with likelihood of horses
having a high serum Streptococcus equi SeM-specific antibody titer. Journal of American
Veterinary Medicine Association, 235(8): 973-977.
 Browning, L.M., Krebs, J.D. and Jebb, S.A. (2004). Discrimination ratio analysis of inflammatory
markers: implications for the study of inflammation in chronic disease. Metabolism, 53(7):899903.
 Carter, J.N., Meredith, G.L., Montelongo, M., Gill, D.R., Krehbiel, C.R., Payton, M.E., et al. (2002).
Relationship of vitamin E supplementation and antimicrobial treatment with acute-phase protein
responses in cattle affected by naturally acquired respiratory tract disease. American Journal of
Veterinary Research, 63(8): 1111-1117.
 Chavan, M., Kawle, P.D. and Mehta, N.G. (2005). Increased sialylation and defucosylation of plasma
proteins are early events in the acute phase response. Glycobiology, 15(3): 838-848.
 Chavatte, P.M., Pepys, M.B. and Roberts, B. (1992). Measurement of serum amyloid A concentration
as an aid to differential diagnosis of infection in newborn foals. Equine Infections Disease, VI: 3338.
 Cohen, N.D., Chaffin, M.K., Vandenplas, M., Edwards, R.E., Nevill, M. and Martens, R.J. (2005).
Study of serum amyloid A (SAA) concentrations as a means of achieving early diagnosis of
Rhodococcus equi pneumonia in foals. Equine Veterinary Journal, 37(3): 212-216.
 Davidson, A., Traub-Dargatz, J.L. and Magnuson, R. (2008). Lack of correlation between antibody
titers to fibrinogen-binding protein of Streptococcus equi and persistent carriers of strangles.
Journal of Veterinary Diagnosis Investigation, 20(4): 457-462.
 Eckersal, P.D. (2000). Recent advances and future prospects for the use of acute phase proteins and
markers of disease in animals. Revue de Medecine Veterinaire, 151(7): 577-584.
 Fagliari, J.J., McClenahan, D., Evanson, O.A. and Weiss, D.J. (1998). Changes in plasma protein
concentrations in ponies with experimentally induced alimentary laminitis. American Journal of
Veterinary Research, 59(10): 1234-1237.
 Goodall, J. and Kent, J.E. (1991). Assessment of an immunoturbidimetric method for measuring
equine serum haptoglobin concentrations. Equine Veterinary Journal, 23(1): 59-66.
 Guss, B., Flock, M. and Frykberg, L. (2009). Getting to grips with strangles: an effective
multicomponent recombinant vaccine for the protection of horses from Streptococcus equi
infection. PLoS Pathogens, 5(9): e1000584.
 Hultén, C. and Demmers, S. (2002). Serum Amyloid A (SAA) as an Aid in the Management of
Infectious Disease in the Foal: Comparison with Total Leucocyte Count, Neutrophil Count and
Fibrinogen. Equine Veterinary Journal, 34(7): 693-698.
 Hultén, C., Gronlund, U., Hirvonen, J., Tulamo, R.M., Suominen, M.M., Marhaug, G., et al. (2002).
Dynamics in serum of the inflammatory markers serum Amyloid A (SAA), haptoglobin,
Fibrinogen and alpha 2- globulins during induced noninfectious arthritis in the horse. Equine
Veterinary Journal, 34(7): 699-704.

723

علی حسن پور و همکاران




















... ارزیابی غلظت سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید

Hultén, C., Sandgren, B., Skioldebrand, E., Klingeborn, B., Marhaug, G. and Forsberg, M. (1999).
The acute phase protein serum amyloid A (SAA) as an inflammatory marker in equine influenza
virus infection. Acta Veterinaria Scandinavica, 40(4): 323-323.
Jacobsen, S., Thomsen, M.H. and Nanni, S. (2006). Concentrations of Serum Amyloid A in Serum
and Synovial Fluid from Healthy Horses and Horses with Joint Disease. American Journal of
Veterinary Research, 67(10): 1738-1742.
Milne, E.M., Doxey, D.L. and Kent, J.E. (1991). Clinical and biochemical features of grass sickness
(equine dysautonomia). Equine Veterinary Journal, 23(5): 360-364.
Newton, J.R., Verheyen, K. and Talbot, N.C. (2000). Control of strangles outbreaks by isolation of
guttural pouch carriers identified using PCR and cultures of Streptococcus equi. Equine
Veterinary Journal, 32(6): 515-516.
Pellegrini Masini, A., Tedeschi, D. and Baragli, P. (2003). Exercise-induced intravascular haemolysis
in standardbred horses. Equine Veterinary Journal, 12(4): 45-48.
Petersen, H.H., Nielsen, J.P. and Heegaard, P.M. (2004). Application of acute phase protein
measurements in veterinary clinical chemistry. Veterinary Research, 35(2): 163-187.
Pihl, T.H., Andersen, P., Kjelgaard-Hansen, M., Morck, N. and Jacobsen, S. (2013). Serum amyloid
A and haptoglobin concentrations in serum and peritoneal fluid of healthy horses and horses with
acute abdominal pain. Veterinary Clinical Pathology, 42(2): 177-183.
Pollock, P.J., Prendergast, M., Schumacher, J. and Bellenger, C.R. (2005). Effects of surgery on the
acute response in clinically normal and diseased horses. Veterinary Record, 156(17): 538-542.
Skinner, J.G., Brown, R. and Roberts, L. (1991). Bovine haptoglobin response in clinically defined
field conditions. Veterinary Record, 128(7): 147-149.
Skinner, J.G. and Roberts, L. (1994). Haptoglobin as an indicator of infection in sheep. Veterinary
Record, 134(4): 33-36.
Stephen, M., Reed, B., Warwick, M., Bayly, D.C. and Sellon, S. (2004). Equine Internal Medicine.
2nd ed., Elsevier, pp: 429-432.
Stoneham, S.J., Palmer, L., Cash, R. and Rossdale, P.D. (2001). Measurement of serum amyloid A in
the neonatal foal using a latex agglutination immunoturbidimetric assay: determination of the
normal range, variation with age and response to disease. Equine Veterinary Journal, 33(6): 599603.
Sweeney, C.R., Timoney, J.F. and Newton, R. (2005). Streptococcus equi infections in horses:
guidelines for treatment, control and prevention of strangles. Journal of Veterinary Internal
Medicine, 19(1): 123-134.
Timoney, J.F. and Kumar, P. (2008). Early pathogenesis of equine Streptococcus equi infection
(strangles). Equine Veterinary Journal, 40(7): 637-640.
Uchida, E., Katoh, N. and Takahashi, K. (1993). Appearance of haptoglobin in serum from cows at
parturition. Journal of Veterinary Medicine Science, 55(5): 893-894.
Vandenplas, M.L., Moore, J.N. and Barton, M.H. (2005). Concentrations of serum amyloid A and
lipopoly saccharide-binding in horses with colic. Animal Journal of Veterinary Research, 66(9):
1509-1516.
Weese, J.S., Jarlot, C. and Morley, P.S. (2009): Survival of Streptococus equi on surfaces in an
outdoor environment. Canadian Veterinary Journal, 50(9): 968-970.

723

Veterinary Clinical Pathology, Vol.11, No 43, Autumn 2017

Evaluation of serumic concentration of Haptoglobin and Serum
Amyloid A in horses affected with strangles
Hassanpour, A.1*, Alipour Kheirkhah, H.R.2, Moghaddam, S.3

1- Associate Professor, Department of Clinical Science, Tabriz Branch, Islamic Azad
University, Tabriz, Iran.
2- Graduate of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz Branch,
Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3- Graduate of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shabestar Branch,
Islamic Azad University, Shabestar, Iran.
*Corresponding author's email: a_hasanpour@iaut.ac.ir
(Received: 2017/3/13 Accepted: 2017/11/8)

Abstract
This study was conducted on 29 horses with strangles and 27 healthy horses (negative culture)
in order to investigate the serumic concentration of haptoglobin and serum amyloid A in stables
of Tabriz area in Iran. Sick horses were detected by clinical and laboratory (culture of nasal
discharge) findings. Blood samples were subsequently collected from the jugular vein in all
horses and serum was separated. The concentration of acute phase proteins (Haptoglobin and
Serum Amyloid A) were measured in all samples. Mean Serum Amyloid A in affected and
healthy horses was 2749.13±569.95 mg/dl and 1602.97±357.76 mg/dl respectively. Mean
serumic levels of Haptoglobin in affected and healthy horses was 1258.20±244.01 mg/dl and
721.97±187.18 mg/dl respectively. Average of both parameters in affected horses was
significantly higher than the healthy group (in both p=0.000). There was no significant
correlation between the measured parameters in diseased horses (p=0.158 & r=0.269). In
conclusion, strangles induces increase in the serumic concentration of acute phase proteins
which must be considered in the treatment of affected horses.
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