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بررسی شیوع سرمی و فاکتورهای خطر آلودگی به ویروس آنفلوانزای اسبی در اسبان استان
خوزستان
سیدحمید هاشمی مهرجردی ،1مهدی پورمهدی بروجنی ،2علیرضا قدردان مشهدی ،3مسعودرضا صیفیآباد

شاپوری 4

 -1دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -3استاد گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.

 -4استاد گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

pourmahdim@scu.ac.ir

(دریافت مقاله 96/1/21 :پذیرش نهایی)97/2/9 :

چکیده
آنفلوانزای اسبی یک بیماری حاد ،عفونی و بسیار مسری تنفسی است که توزیع جهانی داشته و با میزان ابتالی باال و میرایی کم همراه
میباشد .بیماری در اسب توسط دو تحت تیپ  H7N7و  H3N8جنس  Aویروس آنفلوانزا ایجاد میشود .مهمترین عالیم بالینی بیماری
در اسب تب ،سرفه و ترشحات بینی است  .هدف از انجام مطالعه حاضر ،تعیین میزان آلودگی و فاکتورهای خطر آنفلوانزای اسببی ببه
روش االیزا در استان خوزستان بود .نمونههای خون از  184رأس اسب بهصورت تصادفی از شهرهای اهواز ،رامهرمز ،شوش ،شوشتر،
ماهشهر و آبادان تهیه شد .شیوع سرمی ویروس آنفلوانزا  7/07درصد (فاصله اطمینان  95درصد 3/97-10/77 ،درصد) بود .رگرسیون
الجستیک چندمتغیره نشان داد که سن ،جنس ،سابقه بیماری تنفسی ،سابقه خروج از استان ،وضعیت بدنی ،نوع استفاده ،اندازه گلبه و
موقعیت جغرافیایی  45درصد از تغییرات آلودگی را توجیه میکنند .البته تنها سابقه خروج ،روی آلبودگی تبیریر معنبیداری داشبت
( .)p>0/01فراوانی نسبی موارد مثبت در اسبان دارای سابقه خروج و بدون سابقه خروج از استان به ترتیب  16و  0/92درصد ببود و
شانس آلودگی اسبان دارای سابقه خروج  20/57برابر (فاصله اطمینان  95درصد )2/61-161/97 :اسبان بدون سابقه خروج بود و این
فاکتور  21/6درصد از تغییرات آلودگی را توجیه میکرد .این بررسی تییید کرد ویروس آنفلوانزا در اسبان استان خوزستان وجود دارد
و اقدامات کنترلی و پیشگیرانه باید مد نظر سیاستگذاران بهداشتی و اسبداران قرار گیرد.
کلیدواژهها :اپیدمیولوژی ،ویروس آنفلوانزا ،سرولوژی ،اسب ،خوزستان.
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تشخیصی اسبت ( .)Radostits et al., 2007اگرچبه در

مقدمه
استان خوزستان از زیستگاههای مهم پرورش اسبب

اکمر مواق نشانههای ببالینی و سبرعت گسبترش بباالی

عرب در ایران میباشد و جمعیت قابل تبوجهی از ایب

بیماری روش تشخیص بسیار مهمی است ،اما استفاده از

نژاد اسب در ای اسبتان نگبهداری و پبرورش مییابنبد.

روشهای آزمایشگاهی جهت تأیید تشخیص بسیار مفید

مسلماً ای دام در اقتصاد ساکنی منطقه بهطور مستقیم و

خواهد بود .جداسازی ویروس از جمله ببا ارزشتبری

غیرمستقیم تاثیرگذار بوده و گام برداشت در زمینه تعیی

روشهای تشبخیص آلبودگی میباشبد ،امبا عبالوه ببر

شیوع بیماریهای آن بهویژه بیماریهای مشبتر

ببرای

صببرز زمببان ،نیبباز بببه امکانببات آزمایشببگاهی خببا

سیاستگذاران بهداشتی ،دامپزشکان و اسببداران حبازز

میباشببد و لببذا روشهببای سببرولوژیک نظیببر االیببزا و

اهمیببت میباشببد .آنفلببوانزا یکببی از بیماریهببای حبباد،

خنمیسازی ویروس ببهعلبت سبهولت در بررسبیهبای

عفونی و بسیار مسری تنفسبی اسببان اسبت کبه توزیب

اپیببدمیولوژیک از اهمیببت ویببژهای برخببوردار هسببتند

جهانی داشته و با واگیری بسیار باال و میرایی کم همبراه

( .)Kinsley et al., 2016با توجبه ببه اهمیبت بیمباری

 Aدر

آنفلببوانزا در طببب انسببانی و دامببی ،در مطالعببه حا ببر

مناطق ززونوتیک اتفاق میافتد .آنفلوانزای اسببی کبه در

احتمال حضور آلودگی و عوامل مبثثر در اسببان اسبتان

سراسر جهان شای اسبت ،توسبس سبویههای equine-1

خوزستان با بهرهبردن از روش االیزا مورد بررسبی قبرار

( )H7N7و  )H3N8( equine-2ایجببببباد میگبببببردد

گرفته است .امید است نتبای حاصبل بتوانبد اطالعبات

( .)Beuttemmuller et al., 2016آنفلبوانزای اسببی ببه

الزم را در اختیببار سیاسببتگذاران بهداشببتی و محققببان

تنهببایی خطرنببا نمببیباشببد ،امببا در زمببان برگببزاری

دیگر قرار دهد تبا ببر اسباس آن پروتکلهبای مناسبب

مسابقات مشکلآفری بوده و با وقوع ناگهانی منجبر ببه

پیشببگیرانه جهببت جلببوگیری از وقببوع بیمبباری بببه

میباشد .آنفلوانزای اسبی بهوسیله سویههای تیب

تعطیلی مسابقات برای چنبدی

مباه میگبردد ( Daly et

اسبداران ارازه گردد.

 ،)al., 1996از جمله دالیل آن میتوان به عبدم آمبادگی
اسب جهت شرکت در مسابقه تا حدود  3ماه اشاره کرد

مواد و روشها

( .)Paradis, 2002از مشکالت دیگبر آنفلبوانزای اسببی

در ای بررسی از  184رأس اسبب نگبهداری شبده

اخبببتالل در برنامبببه آموزشبببی و تمرینبببی اسببببها و

در  27باشگاه نگهداری اسب واقب در شبهرهای اهبواز،

محدودیت در نقل و انتقال و خرید و فبروش میباشبد.

آبادان ،شوشتر ،شوش ،ماهشهر و رامهرمز نمونهگیری به

انتقال ویروس آنفلوانزا بهصورت مسبتقیم و غیرمسبتقیم

عمل آمد .خونگیری به کمک سرنگ و با رعایت اصول

صورت میگیرد و میزان شیوع آلودگی در اسب وابسبته

بهداشتی از وریبد ودا صبورت میگرفبت .خونهبای

به عوامل میزبانی نظیبر سب  ،جبنن ،نبژاد و و بعیت

اخذشده در کنار یب ببه دانشبکده دامپزشبکی دانشبگاه

ایمنی و فیزیولوژیک ،مدیریتی نظیر و عیت بهداشتی و

شهید چمران اهواز منتقل میشد .همزمان با خونگیری،

تببراکم ،محیطببی ممببل دمببا و رطوبببت و نببوع روش

مشخصات اسبهای تحت بررسی شامل س بر حسبب
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سببال ،جببنن ،سببابقه بیمبباری تنفسببی در  6مبباه قبببل،

مو  450نانومتر ثبت شد و بر اساس درصد شاخص

موقعیت جغرافیایی ،سبابقه خبرو از اسبتان ،و بعیت

( S/Nدرصد جذب نوری نمونه به میانگی جذب نوری

بدنی (بر اساس و عیت سر و گردن ،سینه ،ارتفاع ببدن

سرم کنترل منفی) که با فرمول زیر محاسبه میشود،

و و عیت کپل به صورت خوب ،متوسبس و بعی )،

و عیت ممبت یا منفی بودن نمونههای سرمی مورد

نوع بهبرهببرداری (مسبابقهای ،تولیبدممل و مشبتر ) و

آزمایش ،تعیی گردید.

اندازه گله ( 5-9 ،1-4و باالی  10رأس) نیز ثبت میشد
(.)Cavinder, 2016
در آزمایشگاه پن از جداسبازی اتصبالت لختبه از
جدار لولههای محتبوی خبون ،لولبهها ببا دور  3000در
دقیقه و بهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ میشدند ،تبا سبرم
خون جدا گردد .سرم توسس سمپلر به آرامی از قسبمت
رویی لوله برداشبته و ببه میکروتیوبهبایی کبه از قببل
کدگذاری شده بودند ،منتقل میگردید .میکروتیوبها تا
زمان انجبام آزمبایش االیبزا در فریبزر منفبی  20درجبه
سانتیگراد نگهداری میشدند.
جهت بررسی وجود آنتیبادی دویروس آنفلوانزا
در سرم اسبهای تحت بررسی ،از کیت تجاری ساخت
شرکت  ID vetفرانسه استفاده گردید .ای

کیت بر

مبنای االیزای رقابتی طراحی شده است و آنتیبادی د
تحتتی های

،H1N1

،H5N1،H4N8

،H2N3
،H5N3

،H5N2

،H3N2

،H3N8

،H7N1،H6N2

H11N6 ،H10N1،H9N7،H9N2 ،H8N4 ،H7N7 ،H7N3
H14N5 ،H13N6 ،H12N5 ،

و

H15N6

ویروس آنفلوانزا

 Aبا آن قابل ردیابی است ( .)Badiei et al., 2013در
ای

طبق دستورالعمل شرکت سازنده کیت ،سرمهای ببا
درصببد شبباخص  S/Nمسبباوی و کمتببر از  ،45ممبببت،
سرمهای با درصد شاخص  S/Nبیشتر از  45و کمتبر از
 ،50مشکو

و سرمهای با درصد شاخص  S/Nمساوی

یا بیشتر از  ،50منفی محسوب شدند.
 تحلیل آماری دادههبا :دادههبای جمب آوریشبده ببااستفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16ببهطور توصبیفی و
تحلیلی بررسی شدند .بهمنظور تحلیل دادههبا از آزمبون
کولموگروز اسمیرنوز ،آزمون مرب کای و رگرسبیون
الجستیک استفاده گردید p≥0/05 .بهعنوان سطح معنبی
دار آماری مد نظر قرار گرفت.

یافتهها
میانگی و انحراز معیار  S/Nنمونههای سبرمی ببه
ترتیب  86/89و  22/73درصد بود .در نمودار  1توزیب

کیت نمونههای سرمی اسبهایی که دارای

فراوانی مقادیر  S/Nو فراوانی موارد منفی و ممبت ارازبه

آنتیبادی دویروس آنفلوانزا باشند ،مان از اتصال یک

گردیده است .آزمون کولموگروز اسمیرنوز نشبان داد

 NPبه آنتیژن موجود

که توزی مشاهدات مربوط ببه  S/Nمتقبارن نمبیباشبد

آنتیبادی کونژوگه
در ک

دپروتئی

حفرههای پلیت میشوند .مراحل آزمایش االیزا

(.)p>0/001

طبق توصیه شرکت سازنده انجام گرفت و جذب نوری
حفرات با استفاده از دستگاه قرازتکننده االیزا در طول
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نمودار  -1توزی فراوانی درصد جذب نوری نمونه به میانگی جذب نوری سرم کنترل منفی ویروس آنفلوآنزا  Aدر اسبان استان خوزستان

شیوع سرمی آنفلوآنزا  Aدر اسبان تحت بررسبی

معنیداری بی ردههبای سبنی و آلبودگی وجبود نبدارد

بهطور کلبی  7/07درصبد (فاصبله اطمینبان  95درصبد:

( .)p<0/05رگرسیون الجستیک تکمتغیره نشان داد کبه

 3/10-37/77درصببد) ببببود .در بررسبببی  27باشبببگاه

شانن آلودگی بی س برحسب سبال و بیمباری 1/06

نمونهگیریشبده در  9باشبگاه ( 33/3درصبد) آلبودگی

(فاصبببله اطمینبببان  95درصبببد )0/97 -1/17 :اسبببت

دیده شد .در جبدول  1توزیب فراوانبی مبوارد منفبی و

( )p<0/05و با افزایش  1سال شانن آلودگی  6درصبد

ممبت به تفکیک س ارازبه گردیبده اسبت .ایب جبدول

افزایش مییابد و س  2/1درصد از تغییرات آلبودگی را

نشان میدهد که شیوع سرمی ببا افبزایش سب افبزایش

توجیه میکند.

مییاببد هرچنبد آزمبون مربب کبای نشبان داد ،ارتبباط
جدول  -1توزی فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی منفی و ممبت ویروس آنفلوآنزا  Aدر اسبان استان خوزستان به تفکیک س (سال)

46

فراوانی

منفی

جمع کل

مثبت

دامنه سنی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

2-0

55

98/21

1

1/79

56

30/43

9-3

91

91/92

8

8/08

99

53/81

≤10

25

86/21

4

13/79

29

15/76

جم کل

171

92/93

13

7/07

184

100
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در جدول  2توزی فراوانی موارد سرمی منفبی و

الجستیک تکمتغیره نشان داد که شانن آلودگی جبنن

ممبت به تفکیک جنن ارازه گردیده است .بررسبی ایب

ماده  3/46برابر جنن نبر (فاصبله اطمینبان  95درصبد:

جدول نشان میدهد که فراونی نسببی مبوارد ممببت در

 )0/74 -16/09است ( )p<0/05و جنن 4/3 ،درصد از

جنن ماده بیشتر از نر است ،امبا ایب اخبتالز از نظبر

تغییرات آلودگی را توجیه میکند.

آمبباری معنببیدار نمببیباشببد ( .)p<0/05رگرسببیون
جدول  -2توزی فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی منفی و ممبت ویروس آنفلوآنزای  Aدر اسبان استان خوزستان به تفکیک جنن
منفی

فراوانی

جمع کل

مثبت

جنس

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

نریان

66

97/06

2

2/94

68

36/96

مادیان
جم کل

105
171

90/52
92/93

11
13

9/48
7/07

116
184

63/04
100

در جدول  3توزی فراوانی موارد سرمی منفبی و

تکمتغیره نشبان داد کبه شبانن آلبودگی اسببان دارای

ممبت ببه تفکیبک سبابقه خبرو ارازبه گردیبده اسبت.

سابقه خرو  20/57برابر (فاصبله اطمینبان  95درصبد:

بررسی ای جدول نشان میدهد که فراوانی نسبی موارد

 )2/161-61/97اسبان بدون سابقه خرو است و سابقه

ممبت در اسبان با و بدون سابقه خرو ببه ترتیبب  16و

خرو  21/6درصد از تغییرات آلودگی را توجیبه مبی-

 0/92درصببد اسببت کببه ای ب اخببتالز از نظببر آمبباری

کند.

معنببیدار مببیباشببد ( .)p>0/001رگرسببیون الجسببتیک
جدول  -3توزی فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی منفی و ممبت ویروس آنفلوآنزای  Aدر اسبان استان خوزستان به تفکیک سابقه خرو
منفی

فراوانی

جمع کل

مثبت

سابقه خروج

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

ندارد

108

99/08

1

0/92

109

59/24

دارد

63

84

12

16

75

40/76

جم کل

171

92/93

13

7/07

184

100

در جدول  4توزی فراوانی موارد منفبی و ممببت

یافت نشد .ارتباط ببی موقعیبت جغرافیبایی و آلبودگی

به تفکیک موقعیت جغرافیایی ارازه گردیبده اسبت .ایب

معنیدار نبود ( .)p<0/05رگرسیون الجستیک تکمتغیره

جدول نشان میدهد بیشتری مبوارد ممببت مرببوط ببه

نشان داد که موقعیت جغرافیایی  15درصبد از تغییبرات

شوش و آبادان است و در شوشتر و رامهرمز مورد ممبتی

آلودگی را توجیه میکند.

47

بررسی شیوع سرمی و فاکتورهای خطر آلودگی به…

سیدحمید هاشمی مهرجردی و همکاران

جدول  -4توزی فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی منفی و ممبت ویروس آنفلوآنزای  Aدر اسبان استان خوزستان به تفکیک موقعیت جغرافیایی
منفی

فراوانی

جمع کل

مثبت

موقعیت جغرافیایی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

شوش

30

85/71

5

14/29

35

19/02

ماهشهر

21

95/45

1

4/55

22

11/96

شوشتر

35

100

0

0

35

19/02

اهواز

51

91/07

5

8/93

56

30/43

رامهرمز

20

100

0

0

20

10/87

آبادان

14

87/5

2

12/5

16

8/7

جم کل

171

92/93

13

7/07

184

100

در جدول  5توزی فراوانی موارد سرمی منفی و ممببت

درصد است که ای اخبتالز از نظبر آمباری معنبیدار نببود

به تفکیک سابقه بیماری تنفسی ارازه گردیده اسبت .بررسبی

( .)p<0/05رگرسیون الجسبتیک تبکمتغیبره نشبان داد کبه

ای جدول نشان میدهد که فراونبی نسببی مبوارد ممببت در

سببابقه بیمبباری تنفسببی  4/9درصببد از تغییببرات آلببودگی را

اسبان با و بدون سابقه بیماری تنفسی به ترتیب صفر و 8/07

توجیه میکند.

جدول  -5توزی فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی منفی و ممبت ویروس آنفلوآنزای  Aدر اسبان استان خوزستان به تفکیک سابقه بیماری تنفسی
منفی

فراوانی

جمع کل

مثبت

سابقه بیماری تنفسی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

ندارد

148

91/92

13

8/07

161

87/5

دارد

23

100

0

0

23

12/5

جم کل

171

92/93

13

7/07

184

100

در جدول  6توزی فراوانی مبوارد سبرمی منفبی و

نظببر آمبباری معنببیدار نبببود ( .)p<0/05رگرسببیون

ممبت به تفکیبک و بعیت ببدنی ارازبه گردیبده اسبت.

الجستیک تکمتغیره نشان داد کبه و بعیت ببدنی2/5 ،

بررسی ای جدول نشان میدهد که تمبام مبوارد ممببت

درصد از تغییرات آلودگی را توجیه میکند.

مربوط به رده بدنی خوب است ،هرچند ای اخبتالز از
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جدول  -6توزی فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی منفی و ممبت ویروس آنفلوآنزای  Aدر اسبان استان خوزستان به تفکیک و عیت بدن
منفی

فراوانی

جمع کل

مثبت

وضعیت بدنی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

عی

3

100

0

0

3

1/63

متوسس

9

100

0

0

9

4/89

خوب

159

92/44

13

7/56

172

93/48

جم کل

171

92/93

13

7/07

184

100

در جدول  7توزی فراوانی موارد سرمی منفبی و

آلودگی اسبان با فعالیت تولیدممل و مشبتر نسببت ببه

ممبت به تفکیک نوع بهرهببرداری ارازبه گردیبده اسبت.

مسببابقهای بببه ترتیببب  1/83برابببر (فاصببله اطمینببان 95

بررسی ای جدول نشان میدهد که فراوانی نسبی موارد

درصد )0/34 -9/86 :و  2/83برابر (فاصله اطمینبان 95

ممبت ارتباطی با نبوع بهبرهببرداری نداشبت(.)p<0/05

درصد )0/55 -14/68 :بود و نوع فعالیت  2/4درصبد از

رگرسیون الجستیک تبکمتغیبره نشبان داد کبه شبانن

تغییرات آلودگی را توجیه میکند.

جدول  -7توزی فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی منفی و ممبت ویروس آنفلوآنزای  Aدر اسبان استان خوزستان به تفکیک نوع فعالیت
منفی

فراوانی

جمع کل

مثبت

نوع بهرهبرداری

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مسابقهای

50

94/34

3

5/66

53

28/81

تولیدممل

68

93/15

5

6/85

73

39/67

مشتر

53

91/38

5

8/62

58

31/52

جم کل

171

92/93

13

7/07

184

100

در جدول  8توزی فراوانی مبوارد سبرمی منفبی و

با اندازه گله  5-9رأس و  10و بیشتر رأس نسبت به -4

ممبت به تفکیک اندازه گله ارازه گردیده اسبت .بررسبی

 1رأس به ترتیب  2/36برابر (فاصله اطمینان  95درصد:

ای جدول نشان میدهد که فراونی نسبی موارد ممبت با

 )0/21 -27/25و  3/94برابر (فاصله اطمینان  95درصد:

افزایش اندازه گله بیشتر میشود ،هرچند ایب ارتبباط از

 )0/49 -31/81اسببت و انببدازه گلببه  3/3درصببد از

نظببر آمبباری معنببی دار نبببود ( .)p<0/05رگرسببیون

تغییرات آلودگی را توجیه میکند.

الجستیک تکمتغیره نشان داد که شانن آلودگی اسببان
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جدول  -8توزی فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی منفی و ممبت ویروس آنفلوآنزای  Aدر اسبان استان خوزستان به تفکیک اندازه گله
منفی

فراوانی

جمع کل

مثبت

اندازه گله

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

 4-1رأس

39

97/5

1

2/5

40

21/74

 9-5رأس

33

94/29

2

5/71

35

19/02

 ≤10رأس

99

90/83

10

9/17

109

59/24

جم کل

171

92/93

13

7/07

184

100

بررسی نقش متغیرهای تحتبررسی با رگرسبیون

غیرمستقیم 50 ،درصد ،در ترکیه در  623رأس اسب ببه

الجستیک چندمتغیره نشان داد که سب  ،جبنن ،سبابقه

روش مهار هماگلوتیناسیون 31/1 ،درصد ،در مراکش در

بیماری تنفسی ،سابقه خرو از استان ،و بعیت ببدنی،

 726رأس اسببب بببه روش تمبیببت کمپلمببان و مهببار

نوع استفاده ،اندازه گله و موقعیت جغرافیایی  45درصبد

هماگلوتیناسببیون 52 ،درصببد ،در الجزایببر در  132رأس

از تغییرات آلودگی را توجیه میکننبد ،البتبه تنهبا سبابقه

اسب ،به روش تمبیبت کمپلمبان و مهبار آگلوتیناسبیون،

خرو روی آلودگی تأثیر معنیداری ( )p>0/01داشت.

 24/24درصد ،در نیجریه ببه روش االیبزا در  284رأس
اسب 60/9 ،درصد و در عبراق در  423رأس اسبب ببه

بحث و نتیجهگیری
در مطالعببه حا ببر ،شببیوع سببرمی ویببروس
آنفلوآنزای  Aدر اسببان اسبتان خوزسبتان  7/07درصبد
بهدست آمد .همسو با بررسی حا بر ،میبزان شبیوع در
مطالعهای در  192رأس اسب در تبریز ببه روش االیبزا،
 7/3درصد گزارش گردیده است ( Hassanpour et al.,

 .)2012همچنی ای شیوع در  600رأس اسب در استان
فارس به روش االیزا 2/5 ،درصد و در  100رأس اسبب
در اهواز به روش مهار هماگلوتیناسیون ( 2 ،)HIدرصبد
بببوده اسببت ( Badiei et al., 2013; Ghadrdan

 .)Mashhadi et al., 2010میبزان شبیوع در  566رأس
اسب در نیوزیلنبد ببه روش مهبار هماگلوتیناسبیون32 ،
درصبببد ،در انگلبببین ببببه روش ایمونوفلوزورسبببانن
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روش االیببزا 31/2 ،درصببد گببزارش گردیببده اسببت
( Horner and Ledgard, 1988; Ataseven and Daly,
2007; Livesay et al., 1993; Boukharta et al.,
2012; Bererhi et al., 2012; Al-Khafaji and
 .)Hassan, 2016; Meseko et al., 2016در ایالببت

پنجاب هندوستان با بررسبی  150رأس اسبب ببه روش
االیزا نشان دادند که  87/5-100درصد اسبها نسبت به
تحت تی
تی

 H7N7و  61/9-88/6درصد نسبت به تحت

 H3N8ممببت هسبتند (.)Gurkirpal et al., 1997

مقایسه اعداد فوق با نتای حاصل از ای بررسبی نشبان
میدهبد میبزان آلبودگی در بررسبی حا بر نسببت ببه
بررسیهای انجام گرفته در کشورهای خبارجی ببهطبور
قابل توجهی کمتر میباشد و ای اختالز را میتوان ببه
روش تشخیصی ،حجم نمونه ،عوامل میزبانی نظیر سب ،
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جنن و نژاد ،زمان نمونهگیبری ،آب و هبوا و اقبدامات

آنتیبببادی تنهببا در  9درصببد ایبب دامهببا وجببود دارد

بهداشتی و مدیریتی نسبت داد ،بهطوری کبه بیمباری در

( .)Nosetto et al., 1989البته ،بایبد توجبه داشبت کبه

جمعیتهای حساس با واگیری زیباد همبراه ببوده و در

گاهی اوقات وجود آنتیبادیها را میتوان تا  18ماه پن

جمعیتهایی که قبالً آلوده شبدهاند و یبا واکسیناسبیون

از آلودگی ارزیابی کرد (.)Beech, 1991

صورت گرفته ،میزان آلودگی کمتر میباشد .البته بایستی

ای بررسی نشان داد سب ارتبباط معنبیداری ببا

توجببه داشببته باشببیم کببه مببواردی از آلببودگی انفببرادی

آلودگی ندارد ،هر چند شانن آلبودگی ببا افبزایش هبر

دامهای گله بدون درگیری سایری در دسترس میباشبد

سال به س  6 ،درصد افزایش مییافت .مسلماً با افزایش

( .)Mumford et al., 1994همچنببی ممکبب اسببت

س شبانن تمباس ببا ویبروس آنفلبوانزا نیبز افبزایش

مطالعات انجام گرفته در سایر کشورها ،در زمان حضبور

مییابد .نبود رابطه آمباری ببی سب و آلبودگی ممکب

همهگیری بوده باشد و لبذا مسبلماً امکبان آشبکارکردن

است واقعی باشد ،اما نبایستی از حجم نمونه و فراوانبی

آنتیبادیها بیشتر بوده است .ای در حالی میباشبد کبه

اند موارد ممبت غفلت نمود .همسو با ای بررسبی ،در

در زمان بررسی مقطعی حا بر ،هبی گونبه نشبانهای از

عراق با مطالعه روی اسبهای  1-25سال نشبان دادنبد

همهگیری آنفلبوانزا در اسببان منطقبه وجبود نداشبت و

ارتباط معنیداری بی میزان اببتال و سب وجبود نبدارد

واکس آنفلوانزا نیز ببرای اسببان اسبتفاده نمبیشبد .در

( .)Al-Khafaji and Hassan, 2016ای در حالی اسبت

مطالعات انجامشده روی عفونتهای حاصل از ویبروس

که در هند نشان دادند اسبهای یکساله بیشتری میزان

 ،H3N8مشخص گردیده اسبت میبزان  IgGاختصاصبی

آلودگی ( 17/48درصد) به ویروس آنفلبوانزای اسببی را

ویببروس بببرای مببدت کمتببر از  62روز در خببون ببباقی

دارا هسببتند ( .)Mavadiya et al., 2012در بررسببی

میماند .در حالیکه در همی مدت ،از مقدار  IgMسبرم

دیگری نشان دادند بیشتری میزان آلبودگی ببه ویبروس

(پن از افزایش اولیه) به میزان  50درصد کاسته میشود

آنفلوانزای اسبی مربوط به سنی  2-5سبال و ببه میبزان

و تقریبا  10روز بعد از آلودگی ،میزان  IgAسرم افزایش

کمتر مربوط به سنی  5-10سال میباشد و اسبان با س

یافته و تا روز شصبت و دوم مقبدار آن کباهش زیبادی

باالی  10سال به ندرت آلوده میگردند ( Badiei et al.,

نشان نداده است ( .)Beech, 1991در مطالعبهای کبه در

 .)2013همچنی در یک بررسی در ببیش از  8000رأس

کشور آرژانتی به دنبال همهگیری آنفلوانزا در آن کشبور

اسب در ایباالت متحبده مشبخص شبد کبه تنهبا 20/2

صورت گرفت ،بیشتر نمونههای سرمی بهدستآمبده در

درصد اسببهای  6-17ماهبه دارای عیبار پبادت قاببل

H3N8

تشببخیص آنفلببوانزا در آزمببایش مهببار هماگلوتیناسببیون

فاز حاد بیماری فاقد آنتیبادی بد تحبتتیب

ویروس بودند ،ایب در حبالی اسبت کبه  71/7درصبد

بودند .ای در حالی است که  89درصد اسبهای با س

نمونببههای اخذشببده در دوره نقاهببت ،عیببار آنتیبببادی

 20سال یا باالتر ،دارای عیار بودند .درصد اسبان با عیار

را نشببان دادنببد .بررسببی

آنتیبادی باال با افزایش س زیاد میشود ،به طبوریکبه

نمونههای سرمی  6ماه پن از آلودگی ،نشان داد که عیار

 51-45درصد اسبان باالی  5سال دارای عیار آنتیببادی

نسبببت بببه ای ب تحببتتی ب
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باالیی بودند و ای نکتبه بیبانگر ایب اسبت کبه اسببان

از نظر آماری معنیدار نببود .البتبه ،ببر خبالز بررسبی

مس تر ایمنی را از دو راه ابتالی طبیعی و واکسیناسبیون

حا ر ،بدیعی و همکاران در سال  2013بیان کردند کبه

کسب میکنند (.)Powell et al., 1995

بیشتری میزان آلودگی در اسببهایی کبه از نظبر ببدنی
عی

در بررسی حا ر ،هر چنبد فراوانبی نسببی مبوارد

هستند ،رخ میدهد (.)Badiei et al., 2013

ممبت در جنن ماده بیشتر از نر بود ،اما ای اخبتالز از

در بررسی حا ر مشخص شد کبه فراوانبی نسببی

نظر آماری معنیدار نبود .همسبو ببا بررسبی حا بر در

موارد ممبت ارتباطی با نوع بهرهبرداری ندارد .همسبو ببا

بررسی دیگری نشان دادند میزان آلودگی در جنن مباده

ای بررسی نشان داده شده است که ارتبباط معنبیداری

بیشتر از نر اسبت ( .)Badiei et al., 2013بررسبیهبای

بی

نوع فعالیت اسب و آلودگی وجود ندارد (Badiei et

انجام گرفته در آمریکا و ایران نشبان داده اسبت ارتبباط

 ،)al., 2013اما در بررسی دیگری بیان شده اسبت نبوع

معنیداری بی جنن و آلودگی ببه ویبروس آنفلبوانزای

استفاده از اسبها در میزان آلبودگی ببه آنفلبوانزا نقبش

اسبی وجود ندارد ( Hassanpour et al., 2012; Nyaga

دارد ( .)Ataseven and Daly, 2007در بررسی دیگبری

 .)et al., 1980البتبه مطالعبات دیگبر نشبان داده اسبت

نیز نشان دادند نوع آموزش با آلودگی ارتبباط دارد (Al-

آلودگی در جنن نر بیشتر از ماده است ( Mavadiya et

.)Khafaji and Hassan, 2016

.)al., 2012; Al-Khafaji and Hassan, 2016

در ای بررسی مشخص شبد کبه فراوانبی نسببی

در ای بررسی فراوانی نسبی موارد ممبت در اسببان

موارد ممبت با افزایش اندازه گله بیشتر میشود ،هرچنبد

با و بدون سابقه خرو از استان ببه ترتیبب  16و 0/92

ای ارتباط از نظر آماری معنیدار نبود .مسلماً با افبزایش

درصد بود که ای اختالز از نظر آمباری نیبز معنبیدار

اندازه گله امکان برقرای تماس مثثر برای انتقال ویروس

بود و ایب فباکتور در رگرسبیون چنبدمتغیره ببهعنبوان

آنفلوانزا بیشتر خواهد شد .در بررسی حا ر ارتباط ببی

فاکتور خطر شناسبایی شبد .مسبلماً اسبترس خبرو از

موقعیت جغرافیایی و آلودگی معنیدار نبود هر چند تنها

استان برای مسابقه و همچنی افزایش تبراکم در هنگبام

در شوش ،ماهشهر ،اهواز و آبادان آلودگی رویت گردید

مسابقه و سهولت در انتقبال ویبروس در ایب اخبتالز

و در شوشتر و رامهرمز آلودگی رؤیت نشبد .همسبو ببا

تاثیرگذار است .محققی مشخص نمودند استرس نقل و

ای نتای بدیعی و همکاران در سال  2013اعالم نمودند

انتقبال در آلبودگی تاثیرگبذار اسبت ( Al-Khafaji and

ارتباط معنیداری میان مناطق جغرافیایی در استان فارس

 .)Hassan, 2016در ای بررسی فراوانبی نسببی مبوارد

و آلودگی وجود ندارد ( .)Bdiei et al., 2013همچنبی

ممبت در اسبان با و بدون سابقه بیماری تنفسی اخبتالز

در بررسی دیگری ارتباط معنیداری بی میبزان آلبودگی

آماری معنیداری نداشت و ببهنظبر مبیرسبد ویبروس

و منطقه جغرافیایی در عراق وجبود نداشبته اسبت (Al-

آنفلوانزا نقش بهسزایی در درگیری دستگاه تنفسی اسبان

 .)Khafaji and Hassan, 2016البتبه نبایسبتی غافبل از

منطقه ندارد .ای مطالعه نشان داد که تمام موارد آلودگی

ای مو وع بود که و عیت آب و هوایی و مدیریتی در

مربوط به رده بدنی خوب هستند ،هرچند ایب اخبتالز
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1397  بهار،45  پیاپی،1  شماره،12 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

سپاسگزاری
نویسببندگان از معاونببت پژوهشببی دانشببگاه شببهید
چمران اهواز بهخاطر تأمی هزینبه اجبرای ایب تحقیبق

میتوانبد در فراوانبی آلبودگی تاثیرگبذار

مناطق مختل
.باشد

بررسی حا بر نشبان داد کبه ویبروس آنفلبوانزای

.تشکر و قدردانی مینمایند

اسبی در اسببان اسبتان خوزسبتان وجبود دارد و سبابقه

تضاد منافع

.خببرو از اسببتان تبباثیر معنببیداری بببر آلببودگی دارد

نویسندگان اعالم مبیدارنبد کبه هبی گونبه تضباد
.منافعی ندارند

 انجام قرنطینه برای اسبانی که مبیخواهنبد وارد، بنابرای
.استان شوند مد نظر سیاستگذاران بهداشتی قرار بگیرد
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Abstract
Equine influenza is an acute, infectious and highly contagious respiratory disease with
worldwide distribution, high morbidity and low mortality. The disease is caused by H7N7 and
H3N8 subtypes of genus A of influenza virus in the horse. The most significant clinical signs of
equine influenza are fever, coughing and nasal discharge. The aim of the present study was to
determine the prevalence and risk factors of Equine influenza in horses of Khuzestan province
by ELISA assay. Blood samples were randomly collected from 184 horses from Ahvaz,
Ramhormoz, Shush, Shushtar, Mahshahr and Abadan cities. Seroprevalence of influenza virus
was 7.07% (95% CI: 3.97-10.77). Multivariate logistic regression showed that age, sex, history
of respiratory disease, history of leaving the province, body condition score, type of use, herd
size and geographical location justify 45 percent of fluctuations in infection. History of leaving
the province was the only factor with a significant effect on infection (p<0.05). Relative
frequency of positive cases with and without history of leaving the province was 16% and 92%
respectively and odds of infection in horses with history of leaving the province was 20.57 (95%
CI: 2.61-161.97) in comparison with horses without history of leaving the province and this
factor justifies 21.6% of fluctuations in infection. This survey confirms that influenza virus
exists in Khuzestan province and preventive and control measures should be considered by
health authorities and horse owners.
Conflict of interest: None declared.
Keywords: Epidemiology, Influenza, Serology, Horse, Khuzestan.
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