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  دهیچک
ودارياسبصنعتتوجهقابلپیشرفتبهتوجهبا.در ایران ناشناخته است اسب 4 و 1هرپس ویروس میزان شیوع و سبب شناسی 

،بعضی از مناطق ایرانهاياسبدرعصبیبالینیهايعفونتازموارديي مشاهدهنیزوکشوردراخیريسالهچنددراسبپرورش
هاي دارياز موارد مشکوك به میلوانسفالوپاتی در اسب اسبی 1هرپس ویروس تیپ براي اولین بار به منظور جداسازي  مطالعهاین

یبم بالینی ي شهرستان گلپایگان که داراي عالئهاداريمادیان متعلق به اسب 3در این بررسی، از .شهرستان گلپایگان، انجام پذیرفت
از بافی کوت . گرفته شدخون  يي و مشکوك به آنسفالیت هرپس ویروسی بودند، نمونهریگنیزمویآتاکس،یافسردگ،ییاشتها

ازژنومی DNA. ، استفاده شدRBKو محیط کشت سلولی دارنیجنمرغتخمکیآالنتوئيحفرهدرحیتلقجهتها استخراج شده از نمونه
نتایج نشانگر .شدارزیابی ،PCRروشبهEHV-1ی حضورابیردجهتواستخراجیسلولکشتعیماوکیآالنتوئمایع ينمونهدوهر

. در هر سه نمونه بود EHV-1مربوط به  DNAحضور 

ایران، اسب 1 تیپویروس هرپسیلوانسفالوپاتی، م: يدیکلکلمات 

  مقدمه
که در دامپزشکی اهمیت  گوناگونیدر بین حیوانات .

. اي داردویژه، اسب جایگاه هستیمها قایل خاصی براي آن
پذیر و با ارزش است که از اسب حیوانی نجیب، تربیت

ها به دیرباز با آدمیان زیسته و منافع فراوانی را براي آن
با توجه به این که پرورش اسب در  .ارمغان آورده است

گیري داشته است، هاي اخیر در ایران پیشرفت چشمسال
تلف در این هاي مخانتظار افزایش موارد بروز بیماري

.صنعت دور از انتظار نیست
-تمام ویروس از بیندهندهاي اخیر نشان میبررسی

ها ویروسها، هرپسدر اسببیماري يکننده هاي ایجاد
هایی که ایجاد جهانی و فراوانی بیماريبه دلیل گسترش 

هاي ترین پاتوژنترین و خطرناكکنند، یکی از مهممی
.Burgess et al(سالمت اسب هستند يتهدید کننده

ي دامپزشکی، دانشگاه تهراناستاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده1
دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد يدانشکدهگروه میکروبیولوژي، دانشیار *2
دامپزشک بخش خصوصی، اصفهان3
ي دامپزشکی، دانشگاه تهراندانشکدهشناسی، کارشناس ویروس4

حال در ها از کشورهايحضور این ویروس. )2012
به داراي صنعت پرورش اسب  یافتهتوسعه و توسعه

.Carvalho et al(فراوانی گزارش شده است  این ).2000
یکی از عوامل مهم در ایجاد خسارات اقتصادي  هاویروس

.Pusterla et al(باشندمیفراوان به صنعت پرورش اسب 

2006.(
هاي شناخته شده در اسب، آلفا هرپس ویروساز بین 

مهم  هاي، به عنوان پاتوژن4و  1آلفا هرپس ویروس دو 
-ها در نظر گرفته میدر سراسر جهان براي جمعیت اسب

اسب از لحاظ ژنتیکی  4و 1هاي هرپس ویروس.شوند
ژنوم  ينوکلئوتید توالیو دارندنزدیک قرابت یکدیگر  با

، تشابه ژنتیکی دارددرصد 65- 85این دو ویروس حدود 
)Patel and Heldens 2005.(

E-mail: hamomtaz@yahoo.com )مسئول ينویسنده(



. . .اولین گزارش وقوع میلوانسفالوپاتی ناشی از 

1393101، تابستان 2مجله دامپزشکی ایران، دوره دهم، شماره 

سبب  یاسب 1 تیپ هرپس ویروسعفونت ناشی از 
تنفسی ناشی از پنومونی  ، اختاللهامرگ و میر در کره

، گیري کاملآتاکسی خفیف تا زمین ،بینابینی
 Burgess(شود میلوانسفالوپاتی و در نهایت مرگ، می

et al. مدت زمان ظهور عالئم عصبی ناشی از ).2012
ساعت پس از بروز  12-8، اسبی 1هرپس ویروس تیپ 

فرم ).Slater 2007(عالیم تنفسی، برآورد شده است 
سال و در  3هاي باالي عصبی بیماري اغلب در مادیان

در  نژادهاي هیسپانیک، استاندارد برد یا دورانت و عموماً
).Slater 2007(دهد رخ می) پاییز و زمستان(فصول سرد 
هاي اخیر موارد متفاوتی از بروز عالیمی در سال

مرگ در  اشتهایی، تب باال، آتاکسی و در نهایتچون بیهم
 گزارشاطق مختلف ایران، نمهاي گیري در اسباثر زمین

تشخیص اي مبنی بر اما تا کنون هیچ بررسی ،شده است
 است و معموالً نگرفتهم، انجام عامل اصلی این عالئ

در ،اندم بیماري بودههاي انجام شده بر اساس عالئدرمان
ردیابیاقدام به براي اولین بار در ایران این گزارش، 

به  اسبان مشکوك دراسبی 1هرپس ویروس تیپ 
روش با استفاده از شهرستان گلپایگان  میلوانسفالوپاتی در

.مولکولی شده است

  تاریخچه
مورد مشکوك  چندین، 1391از مهر ماه تا آذر ماه سال 

هاي ها و باشگاهدارياسبدر  به میلوانسفالوپاتی
. ، گزارش گردیداصفهان-سوارکاري شهرستان گلپایگان

تمام پس از مراجعه دکتر دامپزشک مشخص شد که 
اشتهایی، می از جمله بیهاي ذکر شده عالئاسب

مبتال  هاياسب. دارندگیري را افسردگی، آتاکسی و زمین
. سال بودند 14تا  6سن  دارايهاي نژاد تروبرد مادیان

به . شدمیلوانسفالوپاتی  مشکوك به،دکتر دامپزشک
هاي مبتال از دگزامتازون، فوروزماید، منظور درمان اسب

نمکی -و سرم قندي) ثرؤبر اساس دز م(فلونکسین 
م هاي تلف شده با عالئدو مورد از مادیان.گردیداستفاده 

عصبی کالبدگشایی شد و ضایعات مغزي از نظر 

-مشخصاسب که عالیم  3خون .شدارزیابی  ماکروسکپی

 يهاي آزمایش حاوي مادهدر لوله دادندرا نشان می تري
. فته شدگرEDTAضد انعقاد
به  در دقیقه دور 2500در  شده گرفتهي خونی هانمونه

ها از آنمستخرجو بافی کوت دقیقه سانتریفیوژ  10مدت 
 SPFدارمرغ جنینآالنتوئیک تخم يجهت تلقیح در حفره

.استفاده شد ،RBKسلولی  يو تیره
DNA دار و مرغ جنیناز مایع آالنتوئیک تخم ژنومی

با استفاده از کیت استخراج  کشت سلولی يمایع آلوده
DNA)دستورالعمل کیت،  طبق)ناشرکت سیناژن ایر

اسبی  1هرپس ویروس تیپ ردیابیبه منظور و استخراج 
طبق روش ، PCRروش، از ي مورد مطالعههانمونه در

2000و همکاران در سال Carvalhoتوصیه شده توسط 
  .استفاده شد

هاي مثبت نمونه از نمونه 1مربوط به  PCRمحصول 
جهت تعیین ردیف نوکلئوتیدي ژن  PCRشده در آزمایش 

کره ارسال و به روش  Macrogenتکثیر یافته به شرکت 
Sanger sequencing method سکانس گردید .

  نتایج
موجود  اسب تروبرد 28از مجموع  حاضردر بررسی 

17، در یک باشگاه سوارکاري در شهرستان گلپایگان
ها تلف آنتا از  9کهعالئم عصبی را نشان دادند  مادیان
در و شدنددو مادیان تلف شده کالبدگشایی .شدند
یع مغزي ، میزان ماماکروسکپیبافت مغز از نظر  يمعاینه

به دلیل باال بودن میزان پروتئین  وبود زیادتر از حد طبیعی
-دیده شد و نرم) مایع زرد روغنی(به شکل زانتوکرومیا 

حاصل از نتایج . شدگی شیارهاي مغز نیز قابل توجه بود
کشت  و دارمرغ جنیناي آماده شده در تخمتلقیح نمونه

نشان داد که ویروس مورد نظر توانایی رشد در  سلولی
منجر به مرگ جنین  تلقیحمرغ را دارد و پس از جنین تخم

از طرفی ویروس مورد نظر توانایی باالیی در  .شودمی
. دارد، RBKسلولی  يدر تیره CPEایجاد 
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نمونه  3هر مشخص شد که  PCRپس از انجام واکنش 
آلودگی با از نظر هاي مشکوك اخذ شده از مادیانخون 

اي به واجد قطعه ومثبت  اسبی 1هرپس ویروس تیپ 
.جفت باز در در الکتروفورز بودند 268طول 

مربوط به یکی از  PCRنوکلئوتیدي محصولتوالی 
، با استفاده از هاي مثبت شده در این آزمایشنمونه

یید و مشخص شد أ، تNCBIدر سایت  BLASTسرویس 
اسبی 1هرپس ویروس تیپ شده متعلق به  تعیینکه توالی 

. باشدمی

  بحث
 اسبی 1هرپس ویروس تیپ هاي متفاوتی روي بررسی

وقوع فرم عصبی . در سراسر جهان انجام شده است
EHV-1 ،در کشورهاي مختلف از جمله آمریکاي شمالی

انگلستان، هلند، ایرلند و لهستان، گزارش شده است 
)Slater 2007, Wilson 1997 .( مرگ و میر باالي ناشی

 ،2005در سال Heldensو  Patelي مطالعهدر EHV-1از 
.است شدهیید أت

نژاد تروبرد از مبتال  ياهتمامی اسب حاضردر بررسی 
در EHV-1یلوانسفالوپاتی ناشی از اهمیت باالي م. بودند

پانیک، استاندارد برد، سنژادهاي مختلف اسب از جمله هی
مورد در مطالعات قبلی درات، عرب، ترکمن و تروبرد 

.Pusterla et al(توجه قرار گرفته است 2006, Wilson 

1997.(

هاي مبتال به فرم عصبی انجام شده مادیان يدر مطالعه
. سال سن داشتند 14تا  6، بین هرپس ویروس

Henninger نشان دادند که 2007در سالو همکاران
با سن  در اسبان اسبی 1هرپس ویروس تیپ عمیزان شیو

.تر است، محتملسال 5تر از بیش

Lara نشان دادند که مایع  2008در سال و همکاران
ویروس هرپسمغزي نخاعی اسبان مبتال به فرم عصبی 

منبع و داردتري بیش يدانسیته، زرد رنگ و اسبی 1تیپ 
حاضر  يدر مطالعه.  خوبی براي جداسازي ویروس است

نیز در بررسی ضایعات مغزي در دو مادیان تلف شده از 
ولی براي اثبات  ،میلوانسفالوپاتی عالیم فوق دیده شد

ایجاد  و توان ایجاد ویرمی و متعاقباً EHV-1فعال بودن 
 يعوارض نورولوژیک ناشی از تورم عروق مغزي از نمونه

هاي داراي عالیم عصبی قبل از خون مربوط به مادیان
.مرگ جهت ردیابی ویروس استفاده شد

این مطالعه براي اولین بار در ایران وجود فرم عصبی 
EHV-1  که استفاده از داد را به اثبات رسانید و نشان
ضروري  کامالً EHV-1هاي موجود براي کنترل واکسن

هاي موجود روي فرم عصبی هر چند واکسن ؛است
از طرفی نشان داد که وقوع . دنثیر زیادي ندارأبیماري ت

 هايباشگاههاي در اسب EHV-1میلوانسفالوپاتی ناشی از 
در نتیجه، اقدامات مدیریتی . ورزشی بسیار محتمل است

شدن این  هتر و پراکندبه منظور جلوگیري از وقوع بیش
. ویروس در ایران باید انجام گیرد
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The first report on myloencephalopathy caused by 
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Abstract
The prevalence rate and etiology of EHV-1 and EHV-4 are essentially unknown in Iran. 

Also, according to the incredible distribution of horse supplies and breeding in recent years in 
the country and presence of several outbreaks of clinical nervous infections in horses of some 
areas of Iran, this study for the first time in Iran was carried out in order to isolate of EHV-1
from susceptible cases of myeloencephalopathy in horse clubs of Golpayegan city. In this 
study the blood samples were collected from three horses of Golpayegan’s horse clubs which 
had anorexia, depression, ataxia, and recumbence and were suspicious to herpes viral 
encephalitis. Samples extracted bufly-coat were used for inoculation in allantoic cavity of
embryonated eggs and RBK cell culture. Genomic DNA was extracted from both allantoic 
and cell culture fluids and was evaluated for detection of EHV-1 using PCR method. Results 
showed the presence of EHV-1 in all three samples.

Key words: Myeloencephalopathy, Equine Herpes Virus type 1, Iran
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