پاتوبیولوژی مقایسهای ،علمی ـ پژوهشی ،سال هجدهم ،پاییز ،شماره 3635-3640 ،1400 ،3

بررسی فراوانی درماتیت آلرژیک ) (IBHدر اسبهای تعدادی از
باشگاههای سوارکاری تهران
سعید عظمایی ،*1احسان ترکی

حساسیت در اثر پشه های کولیکوئیدس ممکن است ارثی

چکیده
حساسیت به نیش حشرات

()IBH

یک درماتیت مزمن ،راجعه و فصلی در اثر

گزش پشههای کولیکوئیدس است که در سرتاسر جهان به عنوان شایعترین
اختالل آلرژیک پوستی در اسبها مطرح میباشد .این مطالعه با هدف تعیین
شیوع

IBH

2

در تعدادی از باشگاههای سوارکاری استان تهران اجرا شد .در این

مطالعه  900راس اسب در محدوده سنی  2-20سال در طی یک دوره یکساله
مورد معاینه قرار گرفتند .یافته ها عبارت بودند از اینکه در  364راس از 900

باشد ،اگرچه وقوع  IBHدر تمامی نژادها گزارش شده است
اما رخداد بیماری در نژادهای پونی شتلند ،فریزین و
ایسلندی بیشتر مشاهده شده است .این پشهها دارای
اندامهای تیز نافذی در دهان هستند که برای خوردن خون و

راس ( )%41تحت مطالعه نشانههای  IBHمشاهده گردید .عمده جراحات شامل

حمله به انسانها و نیز دامها ویژگی دارند .حداکثر فعالیت

ضایعات پاپوالر و ریزش پوشش خارجی بود .جراحات عمدتاٌ در قسمتهای

تغذیهای آنها در روزهای بدون باد هنگام صبح وساعات

گردن ،تنه و اندامهای حرکتی تظاهر نمود .تشخیص سریع و درمان این
واکنشهای آلرژیک مهم است تا کیفیت زندگی دامهای درگیر بهبود یابد و خطر

ابتدای شب میباشد ،اگرچه هنگامیکه هوا مرطوب و ابری

ابتال به واکنشهای احتمالی آینده را کاهش دهد.

است پشهها ممکن است در تمام روز فعال باشند .به طور

واژگان کلیدی :درماتیت ،آلرژی ،اسب
تاریخ دریافت 1400/10/3 :تاریخ پذیرش1401/2/31 :

کلی گونههای کولیکوئیدس در آب راکد تولید مثل میکنند و
در دریاچهها ،مردابها ،باتالقها وآب ساکن آبشخورها

مقدمه

یافت میشوند .این پشهها قادر به پرواز بیشاز  1/4تا 1/2

ازدیاد حساسیت به نیش حشرات شایع ترین علت خارش

کیلومتر از محل تولدشان نیستند .شروع عالئم بالینی ناشی از

در اسبها میباشد .تئوریهای متفاوتی در ارتباط با این

ازدیاد حساسیت در اسبهای جوان (2-4سال) دیده میشود.

عارضه وجود دارد .درد حاصل از گزش ،ازدیاد حساسیت

جراحات عمدتاً ناشی از آسیب خودی هستند و شامل

نوع  1یا افزایش حساسیت فوری با واسطه  IgEبدلیل آنتی

ریزش پوشش خارجی ،کروت بستن و پوسته پوسته شدن

ژن موجود در بزاق حشره یا استنشاق حشره ،ازدیاد
حساسیت تاخیری (تیپ  )4با واسطهی ماکروفاژها و سلول
های  Tحساس شده و سیتوکین سلولهای  Tکه در نهایت
تمامی موارد فوق موجب افزایش آزادسازی سیتوکین های
التهابی میشود .گونههای پشههای کولیکوئیدس ،سیاه مگس
و مگسهای اصطبل بیشترین نقش را در بروز این آلرژی

میباشد .پاپولهای اریتروماتوز در ابتدای دورهی بیماری
ممکن است دیده شود .جراحات در پشت دام انتشار یافته و
قسمتهای پیشانی ،گردن ،جدوگاه ،شانه ،کپل ودم به
شدیدترین وجه درگیر میشوند .سایش و خراش سطحی
مزمن منجر به افزایش ضخامت و سختی پوست و تشکیل

دارند( .)5-1مهمترین گونه بیماری زا در ایجاد ،IBH

بافت فیبروزمیگردد .معموالً به علت آسیب خودی ،موهای

کولیکوئیدس آبسلوتوسمیباشد .استعداد ابتال به افزایش

یال و دم شکسته و نمدی میشوند .شدت افزایش حساسیت

*-1گروه علوم درمانگاهی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران z_ozmai@yahoo.com

در اثر پشه های کولیکوئیدس از اسبی به اسب دیگر متفاوت

-2دامپزشک ،متخصص بالینی بهداشت و بیماریهای اسب ،تهران ،ایران
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است اما با افزایش سن بدتر میشود .تشخیص بر اساس
فصلی بودن ،سابقهی در معرض بودن ،انتشار جراحات و
پاسخ به درمان استوار است(.)7-5

مواد و روشکار
مطالعه حاضر در باشگاههای سوارکاری استان تهران و در
یک دوره یکساله و به صورت برنامه بازدید هفتگی روی
 900رأس اسب صورت گرفت که از این تعداد  540راس
نریان و  360راس مادیان بودند 93 .راس بین  1تا  5سال،
 557راس میانگین سنی بین  5تا  10سال و  250راس بین
 10تا  15سال بودند .جهت تشخیص بیماریهای پوستی
عالوه بر شرح حال کامل ،معاینه فیزیکی و در صورت نیاز
از اسمیر مستقیم یا کشت استفاده شد .جمع آوری دادهها در
مورد وضعیت  IBHدر اسبها بصورت جداگانه بر اساس
اطالعاتی در مورد مدیریت و عوامل فیزیولوژیک ،سن و
جنس طراحی گردید.

نمودار-1توزیع فراوانی نسبی اسبهای تحت مطالعه براساس داشتن یا
نداشتن ضایعه

 227راس میانگین سنی  5تا  10سال 87 ،راس میانگین سنی
 10تا  15سال و  50راس میانگین سنی  1تا  5سال را
داشتند.طبق یافتههای مطالعه حاضر فراوانی ضایعات ناشی
از  IBHدر گروه سنی  5-10سال بیشتر از سایر گروههای
تحت بررسی مشاهده گردید .در مطالعه حاضر اختالف
آملری معنیداری بین اسبهای نر و ماده از لحاظ میانگین
درصد مثبت بودن به ضایعات جلدی ناشی از  IBHمشاهده
نگردید .در آنالیز آماری نتایج  Pبزرگتر از  0/05میباشد که

آنالیز آماری داده ها

نشان دهندهی عدم وجود اختالف معنیدار بین گروه

متغیرهای سواالت توصیفی را بر حسب کیفی و با کمی

اسبهای نر و ماده میباشد .عمده جراحات مشاهده شده

بودن به ترتیب در جداول توزیع فراوانی و یا توزیع آمارها

شامل ضایعات پاپوالر ،لیکنیفیکاسیون ،کروت بستن ،پالک-

SPSS

های خشک (شکل  ،)1ندوالر (شکل  )2و ریزش پوشش

وارد شد و جداول توزیع فراوانی بر اساس اهداف طرح تهیه

خارجی بود .سایر جراحات مشاهده شده شامل شکستگی

گردید .از آزمونهای آماری کای اسکوئر و محاسبه نسبت با

موهای ناحیه دم و یال ،تخریش ناحیه دم و یال و به دلیل

فاصله اطمینان  %95در تحلیل دادهها استفاده شد.

مزمن بودن ضایعات و یا مالش با اشیاء و یا تکرار گزش

طرح گردید .دادهها پس از جمع آوری در نرم افزار

گاهاٌ نواحی خونریزی دهنده بود و تعریق دام سبب تشدید
نتایج

خارش گردید ،همچنین اسبهای به شدت مبتال اغلب نمی-

یافته ها عبارت بودند از اینکه در  364راس از  900راس (%

توانستند فعالیت روزانه خود را داشته باشند(نمودار .)2

 )41دامهای تحت مطالعه نشانه های  IBHمشاهده گردید
(نمودار .)1
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بحث
جستجو برای یافتن شایعترین عوامل حساسیت زا موضوع
مورد بررسی بسیاری از مطالعات در سراسر جهان میباشد
ولی بررسی های انجام شده در نقاط مختلف نشان دهنده
الگوی متفاوتی است .ازدیاد حساسیت به نیش حشرات تابع
متغیرهای مختلفی همچون عوامل مدیریتی ،شرایط محیطی و
عوامل فیزیولوژیک است .در بررسیهای انجام شده  IBHبه
نمودار -2توزیع فراوانیضایعات مورد مطالعه بر اساس محل درگیری

عنوان شایعترین عامل حساسیت زا در اسبهای مبتال به
درماتیت و اگزما بوده است .نتایج این مطالعه نشان داد که

آنالیز نتایج به دست آمده از این بررسی بر اساس محل

بیشترین سن ابتال به  IBHدر گروه سنی  5-10سال است.

جراحات نشان داد که جراحات عمدتاٌ مربوط به قسمت

این یافته همسو با گزارشهایی است که رخداد درگیری در

های گردن ،تنه شکمی و اندامهای حرکتی بود.

کره اسبها را نادر گزارش کرده است و اولین یافتههای
بالینی مرتبط با  IBHدر اسبهای  5ساله مشاهده شده
است( .)8مطالعات انجام شده توسط  Torsteinsdottirو
همکاران نشان داد میزان بروز  IBHدر اسب های ایسلندی
در سنین پایین ( 7تا  10ماهگی) بسیار کمتر از اسب های
بالغ میباشد که با نتایج مطالعه حاضر همسو میباشد(.)7
برای ایجاد آلرژی یک دوره خاص حساسیت به آلرژن
ضروری است که حساسیت اولیه در سنین ابتدایی رخ
میدهد که پس از قرار گرفتن در معرض آلرژن باعث بروز

شکل  -1ضایعات پاپوالر،لیکنیفیکه،کروت بستن و پالکهای خشک
در اسب مبتال به

IBH

واکنشهای آلرژیک میشود( .)9در حالیکه در مطالعه انجام
شده توسط  Schurinkو همکاران در سال  2012نشان داده
شد که سن به طور قابل توجهی بر  IBHتأثیرگذار نبود که
این یافته با نتایج منتشر شده مربوط به ارتباط بین سن و
 IBHهمسو نبود( .)2اگرچه افزایش سن به عنوان عامل
افزایش خطر مسحوب میشود اما تصور میشود که افزایش
سن در گسترش  IBHنقش دارد و نه لزوماٌ عامل مسبب
افزایش حساسیت باشد( .)4ممکن است توانایی باالتر کره
اسبها برای ایجاد یک پاسخ ایمنی خود تنظیمی در مقایسه

شکل  -2ضایعات ندوالر در یک اسب مبتال به  IBHدر ناحیه گردن،
سینه و صورت

با اسبهای بالغ در ایجاد این مکانیسم نقش داشته
باشد( .)10در مطالعه حاضر اختالف آماری معنیداری بین
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اسبهای نر و ماده از لحاظ میانگین درصد مثبت بودن به

کاهش بروز یا تسکین عالئم بالینی در اسبهای آسیب دیده

ضایعات جلدی ناشی از  IBHمشاهده نگردید .در برخی از

مطالعات بیشتری الزم است.

مطالعات ،درگیری  IBHدر نریانها نسبت به مادیانها بیشتر
مشاهده شد( )8 ,1در حالیکه النگ و همکاران()2004
توضیح دادند که مادیانها نسبت به نریانها و اسبهای نر
اخته بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند( ،)11اگرچه اکثر
مطالعات از یافتههای مطالعه حاضر در مورد جنسیت

تشکر و قدردانی
بدوینوسیله نگارنده این مقاله از مدیریت باشگاه سوارکاری
ذوالجناح و باشگاه سوارکاری پارت بواسطه در اختیار قرار
دادن نمونههای دامی تشکر و قدردانی مینماید.

حمایت میکند که جنسیت در بروز حساسیت به  IBHنقشی
ندارد( .)12 ,8 ,6عمده جراحات مشاهده شده در این مطالعه
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