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مقدمه
اسب حیوانی است که بیشترین پیشینه، همراهی در جنگ را داشته است. 
نخستین نشانه های همراهی اسب در جنگ به سال های 4000 تا 3000 
پیش از میالد باز می گردد تا اینکه در پایان عصر برنز همراهی اسب در 
جنگ فراگیر شده است)1و2(. با گسترش فناوری، ابزارها جایگزین اسب 
شده اند اما همچنان در برخی ارتش ها کاربردهای محدودی برای اسب 

دیده می شود.
 این کاربرد بیشتر برای جشن ها یا برای شناسایی و ترابری در منطقه هایی 
با زمین خشن است. در سده، 21 میالدی در نبرد دارفور، نیروی نظامی 
جنجوید )شبه نظامیان عرب زبان و عرب تبار از قبیله بقاره در منطقه 
دارفور در غرب س��ودان که در درگیری دارفور که از سال 2003 به این 

سو نقش اصلی را به عهده دارند( از اسب استفاده کرد)3(.
از اختالالت و بیماریهای شایع پوستی در اسب میتوان به بیماریهای 
عفونی ویروسی اشاره نمود که از مهمترین آنها آبله اسبی، مولوسکوم 
کنتاژیوزوم، آرتریت ویروس��ی اسب، درماتیت پاپوالر ویروسی اسب، 
پاپیلوماتوز مادرزادی، پاپیلوماتوز و اگزانتم تناس��لی اسب است )4(. 
پاپیلوماتوز یک بیماری پوس��تی ویروسی اس��ت که توسط پاپیلوما 
ویروس اس��بی )Equine papilloma virus( ایجاد میشود. این 
بیماری معموالَ اس��بهای جوان 6 ماه الی 4 س��ال را درگیر می کند 
ولی در برخی موارد در اس��بهای مس��ن باالی 25 سال را نیز درگیر 

میشوند.
 دوره کمون این بیماری تقریباَ 60 الی 70 روز است. بطور معمول سرایت 
مستقیم این بیماری در چراگاههای علفی از راه تماس با علوفه آلوده شده 
توسط اسب بیمار، به اسب سالم صورت می گیرد. به این بیماری زگیل 

علفی نیز می گویند)5(. 
شایعترین عالمت کلینیکی پاپیلوماتوز اسبی ضایعات زگیل مانند 
خاکستری یا صورتی رنگ تکی یا بهم آمیخته و نیز گروهی است 
که اغلب روی پوزه و لبهای اس��بهای جوان دیده می شوند. البته 
ای��ن جراحات میتوانن��د در اعضای دورتر مثل اندام تناس��لی نیز 

دیده ش��وند. 
ضایعات در اسبهای پیرتر ممکن است تداوم یافته و تا سالیان زیادی باقی 
بمانند. این بیماری باید از بیماریهایی چون س��ارکوئید زگیلی، سرطان 

سلولهای خاردار و مولوسکوم تفریق داده شود.
 تائید تشخیص با اخذ تاریخچه اسب، سابقه بیماری اسبهای هم سن و 

همجوار و درنهایت بیوپسی امکان پذیر خواهد بود)6(. 
در اغلب موارد زگیلها در عرض حدود 2 ماه خودبخود از بین میروند. در 
بررسی حاضر دو نمونه درگیری پاپیلوماتوز در دو راس کره اسب 2 ساله 

دوخون ارائه گردیده است. 

معرفی اسب های بیمار:
در بررس��ی حاضر دو راس کره اس��ب جوان بیمار در یک مرکز اصالح 
نژاد و پرورش اسب نزاجا )آمادگاه 502 ایلخی مراغه( مورد مطالعه قرار 
گرفتند. در کره اسب اول که 16 ماه سن داشت بروز نشانه های بالینی 
پاپیلوماتوز اسبی بصورت ضایعات پاپولر متعدد در ناحیه پوزه و لب آشکار 
گردید و به فاصله حدود یکماه به اوج خود رسید. علت بیماری و منشاء 
عفونت در این اسب بطور واضح شناسایی نگردید. بفاصله حدود یک ماه 
بعد نش��انه های بالینی مشابه در یک راس کره اسب نر نژاد دوخون 14 
ماهه در باکس مجاور مشاهده گردید. شرایط تغذیه و برخورد با بیماری 
در طول درگیری برای هر دو اسب یکسان بود و هیچ اقدام درمانی اعم 
از انجماد و یا جراحی برای اس��بها صورت نگرف��ت. در طول این مدت 
هیچیک از اسبهای بیمار عالئم بیقراری، اختالل در تغذیه و افت عملکرد 
نداشتند. نهایتا در هر دو اسب بیمار ضایعات پاپیلوماتوز در کمتر از دو 
ماه بصورت خود بخودی و بدون درمان خاصی از بین رفتند. تصاویر1-3

بحث:
پاپیلوما یا زگیل جلدی به صورت توده های سفت ایجاد میشوند. اهمیت 
این بیماری در اسب سرایت به سایر اسبها و افت عملکرد اسبها در انواع 
شدید توام با درگیری وسیع پوستی است و در صورت تداوم ممکن است 
زمینه ساز سرطان پوست شود )7(. شواهدی وجود دارد که ژنوم ویروس 

پاپپلوم گاوی در سارکویید اسبی یافت شده است)8(.
 با اینکه برخی حاالت اسبهای مبتال به این بیماری، از قبیل تکان دادن 
سر و ناراحتی در حین دست زدن به گوش را به نشانههای این بیماری 
نس��بت می دهند ولی در موارد نادر درد و التهاب در اثر این نوع زگیل 
به وجود می آید. برای بیماری پاپیلوماتوز اسبی هیچ گونه درمان خاصی 
توصیه نمیشود. زگیل ها معموال رشد خوشخیمی دارند و اکثر آنها در 
اسبهای جوان بطور خودبخودی بعد از 3 الی 4 ماه بهبود می یابند. زگیل 
های کوچک را می توان له کرد یا به طریق جراحی برداشت.  زگیل های 
بزرگ را میتوان بوس��یله تکنیک جراحی و یا از طریق انجماد برداشت. 
در مطالع��ه Torres و همکاران بر روی 21 اس��ب تحت درمان با کرم 
ایمیکوئیم��ود 5درصد تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت آن به ترتیب 100 

درصد و 87,5درصد بوده است )9(. 
همچنین واکسنهای اتوژن از معروفیت نسبتاً خوبی برخوردار هستند، 
ولی به دلیل زمان بر بودن تهیه و نیز عدم تایید قطعی فواید بالینی آنها، 
کمتر مورد اس��تفاده قرار می گیرند)10(. در اسبهای مسن تر برخالف 

گزارش دو مورد پاپیلوماتوز پوستی در دو راس کره اسب در آمادگاه 502  ایلخی نزاجا
دکتر محمد علی جاویدی برازنده1 ، دکتر سعید سلیمان میگونی2

1- ایران، اداره بهداشت و درمان نزاجا، دامپزشک و رئیس بخش دامپزشکی آمادگاه 502 
ایلخی مراغه

2- ایران، تهران، بیمارستان خانواده نزاجا، متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی آجا، نویسنده مسئول
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تصویر 3- برطرف شدن خود بخودی ضایعات پاپیلوماتوز بعد از 2 ماه در هر دو اسب

تصویر شماره 1- بروز پاپیلوماتوز در اسب اول در سن 16 ماهگی )سمت چپ( و یکماه بعد از پیشرفت آن )سمت راست(

تصویر2- بروز ضایعات پاپیلوماتوز در اسب دوم در سن 14 ماهگی که در باکس مجاور کره اسب اول قرار داشت
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کره های جوان بهبودی خودبخودی بس��یار نادر بوده و کمتر دیده شده 
است. 

از آنج��ا که این ویروس میتواند به طور مس��تقیم یا از طریق اش��یا 
منتقل ش��وند پیش��گیری شامل جداس��ازی اس��بهای بیمار و عدم 
اس��تفاده از ابزار و وس��ایل مش��ترک برای دام ها مثل افسار و برس 
اس��ت. قرار دادن وس��ایل در محلول ویروس کش در پیش��گیری و 

انتشار ویروس موثر است )11(.
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