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Abstrakt 
Ekvint herpesvirus 1 (EHV-1, eldre betegnelse “ekvint abortvirus”) er et 
dobbeltrådig DNA-virus tilhørende familien herpesviridae. I alt tre herpesvirus 
oppfattes å forårsake hestesykdom (EHV-1, EHV-3 og EHV-4).  EHV-1 opptrer 
med tre kliniske manifestasjoner: luftveissykdom, abort og sentralnervøs sykdom 
med nevrologiske symptomer som varierer fra mild ataksi til komplett ustøhet 
med for- eller bakbeinsparalyse (myeloencefalopati). Etter at Saxegaard (1966) 
for første gang klarte å isolere EHV-1 fra en hest med myeloencefalopati fikk 
denne manifestasjonen økt oppmerksomhet, og flere sykdomsutbrudd har senere 
blitt påvist fra hele verden. Naturlig forekommende EHV-1-utbrudd assosiert med 
sentralnervøs sykdom er vanligvis forbundet med abort og respiratoriske symp-
tomer, men det er ikke alltid tilfelle (Tearle og medarb., 1991).  
 
I konvensjonelle serologiske tester kan EHV-1 kryssreagere med EHV-4, som er 
årsak til en vanlig luftveislidelse hos unghester (Allen og Bryans, 1986). Type- 
spesifikk serologisk test, ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) (Crabb og 
Studdert, 1993), gjør det mulig å differensiere EHV-1 fra EHV-4. Virologiske 
teknikker, for eksempel PCR (polymerasekjedereaksjon), kan brukes for å påvise 
smittestoffet (Wagner og medarb., 1992).  
 
Sommeren 2004 ble et titalls hester syke ved et ridesenter i Østlandsområdet med 
100 hester oppstallet. Nesten alle hestene var over tre år og ingen hoppe var 
drektig. I to av de tre stallene var hester syke med feber, og med hevelser og 
ustøhet i bakparten som de mest markante kliniske sykdomstegn. Én hest hadde 
lammelser og ble liggende, og ble avlivet av dyrevernmessige grunner. Øvrige 
hester hadde lettere klinikk og ble til slutt helt restituert. 
 
Fra den ene stallen ble blodprøver fra ni hester undersøkt serologisk med 
komplementbindingsreaksjon (KBR) for EHV-1 og med ELISA (Svanova 
Biotech, Uppsala) for både EHV-1 og EHV-4, samt at hvite blodlegemer (buffy 
coat) ble undersøkt ved hjelp av PCR for påvisning av viralt DNA.  
 



Det ble påvist titerstigning i begge serologiske tester mot EHV-1 hos tre av fem 
akutt syke hester hvor det var tatt parprøver (to prøver tatt med ca. 10 til 14 dagers 
mellomrom). Samtlige undersøkte hester hadde høye antistoffnivåer mot EHV-4 
uten stigning i antistoffmengde. EHV-1 ble påvist og sekvensert fra én av hestene 
med akutte kliniske sykdomstegn, mens EHV-4 ikke ble påvist.  
 
Diagnosen EHV-1-infeksjon ble stilt på grunnlag av stigningen i titer, og 
påvisning av EHV-1 med PCR og etterfølgende verifisering. Noen 
differensialdiagnoser (ekvint virusarteritt, infeksiøs anemi) ble utelukket 
serologisk. Det ble konkludert med at det er vanskelig å påvise EHV-1 og EHV-4 
i blodprøver fra levende hester med PCR. Forutsetningen er at det er en 
celleassosiert viremi til stede når blodprøven blir tatt, det vil si tidlig i 
sykdomsforløpet. Serologiske teknikker er mer sensitive og derfor bedre egnet til 
sykdomsdiagnostikk. Begge serologiske metoder kan benyttes, selv om KBR ikke 
er helt spesifikk.  
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