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چکیده:
انگل های تک یاخته ای پیروپالسما از عوامل بیماریزای مهم حیوانات اهلی و وحشی می باشند .این ارگانیسم ها بدلیل ایجاد
بیماری و مرگ و شدید در حیوانات اهلی و اهمیت انتقال برخی از جنس و گونه های آن ها به انسان ،سبب ایجاد خسارات
اقتصادی و بهداشتی فراوان در سراسر جهان می گردد .هدف از این تحقیق بررسی میزان شیوع انگل های خونی بر روی 012
گاو با عالئم مشکوک به زردی طی بهار و تابستان  39-1931در شهرستان سوادکوه انجام گرفت .پس از معاینه ی بالینی و
مشاهده نشانه های درمانگاهی همچون تب ،بزرگ شدن عقده های لنفاوی سطحی ،رنگ پریدگی یا زردی مخاطات دام
مشکوک به زردی در نظر گرفته شده و جهت بررسی انگل های خونی اقدام به تهیه گسترش خونی از وریدگوش گردید.
گسترش خونی تهیه شده با متانول  39درجه فیکس گردید ،و در آزمایشگاه با رنگ گیمسا رنگ آمیزی شده و با میکروسکوپ
نوری مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج این بررسی نشان داد که  12/74درصد گاوهای مورد بررسی آلوده به تیلریوز و 9/94
درصدآلوده به بابزیوزو  1/3درصد آلوده به آناپالسموز می باشند .همچنین دراین بررسی  0مورد ( ) 2/%3آلودگی توأم تیلریا و
آناپالسما و  8مورد ( ) % 9/81آلودگی توأم تیلریا و بابزیا مشاهده شد .بنابراین با توجه به حضور انگل های خونی درگاوهای
منطقه و همچنین اهمیت بندپایان در انتقال آنها ،می توان جهت کنترل آلودگی های فوق عالوه بر درمان دام های مشکوک
به آلودگی ،به مبارزه با این بندپایان نیز اقدام نمود.
واژگان کلیدی :انگل های خونی ،گاو ،شهرستان سوادکوه.

 )6باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد بابل،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران
 )2گروه انگل شناسی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران
)9فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد بابل
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مقدمه
در زیر رده ی پیروپالسما مطابق با طبقه بندی

نظر می رسد .دو گونه آناپالسما مارژیناله و آناپالسما

لواین که در سال  1391انجام گرفته است ،انگل های

سنتراله از تک یاخته فوق گزارش گردیده است که

خونی مهره داران قرار دارند .این تک یاخته ها کوچک

انتقال ان ها توسط گزش مگس های خونخوار مانند

و دارای تشکیالت راسی تحلیل رفته هستند و تولید

جنس استوموکسیس و کنه ها صورت می پذیرد.

مثل در آن ها از طریق تقسیم دوتایی یاشیزوگونی

(رنجبر بهادری و شمشادی .)1932،تیلریوز و بابزیوز

انجام می پذیرد .این انگل ها از طریق کنه ها انتقال می

مهمترین بیماری های منتقله توسط کنه در گاو می

یابند .دو خانواده ی مهم بابزیده و تیلریده در این گروه

باشند که با عالئمی شامل تب ،زردی ،الغری و

قرار دارند.جنس بابزیا ارگانیسمی است که به اشکال

هموگلوبیموزی بروز می نماید ( Radostis.et

مختلف در داخل گلبول های قرمز مشاهده می گردد.

 .)al;2007با وجود مطالعات گسترده ای که پیرامون

دارای تولید مثل غیر جنسی بوده و در رنگ امیزی

روش های تشخیص ،پیشگیری ،کنترل ،درمان،

رومانوفسکی ،با سیتوپالسم آبی و توده کروماتینی قرمز

بیماریزایی ،ویژگی های اپیدمیولوژیک ،پاتولوژیک و

داخل آن قابل تشخیص می باشد .درجنس تیلریا

غیره انگلهای خونی توسط پژوهشگران مختلف در

مجموعه راس کامالً تحلیل رفته است .اشکال گرد،

داخل و خارج از کشور صورت گرفته است ،اما همچنان

بیضی ،با سیلی یا نامنظم است.ناقلین تک یاخته تیلریا،

این بیماری تلفات نسبتاً باال و خسارت های سنگینی را

گونه های کنه هیالوما می باشند .تک یاخته آناپالسما

به دامداران تحمیل می نماید .به همین دلیل ما را بر

یک ریکتزیا محسوب می گردد و به دلیل شباهت زیاد

آن داشت تا با مطالعه شیوع این انگل ها کمکی به

آن با تیلریا ،شناسایی و تفکیک ان ها از هم ضروری به

درمان و پیشگیری از بروز این بیماری در منطقه کند.

مواد و روش کار

این بررسی که در بهار  1931تا تابستان  1939بر

سپس با استفاده از سرسوزن استریل ورید گوش سوراخ

روی 012عدد گاو مشکوک به زردی مراجعه کننده به

شده و با تهیه یک قطره خون بر روی الم منتقل شده و

کلینیک های دامپزشکی شهرستان سوادکوه به عمل

سپس گسترش نازک تهیه و شماره زده شده است .از هر

آمد .در ابتدای کار هر گاو بیماری که به کلینیک های

دام حداقل  9گسترش خونی تهیه شد و با متانول 39

دامپزشکی شهرستان مراجعه می نمود .پس از مشخص

درجه فیکس گردیده است .در آزمایشگاه دانشگاه آزاد

نمودن سن دام ها ،با معاینه ی بالینی و مشاهده نشانه

اسالمی واحد بابل الم های تهیه شده با رنگ گیمسا

های درمانگاهی هم چون تب ،بزرگ شدن عقده های

رنگ آمیزی شد .گسترش های رنگ آمیزی شده با

لنفاوی سطحی ،رنگ پریدگی یا زردی مخاطات،

میکروسکوپ نوری از نظر وجود انگل های خونی مورد

هموگلوبینوری دام مشکوک به زردی تلقی می شد.

بررسی قرار گرفتند.
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نتایج
از  012راس گاو مشکوک به زردی  00مورد آلوده

سن  0تا  7سالگی مشاهده شد و کمترین میزان

به تیلریا و  17مورد آلوده به بابزیا و  7مورد آلوده به

آلودگی در سن باالی  7سال بود .همچنین بیشترین

آناپالسما بودند .همچنین  0مورد آلودگی توأم آناپالسما

میزان آلودگی به آناپالسما نیز در سن  0تا 7سالگی

و تیلریا و  8مورد آلودگی توأم تیلریا و بابزیا مشاهده

مشاهده شد .میزان آلودگی به تیلریوز ،بابزیوز و

شد .بیشترین میزان آلودگی به تیلریوز در سن  0تا 7

آناپالسموز تفاوت معنی داری با افزایش سن دام نشان

سالگی مشاهده شد و کمترین میزان آلودگی در سن

می دهد(.جدول .)1

باالی  7سال بود .بیشترین میزان آلودگی به بابزیوز در

جدول  -6شیوع و شدت آلودگی به انگل های خونی در گاوهای شهرستان سوادکوه
نام انگل

(a

درصد آلودگی

فاقد آلودگی

درصد

تیلریا

00

%12.74

188

%83.10

تعدادآلوده

بابزیا

17

%9.94

139

%39.97

آناپالسما

7

%1.3

029

%38.1

آناپالسما و تیلریا

0

%2.3

028

%33.1

تیلریا و بابزیا

8

%1.81

020

%39.0

(b

(c

شکل  -6انگل آناپالسما ( ،)aانگل تیلریا ( ،)bآلودگی میکس تیلریا و بابزیا ()c

بحث
تیلریوز به عنوان یک از بیماری های حاد و کشنده
می باشد و طبق اظهار نظر برخی از محققین ساالنه
بیش از پانصد هزار رأس گاو در آفریقا در اثر بیماری از
بین می روند .در ایران از سال  1917مطرح بوده و در
حال حاضر به عنوان یک مشکل جدی برای دامداران
در مطالعه که توسط  Chaudhryو همکاران در
کشور پاکستان بر روی  122گاو انجام دادند 03 ،درصد
آلوده به بابزیا بودند که از این میزان  11درصد مربوط
به آلودگی بابزیا بویس و  18درصد آلوده به بابزیا

بسیاری از نواحی کشور مطرح است .در این بررسی از
 012رأس گاو مشکوک به زردی مورد مطالعه %12.74
آلوده به تیلریا بودند .همچنین  %2.3آلودگی توأم
تیلریا و آناپالسما و  %9.81آلودگی توأم تیلریا بابزیا
شد
مشاهده
بایژمینا بودند ( .)Chaudhry.et al, 2010در
مطالعه دیگر در پاکستان با استفاده ار تکنیک
 122،PCRنمونه خون گاو از نظر آلودگی به بابزیا و
تیلریا مورد آزمایش قرار گرفتند.در این بررسی آلودگی
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به تیلریا آنوالتا در  99راس گاو ،بابزیا بایجمینا در 19
راس گاو و بابزیا بویس در  4راس گاو تعیین گردید
در بررسی دیگری که توسط  silvaو همکاران در سال
 0223با استفاده از روش های سرولوژی و Nested-
 PCRجهت تشخیص بابزیا بایژمینا و بابزیا بویس در
در یک مطالعه مولکولی ،نعمان در سال  1931آلودگی
به تیلریا در  09/3درصد و بدون آلودگی به بابزیا در
عزیزی و همکاران در سال  172 ،1989رأس گاو
باالی یکسال را در شهرکرد از نظر آلودگی به تیلریا
مورد بررسی قرار دادند و میزان آلودگی به تیلریا آنوالتا
بر طبق نتایج به دست آمده بیشترین موارد آلودگی
به انگل خونی مربوط به تیلریا بود که از  012راس گاو
مشکوک به زردی  00مورد ( )%12.74درصد آلودگی
همچنین در این مطالعه آلودگی توام تیلریا و
آناپالسما  0مورد ( ) %2.3درصد مشاهده شد و آلودگی
توام تیلریا و بابزیا  8مورد ( )9/81درصد مشاهده شد

(.)Durrani and kamal.,2008
کشور پرتغال انجام شد ،از  729نمونه مشکوک به عالئم
بابزیوزیس گاوی  43درصد به بابزیا بویس و  10درصد
به بابزیا بایژمنیا آلوده بودند ()Silva,2009
گاوهای شیری در استان اصفهان تعیین
نمود(.)Noaman,2012
را با روش  PCRبه میزان  % 72تعیین
نمودند(.)Azizi.et al,2008

مشاهده شد و کم ترین میزان آلودگی مربوط به
آناپالسما بود.که  7مورد ( )%1.3درصد مشاهده گردید.
که این نتایج نشان دهنده اهمیت آلودگی های توام این
انگل ها می باشد .به خصوص آلودگی توام تیلریا وبابزیا
که بیشترین میزان آلودگی توام بود.
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Abstract:
Protozoan parasites of pyroplasma are the important pathogens of domestic animals and
wildlife. These organisms, due to the illness and death of domestic animals, and the
importance of the transfer of some of its genus and species to humans, cause many economic
and health damages around the world it turns out. The purpose of this study was to evaluate
the prevalence of parasites on 210 cows with suspected jaundice in spring and summer of
1395-96 in Savadkouh city. After the clinical examination and observation of clinical signs
such as fever, enlargement of the lymph nodes, pallor or jaundice of the animals, suspected
jaundice were considered, and blood dilatation from the vein was made to examine the
parasites. The blood plate was extracted with 96-degree methanol and stained with Giemsa
colored lab and examined by optical microscope. The results of this study showed that
10.47% of the tested cows were infected with Theileria and 6.67% infected with Babesia and
1.9% infected with Anaplasma. In this study, 2 cases (0.9%) of Theileria and Anaplasma and
8 cases (81.3%) were associated with Theileria and Babesia infection. Therefore, in view of
the presence of blood parasites in the region of the cows and the importance of arthropods in
their transmission, it is possible to combat these arthropods in order to control the abovementioned contaminations, in addition to treating suspected contaminated animals.
Key words: Blood parasites, Cow, Savadkouh city
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