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چكيده
بابزیوزیس یک بیامری منتقله از کنه است که توسط تکیاختههای خونی جنس بابزیا ایجاد میشود .هدف از این مطالعه شناسایی گونههای
بابزیا بایجمینا و بابزیا بوویس در گاوهای استان لرستان بود .در مجموع تعداد  258منونه خون از طریق وريد وداج گاوهاي بهظاهر سامل
بهطور تصادفی اخذ شد .در ابتدا  DNAاستخراجی از منونههای خونی با جفت آغازگری که قطعه حدود  400جفت بازی از ژن 18S rRNA
جنس بابزیا را تکثیر میکرد ،تکثیر شد .متامی منونههای مثبت گاوی با  nested-PCR semiاختصاصی از نظر وجود بابزیا بایجمینا و بابزیا
بوویس بررسی شدند و آلودگی منونههای گاوی از نظر بابزیا بایجمینا و بابزیا بوویس به ترتیب  17/8و  19/4درصد تشخیص داده شد .آزمون
مربع کای جهت مقایسه میزان شیوع نسبت به اقليم ،ارتفاع از سطح دريا ،طول جغرافيايي ،عرض جغرافيايي ،نوع دامداري از نظر مديريت،
سطح بهداشتي دامداري ،حضور كنه روي بدن دام ،سمپايش در فصول تكثري كنه ،فاصله با دامداريهاي ديگر ،متاس با نشخواركنندگان وحيش،
تراکم دام در دامداری ،نژاد دام ،سن دام و جنس دام انجام شد .در مقایسه فراوانی گونه بابزیا بایجمینا تنها در مورد تراکم دام در دامداری
اختالف معنیداری مشاهده شد ( .)P≥0/05در مدل لجستیک چند متغیره نوع دامداري و تراكم دام در دامداري بهعنوان مهمترین عوامل
خطر در ابتال به بابزیا بوویس معرفی شدند ( .)P≥0/01نتایج این مطالعه میتواند در برنامهریزی راهربدی پیشگیری و کنرتل بابزیوزیس
گاوی در غرب ایران مورد استفاده قرار گیرد.
کلامت کلیدی :استان لرستان ،ایران ،بابزیا بایجمینا ،بابزیا بوویس ،گاو ،تشخیص ملکولی
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Babesiosis is a tick-borne disease caused by protozoa of the genus Babesia. This study aimed to determine the B. bigemina
and B. bovis among cattle of Lorestan Province. A total of 258 blood samples were collected via the jugular vein from
healthy cattle, randomly. The extracted DNA from blood cells was amplified by Babesia-all primers, which amplify an approximately 400bp DNA fragment from the region of the 18S rRNA gene from various members of the genus Babesia. All
cattle positive samples were further analysed for the presence of B. bigemina and B. bovis by specific semi-nested PCR. B.
bigemina and B. bovis were identified by specific semi-nested PCR in 17.8% and 19.4% of cattle blood samples, respectively. Chi-square tests were used to compare molecular prevalence values relative to climate, altitude, longitude, latitude, farm
type, hygiene, vectors, use of acaricide, distance from other farms, contact with wild ruminants, farm density, race, age, and
sex were recorded for each animal. Among these factors, a significant association was only found between the prev-alence
of B. bigemina infection and farm density (P< 0.05). Multivariable logistic regression analysis revealed that farm type and
farm density were significant risk factors for B. bovis infection in cattle of Lorestan province (P< 0.01). The results of this
study can be used in strategic planning for the prevention and control of bovine babesiosis in dairy cattle in the west of Iran.
Keywords: Iran, Lorestan Province, B. bigemina, B. bovis, Cattle, Molecular detection

مقدمه
بابزیوزیس بیامری انگلی مشرتك بني انسان و حيوانات است که با نامهای،
تب کنهای ،پیروپالسموزیس ،تب طحال ،تب قرمز و تب تکزاس شناخته
میشود .بابزیوزیس که توسط گونههای متفاوت تکیاخته جنس بابزیا
ایجاد میشود در گروه وسیعی از مهرهداران بهخصوص نشخوارکنندگان
اعم از اهلی و وحشی ،تکسمیها ،سگسانان ،گربهسانان ،جوندگان،
پرندگان و حتی انسان در بسیاری از نقاط دنیا گسرتش دارد (.)34 ,33
اولین مورد بابزیوزیس در گاوهای تبدار توسط ویکتور بابز در سال
 1888گزارش شد و همچنین اولین مورد آلودگی انسان در سال  1957در
یوگسالوی تشخیص داده شد .تا سال  1995بیش از  400مورد انسانی از
آمریکا و سایر نقاط جهان گزارش شد که بیشترین گزارشهای انسانی
مربوط به بابزیا میکروتی است و سایر گونههای مشرتک که انسان را
آلوده میکنند شامل بابزیا دایورجنس ،بابزیا اکوئی ،بابزیا دونکانی ،بابزیا
اوویس ،بابزیا کابالی و بابزیا بوویس میباشند ( .)6انتقال این انگل توسط
کنههای سخت از خانواده ایکسودیده انجام می شود ( .)32عالئم بیامری
در میزبان مهرهدار شامل :افزایش ناگهانی درجه حرارت بیقراری ،ضعف
و الغری و کاهش اشتها ،کمخونی شدید و انهدام گلبولهای قرمز و وجود
هموگلوبین در ادرار است(.)6
گونههای بابزیا بایجمینا و بابزیا بوویس از گونههای شناختهشده بابزیای

گاوی در دنیا میباشند كه بیامری حاصل از اين دو گونه در مناطق
گرمسیری و نيمهگرمسیری مانند آمریکای مرکزی و جنوبی ،شامل و
جنوب آفریقا ،اسرتالیا و جنوب اروپا و مناطق خاورمیانه دیده میشود
( .)40در ايران بيامري حاصل از گونههاي بابزیا بایجمینا و بابزیا بوویس
و بابزيا اكلتنس در گاو مشاهده شده است(.)28
مشاهده میکروسکوپی گسرتشهای خونی رنگآمیزی شده با گیمسا،
متداولترین روش در تشخیص بابزیوزیس به فرم حاد است ،اما به دلیل
حساسیت پایین این روش در مواردی که تعداد کمی از گلبولهای قرمز
آلوده باشند ،استفاده از آن در مطالعات همهگیرشناسی محدودشده
است .عالوه بر این عالئم بالینی بابزیوزیس بدون هموگلوبینوری
مشابه تیلریوزیس است و تفریق اشکال گرد و کوچک بابزیا با اشکال
پیروپالسامیی تیلریا در گسرتش خونی رنگآمیزی شده با گیمسا
نیاز به مهارت و تجربه آزمایشگر دارد ( .)30آزمونهای رسولوژی
متفاوتی در مطالعات همهگیرشناسی بابزیوزیس در کشورهای مختلف
استفادهشدهاند در اکرث این روشها واکنش متقاطع گونههای بابزیا
قابلتفریق نیست و عالوه بر این ،نتایج منفی و مثبت کاذب نیز عموماً
در این آزمونها مشاهده میشود .از طرفی روشهای رسمی در شناسايي
فاز اولیه عفونت و عفونتهای مزمن (دامهای حامل با تعداد پایین انگل
در خون) محدوديت دارند ( .)7شناسایی دامهای حامل بابزیا اهمیت
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خاصی در کنرتل و پیشگیری بیامری دارد زیرا این دامها بهعنوان مخزن،
در انتقال آلودگی به دامهای حساس بسیار اهمیت دارند .تحقیقات اخیر،
حساسیت و ویژگی باالتر روشهای ملکولی را در شناسایی انگلهای
خونی نسبت به روشهای رسولوژیکی و میکروسکوپی نشان دادهاند.
روشهای مولکولی همچون واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRعالوه بر
تشخیص دقیق گونهها متایز گونهای را نیز امکانپذیر ساختهاند .واکنش
زنجیرهای پلیمراز در تشخیص آلودگی به گونههای بابزیا 100 ،برابر
حساستر از تشخیص میکروسکوپیک است( .)23حساسیت و ویژگی باالی
واکنش زنجیرهای پلیمراز سبب شده است که این روش برای تأیید نتایج
حاصل از آزمونهای تشخیصی دیگر و تأیید سالمت دام برای صادرات،
بهکاربرده شود ( .)5اغلب مطالعات انجامشده در خصوص شناسایی انگل
بابزیا و بابزیوزیس در ایران عمدتاً معطوف به نشخوارکنندگان کوچک
بوده است و در اکرث این بررسیها شناسایی انگل بر اساس مشاهده
میکروسکوپی گسرتشهای خونی رنگآمیزی شده انجامشده است .در
بررسیهای انجامشده در  10سال اخیر انگل بابزیا در گاوهای استانهای
کردستان ،چهارمحال و بختیاری ،آذربایجان غربی و اصفهان با روشهای
ملکولی و میکروسکوپی شناساییشده است ( .)21از آنجاکه تاكنون
مطالعه جامعي در خصوص شناسايي انگل بابزيا در گاوهاي استان لرستان
انجام نشده است لذا این تحقیق باهدف شناسايي ملکولی گونههای بابزیا
بایجمینا و بابزیا بوویس در جمعیت گاوهای سنتی و نیمهصنعتی استان
لرستان انجام گرفت.
مواد و روش کار
جامعه آماری و روش منونهگیری
مطالعه بهصورت مقطعی بر روی  258گاو در گاوداریهای نیمهصنعتی

و سنتی استان لرستان در شهرستانهاي خرمآباد ،بروجرد ،دورود ،پلدخرت
دلفان و سلسله با همكاري اداره کل دامپزشکی استان لرستان در سال
 1397انجام گرفت (شکل  .)1منونهگیری بهصورت تصاديف از  50گاوداری
( 13گاوداری سنتی و  38گاوداری نیمهصنعتی) انجام و از هر دامداری
حداقل از پنج گاو منونهبرداری انجام شد .از هر گاو دو میلیلیرت خون از
وريد وداج در لوله حاوی ماده ضد انعقاد و همچنین پرسشنامهای برای
هر منونه اخذ شد و منونههای خون در کنار یخ به آزمایشگاه انگلشناسی
و بيولوژي ملكويل تحویل شدند.
در هر مورد بازديد و منونهگیری اطالعايت شامل نام دامدار ،روستا /منطقه،
تعداد دام ،كد دام ،اقليم ،ارتفاع از سطح دريا (مرت) ،طول جغرافيايي
(درجه) ،عرض جغرافيايي(درجه) ،نوع دامداري از نظر مديريت (به
دامداریهایی كه اصـول علمـي بهطور نـسبي در ساختوساز ساختامنها
و تأسيسات آنها اعاملشده و داراي ماشینآالت و تجهيزات در حد رفع
نيازهاي اسايس خـود میباشند دامداري نیمهصنعتی و به دامداریهایی
كه بدون اصول علم دامپروری در داخل و حاشيه روستا احداث گردیدهاند
دامداري سنتي گويند) بر اساس مستندات مديريت دام جهاد كشاورزي
استان لرستان (نیمهصنعتی ،سنتي) ،سطح بهداشتي دامداري (شامل
بهداشت جايگاه ،بهداشت شريدويش و پستان ،بهداشت زايشگاه و زاميان،
بهداشت گوسالهداين ،بهداشت انبار علوفه ،بهداشت آب ،انجام برنامههای
كنرتل و پيشگريي از بیامریهای عفوين و انگيل) بر اساس مستندات و
ضوابط اداره كل دامپزشيك استان لرستان (خوب ،پايني) ،حضور كنه روي
بدن دام (بله ،خري) بر اساس مشاهده و گفته دامدار ،سم پايش در فصول
تكثري كنه (بله ،خري) ،فاصله با دامداريهاي ديگر (يك كيلومرت و كمرت،
بيش از يك كيلومرت) ،متاس با نشخواركنندگان وحيش(بله ،خري) ،تراكم در
دامداري بر اساس تعداد دام به مرتمربع فضاي دامداري (پايني=بيش از

شکل -1موقعيت جغرافيايي استان لرستان در ايران و شهرستانهاي منونهگريي شده.
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 6مرت مربع به ازاي هر گاو ،باال= كمرت از  6مرت مربع به ازاي هر گاو)،
نژاد دام (دورگ ،بومي) سن دام بر اساس گفته دامدار ( 3-1سال ،بيش از
 3سال) ،جنس دام بر اساس مشاهده (نر ،ماده) ،در فرم مربوطه ثبت و
شامره فرم بر روی کلیه لولهها درج میشد .كليه منونهها در فصل گرم
سال(انتهاي بهار و تابستان) اخذ شدند.
استخراج  DNAاز خون
بهمنظور به دست آوردن ماده ژنتیکی برای انجام واکنش زنجیرهای
پلیمراز در این تحقیق از کیت استخراج  DNAخون و بافت رشکت
( MBSTايران) و طبق دستورالعمل سازنده استخراج  DNAانجام گرفت.
جهت تعیین ميزان و خلوص  DNAاستخراجي ،چگالی نوری محصول
موردنظر با استفاده از اسپکرتوفتومرت و با طولموج  260و  280نانومرت
مورد ارزيايب قرار گرفت ،عالوه بر اين  DNAاستخراجي بر روي ژل آگارز
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت (شکل .)26( )2
واکنش زنجیره پلیمراز و واکنش زنجیره پلیمراز-نیمه آشیانهای
جهت شناسایی جنس بابزيا در واکنش زنجیره پلیمراز اوليه از آغازگرهاي
روبهجلو  )’3 CACAGGGAGGTAGTGACAAG ’5( ThBab1و
معکوس  )’3 CTAAGAATTTCACCTCTGACAG ’5( ThBab2از ژن
 18S rRNAکه قطعهای در حدود  400-430جفت باز را تکثیر میکردند
استفاده شد (شکل  .)36( )3در واکنش زنجیره پلیمراز-نیمه آشیانهای

از محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز استفاده شد .در این واکنش برای
تکثیر اختصاصی بابزیا بایجمینا و بابزیا بوویس به ترتیب از دو آغازگر
روبهجلو ( )3`CGTTTTTTCCCTTTTGTTGG`5( bigemina(Fو
( )`3 CAGGTTTCGCCTGTATAATTGAG`5( bovis (Fاستفاده
شد که محصول هر یک از این آغازگرهای اختصاصی با آغازگر معکوس
 ThBab2برای بابزیا بایجمینا  209جفت باز و برای بابزیا بوویس 132
جفت باز بود ( .)14 ,12کلیه واکنشها در میکروتیوبهای  200میکرو
لیرتی و در حجم  25میکرولیرت به رشح زیر انجام شد 2/5 :میکرولیرت بافر
( 0/75 ،PCR (X10میکرولیرت کلريد منيزيوم ( )50mMبا غلظت نهايي
 1/5مييل موالر 0/5 ،میکرولیرت  )10mM( dNTPبا غلظت نهايي 0/2
مييل موالر 0/5 ،میکرولیرت آغازگر روبهجلو ( )20µMبا غلظت نهايي 0/4
ميكرو موالر 0/5 ،میکرولیرت آغازگر معكوس ( )20µMبا غلظت نهايي
 0/4ميكرو موالر 0/125 ،میکرولیرت آنزيم  DNAپليمراز )5U/μL( Taq
با غلظت نهايي  0/625واحد در  25میکرولیرت 1 ،میکرولیرت  DNAالگو
مخصوص هر منونه و  19/125میکرولیرت آب مقطر (دو بار تقطري اسرتيل).
پس از اضافه منودن مواد مورد نیاز ميكروتيوبها به ترموسايكلر (بيو
راد يت ،100-ساخت آمريكا) در  35چرخه با برنامه دمايي زير منتقل
شد :انکوباسیون در دمای  95درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه ،مرحله
دناتوره شدن دو رشتهی  DNAدر دمای  94درجه سانتیگراد به مدت
 45ثانیه ،مرحله اتصال  DNAدر دمای  56درجه سانتیگراد (دماي اتصال
در واکنش زنجیره پلیمراز-نیمه آشیانهای اختصايص بابزیا بایجمینا  53و

شکل  -2الکرتوفورز منونههای  DNAاستخراجشده بر روی ژل آگارز یک درصد ،رنگآمیزی شده با رنگ ایمن .مارکر  100جفتبازی ،چاهکهای :6-2
DNAهای استخراجشده مربوط به سلولهای هستهدار خون که با متالشی شدن سلولهای قرمز و سفید خون ،چنانچه ژنوم اجرام بابزیایی تحتبررسی نیز
در سلولهای مذکور وجود داشتهباشد ،در  DNAاستخراجی حضور خواهد یافت.
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بابزیا بوویس  58درجه سانتیگراد بود) به مدت  45ثانیه ،مرحله طویل
شدن در دمای  72درجه سانتیگراد به مدت  45ثانیه ،مرحله طویل شدن
نهایی در دمای  72درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه .پس از امتام کار
دستگاه ترموسایکلر محصوالت  PCRبه همراه رنگ ایمن (سیناکلون،
ایران) و منونه آلوده به بابزیا به عنوان شاهد مثبت و آب مقطر به عنوان
شاهد منفی روی ژل آگارز  %1/5در ولتاژ  100ولت به مدت  60دقیقه
الكرتوفورز شد .در مرحله آخر برای مشاهده باندها و عکسبرداری ،ژل
در دستگاه تابنده اشعه فرابنفش (ژل داك) قرار گرفت.
محاسبات آماری
نتایج بهدستآمده با استفاده از نرمافزار بسته آماری برای علوم اجتامعی
( )SPSSويرايش بيستم تجزیهوتحلیل آماری شدند .برای محاسبه فراوانی
دادهها و برای پی بردن به اینکه کدامیک از فراوانیها با یکدیگر اختالف
آماری معنیداری دارند ،از آزمون مربع کای ( )χ2استفاده شد .عالوه
بر این براي بررسی عوامل خطر از آنالیزهاي رگرسیون لجستیک تک
متغیره و چند متغیره استفاده شد .براي شناسایی مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر شیوع بابزیا بوویس اقدام به آنالیز رگرسیون لجستیک تک
متغیره گردید .سپس ،عواملی را که بهطور نسبی ( )P>0/2بر شیوع
بابزیا بوویس مؤثر بودند را مشخص منوده و بهمنظور حذف متغیرهاي
احتاملی مخدوشکننده ،آنها را بهطور همزمان در یک مدل رگرسیون
لجستیک چندمتغیره وارد منوده و به حذف مخدوشکنندههای معنیدار
قبلی مبادرت شد α=0.05 .مبنای قضاوت آماری در نظر گرفته شد.

نتايج
در واکنش زنجیره پلیمراز و زنجیره پلیمراز-نیمه آشیانهای اختصايص
بابزيا بايجمينا  46منونه ( )%17/8از  258منونه مورد آزمايش باند موردنظر
را تشكيل دادند (شکل  .)4در مقایسه فراوانی گونه بابزيا بايجمينا از نظر
تراكم دامداريها (پايني=بيش از  6مرت مربع به ازاي هر گاو ،باال=كمرت از
 6مرت مربع به ازاي هر گاو) اختالف معنیداری مشاهده شد و بیشرتین
فراوانی مربوط به تراكم باالي دامداري بود
( .)P=0.039 ,χ2=4.258در مقایسه فراوانی گونه بابزيا بايجمينا در گاو
ازنظر نوع دامداري ،اقليم ،ارتفاع از سطح دريا ،طول جغرافيايي ،عرض
جغرافيايي ،نوع دامداري از نظر مديريت ،سطح بهداشتي دامداري ،حضور
كنه روي بدن دام ،سمپايش در فصول تكثري كنه ،فاصله با دامداريهاي
ديگر ،متاس با نشخواركنندگان وحيش ،نژاد دام ،سن دام و جنس دام
اختالف معنیداری مشاهده نشد (جدول .)1
در واکنش زنجیره پلیمراز و زنجیره پلیمراز-نیمه آشیانهای اختصايص
بابزيا بوويس  50منونه ( )%19/4از  258منونه مورد آزمايش باند موردنظر
را تشكيل دادند (شکل  .)5در مقایسه فراوانی گونه بابزیا بوویس در
گاو بین طولهاي جغرافيايي ،عرضهاي جغرافيايي ،نوع دامداريها
از نظر مديريت ،سطح بهداشتي دامداريها ،حضور كنه روي بدن دام،
سمپايش در فصول تكثري كنه ،ميزان فاصله با دامداريهاي ديگر ،متاس
با نشخواركنندگان وحيش ،نژاد گاوها و جنس دامها اختالف معنیداری
مشاهده شد( )P>0/05و بني اقليمها ،ارتفاع از سطح دريا ،تراكمهاي
مختلف دامداريها و سن دامها اختالف معنيداري وجود نداشت

شکل  -3ژل الکرتوفورزشده محصوالت واکنش زنجیره پلیمراز اولیه .مارکر  100جفت بازی .چاهکهای 4-6 ،1-2و  :8منونههای مثبت تکثیر شده جنس بابزیا.
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(( )P<0/05جدول .)1
در مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره ،پس از حذف اثر متغیرهاي
مخدوشکننده نوع دامداري از نظر مديريت بهعنوان عامل مؤثر در
ابتال به بابزیا بوویس در گاوها شناسایی شد و مشاهده میگردد که پس
از تعدیل براي اثر متغیرهاي دیگر نسبت شانس ابتال به بابزیا بوویس
در گاو در دامداريهاي سنتي به گاوداريهاي نيمه صنعتي 19/6
(فاصله اطمینان  95درصد )4/7-80/9 :ميباشد .تراكم در دامداري نيز
به عنوان ديگر عامل موثر در ابتال به بابزیا بوویس درگاوها ميباشد كه
نسبت شانس ابتال به بابزیا بوویس در گاو در دامداريهاي مرتاكم به
دامداريهايي كه تراكم معمويل داشتند ( 5/2فاصله اطمینان  95درصد:
 )1/7-15/6ميباشد (جدول .)2
بحث
بابزیوزیس یکی از بیامریهای انگلی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری
است که از راه کنه به گاو انتقال مییابد .فراوانی وقوع بیامری در
کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری در طول سال متفاوت است و
ارتباط مستقیمی با جمعیت و فعالیت کنههای ناقل بیامری و حضور دام
حساس دارد .در کشورهای معتدل بیامری ،چهره فصلی به خود گرفته
و با رشوع فصل گرما به دلیل افزایش جمعیت و فعالیت کنه ،بیامری
وقوع یافته و با پیرشفت وضعیت مطلوب محیطی ازنظر درجه حرارت
و رطوبت سیر صعودی را نشان میدهد( .)9در ایران اکرث مطالعات در
مورد بابزیوزیس گوسفندی انجامشده است و مطالعات درباره بابزیوزیس
گاوي اندك است( )29عالقه محققین به پژوهش در خصوص بابزیوزیس
گوسفند در مقایسه با بابزیوزیس گاوی شاید به این خاطر است که

گزارشها و تظاهرات بالینی بابزیوزیس در گوسفند بیشرت از گاو بوده
است ( .)19آخرین گزارش بالینی ناشی از بابزیا بوویس كه توسط هاشمي
فشاريك و امجد مستند شده است به بيش از  40سال قبل بر ميگردد
که منجر به تلف شدن  22گاو در یک گاوداری صنعتی در رشت شده
بود(.)15
در مطالعه حارض در مجموع  )96/258( %37/2منونه در در واکنش زنجیره
پلیمراز از نظر جنس بابزيا مثبت بودند .در بررسی گسرتشهای خونی
گاوهای استانهای مختلف ایران مقادیر کمرتی در مقایسه با این تحقیق
به ثبت رسیده است بهطوریکه در مازندران  ،%19/3در آذربایجان غربی
 %4/2و در کردستان  %2/1گسرتشهای خونی آلوده به بابزیا بودهاند(,10
 .)41 ,31بهطورکلی در یک مقاله مروری و متا آنالیز که حاصل مقاالت
منترششده در خصوص بابزیا از سال  1998تا  2015بود در مجموع درصد
شیوع بابزیا در گاوهای ایران  %5/3گزارششده است ( )21که با یافتههای
تحقیق حارض همخوانی ندارد و بسیار کمرت است .اگرچه در اکرث مقاالت
جمعآوریشده در این مقاله مروری نیز از روش میکروسکوپی برای
تشخیص بابزیا در گسرتشهای خونی استفادهشده بود ولی به تعداد
فیلدهای میکروسکوپی موردمطالعه اشاره نشده است .با توجه به اینکه
تشخیص به روش میکروسکوپی استاندارد نیست و به تبحر آزمایشگر و
تعداد فیلدهای مشاهده شد در یک گسرتش بستگی دارد لذا با تغییر این
عوامل میزان حساسیت این آزمون تغییر خواهد کرد( .)16در مطالعهای
که در کشور ترکیه بر روی  191منونه خون گاو با روش میکروسکوپی
انجام گرفت  %8/9گاوها به گونههای بابزیا آلوده بودند( .)35در کشور
عراق در بررسی میکروسکوپی  97منونه خون گاو ،شیوع بابزیا %8/8
گزارش شد( .)17تحقیقات انجامشده در کشورهای همسایه نیز شیوع

شکل  -4ژل الکرتوفورزشده محصوالت واکنش زنجیره پلیمراز نیمه آشیانهای بابزیا بایجمینا .مارکر  100جفت بازی .چاهکهای 1-2
و  :4منونههای مثبت تکثیر شده بابزیا بایجمینا.
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جدول  -1میزان شیوع ملكويل بابزيا بايجمينا و بابزيا بوويس بر حسب برخی عوامل خطر درگاوهاي استان لرستان.
بابزيا بايجمينا

گاوهاي

بابزيا بوويس

آزمايش

تعداد مثبت

متغري

گروه

46

17/8

كل

گاو

258

13/۶

۱-3/۲۴۴

كوهستاين

۱۳۲

۱۸

0/۰۷۲

۲۲

جلگهای

۱۲۶

۲۸

2۲/۲

۳۴

23/3

≤1500

۱۴۶

۲۸

19/2

۲-2/۲۷۱

15/4

۲

1500-1000

۷۸

۱۰

12/8

0/۳۲۱

۱۲

0/۱۷۵

≥1000

۳۴

۸

23/5

۱-0/868

۴

11/8

48-50

۲۲۴

۳۸

۱۷

0/۳۵۱

۳۴

15/2

۱-19/۲۰۲

≥47

۳۴

۸

23/5

۲-5/۱۸۲

۱۶

47/1

*<0/001

≤36

۳۴

۸

23/5

0/۰۷5

۱۶

47/1

22/۴۴۱

34-35

۲۰

۰

۰

۱-0/۲۸۲

۰

۰.۰۰

2

32-33

۲۰۴

۳۸

18/6

0/۵۹۵

۳۴

16/7

*<0/001

نوع دامداري از نظر

نيمه صنعتی

۱۹۴

۳۶

18/6

۱-0/۸۶۸

۲۶

13/4

۱-17/۸۸۷

مديريت

سنتي

۶۴

۱۰

15/6

0/۳۵۱

۲۴

37/5

*<0/001

چراي آزاد

۳۴

۸

23/5

۱-0/۸۶۸

۱۶

47/1

۱-19/۲۰۲

داخل دامداري

۲۲۴

۳۸

۱۷

0/۳۵۱

۳۴

15/2

*<0/001

خوب

۱۹۴

۳۶

18/6

۱-0/۸۶۸

۲۶

13/4

۱-17/۸۸۷

پايني

۶۴

۱۰

15/6

0/۳۵۱

۲۴

37/5

*<0/001

خري

۲۲۴

۳۸

۱۷

۱-0/۸۶۸

۳۴

15/2

۱-19/۲۰۲

بله

۳۴

۸

23/5

0/۳۵۱

۱۶

47/1

*<0/001

سم پايش در فصول

خري

۳۴

۸

23/5

۱-0/۲۸۲

۱۶

47/1

۱-19/۲۰۲

تكثري كنه

بله

۲۲۴

۳۸

۱۷

0/۵۹۵

۳۴

15/2

*<0/001

فاصله با دامداريهاي

≤ 1كيلومرت

۳۴

۸

23/5

۱-0/۸۶۸

۱۶

47/1

۱-19/۲۰۲

ديگر

> 1كيلومرت

۲۲۴

۳۸

۱۷

0/۳۵۱

۳۴

15/2

*<0/001

متاس با نشخواركنندگان

خري

۲۲۴

۳۸

۱۷

۱-0/۸۶۸

۳۴

15/2

۱-19/۲۰۲

وحيش

بله

۳۴

۸

23/5

0/۳۵۱

۱۶

47/1

*<0/001

باال

۱۶۸

۳۶

21/4

۱-4/258

۳۸

22/6

۱-3/۲۳۴

معمويل

۹۰

۱۰

1۱/۱

*0/039

۱۲

1۳/۳

0/۰۷۲

شده

اقليم

ارتفاع از سطح دريا(مرت(

طول جغرافيايي (درجه(

عرض جغرافيايي (درجه(

نحوه تغذيه

سطح بهداشت دامداري

حضور كنه روي بدن دام

تراكم در دامداري
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درصد

 - χ2درجه آزادي

- χ2درجه آزادي

تعداد مثبت

درصد

-

50

19/4

-

۲۸

۲1/۲

۱-0/۵۸۱

17/5

0/۴۴۶
3/۴۸۶

P-value

P-value
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نسبتاً پایین بابزیا در مقایسه بامطالعه حارض را گزارش کردهاند .حساسیت
آزمون ميكروسكوپي در مقايسه با آزمون ملکولی بسيار پاينيتر است
بطوري كه در تحقیقی حساسیت آزمون ميكروسكوپي (مشاهده 50
فیلد میکروسکوپی) در مقايسه با آزمون ملکولی در تشخیص تیلریا %57
محاسبهشده بود ( )26كه نتايج اين تحقيق نشاندهنده حساسيت باالي
آزمون ملكويل نسبت به آزمون ميكروسكوپي میباشد.
در این تحقیق در واکنش زنجیره پلیمراز و زنجیره پلیمراز-نیمه آشیانهای
اختصايص آلودگی منونههای گاوی ازنظر بابزیا بایجمینا و بابزیا بوویس به
ترتیب  17/8و  19/4درصد تشخیص داده شد .در يك تحقيق در استان
آذربايجان غريب گونههای بابزيا در گاو با روش واکنش زنجیره پلیمراز
شناساییشدهاند كه فراواين نسبي بابزیا بایجمینا و بابزیا بوویس در اين
تحقيق به ترتيب  %0/67و  %8/2بود که ميزان شيوع در مقايسه با تحقيق
حارض بسيار پایینتر است(.)31
در مطالعه مولکولی گونههای بابزیا در گاوهای استان مازندران آلودگی
منونههای گاوی از نظر بابزیا بایجمینا و بابزیا بوویس به ترتیب  %33/33و
 %28/6تعیین گردید( .)39همچنني در بررسی شیوع انگلهای خونی بابزیا
بوویس و بابزیا بایجمینا در گاوهای منطقه شامل غرب ایران به روش
مولکولی شیوع آلودگی به بابزیا بوویس و بابزیا بایجمینا در گاوهای
تحت آزمایش به ترتيب %24/8درصد و  %1/3ارزيايب شد( .)13دو تحقيق
اخري در استانهاي مازندران و شامل غرب ايران (آذربايجان رشقي و
غريب) با تحقيق حارض همخواين دارند .در اين بررسیها نيز از روش
واکنش زنجیره پلیمراز-نیمه آشیانهای جهت شناسايي گونه استفاده شده
است كه حساسيت و ويژگي باالتري نسبت به واکنش زنجیره پلیمراز به
تنهايي دارد(.)23
در تحقيقات ملكويل ديگر انجامشده در ايران به شناسايي جنس بابزيا در
گاو بسنده شده است و فراواين جنس بابزيا در چهارمحال و بختياري  %7و

اصفهان  %4گزارش شده است( .)20ويل در بررسیهای ملكويل انجامشده
در گاوهای شهرهاي تنكابن ،رامرس ،تربتجام ،يزد و اصفهان منونههاي
اخذ شده از نظر جنس بابزيا منفي بودند(.)25 ,8
در منطقه آسيا فراواين نسبي بابزيا بوويس در پاكستان  %18و در سوريه
 %15/46است كه با تحقيق حارض همخواين دارند ويل فراواين نسبي
گزارششده بابزيا بوويس در تايلند(  )%38/9و پنجاب هند ()%30/39
بيشرت و در چني ( )%9/3كمرت از فراواين تحقيق حارض( )%19/4است
( .)38 ,37 ,24 ,7 ,4شيوع فراواين نسبي گزارششده بابزيا بايجمينا در
كشورهاي پاكستان ( ،)%11سوريه(  )%9/18تايلند(  )%5/3و تركيه( ) %9
كمرت و در چني(  )%20/7تقريبا همسان با مطالعه حارض ( )%17/8است كه
نشانه گسرتش اینگونه در اين كشور میباشد( .)38 ,37 ,24 ,7 ,4تفاوت
مشخص در شيوع گونههای بابزيا در مناطق و كشورهاي متفاوت نايش
از تنوع گسرتش گونههای ناقل بابزيا ،تفاوت اكولوژييك ،نوع آبوهوا،
مديريت گاوداري ،مقاومت کنهها به سموم ،زمان منونهگیری ،جمعيت
تحت مطالعه و حساسيت و ويژگي آزمونهای انتخايب دارد (.)30
در این مطالعه نوع دامداري و تراكم دام در دامداري بهعنوان عامل
خطر ابتالی گاوها به بابزیا بوویس شناخته شدند .در ديگر منابع نيز از
مديريت دامداري و تراكم گله بعنوان فاكتورهاي خطر شيوع انگل بابزيا
نام برده شده است( .)18 ,9بعلت عدم رعایت بسیاری از مسائل مديريتي
و بهداشتی و عدم مبارزه با ناقلني بند پا انتظار میرود که درصد شيوع
بيامريهاي دامي و خصوصا بيامريهاي منتقله از كنه در دامداریهای
سنتی به مراتب بیشرت از دامداریهای نیم صنعتی باشد .در مطالعه
انجامشده در اصفهان نشان دادهشده است که با توجه به عدم سمپايش
در دامداريهاي سنتي ،در اواسط بهار حضور کنه بر روی بدن گاوها
افزایش مییابد و در تابستان به اوج خود میرسد و در پاییز از تراکم
حضور کنه بر روی بدن دام کاسته میشود؛ بنابراین با توجه به انتقال

ادامه جدول  -1میزان شیوع ملكويل بابزيا بايجمينا و بابزيا بوويس بر حسب برخی عوامل خطر درگاوهاي استان لرستان.
بابزيا بايجمينا

گاوهاي
متغري

گروه

آزمايش

تعداد مثبت

دورگ

۲۱۶

۳۸

17/6

بومي

۴۲

۸

۱۹

0/822

 1-3سال

۱۵۶

۲۴

15/4

۱-1/610

۲۸

≥ 3سال

۱۰۲

۲۲

21/6

0/205

۲۲

21/6

ماده

۲۳۰

۴۰

17/4

۱-0/278

۵۰

21/7

۱-۷/550

نر

۲۸

۶

21/6

0/598

۰

۰

*0/۰۰۶

شده

نژاد دام

سن

جنس

بابزيا بوويس

درصد

 - χ2درجه آزادي

- χ2درجه آزادي

تعداد مثبت

درصد

۱-0/۰51

۳۴

15/7

۱--11/۲۴۷

۱۶

38/1

*<0/001

17/9

۱-0/۵۱۷
0/۴۷۲

P-value

64

P-value
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بابزیا بوویس از طریق کنه ،ارتباط فراوانی عامل بیامری با نوع دامداري
در استان لرستان دور از ذهن نیست( .)27عدم رعایت اصول بهداشتی
در گاوداریهای سنتی نه تنها بر سالمت گاو تأثیر میگذارد ،بلکه به
بقای ناقلین کنهاي نیز كمك ميكند .اکرث دامداريها با رشایط بهداشتی
نامناسب دارای ساختامنهای قدیمی هستند و کنهها قادر به پنهان شدن
در شکافهای ایجاد شده در این ساختامنها ميباشند .شعله دادن یا
سموم كنهکش نیز منیتوانند به عمق اين شكافها برسند و اين شكافها
محل امني براي پنهان شدن و تخمريزي كنهها ميباشند .در دامداريهاي
سنتي پوشاندن دیوارهای خشتي با سیامن و تخریب زیستگاه کنهها با
پر کردن شکافها و پوشاندن درزها به کاهش تعداد کنه و عفونتهای
منتقله از طریق کنه کمک میکند .عالوه بر اين ،گاوداريهاي سنتي با
رشایط بهداشتی نامناسب میتوانند مستعد هجوم جوندگان باشند زیرا
اين دامداريها پناهگاه ،آب و غذا را برای جوندگان فراهم میکنند.
عالوه بر خسارات اقتصادی ،این جوندگان ممکن است عوامل بيامريزا
را به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط انگلهاي خارجي خود منتقل
کنند .جوندگان میزبان اصلی کنهها ،به ویژه در مراحل رشد (پوره و
الرو) هستند و نقش مخزنی بالقوه برای انگلهاي خوين منتقله از كنه
دارند( .)2نتایج این تحقیق با تحقیقات انجامشده در گاوداريهاي اتیوپی،
پاکستان ،تایلند و برزیل که فراوانی بابزیا با حضور كنه در دامداريهای
سنتی در ارتباط بود مطابقت دارد (.)18 ,11 ,3 ,1

تراکم دام در جایگاه باعث رقابت بیشرت در تغذیه و اسرتاحت دام شده و
اسرتس افزایش مییابد و در نتیجه ایمنی دام در برابر بیامریها مخصوصا
بیامریهای منتقله از کنه کاهش مییابد .از طرفی رعایت موازین
بهداشتی و مبارزه با ناقلین بند پا نیز در این دامداریها چالش مهمی
است که معموال از عهده دامدار سنتی خارج می باشد(.)22
نتیجهگیری کلی
نتیجه کلی این تحقیق نشان میدهد که اگرچه تظاهرات بالینی ناشی از
بابزیا بایجمینا و بابزیا بوویس در استان لرستان نادر است (نبود تظاهرات
بالینی میتواند ناشی از سویه انگل یا مقاومت ذاتی گاو باشد) ولی
میزان شیوع این دو گونه نسبت به یافتههای دیگر استانها و برخی از
کشورهای اطراف ايران باال است که دامهای حامل میتوانند خطر بالقوه
انتقال عامل بیامری به کنههای ناقل و انتشار بیامری در دامهای حساس
باشند .نوع دامداري و تراكم دام در دامداري بهعنوان عوامل خطر در این
فراوانی مؤثر میباشند .جهت کاهش شیوع عامل بیامری ،توجه بیشرت
به اقدامات بهداشتی و کنرتلی الزم است .افزایش آگاهی در گاوداران
سنتی (در مورد چرخه زندگی کنهها ،فعالیت فصلی و بیامریهای
منتقله از طریق کنه) یک روش موثر و ساده برای کنرتل عوامل منتقله
از طریق کنه در مدت زمان کوتاه است .در حال حارض رویکرد کنرتلی
در برابر بابزیوزیس در گاوهای ایران وجود ندارد زیرا اطالعات مربوط

شکل  -5ژل الکرتوفورزشده محصوالت واکنش زنجیره پلیمراز نیمه آشیانهای بابزیا بوویس .مارکر  50جفت بازی .چاهکهای :1-4
منونههای مثبت تکثیر شده بابزیا بوویس.

65

... اپیدمیولوژی و تشخیص ملکولی بابزیا بایجمینا و
328-336.
4- Bhat, S., H. Singh, N. Singh and S. Rath. 2015. Molecular detection of Babesia bigemina infection in apparently healthy cattle
of central plain zone of Punjab. Journal of Parasitic Diseases 39:
649-653.
5- Bloch, E. M., T. H. Lee, P. J. Krause, S. R. Telford III, L. Montalvo, D. Chafets, S. Usmani-Brown, T. J. Lepore and M. P. Busch.
2013. Development of a real time polymerase chain reaction assay
for sensitive detection and quantitation of Babesia microti infection. Transfusion 53: 2299-2306.
6- Bock, R., L. Jackson, A. De Vos and W. Jorgensen. 2004. Babesiosis of cattle. Parasitology 129: S247-S269.
7- Chaudhry, Z., M. Suleman, M. Younus and A. Aslim. 2010. Molecular detection of Babesia bigemina and Babesia bovis in crossbred carrier cattle through PCR. Pakistan Journal of Zoology 42.

 عالئم بالینی و انگلشناسی این، بیامریشناسی، اکولوژی،به اپیدمیولوژی
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