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چکیده 

نمونه خون از طريق رگ    105تعداد    برای اين منظور  در گاوهای استان مازندران بود.    آناپالسما  هایگونههدف از اين مطالعه تعیین       
از نقاط مختلف استان مازندران    طوره  بوداج گاو   ابتدا    گرديد.    آوریجمعتصادفي  از    DNAدر  با جفت    هاینمونهاستخراجي  خوني 

105از    (درصد  6/27نمونه )  29  .  ، تکثیر شدکردميرا تکثیر    آناپالسماجنس    16S rRNAجفت بازی از ژن    1468  یآغازگری که قطعه
از اختصاصي    nested-PCRمثبت با    هاینمونهتمامي      مثبت شدند.  آناپالسماجنس    نظر  از  nested-PCRو    PCR  نیاولنمونه گاوی در  

 نظر   از(  درصد  20نمونه )  21بررسي شدند و    (سويه آموری)آناپالسما سنتراله  و  آناپالسما بوويس    ،آناپالسما فاگوسیتوفیلم  وجود  نظر
  ( سويه آموری) آناپالسما سنتراله  نظر از( درصد 1نمونه ) 1و آناپالسما بوويس  نظر از( درصد 4/11نمونه ) 12آناپالسما فاگوسیتوفیلم، 
جفت بازی از ژن    866اختصاصي که قطعه    آغازگرهایمثبت با استفاده از جفت    های نمونهاستخراجي    DNA    مثبت تشخیص داده شد.

msp4  مثبت بودند  آناپالسما مارجیناله  نظر  ازنمونه گاوی    105از    (درصد  8/4نمونه )  5، تکثیر شد که  کردميرا تکثیر    ژيناله رآناپالسما ما .   
اولین تشخیص ملکولي   بین درصد    دهدمينتايج نشان      است.  بوده   در گاوهای استان مازندرانآناپالسما    هایگونهاين مطالعه  که در 

دامداری،  ، در فصول مختلف سال فاگوسیتوفیلم  آناپالسما به    گاو آلودگي   درصد    نظر  ازهمچنین      وجود دارد.  دارمعنياختالف    و نوع 
.وجود دارد دارمعنياختالف   و نوع دامداری  سال ، بین فصول مختلف بررسي مورد ی هاریمتغ ، از میان آناپالسما بوويسآلودگي به 
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سنتراله،  ،مارژینالهآناپالسما      :گونه آناپالسما   آناپالسما 

بیماری    .  گرددمیآلوده    آناپالسما بوویس و    فاگوسیتوفیلم

 های گلبولپیشرفته و حضور اجرام انگلی در    خونیکمبا  

 کاهش تولید شیر و کاهش وزن  .  است همراه    یا سفید  قرمز

حیوانات .  (Stuen et al. 2003)   شودمیمشاهده    دام بیمار

بوده،    ییاشتهایبحاد دارای عالئم تب و    آناپالسموز  به  مبتال

ی هاعفونت که با   ، مگر اینافتدیماتفاق    ندرته  باما مرگ  

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17356873.1400.17.2.12.5
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همراه      (. Engvall & Egenvall, 2002)باشد  ثانویه 

به لحاظ  آناپالسما سنتراله،  و    مارژینالهآناپالسما    های گونه

نزدیک    یژنیآنت هم   لحاظ   از  حال  نیا  با    .باشندیمبه 

متفاوت    ی یزایماریب گاو  آناپالسما      .کنندیمعمل  در 
ب  در  مارژیناله بسیار  ه  گاوها  سال  دو  باالی  خصوص 

سبب    معموالً  آناپالسما سنتراله  که  یحال  دربوده،    زایماریب

آناپالسما     (.Carelli et al. 2008)گردد  می  یمعفونت مال

  ها کنه ازتب مرتع یا تب منتقله    بیماری   عامل فاگوسیتوفیلم

آناپالسما    به  مبتالهای  گاو    (.Stuen, 2007)باشد  می
حاد،    معموالً  فاگوسیتوفیلم وضیعت  از  بهبود  از  ه  بپس 

عفونت    صورت حامل  در   بیماری  و  مانده  یباقمزمن، 

هر  بروز  صورت یا  و  عوامل    استرس   بر   رگذاریتأثگونه 

بد ایمنی  و  حیوانات    در    .دینمایم عود    مجدداً،  نسیستم 

  آناپالسموز عامل    فاگوسیتوفیلمآناپالسما  انسان    نیهمچن

که    کیتیگرانولوس  نوپدید    عنوان   بهاست  بیماری  در یک 

 Dumler)  است بهداشت و سالمت جامعه به ثبت رسیده  

et al. 2007.)      هم در حیوانات اهلی و  آناپالسما بوویس

حهم   دنیا    واناتیدر  سراسر  است    شده  گزارشوحشی 

(Liu et al. 2012.)    ًی خون   ی هاگسترشبررسی    معموال  

که در فاز حاد بیماری   یهایدامگیمسا از  با    شده  یزیآمرنگ

و همچنین محل استقرار انگل در گلبول قرمز    برندیمسر  ه  ب

تعیین   و  تشخیص  مالک  سفید،    آناپالسما   هایگونهو 

نظیر   ییهاروشاین روش، بلکه حتی    تنها  نهاما  ؛  باشدمی

  زا یاالو سرولوژیکی شامل کنه   هایسلولدر کشت باکتری 

و    .   .  .   رهیغو   تشخیص  بدون    هایدام  شناسایی برای 

خصوص  ه  ب    نیست.  پذیرامکانبالینی و یا حامل،    هاینشانه

باشد پائین  در سطح خون  ارگانیزم  میزان  که  زیرا  ؛  زمانی 

حضور    یزااال تعیین  بر    علیه  بادیآنتیو  عالوه  باکتری، 

آزمایش    زماندلیل بر آلودگی دام در    الزاماًواکنش متقاطع،  

چه کشت،    همچنین اگر  (.  Aubry & Geale, 2011)  ت سین

طال روش  تشخیص  ییک  برای  محسوب    هایباکتری 

از  گرددمی جنس  این  برای  ولی  ، اصوالً  ها یباکتر، 

حیوانات  ه  ب  .  ست ین  پذیرامکان به  تزریق  روش  عالوه 

با این توصیف، روش   .  نیست   آزمایشگاهی هم روشی آسان

  . شودمیدر گاو توصیه  آناپالسما  مولکولی برای تشخیص  

مولکولی و بر اساس تعیین    های روشامروزه با استفاده از  

ژن   خانواده 16S rRNAتوالی  باکتری  اعضای    ی ، 

 .Dumler et al)نمود    بندیطبقه  توانی مرا    آ  آناپالسماتاسه

، خسارات ناشی از آناپالسمااز گونه    نظر  صرف    (.2001

خصوص گاو در دنیا  ه  در نشخوارکنندگان و ب  آناپالسموز

ایران    .  (Kocan et al. 2003)باشدمی  توجه  قابل در 

  همخسارات ناشی از بیماری برآورد نشده است و ساالنه  

شاهد ظهور    ،با فصول گرم سال و افزایش ناقلین بندپا  زمان

بیماری   خسارات    میهستاین  به    یریناپذجبرانکه  را 

تحمیل   سال    درهمکاران    و Pazhoom  .کندیمدامداران 

(  سوادکوه   یبرای اولین بار در استان مازندران )منطقه  2016

بوویس  یگونه  ، از    آناپالسما  ریپی    یگونه  هایکنهرا 
سانگ بورساوسئ نی  سفالوس  سفالوس  ریپی  ریپی  ،  ، 

سفالوس تورانیکوس، درماسنتور مارژیناتوس، همافیزالیس 
اینرمیس همافیزالیس  کونسینانا  ،  پونکتاتا،    و همافیزالیس 

ریسینوس و    ایکسودس  جداسازی  مولکولی،  روش  به 

اولین گزارش از حضور    هاآنتحقیقات      نمودند.  شناسایی

  با     .باشدمیآناپالسما بوویس در کنه همافیزالیس اینرمیس  

در    هایکنهمختلف    هایگونهپراکنش    وجود سخت 

به آلودگی  استان،  مختلف   هایگونه  نشخوارکنندگان 

انتظار    آناپالسما  Vahedi et)  ت سیندر این استان دور از 

al. 2016).    گزارش مدونی    گونه  هیچکنون    تا  حال  این  با

این    و  نشده  ثبت مازندران    استان  گاوهای در    اآناپالسماز  

بار   اولین  برای    شناسایی   به  تفصیلی  صورته  بتحقیق 

 مازندران   در گاوهای استان  آناپالسما  یزایماریب  هایگونه

 . پردازدیم لکولیو به روش م
 

 روش کار مواد و 

  این تحقیق روی گاوهای استان مازندران انجام گردید.     

 بهفصول مختلف،    طی  و در  1395سال  برای این منظور در  

از نقاط    سالم  ظاهر  بهگاو    رأس   105تصادفی از    صورت

  ی ریگنمونه،  بابل و آمل(- قائم شهر-ساری استان )مختلف  

دام    است.    آمده  عمله  بخون   از   تریلیلیم  5از هر  خون 
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در   و  اخذ  وداج  ماده  یهالولهورید  انعقاد  یحاوی   ضد 

(EDTA  )خی  در  هانمونه    شد.  آوریجمع( (  - C20°زن 

گردید.    یهاشیآزما  جهت  نگهداری   زمانهم   بعدی 

فرم    سنفصل،    رینظ  متغیرهایی در  دامداری،  نوع  و 

 یکی از  عنوان  بهسن    که  ییآنجا  از    ثبت گردید.  مخصوص

 Noaman)  نقش دارد  آناپالسموزدر بروز    رفاکتورهای خط

& Moradi, 2019)    تعیین   هادندانبررسی    بر اساسدام  سن

 بررسی   مورد  هایدام  همچنین  .(Pace et al. 2003)  گردید

همگی   رگ نیز  بودند  دو  اظهارات    .  )آمیخته(  اساس  بر 

تمام   در  در    شده  مشاهدهکنه    هادامداری دامداران  و  بود 

  پاشی سم  گیرینمونهمورد    هایداریدام از    درصد  84/ 8

  .شدمیخارجی انجام  هایانگلبر ضد منظم 

مراحل ذیل    گاودر    آناپالسمامولکولی    شناساییجهت      

 :انجام گردید

منظور،    :    DNA  استخراج  (الف     این  های  نمونهبرای 

خارج و در دمای اتاق قرار داده، پس از    زنخی خون را از  

داخل تیوب   از هر نمونه را در میکرو لیتر  50  باًیتقرذوب،  

سپس با استفاده از کیت  ،  ریختهلیتری  میلی  1/ 5اپندورف  

  MBST  در شرکت   شده  دیتول  DNAمخصوص استخراج  

انجام   DNA  استخراجشرکت،    و طبق دستورالعمل(  ایران)

دستورالعمل،   DNA  سپس    گرفت.  اساس  بر  استخراجی 

 . قرار گرفت   ل یتحل  و  هیتجزو    بررسی  موردروی ژل آگارز  

  آناپالسما اولیه برای تشخیص جنس    PCR  :  اولیه  PCR  (ب

  دین منظور ب    انجام گرفت.نظر داشتن گونه خاصی    دربدون  

ترادف   Anaplasma all  آغازگرجفت  از   که  شد  استفاده 

 )  داردوجود  آناپالسما  هایگونهتمامی  نوکلئوتیدی آن در  

Weisburg et al. 1991)  .صورت   بهکار رفته  ه  ب  آغازگرهای  

 زیر بوده است. 

 
Anaplasma all Sense: 5` 

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3` 
Anaplasma all Antisense: 

5'ACAGCTACCTTGTTACGACTT 3' 

 

پس از  ،  تکثیر در اثر این جفت آغازگرباند حاصله از      

PCR    ،خواهد   جفت باز 1468در حدود    هاگونه   یدر همه

این  شده  ر یتکثمحصول      .بود   در   آغازگرجفت    توسط 

 (Hyper Variable Region)  بسیار متغیر  یقطعه  یبرگیرنده

V1  16از ژنS rRNA  است.  آناپالسماجنس 

جهت     .گردیدندالکتروفورز    هانمونه  ،PCR  بعد از اتمام    

باندهای     100  یمولکول  گرنشاناز    آمده  دست   بهارزیابی 

 . استفاده گردید Cinna Genساخت شرکت   جفت بازی،

در  شده ریتکث یید قطعهأی جهت ت   : Nested PCR (پ    

PCR    آغازگرهای توسط  که  تکثیر    Anaplasma allاولیه 

  طراحی گردید.   شده  ریتکثشد، دو آغازگر در داخل قطعه  

را    آناپالسماخاصی از    یچه گونه  این دو آغازگر جدید اگر

ولی به    دادیمرا تشخیص    آناپالسما و جنس    کرد ینمتکثیر  

ت اولیه و    در محصولتکثیری    DNAید تشخیص  أیجهت 

ا تکثیر  اطمینان  عدم  و    یهاسمی ارگان  DNAز  دیگر 

 یدر قطعه  مثبت و منفی کاذب ضروری بود.    یهاواکنش

  Anaplasma-nested- Senseتکثیری حاصل از آغازگرهای  

متغیر    Anaplasma-nested-Antisenseو   بسیار  قسمت   ،

مذکور    یاز قطعه  نیبنابرا؛  شودمینیز تکثیر    16S rRNAژن  

از   بعد    در جهت تشخیص گونه استفاده نمود.  توانیمنیز  

انجام  PCR  اتمام مشاهده  ، الکتروفورز  و  صورت    ی در 

صحت نمونه مثبت تلقی و  ،  جفت باز  345وزن  باندی با  

PCR شدیمید أیولیه تا. 

آناپالسما    هایگونهتشخیص    جهت   nested PCR  (ت    

سویه  )آناپالسما بوویس و آناپالسما سنتراله  ،  فاگوسیتوفیلم

این   :(آموری به  بسیار    یهادینوکلئوتکه    با توجه  قسمت 

  ی فوق آناپالسما  یدر سه گونه  16S rRNA  ژن  V1متغیر  

تفاوت آغازگرهای   باشندیم   یامالحظه  قابل  دارای    لذا 

Sense    آناپالسما فاگوسیتوفیلم،   های گونهاختصاصی برای

سنتراله   آناپالسما  و  بوویس  آموری)آناپالسما  (  سویه 

 (.Table 1شد )طراحی 
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Table 1. List of specific primers designed based on 16S rRNA gene for the detection of Anaplasma spp. 
PCR-

product Cycles 
Annealing 

temperature °C 
Nucleotid sequences (5'-3') Name of primer 

926 35 58 

GTCGAACGGATTATTCTTTATAGCTTGC 

Anaplasma 

Phagocytophilum  
Sense 

CCCTTCCGTTAAGAAGGATCTAATCTCC 

Anaplasma 

Phagocytophilum  
Antisense 

551 35 55 

CTCGTAGCTTGCTATGAGAAC 
Anaplasma 

bovis Sense 

TCTCCCGGACTCCAGTCTG 
Anaplasma 

bovis Antisense 

403 35 54 

CAAATCTGTAGCTTGCTACGGA 

Anaplasma 

central(Amori) 
Sense 

GAGTTTGCCGGGACTTCTTCT 

Anaplasma 

central(Amori) 
Antisense 

 

  جفت  1468اولیه )  PCRمحصول  با استفاده از    ن یبنابرا    

وباز آغازگرهای  (  اختصاصی    Antisenseو    Sense  با 

 برای هر نمونه انجام شد.   nested PCR  آزمایش تعیین گونه

با حجم کلی     آزمایش مواد  این  بر   میکرولیتر  20  در    و 

گردید.   تهیه  دستورالعمل  از    اساس    ی سازآمادهبعد 

  ها وبیت، این  میکرولیتر  200  در تیوب اپندورف  هامحلول

دستگاه   -T100 Thermal Cycler, Bio)  کلریترموسادر 

Rad)  تکث  مورد  یبرنامه تحت   و  گرفته  قرار مکرر   رینظر 

DNA   انجام گرفت  (Table 2.)     ونتیجه بعد از الکتروفورز 

نمونه با هر جفت از آغازگرهای اختصاصی   که یصورت در

فاگوسیتوفیلم بوویس  ،  آناپالسما  آناپالسما  و  آناپالسما 

آموری)سنتراله   ترتیب  شد،  می   تکثیر(  سویه  در  به  باندی 

  جفت باز   403و یا    جفت باز  551،  جفت باز 926  حدود

با   در رابطه  آناپالسما  یو گونه  دیگردیمروی ژل مشاهده  

  ی برای همه    .دیگردیمتعیین    آغازگری که واکنش داشت،

نمونه( و یک    یجا  بهمقطر   یک کنترل منفی )آب  هانمونه

از بخش دامپزشکی مرکز تحقیقات   شده   هیته ) کنترل مثبت 

 ( در نظر گرفته شد. کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

           
Table 2. PCR solutions and protocol for the detection of Anaplasma spp. 

Solutions Volume Amplification 

program 
Temperature 

°C Time Cycles 
Template 0.5 μl Heated Lid 110ºc   

Taq PCR buffer (10 x) 2 μl Denaturation step 95 ºc 5'  

MgCl2(50 mM) 0.6 μl Start cycle    

dNTP (10 mM each) 0.4 μl Denaturation step 94 ºc 30'' 

35 Primer-sense (20µM) 0.4 μl Annealing step 54-58 ºc 30'' 

Primer-antisense (20µM) 0.4 μl Extension step 72 ºc 45'' 

Taq DNA polymerase (5 U/ μl) 0.1 μl End cycle    

Distilled water 15.6μl Extention (End) 72 ºc 10'  

Total volume 20μl     

 

 

با   مارژیناله  آناپالسما  هایگونهجهت تکثیر    PCR(  ث    

ژن   از  منظور     :  msp4استفاده  این  های  آغازگربرای 

بتواندشد  طراحی   اختصاصی ژن    که  گونه    msp4فقط 

محصول     تکثیر نماید.  گاورا در خون    مارژیناله  آناپالسما
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  مورد انتظار حاصل از تکثیر این دو آغازگر باندی در حدود 

زیر    صورت  بهکار رفته  ه  ب  آغازگرهای    بود.   جفت باز  866

 بوده است. 
Marginale-Sense: 5' 

GGGAGCTCCTATGAATTACAGAGAATTGTT

TAC3' 
Marginale-Antisense: 

5'CCGGATCCTTAGCTGAACAGGAATCTTGC

3' 
آغازگرهای    که  یصورت  در     از  جفت  هر  با  نمونه 

در شدمیتکثیر    مارژیناله  آناپالسمااختصاصی   باندی   ،

  ی و گونه دیگردیمروی ژل مشاهده  جفت باز 866 حدود

 .شدمیتعیین  مارژیناله آناپالسما

 SPSS  افزار  نرماز    آمدن نتایج،  دست ه  بدر پایان پس از      

، (>0P/ 05)  درصد  95آزمون کای دو با سطح اطمینان    و  18

مختلف    یهادر گونهجهت مقایسه درصد فراوانی آلودگی  

درصد آلودگی    یو همچنین مقایسه  آناپالسما   شدهییشناسا

مختلف سال، سنین مختلف و   در فصول   هاآن هر یک از  

  نوع دامداری استفاده شد.

 

 نتایج 

 گاودر   آناپالسما های گونه شناسایی

و انجام   DNAاستخراج    به دنبالبر اساس روش کار،      

PCR    سپس و  تاولیه  با    PCR  تشخیصید  أیجهت  اولیه 

، نتایج تکثیر با جفت آغازگر مربوطه، nested-PCRروش  

  ی ایجاد کرد که با اندازه  جفت باز  345  یاندازه  بهمحصولی  

 (. Fig 1محصول مورد انتظار کامالً منطبق بود )

 

 
Figure 1. Nested-PCR for Anaplasma spp.. The expected size (345 bp) is indicated (lanes 1 to 10). Co+= 

positive controls, M= Marker 100 bp. 

 

  گاو   رأس  105از  (  درصد  27/ 6نمونه )  29  مجموع  در    

  نظر   از  nested-PCR  تاًینهااولیه و    PCRدر    شده  یریگ نمونه

 (.Table 3بودند )مثبت آناپالسما آلودگی با جنس 

گونه       تعیین  فاگوسیتوفیلم،  جهت   محصولآناپالسما 

PCR    آغازگر جفت  با  -Anaplasmaاولیه 

phagocytophilum-sense    وAnaplasma-

phagocytophilum-Antisense    که شد    ی جهینت  درتکثیر 

  مورد باند  (  درصد  20نمونه )  21  در  نمونه اولیه،  105آن، از  

 (.Fig 2)مشاهده شد  نظر
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Figure 2. Specific nested-PCR for Anaplasma phagocytophilum. The expected size (926 bp) is indicated 

(lanes 1 to 4). Co+ and Co- are positive and negative controls, respectively. M= Marker 100 bp. 

 

  DNA  ،بوویسآناپالسما    یهمچنین جهت تعیین گونه    

 Anaplasma ، توسط جفت آغازگر اختصاصیهانمونهکل 

bovis sense  و  Anaplasma bovis Antisense  شدند   تکثیر

در  های نمونهاز  (  درصد  11/ 4)  نمونه  12آن    ینتیجه  که 

اولیه، محصول   بازی    551 نظر  موردمثبت  مشاهده  جفت 

 (.Fig 3شد )

 

 
Figure 3. Specific nested-PCR for Anaplasma bovis. The expected size (551 bp) is indicated (lanes 1 to 4). 

Co+ and Co- are positive and negative controls, respectively. M= Marker 100 bp. 
 

  DNA  مارژینالهآناپالسما    یهمچنین جهت تعیین گونه    

 Anaplasma، توسط جفت آغازگر اختصاصی هانمونهکل 

marginale sense  و  Anaplasma marginale Antisense 

  5  در   آن  ینتیجه  تکثیر شدند که در  msp4گرفته از ژن    بر

بازی   866  نظر  مورد(، محصول  درصد  4/ 8نمونه )   جفت 

 . (Fig 4مشاهده شد )
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Figure 4. PCR for Anaplasma marginale. The expected size (866 bp) is indicated (lanes 1 to 8). Co+ and Co- 

are positive and negative controls, respectively. M= Marker 100 bp. 
 

                  Table 3. The molecular results of Anaplasma spp. detecting in blood cattle samples. 

95 % Confidence Interval prevalence

% 
Positive 

Sampled 

cattle 
Anaplasma species 

Upper Bound Lower Bound 

36.9 20 27.6 29 105 Anaplasma 

28.7 13.5 20 21 105 Anaplasma phagocytophilum 
18.9 6.7 11.4 12 105 Anaplasma bovis 
10.7 2.1 4.8 5 105 Anaplasma marginale 

5.2 0.2 1 1 105 Anaplasma centrale (Amori strain) 

 

گ  فاگوسیتوفیلمآناپالسما    آلودگی متغیرهای   اودر  اساس  بر 

 مطالعه  مورد

(  درصد  20)  رأس  21،  بررسی  مورد  اوگ  رأس  105از      

  (. Table 3بودند )  فاگوسیتوفیلمآناپالسما  آلوده به باکتری  

اساس  بر آلودگی  این  درصد  در   فاگوسیتوفیلمآناپالسما  ، 

 0)تابستان  (،  درصد  0ترتیب بهار )  مختلف سال، به  فصول

 . باشدمی(،  درصد  0)  زمستان  ( ودرصد  31/ 8)  زیپائ(،  درصد

  گاو در   فاگوسیتوفیلمآناپالسما    یفراوانی گونه  سهیدر مقا

مختلف   فصول  در  و  مازندران  با    یریگ نمونهاستان  شده، 

دو، کای  آزمون  گردید   دارمعنیاختالف    انجام  مشاهده 

(05 /0P<)  (Table 4.) 

 ن یدر ب  فاگوسیتوفیلمآناپالسما  همچنین درصد آلودگی      

 (، درصد  0سال )  1تر از  ترتیب کم  مختلف به  نیدر سنو    اوگ 

( و  درصد  25/ 5سال )  5- 3،  (درصد  20/ 6)  سال  3الی    1

  سه یدر مقا  .  (Table 4)  باشدمی(  درصد18/ 8سال )  5باالی  

گونه   گ   فاگوسیتوفیلمآناپالسما  فراوانی  استان    اوهایدر 

شده، با انجام آزمون   یری گ نمونهمازندران در سنین مختلف  

دو،   ( <0P/ 05)  دینگردمشاهده    دارمعنیاختالف    کای 

(Table 4.) 

گ      آلودگی  درصد  بین  ارتباط  بررسی    مورد   اوهایدر 

 –سنتی)  یدامدارو نوع    فاگوسیتوفیلمآناپالسما  به    مطالعه

)(یصنعتمهین سنتی  دامداری  در  ترتیب  به  و    (درصد  0، 

  (. Table 4است )  آمده  دست   به (  درصد  26/ 9)  یصنعتمهین

گونه  یمقایسه  در در    فاگوسیتوفیلمآناپالسما    یفراوانی 

مازندران    اوهایگ  ارتباطاستان  دامداری    در  نوع  با 

 دارمعنیاختالف شده، با انجام آزمون کای دو،  یریگ نمونه

 (.Table 4) (>0P/ 05) دیگردمشاهده 
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Table 4. Distribution of Anaplasma phagocytophilum according to Season, Age, and Farm type in 

Mazandaran province 

P-Value* df Chi-square 

Positive 
Number 

tested 
Category Prevalence  

% 
Numbe 

0.001 3 15.51 

0 0 17 Spring 

Season 
0 0 16 Summer 

31.8 21 66 Fall 

0 0 6 Winter 

0.277 3 3.86 

0 0 12 <1Year 

Age 
20.6 7 34 1-3Years 

25.5 11 43 3-5Years 

18.8 3 16 >5Years 

0.003 1 9.087 

0 0 27 Traditional 
Farm 

type 26.9 21 78 
Semi-

Industrial 
          *P<0.05 

 
گ   بوویس  آناپالسما  آلودگی متغیرهای    اودر  اساس    مورد بر 

 مطالعه 

(  درصد  11/ 4)  رأس  12،  بررسی  مورداو  گ   رأس  105از      

باکتری   به  )  بوویس  آناپالسماآلوده  بر     (.Table 3بودند 

نتایج   آلودگی Table 5)  آمده  دست   بهاساس  درصد   ،)

ترتیب در بهار    مختلف سال، به  در فصول  بوویسآناپالسما  

)(درصد  0) تابستان  پادرصد  0،  )ی(،  و  درصد  18/ 2یز   )

( مقا  .  باشدمی(  درصد  0زمستان  گونه   سهیدر    ی فراوانی 

استان مازندران در فصول مختلف   درگاه  بوویس  آناپالسما

 دارمعنیاختالف شده، با انجام آزمون کای دو،  یریگ نمونه

 .(Table 5) (>0P/ 05) مشاهده گردید

و   اوگ  نیدر ب   بوویس  آناپالسماهمچنین درصد آلودگی      

- 1  (،درصد  0سال )  1تر از  ترتیب کم  مختلف به  نیدر سن

  5( و باالی  درصد  11/ 6سال )  5-3،  (درصد  20/ 6)  سال  3

( مقا  .  (Table 5باشد )می(  درصد  0سال  فراوانی    سهیدر 

استان مازندران در سنین    ی در گاوها  بوویس  آناپالسماگونه  

اختالف  شده، با انجام آزمون کای دو،    یریگ نمونهمختلف  

 .(Table 5) (<0P/ 05) مشاهده نگردید دارمعنی

 مطالعه  مورد  اودر بررسی ارتباط بین درصد آلودگی گ     

،  (یصنعتمهین–سنتی  )  یدامدار و نوع    بوویس  آناپالسمابه  

  15/ 4)  یصنعتمهین( و  درصد  0در دامداری سنتی )  ترتیب به  

فراوانی   سهیدر مقا  (.  Table 5)است    آمده  دست ه  ب(  درصد

گاوها  بوویس  آناپالسما  یگونه مازندران    یدر  در استان 

شده، با انجام آزمون کای    یریگ نمونهبا نوع دامداری    ارتباط

 . (Table 5)  ( >0P/ 05)  مشاهده گردید  دارمعنیاختالف  دو،  

 
Table 5: Distribution of Anaplasma bovis according to Season, Age, and Farm type in Mazandaran province 

P-Value* df Chi-

square 
Positive 

Number 

tested Category Prevalence 

% Numbe 

0.046 3 8.006 
0 0 17 Spring  

Season 
 

0 0 16 Summer 

18.2 12 66 Fall 

0 0 6 Winter 

0.092 3 6.433 
0 0 12 <1Year 

Age 20.6 7 34 1-3Years 

11.6 5 43 3-5Years 

0 0 16 >5Years 

0.030 1 4.690 
0 0 27 Traditional 

Farm type 
15.4 12 78 Semi-Industrial 

       *P<0.05 
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مارجیناله  آلودگی سنتراله  و  آناپالسما   گاوهایدر    آناپالسما 

 مطالعه  مورد

نتایج       اساس  تحقیق،    آمده  دست ه  ببر  این  میزان از 

گاوهای   مارجیناله  به    مطالعه  موردآلودگی    و آناپالسما 

باشد  می   درصد   1و    درصد  4/ 8  ، به ترتیب آناپالسما سنتراله

(Table 3).    نقش ین بودن درصد آلودگی، از  یبا توجه به پا

  صرف بر روی میزان شیوع    مطالعه  مورد  یرهایمتغ  ریتأثو  

این نکته اکتفا نموده که در مورد هر دو   ذکر  و تنها به  نظر

باالی    هادامیز و سن  یدر فصل پا  هادامگونه مذکور، آلودگی  

 سال بوده است.  2

 

 بحث 

از خون گاو،    شده  استخراج  DNAنمونه    105  از مجموع    

  از ، nested PCRاولیه و  PCRدر ( درصد 27/ 6نمونه ) 29

با توجه     .(Fig 1, Table 3)بودند  مثبت  آناپالسما    جنس  نظر

این صورت گرفته است که    یهایداماز    یریگ نمونهکه    به 

از    هرگونهفاقد   ناشی  بالینی  لذا    آناپالسموزعالئم  بودند، 

آلودگی   میزان درصد    قابل نکته    .  باشدمی  توجه  قابلاین 

در   تحقیق  نیدر ا  استفاده  موردکه روش    باشدمیاین    ذکر

سایر   با  باال  هاروشمقایسه  بسیار  حساسیت  از    یی نیز 

 .(Tana et al. 2017) برخوردار است 

 20نمونه )  21  حاکی از آن است که  آمده  دست ه  بنتایج      

 فاگوسیتوفیلمآناپالسما  به لحاظ    نمونه اولیه  105  از  (درصد

را تشکیل دادند   (جفت باز  926نظر )  موردباند    مثبت بوده و

(Fig 2, Table 3)  .    مولکولی، امروزه    هایروشبا پیشرفت

نیمکره  شده  مشخص در  مذکور  باکتری  از    یکه  شمالی 

   (. Rymaszewska, 2011)   باشدمیی برخوردار  یتوزیع باال

با  معموالً فاقدفاگوسیتوفیلمآناپالسما    آلودگی  م  یعال ، 

م خفیفی از الغری، یعال  حال  هر  به، ولی  باشدمیکلینیکی  

و   سقط  و  شیر  تولید  وجود    ضعفکاهش  ایمنی  سیستم 

با   هرگاه  که  داشت  باکتر  یهایآلودگ خواهد    ی ییا دیگر 

داشته باشد   به دنبال  یعوارض شدید  تواندیمهمراه گردد،  

(Renneker et al. 2013  .)قاتیتحقچه    اگر  Bashiribod   و  

کنه  2004  سالدر    ناهمکار ایکسودس    یگونه  یروی 

منطقه  شده  یآورجمع ریسینوس  وجود  شهرقائم  یاز   ،

ت  استان  دررا    فاگوسیتوفیلمآناپالسما   ید نموده  أیمازندران 

ولی   حضور   تااست،  بر  مبنی  مستندی  گزارش  کنون 

مشاهده  در مازندران    و انساندر دام  آناپالسما فاگوسیتوفیلم  

گزارش   اولین  تحقیق  این  و  منشده  لکولی و تشخیص 

فاگوسیتوفیلم   گاوهاآناپالسما  مازندران استان    یدر 

نیز      .باشدمی ایران  بررسی  در  توسط    شده  انجامدر 

Noaman    وShayan    استان    یرو  2009در سال گاوهای 

  1/ 33  که  دیگردمشخص    S rRNA  16ژن  اصفهان بر اساس  

آزما  هانمونه از    درصد آغازگر    nested PCR  شیدر  با 

فاگوسیتوفیلماختصاصی   بودند.    آناپالسما  در    مثبت 

که مثبت    ییگاوهابالینی در    هاینشانه   نیز  هاآن ات  تحقیق

  ها دامخونی این    هایگسترشثبت نشد و در بررسی    ،بودند

در    گونه  چیه که    ها  لی نوتروفگنجیدگی  نگردید  مشاهده 

بودن    ینشانه    . بوده است   یریگ نمونهمورد    هایدامحامل 

Ooshiro    همکاران سالو  در   طی،  2008  در   مطالعاتی 

 15از  (  درصد  80)نمونه   12اوکیناوای ژاپن نشان دادند که  

خون   آزمایش    شده  اخذنمونه  در  منطقه  این  گاوهای  از 

PCR   ژن  اساس    برS rRNA   16آناپالسما    لحاظ  به
اولین  فاگوسیتوفیلم   این  و  شدند  ممثبت  لکولی  و گزارش 

 Yang   .است   بوده  در ژاپنآناپالسما فاگوسیتوفیلم  وجود  

سال  همکاران    و روخود    یهایبررسدر    2013در    ی بر 

گانسو در شمال غربی چین، میزان آلودگی    یمنطقهگاوهای  

تعییندرصد  35)را    فاگوسیتوفیلمآناپالسما  به      . نمودند  ( 

M’ghirbi  سال  همکاران  و تونس  2012  در  میزاندر   ، 

 Torina  نمودند.    ( تعییندرصد  0/ 9)در گاوها    اآلودگی ر

یک بررسی در ایتالیا، میزان    در،  2007در سال  و همکاران  

در   تعییندرصد  16/ 7)را    گاوهاآلودگی    .اندنموده  ( 

تحقیقات   اساس  بر  درصد  گرفته  انجامهمچنین  میزان   ،

گواتماال در  )  (،درصد  51)  آلودگی  و    (درصد  20فرانسه 

(  .Stuen et al)  باشدمی(  درصد  19-  درصد  13اسپانیا 

لودگی در نقاط  آصد ردر میزان د تفاوت اندازهاین (. 2013

را   دنیا  یا  و  کشور  جغرافیا  توانیممختلف  شرایط  ی  یبه 

داد.   در   نسبت  آلودگی  بودن  باال  از دالیل  همچنین یکی 
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مربوط به گردش فعال باکتری در جمیعت    ،برخی از مناطق

که سبب باال بودن جمیعت باکتری    باشدمیدامی و یا انسانی  

از طرفی، انتقال (.  Ladbury et al. 2008)  گرددمیدر خون  

 هادامدر میان  آناپالسما    مختلف   هایگونهو شیوع آلودگی  

 & Stuenدارد )و حشرات ناقل    هاکنهبستگی به فعالیت  

Bergstrom, 2001). 

توزیع ناقلین و یا حاملین باکتری در جمیعت دامی و یا      

  ییسزاه  بانسانی یک منطقه در میزان شیوع آلودگی نقش  

  در   Caracappa  و  Torina.  (Baráková et al. 2014) دارد

نسبت    آناپالسما فاگوسیتوفیلم  که  نمودندعنوان    ،2007سال  

و    هازبانی ماز    یترعیوسطیف    آناپالسما  هایگونهبه سایر  

را    یهامکان کنه یم   بر  درجغرافیایی  بر  عالوه  و    ی گیرد 

این   در  نیز ناقل  هاکنهدیگر    یهاجنسایکسودس رسینوس،  

که در    ایکسودس رسینوسعالوه بر    .  باشندیم  مؤثر  انتقال

آناپالسما است انتقال  آناپالسما فاگوسیتوفیلم  کل اروپا ناقل  
دیگر  فاگوسیتوفیلم   با  ارتباط  همافیزالیس  نظیر    ها کنهدر 

پرسولکاتوس  پونکتاتا تری    ایکسودس  ایکسودس 
.   نیز مطرح است   سانگی نئوس ریپی سفالوس  و    انگولیسپس

ضمن پی ریگونه    هایکنهاز    فاگوسیتوفیلمآناپالسما    در 
پولچلوس ریسینوسو    سفالوس  از    ایکسودس  ترتیب  به 

تونس   و   ;Teshale et al. 2016)است    جداشدهاتیوپی 

Sarih et al. 2005).      نقش مهمی  هاکنهگستردگی آلودگی ،

  اصوالً     در جمیعت دامی دارد.  آناپالسمادر شیوع آلودگی  

فاگوسیتوفیلمناقل    یهاکنهفعالیت   مناطق    آناپالسما  در 

بیش مناطق  مرطوب  سایر  از   .Kocan et al)  باشدمیتر 

خزری    یهوا  و  آبدارا بودن    واسطه  بهمازندران    (.  2010

مرطوب اکثر    ،و  فعالیت  مهم  نقاط  خانواده    هایکنهاز 

ریسینوس  خصوصه  ب  ایکسودیده باشد می  ایکسودس 

(Vahedi et al. 2016.)   آناپالسمالودگی آ لذا درصد باالی 

دور از   هاگونهنسبت به سایر    در این استان  فاگوسیتوفیلم

آناپالسما  به    اوتحقیق درصد آلودگی گ   نیدر ا    .ست ینانتظار  

در   .  باشدمی  (درصد  8/31، )یزیپادر فصل    فاگوسیتوفیلم

 Table)است )بوده    (درصد  0)  سایر فصول این میزان برابر

این اختالف به لحاظ آماری  با انجام آزمون کای دو،    .  4

این    توجه  قابل  ینکته    (.>0P/ 05)باشد  می  دارمعنی در 

بر  ی  یتغییرات آب و هوا  ریتأث   زمینه، نقش ناقلین باکتری و

داست    نگه  دور  نظر  ازکه نباید    باشدمیجمیعت ناقلین    یرو

(Jonsson and Reid, 2000  .)    که  داد  مطالعات اخیر نشان

ناقل آلوده   هایکنهپرندگان مهاجر نقش مهمی در پراکنش  

از     (.Matei et al. 2017)دارند  آناپالسما فاگوسیتوفیلم  به  

اینطرفی   به  توجه  وجود    با  فاگوسیتوفیلم که   آناپالسما 

ریپی جنس ایکسودس،    هایکنه توسط محققین مختلف در  

و،  سفالوس این   شده  اثبات هیالوما  همافیزالیس  و  است 

در    هاکنه باالیی  فراوانی  ب  یمنطقه  یها داماز  ه  مازندران 

پا فصل  در  برخوردارندیخصوص   .Vahedi et al)  یز 

در گاوهای    آناپالسما فاگوسیتوفیلم  لودگی بهآلذا    ،(2016

البته در     استان مازندران در این فصل دور از ذهن نیست.

  قاً یدق  ها کنهتحقیقات آینده باید شناسایی این عامل در این  

زیادی در   یهانادانسته، هنوز  حالاین  با    قرار گیرد.  مدنظر

اپیدمیولوژی دارد.  باکتری  این  خصوص  این     وجود  در 

نیز   آلودگی  تحقیق  ب  فاگوسیتوفیلمآناپالسما  درصد   ن یدر 

سن  گاوها به  نیدر  کم  مختلف  از  ترتیب  )  1تر    0سال 

)  5  -  3،  (درصد  20/ 6)  سال  3-1  (،درصد   25/ 5سال 

 . (Table 4)  باشدمی(  درصد  18/ 8سال )  5( و باالی  درصد

آماری   لحاظ  به  اختالف  این  دو،  کای  آزمون  انجام  با 

ین و کمتر  یدر سنین پا  اصوالً    (.˂0P/ 05)  ست ین  داریمعن

مادری، آلودگی باید   یهایبادیآنتوجود    لیبه دلسال،    1از  

از طرفی، در سنین باال    تر از سنین باال باشد.  کم  مراتب   به

تری در معرض کنه قرار  که حیوان زمان بیش  این  لیبه دل

و  یهایآبستن ،  ردیگ یم بیش  مکرر  همراهی  با  احتمال  تر 

حامل   حساسحیوانات  درصد بیش  تیو  حیوانات،  تر 

در بررسی     (.Matei et al. 2017)تر باشد  آلودگی باید بیش

آناپالسما  به    مطالعه  مورد  اوهایارتباط بین درصد آلودگی گ 

(، درصد یصنعتمهین  -سنتی)  یدامدارو نوع    فاگوسیتوفیلم

( سنتی  دامداری  در  ترتیب  به  و  درصد  0آلودگی   )

   (. Table 4است )  آمده  دست   به (  درصد  26/ 9)  یصنعتمهین

دو،   کای  آزمون  انجام  آماری  با  لحاظ  به  نیز  تفاوت  این 

  ل ی از مسا  یاپاره  یلبه دلچه    اگر  (.  >0P/ 05است )  دارمعنی
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استفاده    یهاسرسوزنتعویض    یرنظ از    موقع  بهمصرفی، 

مسا هاواکسن از  بسیاری  رعایت  و  داروها  بهداشتی  ی،  ل 

  به سنتی    هایی دامدارلودگی در  آکه درصد    رودیمانتظار  

 حال   این  باصنعتی باشد،  هنیم  هاییدامدارتر از  بیش  مراتب 

ا در    تحقیق،  یندر  آلودگی   صنعتییمه ن  دامداریدرصد 

  حال هر به  .باشدمی  مطالعه موردسنتی تر از دامداری بیش

به    یریشه موضوع  این  در اصلی  بهداشتی  اصول   رعایت 

شاهد   ینوع  بهکه    گرددی برم  مطالعه  مورد  هاییدامدار

  صنعتی یمهن  هاییدامداردر  حتی  و استاندارد    آلیدهاشرایط  

 .نیستیم

گونه       تعیین    PCR  محصول،  بوویس  آناپالسماجهت 

 Anaplasma bovis senseاولیه با جفت آغازگر اختصاصی  

   S rRNAژن برگرفته از  Anaplasma bovis Antisenseو 

(  درصد  11/ 4) نمونه 12آن  ینتیجه که درتکثیر شدند  16

مثبت بوده و   بوویسآناپالسما به لحاظ   نمونه اولیه 105از 

این     . (Fig 3, Table 3)  دادند  تشکیل    جفت باز 551  باند

بار،   اولین  برای  مولکولیتحقیق  روش    صورت   بهو    به 

استان    یدر گاوهارا   آناپالسما بوویس  گونه  وجود  گسترده 

نشان   سال   در  Noaman and shayan  .دهدمیمازندران 

در مناطق مرکزی    به روش مولکولی  مطالعاتی، طی  2010

  نمودند.   ( تعییندرصد  66/2) ایران، میزان آلودگی گاوها را

توجه همکاران    Pazhoom  قاتیتحقنتایج    با  سال  و  در 

از    2016 وسیعی  طیف  آلودگی  مورد  سخت    هایکنهدر 

  های کنهبه فعالیت باالی    و نظرآناپالسما بوویس  استان به  

 .Vahedi et alمازندران )سخت در جمیعت گاوهای استان  

آناپالسما  به باکتری    مازندرانهای  (، لذا آلودگی گاو2016
مختلف    یهابخش  درآلودگی    .  ست یندور از انتظار    بوویس

از  آقاره   تایوانژاپن  ،چین  ل یقبسیا  نیز    جنوبی کره    و   ، 

 Masuzawa et al. 2014; Ooshiro etاست ) شده گزارش

al. 2008; Park et al. 2018; Yang et al. 2015.)     با توجه

 در فصول  بوویس  آناپالسما(، درصد آلودگی  Table 5)به  

به سال،  بهار    مختلف  در  )(درصد  0)ترتیب  تابستان   ،0  

  . باشدمی(  درصد  0زمستان )( و  درصد  18/ 2(، پائیز )درصد

آماری   لحاظ  به  اختالف  این  دو،  کای  آزمون  انجام  با 

)می  دارمعنی این  (.  >0P/ 05باشد  به  توجه  طیف  که    با 

  آناپالسما بوویس ناقل    عنوان  بهسخت    هایکنهوسیعی از  

 .Pazhoom et al)  باشندمی مطرح    مازندران  استان  در

تحقیقات با    .  باشدمیلذا این نتیجه دور از انتظار  ،  (2016

سخت رایج    یهاکنهآلودگی    شناسایی  ینهیزم  درگسترده  

منطقه آلودگی  ،  در  باکتری  وضیعت  بوویس به    آناپالسما 

در   بوویس  آناپالسمادرصد آلودگی      .شدخواهد    ترروشن

  0سال )  1تر از ترتیب کم مختلف به نیدر سنو  اوهاگ  نیب

(  درصد  11/ 6سال )  5-3،  (درصد  20/ 6)  سال  3-1  (،درصد

انجام    .  (Table 5)  باشدمی(  درصد  0سال )  5و باالی   با 

  ستین  داریمعنآزمون کای دو، این اختالف به لحاظ آماری  

(05 /0P> .)    0سال درصد آلودگی )  5چه در سن باالی    اگر  

( بوده است، اما نتایج حاکی از آن است که با افزایش  درصد

افزایش میزان آلودگی      .ابدییمسن، درصد آلودگی افزایش  

ناشی از افزایش احتمال مواجهه    تواندیمدر ارتباط با سن  

 .Rajput et alباشد ) در مراتع  توسط کنه  با عامل بیماری  

  مورد   اوهایبررسی ارتباط بین درصد آلودگی گ   در  .(2005

بوویسبه    مطالعه نوع    آناپالسما    - سنتی)  یدامدارو 

)یصنعتمهین سنتی  دامداری  در  ترتیب  به  و  درصد  0(،   )

  (. Table 5است )  آمده  دست   به (  درصد  15/ 4)  یصنعتمهین

دو،   کای  آزمون  انجام  آماری  با  لحاظ  به  اختالف  این 

میزان    یشافزا  برچه انتظار    اگر  (.  >0P/ 05باشد )می  دارمعنی

  صنعتی یمهن  هایدامسنتی نسبت به    هایدامدرصد آلودگی  

 هایدام ، اما در این تحقیق میزان درصد آلودگی در  باشدمی

که در بحث    طور   همان    تر از سنتی است. بیش  صنعتییمهن

  احتماالً نیز به آن اشاره شد،    فاگوسیتوفیلمآناپالسما  شیوع  

بهداشتی   موازین  رعایت  تعویض عدم    یرنظعدم 

با  هاسرسوزن مبارزه  حشرات  ها کنه،  و    و  در    یرهغ ناقل 

نتایج    یلدل  ،صنعتییمهن  هاییدامدار  هر  به  .  باشدمیاین 

 دارد.  ترگستردهاین موضوع نیاز به تحقیق  حال

داخل  مارژینالهآناپالسما       باکتری  خونی    هایسلول، 

و    باشدمیاجباری   اهلی  حیوانات  از  وسیعی  طیف  که 

آلوده   را  اقتصادی،    .  دینمایموحشی  لحاظ  آناپالسما  به 

دنیا ایفاء    یدامپرورنقش بسیار مهمی در صنعت    مارژیناله



 نوری و وحید نعمان نصراهلل واحدی

  1400 تابستان، 2، شماره هفدهمنشریه دامپزشكي ایران، دوره        136

م بیماری در گاو شامل تب، کاهش وزن و یعال  .  دینمایم

در    .  باشدمی  نیجنسقط به    هایدامبیماری  نسبت  مسن 

بر     .(Kocan et al. 2012)   باشدمی  ترکشندهجوان،    هایدام

مطالعات   ایران،    در  ریاخ   یهاسالطی    شده  انجاماساس 

آناپالسما   نظر  از  مطالعه  موردگاوهای    چهارمکیحدود  

شدند  مارژیناله ارزیابی  مثبت   ،(Noaman, 2017.)      در

، آلوده به  مطالعه  موردگاوهای    ( از درصد  4/ 8ما )تحقیقات  

)  مارژینالهآناپالسما  باکتری   اولین    (.  Table 3بودند  این 

وجود از  بررسی   مارژینالهآناپالسما    گزارش  یک  در 

مازندران   استان  گاوهای  از  مطالعات      .باشدمیمولکولی 

 2002سال  در  و همکاران    Noamanصورت گرفته توسط  

رو و    یبر  اصیل  رگگاوهای  از    دو    ی هاشهرستانیکی 

( از گاوها آلوده به  درصد  16/ 7)که  استان اصفهان نشان داد  

  دهد میمطالعات ما نشان    ینتیجه    بودند.  مارژینالهآناپالسما  

  مارژیناله آناپالسما  که در استان مازندران، درصد آلودگی به  

تر کمآناپالسما بوویس  و    فاگوسیتوفیلمآناپالسما  نسبت به  

  Moradiو  Noamanدر همین راستا،    (.Table 3باشد )می

که    نیز 2019سال  در   نمودند  عنوان  خود  تحقیقات  در 

در گاو در مرکز و جنوب غربی  مارژینالهآناپالسما فراوانی 

کشور بیش  مراتب   بهکشور   غرب  شمال  و  شمال  از  تر 

آناپالسما  ترین میزان فراوانی  بیش  هاآنهمچنین    .  باشدمی
  1000تا    500بیابانی و ارتفاعات    یرا در منطقه  مارژیناله

 ی بر روگسترده    یمطالعه  با  متر از سطح دریا تعیین نمودند.  

و  کنه– هامگس)  نیناقل همچنین  رهی غها  و  شرایط    ریتأث( 

را در    گونه نیاالگوی دقیقی از فعالیت    توانیماکولوژیک،  

 استان مازندران فراهم نمود. 

از شدت   مارژینالهآناپالسما  نسبت به  آناپالسما سنتراله      

تفاوت در    رغمیعل    .باشدمیتری برخوردار  کم  ی یزایماریب

در    ییزایماریبحدت   ریکتزیا  دو  این  گرفتن  قرار  و محل 

ژنتیکی، قرابت بین این دو آنتی  ازلحاظگلبول قرمز خون،  

 بهسنتراله    آناپالسمااز    معموالًوجود دارد و به همین خاطر  

در گاو و    آناپالسموزگیری از  واکسن زنده برای پیش  عنوان

التین   آمریکای  و  جنوبی  آفریقای  مثل  کشورهای  و در 

)میاستفاده    ایاسترال  تحقیق  در   .(Bock et al. 2003گردد 

، آلوده به باکتری  مطالعه  مورداز گاوهای  یک درصد    حاضر

این تحقیق مشابه    ج ینتا    (.Table 3بودند )آناپالسما سنتراله  

در استان اصفهان    2013سال  در    Noaman  نتایج تحقیقات

مولکولی،    او   .باشدمی روش  به  بار  اولین  آناپالسما برای 

از گاوهای    درصد  1/ 33را از خون    ( سویه آموری) سنتراله  

 . نمود شناساییاصفهان 

مختلف    های گونه  شناسایی  رغمیعل  الزم به ذکر است،    

مولکولی،   آناپالسما روش  به  مازندران  استان  گاوهای  در 

ناقلین و حاملین این    ینهیزم  در زیادی    یهاناشناختههنوز  

دارد به شرایط جغرافیا    .باکتری وجود  توجه  استان یبا  ی 

به نظر  و  آلودگی    مازندران  مختلف    هایگونهاهمیت 

با    هادامدر    آناپالسما انسان  آلودگی  امکان  همچنین  و 

این  شده  شناسایی  هایگونه در  گسترده  تحقیقات  لزوم   ،

استان   در  مخزن،  و  واسط  میزبانان  بررسی  و    مورد زمینه 

ها نقش مهمی در انتقال که کنه جائی نآاز   .باشدمی توجه

ترین  ، لذا اولین و مهمنمایندایفاء می  هااین دسته از با کتری

موقع ه  ها، مبارزه بدر دام  آناپالسموزاقدام در راستای کنترل  

-ها میخصوص در فصول فعالیت آنه  های ناقل، ببا کنه

   باشد.

 

 تشکر و قدردانی
یاری نمودند تشکر و قدردانی  گیری و عملیات آزمایشگاهی ما را  عزیزانی که در نمونه   یبدین وسیله نویسندگان از کلیه    

 نمایند.می
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 تعارض منافع 

 گونه تعارض منافعی ندارند.  دارند که هیچبدین وسیله نویسندگان مقاله اعالم می    
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Abstract 
    This study aimed to determinate the variety of Anaplasma species among cows of Mazandaran province. For 

this purpose, 105 blood samples randomly collected via the jugular vein from different parts of Mazandaran 

province.  The extracted DNA from blood cells was amplified by Anaplasma-all primers, which amplify an 

approximately 1468bp DNA fragment from a region of the 16S rRNA gene from various members of the genus 

Anaplasma. 29 (27.6%) out of 105 cow blood samples were Anaplasma spp. positive by first PCR and nested PCR. 

All cow positive samples were analysed for the presence of A.  phagocytophilum, A.bovis, and A.centrale (Amori 

Strain) and as a result,  22 of blood samples (21%) for A.phagocytophilum, 12 (11.4%) for A.bovis and 1(1%) for 

A.centrale were positive. The extracted DNA from positive Anaplasma spp samples were amplified by Anaplasma 

marginale specific primers, which amplify an approximately 866bp DNA fragment from a region of the msp4 

gene. Out of 105, blood samples, Five (4.8%) were positive for Anaplasma marginale. This study is the first 

molecular detection of Anaplasma species from cows in Mazandaran province. The results show that there is a 

significant difference between the percentage of infection of the cow with Anaplasma phagocytophilum, in 

different seasons of the year and the livestock type. Also, the percentage of infection with Anaplasma bovis, among 

the variables studied; there is a significant difference between the seasons of the year and the type of livestock. 
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