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چكيده
هدف از این مطالعه تعيين گونههای بابزیا در گاوهای شهرستان شهرضا ،در جنوب استان اصفهان بود .در مجموع تعداد  253نمونه
خون از طریق ورید وداج گاوهای به ظاهر سالم به طور تصادفی اخذ شد .در ابتدا  DNAاستخراجی از نمونههای خونی با جفت آغازگری
که قطعه حدود  400جفت بازی از ژن  18S rRNAجنس بابزیا را تکثير میکرد ،تکثير شد .تمامی نمونههای مثبت گاوی با nested-PCR

 semiاختصاصی از نظر وجود بابزیا بایجمينا و بابزیا بوویس بررسی شدند و آلودگی نمونههای گاوی از نظر بابزیا بایجمينا و بابزیا
بوویس به ترتيب صفر و  65/2درصد تشخيص داده شد .آزمون مربع کای جهت مقایسه ميزان شيوع نسبت به فصل سال ،نوع دامداری،
بهداشت دامداری ،ناقلين بندپا ،استفاده از سرسوزن مجزا ،سن دام و توليد شير انجام شد .در مقایسه فراوانی گونه بابزیا بوویس در گاو
بين دو فصل نمونهگيری شده و حضور ناقلين اخالف معنیداری مشاهده شد .در آناليز لجستيک تک متغيره فصل ،بهداشت دامداری و
ناقلين بندپا به عنوان عوامل خطر مهم برای ابتال به بابزیا بوویس مشخص شدند .در مدل لجستيک چند متغيره تنها فصل به عنوان
مهمترین عامل در ابتال به بابزیا بوویس معرفی شد .در مقایسه با آزمون ملکولی ،حساسيت و ویژگی آزمون ميکروسکوپی به ترتيب
 59/39و  100درصد تعيين گردید .محاسبه ضریب کاپا بين آزمون ملکولی و ميکروسکوپی بابزیا ( 50فيلد) نشاندهنده سطح متوسط
توافق دو آزمون بود ( .)Kappa= 0.504این مطالعه اولين مطالعه تشخيص ملکولی گونههای بابزیا در گاوهای منطقه جنوب اصفهان
است .تحقيقات دیگری در جهت شناسایی ناقلين ،اثر متقابل ميزبان -ناقل و شناسایی واریتههای ژنتيکی که ممکن است حضور و گسترش
گونههای بابزیا را در گاوهای ایران تحت تأثير قرار دهند مورد نياز است.
كلمات كلیدی :استان اصفهان ،ایران ،گونههای بابزیا ،گاو ،تشخيص ملکولی

مقدمه
بابزیوزیس یکی از بیماریهای منتقله از کنه است که

است .از نظر تاکسونومی بابزیا در شاخه اپی کمپلکسا
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میگیرد ) .(Dantas-Torres et al. 2017بابزیوزیس که

ملکولی را در شناسایی انگلهای خونی نسبت به روشهای

توسط گونههای متفاوت تکیاخته جنس بابزیا ایجاد

سرولوژیکی و میکروسکوپی نشان دادهاند .روشهای

میشود در گروه وسیعی از مهرهداران به خصوص

مولکولی همچون واکنش زنجیرهای پلیمراز ) (PCRعالوه

نشخوارکنندگان اعم از اهلی و وحشی ،تک سمیها،

بر تشخیص دقیق گونهها تمایز گونهای را نیز امکانپذیر

سگسانان ،گربهسانان ،جوندگان ،پرندگان و حتی انسان در

ساختهاند .واکنش زنجیرهای پلیمراز در تشخیص آلودگی

(Romero-Salas et al.

به گونههای بابزیا 100 ،برابر حساستر از تشخیص

) .2016; Schnittger et al. 2012گونههای بابزیا بایجمینا

میکروسکوپیک است ( .)Nayel et al, 2012حساسیت و

و بابزیا بوویس از گونههای شناختهشده بابزیای گاوی در

ویژگی باالی واکنش زنجیرهای پلیمراز سبب شده است که

دنیا میباشند که بیماری حاصل از این دو گونه در مناطق

این روش برای تأیید نتایج حاصل از آزمونهای تشخیصی

گرمسیری و نیمه گرمسیری مانند آمریکای مرکزی و

دیگر و تأیید سالمت حیوان برای صادرات ،به کار برده

جنوبی ،شمال و جنوب آفریقا ،استرالیا و جنوب اروپا و

شود ) .(Bloch et al, 2013مطالعات انجام شده در

مناطق خاورمیانه دیده میشود ).(Yusuf, 2017

خصوص شناسایی انگل بابزیا و بابزیوزیس در ایران عمدت ًا

بسیاری از نقاط دنیا گسترش دارد

مشاهدهی میکروسکوپی گسترشهای خونی رنگآمیزی

معطوف به نشخوارکنندگان کوچک بوده است و در اکثر

شده با گیمسا ،متداولترین روش در تشخیص بابزیوزیس

این بررسیها شناسایی انگل بر اساس مشاهده

به فرم حاد است ،اما به دلیل حساسیت پایین این روش در

میکروسکوپی گسترشهای خونی رنگآمیزی شده

مواردی که تعداد کمی از گلبولهای قرمز آلوده باشند،

انجامشده است .در بررسیهای انجام شده در  10سال اخیر

استفاده از آن در مطالعات همهگیرشناسی محدود شده

انگل بابزیا در گاوهای استانهای کردستان ،چهارمحال و

عالوه بر این عالئم بالینی بابزیوزیس بدون

بختیاری ،آذربایجان غربی و اصفهان با روشهای ملکولی

هموگلوبینوری به تیلریوزیس مشابه است و تفریق اشکال

و میکروسکوپی شناساییشده است ( Motavalli-Haghi et

گرد و کوچک بابزیا با اشکال پیرو پالسمایی تیلریا در

.)al, 2017

است.

گسترش خونی رنگآمیزی شده با گیمسا نیاز به مهارت و

بابزیا در گسترشهای خونی تهیه شده از گاوهای مشکوک

تجربه آزمایشگر دارد ).(OIE 2013
آزمونهای

سرولوژی

متفاوتی

از آن جا که در سالهای گذشته موارد متعددی از انگل

مطالعات

به انگلهای خونی توسط آزمایشگاههای دامپزشکی

در

همهگیرشناسی بابزیوزیس در کشورهای مختلف استفاده

شهرستان شهرضا در استان اصفهان گزارش شده بود لذا

شدهاند در اکثر این روشها واکنش متقاطع گونههای بابزیا

این تحقیق با هدف مطالعهی ملکولی گونههای بابزیا

قابل تفریق نیست و عالوه بر این ،نتایج منفی و مثبت کاذب

بایجمینا و بابزیا بوویس در جمعیت گاوهای سنتی و

نیز عموماً در این آزمونها مشاهده میشود .از طرفی

نیمهصنعتی شهرستان شهرضا واقع در جنوب استان اصفهان

روشهای سرمی در شناسایی دامهای آلوده در فاز اولیه

و مقایسه دو روش ملکولی و مشاهده میکروسکوپی در

عفونت و عفونتهای مزمن در دامهای حامل با تعداد پایین

شناسایی انگل بابزیا در جمعیت مورد نظر انجام گرفت.

انگل در خون محدودیت دارند (.)Chaudhry et al, 2010
شناسایی دامهای حامل بابزیا اهمیت خاصی در کنترل و

مواد و روش کار

پیشگیری بیماری دارد زیرا این دامها به عنوان مخزن ،در

مطالعه به صورت مقطعی بر روی  253گاو در

انتقال آلودگی به دامهای حساس بسیار اهمیت دارند.

گاوداریهای نیمهصنعتی و سنتی جنوب استان اصفهان

تحقیقات اخیر ،حساسیت و ویژگی باالتر روشهای

( Figure

(شهرستان شهرضا) در سال  1397انجام گرفت
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 .)1نمونهگیری به صورت تصادفی از  50گاوداری سنتی

حاوی مادهی ضد انعقاد و همچنین پرسشنامهای برای هر

و نیمهصنعتی انجام و از هر دامداری حداقل از پنج گاو

نمونه اخذ شد و نمونههای خون در کنار یخ به آزمایشگاه

نمونهبرداری انجام شد .از هر گاو یک گسترش خونی از

انگلشناسی و بیولوژی ملکولی مرکز تحقیقات و آموزش

ورید گوش و دو میلیلیتر خون از ورید وداج در لولهی

کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تحویل شدند.

Figure 1. Geographical location of Isfahan province in Iran and sampling site in south of Isfahan province
)(Source: https://fa.wikipedia.org/wiki/Isfahan-Province

در هر مراجعه به دامداریهای از پیش تعیین شده ،گاوها

بر اساس گفته دامدار ،سن دام ( 1تا  5سال ،بیش از  5سال)

به طور تصادفی انتخاب و در هر مورد بازدید و نمونهگیری

بر اساس گفته دامدار ،وضعیت تولید شیر بر اساس گفته

اطالعاتی شامل نام دامدار ،روستا /منطقه ،تعداد دام ،کد دام،

دامدار (باال 20 :تا  30کیلوگرم در روز ،پایین :کمتر از 10

سابقه بیماری در گله ،فصل (سرد ،گرم) ،نوع دامداری از

کیلوگرم در روز ،معمولی :بین  10تا  20کیلوگرم در روز)

نظر مدیریت (به دامداریهایی که اصول علمی به طور

در فرم مربوطه ثبت و شماره فرم بر روی کلیه لولهها و

نسبی در ساخت و ساز ساختمانها و تأسیسات آنها اعمال

گسترشها درج میشد .نژاد دامهای نمونهگیری شده دو

شده و دارای ماشینآالت و تجهیزات در حد رفع نیازهای

رگ و جنس همگی ماده بود و بر اساس گفته دامداران در

اساسی خود میباشند دامداری نیمهصنعتی و به

کلیه دامداریها سمپاشی علیه بندپایان انجام میشد.

دامداریهایی که بدون اصول علم دامپروری در داخل و

ابتدا گسترشهای خونی از پیش تهیه شده با متانول ثابت

حاشیه روستا احداث گردیدهاند دامداری سنتی گویند) بر

و به مدت  20دقیقه بارنگ گیمسا رنگآمیزی شدند .جهت

اساس مستندات مدیریت امور دام شهرستان شهرضا

شناسایی گونههای بابزیا گلبولهای قرمز  50فیلد

(نیمهصنعتی ،سنتی) ،سطح بهداشتی دامداری (شامل

میکروسکوپی از بخشهای نازک گسترشهای خونی با

بهداشت جایگاه ،بهداشت شیردوشی و پستان ،بهداشت

عدسی شیئی  100مورد جستوجو قرار گرفت ).(OIE 2013

زایشگاه و زایمان ،بهداشت گوساله دانی ،بهداشت انبار

استخراج  DNAبه منظور به دست آوردن ماده ژنتیکی

علوفه ،بهداشت آب ،انجام برنامههای کنترل و پیشگیری از

برای انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز انجام میشود .در این

بیماریهای عفونی و انگلی) بر اساس مستندات و ضوابط

تحقیق از کیت استخراج  DNAاز خون و بافت شرکت

شبکه دامپزشکی شهرضا (خوب ،پایین ،معمولی) ،ناقلین

( MBSTایران) و طبق دستورالعمل سازنده استخراج DNA

بندپا در دامداری (مگسهای گزنده ،کنه) بر اساس مشاهده

انجام گرفت.

و گفته دامدار ،تعویض سرسوزن در هر تزریق (خیر ،بله)

استخراجی ،چگالی نوری محصول مورد نظر با استفاده از
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اسپکتروفتومتر و با طول موج  260و  280نانومتر مورد

دقیقه ،مرحله دناتوره شدن دو رشتهی  DNAدر دمای 94

ارزیابی قرار گرفت ،عالوه بر این  DNAاستخراجی بر روی

درجهی سانتیگراد به مدت  45ثانیه ،مرحله اتصال

ژل آگارز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

(Noaman,

DNA

در دمای  56درجهی سانتیگراد (دمای اتصال در واکنش
زنجیره پلیمراز-نیمه آشیانهای اختصاصی بابزیا بایجمینا 53

).2014
در این تحقیق برای شناسایی جنس بابزیا از دو آغازگر

و بابزیا بوویس  58درجهی سانتیگراد بود) به مدت 45

( ’5

ثانیه ،مرحلهی طویل شدن در دمای  72درجهی سانتیگراد

’ )CACAGGGAGGTAGTGACAAG 3و معکوس

به مدت  45ثانیه ،مرحله طویل شدن نهایی در دمای 72

5’ CTAAGAATTTCACCTCTGACAG ( ThBab2

درجهی سانتیگراد به مدت  10دقیقه .پس از اتمام کار

’ )3از ژن  18S rRNAکه قطعهای در حدود 400-430

دستگاه ترموسایکلر محصوالت  PCRروی ژل آگارز 1/5

( Shayan and

درصد در ولتاژ  100ولت به مدت  60دقیقه الکتروفورز

در واکنش زنجیرهی پلیمراز-نیمه

شد .در مرحلهی آخر برای مشاهدهی باندها در سطح ژل،

آشیانهای از محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز استفاده شد.

ژل به مدت  20دقیقه در ظرف حاوی اتیدیوم بروماید قرار

در این واکنش برای تکثیر اختصاصی بابزیا بایجمینا و بابزیا

داده شد و پس از شست و شوی با آب مقطر برای نمایان

)bigemina(F

شدن باندها و عکسبرداری در دستگاه تابندهی اشعه

رو

به

جلو

ThBab1

جفت باز را تکثیر میکردند استفاده شد
.)Rahbari, 2005

بوویس به ترتیب از دو آغازگر روبهجلو

(` )5`CGTTTTTTCCCTTTTGTTGG3و

)bovis (F

فرابنفش (ژل داک) قرار گرفت.

(` )5`CAGGTTTCGCCTGTATAATTGAG 3استفاده

نتایج به دست آمده با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش

شد که محصول هر یک از این آغازگرهای اختصاصی با

هجدهم تجزیه و تحلیل آماری شدند .برای محاسبهی

آغازگر معکوس  ThBab2برای بابزیا بایجمینا  209جفت

فراوانی دادهها و برای پی بردن به این که کدام یک از

( Georges et

فراوانیها با یکدیگر اختالف آماری معنیداری دارند ،از

 .)al, 2001; Gubbels et al, 1999کلیهی واکنشها در

آزمون مربع کای ( )χ2استفاده شد .عالوه بر این برای

میکروتیوبهای  200میکرو لیتری و در حجم  25میکرولیتر

بررسی عوامل خطر از آنالیزهای رگرسیون لجستیک تک

به شرح زیر انجام شد 2/5 :میکرولیتر بافر )،PCR (X10

متغیره و چند متغیره استفاده شد .برای شناسایی مهمترین

 0/75میکرولیتر کلرید منیزیوم ( )50mMبا غلظت نهایی

عوامل تأثیرگذار بر شیوع بابزیا بوویس اقدام به آنالیز

 1/5میلی موالر 0/5 ،میکرولیتر  )10mM( dNTPبا غلظت

رگرسیون لجستیک تک متغیره گردید .سپس ،عواملی را

نهایی  0/2میلیموالر 0/5 ،میکرولیتر آغازگر رو به جلو

که به طور نسبی ) (P<0.2بر شیوع بابزیا بوویس مؤثر بودند

) )20µMبا غلظت نهایی  0/4میکرو موالر 0/5 ،میکرولیتر

را مشخص نموده و به منظور حذف متغیرهای احتمالی

آغازگر معکوس ) )20µMبا غلظت نهایی  0/4میکرو موالر،

مخدوشکننده ،آنها را به طور همزمان در یک مدل

 0/125میکرولیتر آنزیم  DNAپلیمراز) Taq (5U/ μLبا

رگرسیون لجستیک چندمتغیره وارد نموده و به حذف

غلظت نهایی  0/625واحد در  25میکرولیتر 1 ،میکرولیتر

مخدوشکنندههای معنیدار قبلی مبادرت شد.

α=0.05

 DNAالگو مخصوص هر نمونه و  19/125میکرولیتر آب

مبنای قضاوت آماری در نظر گرفته شد .عالوه بر این

مقطر (دو بار تقطیر استریل) .پس از ترکیب مواد مورد نیاز

حساسیت و ویژگی آزمون میکروسکوپی نسبت به آزمون

میکروتیوبها به ترموسایکلر (بیو راد تی ،100-ساخت

ملکولی محاسبه شد و ضریب کاپا در خصوص تطابق دو

آمریکا) در  35چرخه با برنامهی دمایی زیر منتقل شد:

آزمون محاسبه گردید.

باز و برای بابزیا بوویس  132جفت باز بود

انکوباسیون در دمای  95درجهی سانتیگراد به مدت 5
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از حذف اثر متغیرهای مخدوشکننده فصل به عنوان

نتایج
در مجموع از  253گسترش خونی بررسی شده با

مؤثرترین عامل در ابتال به بابزیا بوویس در گاوها شناسایی

میکروسکوپ نوری  38/7( 98درصد) نمونه از نظر حضور

شد و مشاهده میگردد که پس از تعدیل برای اثر متغیرهای

اجسام بابزیا شکل مثبت تشخیص داده شدند (.)Figure 2

دیگر نسبت شانس ابتال به بابزیا بوویس در گاو در فصل

در واکنش زنجیره پلیمراز و زنجیره پلیمراز-نیمه آشیانهای

گرم سال نسبت به فصل سرد سال به ( 5/53فاصله اطمینان

اختصاصی بابزیا بوویس  165نمونه ( 65/2درصد) از 253

 95درصد )2/79-10/98 :تغییر یافت (.)Table 2

نمونه مورد آزمایش باند مورد نظر را تشکیل دادند

بر اساس  Table 3در مقایسه آزمون میکروسکوپی با

در واکنش زنجیره پلیمراز-نیمه

آزمون ملکولی ،حساسیت و ویژگی آزمون میکروسکوپی

آشیانهای اختصاصی بابزیا بایجمینا در هیچ از نمونهها

به ترتیب  59/39و  100درصد تعیین گردید .محاسبه

تکثیری انجام نشد و کلیه نمونهها از نظر بابزیا بایجمینا

ضریب کاپا بین آزمون ملکولی و میکروسکوپی بابزیا (50

منفی تلقی شدند ( .)Figure 5در مقایسه فراوانی گونه

فیلد) نشاندهنده سطح متوسط توافق دو آزمون بود

بابزیا بوویس در گاو بین فصول مختلف نمونهگیری شده

(.)Kappa= 0.504

(.)Figures 3 & 4

(سرد ،گرم) اخالف معنیداری مشاهده شد و بیشترین
فراوانی مربوط به فصل گرم سال بود

=(χ2= 29.56, P

) .0.0001در مقایسه فراوانی گونه بابزیا بوویس در گاو
بین حضور ناقلین (کنه ،مگس گزنده) اخالف معنیداری
مشاهده شد و بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به
دامداریهایی بود که کنه در آنها حضور داشت

=(χ2

) .6.45, P= 0.01در مقایسه فراوانی گونه بابزیا بوویس در
گاو از نظر نوع دامداری از نظر مدیریت ،سطح بهداشتی
Figure 2. Babesia like structure in one of the
)erythrocytes (arrow
)(Giemsa staining, ×1000

دامداری ،تعویض سرسوزن در هر تزریق ،سن دام و
وضعیت تولید شیر اختالف معنیداری مشاهده نشد .در
آنالیز رگرسیون لجستیک تک متغیره نسبت شانس ابتال به
بابزیا بوویس در گاو در فصل گرم سال نسبت به فصل سرد
سال  4/77به دست آمد (فاصله اطمینان  95درصد-8/39 :
 .)2/72نسبت شانس ابتال به بابزیا بوویس در گاوهای
گاوداریهای که سطح بهداشتی پایین داشتن نسبت به
گاوهای گاوداریهایی که سطح بهداشتی خوب داشتند
 1/84به دست آمد (فاصله اطمینان  95درصد.)1-3/39 :
نسبت شانس ابتال به بابزیا بوویس در گاوهای گاوداریهای
که در آنها کنه وجود داشت نسبت به گاوهای
گاوداریهایی که در آنها مگسهای گزنده وجود داشت
( 3/39فاصله اطمینان  95درصد )1/26-9/13 :به دست آمد
( .)Table 1در مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره ،پس
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Figure 3. Amplification of DNA with ThBab1(F)/
ThBab2(R) resulting in PCR product of 300400bp (lane 1, 2 and 4). Co+ and Co- are positive
and negative controls, respectively. M= Marker
100bp.
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Figure 5. Specific semi-nested PCR for B.
bigemina. The expected size was 209 bp. No
amplification was observed for samples (lanes 1
to 4), demonstrating that the samples had no B.
bigemina genomic DNA.
Co+ and Co- are positive and negative controls,
respectively. M= Marker 100 bp.

Figure 4. Specific semi-nested PCR for B. bovis.
The expected size (132 bp) is indicated (lanes 1
to 4). Co+ and Co- are positive and negative
controls, respectively. M= Marker 50 bp.

Table 1: Univariate analysis of risk factors associated with the prevalence of B. bovis in cattle of Shahreza
city in the south region of Isfahan province by molecular method
Positive
95% CI for OR
Risk factors
Category
Total
P- value OR
Count
%
Lower Upper
Cattle
All
253
165
65.2
Cold
120
57
47.5
Ref
Season
Warm
133
108
81.2 0.000* 4.77 2.72
8.39
Semi-Industrial
97
61
62.9
Ref
Farmtype
Traditional
156
104
66.7
0.540
1.18 0.69
2.00
Good
77
43
55.8
Ref
Hygiene
Low
110
77
70.0 0.048* 1.84 1.00
3.39
Normal
66
45
68.2
0.132
1.69 0.85
3.36
Biting-Fly
220
137
62.3
Ref
Vectors
Tick
33
28
84.8 0.016* 3.39 1.26
9.13
No
7
4
57.1
Ref
Use disposable needle
Yes
246
161
65.4
0.651
1.42 0.31
6.49
1-5Years
189
123
65.1
Ref
Age
5Years<
64
42
65.6
0.937
1.02 0.56
1.86
High
83
53
63.9
Ref
Milkyield
Low
51
34
66.7
0.741
1.13 0.54
2.36
Normal
119
78
65.5
0.804
1.08 0.60
1.93
Ref: Reference value, OR: Odd ratio, CI: Confidence interval
*P < 0.05 was considered significant
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Table 2: Multivariate analysis of risk factors associated with B. bovis in cattle of Shahreza city in the south
region of Isfahan province by molecular method
95% CI for OR
Risk factors Category Coefficients Standarderror Wald P-value OR
Lower Upper
Cold

Ref

Season
10.98
1.37
1.35
6.12

23.922 0.000* 5.532 2.79

0.350

1.711

1.280
1.584

0.379
0.430

-0.429
-0.541

1.421

0.575

0.685

Ref
0.258 0.651 .31
0.208 0.582 .25
Ref
0.233 1.983 0.64

Warm
Good
Low
Normal
Biting-Fly
Tick

Hygiene
Vectors

Ref: Reference value, OR: Odd ratio, CI: Confidence interval
*P < 0.05 was considered significant

Table 3: Comparison between microscopy vs molecular examination
Microscopy
)(50 fields

Total

Positive

Negative

88

0

88

Negative

165

98

67

Positive

253

98

155

Total

Molecular

بحث
بابزیوزیس یکی از بیماریهای انگلی مناطق گرمسیری

گسترشهای خونی گاوهای استانهای مختلف ایران مقادیر

و نیمه گرمسیری است که از راه کنه به گاو انتقال مییابد.

کمتری در مقایسه با این تحقیق به ثبت رسیده است به

در ایران اکثر مطالعات در مورد بابزیوزیس گوسفندی

طوری که در مازندران  19/3درصد ،در آذربایجان غربی

انجامشده است و مطالعات درباره بابزیوزیس گاوی اندک

 4/2درصد و در کردستان  2/1درصد گسترشهای خونی

است ( .)Noaman et al, 2005عالقه محققین به پژوهش

آلوده به بابزیا بودهاند

در خصوص بابزیوزیس گوسفند در مقایسه با بابزیوزیس

 .)al, 2012; Rajabi et al, 2017به طور کلی در یک مقاله

گاوی شاید به این خاطر است که گزارشها و تظاهرات

مروری و متا آنالیز که حاصل مقاالت منتشر شده در

بالینی بابزیوزیس در گوسفند بیشتر از گاو بوده است

خصوص بابزیا از سال  1998تا  2015بود در مجموع

( .)Kalani et al, 2012در ایران آخرین گزارش بالینی

درصد شیوع بابزیا در گاوهای ایران  5/3درصد گزارش

مستند ناشی از بابزیا بوویس در گاوهای رشت در سال

شده است ( )Motavalli-Haghi et al, 2017که با یافتههای

 1977میالدی بوده است که منجر به تلف شدن  22گاو در

تحقیق حاضر همخوانی ندارد و بسیار کمتر است .اگر چه

یک گاوداری صنعتی شده بود ( Hashemi-Fesharaki and

در اکثر مقاالت جمعآوری شده در این مقاله مروری نیز از

.)Amjad, 1977

روش میکروسکوپی برای تشخیص بابزیا در گسترشهای

( Ziapour et al, 2011; Fakhar et

در مطالعهی حاضر  38/7درصد گسترشهای خونی

خونی استفاده شده بود ولی به تعداد فیلدهای میکروسکوپی

موردبررسی با میکروسکوپ نوری از نظر حضور اجسام

مورد مطالعه اشاره نشده است .با توجه به این که تشخیص

بابزیایی شکل ،مثبت تشخیص داده شدند .در بررسی

به روش میکروسکوپی استاندارد نیست و به تبحر آزمایشگر
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و تعداد فیلدهای مشاهده شد در یک گسترش بستگی دارد

غربی گونههای بابزیا در گاو با روش ملکولی

لذا با تغییر این عوامل میزان حساسیت این آزمون تغییر

شناساییشدهاند که فراوانی نسبی بابزیا بوویس در این

خواهد کرد ( .)Hussain et al, 2017در مطالعهی حاضر

تحقیق  0/67درصد گزارش شد که میزان شیوع در مقایسه

افزایش تعداد فیلدهای میکروسکوپی مورد مطالعه در

با تحقیق حاضر بسیار پایینتر است ()Rajabi et al, 2017

گسترشهای خونی مورد بررسی در باال بردن حساسیت

عالوه بر تفاوتهای اکولوژیکی و ناقلین در مناطق مختلف

آزمون میکروسکوپی (تشخیص بیشتر انگل در گسترشهای

که در میزان شیوع بیماری مؤثر است ( )Yusuf, 2017یکی

( Noaman and Shayan,

از دالیل وجود موارد مثبت باالی بابزیا بوویس در این

 .)2010; Nayel et al, 2012در مطالعهای که در کشور

تحقیق را میتوان استفاده از روش واکنش زنجیره پلیمراز-

ترکیه بر روی  191نمونه خون گاو توسط روش

نیمه آشیانهای دانست که حساسیت و ویژگی باالتری نسبت

میکروسکوپی انجام گرفت  8/9درصد گاوها به گونههای

به واکنش زنجیره پلیمراز دارد ( .)Nayel et al, 2012در

بابزیا آلوده بودند ( .)Sevgili et al, 2010در کشور عراق

تحقیقات ملکولی دیگر انجام شده در ایران به شناسایی

در بررسی میکروسکوپی  97نمونه خون گاو ،شیوع بابزیا

جنس بابزیا در گاو بسنده شده است و فراوانی این جنس

 8/8درصد گزارش شد ( .)Ibrahim et al, 2012تحقیقات

در چهارمحال و بختیاری  7درصد و اصفهان  4درصد

انجام شده در کشورهای همسایه نیز شیوع نسبتاً پایین بابزیا

گزارششده است ( )Khamesipour et al, 2015ولی در

در مقایسه با مطالعهی حاضر را گزارش کردهاند .از آن جا

بررسیهای ملکولی انجام شده در شهرهای تنکابن ،رامسر،

که میزان شیوع بیماری در هر منطقه با سابقه بیماری در آن

تربتجام ،یزد و اصفهان این جنس شناسایی نشده است

منطقه ارتباط مستقیمی دارد ( )Yusuf, 2017لذا باال بودن

(.)Cheshti et al, 2013; Noaman, 2013

خونی) بسیار مؤثر بوده است

میزان شیوع در این بررسی را میتوان به سابقه این بیماری

در منطقه آسیا فراوانی نسبی بابزیا بوویس در پاکستان

در این منطقه نسبت داد به طوری که در سوابق

 18درصد ،سوریه  15/46درصد تایلند  38/9درصد پنجاب

آزمایشگاههای دامپزشکی شهرستان شهرضا گزارشهای

هند  30/39درصد و چین  9/3درصد گزارش شده است

زیادی از تشخیص این انگل در گسترشهای خونی تهیه

که نسبت به میزان گزارش شده در این تحقیق کمتر است

شده از گاوهای این شهرستان به چشم میخورد.

( ;Chaudhry, 2010; Terkawi, 2012; Simking, 2014

در این تحقیق حساسیت آزمون میکروسکوپی (مشاهده

.)Bhat, 2015; Niu, 2015

 50فیلد میکروسکوپی) در مقایسه با آزمون ملکولی در

در تحقیق حاضر هیچ نمونهای از نظر بابزیا بایجمینا

تشخیص بابزیا  59/39درصد محاسبه گردید .در تحقیقی

مثبت نبود .در استان آذربایجان غربی فراوانی نسبی بابزیا

دیگر حساسیت آزمون میکروسکوپی (مشاهده  50فیلد

بایجمینا در گاوهای این استان  8/2درصد گزارش شده

میکروسکوپی) در مقایسه با آزمون ملکولی در تشخیص

است در تحقیق مذکور کنه ریپی سفالوس آنوالتوس به

تیلریا  57درصد محاسبه شده بود ( )Noaman, 2014که

عنوان ناقل این انگل در استان آذربایجان غربی معرفی شده

نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر همخوانی دارد و

است ( ،)Rajabi et al, 2017با توجه به عدم وجود گزارشی

نشاندهندهی حساسیت پایین آزمون میکروسکوپی نسبت

در خصوص حضور این گونه کنه در استان اصفهان

به آزمون ملکولی میباشد.

( )Noaman et al, 2017عدم تشخیص بابزیا بایجمینا در

در واکنش زنجیره پلیمراز و زنجیره پلیمراز-نیمه

نمونههای مورد آزمایش را میتوان به عدم وجود کنه ناقل

آشیانهای اختصاصی بابزیا بوویس 65/2 ،درصد از نمونهها

انگل در این منطقه نسبت داد .شیوع بابزیا بایجمینا در

مثبت ارزیابی شدند .تنها در یک تحقیق در استان آذربایجان

کشورهای پاکستان  11درصد ،سوریه  9/18درصد تایلند
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 5/3درصد ترکیه  9درصد و چین  20/7درصد گزارش شده

در این تحقیق فراوانی گونه بابزیا بوویس در گاو با

است که نشانهی گسترش این گونه در این کشورها میباشد

حضور کنه در دامداری ارتباط داشت .نتایج این تحقیق با

( ;Chaudhry 2010; Terkawi, 2012; Simking, 2014

تحقیقات انجامشده در اتیوپی ،پاکستان ،تایلند و برزیل که

 .)Aktas and Ozubek, 2015; Niu 2015تفاوت مشخص

فراوانی بابزیا با حضور کنه در ارتباط بود مطابقت دارد

در شیوع گونههای بابزیا در مناطق و کشورهای متفاوت

( ;Abdela et al, 2018; Farooqi et al, 2017

ناشی از تنوع گسترش گونههای ناقل بابزیا ،تفاوت

.)Jirapattharasate, 2016; Amorim, 2014

اکولوژیکی ،نوع آب و هوا ،مدیریت گاوداری ،مقاومت

نتیجهی کلی این تحقیق نشان میدهد که اگر چه

کنهها به سموم ،زمان نمونهگیری ،جمعیت تحت مطالعه و

تظاهرات بالینی ناشی از بابزیا بوویس در منطقهی جنوبی

حساسیت و ویژگی آزمونهای انتخابی دارد (.)OIE 2008

اصفهان (شهرضا) مشاهده نشده است ولی میزان شیوع

در این مطالعه فصل سال به عنوان عامل خطر ابتالی

بابزیا بوویس نسبت به یافتههای دیگر استانها و برخی از

گاوها به بابزیا بوویس شناخته شد .در مطالعهی انجام شده

کشورهای اطراف ایران باال است و فصل سال به عنوان

در اصفهان نشان داده شده است که در اواسط بهار حضور

عامل خطر در این فراوانی مؤثر است که در آینده باید در

کنه بر روی بدن گاوها افزایش مییابد و در تابستان به اوج

خصوص شناسایی کنههای ناقل این انگل مطالعات جامعی

خود میرسد و در پاییز از تراکم حضور کنه بر روی بدن

انجام شود .عالوه بر این نتایج این تحقیق نشان داد که

دام کاسته میشود؛ بنابراین با توجه به انتقال بابزیا بوویس

آزمون ملکولی نه تنها قابلیت تفریق گونههای بابزیا را دارد

از طریق کنه ارتباط فراوانی عامل بیماری با فصل فعالیت

بلکه حساسیت آزمون ملکولی تقریباً دو برابر آزمون

کنه در استان دور از ذهن نیست (.)Noaman et al, 2017

میکروسکوپی میباشد.

نتایج این تحقیق با تحقیقات انجام شده در هند که شیوع
بابزیا بوویس با فصل گرم سال در ارتباط بود مطابقت دارد
(.)Maharana et al, 2016

تشكر و قدرداني
بدینوسیله از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند تقدیر
و تشکر انجام میشود.

تعارض منافع
بدین وسیله نویسندگان مقاله اعالم میدارند که هیچگونه تعارض منافعی ندارند.
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قسمتی از منابع مالی این پژوهش در قالب پایان نامه از محل اعتبار پژوهانه سال  1397دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
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موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی قدردانی و تشکر
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Abstract
This study aimed to determie the variety of Babesia species among cattle of shahreza city in
the south part of Isfahan Province. A total of 253 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 0% and 65.2%
of cattle blood samples, respectively. Chi-square tests were used to compare molecular
prevalence values relative to Season, Farm, Type, Hygiene, Vectors, Use a disposable needle,
Age, and Milk Yield. Among these factors, seasons and vectors were found to have significantly
different in the prevalence. The significant major risk factors of B. bovis in cattle were identified
as season, hygiene, and vectors by the univariate analysis. Moreover, multivariable logistic
regression analysis revealed a statistically significant association of the prevalence of B. bovis
with the season. The examination of 50 microscopic fields showed 59.39% sensitivity and
100% specificity compared to molecular examination. The Kappa coefficient between
molecular and microscopy (50 fields) techniques indicated a moderate level of agreement
(Kappa= 0.504). This study is the first molecular detection of Babesia species from cattle in the
south of Isfahan Province, Iran. Further researches are needed to determine the vectors, vectorhost interactions and genotypic variants that may affect the presence and distribution of Babesia
species in Iran.
Key words: Iran, Isfahan Province, Babesia species, Cattle, Molecular detection
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