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جنوب غربی ایران در دزفول يحومهدر گوسفندان هاي خونی فراوانی انگلبررسی 

4بروجنیمهدي پورمهديو  *3، علیرضا راکی2زاده، حسن نایب1، مسعود ورشوساز1پریسا محمودوند

1/5/97: تاریخ پذیرش21/11/96:  تاریخ دریافت

چکیده
دنیا وارد  در سطح پرورش گوسفندساالنه خسارت اقتصادي زیادي به صنعت آناپالسماو بابزیا،تیلریاخونی از جمله  هاي انگل

از  انگلی هاي آلودگیرود میانتظار و آب و هواي گرم و مرطوب است دارايواقع شدهجنوب غربی ایران درکه دزفولشهر.آورند می
در  خونی هاي انگلفراوانیهدف از پژوهش حاضر بررسی . باشد برخوردار این شهر هاي دامدر  از شیوع باالییخونی هاي انگلجمله 

گوسفند از  رأس200از  1395تابستان  ماه در شهریوربدین منظور.است PCRدزفول به روش میکروسکوپی و  يحومهگوسفندان 
از  آمیزيرنگ و پس از خونی تهیه يسترهگ اخذ،خون ينمونهبه صورت تصادفی  دزفول شرق، غرب، شمال و جنوب يچهار منطقه

طور تصادفی انتخاب ه بنمونه  112خون اخذ شده، هاي نمونهاز بین  PCRجهت آزمایش .گردید خونی بررسی هاي انگلنظر آلودگی به 
آلوده ) درصد 33(رأس  66، )درصد 26(رأس  52، )درصد 5/1(رأس  3میکروسکوپی به ترتیبدر بررسی .آزمایشگاه ارسال شدبه  و

 بابزیاو  تیلریامیزان آلودگی به  در بررسی مولکولی. خونی مشاهده نشد هاي انگلسایر آلودگی به و بودند آناپالسماو  ایلریت،ایبابزبه 
اندك  فراوانیو تیلریاو آناپالسماباالي آلودگی به فراوانیيدهنده نشان مطالعهنیاجینتا. بود درصد فرصو درصد 4/71بیترتبه 

سطح آگاهی  ياز قبیل ارتقا با توجه به نتایج این تحقیق الزم است اقداماتی. دزفول است يحومهدر گوسفندان بابزیاآلودگی به 
پاشی اماکن  ، سمها بیماريخونی و زیان اقتصادي ناشی از این  هاي انگلطور ویژه انگلی دامی و به هاي بیماريدامداران در خصوص 
انگلی در سطح  هاي بیمارياقتصادي ناشی از این  هاي خسارتکاهش  به منظورخارجی هاي انگلعلیه  ها دامموقع دامی و حمام دادن به

.دزفول صورت گیرد يمنطقه

گوسفند، دزفول، بابزیا، آناپالسما، تیلریا  :کلمات کلیدي

مقدمه
اساسی بشر تأمین نیازهاي  هاي چالشدیرباز یکی از  از.

ی و حفظ ي مواد غذایتهیهاز این رو ،غذایی بوده است
عنوان یکی از اهداف مهم به آنامنیت  سالمتی و

ساله در ایران هر.ها قرار گرفته است هاي دولت برنامه
مقادیر قابل توجهی از تولیدات دامی بنا به علل مختلفی از 

انگلی دامی  هاي بیماريدر این رابطه نقش .رود میبین 
طبق .گیر استبسیار چشم ها تدر بروز این خسار

اقتصادي  زیان که شود میتخمین زده ، FAOگزارش
طیور و  استثنايبه (ها دامهاي انگلی  ناشی از آلودگی

،دانشگاه لرستان ،ی، دانشکده دامپزشکیشناس انگلکارشناسی ارشد  آموخته دانش1
، ایرانآبادخرم، دانشگاه لرستان ،دانشیار گروه پاتوبیولوژي، دانشکده دامپزشکی 2
، ایرانآبادخرم، دانشگاه لرستان ،استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی *3
، اهواز دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران 4

کل  درصد 15-20ه معادل در کشورهاي پیشرفت) آبزیان
 30-40یافته تر توسعهدر کشورهاي کم تولیدات دامی،

 در این زمینه جدي يکه مبارزه یو در کشورهای درصد
 Eslami(تر باشدبیش بسیارگیرد ممکن است  یصورت نم

et al. 2011.(
قرمز  يها گلبولتخریب  از بیماري حاصل بابزیوز

 که اهمیت استبابزیاجنس  يها اختهیتکخون توسط
کشورهاي  دامپروريصنعت در  اقتصادي قابل توجهی

جنوب اروپا، خاورمیانه و شماري از کشورهاي آفریقا و 

ایران،آبادخرم

E-mail: alireza.rocky@gmail.com)ي مسئولنویسنده(
اهواز، ایران
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هاي گونهبابزیا موتازيو  بابزیا اویس. آسیا دارد
در نشخوارکنندگان کوچک  یاخته تکاین  يزايماریب

و  ریپی سفالوس بورساهاي کنههستند که به ترتیب توسط 
Schnittger(یابند میانتقال  همافیزالیس et al. 2012.(

هاي بیمارينیتر خطرناكو  نیتر مهمتیلریوز از 
جمله دامی در مناطق گرمسیري جهان از  اي اختهیتک

صنعت  هاي زیادي به بیماري خسارت نیا.استایران 
دو گونه مهم . سازدیمپرورش گاو، گوسفند و بز وارد 

و ) هیرسی(تیلریا لستوکارديگوسفندي عامل تیلریوز
عامل تیلریوز  تیلریا لستوکاردي. هستند تیلریا اویس

 تیلریا اویسبدخیم در گوسفند است و بیماري ناشی از 
Aktas(اغلب به صورت تحت بالینی است  et al. 2005(.

آناپالسموز گوسفندان بیماري ناشی از یک عامل 
اگر.است آناپالسما اویسریکتزیاي درون سلولی به نام 

در گوسفندان  آناپالسما اویسچه ممکن است آلودگی به 
در موارد حاد عفونت  ،بالینی باشد يها نشانهو بزها بدون 

شدید، تب، کاهش  خونی کمبالینی از جمله  هاي نشانه
وزن، رنگ پریدگی مخاطی و زردي ظاهر و در مواردي 

 ,Splitter et al. 1956(شود میحیوان مبتال موجب مرگ

Yasini et al. 2012.(
پرورش گوسفند در ایران بخش مهمی از تولیدات 

خود اختصاص داده  بهکشوردامی را در صنعت دامداري 
و شهر دزفول به عنوان یکی از شهرهاي بزرگ  است

جغرافیایی از  هاي ویژگیاستان خوزستان با توجه به 
دیرباز یکی از مراکز پرورش دام از جمله گوسفند و بز و 

از این رو  ،عشایر است هاي داميمحل استقرار زمستانه
 هاي آلودگیفراوانیهدف از پژوهش حاضر بررسی میزان 

به عنوان شاخصی از  این شهريحومهخونی در  هاي انگل
ناشی از  هاي تو برآورد خسار ها داموضعیت بهداشتی 

.انگلی در دزفول است هاي بیمارياین 

مواد و روش کار
رأس  200تعداد از 1395ماه در شهریوراین مطالعه  در

يهايدامداراز  طور تصادفیبه ظاهر سالمگوسفند به

از مناطق شمال، جنوب، (دزفول شهرستان يچهار منطقه
مورد  هر منطقه از .گرفت انجامگیري نمونه) غربشرق و 
رأس گوسفند  50تعداد  در مجموع سه گله و بررسی،

سال  2زیر (تقریبی  از قبیل سن ها دامانتخاب و مشخصات 
از هر گوسفند با .شد و جنس ثبت )سال 2و بیش از 

 EDTAاستفاده از لوله ونوجکت حاوي ضد انعقاد 
ها به آزمایشگاه منتقل و  نمونه.آمد گیري به عمل خون

با  خونی هاي گستره.تهیه گردید خونینازك  يگستره
نظر وجود و از شد آمیزي با گیمسا رنگو متانول فیکس

.گرفت ی مورد بررسی میکروسکوپی قرارخونهاي انگل
با  خون هاي نمونهيماندهیباقجهت بررسی مولکولی به

، اتانول خالص اضافه گردید و مخلوط شد و تا 1:1نسبت 
.در دماي محیط نگهداري شد PCRزمان آزمایش 

112به طور تصادفی  نمونه خون اخذ گردیده200از 
براي  ها نمونه.شد انتخابPCRزمایش جهت آنمونه

به آزمایشگاه مولکولی  PCRو آزمون DNAاستخراج 
 .ی دانشگاه لرستان انتقال داده شددامپزشک يدانشکده

از کیت تجاري  با استفاده ها نمونهاز DNAاستخراج 
. گرفتانجام)MBST, Iran(از خون DNAاستخراج 

از ) گرم میلی50یبیتقربه وزن (قسمتی  ،براي این منظور
 .استریل دیگري انتقال یافتنمونه، جدا و به میکروتیوب 

. این نمونه تا زمان تبخیر اتانول، در زیر هود قرار داده شد
طبق دستورالعمل پس از تبخیر اتانول و خشک شدن نمونه، 

.انجام شدDNAمراحل استخراج  ،کیت يشرکت سازنده
هاي نمونهالکتروفورز ، باDNAاستخراج  يصحت مرحله

DNA در . گردیدییدأتز ژل آگاراستخراج شده بر روي
ي ها جنسزمان همجهت شناسایی و تفکیک  ،این پژوهش

 Shayanتوسط شدهیمعرفPCR، از آزمون بابزیاو  تیلریا

and Rahbariدر این روش.استفاده گردید 2005در سال 
بر  )1جدول (شدهیطراحي یک زوج پرایمر ریکارگبهبا 

ي ها جنسمشترك بین  18S rRNAاساس قسمتی از ژن 
تکثیر شونده، تفکیک  ي، بر اساس طول قطعهتیلریاو  بابزیا

از  )bp402-389(بابزیاو  )bp430-426(تیلریاي ها جنس
.گرددیمریپذ امکانیکدیگر 
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مشترك بین  18s rRNAطراحی شده بر اساس بخشی از ژن حاضر  يشده در مطالعهبه کار گرفته يمرهایپراتوالی : 1جدول
Shayan(بابزیاو  تیلریاهاي گونه and Rahbari 2005.(

5′-CACAGGGAGGTAGTGACAAG-3′Forward Primer

5′-AAGAATTTCACCTATGACAG-3′Reverse Primer

نهایی در این مطالعه در حجم PCRخلوط واکنش م
MasterMix 2Xمیکرولیتر5/12میکرولیتر حاوي  25

)®Ampliqon(،1 يمرهایپرامیکرولیتر ازforward  و
reverse از تریلکرویم1وDNA از نمونه  شدهاستخراج

 25شرکت آواژن به حجم از شدههیتهکه با آب مقطر 
 30در  PCRآزمون .تهیه گردیدرسانده شد، میکرولیتر

).2جدول (شد زیر انجام ییدما طیشراچرخه و تحت 

PCRآزمون در این مطالعه براي اجراي به کار گرفته شدهبرنامه حرارتی : 2جدول 

تعداد چرخهزمان)گراددرجه سانتی(دما مرحله
اول

دناتوره شدن اولیه
1دقیقه 955

دوم
دناتوره شدن

اتصال پرایمرها
سنتز

94
60
72

ثانیه 45
ثانیه 30
ثانیه 45

30

سوم
سنتز نهایی

1دقیقه 7210

32جمع

با  به روش الکتروفورز PCRواکنش  محصوالت
و  Safe stainدرصد حاوي  5/1ژل آگارز استفاده از

در این مطالعه از . توسط نور فرابنفش آشکارسازي شد
استخراج شده از خون غیرآلوده به عنوان کنترل  ينمونه

بر اساس  بابزیاو  تیلریاي آلوده به ها نمونهمنفی و از 
آمیزي شده خون رنگ يمیکروسکوپی گستره يمشاهده

 PCRبا رنگ گیمسا به عنوان کنترل مثبت در آزمون 
.استفاده گردید

افزار  با نرم شدهيآور جمع يها داده بررسی آماري
SPSS انجام یلیو تحل یفیصورت توصبه 16ينسخه
 قیو آزمون دق ياکها با آزمون مربع هداد لیتحل.گرفت

ها آلفا  داده لیتحلیه و در تجز. است شدهانجام  شریف

 در نظر گرفته شدهيآمار ارزیابیيمبنا05/0ي مساو
.است

نتایج
نمونه خون گوسفند  200میکروسکوپی ارزیابیدر

، )درصد 26(مورد 52در تیلریاآلودگی به  اخذ شده،
مورد  66در  آناپالسماو) درصد 5/1(مورد  3در بابزیا

همچنین در سه رأس  ،تشخیص داده شد)درصد 33(
 38، در بابزیا و آناپالسمازمان به  آلودگی هم )درصد 5/1(

، تیلریا و آناپالسمازمان به  آلودگی هم )درصد 19(رأس 
ی و در به تنهای تیلریا آلودگی به )درصد 7(رأس  14در 
ی به تنهای آناپالسماآلودگی به  )درصد 5/12(رأس  25
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خونی در دویست  هاي انگلآلودگی به سایر   .مشاهده شد
.مطالعه مشاهده نگردید موردرأس گوسفند 

نمونه خون گوسفند مورد  112در ارزیابی مولکولی     
آلوده به  )درصد 4/71( نمونه PCR ،80روش  بررسی به

توالی ها  نمونهدر هیچ کدام از  و ناخته شدندش تیلریا

 فراوانیمیزان   .)1شکل ( نشد یافت بابزیا مربوط به
فراوانی آلودگی  و PCRبر اساس واکنش  تیلریاآلودگی به 

به  بر اساس نتایج بررسی میکروسکوپی آناپالسما به
.آورده شده است 4و  3ول ادر جد ترتیب

:دزفول حومهخون گوسفندان  هاي نمونهشماري از  PCRالکتروفورز محصوالت واکنش : 1شکل 
M  مارکرbp100،C- ،کنترل منفیC1

bp430- 426،C2حدودي  با باند تیلریا کنترل مثبت +
-bp402 حدودي با باند بابزیاکنترل مثبت  +

.هستند منفی 8و  5مثبت و نمونه  تیلریامورد آزمایش که از نظر آلودگی به  هاي نمونه 9، 7، 6، 4، 3، 1،2هاي  و شماره 389

شهرستان دزفول حومه جنس و منطقه در گوسفندان بر حسب سن، تیلریاانگل  فراوانی: 3جدول 

رأس دامشاخص
تیلریوز

منفیمثبت

 سن
)سال(

2<503416
2>624616

جنس
38317نر

744925ماده

*منطقه

271314شمال
28244*جنوب
29245*شرق
28217غرب

)P>05/0(است  مناطق جنوب و شرق نسبت به دو منطقه دیگر دار یمعنگر اختالف آماري بیان* 
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شهرستان دزفول حومه بر حسب سن، جنس و منطقه در گوسفندان آناپالسماانگل  فراوانی: 4جدول 

رأس دامشاخص
آناپالسموز

منفیمثبت
سن

)سال(
2<842856
2>1163878

جنس
581444نر

1425290ماده

منطقه

501634شمال
502129جنوب
501337شرق
501634غرب

)P<05/0(ها مشاهده نشد  بین گروه داریمعناختالف آماري 

، PCRکسب اطمینان از صحت نتایج آزمون  منظوربه
آلوده به  عنوانبهشدهدادهدو نمونه از موارد تشخیص 

رفت و برگشتی به  صورتبهجهت تعیین توالی  تیلریا
به شرکت  Reverseو  Forwardهمراه پرایمرهاي 

ي ها نمونهنتایج تعیین توالی .سیناکلون ارسال گردید
در بانک ژنی  شدهثبتي موجود و هایتوالارسالی با 

هر دو. مقایسه گردید BLASTبه روش  NCBIتارنماي 
 تیلریا اویسدرصدي با  99ارسالی داراي قرابت  ينمونه
شماره  به ها نمونهترازي توالی این هم يهنتیج. بودند

MG599109  ثبت شد بانک ژنیدر.

بحث
این مطالعه از نوع توصیفی به روش مقطعی و نوع 

، بدین منظور تعداد اي بود برداري به روش خوشه مونهن
م بیماري از ظاهر سالم و فاقد عالی رأس گوسفند به200

از  برداري و نمونهشهرستان دزفول انتخاب  يچهار منطقه
.ها انجام گرفت آن

 هاي بیمارينیتر مهماز  و آناپالسموز بابزیوز تیلریوز،
نشخوارکنندگان کوچک در مناطق گرمسیري و نیمه  انگلی

ي اقتصادي قابل ها انیزگرمسیري جهان هستند که ساالنه 
-وارد میتوجهی را به صنعت دامپروري در این مناطق

Aktas et al. 2005, Khaki et al. 2015, Razmi(نمایند

et al. 2013.(
ترین روش تشخیص هزینهترین و کمترین، سهلرایج

 یخون يمیکروسکوپی گستره يمشاهده بابزیاو  تیلریا
که  جهت  آنازاما ،گیمسا است رنگباآمیزي شده رنگ

هاي شدید به این درصد پارازیتمی حتی در آلودگی
ها ممکن است همچنان پایین باقی بماند، رخداد یاخته تک

یرمعمول غموارد منفی کاذب در این روش تشخیصی 
ها اختهیتکهاي مختلف این از جهت دیگر، گونه. ستنی

هاي مختلف ممکن است در مراحل تکاملی در میزبان
-اشکال متفاوتی از خود بروز دهد و انواع مختلف گونه

.توانند مشابه هم باشندشکل می نظرازی پالسمرویپهاي 
و  بابزیاو  تیلریاهاي مختلف از این رو تشخیص گونه

 يمشاهده يشیوهبه حامل  هاي دامشناسایی 
میزي شده دقت الزم آرنگی خونيمیکروسکوپی گستره

 ترتر و حساسهاي دقیقروشبه کارگیري را ندارد و
Almeria(نیاز است  موردبراي این امر et al. 2001, 

Aktas et al. 2005, Razmi et al. 2013(.
-هاي همهبررسیهاي سرولوژي نیز که بارها در روش

و واکنش  نیستنداختصاصی،اند شدهه استفادگیرشناسی 
 ها این آزمون. شود میها مشاهده ع در بین گونهمتقاط
عفونت و مواردي که دام میزبان  يتوانند در فاز اولیهنمی
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گو باشند و حامل است یا پارازیتمی کمی دارد جواب
Almeria(نتایج مثبت و منفی کاذب نیز دارند  et al. 

2001, Razmi et al. 2013, Shayan and Rahbari, 
هاي بررسی خالف روشبردر مقابل ).2005

هاي هاي سرولوژي، روشمیکروسکوپی و آزمون
حساسیت و ویژگی باالیی در  PCRمولکولی از جمله 

 تیلریاو  بابزیاهاي یاخته تکشناسایی موارد آلودگی به 
.دارند

به روش  تیلریاآلودگی به  فراوانیدر این مطالعه، 
بررسی  در حالی که در بود درصد 26میکروسکوپی 

مشخص درصد 4/71یاخته مولکولی آلودگی به این تک
تر از نتایج روش که به طور قابل توجهی بیش گردید

میکروسکوپی سه  بررسیهمچنین در  ،میکروسکوپی است
تشخیص داده شد در حالی که هر  بابزیانمونه، آلوده به 

 تیلریامذکور در بررسی مولکولی آلوده به  يسه نمونه
ناتوانی روش  يند که نشان دهندهشناخته شد

بر اساس  بابزیاو  تیلریامیکروسکوپی در تفکیک بین 
هاي با و تشخیص آلودگی یشناس ختیريهایژگیو

.پارازیتمی اندك است
نشخوارکنندگان کوچک به  شیوع آلودگی

در مناطق مختلف ایران  بابزیاو  تیلریاهاي خونی یاخته تک
در یک . ته استتوسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرف

بر روي کبد  1996در سال Navidpourبررسی که
 4/9کشتارگاه اهواز انجام داد، درکشتار شده گوسفندان

آلوده ) تیلریاشیزونت (کبدها به اجسام آبی کخ  درصد
 آلودگی میزان شیوع ،بررسی به عمل آمدهیک در.بودند

به ترتیب  آبادمخردر گوسفندان شهرستان  تیلریاو  بابزیابه 
).Yavari et al. 2015(بوددرصد 22و  6

در سال و همکاران Heidarpour Bamiيمطالعهدر 
 يتیلریوز گوسفندي در شهرها يها به بررسی گونه 2010

 )ابل، الر، فردوس، گرگان و سمنانز(شرقی ایران  ينیمه
که در بررسی  پرداخته شد Nested-PCRآزمون با انجام 
پیومیکروسک يروش مشاهده در ودرصد 60مولکولی

. آلوده بودند تیلریايها گوسفندان به گونه درصد 27/22

در سال Khodaverdi Azghandi and Razmiيدر مطالعه
بز و همچنینخون هاي نمونه، در شهرستان مشهد2015

پالسموزپیروآلودگی  يبا تاریخچه يها کنه سخت از گله
روش میکروسکوپی و روش که در شدند يآور جمع
PCR،یافتپالسمایی به اجرام پیرو آلودهينمونه هیچ 
.نشد

 2013در سال Razmiو Rashidiی کهدر پژوهش
 Semi-nestedبه روش  ها آنهاي کنهان و گوسفندروي 

PCR داشتند میزان آلودگی به در استان خراسان شمالی
 درصد 1/41در گوسفند را به روش میکروسکوپی  تیلریا

در .گزارش کردند درصد 2/82و به روش مولکولی
روي بر 2013و همکارانش در سال  Yaghfooriيمطالعه

کازرون در  فسا و مناطق در ها آنهاي کنهو  انگوسفند
را به روش تیلریابه  گوسفندان استان فارس میزان آلودگی

Semi-nested PCRو به روش  درصد 46میکروسکوپی 

.ندگزارش کرد درصد 76
و همکاران در سالDehkordiدر پی تحقیقی که

روي گوسفند داراي عالئم بالینی مرتبط به آلودگی  2010
آذربایجان غربی و (در شش استان ایران به انگل خونی

داشتند ) شرقی، خوزستان، خراسان شمالی، ایالم و مرکزي
 بابزیاآلوده به درصد 68/24طبق مشاهدات میکروسکوپی 

درصد آلودگی همزمان  6/2و  ایلریتدرصد آلوده به 26و
به  ها نمونهدر بررسی این  .گزارش کردند بابزیاو  تیلریابه 

درصد، 85/5بابزیامیزان آلودگی به Nested–PCRروش 
در .بود درصد 7/11و آلودگی همزمان درصد 53تیلریا

 تیلریاترین درصد آلودگی گوسفندان به این مطالعه بیش
-خوزستان، ایالم و خراسان شمالی و بیش هاي استاندر 

 هاي استاندر  بابزیاترین درصد آلودگی گوسفندان به 
.آذربایجان شرقی، مرکزي و آذربایجان غربی مشاهده شد

فراوانی ،بررسی مولکولی درحاضر  يدر مطالعه
 4/71 دزفول يحومهدر گوسفندان  تیلریاآلودگی به

با توجه به نتایج مطالعات انجام  .مشخص گردید درصد
در  تیلریاترین میزان آلودگی به بیش ،شده در ایران

گوسفندان مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر و داراي رطوبت 
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 رسد میبر اساس به نظر . ونددیپیمبه وقوع  باالنسبی 
دزفول با توجه  يمنطقه شیوع باالي تیلریوز در گوسفندان

گرمسیري و  يکه این شهرستان در یک منطقهبه این
داراي رطوبت باال قرار گرفته است، قابل انتظار و 

.است ینیب شیپ
 یک در و همکارانشKhamesipour، 2015در سال 

و شتر در استان  گاو کولی روي گوسفند،مول يهعمطال
در  بابزیامیزان آلودگی به ، بختیاري و اصفهان چهارمحال

يمطالعهدر . ندگوسفند را صفر درصد گزارش کرد
Motavalli Haghiجهت 2013در سال و همکاران

نشخوارکنندگان يبابزیاي ها گونهکولی تشخیص مول
بر) مازندران و گلستان(ایران یشمال دو استان درکوچک 

درصد  5را  بابزیاگوسفند و بز میزان آلودگی به يرو
در و همکارانش  Sharifiيدر مطالعه. گزارش کردند

در زابل با  بابزیاو  تیلریا اویسشیوع عفونت  ،2016سال 
باو انجام گرفتمورد بررسی PCRاز روش  استفاده

تیلریامیزان آلودگی به  حاضرتحقیقمشابهپرایمرهاي
.شداعالمدرصد  75/3بابزیادرصد و 25/66

در  2012در سال  و همکاران Fakharپژوهشدر 
م بیماري در استان کردستان میزان گوسفندان داراي عالی

در . بوددرصد 4/51به روش میکروسکوپی  بابزیاشیوع 
در سال و همکاران Ebrahimiمشابهی که توسط يمطالعه
صورت تصادفی بر روي گوسفندان شهرستان به2012

به  درصد 6/41بابزیاپیرانشهر انجام شد میزان شیوع 
.دست آمد
Jalali به بررسی2014در سال و همکارانش

در  بابزیاو  تیلریايها گونه مولکولی پی ومیکروسکو
در بررسی .پرداختند اهواز يگوسفندان منطقه

 تیلریادرصد گوسفندان آلودگی به  7/69در میکروسکوپی
 مشاهدهها  در گستره بابزیاکهیحالمشاهده گردید در

مورد بررسی PCRبه روشکه  ییها از کل نمونه. نشد
 ينمونه چیهو بودند تیلریاآلوده به درصد 89قرار گرفتند، 

.نشدشناساییبابزیاآلوده به

در  1998در سال RahbariوTavasoliدر پژوهش
چهارگوسفنداندر B.ovisسرواپیدمیولوژيبررسی
سواحل-1مناطقشاملمختلفییهواوآبيمنطقه
خراسان،هاي استان(کوهستانی نواحی- 2خزردریاي
چهارمحال مرکزي،اردبیل،آذربایجان غربی،تهران،

 کویر-4و فارس جیخلسواحل-3)اصفهانوبختیاري
 و چهارسهودویک ومناطقآلودگی درفراوانیمرکزي، 

کهبوددرصد 22/13، 04/12، 81/58، 93/15ترتیب به 
به طور  مناطقسایربامقایسهدر2يمنطقهآلودگیسطح
با توجه به این نتایج ). >0005/0P(تر بودبیش داري معنی

در مناطق  بابزیامیزان آلودگی به  نتیجه گرفت کهتوانیم
.تر از مناطق گرمسیر استردسیر بیشس

موردي از  چیهبررسی مولکولی  درحاضر  يدر مطالعه
 .مشاهده نشدبابزیا دزفول به  يحومهآلودگی گوسفندان 
 رسد میبه نظر  اشاره شدههاي پژوهشبا توجه به نتایج 

 هاي استانتیلریوز شیوع باالیی در  برخالفبابزیوز 
در  واقع شدهسردسیر ایران، داراي رطوبت نسبی باال و 

جغرافیایی باالتر مانند آذربایجان و مرکزي  هاي عرض
به طوري در که استانی مانند اصفهان که داراي آب  ،دارد

و هواي معتدل است ولی رطوبت نسبی کمی دارد، 
.ر نشخوارکنندگان گزارش نشده استموردي از بابزیوز د

لرستان و خوزستان  هاي استانشیوع اندك بابزیوز در 
به گرمسیر بودن و پایین بودن عرض  تواند مینیز 

نظیر آذربایجان و  هایی استانیاس باها در ق آنجغرافیایی 
 رسد مینظر بر این اساس به . مرکزي نسبت داده شود

 يگوسفندان حومهدر  بابزیاآلودگی به  يعدم مشاهده
و قرار  این منطقه دزفول به علت گرمسیر بودن شهر

 يدر مطالعه.باشد تر نییپادر عرض جغرافیایی  گرفتن
انجام نگرفته است اما این  ها کنهحاضر بررسی آلودگی 

احتمال وجود دارد که شیوع اندك بابزیوز در گوسفندان 
یا  بابزیادزفول به علت عدم وجود کنه ناقل  يمنطقه

.باشد نیز شیوع اندك آن در این منطقه
آناپالسمافراوانیپژوهش حاضر، يبر اساس نتیجه

باالیی در  فراوانیاز تیلریاپس از بود که  درصد 33
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 يمطالعهدر .دزفول برخوردار است يحومهگوسفندان 
در  2013در سال و همکارانJalaliانجام یافته توسط

روش به  آناپالسماگوسفندان شهرستان اهواز شیوع 
روش مولکولی  و به درصد 6/33میکروسکوپی  يمشاهده

در سال Noamanدر بررسی  .گزارش شد درصد 4/87
-PCRبر روي گوسفندان استان اصفهان با روش  2012

RFLP در. بوددرصد 33/33آناپالسما میزان شیوع
در سال و همکاران  Hashemzadeh Farhangيمطالعه
میزان بر روي گوسفندان کشتاري کشتارگاه تبریز 2011

يدر مطالعه.شد مشخصدرصد 5/0آناپالسماآلودگی 
Noaman  وBastani در استان آذربایجان  2016در سال

به روش مولکولی انجام شد میزان شیوع  که غربی
.گردیدگزارش  درصد 5،در گوسفندان منطقه آناپالسما

که با توجه به توضیحات فوق و نظر به این
ی دزفول و اهواز در شرایط آب و هوایهاي  شهرستان

جهت نتایج مطالعات انجام مشابهی قرار دارند بدین
این  با نتایج2013در سال  همکارانوJalaliگرفته توسط 

همچنین آناپالسموز شیوع مشابهی . دارد خوانیهم تحقیق
Noaman(با تحقیق حاضر در استان اصفهان دارد  2012 (

 .ناقل در آن منطقه باشد هاي کنهبه علت وفور  تواند میکه 
و شرقی  آذربایجان غربی هاي استاندر  آناپالسمادر مقابل 

,Hashemzadeh Farhang et al. 2011(شیوع اندکی دارد 

Noaman and Bastani 2016 ( که ممکن است به علت
 آناپالسماناقل  هاي کنهعدم حضورشرایط آب و هوایی و 

.در این مناطق باشد
در  آناپالسموزکه فراوانی نسبی  دهدمی نشان4جدول

تقریباً  سال 2سال و بیش از  2تر از کم سنی يدو رده
؛ )<05/0P(داري ندارند مشابه است و اختالف معنی

تر همچنین فراوانی نسبی موارد مثبت در جنس ماده بیش
چند این اختالف نیز از نظر آماري از نر است؛ هر

نتایج مشابهی با پژوهش . )<05/0P(دار نیست معنی
بر روي در مطالعه  جنسدر ارتباط با سن و  حاضر

Jalali(در اهواز به دست آمده است  گوسفندان et al. 

 يمشابه با نتایج این تحقیق، در مطالعه).2013

شهر مشهد بر روي گوسفند،  ياپیدمیولوژیکی در حومه
در ارتباط با سن و جنس  داري معنیبز و گاو، تفاوت 

Razmi(مشاهده نشد  et al. 2006a .( بر این اساس به نظر
گوسفندان  ،آناپالسماناقل  هاي کنهبه دلیل وفور  رسد می

حساس  آناپالسمادر تمام سنین نسبت به آلودگی به 
هستند و تفاوتی از این جهت بین گوسفندان نر و ماده 

.وجود ندارد
 جنوب يدر منطقه آناپالسمادر این مطالعه شیوع 

این اختالف  چنداست هرتر از سایر مناطق بیش دزفول
).<05/0P(دار نبود  معنی

تیلریامیزان آلودگی به  مورد در مطالعه حاضر در
هاي نر و ماده وجود نداشتي بین جنسداریمعناختالف

)05/0P>(در صورتی که میزان آلودگی در جنس ماده ، 
بود؛ همچنین شیوع تیلریوز در گوسفندان بیش  از نرتر کم
سال بود هر 2تر از تر از گروه کمسال اندکی بیش 2از 

).<05/0P(نبود  دار معنیچند این اختالف از نظر آماري 
و  Razmiيمطالعه درپژوهش این مشابه با نتیجه

ي داریمعنيرابطه2006و  2003يها سالدر همکاران 
Razmi(وجود نداشت تیلریابین سن و جنس با آلودگی 

et al. 2003, Razmi et al. 2006b(. بر این اساس به نظر
گوسفندان از هر دو جنس به یک اندازه نسبت به  ،رسد می

 هاي کنهبه دلیل وفور  حساس هستند و تیلریاآلودگی به 
نقش  تیلریاسن در میزان حساسیت گوسفندان به  ،ناقل

.چندانی ندارد
 تیلریادر این مطالعه در ارتباط با میزان آلودگی به 

هاي مورد بررسی وجود ي بین منطقهداریمعناختالف 
ي جنوب و ها در منطقهعلت باال بودن آلودگی .داشت
نمو  رشد ودر شرایط مساعد براي  توانیمرا  دزفول شرق

میزان تراکم دام در ، دز يدر اطراف رودخانه ي ناقلها کنه
 دز يدر اطراف رودخانه.منطقه و غیره جستجو کرد

به دلیل وجود  و کردهدایپزار  پوشش گیاهی حالت بیشه
شرایط مساعدتري را نسبت به سایر مناطق جهت  رطوبت
هاي خونی گوسفند فراهم  یاخته تک ناقل هاي کنهرشد 

تر آلودگی به از علل مهم شیوع بیش تواند میآورد که  می
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خونی در این مناطق نسبت به سایر مناطق  هاي انگل
.باشد دزفول شهرستان

ساله مقادیر قابل توجهی از تولیدات دامی در ایران هر
در این رابطه نقش .رود میبنا به علل مختلفی از بین 

در بروز این  خونی هاي انگلبه ویژه انگلی  هاي بیماري
با استناد به نتایج این .گیر استبسیار چشم ها تخسار

مطالعه و مطالعات مشابه صورت گرفته در سایر مناطق 
آناپالسموز و تیلریوز شیوع باالیی در  هاي بیماريایران، 

خسارت ساالنه شود میپنداشتهگوسفندان ایران دارند و 

ت به صنع ها بیمارياز طریق این  يا مالحظهاقتصادي قابل 
بر این اساس به . آیدیران وارد میپرورش گوسفند در ا

یپاش سمرعایت اصول بهداشتی از قبیل  رسد مینظر 
خارجی، جلوگیري از تراکم  هاي انگلبر علیه  يا دوره

نظارتی از جمله سازمان  هاي سازمانباالي دام و ممانعت 
دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزي از نقل و انتقال 

در کاهش خسارت  تواند میدام در سطح کشور  یرمجازغ
.باشد مؤثرها بیمارياقتصادي ناشی از این قبیل 

تشکر و قدردانی
نامه  پایان دو در قالب جهت حمایت مالی از این پژوهش به پژوهشی دانشگاه لرستان محترم بدین وسیله از معاونت
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Abstract
Blood parasites including Theileria, Babesia and Anaplasma are responsible for the 

tremendous economic loss to sheep farming industry worldwide. Dezful city in the south-west 
of Iran has warm and humid climate and parasitic diseases including Haemoparasites is 
expected to be prevalent among herds in this area. The purpose of this study was to evaluate 
the frequency of blood parasites in sheep of Dezful suburb using direct microscopy and PCR 
methods. For this reason, in August 2016, in a cluster sampling, a total of 200 blood samples 
from sheep of 4 regions of Dezful were collected randomly. Blood films were prepared and 
evaluated by microscopy. PCR was performed on 112 randomly selected samples. Frequency 
of Babesia, Theileria and Anaplasma was 1.5%, 26% and 33% using microscopy, 
respectively while 71.4% and 0% of sheep were PCR positive for Theileria spp. and Babesia
spp., respectively. No other blood parasite was observed in microscopy. The results of this 
study indicate a high frequency of Anaplasma and Theileria and low frequency of Babesia
among sheep of Dezful suburb. Regarding the results of this study, measures such as 
promoting knowledge of breeders regarding parasitic diseases of livestock, and in particular 
blood parasites and raising awareness of economic loss from these diseases through 
decrement in livestock production and increment in the costs of treatment, insecticide 
spraying of livestock places and bathing of animals against ectoparasites are necessary for 
reduction of this parasitic infection.

Key words: Theileria, Anaplasma, Babesia, sheep, Dezful

1- MSc Graduated of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Lorestan University, Khorram Abad, Iran
2- Associate Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Lorestan University, 

Khorram Abad, Iran
3- Assistant Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Lorestan University, 

Khorram Abad, Iran
4- Associate Professor, Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran 

University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
Corresponding Author:  Rocky, A., E-mail: alireza.rocky@gmail.com

DOI: 10.22055/ivj.2018.118675.2017


