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 یده چک 

 کنند.می را آلوده  ها انسان  ینو همچن اهلی، وحشی  حیوانات   از  وسیعی طیف که   هستند  ایشدهکمتر شناخته زایبیماری  هایباکتری  هابارتونال

شوند، اطالعات محدودی در مورد میزان فراوانی و  زای مهم مشترک بین انسان و دام محسوب میها یک عامل بیماریاین باکتری  درحالیکه

  های ناقل  و  هاسگ  در  بارتونال  مختلف   هایگونه  مولکولی  این مطالعه با هدف شناسایی  ها در ایران وجود دارد.ی سگهای آلوده کنندهانواع گونه

های خانگی، خیابانی و پناهگاهی  قالده سگ شامل سگ  100ژنومیک خون    DNA  و کرمانشاه انجام گرفت.  همدان  هایشهرستان   در  هاآن بندپای

  12و    تانسیریپولکس اکک    شش  ،سیکن  دسیکتنوسفالکک    25  ک یژنوم  DNA  ن یهمچن( و  n=  55( و کرمانشاه ) n=  45های همدان )شهرستان

معمولی     PCRروش    روش   دو   ها با استفاده از .  نمونهشده بود استخراج شدآوریسگ آلوده جمع  ۹که از    نئوس ییسنگو  سفالوس یپیرکنه  

  زیمثبت مورد آنال  هاینمونه  یدینوکلئوت   یتوال ، بررسی شدند. در نهایتبارتونالاختصاصی جنس     rpoBو    ITSهای  جهت شناسایی ژنمجزا   

قالده از کرمانشاه    4درصد و    22/ 2قالده از همدان برابر     10قالده سگ )  14قالده سگ بررسی شده تعداد    100از   .قرار گرفتند  یکیلوژنتیف

  به بارتونال وینسونیای یابی و آنالیز فیلوژنتیکی نشان داد که آلودگی  را نشان دادند. نتایج توالی  بارتونالهای  درصد( آلودگی به گونه  2/7برابر   

ها نگهداری  های آلوده در پناهگاهسگ  همه  .این دو منطقه وجود دارد  های سگ  درمروکسیای    بارتونال   کاندیدیاتوسو    برخوفیایتحت گونه  

از   نئوسییسنگو سفالوسیپیرکنه  کیاما جداسازی نشد، هاآوری شده از روی سگجمعکک  یهااز نمونه  کیچیهدر  بارتونال DNAشدند. می

  ک یهای مختلف زئونوتگونهی به  آلودگتوجهفراوانی قابل .داده شد  صی تشخ  بارتونال  DNAدر خون خود بود واجد    ی سگ که فاقد آلودگ  کی

در  های آلوده درانتشار عامل این بیماری  و همچنین اهمیت سگ  نیمنتقله از ناقل  ی ماریب  نیا  تیاهم  کرمانشاه  های شهرستانسگ  در  بارتونال

   .کندیرا مشخص مانتقال آلودگی به انسان  "و متعاقبا منطقه

 PCR، زئونوز، سگ، ناقل بندپا،کرمانشاه، همدان، بارتونالکلمات کلیدی: 
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 زهرا شمشیری و همکاران  

 مقدمه  

  ، های کوچکگونه از باکتریزیرگونه و    ۴۰  با  بارتونالجنس  

هستند که  دوست و سخت رشد  خونگرم منفی، چندشکلی،  

ها  انسان  ینو همچن  وحشی  اهلی،  حیوانات  از  وسیعی  طیف

 هااین باکتری  (Grazia Greco et al. 2021) .کنند   می   آلوده  را

نیز    و  هاها و کنهها، ککنظیر شپش  یانی بندپاوسیلهاکثراً به

منتقل    آلوده  یوانات توسط ح   یخراش و گازگرفتگ  از طریق

 .Chomel et al. 2006; Kaewmongkol et al)  شوندمی

2011.)    

بیماری مشترک  ایجاد  عامل    بارتونال هنسله  اگرچه

گربه   شناختهخراش  انسان  گونهشدهدر  جنس  ترین  این  ی 

حداقل    باشدمی پاتوژن به    گونه/زیرگونه  ۱۷اما    عنوان 

و هفت  شده  دییتأانسان    حیوانات  ارتباط  تاکنون  اند. 

از  / گونه هنسلهشامل    بارتونالزیرگونه    بارتونال ،بارتونال 
کالریژیه،  برخوفیایی  گونهتحت  وینسونیای ،  بارتونال 

  بارتونال   وروکالیمه    بارتونال  ،کلره  بارتونال  ،کوئینتانا  بارتونال
داده  سگ  در  بیماری  باواشوئنسیس   نشان  که  ها  شده است 

آن بیماریتمامی  پتانسیل  و ها  دارند  را  انسان  در  زایی 

تب،  نشانه میوکاردیت،  اندوکاردیت،  جمله  از  هایی 

می ایجاد  را  چشم  التهاب  و  -Alvarez)کنندنورورتینیت 

Fernandez et al.  2018 .) 

 ۱۹۹۳در سال  ها،  سگاز    بارتونال  یجداساز  نیاول 

بهسگاز   مبتال  و    ت یاندوکارد  ی  زمانبود  آن  گونهاز  ی ، 

عنوان  به  برخوفیایی  زیرگونهوینسونیای    ارتونالبزئونوتیک  

شناخته    تیاندوکارد  در  مهم  یعامل شود  میسگ 

(Breitschwerdt et al. 1995; Roux et al. 2000)  .  البته

سالم   یها از سگ  برخوفیایتحت گونه    بارتونال وینسونیای

جداشده  نیز  باشند    یمدت باکتر که ممکن است ناقل طوالنی

ها  سگبنابراین   ((Kordick & Breitschwerdt, 1998  است 

و    برخوفیایگونه  تحت   بارتونال وینسونیایعنوان مخزن    به

مریوکسیای   کاندیداتوس بارتونال وبارتونال روکالیمه  احتماالً

 (. (Samsami et al. 2020 اندشده  شناخته

مختلف    هایاز میان پستانداران زیادی که به گونه

مخازن ترین  ها از عمدهها و گربهشوند سگآلوده می  بارتونال

می مطرح  انسان  برای  گربهعفونت  نقش  به  باشند.  عنوان  ها 

به انسان  برای  آلودگی  شناختهمخزن  است خوبی   شده 

(Oskoeizadeh et al. 2008; Oskouizadeh et al. 2010  )

 بارتونالهای زئونوتیک  ها با گونهرغم آلودگی سگولی علی

درباره زیادی  سگی  اطالعات  بهنقش  مها  خزن  عنوان 

ندارد  بارتونالهای  گونه کشور وجود  با    . در  مطالعه  این  لذا 

  ها سگ  در  بارتونال  های مختلفگونه  مولکولی  هدف شناسایی

کرمانشاه    و  همدان  هایشهرستان  در  هاآن بندپای  هایناقل  و

 انجام گرفت. 

  

 مواد و روش کار 

 مالحظات اخالقی

نمونه کد اخذ  مصوبه  با  آزمایش  مورد  خون  های 

IR.UMSHA.REC.1398.124  های  اخالق در پژوهش   تهیکم

زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت گرفته  

 است. 

 گیری نمونه

بازه سال  در  مهرماه  زمانی  بهمن  ۱۳۹۷ی   ۱۳۹8سال   ماهتا 

سفالیکاز یا  سافن    ۱/ 5تا    ۱  حدودقالده سگ    ۱۰۰  ورید 

  اخذ   EDTAماده ضد انعقاد    یحاو  هایدر لوله  خون  لیترمیلی

استخراج   زمان  تا  فریز    DNAو  سانتی  -۷۰در  گراد  درجه 

 در  قالده  ۴5  مورد مطالعه،  سگ  قالده  ۱۰۰  از.  داری شدنگه

-نمونه  کرمانشاه  شهرستان  در  قالده  55  و  همدان  شهرستان

  از   واثق  اطالعات   بودن  دردسترس  عدم  بر  بنا  رداری شدند.ب

 مناطق  هایسگ  در  بارتونال  هایگونه  به  آلودگی  شیوع  میزان

دردسترس    نوع  از  تصادفیغیر  گیرینمونه  روش  از  شده  ذکر

دارا  .شد  استفاده شهرستان  دو  و    و  آب  یهر  سرد  هوای 

ها  ها در پناهگاهقالده از این سگ  ۹۷تعداد    هستند.  یکوهستان
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می قالده  نگهداری  یک  و  خانگی  حیوان  قالده  دو  شدند، 

که از طریق  های مورد مطالعه  حیوان شهری بودند. سن سگ

تخمین    هامیزان فرسایش )سائیدگی( دندانو    فرمول دندانی

ماه تا   6بین ( Hermanson & de Lahunta, 2020 )، زده شد

های خاصی مشاهده  سال بود و در معاینات بالینی نشانه  6سن  

ها از نظر وجود انگل خارجی نیز مورد جستجوی  سگ  نشد.

درصد به    ۷۰دقیق قرار گرفتند و در صورت وجود در الکل  

می منتقل  انگلآزمایشگاه  شناسایی  با  شدند.  خارجی  های 

 Taylor   استفاده از کلیدهای تشخیصی معتبر صورت گرفت 

et al. 2015) .) 

 DNA استخراج 

DNA    از کامل  میکرولیتر  2۰۰ژنومیک  با    هاسگ  خون 

 FavorPrep Bloodخون    از   DNAاستخراج استفاده از کیت  

Genomic DNA Extraction Mini Kit    شرکت تولید 

Favorgen    تایوان((Favorgen, Pingtung city, Taiwan   و

با استفاده از کیت  ی سگکنندههای آلودهها و کنهاز کک ها 

تولید    WizPrep gDNA Mini Kitاز بافت    DNA    استخراج  

 ,Wizbiosolutions)کره جنوبی    Wizbiosolutionsشرکت  

Seongnam, South Korea  )  شرکت دستورالعمل  با  مطابق 

کیفیت   شد.  استخراج  با    هایDNAسازنده  شده  استحصال 

چنین با استفاده از دستگاه  انجام تکنیک ژل الکتروفورز و هم

  (Thermo Scientific, Waltham, MA, USA)نانودراپ  

در فریز    PCRقرارگرفته و تا زمان انجام آزمون    دییتأمورد  

    داری شدند. گراد نگهدرجه سانتی -2۰

   بارتونالمولکولی حضور  بررسی

 مورداستفاده  پرایمرهای

حضور   برسی  نمونه  بارتونالی  DNAبرای  خون  در  های 

  /1400Fها  از دو جفت پرایمر شده از سگآوریجمع

2300R    325وs /1100as  ی هاژن  هایی ازیب بخشبه ترت  که  

RNA  مرازپلی  (rpoB  و ناحیه بین ژنی )16s    23وs (ITS)    را

 ;Diniz et al. 2007)دهند استفاده شد  میمورد هدف قرار  

Renestot et al. 2001) .     از   Bioneerشرکت پرایمرها  

(Daejeon, Republic of Korea .شدند خریداری   )

در   PCRجهت انجام    هاپرایمر   کامل  مشخصات و جزئیات

   (.۱جدول است ) آورده شده  ۱جدول 

 
Table 1. Oligonucleotide primers and PCR programs 

used in the PCR assay. 

 

 PCR انجام

نهایی  واکنش حجم  در    ۷/ 5 شامل  که میکرولیتر  25ها 

استر میکرولیتر مقطر  مسترمیکس   میکرولیتر  ۱2/ 5  یل،آب 

 Taq DNA Polymerase)  مرازیپلتک   حاوی آنزیم  تجاری

2X Mastermix , Ampliqon, Denmark)  ،  ۳   از  میکرولیتر

DNA    و  از هرکدام از پرایمرهای رفت   میکرولیتر  ۱الگو و

غلظت   با    ۱5یا    (rpoBپیکومول)برای    ۱برگشت 

شد(  ITSپیکومول)برای   برنامهانجام  جزئیات  و .  دمایی  ی 

(.  ۱)جدول  آمده است    ۱ها در جدول شماره  زمانی واکنش

دستگاه   از  استفاده  با  ظر  موردن  ژنی  قطعات  تکثیر 

 Thermoشرکت    ساخت   ™SimpliAmpترموسایکلر

Fisher Scientific  Waltham, MA, USA))    انجام گرفت. در

از   آزمایش  هنسله    DNAهر  هیوستون  بارتونال    ۱سویه 

دانشگاه   شومل،  برونو  پروفسور  طرف  از    Davis)اهدایی 

عنوان کنترل   عنوان کنترل مثبت و آب مقطر به   کالیفرنیا( به

 منفی استفاده شد.  

Primer 

name 

Primer sequence 

(5'→3') 

Target 

gene 

Amplicon 

size 

(bp) 

Cycling condition 

 

1400F 

2300R 

 

 

CGCATTGGCTTACTTCGTATG 

GTAGACTGATTAGAACGCTG 

 

 

RNA 

polymeras

e 

(rpoB) 

 

 

825                 

 

 

94 °C–5 min ; (× 35) 

94 °C–30 sec, 53 °C–

30 sec, 72 °C–1 min; 

72 °C–7 min 

 

325s 

 

1100as 

 

CTTCAGATGATGATCCCAAGC

CTTYTG GCG 

GAACCGACGACCCCCTGCTTG

CAAAGCA 

16S-23S 

internal 

transcribe

d spacer 

(ITS) 

 

 

604 

95  ° C–2 min; (× 55) 

94 °C–15 sec, 66 °C–

15 sec, 72 °C–15 sec; 

72 °C–7 min 



 زهرا شمشیری و همکاران  

درصد استفاده    ۱/ 5از ژل آگارز    PCRآنالیز محصوالت    برای

ولت ، به مدت یک ساعت  و    ۱۱۰شد. الکتروفورز با ولتاژ  

  پس  انجام گرفت. TAE 1X (Tris-acetate-EDTA) در بافر 

آمیزی با اتیدیوم بروماید  و بعد از رنگ   الکتروفورز  انجام  از

لومیناتور )  ترانس  دستگاه  در  لیتر(، ژلمیکروگرم بر میلی  ۱)

Transilluminator, Vilber Lourmat, France  و مشاهده   )

 . تصویربرداری شد

یابی فیلوژنتیکی  Sequencing) توالی  آنالیز  و   )

(Phylogenetic analysis)  

محصول    2تعداد   جدا  PCRنمونه  نمونه  از    )یک  شده 

های  های شهرستان همدان و یک نمونه جدا شده از سگسگ

شهرستان کرمانشاه( از مواردی که با پرایمری که قطعه ژنی 

ITS  دهند مثبت شدند و در ژل الکتروفورز  را هدف قرار می

می نشان  را  باند  توالیبهترین  برای  به  دادند  دوطرفه  یابی 

ام )پیشگام بیوتک، تهران( ارسال  شرکت زیست فناوری پیشگ

پس از اصالح با    PCRنوکلئوتیدهای محصوالت    توالیشد.  

 ,5.۳GSL   Biotechنسخه     SnapGeneافزار  نرم 

),USALLC  از استفاده  و   )BLAST  (Basic Local 

Alignment Search Tool  .توالی  ( مورد ارزیابی قرار گرفتند

®ی ژنی مورد نظر در  قطعه 
GenBank    ثبت گردید. درنهایت

روش  درختچه به  مربوطه  تبارزایی   Maximumی 

Likelihood     از استفاده  با   6نسخه     MEGAافزارنرمو 

Tamura et al. 2013)) .ترسیم شد 

 آنالیز آماری

برای آنالیز آماری    Fisher’s exact testو    Chi-square testاز  

آماری    یعنوان رابطه  به  P-value ≤ 0.05نتایج استفاده شد و  

ها  وتحلیل آماری دادهدار موردتوجه قرار گرفت. تجزیهمعنی

نرم از  استفاده   :Armonk, NY)  ۱۹نسخه     SPSSافزار  با 

IBM Corp, USA .انجام گرفت ) 

 :  نتایج

بررسی حضور   از در خون سگ  بارتونالنتایج  استفاده  با  ها 
PCR 

  ۱۴قالده سگ )    ۱۴قالده سگ مورد بررسی تعداد    ۱۰۰از  

گونه با  آلودگی  از    بارتونالهای  درصد(  یکی  در حداقل  را 

قالده   ۱۰ها تعداد  های ژنی نشان دادند. در بین اینلوکوس

های شهرستان همدان و درصد( مربوط به سگ22/ 2)معادل  

)معادل    ۴تعداد   سگ  ۷/ 2قالده  به  مربوط  های  درصد( 

بودند کرمانشاه   شماره  شهرستان  جدول   مشخصات  2. 

مطالعه را نشان    این  در  بارتونال  های گونه  به  آلوده   هایسگ

 (.2 جدولدهد )می
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Table 2: Demographic information of dogs of Hamedan and Kermanshah (n=100) infected with Bartonella 

species 

Gender Breed Age (year) Sampling site Dog housing Ectoparasite 

infestation 

 

  <1 1-3 3-5 >5 Hamedan Kermanshah Pet Stray Shelter Flea Tick 

Male Mixed            

Male Mixed            

Male Mixed            

Female Mixed            

Male Mixed            

Male Rottweiler            

Male 
German 

Shepherd 

    
   

 
   

Male Mixed            

Female 
Siberian 

Husky 

    
   

 
   

Female Mixed            

Male Undetermined            

Female 
Doberman 

Pinscher 

    
   

 
   

Female Mixed            

Female 
Siberian 

Husky 

    
   

 
   

 

 

 

را مورد هدف     ITS  یقطعه ژن  پرایمرهایی که  ازبا استفاده  

م )  ۱۱تعداد    سگ  خوننمونه    ۱۰۰از    دهندیقرار   ۳نمونه 

همدان(    یهاسگ  نمونه از  8  وکرمانشاه    یها از سگنمونه  

ها این نمونهو    شده  تشخیص داده  بارتونالهای   به گونه  آلوده

جفت بازی را نشان   6۰۴، باند PCRدر الکتروفورز محصول 

  (.2جدول و  ۱تصویر دادند )

 

 

 

 

Figure 1. Agarose gel electrophoresis of PCR 

products using 325s and 1100as primers. 

Lane Ladder: A 100 bp ladder, lane Neg: Negative 

control (Dw), lane Pos: Positive control (B. henselae 

Houston1), lane 68- 78: extracted DNA from dog 

blood. 



 زهرا شمشیری و همکاران  

بکار    rpoBژنپرایمرهایی که جهت جستجوی    با استفاده از  

نمونه از   2نمونه )  ۴نمونه خون سگ تعداد    ۱۰۰روند از  می

های همدان( آلوده به  نمونه از سگ  2های کرمانشاه و  سگ

نمونه  بارتونالهای   گونه این  و  شد  داده  در  تشخیص  ها 

محصول   باند  PCRالکتروفورز  نشان   825،  را  بازی  جفت 

   (.2جدول و  2تصویر دادند )

 
Figure 2. Agarose gel electrophoresis of PCR 

products using 1400F and 2300R primers. 

Lane Pos: Positive control (B. henselae Houston1), 

lane Neg: Negative control (Dw), lane Ladder: A 100 

bp ladder, lane 36, 100, 34 and 3: extracted DNA from 

dog blood. 

 

شده از  آوریهای جمعدر کک  بارتونالحضور  نتایج بررسی  

 ها روی سگ

نمونه زمان  کک    5گیری  در  به  آلوده  همدان  از  قالده سگ 

و    کتنوسفالیدس کنیسهای  کک از گونه  ۳۱بودند. مجموعاً  

ایریتانس   که  جمعپولکس  شد  تکنیک آوری  از  استفاده  با 

PCR     ،و با استفاده از هر سه جفت پرایمر ذکرشده در باال

جدول  )  را نشان ندادند  بارتونالهای  کدام آلودگی به گونههیچ

۳). 

 

بررسی حضور   کنه  بارتونالنتایج  از آوریهای جمعدر  شده 

 ها روی سگ

از یک قالده سگ در همدان و سه قالده سگ از کرمانشاه،  

آوری شد جمع   ریپیسفالوس سنگویینئوسکنه    ۱2مجموعاً  

ها با استفاده از  شده از روی یکی از سگآوریجمع  کنهکه  

دهد آلودگی را هدف قرار می   ITSی ژنی  پرایمری که قطعه

  (.۳)جدول  را نشان داد بارتونالبه 
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Table 3: Detail of fleas and ticks collected from dogs of Hamedan and Kermanshah (n=100) examined for the 

presence of Bartonella spp. 
Arthropod vector Tick/Flea Gender Number PCR Results 

Flea Tick ITS rpoB 

+  Ctenocephalides canis Female 9 - - 

+  Ctenocephalides canis Male 4 - - 

+  Pulex irritans Female 1 - - 

+  Ctenocephalides canis Female 1 - - 

+  Ctenocephalides canis Male 1 - - 

+  Pulex irritan Female 3 - - 

+  Ctenocephalides canis Female 1 - - 

 + Rhipicephalus sanguineus Male 6 - - 

 + Rhipicephalus sanguineu Female 3 - - 

+  Ctenocephalides canis Female 1 - - 

+  Ctenocephalides canis Male 5 - - 

+  Ctenocephalides canis Male 3 - - 

+  Pulex irritan Female 2 - - 

 + Rhipicephalus sanguineus Female 1 - - 

 + Rhipicephalus sanguineus Female 1 + - 

 + Rhipicephalus sanguineus Male 1 - - 

 

 یابی و آنالیز فیلوژنتیکینتایج توالی

محصوالت    توالی ژنی  قطعه  PCRنوکلئوتیدهای    ITSی 

سگ  بارتونالهای  جدایه مطالعهاز  شماره  های  با  حاضر  ی 

ثبت   MZ502217و    MZ502663دسترسی   ژن  بانک  در 

توالی مقایسه  گونهگردید.  با  حاضر  مطالعه  دیگر  های  های 

 از سگ   MZ502663در بالست نشان داد که جدایه  بارتونال

 

سال نژاد جرمن شفرد از همدان بیشترین   ۳تا    ۱نر با سن بین  

با   را  وینسونیای شباهت  گونه    بارتونال  و  برخوفیای  تحت 

ماده  MZ502217جدایه   سگ  از   5از  هاسکی  نژاد  ساله 

با   را  شباهت  یشترین  بارتونال کاندیداتوس  کرمانشاه 

-فیلوژنتیکی جدایهارتباط   ۳دارد. تصویر شماره  مریوکسیای  

از ایران و    بارتونالهای  ی حاضر و دیگر جدایهای مطالعهه

 دهد. دیگر مناطق جهان را نشان می



 زهرا شمشیری و همکاران  

Figure 3: Phylogenetic relationship of Bartonella spp. isolated from Hamedan and kermanshah dogs in this 

study (in red) to other Bartonella species based on a partial sequence of the ITS gene. The analyses were 

performed by Maximum Likelihood method using MEGA software version 6. 

 

آماری داده    آنالیز  ها نشان داد که بین سن، جنس و  نتایج 

سگ نمونهنژاد  محل  شهر  همچنین  به  ها،  آلودگی  گیری، 

شیوع  انگل میزان  و  خارجی  رابطهدر سگ بارتونال  های   ها 

 (. .P>0.05)   وجود نداشت  داریآماری معنی

 بحث 

درصدی عفونت    ۱۴فراوانی    مطالعه حاضر نشان داد که  جینتا 

گونه کرمانشاه وجود  در سگ  بارتونالهای  با  های همدان و 

اپیدمیولوژی   در  حیوان  این  مهم  نقش  بیانگر  که  دارد 

که   است  این  موید  عالوه  به  است.  کشور  در  بارتونلوزیس 

ای قرار  های این مناطق در معرض گزش بندپایان آلودهسگ

پادارند که می کنند.  توانند در گردش  ایفای نقش  این توژن 

 بارتونالمطالعه اولین گزارش در مورد جداسازی و شناسایی  

 و همکاران در   Oskouizadehباشد.  های کرمانشاه میدر سگ

 

های ارجاعی به  ی مقطعی در سگدر یک مطالعه   2۰۱۳سال  

بیمارستان آموزشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران 

در خون،   بارتونال هنسلهاهواز انجام دادند، میزان آلودگی به  

کردند و نتایج   بررسی PCR ها را به روشناخن و بزاق سگ

را در این جمعیت   بارتونال هنسلهاین مطالعه میزان آلودگی به  

شایان   (Oskouizadeh et al. 2013)کرد  صفر درصد گزارش  

و  جداسازی  فقط  هدف  شده  ذکر  مطالعه  در  است  ذکر 

های  است و حضور سایر گونه  بودهبارتونال هنسله  تشخیص  

سال    بارتونال در  است.  نشده  و    Greco،   2۰۱۹بررسی 

را در سرم و    بارتونالهای  فراوانی آلودگی با گونه  همکاران

قالده سگ ولگرد و پناهگاهی در اطراف همدان با   66خون

تست از  آنتی  استفاده  ایمونوفلورسنت  بادی  سرولوژی 

درصد و     ۷۴/ 2به ترتیب     های مولکولی راغیرمستقیم وآزمون

درصد گزارش کردند. همچنین در آن مطالعه با استفاده    2۴/ 2۴
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توالی نتایج  فیلوژناز  آنالیز  و  گونهیابی  حضور  های  تیکی 

بارتونال   کاندیداتوس،  یبرخوف  تحت گونه  یاینسونیبارتونال و

 Greco  تائید قرار گرفت   مورد  مایروکال  بارتونال  مریکسویی و

et al. 2019)  )مطالعه ایران،  در  از  دیگر  و   Samsamiای 

در خون  ۹8تعداد    2۰2۰سال    اواخر  همکاران   نمونه 

با استفاده از دو روش    را  راز یش  یهااز سگ  شدهآوریجمع

PCR   ترتیب به  قرار    ITS  توالی  و   rpoBژن    که  هدف  را 

مورد بررسی قراردادند و    بارتونالاز نظر میزان شیوع    دهندمی

گونه شیوع  مختلف  میزان  مورد    بارتونالهای  جمعیت  در 

 جیمطالعه نتا  آندر    درصد بیان کردند همچنین  ۱2/ 2بررسی را  

مریوکسیای  کاندیداتوس  حضور  یابییتوال تائید بارتونال   را 

فراوانی     .(et al. 2020  Samsami)کرد   میزان  در  تفاوت 

مختلف   مطالعات  در  جمله  میآلودگی  از  عواملی  با  تواند 

و   محیطی  عوامل  جغرافیایی مورد بررسی ،تفاوت در مناطق  

 مدیریتی جمعیت مورد مطالعه مرتبط باشد.  مسائل

مورد   در  ایران  در  تاکنون  که  دیگری  مطالعات 

شده است به بررسی حضور  انجام    بارتونالهای  حضور گونه

گربه در  میکروارگانیسم  پرداختهاین  شترها  و  اند.  ها 

Oskouizadeh    نمونه    ۱۰۰بر روی    2۰۰8و همکاران در سال

جمع گربهآوریخون  از  غیر  شده  و  )خانگی  اهلی  های 

ایمونوفلورسنت  خانگی( تهران با استفاده از روش کشت و  

کدام ادند گزارش کردند که هیچانجام دبادی غیرمستقیم  آنتی

از از گربه با استفاده  اما  از کشت مثبت نشدند  با استفاده  ها 

آنتیروش   غیرمستقیم  ایمونوفلورسنت  درصداز    2۳بادی 

آنتیگربه حضور  علیه  ها  هنسلهبادی  نشان   بارتونال  را 

و همکاران    Oskoeizadeh et al. 2008)  .)Oskouizadehدادند

در تهران و شهرکرد   2۰۱۰ری که در سال  ای دیگدر مطالعه 

  آوری نمونه خون، بزاق و ناخن جمع  ۱۴۰انجام دادند تعداد  

  PCRبا استفاده از    بارتونالها را از نظر حضور  شده از گربه

که   کردند  گزارش  و  قراردادند  بررسی  درصداز    ۱۰/ ۹مورد 

بودند نمونه میکروارگانیسم  این  به  آلوده  بزاق  های 

Oskouizadeh et al. 2010)  .)Mazaheri Nezhad Fard   و

 نمونه ناخن و بزاق  ۱۴۰در تهران،    2۰۱6همکاران در سال  

و   PCRاستفاده از    باخانگی را  گربه    ۷۰شده از    آوریجمع

.  بررسی کردند  بارتونال هنسلهی از نظر آلودگی به  توال  نییتع

نمونه   پنجنشان داد که    ی در این مطالعهمولکول  یهایابیارز

نمونه   ۷۰نمونه از    کی( و  درصد  ۷/ ۱۴نمونه ناخن )  ۷۰از  

 Mazaheri  بودند  بارتونال هنسله  آلوده به (  درصد  ۱/ ۴2بزاق )

Nezhad Fard et al. 2016)  .)Ghaemi   و همکاران در سال

مطالعه   2۰۱۹ بر روی  در  در شیراز  که  نمونه خون    ۱۰6ای 

استان فارس انجام دادند به بررسی   هایشده از شترآوریجمع

و باهدف قرار دادن سه    PCRازبا استفاده    بارتونالحضور  

شامل   ژنی  که   ITS  و  16S rDNA  ، rpoBناحیه  پرداختند 

که داد  نشان  مطالعه  این  به    نتایج  آلودگی  در    بارتونالمیزان 

( Ghaemi et al. 2019)درصد بود    ۱۷جمعیت مورد مطالعه

و همکاران   Bahariو همکاران و نیز    Sazmandاما در بررسی  

های سیستان  شده از شترآوریی خون جمعهابر روی نمونه

موردی از    PCRو بلوچستان، کرمان و قم با استفاده از روش  

نمونه در  نیافتندآلودگی  بررسی  مورد   .Bahari et alهای 

2021; Sazmand et al. 2019)    )  سایر در  بیشتر  مطالعات 

مناطق کشور و بر روی میزبانان پستاندار مختلف برای درک  

 شود.  در ایران پیشنهاد می  بارتونالبهتر اپیدمیولوژی 

شده  مطالعات دیگری که در سایر مناطق دنیا انجام

ها را با درصد  در سگ  بارتونالهای مختلف  است حضور گونه

 25۰یرو  ،و همکاران  Celebi  اند.شیوع متفاوت گزارش کرده

جمع خون  سگآورینمونه  از  بشده  آنکارا  استان  در   نیها 

 را  هیجدا  2۳  نگیپیتا  و  کردند  کار  2۰۰۷و مارس    2۰۰6اکتبر  

.  دادندانجام    ITS  توالی  و  gltA  استفاده از ژن  با   PCRتوسط  

،  یسگ پناهگاهقالده    ۱۷۰از    نتایج این مطالعه نشان داد که

2۱  ( به درصد(    ۱2/ ۴مورد  تحت    یاینسونیبارتونال و  آلوده 

  ی هادر سگ  گونهمیزان آلودگی به این  ،بودند  یایگونه برخوف 

گونه از درصد( و البته این  5سگ بود )قالده    ۴۰از    2ولگرد  



 زهرا شمشیری و همکاران  

  Alanazi.   (Celebi et al. 2010)جدا نشد    یخانگ  یهاسگ

در سال   نمونه  2۰2۰و همکاران  از    هایدر عربستان،  خون 

که نتایج این مطالعه   کردند  یبررس  را  سگ و گربه آزاد  ۱88

، به  هااز گربهدرصد  ۹/ 2  ها وسگاز  درصد  ۱/ ۴نشان داد که  

  Alanazi et al. 2020)  .)Chomel  آلوده بودند  بارتونال هنسله

منظور بررسی  های که بدر مطالعه  2۰۱2و همکاران در سال  

عراق انجام دادند    سانان درسگدر    بارتونالهای مختلف  گونه

ها با استفاده از روش  را در سگ  بارتونالو میزان آلودگی به  

به  آنتی  ایمونوفلورسنت  مولکولی  روش  و  غیرمستقیم  بادی 

 Chomel)درصد گزارش کردند    ۳۷/ ۱درصد و    ۴۷/ ۴ترتیب  

et al. 2012  .)  Belkhiria     سال در  همکاران  در    2۰۱۷و 

های  ای که در تونس انجام دادند میزان آلودگی به گونهمطالعه 

   های و بر اساس ژن  PCRها را با استفاده از  در سگ  بارتونال
ftsZ    وrpoB     درصد اعالم کردند     ۱8/ 8درصد و    ۱۴/ 8بترتیب

Belkhiria et al. 2017) .)Chekli  2۰2۰و همکاران در سال  

قالده سگ با    ۱58در مراکش در بررسی ملکولی که بر روی  

را هدف قرار   ITSو    ftsZهای  هایی که ژناستفاده از پرایمر

هیچمی که  کردند  گزارش  دادند  انجام  از سگدهند  ها  کدام 

به   ندادند    بارتونالآلودگی  نشان  (.  Chekli et al. 2020)را 

دهنده  نشان  شده  ذکر  مطالعات  و  حاضر  مطالعه  ی نتایج 

گونه سگبارتونال  های  حضور  سگدر  و  ایران  های  های 

می آفریقا  شمال  و  آسیا  غرب  منطقه  لذا کشورهای  باشد 

این باکتری    ها به عنوان مخزن بالقوهشود که سگپیشنهاد می

های  یافتهای قرار گیرند. عالوه بر این،  زئونوز مورد توجه ویژه

ها و همکاران در عراق مبنی بر آلودگی شغال  Chomelمطالعه  

 .Chomel et alها  زا برای سگبیماری  یبارتونالهای  به گونه

ی انتقال سانان وحشی در چرخهتوجه به نقش سگ  ((2012

ها و متعاقب آن جمعیتهای انسانی را بیش از  پاتوژن به سگ

 نماید. پیش تاکید می

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین جنس، سن، 

نمونه سگشهرستان  نژاد  شیوع  گیری،  میزان  و  بارتونال  ها 

که این نتایج  با نتایج    وجود ندارد    داریآماری معنی  رابطه

 Foley et al. 2007; Greco)مطالعات گذشته همخوانی دارد  

et al. 2019    هرچند برخی از مطالعات افزایش سن را به .)

آنتی میزان  افزایش  برای  خطر  فاکتور  یک  علیه  عنوان  بادی 

کردهبارتونال   در   ((Henn et al. 2007اند  گزارش  به عالوه 

تمامی   مطالعه  به    ۱۴این  آلوده  سگ  همگی  بارتونال  قالده 

نشانسگ این  که  بودند  پناهگاهی  اهمیت  دهندههای  ی 

ها در پناهگاه  های بندپا و همچنین نزاع احتمالی بین سگناقل

این  به در  عفونت  گسترش  در  مهم  خطر  فاکتور  دو  عنوان 

باشد. مطالعات پیشین نیز گزارش کردند  های بسته میمحیط

ها و انتقال  ها، نزاع احتمالی سگداری سگی نگهکه بین نحوه

ناقلبیماری واسطه  با  ارهایی  بندپا  دارد های  وجود  تباط 

Cannon et al. 2016; Celebi et al. 2010)  .)  Greco   و

سال    همکاران در  توسط    2۰۱۹نیز  گزش  که  کردند  بیان 

در میان    بارتونالتوجه در انتقال  بندپایان یک فاکتور خطر قابل

شود  بنابراین پیشنهاد می  ((Greco et al. 2019باشد  ها میسگ

گونه  که شیوع  از  جلوگیری  مختلف  برای  در   بارتونالهای 

ها و همچنین کنترل ناقلین  داری سگی نگهها باید نحوهسگ

 بندپا مورد توجه جدی قرار گیرد.

از   استفاده  با  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج 

که  یابی( مخصوصاً زمانیو توالی  PCRهای مولکولی )تکنیک

میپرایمراز   استفاده  توالی  هایی  که  هدف    ITSشود  را 

خوبی بهره برد.  به  بارتونالتوان برای شناسایی  دهند میقرارمی

که   آنجائی  خونبارتونال  از  میکروارگانیسم  و  یک  دوست 

می رشد  های  روش ،(  (Chomel et al. 2009باشد  سخت 

نظیر     که   MLVAو    PCR،  RFLP  ،MLSTمولکولی 

ازحساس برای  روش  تر  هستند  سرولوژی  و  کشت  های 

شناسایی   و  تحت   بارتونالجداسازی  و  گونه  حد  گونه  در 

 (.Zouari  et al. 2017) شوند یافته و توصیه میگسترش

از ککهیچ  حاضر   مطالعه   در     شده و  آوریهای جمعیک 

آلوده تشخیص داده نشدند.   PCRهای  مورد آزمایش با آزمون
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Abdullah    انگلیس،  2۰۱۹و همکاران در سال   های کک  در 

را برای سگ قالده  662گربه و قالده  8۱2 از شدهآوریجمع

گونه با  نتایج  بررسی قراردادند  مورد  بارتونالهای  آلودگی    .

ها به  از سگدرصد    ۱۴/ ۴  ها و از گربه  درصد  28/ ۱نشان داد  

ی  کنندهآلوده  یهاکک زا درصد ۹۰ از شیب کک آلوده بودند.

 .ندبودکتنوسفالیدس فلیس  کک    ،گربه و سگ  هر دو حیوان

آزمایش   یمعمول  PCRنمونه کک جمع شده با استفاده از    ۴۷۰

 ازنظر (ها از سگ  کک  ۴ها و  از گربه  کک   ۳5)  نمونه  5۳  و  شد

بارتونال  مورد    ۱۷ند. از این میان  مثبت بود  بارتونالهای  گونه
بارتونال آلساتیکا  مورد    ۴،  بارتونال کالریژیه مورد    2۷،  هنسله

شناسایی  نمونه قابل  ۴بوده و    گراهامی  بارتونالو یک مورد  

 ( et al. Abdullah 2019( بودند ن

ی خون  در یک کنه ماده  بارتونال  DNAی حاضر  در مطالعه     

شناسایی  خورده   بود  کرمانشاه جداشده  در  از یک سگ  که 

آلوده از حیوانی جداشده است که در خون خود   یکنه  اماشد.  

DNA  شناسایی نداشته است. این یافته شاید    ی قابلبارتونال

ت باکتریایی را  به این دلیل باشد که سیستم ایمنی حیوان عفون

از بدن زدوده باشد یا اینکه با لوکالیزه شدن عفونت در بافت  

باکتری باشند. بدن حیوان  در گردش خون محدودشده  های 

توان برای جستجوی  شاید بگذارد که  جا می اما این سؤال را به

کنهپاتوژن خون به  زاد های  کنه  حیوان  جای  خون  از  های 

کرد  استفاده  تاکنون   (.Laidoudi et al. 2020(  خورده 

مختلف  گونه کنه   بارتونالهای  از جنسدر  های  های سخت 

شناسایی شده درماسنتور  و    آمبلیوما ،  ریپیسفالوس،  ایکسودس

نام علمی    ای سگ باکنه قهوه  (.et al. Billeter 0820)است  

سگ    یکنندهآلوده  ترین کنهشایع  ریپیسفالوس سنگویینئوس 

از جهان  سراسر  است    در  ایران   .Shoorijeh et al)جمله 

کنه    (.2008 این  آیا  که  است  نشده  تاکنون مشخص  اگرچه 

اما فراوانی آلودگی این کنه به    ناقل کارآمد است یا ناقل بالقوه

در ایتالیا، کالیفرنیا آمریکا و تایوان به ترتیب    هنسله   ارتونالب

  درصد بوده است  5/ ۳و  ۳/ 2، ۰/ ۰۹

 (Satta et al. 2011; Tsai et al. 2011; Wikswo et al. 

وینسونیای    DNAهمچنین  (.  2007   گونه تحت بارتونال 

مدفوع  برخوفیای   و  این  در  ک کنه،   بارتونالو    رهلبارتونال 

  ی استخراج شده از همین گونه  ژنومیک  DNAدر    فوسئنسیس

است  شده  شناسایی   ;Billeter et al., 2012)  کنه 

Saengsawang et al. 2021).    تأثیر این  بر  عالوه 

اپیدمیولوژیک این کنه هنوز مشخص نیست اما نشانگر تعدد  

ناقل   میباشد.  می  بارتونالبندپایان  توصیه   گرددفلذا 

گزش   مورد  که  بیمارانی  تفریقی  تشخیص  در  بارتونلوزیس 

داده شو  گرفتند جا  قرار   ن ی( همچن(Seo et al. 2020د  کنه 

ارز  شودیم  شنهادیپ کنه  قیدق  ی ابیجهت  در  نقش  ها 

در   بارتونال  افتنی  ایآ  نکهیاز جمله ا  سیبارتونلوز  یولوژیدمیاپ

DNA  هر    نکهی ا  ای است و    زبانیاز م  یاز خونخوار  ی کنه ناش

  یابارتونال نقش عمده  یهادر انتقال گونه قتاًیحق گونه از کنه

و   حیها پس از تشرکنه  یاقپاتوژن در غدد بز  یدارد جستجو 

 . ردیصورت پذ یجداساز

درصد از    ۱۴  زانی م  که  پژوهش نشان داد  نیا  جینتا 

های همدان شهرستان  هایسگاز    شده  اخذ  خون  یهانمونه

مثبت بودند با    بارتونالهای  گونهلحاظ حضور    از  و کرمانشاه

های  گونهبه    یمطالعه حاضر نشان داد که آلودگ   نکهیتوجه به ا

پیشنهاد    ن یوجود دارد، بنابرا  این مناطقهای  در سگ  بارتونال

بارتونال  از    یناشهای  بیماریاز بروز    یریجهت جلوگ شود  می

  ت ی رعا  ،ها و متعاقباً در انسان مبارزه با ناقلین بندپادر سگ

در صورت تشخیص عامل    و  هادر مواجهه با سگ  بهداشت 

  . ردیصورت گ موقع  و به      درمان صحیح  هابیماری در سگ

روش    کی  PCRنشان داد روش    نیمطالعه همچن  نیا  جهینت

  تیو تائید هو  یی شناسا  یبرا  ق یحساس و دق  ع،یسر   یمولکول

برکشت    ی مبتن  یهاگرچه روشا .  باشدیم  بارتونالهای  گونه

به دلیل سخت رشد بودن    یول   ردیگ یاستفاده قرار م  هنوز مورد

و    بارتونال شرایط  به  میکروارگانیسم  این  نیاز  همچنین  و 

این روش2COتجهیزات خاص )حضور   رشد،   برای  ها (  
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یویژگی کامل  مطلوب  ک های  سریع  روش  شناسا  و    یی در 

همچن  بارتونال و  ندارند  موارد  نیرا  درمان   یدر  که 

نمونه   شیپ  یکیوتیبیآنت نت  ی ریگ از  شود،  کشت   جهیانجام 

  ی جداسازی، شناسایی وبرا  نی. بنابراگرددیگزارش م  یمنف

روش  ،بارتونال  یقطع  تیهو   نییتع   مولکولی   ی هاکاربرد 

 .کننده باشدکمک  اریبس تواندیم PCRهمچون 

 

 ی سپاسگزار

ی  و تشکر خود را از جناب آقا  یمراتب قدردان  نویسندگان

  Davis( از دانشگاه  Bruno Chomelپروفسور برونو شومل ) 

های  همچنین راهنماییو    بارتونالاهدای کلونی  بابت    کالیفرنیا

. دارندیم  پروژه داشتند، اعالم  انجام  در طول  ارزشمندی که 

  یشناسیباکتر  کارشناسی ارشدنامه  از پایان  یمقاله بخش  نیا

حما با  و  همدان  یمال  ت ی است  سینا  بوعلی  انجام   دانشگاه 

 . گرفته است 
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Abstract 

 

 Bartonella species are lesser-known pathogenic bacteria that infect a wide range of domestic and wild animals as well 

as humans. Currently, out of 40 Bartonella species/subspecies, at least 17 are associated with clinical signs in humans 

and animals. However, despite the zoonotic importance of bartonellosis there is limited information about prevalence 

and species infecting dogs and cats in Iran. The aim of this study was molecular identification of Bartonella species 

in dogs and arthropods infesting them in Hamedan and Kermanshah cities in west of Iran. Blood genomic DNA 

(gDNA) was extracted from 100 dogs (45 from Hamedan and 55 from Kermanshah) and, of 25 Ctenocphalides canis 

fleas, six Pulex irritans fleas and 12 Rhipecephalus sanguineus ticks collected from nine infested dogs were examined 

for the presence of Bartonella species. Conventional PCR targeting fragments of ITS and rpoB genes was performed, 

and PCR-positive samples were sequenced bidirectionally and analyzed phylogenetically. Out of 100 dogs, 14 dogs 

(14%, ten from Hamedan and four from Kermanshah) were found infected with Bartonella species. Nucleotide 

sequencing confirmed the presence of four Bartonella species in the examined population i.e. Bartonella vinsonii 

subsp. berkhoffii and Candidatus B. merieuxii in dogs. None of the examined fleas scored positive but one Rh. 

sanguineus tick from a blood-negative dog was infected with Bartonella DNA. Results of the present study showed 

the presence of different zoonotic Bartonella species in dogs of Hamedan and Kermanshah cities highlighting the 

importance of this vector-borne infection. Effective ectoparasite control strategies, regular examination of pet and 

urban dogs and cats and successful chemoprophylaxis are advocated. 
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