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چكيده

نمونه  253عداد تمجموع  در  استان اصفهان بود.جنوب در  شهرستان شهرضا،در گاوهای  های بابزیاهدف از این مطالعه تعيين گونه 
های خونی با جفت آغازگری استخراجی از نمونه DNAدر ابتدا  اخذ شد.  تصادفی طور به سالم ظاهر بههای گاو وداج وریدخون از طریق 
 nested-PCRبا  های مثبت گاویتمامی نمونه کرد، تکثير شد. را تکثير می بابزیاجنس  18S rRNAجفت بازی از ژن  400 که قطعه حدود

semi  بابزیا و  ابابزیا بایجمين نظر از ی گاویهانمونهبررسی شدند و آلودگی  بوویسبابزیا و  بابزیا بایجميناوجود  نظر ازاختصاصی
 نوع دامداری، آزمون مربع کای جهت مقایسه ميزان شيوع نسبت به فصل سال، تشخيص داده شد.  درصد 2/65و  صفربه ترتيب  بوویس
در گاو  وویسبابزیا بدر مقایسه فراوانی گونه  انجام شد.  توليد شير و سن دام استفاده از سرسوزن مجزا، ناقلين بندپا، دامداری، بهداشت

فصل، بهداشت دامداری و  يرهدر آناليز لجستيک تک متغ  .داری مشاهده شداخالف معنیو حضور ناقلين گيری شده نمونه دو فصلبين 
 انعنو بهدر مدل لجستيک چند متغيره تنها فصل  . مشخص شدند بابزیا بوویسعوامل خطر مهم برای ابتال به  عنوان بهين بندپا لناق

رتيب تبا آزمون ملکولی، حساسيت و ویژگی آزمون ميکروسکوپی به  در مقایسه . معرفی شدبابزیا بوویس ابتال به عامل در  نیترمهم
سطح متوسط  دهندهنشانفيلد(  50و ميکروسکوپی بابزیا )آزمون ملکولی  ضریب کاپا بينمحاسبه  درصد تعيين گردید.  100و  39/59

 صفهانامنطقه جنوب در گاوهای  بابزیاهای تشخيص ملکولی گونهمطالعه  این مطالعه اولين  .(Kappa= 0.504) بود آزمونتوافق دو 
های ژنتيکی که ممکن است حضور و گسترش اقل و شناسایی واریتهن -تحقيقات دیگری در جهت شناسایی ناقلين، اثر متقابل ميزبان  است.
.استياز ن موردير قرار دهند تأثی بابزیا را در گاوهای ایران تحت هاگونه

تشخيص ملکولی ، گاو،بابزیاهای استان اصفهان، ایران، گونه :كلیدی كلمات
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 شاخه اپی کمپلکسادر  بابزیا تاکسونومی نظر از  .است

((Apicomplexa،  رده اسپوروزوآ(Sporozoea)، راسته 

قرار  بابزیده خانوادهو  ((Piroplasmida پیروپالسمیدا
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 که بابزیوزیس  .(Dantas-Torres et al. 2017) ردیگیم

 ایجاد بابزیا جنس یاختهتک متفاوت یهاگونه توسط

 خصوص به دارانمهره از گروه وسیعی در شودیم

 ،هایسم تک وحشی، و اهلی اعم از نشخوارکنندگان

 در انسان حتی و پرندگان جوندگان، سانان،گربه سانان،سگ

 .Romero-Salas et al) دارد گسترش دنیا نقاط بسیاری از

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

 در گاوی بابزیای شدهشناخته یهااز گونه بابزیا بوویس و

مناطق  در دو گونهیماری حاصل از این بکه  باشندیمدنیا 

 و مرکزی آمریکای مانند گرمسیری نیمه و گرمسیری

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

 .(Yusuf, 2017)شود یم دیده خاورمیانه مناطق

 آمیزیرنگ ی خونیهاگسترش میکروسکوپی یمشاهده    

 بابزیوزیس تشخیص در روش ینترمتداول گیمسا، با شده

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

 ،قرمز آلوده باشند یهاگلبولی که تعداد کمی از موارد

 شده محدود یرشناسیگهمه مطالعات در آن از استفاده

بالینی بابزیوزیس بدون  عالئمعالوه بر این   .است

تفریق اشکال  تیلریوزیس مشابه است و به هموگلوبینوری

در  تیلریا پیرو پالسمایی با اشکالبابزیا کوچک  و گرد

شده با گیمسا نیاز به مهارت و  یزیآمرنگی خونگسترش 

 .(OIE 2013) تجربه آزمایشگر دارد

 مطالعات در متفاوتی سرولوژی یهاآزمون    

 استفادهدر کشورهای مختلف  بابزیوزیس یرشناسیگهمه

بابزیا  هایگونه متقاطع واکنش هاروشاین  در اکثر اندشده

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

 از طرفی  .شودیم مشاهده هاآزموناین  در عموماً نیز

 اولیه فاز در آلودههای دام در شناسایی سرمیهای روش

 پایین تعداد با حامل یهاداممزمن در  یهاعفونت و عفونت

  .(Chaudhry et al, 2010دارند )محدودیت  انگل در خون

اهمیت خاصی در کنترل و  بابزیا حامل یهادامشناسایی 

 درمخزن،  عنوان به هادامزیرا این  پیشگیری بیماری دارد

 . دارند اهمیت بسیار حساس هایدام به آلودگی انتقال

 هایروشباالتر و ویژگی  حساسیت ،تحقیقات اخیر

های روش به نسبتخونی  یهاانگلدر شناسایی  را ملکولی

 هایروش  .انددادهنشان  یکروسکوپیم و سرولوژیکی

 عالوه (PCR) یمرازپل اییرهزنج واکنش همچون مولکولی

 پذیرامکان را نیز یاگونه مایزت هاگونهدقیق  تشخیص بر

 آلودگی یمراز در تشخیصپل اییرهزنج واکنش . اندساخته

 تشخیص ازتر حساس برابر 100، بابزیای هاگونه به

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

 که است شده سبب یمرازپل اییرهزنج واکنش باالی ویژگی

 تشخیصیهای آزمون از حاصل نتایج تأیید برای این روش

 برده کار به صادرات، برای حیوان سالمت تأیید و دیگر

در  شده انجاممطالعات   .(Bloch et al, 2013) شود

 عمدتاً  در ایران و بابزیوزیس بابزیاانگل  شناسایی خصوص

نشخوارکنندگان کوچک بوده است و در اکثر معطوف به 

شناسایی انگل بر اساس مشاهده  هایبررساین 

شده  یزیآمرنگخونی  یهاگسترشمیکروسکوپی 

سال اخیر  10در  شده انجام یهایبررسدر  است.  شدهانجام

کردستان، چهارمحال و  یهااستاندر گاوهای  بابزیاانگل 

ملکولی  یهاروشبختیاری، آذربایجان غربی و اصفهان با 

 Motavalli-Haghi et)است  شدهییشناساو میکروسکوپی 

al, 2017). 

از انگل  متعددی گذشته موارد یهاسالدر  که جا آن از    

از گاوهای مشکوک  شده هیتهخونی  یهاگسترشدر  بابزیا

 دامپزشکی یهاشگاهیآزماخونی توسط  یهاانگلبه 

بود لذا  شده گزارش استان اصفهان شهرستان شهرضا در

بابزیا  یهاگونهملکولی  یمطالعه هدف بااین تحقیق 

در جمعیت گاوهای سنتی و  بابزیا بوویسو  بایجمینا

جنوب استان اصفهان واقع در شهرستان شهرضا  یصنعتمهین

و مقایسه دو روش ملکولی و مشاهده میکروسکوپی در 

 انجام گرفت. نظر مورددر جمعیت  بابزیاشناسایی انگل 
 

 روش کارمواد و 
گاو در  253بر روی مقطعی  صورت به مطالعه    

و سنتی جنوب استان اصفهان  یصنعتمهین یهایگاودار

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

پنج گاو  از حداقلانجام و از هر دامداری  یصنعتمهینو 

از هر گاو یک گسترش خونی از   شد. انجام یبردارنمونه

 یدر لولهاز ورید وداج خون  تریلیلیمورید گوش و دو 

برای هر  یاپرسشنامهضد انعقاد و همچنین  یحاوی ماده

خون در کنار یخ به آزمایشگاه  یهانمونهنمونه اخذ شد و 

و بیولوژی ملکولی مرکز تحقیقات و آموزش  یشناسانگل

 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) 

 

، گاوها شده نییتعاز پیش  یهایدامداردر هر مراجعه به     

 یریگنمونهانتخاب و در هر مورد بازدید و  تصادفی طور به

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

 از(، نوع دامداری گرم ،سردفصل )سابقه بیماری در گله، 

 طور بهکه اصول علمی  ییهایدامداره ب) مدیریت نظر

 اعمال هاآنو تأسیسات  هاساختمان ساز و ساختنسبی در 

و تجهیزات در حد رفع نیازهای  آالتنیماشو دارای  شده

ی و به صنعتمهیندامداری  باشندیماساسی خود 

در داخل و  یپروردامبدون اصول علم که  ییهایدامدار

بر  (گویند سنتی دامداری انددهیگردحاشیه روستا احداث 

شهرضا شهرستان مدیریت امور دام مستندات اساس 

)شامل  ، سطح بهداشتی دامداریی، سنتی(صنعتمهی)ن

بهداشت جایگاه، بهداشت شیردوشی و پستان، بهداشت 

زایشگاه و زایمان، بهداشت گوساله دانی، بهداشت انبار 

کنترل و پیشگیری از  یهابرنامهعلوفه، بهداشت آب، انجام 

ضوابط مستندات و بر اساس  عفونی و انگلی( یهایماریب

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

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

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

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

بر اساس گفته  وضعیت تولید شیر ،بر اساس گفته دامدار

 10: کمتر از ، پاییندر روز لوگرمیک 30تا  20 :)باال دامدار

( کیلوگرم در روز 20تا  10بین : ، معمولیدر روز کیلوگرم

و  هالولهثبت و شماره فرم بر روی کلیه در فرم مربوطه 

دو شده  یریگنمونه یهادامنژاد   .شدیمدرج  هاگسترش

در بر اساس گفته دامداران ود و و جنس همگی ماده ب رگ

 .شدیمانجام  انیبندپاعلیه  یپاشسم هایدامدارکلیه 

ثابت  متانول با شده هیته پیش از خونی یهاگسترش ابتدا    

 جهت . شدند یزیآمرنگ گیمسا بارنگ دقیقه 20 مدت به و

فیلد  50قرمز  یهاگلبول بابزیا یهاگونهشناسایی 

 با خونی یهاگسترش نازک یهابخشمیکروسکوپی از 

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

 ژنتیکی ماده آوردن دست به منظور به DNA استخراج    

 این در  .شودیم انجام پلیمراز یارهیزنج واکنش انجام برای

 شرکت بافت و خون از DNA استخراج کیت از تحقیق

MBST ( )و طبق دستورالعمل سازنده استخراجایران DNA 

 DNAجهت تعیین میزان و خلوص  انجام گرفت. 

با استفاده از  نظر مورداستخراجی، چگالی نوری محصول 
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نانومتر مورد  280و  260 موج طولو با  اسپکتروفتومتر

استخراجی بر روی  DNAارزیابی قرار گرفت، عالوه بر این 

 ,Noaman) قرار گرفت لیتحل و هیتجزژل آگارز مورد 

2014). 

 جنس بابزیا از دو آغازگر شناساییبرای در این تحقیق     

 ’ThBab1 (5 جلو به رو

CACAGGGAGGTAGTGACAAG 3’)  و معکوس

ThBab2 (5’ CTAAGAATTTCACCTCTGACAG 

 400-430در حدود  یاقطعهکه  18S rRNAژن  از (’3

 Shayan and) شد استفاده کردندیمجفت باز را تکثیر 

Rahbari, 2005).  نیمه -پلیمراز یدر واکنش زنجیره

 پلیمراز استفاده شد.  یارهیزنجاز محصول واکنش  یاانهیآش

بابزیا و  بابزیا بایجمینابرای تکثیر اختصاصی در این واکنش 

 bigemina(F) جلوروبهبه ترتیب از دو آغازگر  بوویس

(5`CGTTTTTTCCCTTTTGTTGG3` و )bovis (F) 

(5`CAGGTTTCGCCTGTATAATTGAG 3` ) استفاده

با  که محصول هر یک از این آغازگرهای اختصاصی شد

جفت  209 بابزیا بایجمینابرای  ThBab2آغازگر معکوس 

 Georges et) جفت باز بود 132 بابزیا بوویسباز و برای 

al, 2001; Gubbels et al, 1999).  در  هاواکنش یکلیه

 تریکرولیم 25حجم  درو  یتریل کرویم 200های میکروتیوب

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

با غلظت نهایی  (50mM) منیزیوم کلرید تریکرولیم 75/0

با غلظت  dNTP (10mM) تریکرولیم 5/0 ،میلی موالر 5/1

 جلو به روآغازگر  تریکرولیم 5/0 ،موالرمیلی 2/0نهایی 

20µM))  تریکرولیم 5/0، میکرو موالر 4/0با غلظت نهایی 

، میکرو موالر 4/0با غلظت نهایی  ( (20µMمعکوسآغازگر 

با  Taq (5U/ μL) پلیمراز DNA آنزیم تریکرولیم 125/0

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

DNA آب  تریکرولیم 125/19 و مخصوص هر نمونه الگو

 ازین موردترکیب مواد پس از   .)دو بار تقطیر استریل( مقطر

ساخت ، 100-راد تی بیوترموسایکلر )ها به میکروتیوب

  :دمایی زیر منتقل شد یبا برنامه چرخه 35در  آمریکا(

 5به مدت  گرادیسانت یدرجه 95انکوباسیون در دمای 

 94در دمای  DNA یرشتهدقیقه، مرحله دناتوره شدن دو 

 DNAثانیه، مرحله اتصال  45به مدت  گرادیسانت یدرجه

)دمای اتصال در واکنش  گرادیسانت یدرجه 56مای در د

 53 بابزیا بایجمینااختصاصی  یاانهیآشنیمه -زنجیره پلیمراز

 45به مدت  بود( گرادیسانت یدرجه 58 بابزیا بوویسو 

 گرادیسانت یدرجه 72طویل شدن در دمای  یمرحله، ثانیه

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

پس از اتمام کار   .دقیقه 10به مدت  گرادیسانت یدرجه

 5/1روی ژل آگارز  PCRدستگاه ترموسایکلر محصوالت 

 الکتروفورزدقیقه  60ولت به مدت  100در ولتاژ  درصد

در سطح ژل،  باندها یآخر برای مشاهده یدر مرحله شد. 

ظرف حاوی اتیدیوم بروماید قرار  دقیقه در 20ژل به مدت 

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

اشعه  یدر دستگاه تابنده یبردارعکسو  باندهاشدن 

 )ژل داک( قرار گرفت. فرابنفش

ویرایش  SPSSافزار آمده با استفاده از نرم دست نتایج به    

 یمحاسبهبرای  آماری شدند.  لیتحل و هیتجزهجدهم 

یک از  که کدام ها و برای پی بردن به اینفراوانی داده

داری دارند، از ها با یکدیگر اختالف آماری معنیفراوانی

 عالوه بر این برای ( استفاده شد. 2χآزمون مربع کای )

 تک لجستیک رگرسیون از آنالیزهای خطر عوامل بررسی

 نیترمهم شناسایی برای.  شد استفاده متغیره چند و متغیره

 آنالیز به اقدام بابزیا بوویسشیوع  بر رگذاریتأث عوامل

 را ملیاعو ،سپس  گردید.متغیره  تک لجستیک رگرسیون

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

 احتمالی متغیرهای حذف منظور به ه ونمود مشخص را

 مدل یک در زمانهم طور به را هاآن ،کنندهمخدوش

 حذف به و نموده واردچندمتغیره لجستیک  رگرسیون

 α=0.05  شد. مبادرت قبلی داریمعن یهاکنندهمخدوش

عالوه بر این   .در نظر گرفته شدمبنای قضاوت آماری 

آزمون حساسیت و ویژگی آزمون میکروسکوپی نسبت به 

ضریب کاپا در خصوص تطابق دو  و ملکولی محاسبه شد

 آزمون محاسبه گردید.
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 نتایج
با  شده یبررسگسترش خونی  253از  مجموع در    

حضور  نظر از ( نمونهدرصد 7/38) 98میکروسکوپ نوری 

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

 یاانهیآشنیمه -زنجیره پلیمراز زنجیره پلیمراز و واکنشدر 

 253( از درصد 2/65نمونه ) 165 بابزیا بوویساختصاصی 

دادند تشکیل را  نظر موردباند  نمونه مورد آزمایش

(Figures 3 & 4).   نیمه -واکنش زنجیره پلیمرازدر

 هانمونهدر هیچ از  بایجمینا بابزیااختصاصی  یاانهیآش

بابزیا بایجمینا  نظر از هانمونهتکثیری انجام نشد و کلیه 
در مقایسه فراوانی گونه   .(Figure 5) منفی تلقی شدند

شده گیری در گاو بین فصول مختلف نمونه سیبوو ایبابز

داری مشاهده شد و بیشترین اخالف معنی سرد، گرم()

 =χ2= 29.56, P) بودسال  گرمفراوانی مربوط به فصل 

در گاو  سیبوو ایبابزدر مقایسه فراوانی گونه   .(0.0001

داری اخالف معنیحضور ناقلین )کنه، مگس گزنده( بین 

مشاهده شد و بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به 

 =χ2)حضور داشت  هاآنیی بود که کنه در هایدامدار

6.45, P= 0.01).   در  سیبوو ایبابزدر مقایسه فراوانی گونه

سطح بهداشتی نظر مدیریت،  نظر نوع دامداری از از گاو

 و تعویض سرسوزن در هر تزریق، سن دام ،دامداری

در .  ی مشاهده نشدداریمعناختالف وضعیت تولید شیر 

 نسبت شانس ابتال بهمتغیره  تک لجستیک رگرسیون آنالیز

در فصل گرم سال نسبت به فصل سرد در گاو  سیبوو ایبابز

-39/8درصد:  95آمد )فاصله اطمینان  به دست 77/4 سال

گاوهای  در سیبوو ایبابز ابتال بهنسبت شانس   (.72/2

که سطح بهداشتی پایین داشتن نسبت به  یهایگاودار

 که سطح بهداشتی خوب داشتند ییهایگاودارگاوهای 

  (.1-39/3درصد:  95آمد )فاصله اطمینان  به دست 84/1

 یهایگاودارگاوهای  در سیبوو ایبابز نسبت شانس ابتال به

کنه وجود داشت نسبت به گاوهای  هاآنکه در 

 گزنده وجود داشت یهامگس هاآنکه در  ییهایگاودار

 آمد به دست (26/1-13/9درصد:  95)فاصله اطمینان  39/3

(Table 1).   پس ،متغیره لجستیک چند رگرسیوندر مدل 

 عنوان بهفصل  کنندهمخدوش متغیرهای اثر حذف از

 شناساییگاوها  در سیبوو ایبابز ابتال به عامل در نیمؤثرتر

 متغیرهای اثر برای تعدیل از پس که گرددیم مشاهدهو  شد

در فصل در گاو  سیبوو ایبابز نسبت شانس ابتال بهدیگر 

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

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

با  آزمون میکروسکوپی در مقایسه Table 3 بر اساس    

آزمون ملکولی، حساسیت و ویژگی آزمون میکروسکوپی 

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

 50و میکروسکوپی بابزیا )آزمون ملکولی  ضریب کاپا بین

 بود آزموندهنده سطح متوسط توافق دو فیلد( نشان

(Kappa= 0.504). 

 

 
Figure 2. Babesia like structure in one of the 

erythrocytes (arrow) 

(Giemsa staining, ×1000) 

 

 
Figure 3. Amplification of DNA with ThBab1(F)/ 

ThBab2(R) resulting in PCR product of 300-

400bp (lane 1, 2 and 4). Co+ and Co- are positive 

and negative controls, respectively. M= Marker 

100bp. 
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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. 

 
 

 
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. 

 

 

 
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 

Risk factors Category Total 
Positive 

P- value OR 
95% CI for OR 

Count % Lower Upper 

Cattle All 253 165 65.2 - - - - 

Season 
Cold 120 57 47.5 - Ref - - 

Warm 133 108 81.2 0.000* 4.77 2.72 8.39 

Farmtype 
Semi-Industrial 97 61 62.9 - Ref - - 

Traditional 156 104 66.7 0.540 1.18 0.69 2.00 

Hygiene 

Good 77 43 55.8 - Ref - - 

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 

Vectors 
Biting-Fly 220 137 62.3 - Ref - - 

Tick 33 28 84.8 0.016* 3.39 1.26 9.13 

Use disposable needle 
No 7 4 57.1 - Ref - - 

Yes 246 161 65.4 0.651 1.42 0.31 6.49 

Age 
1-5Years 189 123 65.1 - Ref - - 

5Years< 64 42 65.6 0.937 1.02 0.56 1.86 

Milkyield 

High 83 53 63.9 - Ref - - 

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 

Risk factors Category Coefficients Standarderror Wald P-value OR 
95% CI for OR 

Lower Upper 

Season 
Cold     Ref   

Warm 1.711 0.350 23.922 0.000* 5.532 2.79 10.98 

Hygiene 

Good     Ref   

Low -0.429 0.379 1.280 0.258 0.651 .31 1.37 

Normal -0.541 0.430 1.584 0.208 0.582 .25 1.35 

Vectors 
Biting-Fly     Ref   

Tick 0.685 0.575 1.421 0.233 1.983 0.64 6.12 

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) 

Molecular 

Negative Positive Total 

Negative 88 0 88 

Positive 67 98 165 

Total 155 98 253 

 

 بحث

 گرمسیری مناطق انگلی هاییماریب از یکی یسبابزیوز    

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

در مورد بابزیوزیس گوسفندی  مطالعاتاکثر  ایران در

ی اندک گاو یسبابزیوز درباره است و مطالعات شدهانجام

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

در خصوص بابزیوزیس گوسفند در مقایسه با بابزیوزیس 

و تظاهرات  هاگزارشگاوی شاید به این خاطر است که 

ت از گاو بوده اسبالینی بابزیوزیس در گوسفند بیشتر 

(Kalani et al, 2012).   آخرین گزارش بالینیدر ایران 

های رشت در سال در گاو بابزیا بوویسناشی از  مستند

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

 Hashemi-Fesharaki andبود )یک گاوداری صنعتی شده 

Amjad, 1977.) 

خونی  یهاگسترش درصد 7/38ی حاضر در مطالعه    

حضور اجسام  نظر ازبا میکروسکوپ نوری  یموردبررس

در بررسی   .شخیص داده شدند، مثبت تشکل ییبابزیا

مختلف ایران مقادیر  یهااستانخونی گاوهای  یهاگسترش

 بهکمتری در مقایسه با این تحقیق به ثبت رسیده است 

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

خونی  یهاگسترش درصد 1/2 در کردستانو  درصد 2/4

 Ziapour et al, 2011; Fakhar et) اندبوده بابزیاآلوده به 

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

در  شده منتشرمروری و متا آنالیز که حاصل مقاالت 

 مجموع دربود  2015تا  1998از سال  بابزیاخصوص 

 گزارش درصد 3/5در گاوهای ایران  بابزیادرصد شیوع 

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

چه  اگر . بسیار کمتر است حاضر همخوانی ندارد و تحقیق

در این مقاله مروری نیز از  شده یآورجمعمقاالت  در اکثر

 یهاگسترشروش میکروسکوپی برای تشخیص بابزیا در 

به تعداد فیلدهای میکروسکوپی بود ولی  شده استفادهخونی 

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

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

لذا با تغییر این عوامل میزان حساسیت این آزمون تغییر 

حاضر  یدر مطالعه  .(Hussain et al, 2017)خواهد کرد 

در  مطالعه موردتعداد فیلدهای میکروسکوپی افزایش 

در باال بردن حساسیت  یبررس موردخونی  یهاگسترش

 یهادر گسترش انگلبیشتر آزمون میکروسکوپی )تشخیص 

 ,Noaman and Shayan) استبوده  مؤثربسیار  (خونی

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

 روش توسط گاو خون نمونه 191 روی بر ترکیه

 یهاگونهگاوها به  درصد 9/8 گرفت انجام میکروسکوپی

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

 بابزیا یوعش، گاو خون نمونه 97 در بررسی میکروسکوپی

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

 بابزیا پایین نسبتاً شیوع نیز همسایه کشورهای در شده انجام
 جا آن از . اندکردهحاضر را گزارش  یمطالعه با مقایسه در

در آن بیماری  سابقه بامیزان شیوع بیماری در هر منطقه  که

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

به سابقه این بیماری  توانیممیزان شیوع در این بررسی را 

در سوابق  که یطور بهدر این منطقه نسبت داد 

 یهاگزارشدامپزشکی شهرستان شهرضا  یهاشگاهیآزما

 هیتهخونی  یهاگسترشزیادی از تشخیص این انگل در 

 .خوردیماز گاوهای این شهرستان به چشم  شده

مشاهده میکروسکوپی )آزمون در این تحقیق حساسیت     

در  با آزمون ملکولی فیلد میکروسکوپی( در مقایسه 50

در تحقیقی   محاسبه گردید. درصد 39/59 بابزیاتشخیص 

فیلد  50مشاهده میکروسکوپی )آزمون دیگر حساسیت 

با آزمون ملکولی در تشخیص  مقایسهمیکروسکوپی( در 

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

و  نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر همخوانی دارد

حساسیت پایین آزمون میکروسکوپی نسبت  یدهندهنشان

 .باشدیمبه آزمون ملکولی 

نیمه -در واکنش زنجیره پلیمراز و زنجیره پلیمراز    

 هانمونه از درصد 2/65 ،بابزیا بوویساختصاصی  یاانهیآش

آذربایجان  استان تنها در یک تحقیق در  .مثبت ارزیابی شدند

با روش ملکولی در گاو بابزیا  یهاگونهغربی 

در این  بابزیا بوویسکه فراوانی نسبی  اندشدهییشناسا

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

 (Rajabi et al, 2017) است ترنییپاتحقیق حاضر بسیار با 

اکولوژیکی و ناقلین در مناطق مختلف  یهاتفاوتعالوه بر 

 یکی (Yusuf, 2017) است مؤثرکه در میزان شیوع بیماری 

در این  بوویس بابزیامثبت باالی از دالیل وجود موارد 

-از روش واکنش زنجیره پلیمراز استفاده توانیمتحقیق را 

ی نسبت حساسیت و ویژگی باالتردانست که ی اانهیآشنیمه 

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

در ایران به شناسایی  شده انجامدیگر ملکولی تحقیقات 

 فراوانی این جنس است وجنس بابزیا در گاو بسنده شده 

 درصد 4 اصفهان ودرصد  7 بختیاریچهارمحال و در 

ولی در  (Khamesipour et al, 2015) است شدهگزارش

 ،، رامسرشهرهای تنکابندر  شده انجامملکولی  یهایبررس

 استجنس شناسایی نشده  اصفهان اینو  ، یزدجامتربت

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

تان در پاکس بابزیا بوویسفراوانی نسبی در منطقه آسیا     

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

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

 ستادر این تحقیق کمتر  شده گزارشکه نسبت به میزان 

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

Bhat, 2015; Niu, 2015). 

 بابزیا بایجمینا نظر از یانمونهدر تحقیق حاضر هیچ     

بابزیا آذربایجان غربی فراوانی نسبی  استاندر   .مثبت نبود

شده  گزارش درصد 2/8گاوهای این استان  در بایجمینا

 به ریپی سفالوس آنوالتوسکنه  تحقیق مذکوردر  است

 شده یمعرفدر استان آذربایجان غربی ناقل این انگل  عنوان

 یوجود گزارشبا توجه به عدم  ،(Rajabi et al, 2017) است

کنه در استان اصفهان  گونه نیادر خصوص حضور 

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

ناقل  وجود کنهبه عدم  توانیممورد آزمایش را  یهانمونه

در  بابزیا بایجمینا شیوع  انگل در این منطقه نسبت داد.

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

 باشدیمدر این کشورها  گونه نیاگسترش  یکه نشانه است

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

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

بابزیا در مناطق و کشورهای متفاوت  یهاگونهدر شیوع 

ناقل بابزیا، تفاوت  یهاگونهناشی از تنوع گسترش 

، مقاومت ، مدیریت گاوداریهوا و آباکولوژیکی، نوع 

عیت تحت مطالعه و ، جمیریگنمونهبه سموم، زمان  هاکنه

 .(OIE 2008)انتخابی دارد  یهاآزمونحساسیت و ویژگی 

عامل خطر ابتالی  عنوان بهدر این مطالعه فصل سال     

 دهش انجام یدر مطالعه  شناخته شد. بابزیا بوویسگاوها به 

است که در اواسط بهار حضور  شده دادهدر اصفهان نشان 

ه اوج و در تابستان ب ابدییمبدن گاوها افزایش  یبر روکنه 

بدن  یبر روپاییز از تراکم حضور کنه و در  رسدیمخود 

 وویسببابزیا بنابراین با توجه به انتقال ؛ شودیمدام کاسته 

 فعالیت فصل از طریق کنه ارتباط فراوانی عامل بیماری با

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

 در هند که شیوع شده انجامنتایج این تحقیق با تحقیقات 

د داربا فصل گرم سال در ارتباط بود مطابقت  بابزیا بوویس

(Maharana et al, 2016). 

 بادر گاو  سیبوو ایبابزفراوانی گونه در این تحقیق     

نتایج این تحقیق با   .ارتباط داشت در دامداریحضور کنه 

 در اتیوپی، پاکستان، تایلند و برزیل که شدهانجامتحقیقات 

 مطابقت دارد با حضور کنه در ارتباط بود بابزیافراوانی 

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

Jirapattharasate, 2016; Amorim, 2014.) 

چه  اگرکه  دهدیمکلی این تحقیق نشان  ینتیجه    

جنوبی  یدر منطقه بابزیا بوویستظاهرات بالینی ناشی از 

میزان شیوع شهرضا( مشاهده نشده است ولی اصفهان )

و برخی از  هااستاندیگر  یهاافتهینسبت به  بابزیا بوویس

 عنوان بهباال است و فصل سال  ایران کشورهای اطراف

است که در آینده باید در  مؤثردر این فراوانی عامل خطر 

ناقل این انگل مطالعات جامعی  یهاکنهخصوص شناسایی 

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

را دارد  بابزیا یهاگونهقابلیت تفریق  تنها نهآزمون ملکولی 

دو برابر آزمون  باًیتقربلکه حساسیت آزمون ملکولی 

 .باشدیممیکروسکوپی 

 

 

 تشكر و قدرداني
یاری نمودند تقدیر  تحقیقاز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان که ما را در انجام این  لهیوسنیبد    

 .شودیمو تشکر انجام 

 

 تعارض منافع
 .دارند که هیچگونه تعارض منافعی ندارندم میالعوسیله نویسندگان مقاله ا بدین    

 

 منابع مالي

 شهرکرددانشگاه دانشکده دامپزشکی  1397نامه از محل اعتبار پژوهانه سال  این پژوهش در قالب پایانقسمتی از منابع مالی     

وسیله از معاونت پژوهشی  انجام شده است که بدین 950168-026-18-38-0و قسمتی از محل اعتبارات پروژه ملی با شماره 

 .گردددردانی و تشکر میق موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

 

https://scholar.google.com/citations?user=FSDOUfQAAAAJ&hl=en&oi=sra
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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, vector-

host interactions and genotypic variants that may affect the presence and distribution of Babesia 

species in Iran. 
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