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چکیده
انگلهااای ت ا

یاختااه ای پیروپالسااما ب اه دلی ال ایجاااد بیماااری و ماار

انتقااال برخای از جاان

و میاار شاادید در حیوانااات اهل ای و اهمی ات

و گونااههای نهااا بااه انسااان ،ساابب ایجاااد خسااارتهای اقتصااادی و بهداشااتی فااراوان در سراساار

جهااان م ایگردنااد .بیماریهااای ناش ای از تیلریااا و بابزیااا هاار سااال در مناااطق مکتلااف کشااورمان در ط ای فصااول بهااار و
تابسااتان بااا شااروع فصاال فعالی ات کنااه ،در حیوانااات اهل ای ش ایوع پی ادا م ای کننااد .هااد از ای ان تحقی اق تعیااین ش ایوع
انگلهای خونی در گاوهاای مشاکو
 1314باار روی  211رأ

باه زردی در شهرساتان تربات جاا مایباشاد .ایان مطالعاه در طای بهاار و تابساتان

گاااو مشااکو

بااه زردی در ای ان شهرسااتان انجااا گرفاات .پ ا

از معاینااهی بااالینی و مشاااهده

نشاانههای درمانگاااهی ،جهاات بررسای انگلهااای خااونی اقادا بااه تهیاه گساترش خااونی از وریاد گاوش گردیاد .گسااترش
خونی تهیه شاده در زمایشاگاه باا رناگ گیمساا رناگ میازی شاده و باا میکروساکو ناوری ماورد مطالعاه قارار گرفتناد.
نتااای ایان بررسای نشااان داد کااه  36درصااد گاوهااای مااورد بررسای لااوده بااه تیلریاوز و  6درصااد لااوده بااه بااابزیوز و11
درصااد لااوده بااه ناپالسااموز م ای باشااند ،همچن این در ای ان بررس ای  8درصااد لااودگی تااوأ تیلریااا و ناپالسااما مشاااهده
شااد .بنااابراین بااا توجااه بااه حضااور انگلهااای خااونی درگاوهااای منطقااه و همچنااین اهمیاات بناادپایان در انتقااال نهااا،
میتوان جهت کنترل لودگیهاای فاو عاالوه بار درماان دا هاای مشاکو
اقدا نمود.
واژگان کلیدی :انگلهای خونی ،شهرستان تربت جا  ،گاو

* پست الکترونی

نویسنده مسئول مکاتبهj.hossienzadeh@chmail.ir :

باه لاودگی ،باه مباارزه باا ایان بنادپایان نیاز

جعفر حسینزاده مرزناکی و همکاران

دلیاال مااا را باار ن داشاات تااا بااا مطالعااه شاایوع ایاان

مقدمه
در زیاارردهی پیروپالسااما مطااابق بااا طبقااهبناادی
لواین کاه در ساال  1161انجاا گرفتاه اسات ،انگلهاای
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خااونی مهااره داران قاارار دارنااد .ایاان تاا
کو،ا

یاختااهها

و دارای تشااکیالت رأسای تحلیال رفتااه هسااتند
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و تولیاااد ماااال در نهاااا از طریاااق تقسااایم دوتاااایی
یاشاایزوگونی انجااا ماایپااذیرد .ایاان انگلهااا از طریااق
کنااهها انتقااال مااییابنااد .دو خااانوادهی مهاام بابزیااده و
تیلریاااده در ایااان گاااروه قااارار دارناااد.جن

بابزیاااا

ارگانیساامی اساات کااه بااه اشااکال مکتلااف در داخاال
گلبولهاای قرمااز مشااهده مایگاردد .دارای تولیاد مااال
غی ار جنس ای بااوده و در رنااگ می ازی رومانوفسااکی ،بااا
سیتوپالساام باای و تااوده کروماااتینی قرمااز داخاال ن
قاباال تشااکیه ماایباشااد .درجاان

تیلریااا مجموعااه

رأس ای کااامالع تحلی ال رفتااه اساات .اشااکال گاارد ،بیض ای،
باساایلی یااا نااامنظم اساات .ناااقلین تاا
گونههای کنه هیالوماا مایباشاند .تا
یا

یاختااه تیلریااا،
یاختاه ناپالساما

ریکتزی اا محسااوب م ایگااردد و بااه دلی ال شااباهت

زیاااد ن بااا تیلریااا ،شناسااایی و تفکیاا

نهااا از هاام

روری باه نظار مایرساد .دو گوناه ناپالساما مارژینالاه
و ناپالساااما سااانتراله از تااا

یاختاااه فاااو گااازارش

گردیده است کاه انتقاال نهاا توسا گازش مگ هاای

انگلهااا کمکاای بااه درمااان و پیشااگیری از بااروز ایاان
بیماری در منطقه کند.

مواد و روشها
ای ان بررس ای کااه در سااال  1314باار روی 211عاادد
گاو مشکو

باه زردی مراجعاهکنناده باه کلینیا هاای

دامپزشکی شهرستان تربات جاا باه عمال ماد .پا

از

معایناااهی باااالینی و مشااااهده نشاااانههای درمانگااااهی
هم،ون تاب ،بازر

شادن عقادههای لنفااوی ساطحی،

رنااگ پریاادگی یااا زردی مکاطااات ،هموگلوبینااوری دا
باه زردی تلقای مایشاد .ساپ

مشکو

باا اساتفاده از

سرساوزن اساتریل وریاد گاوش ساوراش شااده و باا تهیاه
یاا

قطااره خااون باار روی

گسااترش ناااز

منتقاال شااده ،سااپ

تهی اه و شااماره زده شااده اساات .از هاار

دا حااداقل  3گسااترش خااونی تهی اه شااد و بااا متااانول
 16درجاااه فااایک

گردیاااده اسااات .در زمایشاااگاه

دانشگاه زاد اساالمی واحاد بابال

هاای تهیاه شاده باا

رناااگ گیمساااا رناااگ میااازی شاااد .گساااترشهاااای
رنگ میازی شاده باا میکروساکو ناوری از نظار وجاود
انگلهای خونی مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج
از  211رأ

گااااو مشاااکو

باااه زردی  76ماااورد

و کناااهها

لوده باه تیلریاا و  13ماورد لاوده باه بابزیاا و  21ماورد

صااورت ماایپااذیرد ( .)6تیلریااوز و بااابزیوز مهاامتاارین

لاوده بااه ناپالسااما و  17ماورد لااودگی تااوا ناپالسااما

بیماریهای منتقله توس کنه در گااو مایباشاند کاه باا

و تیلریا مشاهده شد (جدول .)1

خاااونخاااوار مانناااد جااان

استوموکسااای

عالئماای شااامل تااب ،زردی ،غااری و هموگلوبیمااوزی

بیشااترین می ازان لااودگی بااه تیلری اوز در ساان  2تااا

بروز ماینمایاد ( .)5در حاال حا ار ،پیشاگیری بیمااری

 4سااالگی مشاااهده شااد و کمتاارین میاازان در ساان

پیرامااون کنتاارل ناااقلین ،کاااربرد روشهااای بهداشااتی

با ی  4سال بود و بیشاترین میازان لاودگی باه باابزیوز

مناسب و ایمنسازی دور مایزناد .باه طاور کلای کنتارل

در سان  2تاا  4ساالگی مشاااهده شاد و کمتارین میازان

کنااهها و حشاارات خااونخااوار

در ساان بااا ی  4سااال بااود ،همچناین بیشااترین میازان

و جلااوگیری از تمااا

ناقاال بااا گاوهااای در حااال ،اارا در ،راگاااه یااا مراتاا

لااودگی بااه ناپالسااما نیااز در ساان  2تااا  4سااالگی

دامداری دشوار است .باا وجاود ایان کنتارل حشارات در

مشاااهده شااد .میاازان لااودگی بااه تیلریااوز ،بااابزیوز و

جهت کااهش لاودگی بنادپایان مارثر اسات .باه هماین

ناپالسااموز تفاااوت معناایداری بااا افاازایش ساان دا
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نشان میدهد (جدول ()2شکل.)1
جدول  -1شیوع و شدد ملودگی به انگلهای خونی در گاوهای شهرستان تربت جام
تعداد لوده
76
13
21
17

نا انگل

تیلریا
بابزیا
ناپالسما

ناپالسما و تیلریا

درصد لودگی
%36
%6
%11
%8

درصد
%64
%14
%11
%12

فاقد لودگی
134
117
181
113
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 4سااالگی مشاااهده شااد و کمتاارین می ازان لااودگی در

 4سااالگی مشاااهده شااد .میاازان لااودگی بااه تیلریااوز،

ساان بااا ی  4سااال بااود و بیشااترین میازان لااودگی بااه

بابزیوز و ناپالساموز تفااوت معنایداری باا افازایش سان

بابزیوز در سان  2تاا  4ساالگی مشااهده شاد و کمتارین

دا نشان میدهد (جدول ()2شکل.)1

میاازان لااودگی در ساان بااا ی  4سااال بااود همچنااین
جدول -2درصد گاوهای ملوده به انگلهای خونی براسا
سن /انگل

1-2

2-4

با ی 4

تیلریا

%32,8

%44,7

%22,3

بابزیا

%31,8

%46,1

%23

ناپالسما

%28,5

%61,1

%1,5

قرار گرفت .در این بررسای لاودگی باه تیلریاا نو تاا در

بحث و نتیجهگیری
باار طبااق نتااای بااه دساات مااده بیشااترین مااوارد
لودگی به انگل خونی مرباو باه تیلریاا باود کاه از211
رأ

گااااو مشاااکو

سن حیوان

باااه زردی  76ماااورد (36درصاااد)

گاااو ،بابزیااا بایجمینااا در  13را

 36را

بوی

در  7رأ
در یاا

گاااو و بابزیااا

گاو تعیین گردید (.)3
اایاپور و همکاااران

بررساای دیگاار توساا

لودگی مشاهده شاد و کمتارین میازان لاودگی مرباو

در سااال  2118کااه روی گاااو و گوساافند و بااز مشااکو

باه بابزیاا باود کاه  13ماورد( 6درصاد) مشااهده گردیاد.

به بابزیاا در اساتان مازنادران بار اساا

همچناااین در ایااان مطالعاااه لاااودگی تاااوأ تیلریاااا و

خون صاورت گرفتاه ،نتاای حاصال نشاان داد کاه 18/3

ناپالسااما  17مااورد ( 8درصااد) مشاااهده شااد و لااودگی

درصاااد گاوهااااا 16/3 ،درصاااد گوساااافندان و 22/27

ناپالسما  21مورد ( 11درصد) مشاهده
در مطالعااهای کااه توساا

تهیاه گساترش

درصد بزها لوده به بابزیا بودند (.)8

شد.

 Chaudhryو همکاااران

در کشااور پاکسااتان باار روی  111گاااو انجااا گردیااد،

در بررساای دیگااری کااه توساا

 Silvaو همکاااران

در سااال  2111بااا اسااتفاده از روشهااای ساارولوژی و

 21درصد لاوده باه بابزیاا بودناد کاه از ایان میازان 11

 Nested-PCRجهاات تشااکیه بابزیااا بایژمینااا و بابزیااا

و  18درصااد

در کشااور پرتغااال انجااا شااد ،از  416نمونااه

درصااد مربااو بااه لااودگی بابزیااا بااوی

لوده باه بابزیاا بایژمیناا بودناد ( .)2در مطالعاه دیگار در
پاکستان باا اساتفاده ار تکنیا

 111،PCRنموناه خاون

گاااو از نظاار لااودگی بااه بابزیااا و تیلریااا مااورد زمااایش

بااوی

مشااکو بااه عالئاام بااابزیوزی
بابزیا بوی
(.)7

گاااوی  71درصااد بااه

و  52درصاد باه بابزیاا بایژمنیاا لاوده بودناد
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بیشااترین می ازان لااودگی بااه تیلری اوز در ساان  2تااا

بیشترین میزان لاودگی باه ناپالساما نیاز در سان  2تاا

جعفر حسینزاده مرزناکی و همکاران

در یاا

بابزیااا را در گاوهااای ش ایری در اسااتان اصاافهان تعیااین

مطالعااه مولکااولی ،نعمااان در سااال 1311

لااودگی بااه تیلریااا در  23/1درصااد و باادون لااودگی بااه

نمود (.)4
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b

a

c
شکل  -1انگل بابزیا ) ، (aانگل تیلریا ) ، (bانگل ناپالسما )(c

عزیاااازی و همکاااااران در سااااال  141 ،1386رأ

اسات مطالعاات تکمیلای در ایان زمیناه انجاا گرفتااه و

گاااو بااا ی یکسااال را در شااهرکرد از نظاار لااودگی بااه

راهکارهااای مناساابی در رابطااه بااا پیشااگیری و کنتاارل

تیلریااا مااورد بررس ای قاارار دادنااد و می ازان لااودگی بااه

این بیماری ارائه گردد.

تیلریااا نو تااا را بااا روش  PCRبااه میاازان  41درصااد

سپاسگزاری

تعیااین نمودنااد (.)1نتااای حاصااله از ایان بررسای نشااان

از زحماااات کلیاااه همکااااران زمایشاااگاه دامپزشاااکی

داد کاااه لاااودگی باااه انگلهاااای خاااونی در گاوهاااای

دانشگاه زاد بابل سپاسگزاری مینمایم.

شهرسااتان ترباات جااا نساابتاع زی ااد ماایباشااد ،لااذا ز
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Summary
Protozoan parasites of Pyroplasma, due to the illness and death of domestic animals, and the importance of the transfer of some of its genus and species to humans, cause many economic and health
damages around the world. Diseases caused by Theileria and Babesia every year in different parts of
our country during spring and summer seasons with the beginning of the activity season of chigger,
even in early autumn, are prevalent in domestic animals. The purpose of this study was to determine
the prevalence of blood parasites in cows suspected of being infected with jaundice in Torbat Jam city.
This study was conducted in spring and summer of 2015 on 210 cows suspected of being yellow fevered
in this city. After the clinical examination and observation of clinical signs, blood samples from the
vein were developed to examine the parasites. The blood spread was stained with Giemsa color and was
studied by optical microscope. The results showed that 36% of the studied cows were infected with
Theileria, 6% were infected with Babesia, 10% were infected with Anaplasma, and 8% wereinfected
Theileria and Anaplasma. Therefore, in view of the presence of blood parasites in the cows of the region
and the importance of arthropods in their transmission, it is possible to combat these arthropods in order
to control the above-mentioned contaminations, in addition to treating suspected contaminated animals.
Keywords: Blood parasites, Cattle, Torbat Jam city
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