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Abstract 
 

Background and purpose: Camel breeding is common in East of Iran due to its semi-arid 
climate and desert conditions. It transmits some diseases to other ruminants and humans due to carrying 
common blood parasites between humans and animals. This work aimed at studying the presence of 
Trypanosoma and Piroplasmida (Babesia and Theileria) species in camels in South Khorasan province 
using parasitological and molecular methods. 

Materials and methods: In this study, blood samples were taken from 200 camels in South Khorasan 
that were randomly selected in 2020. Then, thick and thin smear were prepared from the samples and stained with 
Giemsa staining technique and examined under a light microscope. For molecular detection of Trypanosoma, 
Theileria and Babesia, specific primers of each genus were used. 

Results: Microscopic examination showed that out of 200 blood samples, 8 samples (4%) were 
infected with Trypanosoma and no samples were infected with Theileria and Babesia. According to 
molecular experiments, six samples (3%) had DNA of Trypanosoma evansi and five samples (2.5%) were 
found with Trypanosoma brucei DNA. But the DNA of Theileria and Babesia were not observed. 
Phylogenetic analysis showed that the sample isolated in the present study had a high genetic affinity with 
genotype A of Trypanosoma evansi. 

Conclusion: To the best of our knowledge, this was the first study to investigate the prevalence 
of Surra in South Khorasan province. The presence of Trypanosoma in the blood of camels in this region 
signifies the need for a careful monitoring system and evaluation studies as a prerequisite for controlling 
blood parasitic diseases in camels in South Khorasan. 
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  ـدرانـــازنـــی مـکـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )106- 115(   1400سال    آبان    202شماره     و یکمسی دوره 

  107       1400، آبان  202یکم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                   دوره سی و                

 وهشیپژ

 هاي خونی در  بررسی مرفولوژي و مولکولی انگل
 1399شترهاي استان خراسان جنوبی در سال 

  
        1یمیرح هیراض

        2پناه ادتیس ابوالقاسم دیس
        3یغالم رزادیش

        4ینیحس عبداله دیس
 3یانیاحمد در

        1زاده عتیشر یعل دیس
        5یاهیصباح م
  6يسرو نیشهاب الد

  چکیده
 ایــن باشد.می رایج آن بیابانی شرایط و خشک نیمه اقلیم داشتن به توجه با ایران شرق در شتر پرورش و هدف: سابقه

 دارد. نقــش انســان بــه مشترك هايبیماري از برخی انتقال در و بوده دام و انسان بین خونی مشترك هايانگل حامل حیوان
) در شــترهاي اســتان خراســان ایــو بابز ایــلری(ت دایروپالسمیپ و پانوزومایتر هاي خونیبررسی وجود انگل این مطالعه با هدف

  .، انجام پذیرفتهاي انگل شناسی و مولکولیجنوبی با روش
 صورت اتفاقی انتخابنفر شتر در منطقه خراسان جنوبی که به 200از  ،مقطعی -توصیفی مطالعه نیا در ها:مواد و روش

 در زیر میکروسکوپ سپس و گردیدآمیزي ها گسترش ضخیم و نازك تهیه و رنگ. از نمونهشده بودند، نمونه خون تهیه شد
در روش مولکــولی از پرایمرهــاي اختصاصــی هــر  ایــو بابز ایــلریت ،نوري بررسی شدند. براي تشخیص مولکولی تریپانوزوما

  ها استفاده گردید.جنس براي تمام نمونه
اي ) شترها آلوده به انگل تریپانوزوما بودند و هــیچ نمونــهدرصد 4نمونه ( 8ان داد که آزمایش میکروسکوپی نش نتایج ها:یافته

نمونــه  5و  تریپــانوزوم اوانســیانگــل  DNAحــاوي ) درصــد 3نمونه ( 6آلوده به تیلریا و بابزیا مشاهده نگردید. در بررسی مولکولی 
هاي جدا شــده در ایــن شاهده نشد. آنالیز فیلوژنی نشان داد که ایزولهم ایو بابز ایلریت DNAاي بودند و ) تریپانوزوم بروسهدرصد 5/2(

  مقاربت ژنتیکی زیادي دارد. تریپانوزوما اوانسی Aمطالعه با ژنوتایپ 
شترهاي استان خراسان جنوبی بوده که  هاي خونی زئونوز دراولین مطالعه جهت بررسی انگل مطالعه حاضر استنتاج:

نیاز اقدامات کنترلــی  ها، لزوم نیاز به یک سیستم نظارت دقیق و مطالعات ارزیابی به عنوان پیشتریپانوزوم درصد 5/5شیوع 
  دارد. هاي انگلی خونی مشترك بین انسان و دام در استان خراسان جنوبی تأکیدبیماري
  

  انگل هاي خونی، شتر، خراسان جنوبی، مرفولوژي و مولکولی واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
هــاي قــدیم بــه دالیــل ست که از زمانشتر حیوانی ا

تولید شیر، پشم و گوشــت  مختلفی از جمله حمل و نقل،
شتر بــا توجــه بهــدارا بــودن  شده است.از آن بهروري می

  اومت ـل کم آبی و مقـه تحمـاص از جملـهاي خویژگی
  

  E-mail: shahabesarvi@yahoo.com     مرکز تحقیقات توکسوپالسموز پیامبر اعظم،جاده فرح آباد، مجتمع دانشگاهی  17: کیلومتر ساري -شهاب الدین سروي مولف مسئول:
  کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران . کارشناسی ارشد انگل شناسی،1
  . استادیار، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران2
مازندران، ساري، ایران3   . استاد، مرکز تحقیقات توکسوپالسموز، دانشگاه علوم پزشکی 
  دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران ،گروه انگل شناسی و قارچ شناسی . استادیار،4
  وم پزشکی مازندران، ساري، ایراندانشکده پزشکی، دانشگاه عل، قارچ شناسیآموزشی گروه ، لکولیزشکی موپ دکتري تخصصی. 5
 . دانشیار، مرکز تحقیقات توکسوپالسموز، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران6
 : 18/7/1400 تاریخ تصویب :             3/5/1400 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            17/12/1399 تاریخ دریافت  
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  در شتر یخون يانگل ها یو مولکول يمرفولوژ
 

  1400، آبان  202دوره سی و یکم، شماره                                                                           مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                   108

در منــاطق گــرم و در برابر گرماي هوا، حیوانی است که 
توانــد بــه . این حیوان می)1(خشک، بسیار با ارزش است

هایی که عامــل بیمارهــاي خــونی و گوارشــی انواع انگل
 وده گرددکه سبب آسیب به این حیوان و کاهشهستند آل

 هــامقاومت آن در برابر شرایط سخت، کاهش تولیــدات آن
هــایی در میــان انگــل شوند.خونی و مرگ میو حتی کم

 یپانوزومــاترهــا آلــوده گــردد، که شتر ممکن است به آن
هــا محســوب تــرین آنترین و جديیکی از مهم یاوانس

مــیالدي  1880. این انگــل اولــین بــار در ســال )1(شودمی
 هاي هندوستانتوسط اوانس و همکارن در شترها و اسب

ــا اوانســیدیــده شــد.  موجــب بیمــاري ســورا  تریپانوزوم
)Surra ــن ــه وســیعی از ای ــوده و تــاکنون دامن ) در شــتر ب

 حیوانات را در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري جهــان
هاي تابانیده نــاقلین اصــلی . مگس)2(آلوده کرده است را

تــرین نــوع از گســتردهباشــند. ایــن انگــل این انگــل مــی
تریپانوزوماهاي بیماریزا در جهان بوده و براي اولــین بــار 

 1932در ایران، در شترهاي یک کوهانه ایرانی، در سال 
تــرین میالدي شناسایی شد و در حال حاضر یکی از مهم

تریپانوزومیــازیس  .)3(باشدیهاي شتر مها در گلهبیماري
بــه دو شــکل کنــد در خون و مایعات بدن تکثیر پیدا مــی

دهد، که شکل مزمن بیماري حاد و مزمن در شتر رخ می
صورت الغري، تب متنــاوب، بیرنگــی ه تر است و بشایع

مخاطات، گهگاه ادم شکمی، کاهش وزن، کاهش تولید 
ایتــاً شیر و گوشــت، عالئــم عصــبی، الغــري مفــرط و نه

میزان مــرگ و میــر  .)2(تواند باعث مرگ میزبان شودمی
 و میــزان تلفــات ممکــن ددرص 20ناشی از این بیماري باالي

متاســفانه آلــودگی  .)2-4(هــم برســد درصد 100است به 
شترهاي مناطق مختلف جهان از جمله ایران به این انگل 

  شود.ي میباعث ایجاد خسارات زیادي در صنعت دامپرور
 کننــدهتوانــد آلــودهدر انسان نیز می تریپانوزوما اوانسی

و مــوارد زیــادي از ابــتالي انســان بــه ایــن انگــل از  اشدب
کشورهایی مانند هند و ویتنام و کشورهاي افریقایی کــه 

 .)5-7(ها پرورش شتر رایج است گزارش شده استدرآن
ز، تعریق، ها این بیماري با عالئمی مانند، تب، لردر انسان

از دست رفتن حــواس و ســایر عالئــم درگیــري سیســتم 
بــا توجــه بــه  .)8(دهــداعصاب مرکزي خود را نشــان مــی

موارد ذکر شده تشخیص آلودگی در شترها به این انگل 
تریپانوزوم چه از نظر اقتصــادي در صــنعت نگهــداري و 

 شــود.بسیار مهم تلقی می هم پرورش دام از نظر پزشکی
تریپانوزوماها، آلودگی دیگري که در خون غیر از انواع 

شترهاي مناطق مختلف ایران باید مورد توجه قرار گیرد، 
 هــا بیمــارياست. این انگل یاو بابز یلریاپیروپالسمیدا شامل ت

 کننــد کــه از جملــهو عوارض سختی را در حیوان ایجاد می
ادم اشــاره کــرد. الزم بــه ذکــر و  تب، آنمــی ،توان بهمی

ارد شدیدتر تیلریا و بابزیا حتی منجر به مرگ است در مو
شود. میزبان مهره دار اغلــب نشــخوارکنندگان حیوان می

بوده و با توجه به حضور ناقل آندر جغرافیــاي خشــک و 
نیمه خشک ایران و وجود میزبانان مناسب از جملــه شــتر 

  .)9(در این مناطق آلودگی به آن دیده شده است
جنبه دامپزشکی به خاطر هاي خونی هم از این انگل

کننــد خسارات فراوانی که به صنعت دامپروري وارد مــی
حائز اهیمت بوده و هم از نظر پزشکی، زیرا در مــواردي 

هاي ها در انسان گزارش شده و جزو انگلآلودگی با آن
 .)10(شوند(زئونوز) محسوب میمشترك بین انسان و دام

یت اقتصادي و با توجه به مطالب ذکر شده، همچنین اهم
ــه تریپانوزومــا و پیروپالســما و از  دامپزشــکی آلــودگی ب

جا که تاکنون مطالعات مرفولوژي و مولکــولی بســیار آن
 در ایران صورت گرفته است و در نظــر گــرفتن ایــن اندکی

اي در این زمینه نکته که در استان خراسان جنوبی مطالعه
ســی برر صورت نپذیرفته است، مطالعه حاضر بــه منظــور

هاي خونی در شترهاي استان خراسان جنوبی وجود انگل
  شناسی و مولکولی انجام گرفت.هاي انگلبا روش

  

  مواد و روش ها
  یريمحل نمونه گ

استان خراسان جنوبی، در جنوب شرق ایــران واقــع 
هــزار کیلــومتر مربــع دارد و  151شده و مساحتی بالغ بــر 

هــاي هاز مســاحت ایــن اســتان را عرصــ درصد 85حدود 
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  و همکارانی میرح هیراض     

  109       1400، آبان  202یکم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                   دوره سی و                

 پژوهشی

دهد. میــانگین بارنــدگی ســاالنه اســتان انی تشکیل میببیا
متر و میــانگین دمــاي ســاالنه، میلی 134خراسان جنوبی، 

طــور کلــی داراي آب و درجه سلسیوس است و به 5/17
باشد. این استان از سمت شــرق هوایی گرم و خشک می

هم مرز با کشــور افغانســتان بــوده و از جنــوب بــه اســتان 
هــاي بلوچستان ارتباط دارد. بــه دلیــل ویژگــیسیستان و 

آب و هوایی و شرایط محیطی خاص این منطقــه، مکــان 
مناسبی براي پرورش و نگهداري شتر بــه عنــوان حیــوان 
بومی آن منطقــه و همچنــین وارداتــی از کشــور همســایه 

  .)11(باشدمی
  

  جمع آوري نمونه ها و آزمایش میکروسکوپی
ــه ــن مطالع ــیفی در ای ــ –توص ــر از  200ی، مقطع نف

شترهاي استان خراسان جنوبی در فاصله زمانی فروردین 
و  ندبه صورت اتفاقی انتخاب شــد 1399تا آبان ماه سال 

پس از پر کردن فــرم پرسشــنامه از صــاحبان شــترها، کــه 
حاوي سواالتی در خصوص سن، جنس، محل نگهداري 

میلــی  10هــا در حــدود  شتر بوده، از ورید جــاگوالر آن
 -20 ون گرفته شد و تــا زمــان شــروع آزمــایش درلیتر خ

ها گسترش ضــخیم و سپس از نمونه درجه نگهداري شد.
آمیزي گیمســا رنــگ شــد و نازك تهیه، با تکنیک رنگ

  در زیر میکروسکوپ نوري بررسی شدند.
  

  PCRو روش  DNA يجداساز
ــتخراج     بــا اســتفاده از کیــت اســتخراج DNAاس

)Asia DENA ZIST (DNA ستورالعمل کیــت و طبق د
 استخراج شــده توســط دســتگاه ODDNAانجام شد. سپس 

تــا  DNAگیري و اندازه 260-280دراپدر طول موج  نانو
گراد نگهــداري شــد. درجه سانتی -20هنگام استفاده در 

با استفاده از پرایمرهاي خــاص هــر گونــه  PCRعملیات 
ــات آن در جــدول ــان داده شــده  1شــماره  کــه جزیی نش

هــا شد. در روش مولکولی حجم کــل نمونــه است، انجام
میکرولیتــر  5/12که متشــکل از  لیتر بوده است میکرو25

Mastermix، 1 ،میکرولیتــر از  3 میکرولیتر از هر پرایمــر

DNA  میکرولیتر آب مقطر استریل  5/7استخراج شده و
استریل قــرار داده و نهایتــا ایــن  2/0در یک میکروتیوپ 

بــا برنامــه  Bio-radموســایکلر میکروتیوپ در دستگاه تر
 c° 94برنامه شامل یک چرخــه  به شرح زیر قرار گرفت.

 40-30دقیقــه (واسرشــت اولیــه) بــه دنبــال آن  5به مدت 
دقیقه (واسرشت)، دماي اتصــال  1به مدت  c° 94 سیکل

 یــابابزو  یاوانس یپانوزوماتربراي  c° 57دقیقه  1به مدت 
ه مــدت یــک دقیقــه بــ c° 52 و یجنومــابا یابابزو  یسبوو

و مرحله طویل سازي  یلریاو ت يبروسه ا یپانوزوماتربراي 
براي همه انگــل هــا بــود. مرحلــه  c° 72 دقیقه 1مدت ه ب

دقیقــه  7بــه مــدت  c° 72 سیکل طویل سازي نهایی یک
در نهایت لکتروفورز با اســتفاده از ژل  در نظر گرفته شد.

اي نشــان درصد براي ارزیــابی مشــاهده بانــده 5/1اگارز 
  انجام شد. PCRدهنده محصوالت 

  
ــماره  ــدول ش ــاتر یاختصاصــ يهــا یمــرپرا :1ج ، یاوانســ یپانوزوم

  یلریاو جنس ت یجمینابا یابابز، یسبوو یابابز، يبروسه ا یپانوزوماتر
  

Parasite Nucleotidesequences ofprimers (Bp) 

Trypanosomabrucei TR3: 5′-GCGCGGATTCTTTGCAGACGA-3′ and 
TR4: 5′-TGCAGACACTGGAATGTTACT-3' 

 

257 

Babesia bigemina Bg3:TAGTTGTATTTCAGCCTC GCG and 
Bg4:AACATCCAAGCAGCTAHTTAG, 

 

675 

Babesia  bovis Bb1: TTTGGTATTTGTCTTGGTCAT and 
Bb2:ACCACTGTAGTCAAACTCACC 

 

453 

Theileria sp. TheiF:5′-AGTTTCTGACCT ATCAG–3′ and 
TheiR: 5′-TTG CCTTAAACTTCCTTG–3′, 

 

1100 

Trypanosomaevansi TBR1.2F: 5'-CCGGAAGTTCACCGATATTG-3' and 
TBR1.2R: 5ˋ-TTGCTGCGTTCTTCAACGAA-3' 

475 

  

  یافته ها
  یکروسکوپیم شیآزما

 نمونه از 118ون اخذ شده، ـنمونه خ 200از مجموع 

نمونه از شترهاي نر اخــذ گردیــد. در  82شترهاي ماده و 
هاي میکروسکوپی پس از تهیه گسترش ضخیم و ررسیب

ــه ــازك از نمون ــگن ــه روش گیمســا و هــا و رن ــزي ب آمی
) درصــد 4نمونــه ( 8بررسی با میکروسکوپ نوري تعداد 

از نظر حضور انگل تریپانوزوما مثبت بودند. در حالی که 
ــد  ــا مشــاهده نگردی ــه تیلریــا و بابزی ــوده ب ــه آل هــیچ نمون

  ).2(جدول شماره 
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هاي اســتان  آلودگی به انگل تریپانوزوم ها در شتر :2 شماره جدول
  خراسان جنوبی بر اساس جنسیت

  

 مثبت مرفولوژي   تعداد نمونه  جنسیت
  (درصد)تعداد 

 مثبت مولکولی 
  (درصد)تعداد 

  )78/6( 8  )08/5( 6  118  ماده
  )65/3( 3  )44/2( 2  82  نر

 )5/5( 11 )4( 8 200  جمع

  
  نتایج آزمایش مولکولی

) درصــد 3نمونــه ( 6کــه  نتــایج مولکــولی نشــان داد
ــدوده  ــدي در مح ــرف  475داراي بان ــازي و مع ــت ب جف

بــود. همچنــین  یاوانســ پانوزومــایترانگــل  DNA حضور
جفت بازي 257) باند محدوده درصد 5/2نمونه ( 5تعداد 

 پانوزومیترانگل  DNA اند که بیانگر آلودگی بهنشان داده
این مطالعه پس از انجام مراحــل بوده است. در  يابروسه
PCR این  باندي که بیانگر حضور انگل بابزیا و تیلریا در
  ).2و  1شماره  تصاویرنشد (ها باشد دیده نمونه

  

  یلوژنیف زیآنال
  ترســـــــیم درخـــــــت بـــــــا اســـــــتفاده از روش 

Maximum Liklihood  ــا  در برنامــه bootstrap 1000ب
MEGA  یــک نمونــه در این مطالعــه، انجام شد.  8نسخه

 MW425871با شــماره دسترســی  یاوانس یپانوزوماترمثبت 
که در بانک جهانی ژن ثبت شد، براي تجزیــه و تحلیــل 
فیلوژنتیک مورد اســتفاده قــرار گرفــت. نتــایج تجزیــه و 

ایزوله  یاوانس یپانوزوماترتحلیل فیلوژنتیک نشان داد که 
 قــرار )Clade 1( جدا شده در مطالعه حاضر در دسته اول

 Cژنوتایپ  یاوانس پانوزومایترگرفت و قرابت ژنتیکی با 
  ).3داشت (تصویر شماره 

  

  بحث
ایران کشوري بــا شــرایط اقلیمــی متنــوع اســت کــه 

هاي وسیعی از آن تحت تاثیر شرایط آب و هوایی بخش
باشد، در نتیجــه بــا توجــه بــه جمعیــت گرم و خشک می

شــرایط  ساکن در این مناطق و نیاز به سازگاري با چنــین
جوي، شتر به عنوان حیوانی که سازگاري بســیار خــوبی 
جهت زندگی در چنین شرایطی را داراســت، در کشــور 

   .حائز اهمیت است

  

  
  

 تریپانوزوم بروسه ايتصویر ژل الکتروفورز مربوط به  :1تصویر شماره 
نمونــه مثبــت،  6و 3کنترل مثبت، شماره  2 مارکر، شماره 1شماره 
  نه منفینمو 5و  4شماره 

  

  
  

تریپانوزومــا تصــویر ژل الکتروفــورز مربــوط بــه  :2تصــویر شــماره 
: نمونــه مثبــت، 3: کنتــرل منفــی، شــماره Nکنترل مثبت،  :Pاوانسی

  : مارکر M: نمونه منفی و 2و  1شماره هاي 
  

  
ــو ــماره ریتص ــوالی :3 ش ــوژنتیکی ت ــت فیل ــدي ژن درخ ــاي نوکلئوتی    ه

18S rRNA  ایزوله  26مطالعه حاضر همراه  یاوانس پانوزومایترایزوله
  ثبت شده در بانک ژنی یاوانس پانوزومایتر
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 پژوهشی

با توجه به اهمیــت ایــن حیــوان در انتقــال برخــی از 
ها به سایر نشخوارکنندگان و انسان، بررسی راجع بیماري

. شترها در )12(یابدهاي مشترك آن اهمیت میبه بیماري
 گیرنــدهاي مختلف خارجی و داخلی قرار مــیمعرض انگل

آورد و که خسارات اقتصادي قابــل تــوجهی بــه بــار مــی
ها داراي اهمیــت مشــترك بــین انســان و دام برخی از آن

باشــد. ایــن مــی یاوانســ یپانوزوماترها است، از جمله آن
اهلی و وحشی تواند طیف وسیعی از پستانداران انگل می

ــوع خــونگرم را ــان متن ــد و در میزبان ــوده کن ــه  آل   از جمل
اي مــروري کــه . براساس مطالعــه)13(شودانسان دیده می

انجــام شــد،  2019و همکــارن در ســال  Aregawiتوسط 
کشــور جهــان  48طــور طبیعــی در بــه یاوانس یپانوزوماتر

کشور در آســیا،  20گزارش شده است، که از این تعداد 
 4کشــور در آمریکــاي جنــوبی و  7کشور در افریقا،  17

  .)14(کشور در قاره اروپا قرار داشتند
نتایج حاصل از این مطالعه بر روي خون گرفته شده 

ایــن شــترها بــه  درصــد 3نفر شتر بیانگر آلــودگی 200از 
 یپانوزومــاترها بــه انگــل آن درصد 5/2و  یاوانس یپانوزوماتر

ر ســایر باشد. مطالعــات مشــابه انجــام شــده دمی يابروسه
نیــز همچــون ســایر نقــاط جهــان آمارهــاي  ایــرانمنــاطق 

دهــد کــه کنند. مقایسه نتایج نشان میمتفاوتی را بیان می
تقریبا مشابه با  حاضردر مطالعه  یاوانس یپانوزوماترشیوع 

 )،درصد 2/5مطالعات انجام شده در مناطقی مانند مشهد (
ــاد اصــفهان ( ــان و اســتان درصــد 07/1نجــف آب )و کرم

. اما در )15-17(باشد) میدرصد 5/0ستان و بلوچستان (سی
برخی موارد شیوع بــاالتري از تریپانوزومــا هــم از ایــران 

کــه شــیوع انگــل در زابــل طــوريهگزارش شده است، بــ
ــار ــر و همک ــط رنجب ــد 47/19 ناتوس ــین و  درص و زاک

را از جنوب شرق ایران  آن درصد 19نیز شیوع  ناهمکار
. میزان شیوع ایــن انگــل در ســایر )18،19(گزارش نمودند

کــه از آلــودگی  مناطق جهان بسیار متنوع است به طوري
درصــدي در  56درصــدي شــترها در اســپانیا تــا شــیوع  1

  .)20،21(شترهاي سودان گزارش شده است
ــورد  ــااي تریپانوزومــا بروســهدر م   ت بســیار مطالع

  

ــت.  ــده اس ــام ش ــان انج ــر جه ــتر سراس ــدودي در ش   مح
El-Naga  ــال ــاران در س ــر  2016و همک ــور مص در کش

ــر روي  ــه اي ب ــام داده 331مطالع ــتر انج ــس از ش ــد، پ ان
ــی ــولی در بررس ــکوپی و مولک ــاي میکروس ــه  28ه نمون

ــه درصــد 61/12( ــودگی ب ــا بروســه اي) آل را  تریپانوزوم
ــد ــه اي کــه توســط )22(گــزارش کردن و  Diri. در مطالع

در کشور سومالی انجــام شــد در  1989سال  همکاران در
تریپانوزومــا هاي خون شتر آلودگی به نمونه 03/0حدود 
 5/2حاضــر نیــز  . در مطالعه)23(اندرا نشان داده ايبروسه

ــد ــه درص ــه نمون ــوده ب ــتر آل ــون ش ــاي خ ــا ه تریپانوزوم
تــوان بــه دالیــل طور دقیق نمیبودند. اگرچه به ايبروسه

تفاوت در میزان شیوع انــواع تریپانوزوماهــا در شــترهاي 
یــک از ایــن سراسر جهان اشاره کرد، چــرا کــه در هــیچ

 مطالعات هدف بررسی چرایی و چگونگی آلــودگی شــترها
از جملــه عــواملی کــه در . )24(ها نبوده اســتین انگلبه ا

تــوان بــه این مطالعات باعث این تفاوت شده است و مــی
 آن توجه نمود محل زندگی حیوان، شرایط آب و هوایی

گیري، جغرافیاي مورد بررسی و حتی مناطق، نحوه نمونه
طور مثال در مطالعات انجام شــده باشد. بهها میتغذیه آن

ر اقلــیم و مشخص گردید که شترهاي مورد بررسی که د
شرایط متفاوتی رشد و پرورش یافته اند در دسترسی و یا 
عدم دسترسی نــاقلین انگــل تریپانوزومــا بــه ایــن حیــوان 

تواند تاثیر همچنین جنسیت و حتی نوع تغذیه شتر نیز می
  .)25(بسزایی در شیوع متفاوت این انگل در شتر داشته باشد

در مطالعه حاضر، هم در روش میکروسکوپی و هم 
در بررسی مولکولی هیچ موردي از آلــودگی بــه بابزیــا و 

تا حدودي  در مطالعه حاضرتیلریا مشاهده نشد. این یافته 
ــن  ــا مطالعــه ملکشــاهی و همکــاران همخــوانی دارد. ای ب

نفــر  150بر روي  1387اي که در سال محققین در مطالعه
شده شهرستان مشهد به منظور بررســی از شترهاي کشتار 

د، در ـانام دادهـوان انجـهاي خونی در این حیشیوع انگل
ها ـد و تنـــردنـــده نکـا بابزیــا مشاهـــهــونهـیک از نمهیچ

یک مورد انگل تیلریــا را در نمونــه خــون شــتر گــزارش 
با مطالعه رنجبر و  ها در مطالعه حاضراما یافته .)15(کردند
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در اي که این محققین همکاران مغایرت دارد. در مطالعه
هــاي خــونی در به منظور بررسی شــیوع انگــل 1387سال 

شترهاي شهرستان زابل با استفاده از روش میکروسکوپی 
هاي خون اند، پس از بررسی نمونهو مولکولی انجام داده

 هايگونه به آلودگی نمونه، 72آوري شده، از میان جمع
 بابزیــا هــايگونه انواع به آلودگی و درصد 2/6 در تیلریا

از جمله دالیل احتمــالی  .)18(نشان داده شد درصد 45/3
عدم گزارش موارد مثبت پیروپالسمیدا در مطالعه حاضر 

توان به عدم دسترسی کافی نــاقلین ایــن دو انگــل بــه می
ل نگهــداري شــترها، شترها، شرایط بهداشتی مساعد محــ

 اي این حیوانات و مشکالتی در روند تشــخیصدرمان دوره
هاي خــونی جهت تشخیص انگل ها اشاره کرد.این انگل

هــا در شــترها در منــاطق مختلــف به خصوص تریپانوزوم
گردد که شامل روش روش استفاده می 3جهان عمدتا از 

شناسی که همان بررسی میکروسکوپی اســت، رایج انگل
ها بادي ضد تریپانوزومسرولوژي و جستجوي آنتی شرو

 هاي متنــوعدر سرم و باالخره روش مولکولی که از تکنیک
مولکولی جهت تشخیص تریپانوزوم مورد اســتفاده قــرار 

ها، تشــخیص مولکــولی بــه گرفته است. از بین این روش
دلیل حساسیت و ویژگی بسیار باالیی که دارنــد، قابلیــت 

د بدون عالمت و خفیف آلــودگی را تشخیص دقیق موار
تواند در کنترل مخازن آلودگی و جلــوگیري داشته و می

  ها موثر باشد.از انتشار آن به سایر گله
اي ) ناحیهITS )Internal Transcribed Spacerژن 

مناسب براي تجزیه و تحلیل فیلوژنتیــک، ارزیــابی رونــد 
شــود. تکاملی و همچنین تعیین تاکسونومی اســتفاده مــی

 ITS-2و  ITS-1تــر شــامل دو ناحیــه کوچــک ITSناحیه 
 هــاي. که بین نواحی تکراري هسته از جملــه ژن)26(باشدمی

18S rRNA، 5.8S  28وs  ــی ــه ژن ــن ناحی ــرار دارد. ای ق
هــا کپی در ژنــوم دارد. از ایــن تــوالی 200تا  100حدود 

اي و حتــی تنــوع توان براي شناسایی تنوع بــین گونــهمی
ها استفاده کرد. ها و سایر پاتوژننه اي در انگلدرون گو

دهد که بــراي انجــام هاي منتشر شده نشان میاغلب داده
هــاي تریپانوزوماتیــده، اي در انگــلهاي بین گونهمقایسه

باشــد. مــی 5.8Sو  ITS-1متغیرتر از نواحی  ITS-2ناحیه 
) 2007و همکــاران ( Khuchareontawornپیش از این، 

بــراي مشــخص  ITS-2دنــد کــه ناحیــه ژنــی پیشــنهاد کر
کردن تنوع ژنتیکی در گاومیش آبی بســیار کــاربردي و 

  .)27(مفید است
) نشــان دادنــد کــه 2011همچنین عامر و همکــاران (

 هاي نوکلوتیــديدرخت فیلوژنی ترسیم شده براساس توالی
ارسازي و تعیین تنوع کتواند در آشمی ITS-2ناحیه ژنی 

 ژنتیکی در جمعیت شترهاي مصر بسیار مثمرثمر باشــد. ایــن
 اوانســی تریپانوزومــاهــاي محققین نشان دادند که ایزولــه

ــا دیگــر  جــدا شــده از شــترهاي مصــر در یــک شــاخه ب
قرار  ايتریپانوزوما بروسهجدا شده و  تریپانوزوما اوانسی

  .)28(گیرند و تنوع ژنتیکی زیادي مشاهده نشدمی
و تــوالی  ITS-2در مطالعه حاضــر بــا اســتفاده از ژن 

و  TeIr119جدا شده با کد  تریپانوزوما اوانسیثبت شده 
توالی ثبت  26) به همراه MW425871شماره دسترسی (

م درخــت شــده مشــابه در بانــک جهــانی ژن بــراي ترســی
فیلوژنی استفاده شد. نتایج تعیین توالی و بالست کــردن، 

 )=Identify & Query Cover درصــد 100شباهت زیــادي (
جـــدا شــده از شـــتر در زابـــل  تریپانوزومـــا اوانســیبــا 

)KX900449) شــتر در عــراق ،(MH571705 شــتر در ،(
) را نشان داد. نتایج تجزیه و تحلیــل KX898421شیراز (

هاي از میزبان تریپانوزوما اوانسیان داد که فیلوژنتیک نش
مختلف و منطقه جغرافیایی از نظر ژنتیکی متنوع است و 

بنــدي کــرد دســته اصــلی طبقــه هــا را بــه دوتــوان آنمــی
) که ایزوله جدا شده در مطالعــه حاضــر 1 شماره تصویر(

 قرار گرفت. پــورجعفر و همکــاران )Clade 1در دسته اول (
در  ITS-2لــوژنی بــا اســتفاده از ژن طی ترسیم درخت فی

جدا شده از شتر نشان دادند که تنــوع  تریپانوزوما اوانسی
هــاي جــدا شــده از شــترهاي ایــران ژنتیکی در بین ایزوله

طورکلی باید در نظر داشت که تعــداد هب. )29(وجود دارد
طــور مــنظم از کشــورهاي همســایه بــه شــتر قابل تــوجهی

کــه ممکــن اســت بــر روي شوند، مختلف وارد ایران می
در  تریپانوزومــا اوانســیهــاي ناهمگنی و پویایی جمعیت
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رسد ظرفیت ســریع قیم بگذارد. به نظر میتایران تاثیر مس
هــاي و زیــاد ســازگاري ایــن انگــل بــا میزبانــان و محــیط

مختلف می تواند مربوط بــه تنــوع ژنتیکــی بــاالي آن در 
  .)30(سراسر جهان باشد

، چهار ژنوتیپ خــاص )2007ساراتفان و همکاران (
در شــش میزبــان مختلــف (فیــل،  تریپانوزووما اوانسیاز 

، خــوك و گــوزن) براســاس تکنیــک اسب، بوفالو، گاو
PCR-RFLP  از ژن انتقال دهنــده گلــوکز واقــع شــده در

این انگل گزارش کردنــد. بــا ایــن حــال،  10کروموزوم 
ها براي نشان دادن تنــوع ژنتیکــی ایــن انگــل در هــر داده

  .)31(طور جداگانه کافی نبودنده میزبان ب
در مطالعه حاضر نتیجه آنالیز فیلوژنی نشــان داد کــه 

شده از خراسان جنــوبی شــباهت  جدا تریپانوزوما اوانسی

ثبــت شــده  تریپانوزوم اوانســی Aبا ژنوتایپ  درصد 100
  باشد.در بانک جهانی ژن داراي قرابت بسیار زیادي می

ــه بررســی  ،مطالعــه حاضــر ــه در زمین ــین مطالع اول
میکروسکوپی و مولکولی عامل بیماري ســورا در اســتان 

از  باشــد. نتــایج ایــن مطالعــه حــاکیخراسان جنوبی مــی
ــوجهی از  ــل ت ــبتا قاب ــیوع نس ــیش ــا اوانس در  تریپانوزوم

شترهاي منطقــه شــرق ایــران اســت. بنــابراین نتــایج ایــن 
مطالعــه بــر لــزوم نیــاز بــه یــک سیســتم نظــارت دقیــق و 

نیــاز اقــدامات کنتــرل مطالعات ارزیــابی بــه عنــوان پــیش
هاي انگلی خــونی در شــترهاي خراســان جنــوبی بیماري

تر با تمرکز بر ناقلین حقیقات بیشتأکید دارد. همچنین ت
و ارزیــابی عوامــل  ايبروســهو  تریپانوزوما اوانســیانگل 

 خطر آن مورد نیاز است.
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