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در   کوهانهیک  شتر شده سقط  هایدر جنین تریپانوزوما اوانسیشیوع  میزانبررسی 

 شرق و مرکز ایران
 

 2،  حسن ممتاز*1نصیر رفعتی

 
 ایران.   -آزاد واحد شهرکرد، شهرکرد دانشگاه دامپزشکی، يدانشکده اي،حرفه دکتراي يآموختهدانش .1

 ایران.  -آزاد واحد شهرکرد، شهرکرد دانشگاه دامپزشکی، يدانشکده ،میکروبیولوژي گروه .2

 
 1400ماه دي  4 پذیرش:             1400ماه فروردین 23دریافت: 

انواع مختلف حیوانات   دریا سورا  تریپانوزومیازتک یاخته خونی است که باعث  انگل یک( Trypanosoma evansi) تریپانوزوما اوانسی      

 ژنوم منظور بررسی حضوربه  پژوهشاین   سقط جنین در شتر است.  تریپانوزومیازاثرات اقتصادي  یکی از   شود.میشتر و اسب  اهلی مانند  

  225  پژوهشدر این    .انجام شد   PCR روشبا    (Camelus dromedaries)  کوهانهیکشتر    شده  هاي سقطدر جنین  اوانسی  اتریپانوزوم

  38نشان داد که    پژوهشنتایج این    .ایران جمع آوري شد   و مرکز  قهاي شتر در شر هاي سقط شده از گله از جنین  شیردان عدد محتواي

حاضر نشان دهنده حضور    پژوهشهاي  یافته  آلوده بودند.  اوانسی  اتریپانوزومژنوم   نمونه جنین سقط شده با  225درصد( مورد از  90/16)

هم سقط جنین  م   یکی از عوامل تریپانوزومیاز  دهد کهمینشان    م بالینی شترهاي مادهبا توجه به عالی  و است    تریپانوزومیاز  باالیی از عفونت

ل  براي کاهش ضررهاي اقتصادي این انگ  هاي بندپاکنترلی از قبیل حذف ناقل هاي  است و برنامه   درشترهاي  مناطق مرکزي و شرق ایران

شترهاي ماده به  هاي سقط شده  نین جبراي اولین بار یک انگل در محتویات شیردان    پژوهشدر این   اي در ایران ضروري است.تک یاخته

 اصلی سقط جنین در ایران تشخیص داده شد.   لعلیکی از  عنوان  

 .PCRسقط جنین،  سورا،  تریپانوزوما اوانسی،،  کوهانهیک   : شترکلیدی هایواژه 

 

 مقدمه 

یک انگل    (Trypanosoma evansi)تریپانوزوما اوانسی

یاخته باعث    یخون  تک  که  س  تریپانوزومیازاست  در    اوریا 

شتر و اسب  اهمیت این بیماري در    شود.می  هاي اهلیدام

و   گاو  به  بیشتر  نسبت  اوانسی  .استگاومیش    تریپانوزوما 
تریپانوزوماي   سال  زابیمارياولین  در  که  در    1880ست 

بسیاري از نقاط    در  تریپانوزومیاز. (22)  شناسایی شد هند  

و فیلیپین،  چین،  سریالنکا،  پاکستان،  مانند  تنام،  یجهان 

و   مرکزي  آمریکاي  و  خاورمیانه  برونئی،  مالزي،  اندونزي، 

اولین بار . (18)  جنوبی تشخیص داده شده است ایران    در 

شناسایی    تریپانوزوما اوانسی  1310در سال    رفیعیاز سوي  

ممکن است با تب باال،    فرم حاد در شتر  ا درسور  .(8)  شد

اهی  گه  البت  ،باشدهمراه    ناگهانی   کم خونی، ضعف و مرگ

مدت  م یعالاوقات   ماه   به  میبه  نیز  چند    . انجامدطول 

)نشانه متناوب  تب  با  بیماري  سانتی  41هاي  د(،  گرادرجه 

 ،ظاهري خشن  دامشود و  تقریبا حدود یک هفته ظاهر می

سیخ  موهاي    رونده،دچار ضعف پیشد و  کرخت دارو    کسل

، از دست دادن اشتها و وزن، سقط جنین، ادم )بخش  شده

(، کم  غالف غضیب، پستان یا اسکروتوم و  ایین بدنپ ي  ها

هاي پتشی یا  و خونریزي پریده رنگخونی با غشاي مخاطی 

گروه  .است  اکیموز میتمام  سنی  شوند،  هاي  آلوده  توانند 

معموال  به  اما  درگیري  شیرگرفتن   راوس  احتمال  از  پس 

عصبینشانهشود.  بیشتر می تشنج  هاي  دورهمانند    اي هاي 

تواند  میدوره کمون بیماري  .  شودات مشاهده میاوق گاهی  

به سال  انجامدچند  می  .(9  و  2،  1)  طول  انگل  تواند  این 

مکانیکی  به سويصورت  مانند    خوارخون  هايمگس  از 

منتقل   (Stomoxys)  اصطبل  و مگس  (Tabanus)  خرمگس

ها در آفریقا، آسیا و آمریکاي جنوبی این مگس. حضور  شود

آندمیبه عفونت   .(20)  است  کصورت  قطعی  تشخیص 

اوانسیبا یا    تریپانوزوما  خون  در  انگل  تظاهرات  بر  مبتنی 

با  .  هاي سقط شده استآلوده مانند جنین  داممایعات بافت  

 همیشه موفق  با این روشاین حال در شتر، تشخیص انگل  

 چکیده

mailto:nasir.rafati@gmail.com
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خصوص در که سطح پارازیتمی به  به دلیل آن  ،یستآمیز ن

مکان سقط جنین در  و ا  کم استمرحله مزمن اغلب بسیار  

یر پ سقط جنین بیشتر در شترهاي  .  این مرحله وجود دارد

زمینه  بیماري  داشتن  یا  و  تغذیه ضعیف  که سیسنم با  اي 

الترین نسبت  با  شود. ایمینی را ضعیف کند بیشتر دیده می

استان در  بیماري  به  اصفهان  ابتالي  و  فارس،کرمان  هاي 

ان و بلوچستان ال در سیستترین نسبت ابتدیده شده و کم

هاي متعددي  روش  .(28  و  24  ،22)  و خوزستان بوده است

اما    ،وجود دارد  تریپانوزوما اوانسی   با  براي تشخیص عفونت

یک روش    (PCR)  زرا اي پلیمواکنش زنجیره  میان،   این  در

براي تشخیص عفونت جنین    اختصاصی و با حساسیت باال 

می  انجام  .(17و3)شودمحسوب  از   پژوهشاین    هدف 

هاي سقط شده  در جنین   تریپانوزوما اوانسی سایی ژنوم  شنا

روش شناسایی    PCR  به  عللبراي  از  عمده    یکی 

اثراسقط  کاهش  براي  شتر  در  این جنین  اقتصادي  ت 

 . استعفونت پروتوزاي 

 

 کار مواد و روش  

 عدد محتواي  225،  1399  پاییزتا    1396  تابستاناز  

جنین   شیردان گلشده    سقط  هاياز  شتر  هاز  در  هاي 

)جدول   جمع آوري شد  کشور و مرکزي    هاي شرقیاستان 

  سقط  هاياز جنین   شیردان  ها تنها محتوايتمام نمونه(.  1

و   شده  آوري  جمع  آسپتیک  شرایط  تحت  که  بود  شده 

آزمایشگاه به  استان    بالفاصله  دامپزشکی  کل  اداره 

  ی تمام  . انتقال یافتند  چهارمحال و بختیاري بخش مولکولی

فرایند   برداري درنمونه   از  پس  و  متناوب  ورتص  به  هانمونه 

 قرار گرفتند. آزمایش 

 
 در شرق و مرکز ایران  تریپانوزوم اوانسیتوزیع فراوانی مناطق آلوده به ژنوم    -1 جدول

 فارس  جمع 
 سیستان و 

 بلوچستان 
 یزد کرمان  سمنان 

 خراسان

 جنوبی 

 خراسان

 رضوي 

 خراسان

 شمالی 
 نام استان 

225 25 35 20 28 19 36 32 30 
 تعداد نمونه 

 

38 2 10 0 5 3 7 5 6 
 تعداد نمونه 

 مثبت

 درصد فراوانی  20 6/15 4/19 7/15 9/17 - 6/28 8 9/16

 

محتوايمیلی  30مقدار   جنین   شیردان  لیتر  هاي  از 

حیوان    سقط هر  از  استریل    باشده  جمع   16سایزسوزن 

هاي  از جنین   نشیردا  از محتویات  ژنومی  DNA  .آوري شد

از    قطس استخراج  شده  بر    DNA  (Cinnagen,Iran)کیت 

شد  شرکت  دستورالعملاساس   استخراج    . سازنده 

نور  DNAغلظت چگالی  روش    nm260يدر  به  توجه  با 

شده   داده  سويشرح  همکاران    Sambrook  از  سال و  در 

 . (27) گیري شداندازه، 2001

اوانسی  ISG75ژنتکثیر    براي در    تریپانوزوما 

شنه نمو اخذ  توالی  ده هاي  با  الیگونوکلئوتید  پرایمرهاي    از 

و همکاران در سال    Chansiri  از سويکه    2جدول شماره  

هر واکنش  در(.  5)شد  است، استفادهشرح داده شده    2002

خون   DNA  از  و   منفی  کنترل  عنوان  به  مقطر  آب  از

  مثبت   کنترل  عنوان  به  بالینی  تریپانوزومیاز  به  شترآلوده

گردیاستفاد یک  شرایط    د.ه  شامل  ژن  تکثیر  براي  دمایی 

  30،  دقیقه  4گراد به مدت  درجه سانتی94سیکل حرارتی  

  56،  دقیقه  1گراد به مدت  درجه سانتی  94سیکل تکراري  

گراد  درجه سانتی  72،  دقیقه  1گراد  به مدت  درجه سانتی

مدت   انتهایی    1به  سیکل  یک  و  درجه   72دقیقه 

به مدت  یتسان بود د  5گراد  روي    PCRصول  مح  .(5)قیقه 

ولت الکتروفورز و از   80درصد در ولتاژ ثابت    1ژل آگاروز  

  DNA ladder 100 ژل حاصله تصویربرداري و ثبت گردید. 

آلمان( براي تعیین طول    ز)ساخت شرکت فرمنتا  جفت باز

عنوان   به  شده  تکثیر  مولکولی قطعه  وزن  مارکر  یک 

 . استفاده شد
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1400تان پاییز و  زمس  

نمونه هاي شیردان جنین هاي سقط شدن شترهاي یک کوهانه در مناطق مرکزي  تریپانوزوم اوانسی  ژنوم ایی رها در شناس توالی پرایم -2 جدول

 وشرقی ایران 

 هدف )ژن( (bpاندازه قطعه ) توالی پرایمر 

F: 5'- GCGCGGATTCTTTGCAGACGA-3' ' 257 ISG75 
R: 5'- TGCAGACACTGGAATGTTACT-3' 

 

 نتایج 

شیرنم  225تعداد   مایع  از    اخذ  دانونه  شده 

بهجنین  شتر  شده  سقط  به   هاي  آلودگی  ارزیابی  منظور 

ها  در نمونه   ISG75با هدف ردیابی ژن    اوانسی  اتریپانوزوم

روش   تعداد،    PCRبه  این  از  که  شدند  نمونه   38بررسی 

 .(1)جدول    بودند  ،درصد( واجد قطعه ژنی مربوط  90/16)

ژن الکتروفورز    توالی  از    ا وزومتریپان  ISG75ژن  حاصل 
نمونه   1  شکلدر    اوانسی که  است  شده  داده  هاي  نشان 

قطعه    ،مثبت باز   257واجد  آزمایش    جفت    PCRدر 

 .هستند

 

 
ساخت شرکت  جفت باز،  M ،ladder  (100خط هاي جنین سقط شده. در نمونه تریپانوزومیازتشخیص عفونت   به منظور  الکتروفورز ژل آگارز -1 شکل

 دهد.هاي منفی را نشان مینمونه  6 و 5 ،4 نمونه مثبت و خط  3خط  کنترل مثبت، 2رل منفی، خطکنت 1خط   ،)انلم آ زفرمنتا

 

 بحث

علل    ، یکی ازتریپانوزوما اوانسی  عامل   با   تریپانوزومیاز

بسیاري از    هاي اهلی دردام  اقتصادي درضررهاي    يعمده

 وهشژپ نتایج حاصل از این    .آیدبه حساب مینقاط جهان  

  نمونه جنین   225از  مورد  (  درصد9/16)  38نشان داد که  

شده به  سقط  آلوده  ایرانی  شترهاي   تریپانوزومیاز   در 

شده   مطالعاتاند.  بوده   تریپانوزومیازعفونت    بارهدر    انجام 

دهنده    ،شده  سقطجنین    و  در خون  فراوانی  نشان  درصد 

سقط   ، یبا نارسایی تولید مثل  این عفونت پروتوزوایی  باالیی

کاهش   و  شتر  باروريمیزان  جنین  است.  در  در   بوده 

گرفته    پژوهش  در    Gutierrez  سوي  از صورت  همکاران  و 

نوزادان در 2010سال   ، شیوع سقط جنین و مرگ و میر 

عفونت با  اوانسی  ارتباط  شتر  تریپانوزوما  جزیره  در  در  ها 

شد)  درصد  30،  قناري و  یعال  .(12و10گزارش  بالینی  م 

در شتر   ریپانوزوما اوانسیت  ناسی ناشی ازب شآسیضایعات  

عالوه بر این،  .  (4)تشخیص قطعی قابل اعتماد نیستند  براي

انگل در خون   دشوار   متناوب  پارازیتمی  ه دلیلبتشخیص 

سرولوژیکیآزمایش  است. تشخیص    که  هاي  براي 

انجام    تریپانوزومیاز شتر  تست  میدر  شامل  شود 

-Ab) االیز  و  (card agglutination)کارتآگلوتیناسیون  

ELISA)کلی  به   .است براي فنونطور  سرولوژي  هاي 

مفید  گذشته  عفونت  تشخیص بوده  تشخیص  براي  اما   ،

با فعال  اوانسی  عفونت  نیستتریپانوزوما  براي    .ندمناسب 

پروب مشکل،  این  به  هیبریداسیون هاي  رسیدگی 
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توسعه داده تریپانوزوما اوانسی  نوکلئیک براي تشخیصاسید

و  شد غلظت   ،است  ه گردیدارزیابی  ه  حال  این    ژنوم  با 

اوانسی نمونه   تریپانوزوما  است  در  ممکن  مشکوک  هاي 

باشد و از این   هیبریداسیون  کمتر از حد تشخیص آزمایش

نیاز  بنابراین    ،منفی کاذب ایجاد شودرو ممکن است موارد  

سریع،    فنونوسعه  تبه   تشخیص  براي  مولکولی  تشخیصی 

رایط مختلف  در ش  یتریپانوزوما اوانساختصاصی  حساس و  

هاي بالینی و بررسی اپیدمیولوژیک از جمله بررسی بیماري

برنامه  هابیماري در  همچنین  کنترلو  طور  هاي  به  ی 

  PCRامروزه   .(23  و   19  ،7  ،6  ، 1)  شوداي آشکار میفزاینده

و    به حساس  بسیار  آزمایش  براي اختصاصی  عنوان 

تریپانوزوم  میاستفادها  تشخیص  حا  ، (16)  ودشه  این  ل  با 

ایران  PCRتست   طور  در  گسترده    به  و  براي    روتین 

اوانسی  تشخیص شتر    تریپانوزوما  استدر  نشده    .استفاده 

این   یکپژوهشدر  و    تست  ،  حساس   اختصاصیسریع، 

تشخیص اوانسی  براي  محتواي  تریپانوزوما    شیردان   در 

شده جنین  سقط  شتر  هاي    PCR  روشبا  کوهانه  کی   در 

درشد.    صیفوت روش  براي   یتحقیقات  مطالعات   دیگر  این 

مناطق    در سایردر شتر    تریپانوزوما اوانسی   تشخیص شیوع

و مصر  سودان، استرالیا  مختلف جهان مانند کنیا، اسرائیل،

اسماعیلیه   در  پژوهشی  در  .(29  و  15)  استاستفاده شده

نتیجه نمونه  PCR  مصر،  شتر روي  شده  اخذ  خون  هاي 

آنشان داد   باکه درصد  اوانسیتریپانو  لوده شدن  بین    زوما 

میزان   .(25  و  21  ،11)   استبوده    درصد  46تا    10

در برخی از کشورهاي همسایه نیز    تریپانوزومیازدرگیري با  

و همکاران در   Hasanکه  پژوهشی  در    است.  گزارش شده

در    150روي    2006سال   سرولوژي  روش  به  شتر  راس 

  گزارش شد.   %4د، میزان آلودگی  کشور پاکستان انجام دادن 

اوانسیانی شیوع  فراو به سمت    پیوسته به طور   تریپانوزوما 

سعودي،  عربستان  جمله  از  عرب  جزیره  شبه  در  شرق 

اسرائیل اردن،  امارات متحده عربی،  لبنان، سوریه،  عمان،   ،

ترکیه   و  در    استعراق  گاه  به  گاه  رکود  یک  با  حتی  و 

همچنین در افغانستان دیده  و  ن  بلغارستان، ایران ، قزاقستا

گردش   ،در داخل یک کشور آلوده.  ( 26  و  13  ،7)  شودمی

به است  آزاد  تقریبا  با  انگلی  به ظاهرخصوص  سالم    ناقالن 

 و همچنین با حیوانات حساس مانند شتر و  اوسانانگ  :مانند 

می،  قاطر عالکه  با  ناقالنی  یا  م یتوانند    تحت  خفیف 

 کشور دیگریک کشور به    ت ازانتقال عفون .باشند  کلینیکی

آن دلیل  ممکن   تشخیص  که  به  غیر  اوقات  گاهی  عفونت 

مناطق و   است به  ورود  اجازه  است  ممکن  آلوده  حیوانات 

عفونی صورت    غیر  باشند،  از   .گیردمیداشته  دیگر  یکی 

انگل،  جنبه  این  است    بالینی  تحتیا    بالینی  فرمهاي مهم 

میزبان   چند  در  است  ممکن  نواکه  یا  مختلفو  رخ   حی 

براي اولین    2009در سال  و همکاران  Raoofi   . (12)  دهد

ایران،   در  دوکوهانه  تریپانوزومیازبار  شتر   Camelus)  در 

bactrianus)   موش به  تزریق  و  اسمیر  تهیه  روش  به  را 

کردآزمایشگاهی،   این    . ندگزارش  با  پژوهشدر  عفونت   ،

(.  24)  ودتریپانوزوم و سقط ناشی از این عامل قابل توجه ب

قطعی تظاهرات   تریپانوزوما با عفونت  تشخیص  بر  متکی 

آلوده است بافت حیوانات  یا مایعات  این    .انگل در خون  با 

اغلب    خصوص در مرحله مزمنبه  حال، در شتر، پارازیتمی

و بهتلقی  . استنوسان    داراي  کم  آزمایشگاهی    حیوانات ح 

  تریپانوزوما اوانسی یک روش بسیار حساس براي تشخیص  

پارازیتمی پروب  است.پایین    در    DNA  هايخوشبختانه، 

از   از  و ما می  استدر دسترس    ها تریپانوزومخاصی  توانیم 

کنیمگونه  PCR  طریق شناسایی  را  تریپانوزوم    ، 14)  .هاي 

که براي اولین بار   آن است  پژوهشاهمیت این  ؛  (28  و  22

  شتر  سقط شده  هاي جنین   شیردانیک انگل در محتویات  

بالینی یکی  به عنوان    بودند،  تریپانوزومیاز که داراي عالیم 

 .در ایران تشخیص داده شد  شتر اصلی سقط جنین لعلاز 

عنوان یک PCR   کند که روشتوصیه می  پژوهش این   به 

براي تشخیص عفونت اوانسی  روش معمول  در   تریپانوزوما 

شود استفاده  موان  PCR  روش  اصلی  یت مز  . شتر  رد بود 

هاي  انگلهاي  غیر حساس به سایر گونهنیز  و    مثبت کاذب 

  نیز   ناقلاین آزمایش براي پیدا کردن حیوانات  .  است  خونی

مناسب است و یک سنجش کمی سنجیده شده است که  

و اپیدمیولوژیک  بررسی  بهبود  براي  درمان   میزان  از  بعد 

عالوه بر این براي طراحی   ؛دارویی در ایران سودمند است

  ، آندمیک مفید است  مناطقدر    تریپانوزومیازمه کنترل  برنا

نشان داد که حضور باالیی    پژوهش هاي این  یافته  مچنینه

از    تریپانوزومیاز  از عفونت از    لعلیکی  مهم سقط جنین و 

 . ایران است در اقتصادي شتر  سرمایه دست رفتن 
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 و تشکر   قدردانی

را از نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و امتنان خود  

ادار کارشناسان  و  دامپزشرؤسا  هاي  شبکه  و  کل  کی  ات 

یان سینا نظیفی، علی  هاي اخذ نمونه و همچنین آقااستان 

نادري،    سوگند ها  خانم  ،جعفري، دانیالغالمیاحمدي، اکبر

 دارند.  مهسا قادري، مینا مطلبی و ماندانا رضایی اعالم می
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     Trypanosoma evansi is a blood parasite protozoan that causes trypanosomiasis or surra in variety of economic 

valued animals such as camels and horses. One of the economic impacts of trypanosomiasis is abortion in camel. 

Present study was conducted to investigate the presence of T.evansi DNA in aborted fetuses of Iranian unicorn 

camel (Camelus dromedaries) using PCR method. In this study 225 abomasal contents of aborted fetuses were 

collected from camel herds in the east and center of Iran. The results of this study showed 38 (16.9 %) of 225 

aborted fetuses were infected with genotype T.evansi. The findings of this study indicate a high presence of 

trypanosomiasis infection and according to the clinical signs of female camels, trypanosomiasis is one of the 

important factors to abortion in camels and take control programs, such as removal of artheropoda carriers to 

reduce the economic losses of this protozoan parasite in Iran are necessary. In this study, for the first time, a 

parasite was detected as the main cause of abortion in Iran in the contents of the aborted fetuses of female 

camels. 
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