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چکیده
تریپانوزوما اوانسی ( )Trypanosoma evansiیک انگل تک یاخته خونی است که باعث تریپانوزومیاز یا سورا در انواع مختلف حیوانات
اهلی مانند شتر و اسب میشود .یکی از اثرات اقتصادي تریپانوزومیاز سقط جنین در شتر است .این پژوهش بهمنظور بررسی حضور ژنوم
تریپانوزوما اوانسی در جنینهاي سقط شده شتر یککوهانه ( )Camelus dromedariesبا روش  PCRانجام شد .در این پژوهش 225
عدد محتواي شیردان از جنینهاي سقط شده از گلههاي شتر در شرق و مرکز ایران جمع آوري شد .نتایج این پژوهش نشان داد که 38
(16/90درصد) مورد از  225نمونه جنین سقط شده با ژنوم تریپانوزوما اوانسی آلوده بودند .یافتههاي پژوهش حاضر نشان دهنده حضور
باالیی از عفونت تریپانوزومیاز است و با توجه به عالیم بالینی شترهاي ماده نشان میدهد که تریپانوزومیاز یکی از عوامل مهم سقط جنین
درشترهاي مناطق مرکزي و شرق ایران است و برنامههاي کنترلی از قبیل حذف ناقلهاي بندپا براي کاهش ضررهاي اقتصادي این انگل
تک یاختهاي در ایران ضروري است .در این پژوهش براي اولین بار یک انگل در محتویات شیردان جنینهاي سقط شده شترهاي ماده به
عنوان یکی از علل اصلی سقط جنین در ایران تشخیص داده شد.
واژههای کلیدی :شتر یککوهانه ،تریپانوزوما اوانسی،سورا ،سقط جنین.PCR ،

مقدمه
تریپانوزوما اوانسی) (Trypanosoma evansiیک انگل
تک یاخته خونی است که باعث تریپانوزومیاز یا سورا در
دامهاي اهلی میشود .اهمیت این بیماري در شتر و اسب
نسبت به گاو و گاومیش بیشتر است .تریپانوزوما اوانسی
اولین تریپانوزوماي بیماريزاست که در سال  1880در
هند شناسایی شد ( .)22تریپانوزومیاز در بسیاري از نقاط
جهان مانند پاکستان ،سریالنکا ،چین ،فیلیپین ،ویتنام،
اندونزي ،مالزي ،برونئی ،خاورمیانه و آمریکاي مرکزي و
جنوبی تشخیص داده شده است ( .)18در ایران اولین بار
از سوي رفیعی در سال  1310تریپانوزوما اوانسی شناسایی
شد ( .)8سورا در فرم حاد در شتر ممکن است با تب باال،
کم خونی ،ضعف و مرگ ناگهانی همراه باشد ،البته گاهی
اوقات عالیم به مدت چند ماه نیز بهطول میانجامد.
نشانههاي بیماري با تب متناوب ( 41درجه سانتیگراد)،
تقریبا حدود یک هفته ظاهر میشود و دام ظاهري خشن،

کسل و کرخت دارد و دچار ضعف پیشرونده ،موهاي سیخ
شده ،از دست دادن اشتها و وزن ،سقط جنین ،ادم (بخش
هاي پایین بدن ،پستان یا اسکروتوم و غالف غضیب) ،کم
خونی با غشاي مخاطی رنگپریده و خونریزيهاي پتشی یا
اکیموز است .تمام گروههاي سنی میتوانند آلوده شوند،
اما معموال احتمال درگیري به سورا پس از شیرگرفتن
بیشتر میشود .نشانههاي عصبی مانند تشنجهاي دورهاي
گاهی اوقات مشاهده میشود .دوره کمون بیماري میتواند
چند سال بهطول انجامد ( 2، 1و  .)9این انگل میتواند
بهصورت مکانیکی از سوي مگسهاي خونخوار مانند
خرمگس ) (Tabanusو مگس اصطبل ) (Stomoxysمنتقل
شود .حضور این مگسها در آفریقا ،آسیا و آمریکاي جنوبی
بهصورت آندمیک است ( .)20تشخیص قطعی عفونت
باتریپانوزوما اوانسی مبتنی بر تظاهرات انگل در خون یا
مایعات بافت دام آلوده مانند جنینهاي سقط شده است .با
این حال در شتر ،تشخیص انگل با این روش همیشه موفق
93

* پست الکترونیکی نویسنده مسئولnasir.rafati@gmail.com :

دوره  - 15شماره 2
شیوع تریپانوزوما اوانسی در جنینهاي سقط شده شتر یککوهانه

سقطجنین در شتر براي کاهش اثرات اقتصادي این
عفونت پروتوزاي است.

آمیز نیست ،به دلیل آن که سطح پارازیتمی بهخصوص در
مرحله مزمن اغلب بسیار کم است و امکان سقط جنین در
این مرحله وجود دارد .سقط جنین بیشتر در شترهاي پیر
با تغذیه ضعیف و یا داشتن بیماري زمینهاي که سیسنم
ایمینی را ضعیف کند بیشتر دیده میشود .باالترین نسبت
ابتالي به بیماري در استانهاي فارس،کرمان و اصفهان
دیده شده و کمترین نسبت ابتال در سیستان و بلوچستان
و خوزستان بوده است ( 24 ،22و  .)28روشهاي متعددي
براي تشخیص عفونت با تریپانوزوما اوانسی وجود دارد ،اما
در این میان ،واکنش زنجیرهاي پلیمراز ) (PCRیک روش
اختصاصی و با حساسیت باال براي تشخیص عفونت جنین
محسوب میشود(3و .)17هدف از انجام این پژوهش
شناسایی ژنوم تریپانوزوما اوانسی در جنینهاي سقط شده
به روش  PCRبراي شناسایی یکی از علل عمده

مواد و روش کار
از تابستان  1396تا پاییز  225 ،1399عدد محتواي
شیردان از جنینهاي سقط شده از گلههاي شتر در
استانهاي شرقی و مرکزي کشور جمع آوري شد (جدول
 .)1تمام نمونهها تنها محتواي شیردان از جنینهاي سقط
شده بود که تحت شرایط آسپتیک جمع آوري شده و
بالفاصله به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان
چهارمحال و بختیاري بخش مولکولی انتقال یافتند .تمامی
نمونهها به صورت متناوب و پس از نمونهبرداري در فرایند
آزمایش قرار گرفتند.

جدول  -1توزیع فراوانی مناطق آلوده به ژنوم تریپانوزوم اوانسی در شرق و مرکز ایران
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مقدار  30میلیلیتر محتواي شیردان از جنینهاي
سقط شده از هر حیوان با سوزن استریل سایز 16جمع
آوري شد DNA .ژنومی از محتویات شیردان از جنینهاي
سقط شده از کیت استخراج  )Cinnagen,Iran( DNAبر
اساس دستورالعمل شرکت سازنده استخراج شد.
غلظت DNAدر چگالی نوري 260nmبا توجه به روش
شرح داده شده از سوي  Sambrookو همکاران در سال
 ،2001اندازهگیري شد (.)27
براي تکثیر ژن ISG75تریپانوزوما اوانسی در
نمونههاي اخذ شده از پرایمرهاي الیگونوکلئوتید با توالی
جدول شماره  2که از سوي  Chansiriو همکاران در سال
 2002شرح داده شده است ،استفاده شد( .)5درهر واکنش
از آب مقطر به عنوان کنترل منفی و از  DNAخون
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شترآلوده به تریپانوزومیاز بالینی به عنوان کنترل مثبت
استفاده گردید .شرایط دمایی براي تکثیر ژن شامل یک
سیکل حرارتی 94درجه سانتیگراد به مدت  4دقیقه30 ،
سیکل تکراري  94درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه56 ،
درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه 72 ،درجه سانتیگراد
به مدت  1دقیقه و یک سیکل انتهایی  72درجه
سانتیگراد به مدت  5دقیقه بود( .)5محصول  PCRروي
ژل آگاروز  1درصد در ولتاژ ثابت  80ولت الکتروفورز و از
ژل حاصله تصویربرداري و ثبت گردید100 DNA ladder .
جفت باز (ساخت شرکت فرمنتاز آلمان) براي تعیین طول
قطعه تکثیر شده به عنوان یک مارکر وزن مولکولی
استفاده شد.
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جدول  -2توالی پرایمرها در شناسایی ژنوم تریپانوزوم اوانسی نمونه هاي شیردان جنین هاي سقط شدن شترهاي یک کوهانه در مناطق مرکزي
وشرقی ایران

هدف (ژن)

اندازه قطعه ()bp

توالی پرایمر

ISG75

257

' 'F: 5'- GCGCGGATTCTTTGCAGACGA-3

نتایج
تعداد  225نمونه مایع شیردان اخذ شده از
جنینهاي سقط شده شتر به منظور ارزیابی آلودگی به
تریپانوزوما اوانسی با هدف ردیابی ژن  ISG75در نمونهها
به روش  PCRبررسی شدند که از این تعداد 38 ،نمونه

'R: 5'- TGCAGACACTGGAATGTTACT-3

( 16/90درصد) واجد قطعه ژنی مربوط ،بودند (جدول .)1
توالی ژن حاصل از الکتروفورز ژن  ISG75تریپانوزوما
اوانسی در شکل  1نشان داده شده است که نمونههاي
مثبت ،واجد قطعه  257جفت باز در آزمایش PCR
هستند.

شکل  -1الکتروفورز ژل آگارز به منظور تشخیص عفونت تریپانوزومیاز در نمونههاي جنین سقط شده .خط  100( ladder ،Mجفت باز ،ساخت شرکت
فرمنتاز آلمان( ،خط  1کنترل منفی ،خط 2کنترل مثبت ،خط  3نمونه مثبت و خط  5 ،4و  6نمونههاي منفی را نشان میدهد.

بحث
تریپانوزومیاز با عامل تریپانوزوما اوانسی ،یکی از علل
عمدهي ضررهاي اقتصادي در دامهاي اهلی در بسیاري از
نقاط جهان به حساب میآید .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان داد که 16/9( 38درصد) مورد از  225نمونه جنین
سقط شده در شترهاي ایرانی آلوده به تریپانوزومیاز
بودهاند .مطالعات انجام شده در باره عفونت تریپانوزومیاز
در خون و جنین سقط شده ،نشان دهنده درصد فراوانی
باالیی این عفونت پروتوزوایی با نارسایی تولید مثلی ،سقط
جنین و کاهش میزان باروري در شتر بوده است .در
پژوهش صورت گرفته از سوي  Gutierrezو همکاران در
سال  ،2010شیوع سقط جنین و مرگ و میر نوزادان در

ارتباط با عفونت تریپانوزوما اوانسی در شترها در جزیره
قناري 30 ،درصد گزارش شد(10و .)12عالیم بالینی و
ضایعات آسیب شناسی ناشی از تریپانوزوما اوانسی در شتر
براي تشخیص قطعی قابل اعتماد نیستند( .)4عالوه بر این،
تشخیص انگل در خون به دلیل پارازیتمی متناوب دشوار
است .آزمایشهاي سرولوژیکی که براي تشخیص
تریپانوزومیاز در شتر انجام میشود شامل تست
آگلوتیناسیون کارت( )card agglutinationو االیز(Ab-
)ELISAاست .بهطور کلی فنونهاي سرولوژي براي
تشخیص عفونت گذشته مفید بوده ،اما براي تشخیص
عفونت فعال باتریپانوزوما اوانسی مناسب نیستند .براي
رسیدگی به این مشکل ،پروبهاي هیبریداسیون
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اسیدنوکلئیک براي تشخیصتریپانوزوما اوانسی توسعه داده
شده و ارزیابی گردیده است ،با این حال غلظت ژنوم
تریپانوزوما اوانسی در نمونههاي مشکوک ممکن است
کمتر از حد تشخیص آزمایش هیبریداسیون باشد و از این
رو ممکن است موارد منفی کاذب ایجاد شود ،بنابراین نیاز
به توسعه فنون تشخیصی مولکولی براي تشخیص سریع،
حساس و اختصاصی تریپانوزوما اوانسی در شرایط مختلف
از جمله بررسی بیماريهاي بالینی و بررسی اپیدمیولوژیک
بیماريها و همچنین در برنامههاي کنترلی به طور
فزایندهاي آشکار میشود ( 19 ،7 ،6 ،1و  .)23امروزهPCR
به عنوان آزمایش بسیار حساس و اختصاصی براي
تشخیص تریپانوزومها استفاده میشود ( ،)16با این حال
تست  PCRدر ایران به طور روتین و گسترده براي
تشخیص تریپانوزوما اوانسی در شتر استفاده نشده است.
در این پژوهش ،یک تست سریع ،حساس و اختصاصی
براي تشخیص تریپانوزوما اوانسی در محتواي شیردان
جنینهاي سقط شده در شتر یککوهانه با روش PCR
توصیف شد .این روش در دیگر مطالعات تحقیقاتی براي
تشخیص شیوع تریپانوزوما اوانسی در شتر در سایر مناطق
مختلف جهان مانند کنیا ،اسرائیل ،سودان ،استرالیا و مصر
استفاده شدهاست ( 15و  .)29در پژوهشی در اسماعیلیه
مصر ،نتیجه  PCRروي نمونههاي خون اخذ شده شتر
نشان داد که درصد آلوده شدن با تریپانوزوما اوانسی بین
 10تا  46درصد بوده است ( 21 ،11و  .)25میزان
درگیري با تریپانوزومیاز در برخی از کشورهاي همسایه نیز
گزارش شده است .در پژوهشی که  Hasanو همکاران در
سال  2006روي  150راس شتر به روش سرولوژي در
کشور پاکستان انجام دادند ،میزان آلودگی  %4گزارش شد.
فراوانی شیوع تریپانوزوما اوانسی به طور پیوسته به سمت
شرق در شبه جزیره عرب از جمله عربستان سعودي،
عمان ،امارات متحده عربی ،اردن ،اسرائیل ،لبنان ،سوریه،
عراق و ترکیه است و حتی با یک رکود گاه به گاه در
بلغارستان ،ایران  ،قزاقستان و همچنین در افغانستان دیده
میشود ( 13 ،7و  .)26در داخل یک کشور آلوده ،گردش
انگلی تقریبا آزاد است بهخصوص با ناقالن به ظاهر سالم
مانند :گاوسانان و همچنین با حیوانات حساس مانند شتر و
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قاطر ،که میتوانند ناقالنی با عالیم خفیف یا تحت
کلینیکی باشند .انتقال عفونت از یک کشور به کشور دیگر
به دلیل آن که تشخیص عفونت گاهی اوقات غیر ممکن
است و حیوانات آلوده ممکن است اجازه ورود به مناطق
غیر عفونی داشته باشند ،صورت میگیرد .یکی دیگر از
جنبههاي مهم این انگل ،فرم بالینی یا تحت بالینی است
که ممکن است در چند میزبان و یا نواحی مختلف رخ
دهد ( Raoofi .)12و همکاران در سال  2009براي اولین
بار در ایران ،تریپانوزومیاز در شتر دوکوهانه ( Camelus
 )bactrianusرا به روش تهیه اسمیر و تزریق به موش
آزمایشگاهی ،گزارش کردند .در این پژوهش ،عفونت با
تریپانوزوم و سقط ناشی از این عامل قابل توجه بود (.)24
تشخیص قطعی عفونت با تریپانوزوما متکی بر تظاهرات
انگل در خون یا مایعات بافت حیوانات آلوده است .با این
حال ،در شتر ،پارازیتمی بهخصوص در مرحله مزمن اغلب
کم و داراي نوسان است .تلقیح به حیوانات آزمایشگاهی
یک روش بسیار حساس براي تشخیص تریپانوزوما اوانسی
در پارازیتمی پایین است .خوشبختانه ،پروبهاي DNA
خاصی از تریپانوزومها در دسترس است و ما میتوانیم از
طریق  PCRگونههاي تریپانوزوم را شناسایی کنیم،14( .
 22و )28؛ اهمیت این پژوهش آن است که براي اولین بار
یک انگل در محتویات شیردان جنینهاي سقط شده شتر
که داراي عالیم بالینی تریپانوزومیاز بودند ،به عنوان یکی
از علل اصلی سقط جنین شتر در ایران تشخیص داده شد.
این پژوهش توصیه میکند که روش  PCRبه عنوان یک
روش معمول براي تشخیص عفونت تریپانوزوما اوانسی در
شتر استفاده شود .مزیت اصلی روش  PCRنبود موارد
مثبت کاذب و نیز غیر حساس به سایر گونههاي انگلهاي
خونی است .این آزمایش براي پیدا کردن حیوانات ناقل نیز
مناسب است و یک سنجش کمی سنجیده شده است که
براي بررسی اپیدمیولوژیک و میزان بهبود بعد از درمان
دارویی در ایران سودمند است؛ عالوه بر این براي طراحی
برنامه کنترل تریپانوزومیاز در مناطق آندمیک مفید است،
همچنین یافتههاي این پژوهش نشان داد که حضور باالیی
از عفونت تریپانوزومیاز یکی از علل مهم سقط جنین و از
دست رفتن سرمایه اقتصادي شتر در ایران است.
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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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