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چکیده

تریپان�وزوم ها خ�ون میزبانان مهره دار را آلوده و تب ،ضعف و رخوت ایج�اد می کنند که به کاهش وزن و
آنمی و اگر بیماری درمان نش�ود در بعضی از حیوانات به مرگ منجر می ش�ود و می توانند زیان های جدی
اقتص�ادی ایج�اد نمایند .با توجه به اهمیت آنچه ذکر گردید ،مطالع�ه ی حاضر جهت ردیابی تریپانوزوم در
تک سمیانی که از نظر ظاهری سالم بودند انجام شد .تعداد  116نمونه خون از استان های لرستان ،همدان،
گیلان ،چهارمح�ال و بختیاری ،اصفه�ان و فارس جمع آوری گردی�د و به روش  PCRم�ورد آزمون قرار
گرفتند .هیچ نمونه ی آلوده به تریپانوزوم یافت نش�د .نتیجه ی حاضر می تواند بیانگر این مس�ئله باش�د
که خوش�بختانه عفونت با تریپانوزوم در ایران وجود ندارد یا از ش�یوع بسیار پایینی برخوردار است .جهت
پیش�گیری از بیماری پیشنهاد می شود از ورود تک س�میان مشکوک به بیماری به کشور ممانعت به عمل
آید و تک سمیان وارداتی نیز که از نظر ظاهری سالم هستند به وسیله ی تست های سرولوژی و مولکولی
مورد آزمایش قرار گیرند.
كلمات کلیدی :تریپانوزوم ،آنمی ،زیان های اقتصادی ،تک سمیPCR ،
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Trypanosomes infect the blood of the vertebrate host, causing fever, weakness, and lethargy, which lead to weight loss and
anemia; in some animals the disease is fatal unless treated and causes serious economic losses. Considering the importance
of what mentioned present study was conducted to detection of Trypanosoma in healthy equids. 116 blood samples collected
from Lorestan, Hamedan, Chaharmahal va Bakhtiari, Guilan, Isfahan and Fars provinces and were tested by polymerase
chain reaction (PCR). Trypanosoma was not found in any samples. Fortunately, this may suggest that the disease is not
prevalent or prevalence of the disease is very low in Iran. It is suggested to prevent the disease by preventing equids
suspected of carrying the disease from entering the country and imported healthy equids should be tested by serological and
molecular tests.
Key words: Trypanosoma, Anemia, Economic losses, Equid, PCR

مقدمه

بسیاری از انگل های تک یاخته ای خون ،نظیر تریپانوزوم می توانند تک
س��میان را آلوده نمایند و موجب خیز ،پرخونی و خونریزی های نقطه ای در
ناحیه ی ملتحمه ی چش��م شوند ( .)8تب دوره ای یکی از عالئم این بیماری
اس��ت و گاهی اوقات نیز وضعیت حیوان چنان حاد اس��ت که تب آشکار نمی
ش��ود ( .)19ش��روع کم خونی در ارتباط نزدیک با وجود انگل در خون اس��ت
(.)15
جنس تریپانوزوم بزرگ و شامل چندین گونه است و حیوانات وحشی
و اهلی به خصوص حیوانات س��م دار و همچنین انسان را آلوده می کند.
تریپان��وزوم های آفریقایی مث��ل T. rhodesiense، T. gambiense،
 T. brucei، T. congolense، T. vivaxو  T. suisهمگ��ی از
طریق پش��ه های تس��ه تس��ه (گونه های  )Glossinaمنتقل می شوند.
گونه های ایجاد کنن��ده ی تریپانوزومیازیس آفریقایی انس��انی (بیماری
خواب) ،می توانند حیوانات وحش��ی را نیز آلوده می کنند و امکان انتقال
از این حیوانات به انس��ان (بیماری مش��ترک) وج��ود دارد .اما تریپانوزوم
های اس��ب ( )T. equiperdumو ش��تر ( )T. evansiبه وسیله پشه
های تس��ه تسه منتقل نمی ش��وند ولی از طریق تماس مستقیم با خون
از طریق آمیزش (اس��ب) یا از طریق حشرات گزنده مثل پشه های اسبی
( )tabanidمنتقل می شوند.
 T. equiperdumب��ه طور اختصاصی باعث ایج��اد بیماری دورین در
اس��ب ها و  T. evansiباعث ایجاد بیماری س��ورا به خصوص در چهارپایان و
همچنین در پستانداران دیگر مثل انسان می شود (.)20 ،16
به علت پایداری و دیرپا بودن این بیماری ،ساخت واکسن برای آن بسیار
مش��کل شده است .همچنین بسیاری از حیوانات که درمان می شوند بیماری
در آن ها عود می کند ( .)13پروتکلی که توسط  OIEبرای این بیماری مطرح
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ش��ده اس��ت در حال حاضر بر معدوم کردن حیوانات سرم مثبت استوار است.
مس��ئله عدم درمان یا وجود واکسن خصوصاً در کشورهای در حال توسعه که
از اس��ب سانان برای کشاورزی و حمل و نقل استفاده می شود از اهمیت ویژه
ای برخوردار است (.)9
در خاورمیان��ه مطالعات اندکی در زمینه بررس��ی وضعی��ت آلودگی تک
س��میان به تریپانوزوم صورت گرفته اس��ت و وضعیت ش��یوع آن هنوز تا حد
زیادی به صورت مجهول باقی مانده اس��ت ( .)4در ایران گزارشاتی از آلودگی
تک س��میان به تریپانوزوم وجود دارد ( .)3 ،2 ،1در اردن ( )4و اس��رائیل ()7
نیز گزارش��اتی از اپیدمیولوژی آلودگی به تریپانوزوم در تک س��میان منتش��ر
شده است.
از آنجا که در س��ال های اخیر مطالعه ای در مورد بررس��ی اپیدمیولوژی
تریپانوزوم در تک س��میان در ایران انجام نشده ،مطالعه حاضر با هدف ردیابی
جنس تریپانوزوم در تک س��میانی که از نظر ظاهری س��الم بودند در مناطق
غربی ،شمالی و مرکزی ایران به روش  PCRصورت گرفت.

مواد و روش ها

کنترل مثبت از كلكس��يون میک��روب های گروه پاتوبیولوژی دانش��کده
دامپزش��کی دانش��گاه ش��هرکرد تهی��ه گردی��د 116 .نمونه ی خ��ون از تک
س��میان مناطق مختلف لرس��تان ،هم��دان ،گیالن ،چهارمح��ال و بختیاری،
اصفه��ان و ف��ارس اخذ ش��د (جدول )1و جه��ت اس��تخراج  DNAاز کیت
( High Pure Nucleic Acidمحص��ول ش��رکت  ،Rocheس��اخت
آلمان) اس��تفاده گردید و پس از اس��تخراج  ،DNAنمون��ه ها جهت ردیابی
جن��س تریپان��وزوم با روش  PCRمورد آزمون ق��رار گرفتند برای این کار از
پرایمرهای توصیف شده توسط  Geysenو همکاران (ساخت سیناژن ،ایران)،
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اپیدمیولوژی مولکولی ...

 )CAACGATGACACCCATGAATTGGGGA( 8ST nF2و
 )TGCGCGACCAATAATTGCAATAC( 18ST nR3استفاده
گردی��د ( . .)12واکنش  PCRبا اس��تفاده از مواد تهیه ش��ده از ش��رکت
س��یناژن در حجم  25میکرولیتر ( 2/5میکرولیتر بافر 1/5 ، 10X PCR
میکرولیتر  50 MgCl2میلی موالر 1 ،میکرولیتر 10 dNTPمیلی موالر،
 1/5واح��د آنزیم  Taqپلی م��راز 1 ،میکرولیتر با غلظت  10میکروموالر
از هر پرایم��ر 1 ،میکرولیتر  DNAالگو) انجام ش��د .برنامه دمایی مورد
اس��تفاده به ترتیب واسرشت ابتدایی در  94درجه سانتی گراد به مدت 5
دقیقه و  40سیکل از قرار  94درجه به مدت  60ثانیه 58 ،درجه به مدت
 60ثانیه 72 ،درجه به مدت  60ثانیه و گس��ترش نهایی در  72درجه به
مدت  5دقیقه در دس��تگاه ترموسایکلر ( ،Bioradساخت آمریکا) صورت
پذیرف��ت .در پایان محصوالت  PCRروی ژل آگارز  1/5درصد (س��اخت
س��یناژن ،ایران) الکتروفورز (س��اخت پایاپژوهش پارس ،ایران) گردیدند.
برای نمونه های کنترل مثبت و منفی نیز به همین ترتیب عمل شد.

نتایج

در ای��ن مطالعه در میان نمونه های ارزیابی ش��ده هیچ نمونه مثبتی
به دست نیامد.

بحث

تش��خیص های انگل شناسی بیماری دورین در اسب ها یا االغ هایی

ک��ه به صورت مزمن آلوده اند به علت خطا در یافتن انگل ها در بافت ها
و رخداد زودگذر در جریان خون مش��کل است ( .)14 ،6 ،5اگرچه عالئم
در مراحل پیشرفته بیماری ممکن است پاتوگونومونیک باشد اما خصوصاً
در مراحل ابتدایی یا کمون معموالً با اطمینان قابل شناس��ایی نیس��تند.
آزمایش  PCRبه عنوان یک روش دقیق و حس��اس در تشخیص عفونت
با تریپانوزوم به کار گرفته شده است (.)11
در ایران گزارش��اتی در مورد بررس��ی اسب سانانی که از نظر ظاهری
مشکوک به آلودگی با تریپانوزوم بودند وجود دارد .به عنوان مثال در سال
 1931برای اولین بار یک دامپزش��ک فرانس��وی که در ارتش خدمت می
کرد عالئمی ش��بیه به بیماری س��ورا را در اسب های خوزستان و لرستان
مشاهده کرد ( .)2وی گزارش کرد که  71اسب از  81اسب از اسب داران
دزفول تلف ش��دند .در این گ��زارش تعیین گونه ص��ورت نگرفت اما وی
معتقد بود که عامل بیماری تشابه زیادی به  T. evansiدارد.
قبل از انقالب ،دکتر رفیعی در کتاب خود در مورد T. equiperdum
چنین قید کرده اس��ت که در اطراف کرمانش��اه ،لرس��تان و جنوب ایران
مشاهدات دامپزشکان وجود  T. equiperdumرا تایید کرده است (.)2
عالئمی ش��بیه به بیماری سورا در س��ال  1340در قاطرهای دزفول و در
س��ال  1372در اس��ب های ناحیه خرامه ش��یراز مش��اهده و در موسسه
رازی تشخیص داده شد و مورد تایید واقع گردید ( .)3همچنین گزارشی
موردی از تریپانوزومیازیس ( )1374همراه با سقط جنین در یک مادیان
آبستن  8ساله در شیراز گزارش گردیده است (.)1

جدول  -1تعداد و نوع دام های نمونه گیری شده از مناطق مختلف

منطقه نمونه گیری

لرستان

همدان

چهارمحال و بختیاری

گیالن

اصفهان

فارس

مجموع

اسب

14

5

3

20

12

4

58

قاطر

5

12

-

-

-

-

17

االغ

13

3

25

-

-

-

41

مجموع

32

20

28

20

12

4

116

شکل -1تصویر الکتروفورز ژل آگارز کنترل مثبت تریپانوزوم :M .مارکر 100جفت بازی،
 :NCکنترل منفی :PC ،کنترل مثبت تریپانوزوم.
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در مطالعات خارجی شیوع تریپانوزوم در تک سمیان مناطق مختلف
از صفر ( )4تا  )18( 91درصد متفاوت بوده است.
ط��ی مطالعه ای که در اس��ب های مغولی در س��ال  2003به روش
 ELISAص��ورت گرفت ش��یوع  6/7 T. equiperdumدرصد گزارش
گردی��د ( .)10در مطالع��ه ی  Meseleو  Letaدر س��ال  2010در
اتیوپ��ی آلودگی به تریپان��وزوم در  6/27درصد االغ ها اعالم ش��د (.)17
در اردن میزان آلودگی به  T. evansiدر ش��تر  30/5درصد و در اس��ب
 33/3درص��د گزارش گردید ( .)4در مطالعه ی مقایس��ه ای تس��ت های
مختلف تش��خیصی تریپانوزوم در س��ال  2010در اتیوپی در اس��ب های
مش��کوک ب��ه  Dourineتوس��ط آزم��ون ه��ای Woo Test، Card
 )Agglutination Test for Trypanosomiasis (CATTو
 PCRب��ه ترتی��ب  27/6 ،4/6و  47/6درصد موارد مثبت گزارش ش��دند
( .)11در یک بررسی در اسرائیل ،با ارزیابی نمونه های اخذ شده از اسب،
االغ و شتر مشخص گردید که  80درصد شترها ( 8از  43 ،)10درصد از
اس��ب ها ( 3از  )7و  46درصد از االغ ها ( 6از  )13به  T. evansiآلوده
بوده اند ( .)7در سال  2008در گامبیا با مطالعه بر روی  241اسب و االغ نشان
داده شد که روی هم رفته شیوع تریپانوزوم در حیوانات ذکر شده  91درصد
می باشد (.)18
مش��ابه با مطالعۀ صورت گرفته توسط  Abo-Shehadaو همکاران
در اردن ک��ه در نمون��ه ه��ای اخذ ش��ده از االغ هیچ نمون��ه ی آلوده به
 T. evansiیاف��ت نگردی��د ( ،)4این مطالعه نیز ع��دم وجود آلودگی به
تریپانوزوم را تک سمیان مورد بررسی نشان می دهد.

نتیجه گیری

نتیجۀ حاضر خوشبختانه می تواند بیانگر این مسئله باشد که عفونت با
تریپانوزوم در نمونه های متعلق به مناطق مورد بررسی وجود ندارد و یا از
شیوع بسیار پایینی برخوردار است که این مورد به ویژه در تجارت و نقل و
انتقال دام ها نکتۀ مثبتی برای پرورش صنعت اسب داری کشور محسوب
می شود .با توجه به اینکه هرگاه بیماری در منطقه ای وجود نداشته باشد باید
از ورود بیماری به آن منطقه پیشگیری نمود ( ،)2اعمالی از قبیل ممانعت
از ورود دام های مش��کوک به بیماری ،استفاده از سیلمی های سالم برای
تخم کش��ی ،نظارت بر س��یلمی ها و مادیان های مش��کوک به وسیله ی
آزمایش های سرولوژیکی و مولکولی ،اخته کردن و یا از بین بردن حیوانات
بیم��ار با ارزش اقتصادی پایین و درمان مبتالی��ان با ارزش اقتصادی باال
توصیه می گردد (.)2

قدردانی و تشکر

نویس��ندگان مراتب تش��كر خ��ود را از س��رکار خانم فاطم��ه یکتنه
کارش��ناس آزمایش��گاه گروه پاتوبیولوژی دانش��کده دامپزشکی دانشگاه
ش��هرکرد و آقایان احمد س��بزیان و محمد فرج واجاری دانش آموختگان
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و كليه عزيزاني كه ما را در انجام اين
مطالعه ياري نمودند اعالم می دارند.

منابع مورد استفاده

 -1بدیعی ،خ ،.رحیم احمدی ،م ،.نظیفی حبیب آبادی ،س )1374( .گزارش یک

23

مورد تریپانوزومیازیس ( )T. evansiدر اسب همراه با سقط جنین .مجله علمی
دانشکده دامپزشکی اهواز.77-69 ،2 .
 -2رفیعی ،ع )1357( .تك ياخته شناسي دامپزشكي و مقايسه اي .وزارت علوم
و آموزش عالي.
 -3هاش��می فشارکی ،ر ،.اسماعیل نیا ،ک ،.حبیبی ،غ ،.سرکارزاده ،پ)1375( .
خالصه مقاالت اولين كنگره بهداش��ت و بيماري هاي اسب .موسسه تحقیقات و
واکسن و سرم سازی رازی 24 -22 ،آبان ماه.61-60 ،
4- Abo-Shehada, M.N., Anshassi, H., Mustafa, G., Amr, Z.
(1999) Prevalence of surra among camels and horses in Jordan,
Preventive Veterinary Medicine. 38, 289-293.
5- Alemu, T., Luckins, A.G., Phipps, L.P., Reid, S.W.J., Holmes,
P.H. (1997) The use of enzyme linked immunosorbent assays
to investigate the prevalence of Trypanosoma equiperdum in
Ethiopian horses. Veterinary Parasitology. 71, 239–250.
6- Barrowman, P.R. (1976) Observations on the transmission,
immunology, clinical signs and chemotherapy of dourine
(Trypanosoma equiperdum infection) in horses, with special
reference to cerebro-spinal fluid. Onderstepoort Journal of
Veterinary Research. 43 (2), 55–66.
7- Berlin, D., Nasereddin, A., Azmi, K., Ereqat, S., Abdeen,
Z., Baneth, G. (2010) Longitudinal study of an outbreak of
Trypanosome evansi infection in equids and dromedary camels in
Israel, Veterinary Parasitology. 174, 317-322.
8- Bradford, P.S. (1990) Large animal Internal Medicine. The C.
V. Mosby Company, St. Louos, 1247.
9- Brun, R., Hecker, H., Lun, A.R. (1998) Trypanosoma evansi and
T. equiperdum: distribution, biology, treatment and phylogenetic
relationship (a review), Veterinary Parasitology. 79, 95-107.
10- Clausen, P.H., Chuluun, S., Sodnomdarjaa, R., Greiner, M.,
Noeckler, K., Staak, C., Zessin, K.H., Schein, E. (2003) A field
study to estimate the prevalence of Trypanosoma equiperdum in
Monogolian horses, Veterinary Parasitology. 115, 9-18.
11- Gari, F.R., Ashenafi, H., Tola, A., Goddeeris, B.M., Claes,
F. (2010) Comparative diagnosis of parasitological, serological,
and molecular tests in dourine-suspected horses, Tropical Animal
Health and Production. 42(8),1649-54
12- Geysen, D., Delespaux, V., Geerts, S. (2003) PCR-RFLP
using Ssu-rDNA amplification as an easy method for speciesspecific diagnosis of Trypanosoma species in cattle, Veterinary
Parasitology. 2,110(3-4), 171-80.
13- Hagos, A., Goddeeris, B.M., Yilkal, K., Alemu, T., Fikru, R.,
Yacob, H.T., Feseha, G., Claes, F. (2010) Efficacy of Cymerlarsan
and Diminasan against Trypanosoma equiperdum infections in
mice and horses, Veterinary Parasitology. 171, 200-206.

  (پژوهشوسازندگی)

... اپیدمیولوژی مولکولی

14- Hoare, C.A., (1972) The Trypanosomes of Mammals: A
Zoological Monograph. Blackwell Scientific Publications,
Oxford, 593–604.
15- Losos, G., Chouinard, A. (1979) Pathogenticity of
Trypanosomes, Proceeding of a workshop held at Nairobi, Kenya,
20-23 November 1978. IDRC Publicatin. 230-136
16- Lun, Z.R., Fang, Y., Wang, C.J., Brun, R. (1993)
Trypanosomiasis of domestic animals in China, Parasitology
Today. 9,41–5.
17- Mesele, F., Leta, S. (2010) prevalence Rate of Tseste
Transmitted Donkey Trypanosomosis in Dale Wabera District,
Western Ethiopia, Global Veterinaria. 5 (3), 180-183.
18- Pinchbeck, G.L., Morrison, L.J., Tait, A., Langford, J.,
Meehan, L., Jallow, S., Jallow, J., Jallow, A., Christley, R.M.
(2008) Trypanosomosis in the Gambia: Prevalence in working
horses and donkeys detected by whole genome amplification
and PCR, and evidence for interactions between Trypanosome
species, BMC VC Veterinary Research. 20(4),7.
19- Radostits, O.M., Blood, D.C. (1994) Veterinary Medicine,
Bailliere Tindal, London. 1218-1220
20- WHO. (2005) A new form of human trypanosomiasis in
India, Weekly Epidemiological Record. 80,62–63.

24

)  (پژوهشوسازندگی

