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چکيده

بابزيوزیس سگسانان يك بيماري مهم ناشی از گونههای بابزیا بوده و دارای اهمیت بهداشتی و انتشار جهانی است .این
بیماری در ســگها نخست به عنوان يك بيماري استوايي و تحت استوايي در نظر گرفته ميشد ،اما به تازگي افزايش وقوع
آن در مناطق معتدل دنيا نیز مشــخص شده است .هدف از مطالعه حاضر بررســی فراوانی آلودگی به تکیاختهی بابزيا در
ســگهای شهرستان تبریز و حومه بود .از  121قالده سگ به صورت تصادفی نمونهی خون تهیه شد .به روش میکروسکوپی
گسترشهای نازک خون محیطی و به روش مولکولی با تکثیر قطعهی به طول  416جفت باز از توالی ژن  18S rDNAآلودگی
سگها به بابزیا بررسی شد .در بررســی مولکولی و میکروسکوپی به ترتیب  )%18/2(22و  )%6/6(8نمونه از همهی مناطق
آلوده بودند .بیشــترین میزان آلودگی در سگهای تجاری ( ،)%28/6نر ( )%19/2کمتر از دو سال ( )%21/1بود .اختالف معنی
داری بین فراوانی آلودگی با شاخصهای فردی دامها مشاهده نگردید .در این مطالعه تشخیص مولکولی آلودگی بابزیای سگ
در مقایسه با روش میکروسکوپی کارایی بیشتری داشت و بررسیهای تکمیلی توصیه میشود.
كلمات كليدي :بابزیا  ،سگ ،تبریز
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Canine babesiosis is an important disease caused by Babesia spp. and is of healthy importance and cosmopolitan distribution. This disease was initially considered as a tropical and subtropical disease. Recently, increasing occurrence
of canine babesiosis has also been detected on temperate areas of the world. The aim of present study was survey on
frequency of canine babesiosis in dogs from Tabriz and suburb. A total of 121 blood samples were randomly taken
from dogs. Babesia Infection was survived with microscopic examination of thin layer smears from peripheral blood
and amplification of 416 bp fragment of 18S rDNA using molecular method. Out of 22(18.2%) and 8(6.6%) of 121
blood samples were positive for Babesia in all study areas in molecular and microscopic survey, respectively. Commercial (28.6%), male (19.2%) and 2> years old (21.1%) dogs had the highest infection rates. No significant differences were found between geographic distribution of infection and obtained data. In this study, it was indicated that
molecular detection of canine babesiosis is of more efficiency than microscopic method and further supplemental
surveys is suggested.
Key words: Babesia, Dog, Tabriz

شناســائی میشــد و بدین ترتیب تمامی بابزیاهای بزرگ بــه عنوان بابزیا
 و تمامی بابزیاهای کوچک بابزیا جیبسونی،کنیس تشخیص داده میشدند
 به دلیل معرفی سویههای زیادی، به طور کلی.)8( در نظر گرفته میشدند
از گونههــای بابزیای سگســانان که به لحاظ بالینی گاهاً عالئم مشــابهی
 تشخیص بابزیوزیس،دارند و نیز همپوشانی جغرافیایی برخی از این سویهها
سگســانان از طریق مشــاهدهی میکروســکوپی انگلها در گسترشهای
 فلوسایتومتری و روشهای بیولوژی، آزمایشات سرولوژیکی،خون محیطی
 پیشــرفتهای اخیر در روشهای.)10  و9 ،7( مولکولــی صورت میگیرد
 تشــخیص و شناســایی پیروپالسمها را با حساســیت و ویژگی،مولکولی
.)1,11( باالتری در مقایسه با روشهای قدیمی امکانپذیر ساخته است
محققــان زیادی نقاط اوج فصلی در شــیوع بابزیــای مرتبط با ناقل و
.)12,13( سایر دینامیکهای انتقال را در کشورهای زیادی توصیف کردهاند
 چهرهی، تنوع گونهای بابزیا،تاکنون مطالعات محدودی در خصوص شــیوع
) صورت3,9,14,15( درمانگاهی و فون کنههای ناقل آن در ســگ در ایران
گرفته اســت ولی تحقیقی در این زمینه در اســتان آذربایجانشرقی انجام
 این مطالعه به منظور تعیین میزان آلودگی بابزیا در، بنابراین.نشده اســت
.سگهای شهرستان تبریز انجام شد
در
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مقدمه
بابزیوزیس یکــی از مهمترین و شــایعترین بیماریهای تکیاختهای
 عامل این.)1( جهانشــمول و دارای اهمیت پزشکی و دامپزشکی اســت
بیماری گونههای مختلف جنس بابزیا بوده و انواع کنههای ایکسودیده طیف
 بابزیوزیس.وســیعی از میزبانهای حیوانی اهلی و وحشی را آلوده میکنند
در سگها نخســت به عنوان يك بيماري استوايي و تحت استوايي در نظر
 اما به تازگي افزايش وقــوع آن در مناطق معتدل دنيا نیز،گرفته ميشــد
 این بیماری در سگسانان در نواحی مختلف.)2( تشخيص داده شده است
 زیرا شــدت و نــوع عالئم بالینی و،دنیــا چهرهی درمانگاهی متفاوتی دارد
، درجهی پارازیتمی، سن و ایمنی میزبان،بیماریزایی با گونه و سویهی انگل
نوع کنهی ناقل و بومی بودن یا نبودن بیماری در یک منطقه تغییر میکند
،و براســاس شدت عالئم بالینی و تغییرات هماتولوژیک به اشکال فوق حاد
 گونههای.)3(  تحت بالینی و آتیپیک تقســیمبندی میشــود، مزمن،حاد
 تب،بابزیا از انواع داخل اریتروســیتی هســتند و باعث عالئمی چون آنمی
 آنیزوسیتوز، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، بزرگی طحال و کبد، زردی،شدید
 در گذشته آلودگی بابزیا.)7-4( و گاهاً هماچوری و هموگلوبینوری میشود
در سگ بر اســاس خصوصیات ریختشناسی انگل در داخل اریتروسیتها
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مواد و روش کار
دامها و نمونهها
ايــن مطالعه بر روی نمونههای خون  121قالده ســگ از انواع مختلف
(گله ،خانگی ،تجاری ،نگهبان و ولگرد) که به صورت تصادفي از شهرســتان
تبريز و روســتاهای اطــراف در فاصلهی زمانی از خردادماه ســال 1390تا
تیرماه ســال  1391اخذ گردیده بودند ،انجام شــد .مشخصات سگها در
جدول  1ثبت شده است.
در طول نمونهبرداری ،هر دام از نظر جســمی معاینه شــد و نخســت
نمونههــای خون از ورید گوش اخذ گردید و گســترشهای نازک به تعداد
دو نمونه برای هر دام به منظور آزمایش میکروسکوپی تهیه شدند و پس از
خشک شــدن گسترشهای تهیه شده و تثبیت نمودن آنها با الکل متانول،
المها به طــور جداگانه برای جلوگیری از تغییرات احتمالی و پاک شــدن
گسترش خون الی کاغذهای تمیز پیچانده شدند .برای انجام آزمایش PCR
از هر قالده سگ  2سانتیمتر مکعب خون از وريد سفاليك دست با استفاده
از سرنگ استريل اخذ و به لولههاي حاوي ماده ضد انعقاد  EDTAوارد شد
و تمامی مشخصات و متغیرهای مورد نیاز برای مطالعه ثبت شدند .نمونهها
همراه کیســههای یخ در داخل یونولیتها بالفاصلــه به مركز بيماريهاي
عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشــكي تبريز واقع در بيمارستان سينا
انتقال داده شدند و تا زمان استفاده در فریزر  -20 ° Cذخیره شدند.
رنگآمیزی و بررسی میکروسکوپی گسترشهای خونی
ابتدا گسترشهای نازک خونی تهیه شده که در زمان نمونهبرداری ثابت
شــده بودند ،با استفاده از روش هماتوکســیلین -ائوزین رنگآمیزی شدند
و برای جســتجوی تروفوزوئیتهای بابزیا حداقــل  100میدان دید در زیر
میکروسکوپ با بزرگنمایی  ×1000به دقت بررسی شدند (.)9
استخراج  DNAو تکثیر قطعهی به طول  416جفت باز از توالی ژن
18S rRNA
در این مرحله اســتخراج  DNAبابزیــا از  200میکرولیتر از نمونههای
خون کامل  EDTAدار با استفاده از كيت پاكژن ياخته (DNA Extraction
 )Kit, Pakgene Yakhteh, Iranطبق دســتور شرکت سازندهی کیت انجام
گرفت .برای تکثیر قطعهای تقریباً به طول  416جفت باز از توالی ژني 18S
 rRNAبا کد دسترسی  ،HQ662634.1پرایمرهایي با مشخّ صات زیر:
)Babc-FForward (CACAGGGAGGTAGTGACAAG

)Babc-RRevers (CTAAGAATTTCACCTCTGACAGT

طراحي شدند و ســفارش ساخت آنها توسط شــركت زیست فناوری
کوثر داده شد .همچنين براي حصول اطمينان از اينكه تمام نمونهها داراي
 DNAسگ ميباشند ،يك جفت پرايمر داخلي نيز با مشخصات زير:
)DOG F Forward (TGCAAGTGCCAAGTTTACAGA

)DOGRRevers(ACTTCGGTGTATTGCGGAGGCGTAGGTG

طراحي شــدند و بعد از ساخت آنها توسط شركت زیست فناوری کوثر
مورد استفاده قرار گرفتند.
بطــور خالصه ،هر مخلوط واکنش در حجــم  25ميكروليتر حاوی10
ميكروليتر بافر  3 ،X10ميلي مول  20 ،MgCl2پيكومول از هر پرایمر250،
ميلي مــول  5 ،dNTPsواحــد آنزيم  TaqDNAپليمــراز و  100نانوگرم
در
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از  DNAالگو بود .تکثیر  PCRبا اســتفاده از دســتگاه ترمال سايكلر قابل
برنامهریزی مــدل PC701 Thermal Cycler; Astec, Fukuoka,( Astec
 )Japanبا برنامهی زمانبندی زیر انجام شــد :یک واسرشت اوليه در دماي
 94 °Cبــه مدت  5دقیقه ،کــه بعدا ً با  40چرخه به ترتیب واسرشــت در
دمــای  94 °Cبه مدت  40ثانیه ،اتّصال در دمای  63 °Cبه مدت  40ثانیه
و تکثیر در دمای  72 °Cبه مدت  40ثانیه دنبال شــد .یک مرحلهی تکثیر
نهایی در دمای  72 °Cبه مدت  5دقیقه نیز انجام شــد 8 .میکرولیتر از هر
محصول تکثیر شده در ژل آگارز  %1/2رنگآمیزی شده با اتیدیوم بروماید
در ولتاژ  100ولت به مدت  30دقیقه الکتروفورز شــد .کنترل مثبت بابزیا
از نمونههای موجود در آرشــیو انگلشناسی دانشکدهی دامپزشکی دانشگاه
تبریز که از مطالعهی قبلی ( )3در اســتان آذربایجانشــرقی به دست آمده
بودند ،تهیه گردید.
ارزیابی آماری
در ایــن تحقیق از آزمون مربع کای ( )χ2بــرای ارزیابی ارتباط دادهها
اســتفاده شــد .تجزیه و تحلیلهای دادهها با نرمافزار SPSS (Version 14,
 )SPSS Inc., Chicago, IL, USAبا حدود اطمینان  %95و ارزش احتمالی
 p>0/05به عنوان معنیدار بودن از نظر آماری استفاده شد.
نتایج
در بررسی میکروسکوپی گسترشهای نازک خون ،تنها نمونههای خون
اخذ شده از  8قالده سگ ( )%6/6از نظر آلودگی با تکیاختهی بابزیا مثبت
بودند (شکل .)1
بــا اســتفاده از روش  ،PCRدر مجمــوع  )%18/2(22نمونــه از 121
نمونهی جمعآوری شــده از نظر آلودگی با جنس بابزیا مثبت بودند (شکل
 .)2آلودگی ســگها تقریباً در تمام مناطق نمونهبرداری مشاهده شدند که
باالترین درصد آلودگی متعلق به جنوبشــرقی ( )%23/8و پائینترین آن
مربوط به شمالغربی ( )%8/3شهرستان تبریز بود (جدول  .)1در بین انواع
سگها از نظر کاربری ،سگهای تجاری باالترین ( )%28/6و سگهای ولگرد
پائینترین (صفر) درصد آلودگی را از خود نشــان دادند (جدول  ،)1که به
لحاظ جنســیت نیز در بین سگهای ماده باالترین درصد آلودگی ()%100
مربوط به ســگهای تجــاری و پائینترین آن (صفر) مربوط به ســگهای
گله ،نگهبان و ولگرد بود .همین طور ،در بین ســگهای نر باالترین درصد
آلودگی ( )%25مربوط به ســگهای نگهبان و پائینترین آن (صفر) مربوط
به ســگهای ولگرد بود .در مجموع معلوم شد که ســگهای نر بیشترین
( )%19/2آلودگی را نســبت به ســگهای ماده از خود نشان دادند .در بین
روســتاهایی که از آنجــا نمونهبرداری به عمل آمــد در اکثر موارد آلودگی
با درصدهای متفاوت مشــاهده شــد .به طوری که ،باالترین درصد آلودگی
( )%33/3متعلق به روســتای ُکردلَر و پائینترین آن (صفر) مربوط به ســه
روستای :بارانلو ،گوار و الهیجان بود (جدول  .)2در این مطالعه ،برای ارزیابی
تأثیر شــاخص نژاد در میزان آلودگی ،سگهای مورد مطالعه عمدتاً متعلق
بــه دو نژاد بومی و مخلوط بودند کــه درصد آلودگی مربوط به هر دو گروه
نژادی تا حدودی یکســان بود (جدول  .)3از نظر شــاخص سنی ،سگهای
مورد مطالعه به ســه زیر گروه :کمتر از  2سال 2-4 ،سال و باالتر از  4سال
تقسیم شدند که بر حسب این گروهبندی بیشترین درصد آلودگی ()%21/1
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با بابزیا متعلق به گروه اول (< )2و کمترین درصد آلودگی ( )%16/7نیز به
سگهای  2-4سال تعلق داشت .هیچ گونه اختالف معنیداری در ميانگين
پراكندگــي آلودگي بابزيا در مناطق مختلف جغرافيایي شهرســتان (> 0/628
 ،)pكاربري ســگها ( p> 1/000براي سگهاي نگهبان و  p >0/585براي
ســگهاي گله) ،جنس ( p> 1/000براي سگهاي گله ،خانگي ،نگهبان و
ولگرد و نيز  p> 0/286براي ســگهاي تجاري) ،پراكندگي مناطق مختلف
جغرافيایي (به تفكيك روســتا) ( ،)p > 0/967نژاد ( ،)p > 0/912نحوهی
نگهداري ( )p > 1/000و در ســنين مختلف ( )p > 0/900وجود نداشت.
در ارتباط با عالیم بالینی در مورد سگهای مورد مطالعه الزم به ذكر است
چ یک از ســگها عالئم بالينــي بابزيوزیس حاد و یا تحت بالینی
كه در هي 
مشــاهده نگرديد .البته ،در يك قالده ســگ نژاد ســاموئيد كه به كلينيك
دانشــكدهی دامپزشکی دانشگاه تبریز ارجاع شده بود و نمونهی خون از آن
اخذ شده بود ،داراي عالئم باليني زردي ،هپاتومگالي ،تب و بسيار مشكوك
به بابزيوزیس بود که در بررسی میکروسکوپی و مولکولی هیچگونه آلودگي
بابزیایی مشاهده نگرديد.
بحث
از آنجایی که دامنــهی جغرافیایی پیروپالســمهای اختصاصی ظاهرا ً
در حال گســترش اســت ( ،)16بنابراین «موقعیت جغرافیایی» نباید تنها
معیاری برای شناسایی گونه یا تحت گونه مورد استفاده قرار گیرد ( )17به
لحاظ تشخیصی ،تعیین گونه ،تحتگونه و ژنوتیپهایی که باعث بابزیوزیس
«حدت»« ،پیشآگهی» و
سگســانان میشوند مهم به نظر میرسد ،چون ّ
«پاسخ به داروهای ضد بابزیایی» ممکن است برای هر ارگانیسمی متفاوت
باشد ( .)18آزمایش میکروسکوپی ســادهترین و در دسترسترین شیوهی
تشخیصی برای تشخیص انگلهای داخل اریتروسیتی هست ولی همانندی
بیــن گونهها و تحت گونهها عامل محدود کننده برای این روش محســوب
میشــود ( .)19آزمایش سرولوژیکی ،خصوصاً اگر با  PCRهمراه باشد ،یک
روش مفید برای تشخیص سگهای آلوده هست ولی ویژگی پایین ،ناتوانی
در تشخیص تفریقی آلودگی حاد از مزمن محدودیت اصلی این روش هستند
( .)20روش مولکولی یک ابزار قدرتمندی هم برای تعیین ژنوتیپ و هم در
مواردی که گسترشهای خونی نمیتوانند تشخیص درستی را فراهم کنند،
در نظر گرفته میشــود .بنابراین پیشرفتهای اخیر در روشهای مولکولی،
تشخیص و تعیین هویت پیروپالسمها را با حساسیت و ویژگی باالتر نسبت
به روشهای متعارف امکانپذیر ساختهاند (.)21
با اســتفاده از روشهای مولکولی ،برای گونهی بابزیا کنیس سه تحت
گونهی بابزیا کنیس کنیس ،بابزیا کنیس ووگلی و بابزیا کنیس رزی شناسایی
شده است .مطالعات اخیر بر روی مشخّ صات مولکولی پیروپالسمهای کوچک
سگها نشان دادهاند که حداقل سه ژنوتیپ مشخص به لحاظ ژنتیکی وجود
دارد ( .)10,22,23در اين مطالعه كه در واقع اولين مطالعه به منظور تعیین
فراوانی و تشخیص بابزيوزیس سگسانان در منطقه تبریز به روش مولکولی
بود ،ميزان آلودگي به بابزيا در ســطح شهرســتان تبريز و حومه مشخّ ص
شــد .اگر چه استفاده از روش معمول میکروسکوپی در این مطالعه فراوانی
آلودگی بابزیایی را  6/6درصد نشــان داد ،ولی تشــخیص آلودگی در 18/2
درصد ســگها با استفاده از روش مولکولی اهمیت استفاده از این روش را
در چنین مطالعات اپیدمیولوژیکی و میدانی نمایان میسازد.
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در تحقيق حاضر ،ميزان آلودگی به بابزيا در ســطح شهرســتان تبريز
در مناطــق مختلــف جغرافيایي آن از پراكندگي يكســاني برخوردار بود و
اختالف آنها از نظر آماري معنيدار نبود ( .)p < 0/05با اين حال ،بيشترين
ميــزان آلودگي به بابزيا در مناطق جنوبشــرقي بود كه ميتواند به دلیل
شــرايط آب و هوایي خیلی مطلوب ،فراوانی مراتع و تراکم باالی احشام در
این منطقه باشــد و در چنین وضعیتی احتماالً شرايط براي ازدياد جمعيت
كنههاي ناقل بيماري مســاعدتر بوده و موجب ميزان باالتر آلودگي در اين
منطقه گشــته اســت ،چون از نظر اپیدمیولوژیکی اعتقاد بر این اســت که
پراکندگی جغرافیایی عامل سببساز و وقوع بابزیوزیس کام ً
ال به پراکندگی
ناقل مناسب و میزبان مستعد بستگی دارد ( )24و از طرفی شرایط نامطلوب
زیستی از جمله درجهحرارتهای باالی محیطی موجب  diapauseکنههای
ناقل ،محدود شــدن فعالیت تولید مثلی و رفتار میزبانیابی آنها میشوند و
در نتیجه شانس آلوده شدن میزبان کاهش یافته ( )25و نهایتاً شیوع پایین
بابزیای سگسانان به وقع میپیوندد (.)9
در این مطالعه ،بيشــترين ميزان آلودگي به بابزيا ،بر اســاس كاربري
ســگها در مناطق مختلف به ترتیب در ســگهاي تجاري مناطق جنوب
غربي و جنوب شرقی مشاهده شد كه داليل آن ميتواند حجم كم نمونه از
سگهاي تجاري ،شرايط نامساعد بهداشتي ،غير قانوني بودن فعاليت مراكز
تجاري ،نبود نظــارت ،عدم انجام درمان ضدانگلي (داخلي و خارجي) ،عدم
توجه به تغذيهی ســگها و نيز عدم توجه به مســائل بهداشتي اين سگها
باشد كه موجب کاهش ســطح ايمني در این سگها شده و آنها را مستعد
به بيماري ميكند.
در این تحقیق ،بيشــترين ميزان شــيوع در گروه سنی كمتر از  2سال
بــود كه ميتواند به دليل عدم مواجههی قبلی سيســتم ايمني ســگها با
آنتیژنهای عوامل بیماری برای کســب ایمنی اختصاصی در سنين پائين
در مقایسه با سگهای مسنتر باشد كه نتايج تحقيق  Bashirو همكاران در
پاكســتان ( )26و  O’Dwyerو همکاران در برزیل ( )17اين مطلب را تأیيد
ميكنــد .همچنین ،در تحقيقي كه جاللي و همــكاران در اهواز ( )9انجام
دادهاند ارتبــاط معنيداري از نظر آماري در مورد ميزان آلودگي به بابزيا با
سن مشاهده نگرديده است .اختالف معنيداري بين فراوانی آلودگي به بابزيا
و جنس ســگها نبود .این یافته با نتایج مطالعهي رازی جاللي و همكاران
در اهواز ( Omudu ،)9و همكاران در نيجريه ( Ilie ،)27و همكاران در هند
( Bashir ،)28و همــکاران در پاكســتان ( )26و  O’Dwyerو همکاران در
برزیل ( )17همخوانی داشت.
در ايــن مطالعه بين فراوانــی آلودگي به بابزيا و نژاد ســگها ارتباط
معنــيداري نبود كه با مطالعه  Omuduو همكاران در نيجريه ( Ilie ،)27و
همكاران در هندوستان ( )28همخوانی داشت.
در مطالعــهی حاضر ،ارتباط معنــيداري از نظر آماري بين آلودگي به
بابزيا و محل نگهداري ســگها مشاهده نگرديد .با اين حال ،ميزان آلودگي
در سگهایي كه خارج از خانه نگهداري ميشدند بيشتر از سگهایي بود كه
داخل خانه نگهداري ميشدند .به طور کلی ،نشان داده شده است که تحت
شرایطی که سگها نگهداری میشوند وقوع بابزیوزیس مستقیماً تحت تأثیر
همان شــرایط قرار دارد ( )29و آلودگی بیشتر در دامهای مناطق روستایی
مشاهده میشود .ممکن است تماس بیشتر سگها با کنهسانان و تا حدودی
شــرایط بد زندگی و مراقبت آنها دلیل عمدهی شیوع باالی این بیماری در
در
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بررسی فراوانی بابزيا در سگهای نواحی شهری و ...
جدول  -1فراوانی بابزيا درسگ های نواحی شهری و روستایی شهرستان تبریز بر حسب مناطق ،سن ،نژاد ،جنس و کاربری

 )1سن  21قالده قابل تخمین نبود )2 .از تعداد کل نمونه می باشد :C.شهر تبریز :E،شرق :WS ،جنوبغربی :ES ،جنوبشرقی :WN ،شمالغربی

در

  پژوهشوسازندگی

62

شماره  ،111نشريه دامپزشكی ،تابستان 1395

شکل  -1نمای میکروسکوپیک گسترش نازک خونی تهیه شده از سگ مبتال به بابزیوزیس:
مروزوئیت های انگل بابزیابه صورت دوتائی و گالبی شکل در داخل اریتروسیت ها در تصویر فوق (رنگ
آمیزی گیمسا ،درشت نمائی .)×1000

شکل -2محصول PCRاز تکثیرقطعه ی  614جفت بازی از توالی ژن  18S rDNAتک یاخته بابزیا در سگ های

آلوده(چاهک  :D:مارکر مولکولی  :F ،bp100کنترل مثبت :E ،کنترل منفی( C-A ،ردیف باال) :باندهای bp416مربوط
به بابزیاو(C-Aردیف پایین) :باندهای bp100مربوط به کنترل داخلی)
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