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مقدم2

 .1گروه انگل شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران
 .2دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
* نویسنده مسئول مكاتباتbahadory_2222@yahoo.com :
(دريافت مقاله ،88/5/8 :پذيرش نهايي)88/12/11 :

چكیده
با توجه به اينکه پرورش شتر در نواحی وسیعی از ايران رايج میباشد و حیوان فوق در
انتقال برخی از بیماری های مشترک به ساير نشخوارکنندگان و همچنین انسان دارای اهمیت
میباشد ،ضرورت مطالعه حاضر احساس میگرديد .در اين بررسی ،عالوه بر آلودگی به انگلهای
خونی در شترهای شهرستان زابل ،ارتباط میان آلودگی و عواملی نظیر سن ،جنسیت و محل نگه-
داری شترهای مورد مطالعه از نظر جغرافیايی نیز مورد توجه قرار گرفته است .بدين منظور
 883نمونه خونی از نقاط مختلف شهرستان زابل تهیه و جهت بررسی به آزمايشگاه انگلشناسی
دانشکده دامپزشکی منتقل گرديد .نتايج نشان داد که  %39/90از شترهای مورد مطالعه ،مبتال
به انگلهای خونی میباشند که در اين بین آلودگی به تريپانوزوما اوانسی با %80/71
بیشترين میزان بود و پس از آن بهترتیب ،آلودگی به گونههای تیلريا در ،%6/29آلودگی به
انواع گونههای بابزيا در  %3/47و ابتال به میکروفیلر خونی در  %9/11موارد مشاهده
گرديد .در بررسی آماری انجام شده ارتباط معنیداری بین آلودگی و متغیرهای سن و جنسیت
مشاهده نشد .بنابراين با توجه به حضور انگلهای خونی در شترهای منطقه و همچنین اهمیت
بندپايان در انتقال آنها ،میتوان جهت کنترل آلودگیهای فوق عالوه بر درمان دامهای مشکوک
به آلودگی ،به مبارزه با اين بندپايان نیز اقدام نمود.
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کلمات کلیدی :انگلهای خونی ،شتر ،زابل

مقدمه
در ایران و بسیاری از مناطق
خشک و نیمه خشک ،شتر پررور داده
میشود و با توجه بره اهمیرا ایر
حیوان در انتقال برخی از بیمراری-
ها به سایر نشخوارکنندگان ،بررسی
راجع به آن اهمیرا مرییابرد .)8
البته الزم برهذکرر اسرا کره شرتر
دارای مقاومررا خرروبی در برابررر
آلودگی به بیماریها بهخصوص انواع
عفونی آن میباشد اما محتمرل اسرا
رم طری مسریرهای
که ای حیروان مر
طرروالنی بررا اجرررام بیمرراریزای
نشررخوارکنندگان در تمرراد برروده و
موجبات انتقال آنها را فراهم مری-

را کرره
رر اسر
رازد  .)1الزم ب رهذکر
سر
تعداد شترهای موجود در ایران طبق
آمار 118/222 ،نفرر مریباشرد کره
 83/222نفر آنها در استان سیستان
و بلوچستان وجود دارند و یکری از
نژادهای معروف شتر در ایران ،شتر
بلوچی اسا که در استانهای سیستان
و بلوچسرررتان ،هرمزگررران ،جنرررو
خراسان و منطقه جنو شرقی ایرران
پراکنررده برروده و جهررا بارکشرری و
سواری مورد استفاده قرار میگیررد
 .)2بنابرای با توجه به تعرداد
شترهای موجود در کشور و نقش آنها
در انتقال عوامل بیماریزا کره در
ای بی میتوان به انگلهای خرونی
اشاره نمرود ،اهمیرا تحقیرق فرو
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احساد میگردد .ذکر ای نکته حائز
اهمیا اسا که ای عوامل تکیاختره-
راقلی بنردپا از
ای عمدتا توسط نر
جمله کنهها و یا مگسهای خونخروار
انتقررال مررییابنررد و حرررور ایرر
بندپایان در محرلهرای نگرهداری و
تجمع دام فو  ،احتمال آلودگی بره
انگلهای خونی را افزونتر مینماید
.)3

مواد و روشكار
در بررسرری حامررر نمونررههررای
خونی از صد و سیزده نفرر شرتر از
شهرستان زابل در منطقه سیستان در
سال  1885جمعآوری و مورد مطالعره
قرار گرفا .نمونههای خونی از هرر
نفر شتر به سه شکل تهیره گردیرد:
الف) ده میلیلیتر خون همرراه برا
رس از
ره پر
ردانعقاد  EDTAکر
راده مر
مر
انتقال به آزمایشگاه و سانتریفوژ
نمرررررودن آن در لولرررررههرررررای
میکروهماتوکریا به مدت  15دقیقه،
لوله از محل بافیکوت تشکیل شرده،
شکسته و پرس از تهیره گسرتره روی
الم ،از لحرراح حرررور تریپانوزومررا
اوانسی مورد بررسی قرار گرفا) .
یک میلیلیتر خرون مخلروب برا نره
میلیلیتر فرمرالی دو درصرد جهرا
رده،
رال شر
رات اصر
رایش نر
رام آزمر
انجر
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مخلوب تهیه شده به مدت پنج دقیقه
بررا دور سرره هررزار دور در دقیقرره
سانتریفوژ شده و رسو تهیره شرده
پس از افزودن کمی رنگ بلودومتیل
به آن ،از نظر حرور میکروفیلرهرا
مطالعه گردید .)8
ج) یک قطرره خرون روی الم و تهیره
گستره خونی که پس از ثبروت توسرط
رط رنررگ
رزی توسر
رگآمیر
رانول و رنر
متر
گیمسا ،جها آلودگی به تکیاختههای
رکوو نروری مرورد
خونی برا میکروسر
بررسی قرار گرفا .الزم بهذکر اسرا
که پس از اخذ نمونرههرای مرذکور،
اطالعات مربوب به دام شامل :سر و
جنسیا آنها در فرمهای تهیره شرده
ثبا گردید و در نهایا با استفاده
از آزمون آمراری خری دو ،ارتبراب
بی آلرودگی و عوامرل ذکرر شرده،
مورد بررسی قرار گرفا.

نتايج
در بررسرری فررو  ،تررکیاخترره
تریپانوزومرررا اوانسررری در 11/15
درصد شترهای شهرستان زابل مشاهده
گردید نگراره  )1کره شرایعترری
انگل یافاشرده در شرترهای مرذکور
بوده و سایر نتایج بهدسا آمده در
جدول  1آمده اسا.

جدول  -1میزان آلودگی به انگلهای خونی در شترهای شهرستان زابل
شترهای آلوده
شترهای
مجموع
غیرآلوده
تریپانوزوما
تیلریا اد
بابزیا اد
میکروفیلر
اوانسی
پی
پی
خونی
تعداد
درصد
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
درصد
درصد تعداد
22
11/15
5
3/22
1
8/51
1
2/88
51
31/11
118
122

در جدول  2میزان آلودگی شترهای
مورد بررسی بر اساد جنسیا آنها
آمده اسا .آزمون آماری خی دو
آلودگی
ارتباب معنیداری را بی
به انگلهای خونی در شترهای مورد
مطالعه و جنسیا آنها نشان نداد.
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جدول  -2میزان آلودگی به انگلهای خونی
در شترهای شهرستان زابل
بر اساد جنسیا
مجموع
شترهای
جنس شترهای
غیرآلوده
آلوده
يت
درص
تعد
درص
تعد
درص
تعد
د
اد
د
اد
د
اد
/38
81
/88
58
/85
28
نر
51
51
22
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ماد
ه
مجم
وع

11
81

/51
1
/21
82

21
51

/58
18
/11
31

82
118

/82
28
122

در جدول  8ارتباب بری آلرودگی و
س شترهای مورد مطالعه نشان داده
شده اسا .البته بررسی آمراری برا
استفاده از آزمرون آمراری خری دو
ارتباب معنیداری را بری آلرودگی
برررررررررررررررررررررررررررررره
انگلهای خونی و سر شرتران نشران
نداد.
جدول  -3میزان آلودگی به انگلهای خونی
در شترهای شهرستان زابل
بر اساد س
مجموع
شترهای
شترهای
سن
غیرآلوده
آلوده

2-4
سال
-89
6
سال
-84
88
سال
مجم
وع

تعد
اد
5

درص
د
/12
1
/15
11

5

/11
3

25

81

/21
82

51

22

تعد
اد
22

درص
د
/15
11
/82
28
/12
22

82

/11
31

118

82

تعد
اد
25

درص
د
/81
28
/51
15
/82
28
122

51

نگاره  -8تکیاخته تریپانوزوما اوانسی
موجود در خون شترهای آلوده شهرستان زابل

بحث و نتیجهگیري
طبررق آخررری آمررار سررازمان
دامپزشررکی کشررور ،تعررداد 118/222
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نفر شتر در ایران وجرود دارد کره
در نواحی و استانهای مختلف کشرور
پراکنررده مرریباشررند و همینرری در
سال ،قریب به  22/222نفر شتر نحر
میگردند که وزن تقریبری هرر الشره
تقریبا  822کیلوگرم میباشرد .)2
بنابرای با توجه به اهمیا پرور
شتر در برخی از نرواحی ایرران از
جمله استان سیستان و بلوچسرتان و
همینی امکان انتقرال تعردادی از
بیماریها از ای حیوان بره سرایر
نشررخوارکنندگان و حترری انسرران،
مرورت مطالعه راجع به آن بریش از
پیش احساد میگردد .در بررسی حامر
آلودگی شترهای شهرستان زابرل بره
انگلهای خونی مرورد بررسری قررار
گرفا .الزم بهذکر اسا که در بررسی-
های انجام شده در سایر نقاب دنیا
که روی خون شرتر انجرام پذیرفتره
اسررررررا ،آلررررررودگی برررررره
تکیاخته تریپانوزوما اوانسی ،یکی
از بیماریهای رایرج در آن منراطق
گزار گردیده اسا و در ایران نیز
بر اساد گزار امینی فررد )1858
تکیاخته مذکور برا شریوع بریش از
 %82و تلفات در حدود  %8از انگرل-
های رایج در ای منطقره مریباشرد
 .)1بادامیی  )1885در مطالعهای
مم بررسی انگلهای خرونی شرترهای
کشتارگاه تهران مشاهده نمرود کره
شایعتری انگل موجود در خون ایر
شررترها ،تریپررانوزوم برروده و از
مجموع  125نفر شتر مرورد بررسری،
 12نفر  )%1/11آنها آلوده بودند
 .)5میران زاده  )1858سی و هفا
عدد الم تهیه شرده از خرون جرداری
شتر در کشتارگاه نجف آباد اصفهان
را جها یافت تریپانوزوما اوانسی
بررسی نمود که تنهرا در دو مرورد
تکیاخته فو مشاهده گردیرد و یرک
مورد نیز آلروده بره دیپتالونمرا
اوانسی بود  .)5همانطور که ذکرر
شد تکیاخته نامبرده در سایر نقاب
جهان نیز گزار گردیده اسرا ،بره-
طورمثال نخستی همهگیرری شرترهای
فرانسه به تریپانوزوما اوانسی در
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یررک مزرعرره در سررال  2228گررزار
گردید  .)12البته در بررسی حامر
هیچگونره ارتبراب معنریداری بری
آلودگی به تکیاختههای خونی و سر
و جنسرریا شررترهای مررورد مطالعرره
ره امرر فرو برا
مشاهده نگردید کر
نتایج برهدسرا آمرده توسرط سرایر
محققرری نیررز همخرروانی دارد  1و
 .)8در مورد سرایر ترکیاخترههرای
خونی نیز ،انواع گونههای تیلریرا
در  3/22درصررد و بابزیررا در 8/51
درصد از شترهای مرورد مطالعره در
منطقه مذکور مشاهده گردید .آقایی
قمصررری  )1883در بررسرری انجررام
گرفترره روی صررد نمونرره خررونی از
شررترهای ذبرره شررده در کشررتارگاه
مشررهد ،در  %5مرروارد آلررودگی برره
تریپانوزوما اوانسی ،در  %1نمونه-
هررا آناپالسررما مارژینالرره ،در %8
آلودگی به انواع گونههای بابزیا،
در  %8انواع گونههای تیلریا و در
 %2حرور میکروفیلر را گزار نمود
 .)1در بررسرری انجررام گرفترره در
مصر نیز از  112شتر مورد مطالعه،
 18شتر  )%1/5آلوده بره بابزیرا
اویس و  21نفر شتر  )%12/3آلوده
به تیلریا اویس و همینی  33شرتر
 )%81/5آلوده به هردو ترکیاختره
بودند  .)12همینی در یک بررسری
دیگر نیز آلودگی به تیلریا در %5
و بابزیا در  %5شترهای مصر گزار
گردید .)18
در بررسی حامرر در  2/88درصرد از
شترها نیز میکروفیلر خونی مشاهده
شد که البته جنس و گونه آن قابرل
تشخیص نبود و تنها بهصورت آلودگی
به میکروفیلر خونی گزار گردیرد.
در یک بررسی انجام شده در سرودان
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نیز ،میکروفیلرهای غالفدار که جنس
و گونه آنها تشخیص داده نشد برا
متوسررررررررررررط طررررررررررررول
 258±12میکرررون و میررانگی عررر
 5/2±2/8میکرون) در خون هفا نفرر
شتر جردا گردیرد و شرترهای مبرتال
ره
رل بر
ردم تمایر
رل عر
ری از قبیر
عالئمر
حرکا ،الغری ،معف در انردام خلفری
را نشرران دادنررد .در مررم  ،زمرران
حداکثر حرور میکروفیلرها در خرون
شتران مبتال در ساعا  22و حرداقل
آنهررا در سرراعات  1و  3بامررداد
مشاهده گردید که تابع نوعی تناو
در حرور بودند .در مرم کررمهرای
بررالع عرررو مزانتریررک و رانرری
شترهای مبتال جدا گردیرد  .)11در
بررسی  Awadو همکاران  )1112نیز
اونکوسرکا آرمیالتا در  15نفر شتر
 )%11از  121شررتر سررودانی مررورد
بررسررررری گرررررزار گردیرررررد و
میکروفیلرهای آن در خرون مشراهده
شد  .)1بنابرای مطالعرات نشران
میدهد که عدم استفاده از داروهای
کنه کش ،مرد ترکیاختره و همینری
واکس بهدلیل گرران برودن و عردم
آشررنایی پرررور دهنرردگان دام بررا
آنهررا ،عرردم جداسررازی و قرنطینرره
شترهای مشکوک و تردد آسان دامهای
مختلف در یک منطقه ،میتواند سربب
بروز بیماریهای خونی فو به صورت
بومی در شترهای یک منطقه گرردد و
بررررررررررررره نظرررررررررررررر
میرسد با رفع مشکالت مذکور میتوان
نسررررررربا بررررررره کنتررررررررل
آلودگیهای فو در شرترهای منطقره
اقدام نمود.

فهرست منابع
 .1آقایی قمصرری ،م :)1883 .بررسری آلرودگی انگرلهرای خرونی شرترهای
کشتارشده در کشتارگاه مشهد ،پایان نامه جها دریافرا درجره دکتررای
رد
رالمی واحر
رگاه آزاد اسر
رکی دانشر
رکده دامپزشر
رکی ،دانشر
رومی دامپزشر
عمر
گرمسار ،شماره .512
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Abstract
Considering that camel breeding is widespread in extensive parts of Iran and camels are important in
transmission of some zoonotic disease to other ruminant and even humans, the necessity of
conducting this study was assumed. In this research, apart from the rate of infection to blood parasites
in camels of Zabol, the relationship between infection and some other factors including age, sex and
geographical location of camel breeding were also studied. For this purpose, 118 blood samples of
camels were taken from different regions of Zabol and transferred to the parasitology laboratory. The
results indicated that 820213 of studied camels were infected by blood parasites with the greatest
infection rate of 110153 belonging Trypanosoma evansi and then infection rates of 30223 by
Theileria sp., 80513 by bacteria sp. and 883 by blood microfilaria were also observed. Statistical
analysis did not show significant relationship between infection to blood parasites and age and sex of
the studied camels. With regard to presence of blood parasites in the camels of the region and the
importance of arthropods in their transmission, apart from treatment of infected animals, arthropod
control measures should also be conducted in other to control these infections.
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