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  5999سوم آبان  ی /هفته195 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 11/1/1933تاریخ چاپ:  11/6/1933تاریخ پذیرش:  1/11/1931تاریخ دریافت: 

  
 در Babesia به انسان و دام آلودگی فراوانی تعیین و Babesia ناقل Ixodidae ی خانواده های کنه فراوانی

 6931 سال در بختیاری و محال چهار استان میانکوه ی منطقه

 
 5ابطحی محمد سید ،4یوسفی اله حشمت ،3بهادران مهران ،2احمدی نادر ،1اسکندری مینا

 
 

چکیده

 که است انگلی بیماری نوعی ،Babesiosis. است برخوردار بسیاری رونق از سنتی پروری دام آن، در که است بختیاری و محال چهار استان توابع از میانکوه ی منطقه مقدمه:

 ی مطالعه انجام از هدف. دارد وجود منطقه در Babesiosis وجود امکان منطقه، این های دام در سخت های کنه باالی شیوع به توجه با. گردد می منتقل کنه ی وسیله به اغلب
 .بود منطقه این در Babesia به انسان و دام آلودگی فراوانی و Babesia ناقل Ixodidae ی خانواده های کنه فراوانی بررسی حاضر،

 .شدند بررسی مولکولی و میکروسکوپی های روش با و دریافت انسانی ی نمونه 160 و دامی ی نمونه 102 بررسی، این در :ها روش

 قرار بررسی مورد مولکولی روش با مثبت های نمونه تمامی سپس،. شد تأیید میکروسکوپیک روش توسط Babesia به دامی های نمونه از درصد 91 آلودگی :ها یافته

 آلودگی که بودند Babesia جنس به آلوده انسانی های نمونه از درصد 11/19 همچنین،. گردید تأیید Babesia ovis به ها نمونه از درصد 6/62 آلودگی که گرفتند
 و انتخاب تصادفی صورت به انسانی و دامی های نمونه از تعدادی منفی های نمونه تأیید جهت. شد تأیید مولکولی روش توسط Ovis ی گونه به ها نمونه درصد 9/99

 کلید توسط نیز شده صید های کنه ی گونه و جنس. شد تأیید نیز مولکولی روش توسط ها آن تمام بودن منفی که گرفتند قرار بررسی مورد مولکولی روش توسط
 .بودند Rhipicephalus sanguineus شده صید های گونه تمام. شد انجام شناسی ریخت تشخیص

 .کرد جلوگیری منطقه در بیماری این گسترش از توان می موقع، به درمان و صحیح تشخیص با منطقه، این های دام در Babesia عفونت فراوانی به توجه با :گیری نتیجه

 ایران انسان؛ دام؛ ؛Babesia ؛کنه: کلیدی واژگان

 
 تعیین و Babesia ناقل Ixodidae ی خانواده های کنه فراوانی .محمد ابطحی سید اله، یوسفی حشمت بهادران مهران، نادر، احمدی مینا، اسکندری ارجاع:

مجله دانشکده پزشکی اصفهان  .6931 سال در بختیاری و محال چهار استان میانکوه ی منطقه در Babesia به انسان و دام آلودگی فراوانی

 .666-663 (:231) 91؛ 1933

 

 مقدمه

یخااوااه .هسانندChelicerataیشااخهزيروبندپايانیشاخهازهاكنه

Ixodidaeاهلایحیااواا اوگا هاایكناهیخاوااه ترينبزرگازيکی

یگاواهHialoma،5یگاواه11تاكنانايران،هر(.1)شاودمیمحساب

Rhipicephalus،8یگاوهIxodes،11یگاوهHaemaphysalis، يا

2واوروینااهوو یگاواه2هرماساننار،یگاواهBoophilus،3یگاوه

هاابااكنریها،ويرو ازگاوه21واق كهاودشد شناسايیآرگا یگاوه

مشانر هاایبیمااریعاام اونقالهروهسنندزابیماریهایياخنهت و

حضاار(.2)برخارهاروادتااههیقابا بهداشانیاهمیا ازهامواوسان

ضااياا گاز،،محا هرماضاایضااياا ايجااهباعثهام،هرهاكنه

و(كناهازواشایفلا وخااویكا ازواشایمرگصار به)سیسنمی 

.شاهمیTheileriosisوBabesiosمث مخنلفهایبیماریاونقال

Babesia، یراسنهها،كمپلکساپییشاخهازاوگلیایياخنهت

Piroplasmidaیخاوااه وBabesidae يایزایمااریباساا .اس
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Babesia،باهواسا قرمازیهااچاهيگاكرهنیمنالشویآلاهگها

بیمااراناغلاب.شااهمایمبانالیخاوك وتببهزبانیم ،یهلنیهم

یعارضاههچاارآواان،ازبرخایوشااودیمامناسطخاویك هچار

هرعفااونیاوساان،هرBabesiosis.شااودمایطحاالشادنبزرگ

 یوساایلهبااهمامااالطاااربااهكااهاساا قرماازهااایگلبااال

Babesia divergensوBabesia microtiاونقاال.شااهمایايجااه

صاار Ixodidaeهاایكناهگاز،طريقازاغلباوسانبهبیماری

.اسا شاد گازار،ویزخاناونقالرا ازبیماریاونقالاماگیره،می

هااآنبدنايمنیسیسن هلیلیهربهكهاشخاصیيامسنافراهاطفال،

شاد برهاشانههااآنطحاالكهافراهیهمچنین،واس شد ضایف

بااشاديدهاایعفاوا بهابنالخطرمارضهرهایگرو هزءاس ؛

Babesiaازواشایعفاوا .هسنندBabesia microti،چنادحادوه

لارز،،واامنم ،هایتببابیماری.اوجامدمیطالبهما ي تاهفنه

ايانچاانوشااهمیمشخصخسنگیوعضالویهرههایهره،سر

هرسانیبهاوساویهایعفاو بیشنرهسنند،سرماخارهگیشبیهعالي 

باهابانالكاهشااهمایزه حاد بنابراين،شاود؛ومیهاه تشخیص

رواياناز.باشادشاد گازار،تاداهازترفراوانBabesiosبیماری

حضااراحنماالكهمناطقیهرخصاصبهبیماری،اينبیشنربررسی

تاصایههاره،وهااهبیمااریايانبارایمناسبشرايطوواق یكنه

باامسنقی ارتباطمخنلف،مناطقهرBabesiaپراكندگی(.3)شاهمی

باین،ايانهروهارهمنطقاهآنهرمهار بایوهارمهر میزبانحضار

(.1)هارودایويژ اهمی اوگ یچرخهبرقراریهرسخ هایكنه

ماطاا اوگ اينشیاعمارههرشد اوجاممطالاا اغلبايران،هر

كشاارشارقیشامالوغربایشمالشمال،هایبخشهروگاسفندانبه

صاار كمنارویازاوسااویمطالاا حنیوهاهامسايربررسیوباشدمی

كاهههنادمایوشاانشاد اوجاامهاایبررسایحاال،اينبا.اس گرفنه

Babesios،ايارانوقااطتماامهرتقريبایطااربهاحشام،هرخصاصبه

.باشدمیBabesia ovisمناطقاينبیشنرهرغالبیگاوهوهارهوهاه

نياااوجاامهها یاریبخنومحالچهاراسناناوکا یمیمنطقه

اسا یهاماداره،یواحنيامرهماغلبشغ .شدگرفنهومرهرمطالاه

واقا ساخ یهااكناهباهآلااه یهاهامبا یمسنقتما هرافراهو

هریامطالااهوهاه،نيابا.هارودقرارBabesiosisریوميیهایماریب

باهاوساانهرشاد وارهخسار زانیموهاهامیآلاهگزانیمینهیزم

.باهوشد اوجاممنطقهنيا

تشااخیصباارایسااريایوارزانرو،میکروسااکاپی،رو،

Babesiosis، هانستنهاارو،،اينباامااسBabesiaتشاخیص

مالکاالیهاایرو،اوجاامباهویاازگاوه،يافننبرایوشاهمیهاه 

هاایكناهشناساايیهاد باامطالااهايانراسانا،همینهر.باشدمی

هانسباههامواوساانآلاهگیفراواویتایینوIxodidaeیخاوااه 

Babesiaومیکروساکاپیرو،باBabesia ovisيا عنااان)باه

یمنطقااههرمالکااالیرو،بااا(5()اياارانغااربهرشاااي یگاوااه

.شداوجامبخنیاریمحالچهاراسنانمیاوکا 



 ها روش

بخنیااریومحاالچهااراسانانمركازكیلامنری171هرمیاوکا یمنطقه

باابرابارایگسانر باابخنیااریومحاالچهااراسانان.اسا شاد واق 

.شااهمایشاام راايارانوسا ك ازهرصدي كیلامنرمرب ،121٬11

مركازیفال كاهسناویهایبخشهملهازبخنیاری،ومحالچهاراسنان

وهرهااه32تاااهقیقااه۹وهرهااه31وشاااهماایمحسااابايااران

وهرهااه51تاااهقیقااه31وهرهااه1۹وشاامالیعاارضیهقیقااه38

مشار وشامالازاسانانايان.هارهقرارگرينايچشرقیطالیهقیقه21

اسانانباههناابازخازسانان،اسانانباهمغاربازاصافهان،اسانانبه

.شااهمایمحادوهلرسناناسنانبهغربیشمالازوبايراحمدوكهگیلايه

ومحاالچهااراسانانهرارهلشهرسنانهایبخشازيکیمیاوکا ،بخش

طبااقباشاادكهماایروساانا23شااام بخااش،اياان.اساا اياارانبخنیاااری

وفار17188منطقاهايانهمای ،1381سالهرگرفنهصار سرشماری

.اس شد گزار،

باشاد،مایپروریهامرووقوهاكنهوماورشدفص كهبهارفص هر

گازلا ،رفان،لنادی،شالی ،هاایواامباهروسانا11یسکنهوهاهاماز

باهتلناا ومااروورزرهگلشاار،محمادی،شهر سرخان،گندمکار،

هااهامازگیاریخانبازمانه .شدگیریوماوهایخاشهتصاهفیصار 

هاا،گاا،وعقابپاهایها،پسناناطرا سینه،هناغوااحیهسنجایبا

شاد هاداهاایكنه.شدصیدسرك پنستاسطویزكنهتاداهیهامهراز

واهوگلیسیرينقسم ي مخلاطهاآنبههاه ،قرارهارهربظر هررا

آزمايشاگا باهاونقالازپسهاكنهیگاوهوهنس.شداضافهالک قسم 

یاد)كلشناسایريخا تشخیصایكلیدهایازاسنفاه باولاپزيرمره 

.شدودشناسايی(هزو یاز ،پ-آسمارها،كنهشناسايی

هانسمیکروساکاپیشناساايیهها ویازخااویهایوماوهاز

Babesia،،ازپاسكاهصاار بادين.شدتهیهواز خاویگسنر

خاالصمناوالهرتثبی برایهاالمخاوی،هایگسنر،كرهنخش 

وماايیهرشا بااگیمسااروگباآمیزیروگازبادوشدودبره فرو

هاایگسانر ساط تمام.گرفنندقراربررسیمارهبرابر1111و111

هانسحضارومرازهاش ،گلبالوهاهاليهي كهمحلیتاخاوی

Babesiaگرفنندقراربررسیماره.

گرفا صار پرايمرطراحیمالکالی،رو،باگاوهتشخیصهه 

Ovisیگاواهبارایفقطمطالاهاينهرشد طراحیپرايمركههايیآنازو

بااشاد،هاه تشاخیصمثبا میکروسکاپیرو،باكههايیوماوهتمامباه،

.گرفنندقراربررسیمارهگاوهاينتشخیصبرایمالکالیرو،
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آوریفانزيس شرك یشد ساخنهكی ازDNAاسنخراجبرای

.رسیداوجامبهآنبروشارطبقاسنخراجمراح وشداسنفاه كاثر

 ماارازپلاایMgCl2،Taqپرايمرهااا،ازمنفاااوتیهااایغلماا 

Deoxynucleoside triphosphate(dNTP،)وDNAواسانخراج

میکرولینار،5/7(Distilled water)مقطاربهصاار تركیبایازآب

Primer forward(11میلای)میکرولینار،2مااالرPrimer reverse

میکرولینار،3مااالر(میلی51)MgCl2میکرولینر،2ماالر(میلی11)

میکرولینار،chain reaction Polymerase(PCR)11(X11بافر)

ومیکرولینااار5الگاااامیکرولینااار،Taq polymerase5/1آوااازي 

.میکرولینراسنفاه شد2ماالر(میلی11فسفا )واكلئاتیدتریهاكسی

ماد باهگاراهسااونییهرهه۹5همایInitial denaturationیمرحله

مااد بااهگااراهساااونییهرهااه۹5همااایDenaturationوهقیقااه11

وثاویاه21ماد باهگاراهساونییهرهه55همایAnnealingثاویه،11

هرثاویاه31ماد باهگاراهساونییهرهه72همایExtensionیمرحله

منفایي ومثب شاهدي ،PCRازسریهرهر.شدگرفنهومر شااهد

DNAهمارا بهMaster mixشام مثب شاهد.شدمیگرفنهومرهرویز

هازباهMaster mixحااویویزمنفیشاهدباه.شد يابیتاالیاسناوداره

DNAافازاروارمتاسطاسنفاه مارهیمرهايپرا.باهالگاOligo 7سارورو

National Center for Biotechnology Informationمااريپرایطراحاا

(NCBI)یتااالیروRNA 18Sشاارك تاساطوواكااویویطراحا

Macrogen،طاالباهشاد ریاتکثیقطااه(.1)هدولشددیتالوسننز

.باهدیواكلئات118



 پرایمر طراحی پروتکل .1هدول

طول 

 (باز )جفت

 پرایمر (5'-3'توالی )

81 TCGCCGTGAATACTTGAG Forward (F) 

81 CAATCCTTCCTCTGTCTG

G 
Reverse (R) 



 ها افتهی

هانسباهوماواه11آلاهگیهامی،خاوییوماوه215ازبررسی،اينهر

Babesiaتماامبررسایازپاسشاد.تأيیادمیکروسکاپی رو،تاسط

Babesia Ovisباهوماواه12آلااهگیمالکالی،رو،بامثب هایوماوه

هانسبهآلاه وماوه21تاداهاوساوی،خاوییوماوه111از.گرهيدتأيید

Babesiaیگاوهبهوماوه7آلاهگیوباهودOvisمالکاالیرو،تاسط

هامایهاایوماواهازتااداهیویازمنفایهاایوماواهتأيیدبرای.شدتأيید

رو،تاساطواونخاابتصاهفیصار به(عده17)اوساویو(عده21)

رو،تاساطهاآنتمامیباهنمنفیكهگرفنندقراربررسیمارهمالکالی

باادنسااط ازشااد صاایدهااایكنااهتاااداه.شاادتأيیاادمالکااالی

.باهودRhipicephalus sanguineusهمگیكهباهعده317ویزهاهام

هانسباایهامایآلااهگمنااطقتماامهرههدیموشان،1شک 

Babesiaیگاوهبایآلاهگاماشاه،یمد يهOvisمنااطقیهماههر

ن،ياابارعاالو .اسا شاد ديیتأیمالکالرو،تاسطرفنهزبه

هااهامیكنناد آلااه غالبیگاوه،Ovisیگاوهههدیموشان يونا

 .اس مناطقنياهر

 

 
دامی هاینمونه مولکولی و میکروسکوپی بررسی نتایج. 1 شکل

 

2شک  هانسباایاوسااویآلااهگمناطقتمامهرههدیموشان،

Babesiaبایآلاهگاماشاه،یمد يهBabesia ovisرفان،مناطقهر

عاالو .اس وشد ديیتأیمالکالرو،تاسطتلنا وماروورزره

یكنند آلاه غالبیگاوهBabesia ovisههدیموشان يونان،يابر

آلااه مها یهااگاواههازءهمچناناماس ،یومناطقنياهریاوساو

.روهیمشماربهمنطقههراوسانیكنند 



 
 انسانی های نمونه مولکولی و میکروسکوپی بررسی نتایج. 2 شکل
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راالکنروفااااارزژلهرهاماااایPCRمحصاااااال 3شااااک 

.دههمیوشان



 
 بر دامیreaction Polymerase chain (PCR ) محصوالت. 3 شکل

 الکتروفورز ژل در برداری نمونه مناطق حسب

(C+ و C- دامی های نمونه ها شماره منفی، و مثبت شاهد .)باز جفت 05: نشانگر 



راالکنروفاااارزژلهراوسااااویPCRمحصااااال 1شاااک 

.ههدمیوشان
 

 
  در انسانیreaction Polymerase chain (PCR ) محصوالت. 4 شکل

 الکتروفورز ژل

(C- منفی شاهد). باز جفت 05: نشانگر 



 بحث

بااهمارا ،Babesiaواقلینكهاس شد باعثكشارهرعشايركاچ

ونیجااه،هروشاااودپراكنااد كشااارسراساارهرهارمهاار میزبااان

Babesiosis(.2)شااهمایهياد كشاروقاطتمامهرتقريبیطاربه

ويژ بهBabesiaهنسباآلاهگیههدمیوشانحاضریمطالاهوناي 

Babesia ovisرویپیشاینمطالااا .اسا تاهاهقابا منطقه،هر

ايانكاهههادمیوشانویزايرانوههانمخنلفمناطقهرگاسفندان

هاخلایمطالااا از.اس گسنر،حالهروهارهههاویمنشأبیماری،

وهکارهیه،(1)اصافهانهرهمکاارانواماانومطالااا شد ،اوجام

شامالهرعبدیگااهرزی(و7)ايرانمخنلفهایقسم هرهمکاران

آلااه یگاواهراBabesia ovisحاضاریمطالاهوناي مشابه(5)ايران

ونااي خال برالبنه،.اودكره مارفیسب هایهامهرغالبیكنند 

ازبررسااااایهرهمکااااااران،ورزمااااایپاااااژوهش،ايااااان

وBabesia motasiشااایاعهرصااادگااااو،315وگاسااافند3۹1

Babesia ovisگاازار،5/1و5/23ترتیااببااهراگاساافندانهر

وبررسایباهایمطالااههرویازهمکاارانوسیدآباهی(.8)اودوماه 

خراساانهركناهواقلینوگاسفندانهرBabesiaمالکالیتشخیص

هاایگلاهازكناهبهمبنالگاسفند۹1مطالاه،اينهر.پرهاخنندشمالی

میکروسکاپزيرهروتهیهخانیوماوهآوان،ازوشناسايیمخنلف

هرعفاواا میکروسااکاپی،آزمااايشازاساانفاه بااا.شاادتشااري 

شایاعكاهبااهآنبارمبنایهايافنه.گرهيدمشاهد خانیوماوه37

Babesia ovis(.۹)اس ك شمالیخراسانهر

هاایيافناهبااهااآنیمقايساهوحاضاریمطالااهونااي بهتاههبا

بااالیشایاعباامنااطقهازءرامنطقاهايانتااانمیهيگر،مطالاا 

Babesiosisكرهمحساب.

همکاارانوHabelaمدينراواهیمنطقاههرویازخارهیمطالاا هر

(11)، Papadopoulosياوانهر،(11)همکارانوYeruhamاسرائی هر

وFerrerاساپاویا(وهر13)همکارانوSayinتركیههر،(12)همکارانو

هرشااي یگاواه،Babesia ovisكاهههندمیوشانهمه،(11)همکاران

وRjeibiویاازآفريقاااغرباایشاامالهر.اساا كاچاا وشااخااركنندگان

یگاواااههووپرهاخناااهپیروپالسااامیشااایاعبررسااایباااههمکااااران

Babesia ovisوTheileria ovis(.15)كرهوادشناسايیگاسفندانهررا

وقاش،Babesia ovisههادمایوشاانههان،وايرانهراخیرهایبررسی

.كندمیايفاهاهامآلاهگیهربیشنری

باراصفهانهرهمکارانووامانمطالاهاوساوی،آلاهگیمارههر

راBabesiosباهاوسااویآلاهگیگاوههیچپژوهشاينوناي خال 

(.1)اس وکره تأيید



 گیری نتیجه

حمااممرتاباوجااموصانانیصار بههاهامپرور،بهتاههباامروز 

هرمگاراس ،يافنهكاهششد بهبیماریاينمیزانها،هامبرایكنهضد

.شااهمایاوجاامسننیصار بههامپرور،همچنانكهكشارازمناطقی

450 bp 

450 bp 
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باهآلااهگیوهارهوهااهساننیهاماداریویازمطالااهماارهیمنطقههر

Babesiaايان.شادتأيیادمنطقاهايانهرهاااوساانهمچنین،وهاهامهر

ویازمنطقاهايانهركاهههادمایوشانپیشینمطالاا سايرماوندمطالاه،

Babesia ovisهااهامازشد هداهایكنهتمامكههايیآناز.هارهشیاع

Rhipicephalus sanguineus،ايانكاهگرف ونیجهچنینتاانمیباهود

اسا ذكاربهالزم.هارهوقشBabesiaاونقالهراصلیواق عناانبهكنه،

هياد هامایهایالمهرویزتیلريا،Babesiaهنسبرعالو مطالاه،اينهر

وهامهرBabesiosبررسایمطالااهايانازهاد كهاينهلی بهاماشد،

.گرف اوجامهنسحدهرفقطTheileriaتشخیصباه،اوسان



 یو قدردان تشکر

3۹1187یشامار ارشادكارشناساییواماهپاياانازبرگرفناهمقالاه،اين

ازهاونادمایالزمخااهبروايسندگان.اس اصفهانپزشکیعلامهاوشگا 

ومحاالچهااراسنانمیاوکا یمنطقهمحنرماهالیوی حسنوهمکاری

همچناین،وهاشانندتحقیاقاياناوجامبرایراهمکاریكمالكهبخنیاری

.ومايندتشکرارهلشهرسنانپزشکیهامیاهار محنرممسؤولین
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Abstract 

Background: Traditional livestock has a lot of prosperity in the Miankooh district of Chaharmahal va Bakhtiari 

Province in Iran. Due to the prevalence of hard ticks among livestock in the region, there is the possibility of 

babesiosis in the region. The aim of the present study was to investigate the frequency of ticks, as well as the 

frequency of human and animal contamination with babesiosis in this region. 

Methods: In this study, 205 livestock including sheep and goats and 160 human blood samples and 317 ticks were 

collected from livestock. All smears were stained to identify the Babesia genus by microscopic method, after which 

the positive smears were examined by molecular method for identification of Babesia Ovis (B. Ovis) species. 

Findings: From 205 livestock samples, 64 samples of Babesia infection were confirmed by microscopic method, 

and 42 samples were confirmed as B. Ovis. Among the 160 human samples, 21 samples were confirmed by the 

microscopic method as Babesia that 7 of them were confirmed as B. Ovis. To confirm the negative samples, a 

number of human and animal samples were selected randomly and examined by molecular method, and all of 

them were negatively confirmed by the molecular method. The tick specimens were also identified by the 

reliable morphological key to the level of genus and species. All of them identified as Rhipicephalus sanguineus. 

Conclusion: The prevalence of Babesia infection in livestock in this region is significant; therefore, it is possible 

to restrict the disease in the area with proper diagnosis and timely treatment.  
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