
Journal of Veterinary Research 

8 

 تحقیقات دامپزشکیمجله 
 8-13، 1400 ،1شماره ،76دوره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( وسیکملوس درومدارکوهانه ) کی یدر شترها یاوانس پانوزمایتر یهاپیت یملکول زیتما

 و بلوچستان ستانیدر استان س
 

 3یفیشریعتیشر برزی، فر2یخچالیمحمد ، 1رشکاریفرشته م

  رانیا ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم ،یدانشکده دامپزشک ،یولوژیگروه پاتوب 1
 رانیا ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم ،یدانشکده دامپزشک ،یولوژیگروه پاتوب 2
 رانیدانشگاه زابل، زابل، ا ،یدانشکده دامپزشک ،یولوژیگروه پاتوب 3

 

 

 1399ماه  آبان 7 :تاریخ پذیرش، 1399 شهریور ماه 10تاریخ دریافت: 
 

                                                                                                                 چکیده

 

)راسته کاینتوپالستیدا: تریپانوزوما اوانسی خونی با اهمیت در دامپزشکی با گسترش جهانی است که توسط های انگلی تریپانوزوموزیس یکی از بیماری :زمینۀ مطالعه

 در شتر گزارش شده است. Bدر شتر، گاو، گاومیش و اسب و  Aبا دو تیپ خانواده تریپانوزوماتیده( 
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 ژنومی تریپانوزما DNAد. شاستان سیستان و بلوچستان به طور تصادفی نمونه خون ورید وداجی تهیه شتر یک کوهانه در مناطق مختلف نفر  369از : کارروش

تریپانوزوما ) Minicircle genes( و Aتیپ  تریپانوزوما اوانسی) RoTat 1.2 VSGهای ژناز باز جفت 436باز و جفت 205قطعات به ترتیب د و شاستخراج 

 تکثیر گردید. PCRش به رو (Bتیپ  اوانسی

 .باشدیم Aتیپ  اوانسی تریپانوزوماعامل آلودگی در تمامی شترهای آلوده استان سیستان و بلوچستان تریپانوزوما های ملکولی نشان داد گونه یافته :نتایج

 باشد.می Aتیپ  تریپانوزوما اوانسیهای ملکولی نشانگر آن بود که عامل آلودگی در شترهای منطقه مانند اکثر نقاط دنیا فقط یافته: نهایی گیرینتیجه
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 مقدمه

)راسته کاینتوپالستیدا: خانواده تریپانوزوماتیده( تریپانوزوما اوانسی 

بوده و خونی و سالیوارین با اهمیت در دامپزشکی یاخته انگل تک

. (26)باشد های دامی در دنیا میعامل مهمی در کاهش فرآورده

به دلیل از دست دادن کاینتوپالست تریپانوزوما اوانسی یاخته تک

تریپانوزوما بروسئی از یکلیک مورد نیاز برای تبدیل به شکل پروس
تریپانوزوما بروسئی اوانسی به نام تریپانوزوما بروسئی ی زیر گونه

. آلودگی با این انگل از حیوانات اهلی و (13مشتق شده است )

وحشی از جمله شتر، اسب، گاو، گاومیش، خوک و سگ به اسامی 

جفر در آفریقا و هندوستان، الدباب یا البیماری سورا در آسیا و 

مال دو کادراس یا مورینا در آمریکای مرکزی و جنوبی گزارش شده 

ی انگلی عمدتاً در مناطق صحرایی و یاختهاین تک. (14،20)است 

میزان . (11)ای حضور دارد نیمه صحرایی و آب و هوای مدیترانه

 به ترتیبتریپانوزوموزیس در شتر بیماری ابتال و تلفات ناشی از 

 .(2)درصد گزارش گردیده است  3درصد و در حدود  30بیش از 

درصد  10در شتر  اوانسیتریپانوزوما فراوانی آلودگی ایران،  در

تریپانوزوما (. در مطالعات گزارش شیوع 36گزارش شده است )
درصد، جنوب شرق  6/1-76/4در شترهای مناطق جنوب  اوانسی

 ه استدرصد گزارش شد 8/4-45/15درصد و مرکز  75/25-19/6

(1،11،17،19،20،23،30،31،34،35.) 

 مقاله پژوهشی

10.22059/jvr.2020.275071.2901        https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082525.1400.76.1.2.0 

https://doi.org/10.22059/jvr.2020.275071.2901
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082525.1400.76.1.2.0
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موسیده از خوار تابانیده و های خونوسط مگستما اوانسی تریپانوزو

انتقال عمودی شوند و میزبانی به میزبان دیگر به طور مکانیکی منتقل می

دارای تریپانوزوما اوانسی ی گونه(. 23شده است ) گزارشآن نیز در شتر 

به دو شکل حاد  Aتیپ  تریپانوزوما اوانسی است. ابتال به Bو  Aدو تیپ 

و مزمن در شتر، گاو، گاومیش و اسب گزارش شده است. در صورتی که 

(. 24شود )تنها محدود به شتر می Bتیپ  تریپانوزوما اوانسیبیماریزایی 

در دنیا شایع بوده و از کشورهای آفریقای غربی،  Aتیپ  تریپانوزوما اوانسی

تیپ  ریپانوزوما  اوانسیت(. ولی 33کلمبیا، چین و کنیا گزارش شده است )

B  فقط توسطBorst  1987در سال و همکاران ،Njiru  و همکاران در

و همکاران  Birhanuو  2011و همکاران  در سال  Salim، 2006سال 

از شترهای کنیا، اتیوپی، سودان و چاد گزارش  به ترتیب 2016در سال 

 Bاز تیپ  Aپ تیتریپانوزوما  اوانسی . تمایز (5،6،25،30گردیده است )

در  VSG 1.2RoTatبراساس وجود ژن گلیکوپروتئین واریانت سطحی 

 RoTatهای ضد باشد که توسط آنتی بادیمی Aتیپ  تریپانوزوما  اوانسی

شود. در حالی که در شترهای آلوده به ردیابی میآلوده شترهای در  1.2

ملکولی قابل های سرمی و ، این ژن به روشBتیپ تریپانوزوما  اوانسی 

 .(34باشد )جستجو نمی

های مختلف ملکولی برای شناسایی و تمایز امروزه از روش   

شوند با حساسیت و ویژگی باال استفاده می تریپانوزوماهای گونه

 های مختلف اطالعاتی از آلودگی تیپ(. از آنجایی که 19،35)
سیستان و استان شترهای ایران از جمله در در تریپانوزما  اوانسی 

شت و از طرف دیگر این استان به عنوان یکی بلوچستان وجود ندا

های مناسب از نظر شرایط آب و هوایی برای پرورش شتر از استان

تمایز مطالعه حاضر به منظور (، بنابراین 35گردد )محسوب می

شترهای یک در  Bو  Aتیپ تریپانوزما اوانسی ملکولی آلودگی 

 .دبلوچستان انجام ش استان سیستان وکوهانه 

 مواد و روش کار

درجه 25استان سیستان و بلوچستان )منطقه مورد مطالعه: 

 50درجه و  58دقیقه عرض شمالى و  27درجه و  31دقیقه تا  3و 

دقیقه طول شرقى( شامل دو منطقه  21درجه و  62دقیقه تا 

های سیستان در شمال استان با حوزه مسطح و مسدود که از آبرفت

ای قدیمی و فعلی رود هیرمند و منطقه وسیع کوهستانی دلت

بلوچستان درجنوب است. در این استان میانگین بارندگی سالیانه 

گراد و میانگین درجه سانتی 12-13متر، میانگین دما میلی 51

 درصد است.  70-80رطوبت نسبی 

لیتر میلی 10از هر نفر شتر روش جمع آوری نمونه: 

رید وداج تهیه شد و به آزمایشگاه انگل شناسی ی خون از ونمونه

 دانشکده دامپزشکی زابل منتقل گردید.

 DNAاستخراج (: DNAروش ملکولی )روش استخراج 

با استفاده از کیت و  EDTAمخلوط شده با  تریپانوزوما از خون ژنومی

MBST (DNA extraction kit, MBST, Iran انجام شد و در )

 نگهداری شد. PCRدرجه سانتی گراد تا انجام  -20دمای 

برای شناسایی و تمایز آلودگی شترهای تحت : PCRروش 

 Bتیپ تریپانوزوما اوانسی از  Aتیپ تریپانوزوما اوانسی مطالعه با 

 RoTat 1.2 VSGاز ژن  RoTat1.2به ترتیب از پرایمرهای 

(RoTat-F:5'-GCGGGGTGTTTAAAGCAATA-3’  و

RoTat-R:5’-ATTAGTGCTGCGTGTGTTCG-3’ و )

EvaB  از ژنMinicircle genes (EVAB-F:5’-

CACAGTCCGAGAGATAGAG-3’ وEVAB-R: 5'-

CTGTACTCTACATCTACCTC-3’ استفاده گردید )

 5/12امل شمیکرولیتر بود که  PCR ،25حجم واکنش (. 7،25)

 ،Hot start PCR Master Mix Blueیکس )میکرولیتر مسترم

میکرولیتر از  2میکرولیتر از هر پرایمر،  2گام ایران(، شرکت پیش

DNA  میکرولیتر آب مقطر  5/8نانوگرم( و  50ژنومی )در حدود

بود. هر واکنش یک کنترل منفی )تمامی مواد واکنش به استثنای 

DNA ( و یک کنترل مثبت )ژنومی انگلDNA ا اوانسی تریپانوزوم
شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل( داشت. از بخش انگل

( MWG, Germanyها با استفاده از دستگاه ترموسایکلر )نمونه

درصد  5/1به ژل آگارز  PCR(. محصوالت 7،25تکثیر شدند )

متر الکتروفورز ولت بر سانتی 80دقیقه در  75منتقل شدند و 

با اتیدیوم بروماید با تابش اشعه گردیدند. پس از رنگ آمیزی ژل 

 بررسی گردیدند. DNAماوراء بنفش باندهای 

 نتایج

مراز، آلودگی شترهای تحت مطالعه ای پلیدر واکنش زنجیره

باز حاصل جفت 436منفی بود و باند  Bتیپ  تریپانوزوما  اوانسیبا 

تشکیل نشد. ولی  Minicircle genesاز ژن  EvaBاز تکثیر 

 RoTat1.2 VSGژن باز حاصل از تکثیر جفت 205تشکیل باند 

 در شترهای تحت مطالعه در استان سیستان و بلوچستان بیانگر

در شترهای تحت مطالعه بود  Aتیپ  تریپانوزوما اوانسیشیوع 

 (.1تصویر )
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 RoTatباز ژن جفت 205حاصل از تکثیر قطعه  PCR محصوالت. 1تصویر 

VSG 1.2 تیپ  تریپانوزوما اوانسیA  از خون شترهای استان سیستان و

: کنترل مثبت، 1باز، چاهک جفت 100مارکر  M: DNAبلوچستان )چاهک 

 های مثبت(.:  نمونه4و  3: کنترل منفی، چاهک 2چاهک 

 

 بحث

لحاظ اقتصادی در مناطق خشک و نیمه خشک شتر به 

باشد. در ایران با دنیا و از جمله ایران دارای اهمیت زیادی می

تریپانوزوما اوانسی توجه به میزان شیوع و تلفات ناشی از آلودگی 
باشد. اهمیت های انگلی متداول میدر شتر، یکی از آلودگی

ی اقتصادی پرورش شتر در استان سیستان و بلوچستان و ضررها

ناشی از تریپانوزوموزیس )کاهش گوشت و تولید مثل( و نیز 

شایع بودن شکل مزمن بیماری، شتر را به یکی از حاملین 

ی انتقال بیماری در و عامل تداوم چرخه تریپانوزومای یاختهتک

 (. 3منطقه تبدیل کرده است )

های هتروژن و دارای گونه تریپانوزومایاخته تک   

های در بررسی .(8)در انسان و حیوانات است متعددی 

شناسی، تشخیص دقیق و به موقع حاملین بدون گیریهمه

تواند ابزار مهمی در تشخیص به موقع بیماری لینی میعالیم با

تواند در های ملکولی میسورا باشد. بنابراین استفاده از روش

ها از یک گله به محدود کردن مخازن آلودگی و خطر انتقال آن

باتوجه به اهمیت گله دیگر و یا سایر افراد یک گله مفید باشد. 

و مطالعات اندکی که در این  تریپانوزوما اوانسیبیماریزایی 

زمینه در ایران شده است، شناخت دقیق مخازن آلودگی یک 

تیپ  تریپانوزوما  اوانسیدر این مطالعه، . (35)باشد ضرورت می

A ی مطرح در شترهای استان سیستان و بلوچستان بود. گونه

Zangooie  با مطالعه توالی  2018و همکاران در سال

تریپانوزوما نشان دادند که گونه  ITS-1 نوکلئوتیدی قطعه ژنی
انگل شترهای استان سیستان و بلوچستان مشابهت قابل  اوانسی

های گزارش شده از سایر نقاط دنیا درصد( با گونه 99) توجهی

در ایران، تاکنون گزارشی در خصوص تمایز ملکولی (. 35داشت )

نشده است. شیوع تریپانوزوما  اوانسی  Bو  Aدو تیپ 

در آفریقا، آسیا و  Aتیپ تریپانوزوما  اوانسی ی یاختهتک

 تریپانوزوما  اوانسی(. فراوانی آلودگی 5باشد )آمریکای التین می

و همکاران در  Tehseen مطالعهدر شترهای منطقه با  Aتیپ 

درصد( مشابه بود ولی  5/30در شترهای پاکستان ) 2015سال 

و همکاران در  Njiruکمتر از میزان فراوانی گزارش شده توسط 

 مطالعه(. نتایج 24،33درصد( بود ) 9/45در کنیا ) 2004سال 

Elhaig  در مصر نیز با نتایج این  2013و همکاران در سال

(. یکی از علل شایع بودن 12مطالعه همخوانی داشت )

در شترها، مقاومت دارویی گزارش  Aتیپ  ریپانوزوما  اوانسیت

نشانگر شیوع  مطالعهنتایج بدست آمده در این  .(4شده است )

در شترهای استان  Aتیپ تریپانوزوما  اوانسی قابل توجه 

 سیستان و بلوچستان بود. 

 سپاسگزاری

بدینوسیله نویسندگان از همکاری دامداران استان 

شناسی و ان و نیز کارشناسان بخش انگلسیستان و بلوچست

آزمایشگاه ملکولی دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل قدردانی و 

 نمایند.سپاسگزاری می

 تعارض منافع

 .تعارض در منافع گزارش نشده است نویسندگانبین 
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Abstract 
BACKGROUND: Trypanosomosis is a blood parasitic disease with veterinary and cosmopolitan importance due to 

Trypanosoma evansi (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) type A in camels, cattle, buffaloes, and equine and type B in 

camels. 
OBJECTIVES: We conducted the present study to discriminate Trypanosoma evansi type A and B infection in one-

humped camels (Camelus dromedarius) in Sistan-va-Baluchestan Province, south eastern Iran.  
METHODS: A total number of 369 blood samples were randomly taken from jugular vein of the examined one-humped 

camels from different parts of the region. Genomic DNA was extracted and polymerase chain reaction (PCR) was 

performed to amplify 205bp-fragment-length and 436bp-fragment-length of RoTat 1.2 VSG gene (T. evansi type A) 

and Minicircle gene (T. evansi type B), respectively.  
RESULTS: Molecular findings revealed that all the infected camels were affected by T. evansi type A.  
CONCLUSIONS: Based on the results of the current study, we could conclude that the cause of infection in the examined 

camels of the region, like other parts of the world, was T. evansi type A. 
Keywords: Prevalence, Trypanosoma evansi type A, Camel, Camelus dromedarius, PCR 
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Figure Legends and Table Captions 

Figure 1. PCR amplified 205-bp-fragment-length RoTat 1.2 VSG gene of Trypanosoma evansi type A, Lanes 1-2; M, DNA marker 

100bp; Nc, negative control; Pc, positive control.  

Journal of Veterinary Research 

J Vet Res, Volume 76, Number 1, 2021 

10.22059/jvr.2020.275071.2901 

 

 

Original Article 

Mirshekar, F., Yakhchali, M., Shariati-Sharifi, F. (2021). Molecular Discrimination of Different Types of 

Trypanosoma Evansi in One-Humped Camels (Camelus dromedarius) in Sistan-va-Baluchestan Province, Iran. J 

Vet Res, 76(1), 8-13. https://doi.org/10.22059/jvr.2020.275071.2901 

https://doi.org/10.22059/jvr.2020.275071.2901
https://doi.org/10.22059/jvr.2020.275071.2901

