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 یراندر ا یشگاوم ینیاز آناپالسموز بال یموجود است و تا کنون گزارش ایرودخانه یشدر گاوم ینالهمارژ آناپالسماعفونت به  ینهدر زم یاطالعات اندک :زمینۀ مطالعه

 نشده است. یافت
 به کشتارگاه اهواز. یبه ظاهر سالم ارجاع هاییشدر گاوم آناپالسما مارژینالهبه  یآلودگ یکو هماتولوژ یمولکول یبررس :هدف

و  یکروسکوپیگسترش م هایخون با روش یها. نمونهیدخون و بافت طحال اخذ گرد هایبه کشتارگاه نمونه یبه ظاهر سالم ارجاع یشرأس گاوم 103از : کارروش

PCR یشطحال فقط با آزما هایو نمونه PCR روش  یکمطالعه  ینشدند. در ا یبررسnested-PCR از ژن  ایقطعه یربا تکثgroEL قرار  ستفادهمورد ا یباکتر

 گرفت.

خون  PCRطحال مثبت بودند، در  PCR یشکه در آزما هایییشدرصد بود. گاوم9/1و  1/31 یببه ترت PCRخون و طحال به روش  هایمیزان آلودگی نمونه :نتایج

خون  PCRو  یکروسکوپیگسترش م یجنتا ینب یفیضع یتوافق کاپا ضریب. شد مشاهده هادرصد نمونه5/15 یمثبت شدند. اجرام آناپالسمایی در گسترش خون یزن

 نشد. یافت PCRآلوده در روش  یرآلوده و غ یهادام ینب یکهماتولوژ هایشاخص یانگیناز نظر م دارییشد. تفاوت معن یافت

و  یماریبه عنوان مخزن عامل ب یشگاوم ینقش احتمال تواندیتحت مطالعه، م هاییشدر گاوم ینالهآناپالسما مارژبه  یقابل توجه آلودگ یزانم :گیری نهایینتیجه

 .کندانتقال آن را به گاو مطرح 
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مقدمه

هست که  یاجبار یداخل سلول یک باکتری سماآناپال

نشخوارکنندگان را آلوده  ژهیوبه عالی دارانمهره هایتیتروسیار

در گاو و  نالهیآناپالسما مارژاز جنس آناپالسما،  .(4،12کند )یم

گوسفند و بز عامل  در سیآناپالسما اوو  ینشخوارکنندگان وحش

آناپالسما  با یکیکه ارتباط نزد زین آناپالسما سنتراله  است. یماریب
شناخته  قایآفر در در گاو فیدارد، عامل آناپالسموز خف نالهیمارژ

و  ینشخوارکنندگان اهل گریتنها گاو، بلکه د نه(. 1،4) شده است

 یو ناقل برا یدچار عفونت دائمای رودخانه شیمانند گاوم یوحش

تواند با زیان (. آناپالسموزیس می16) شوندیم نالهیآناپالسما مارژ

شود اقتصادی چشمگیری همراه باشد، طوری که تخمین زده می

در ایاالت  آناپالسما مارژینالهت سالیانه اقتصادی ناشی از که خسارا

(. مطالعات 18رسد )میلیون دالر می 300متحده به حدود 
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آناپالسما اند که گاومیش آمریکایی مخزن سرولوژیک نشان داده
توانند منبعی ماندگار از باشد و حیوانات مخزن میمی مارژیناله

طرق مختلف و نیز انتقال خون آلوده جهت انتشار مکانیکی از 

 ی،نیمشخصه بارز آناپالسموز بال(.  5ها باشند )بیولوژیک توسط کنه

آلوده است. شدت عالئم  هایتیتروسیار توزیاز فاگوس یناش یآنم

پوست و  رنگییمرتبط است و شامل ب یبا درجه آنم ینیبال

 (. 4،12باشد )یضربان قلب و تنفس م شیو افزا یمخاط یغشاها

شخ سموز گاو صیت ست به یآناپال و بر  تجربی طورممکن ا

 هایافتهی ایو  ینیفصااال و عالئم بال ،ییایاسااااس منطقه جفراف

 صیتشخ دیی. جهت تأردیمبتال صورت گ واناتیدر ح ییکالبدگشا

 یهاروش ،گسااترش خون یمانند بررساا یشااگاهیآزما هایآزمون

شخ ست ازین مورد یمولکول ای کیسرولوژ یصیت   PCR. از روش ا

 صیتشاااخ یبرا groEL ناژن اپربا اساااتفاده از پرایمرهایی از 

ستفاده  آناپالسما یهاگونه ست )ا کد  ، کهgroEL (. ژن22شده ا

 یهایاسااات، در باکتر chaperoninهای خانواده کننده پروتئین

 راتییاسااات که تف نیا آن تیمز(. 27) شاااودمی افتی یمتعدد

سبت به ژن  های بین گونهشتریب (، در 8،25ارد )د 16S rRNAن

 نیب کینزد اریبسااا یخوانهم یدارا 16S rRNAژن  حالی که

 (.26) است کینزد یهاگونه

 سااردساایر، مرتفع متفاوت، اقلیم سااه در ایران در گاومیش

ست و ایمدیترانه مرطوب و معتدل شامل  گرم ایجلگه پ ستان)  ا

 بنابر(. 7) شااودمی نگهداری( لرسااتان از قساامتی و خوزسااتان

 هایگاومیش کل جمعیت، 1390 سال در ایران آمار مرکز گزارش

باً و بوده رأس هزار 160 حدود ایران،  در آن رأس هزار 100 تقری

 هایگاومیش در شیر تولید. شوندمی داده پرورش خوزستان استان

 تعداد طوریکهبه اسااات متفاوت همدیگر با ایران مختلف مناطق

 هایگاومیش در( سال در کیلوگرم) شیر مقدار و شیردهی روزهای

 گردیده تعیین کیلوگرم 1900 و روز 240 ترتیب به خوزساااتان

  (.2) است

 ینالهآناپالسااما مارژبه  یدر خصااوآ آلودگمطالعات اندکی 

در ایران در دساااترس اسااات. نتایج یک  ایرودخانه شیدر گاوم

عه در برزیل نیز نشاااان داده اسااات که گاومیش  آلوده به مطال

(. به 21تواند مخزن بیماری برای گاو باشد )می آناپالسما مارژیناله

، آناپالسااما مارژینالهطور طبیعی در طی آلوده شاادن بیماران به 

یت یه پس از تکثیر و باکتری در درون اریتروسااا های آلوده اول

شاااود. هااای دیگر منتقاال میاگزوسااایتوز بااه اریتروسااایاات

واسااطه فاگوساایتوز توسااط ساایسااتم های آلوده به اریتروساایت

صاً طحال از گردش خون حذف می صو شوند رتیکولواندوتلیال خ

آناپالساااما (. همچنین، تاکنون مطالعه مولکولی که حضاااور 4)
در طحال گاومیش را بررساای کرده باشااد، یافت نشااده  مارژیناله

است. اینکه گزارشی از بیماری بالینی آناپالسموزیس در گاومیش 

( به ثبت نرساایده اساات، نظر به 9در مقایسااه با گاو ) ایرودخانه

شده ضیحات ذکر  ست  هیفرض نیا تو سندگان مطرح ا از طرف نوی

 هایگلبول عیسر توزیطحال با فاگوس ش،یگاومکه ممکن است در 

 جادیو ا شااتریب ری، فرصاات تکثآناپالسااما مارژینالهبه  قرمز آلوده

انتظار  ش این فرضااایهدهد. با پذیررا ن یبه باکتر ینیبال یماریب

با توجه به . از خون باشااد شااتریدر طحال ب یآلودگ زانیم رودمی

 ی آلودگی بهمولکول یهدف بررسااا بامطالعه حاضااار  موارد فوق،

له نا مارژی ما  ناپالسااا  هایشاااااخص یو برخ PCR به روش آ

های ارجاعی به یشگاومروی  این باکتریبه  یآلودگ کیهماتولوژ

 .گرفتانجام اهواز  کشتارگاه

 کار مواد و روش

با مراجعه به کشتارگاه  1396در فاصله زمانی شهریور تا آذر 

رأس ماده  36ظاهر سالم )گاومیش به رأس 103 دام اهواز، از تعداد

صورت تصادفی پس سال( به 10تا  1رأس نر با محدوده سنی  67و 

 های تحت بررسی نیز بر اساسعمل آمد. دامگیری بهاز کشتار نمونه

 5/2های ثنایا به دو دسته زیر وضعیت شیری و دائمی بودن دندان

رأس(  74سال )بالغ،  5/2رأس( و باالی  29سال )شیری، نابالغ، 

تقسیم شدند. بالفاصله پس از کشتار، از هر رأس دام یک نمونه 

آوری جمع EDTAخون اخذ شده و در دو لوله واجد ضد انعقاد 

ی و بررسی گسترش خون هیته برای خون هاینمونهگردید. یکی از 

استفاده شد و  گیریهای هماتولوژی در همان روز نمونهشاخص

 -20دمای  در تا زمان استخراج DNAدیگری جهت استخراج 

 شد. ینگهدارگراد درجه سانتی

پس از کشتار و باز شدن حفره بطنی طحال از حفره شکمی 

مصرف، پس از برش  بارجدا و با استفاده از یک کارد پالستیکی یک

متر برداشت سانتی 1در سطح طحال مقداری از بافت طحال تقریباً 

لیتری استریل منتقل گردید. میلی 2 و به یک میکروتیوب

 -20در فریزر  DNAهای طحال نیز تا زمان انجام استخراج نمونه

 گراد نگهداری شدند.درجه سانتی

های تهیه گسترش میکروسکوپی و ارزیابی شاخص

های خونی پس از رنگ آمیزی با گیمسا از گسترشهماتولوژی: 

، مورد بررسی 1000نظر وجود اجرام آناپالسمایی، با بزرگنمایی 
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میدان  20میکروسکوپی قرار گرفتند. در هر گسترش خونی حداقل 

گرفت. مقادیر طور دقیق مورد مشاهده قرار میکروسکوپی به

سفید  هایگلبول تام های هماتولوژی شامل تعدادشاخص

(WBCگلبول ،)های ( قرمزRBC،) فشرده حجم ( سلولیPCV )

 توسط دستگاه  های مورد مطالعهدام (Hbهموگلوبین ) غلظت و

Auto Hematology Analyser (BC-2800 Vet, China, 

Mindray) .تعیین گردید 

 DNAاستخراج : PCRو آزمایش   DNAاستخراج

یت )شرکت رها زیست پادتن، های خون با استفاده از کنمونه

رود، ژنومی خون کامل به کار می DNAایران( که برای تخلیص 

های نمونه DNAطبق دستورالعمل انجام گرفت. استخراج 

 Sinaاز بافت  DNAتجاری استخراج  تیاستفاده از ک طحال با

pure (رانای ناژن،یس،PR8816113/EX6011)  طبق

تا زمان انجام   DNAهاینمونه .شد انجامکیت  دستورالعمل

 اری شدند.نگهدگراد درجه سانتی -20دمای  در PCRآزمایش 

 DNAهای در نمونه مارژیناله آناپالسماشناسایی 

ز ای ااستخراج شده از خون و طحال با استفاده از تکثیر قطعه

انجام گرفت  PCR-Nestedاین باکتری و به روش  groELژن 

 PCR(. توالی پرایمرهای مورد استفاده مرحله اول و دوم 25)

 آمده است. 1در جدول 

در دو مرحله انجام شد. مرحله اول در حجم  PCRواکنش 

 میکرولیتر انجام 25مرحله دوم در حجم  PCRمیکرولیتر و  15

 5/7مرحله اول شامل:  PCRشد. مقادیر و اجزای واکنش 

 میکرولیتر F1 ،1میکرولیتر پرایمر  1س، میکرولیتر مسترمیک

 DNAمیکرولیتر  2میکرولیتر آب مقطر و  R1 ،5/3پرایمر 

 2/0استخراج شده بود. مقادیر مذکور در داخل یک میکروتیوب 

لیتری مخلوط و به دستگاه ترموسایکلر گرادیانت میلی

(Eppendorf، منتقل گردید. )آلمان 

له  PCRواکنش  جام میکرولیتر  25 حجم در دوممرح ان

سترمیکس،  5/12 :یواکنش حاواجزای گرفت که  میکرولیتر م

 R2 ،9میکرولیتر پرایمر  F2 ،25/1میکرولیتر پرایمر  25/1

مرحله اول  PCRمیکرولیتر محصااول  1میکرولیتر آب مقطر و 

مشاااابه با مرحله اول  PCRهای دمایی مرحله دوم بود. چرخه

ها برای ساایکل تصااال پرایمربود با این تفاوت که فقط دمای ا

 7گراد در نظر گرفته شاااد. ساااپس درجه ساااانتی 68ساااوم 

صول  صد  1 هر نمونه روی ژل آگارز PCRمیکرولیتر از مح در

از خون یک رأس  PCRالکتروفورز شاااد. نمونه کنترل مثبت 

که واجد پارازایتمی  آناپالسما مارژینالهگاو مبتال به فرم بالینی 

سترش شخص در گ شد.  شدید و م ستفاده  سکوپی بود، ا میکرو

توسااط دسااتگاه ترانس  UVبا اسااتفاده از اشااعه  DNA باند

 لومیناتور مشاهده گردید.

 تأیید موارد مثبت  برای: PCR محصول توالی تعیین

نمونه از موارد  2، تعداد PCRدر واکنش  آناپالسما مارژیناله

)یک نمونه مربوط به خون و یک نمونه  PCRمثبت محصوالت 

 تکاپو زیست شرکت به نوکلئوتیدی توالی تعیین طحال( برای

 مربوطه توالی توالی، تعیین نتایج دریافت از پس .ارسال گردید

 نهایت در و قرارگرفت بررسی مورد Bio Edit نرم افزار توسط

 موجود توالی نوکلئوتیدی با آمده به دست نوکلئوتیدی توالی

 بانک ژنی  در

 http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) NCBI( 
 گرفت. قرار مقایسه مورد

نتایج بدست آمده با استفاده از های آماری: تحلیل

ه منظور بررسی رابطه انجام گرفت. ب 17نسخه  SPSSافزار نرم

 PCRسن و جنس با میزان آلودگی و رابطه میزان آلودگی در 

طحال و گسترش میکروسکوپی  PCRخون با میزان آلودگی در 

( استفاده شد. مقایسه Chi-square testمربع کای ) از آزمون

های آلوده و غیر های هماتولوژیک در داممیانگین مقادیر شاخص

( و نیز Independent sample t testمستقل ) t آلوده با آزمون

طحال و  PCRخون با  PCRتعیین میزان توافق بین نتایج 

 Kappaگسترش میکروسکوپی از ضریب توافق کاپا )

agreement درصد استفاده شد.95( با درجه اطمینان

 

 .های تحت مطالعهاسایی آناپالسما مارژیناله در گاومیشاستفاده شده برای شن groELتوالی پرایمرهای ژن . 1جدول 

 توالی نوکلئوتیدی پرایمر

AM265F1 )5 )مرحله اول'-GACTACCACATGCTCCATACTGACTG-3' 
AMA424F2 )5 )مرحله دوم'-GTCTGAAGATGAGATTGCACAGGTTG-3' 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)%20NCBI
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AM1574R1 )5 )مرحله اول'-GACGTCCACAACTACTGCATTCAAG-3' 
AM1289R2 5 دوم()مرحله'-CCTTTGATGCCGTCCAGAGATGCA-3' 

 استفاده شدند. PCRدر مرحله دوم   2Rو  2Fدر مرحله اول و   1Rو  1Fپرایمرهای *

 خون و گسترش میکروسکوپی. PCRهای تحت مطالعه بر اساس نتایج خونی گاومیش هایمقایسه مقادیر )میانگین و انحراف معیار( برخی شاخص. 2جدول 

 شاخص خونی       

 روش تشخیص

PCV  
 )درصد(

Hg  
 لیتر()گرم/دسی

RBC  
 میکرولیتر(/610)× 

 

WBC  
 میکرولیتر(/310)× 

 

PCR 2/9  ± 6/3 96/6 ± 1/1 10 ± 5/1 5/37 ± 5/7 خون مثبت 

PCR 5/8 ± 8/3 2/7 ± 3/1 3/10 ± 9/1 9/38 ± 3/7 خون منفی 

P Value 05/0<P 

 5/7 ± 5/2 1/7 ± 1 1/10 ± 5/1 1/38 ± 6 گسترش میکروسکوپی مثبت

 1/9 ± 9/3 1/7 ± 4/1 1/10 ± 9/1 4/37 ± 7/6 گسترش میکروسکوپی منفی

P Value 05/0<P 

 
درصاااد. 1های خون و طحال روی ژل آگارز نمونه PCRمحصاااول. 1تصووویر 

نمونه  4های مثبت خون، چاهک شاااماره نمونه 3و  2، 1های شاااماره چاهک

، bp100مارکر مولکولی  6نمونه مثبت طحال، شااماره  5کنترل مثبت، شااماره 

 کنترل منفی. 7شماره 

 

 نتایج

نمونه خون  103یگسترش خوننتیجه ارزیابی میکروسکوپی 

 آلودهدرصد( 5/15رأس ) 16مورد مطالعه نشان داد که  گاومیش

 .بودند ییآناپالسما به اجرام شبه

مولکولی و ارتباط آن با نتایج گسترش  جیتان

 گاومیش، نمونه خون 103 مولکولی از شیدر آزمامیکروسکوپی: 

درصد( 9/1نمونه ) 2همچنین . ندمثبت بود درصد(1/31) نمونه 32

های مورد بررسی نیز در آزمایش نمونه طحال گاومیش 103از 

PCR محصولشدندمثبت  ا مارژینالهآناپالسم . PCR  مرحله دوم

بود  bp 866 باند مشخص کیاندازه مورد انتظار و  آناپالسما به

طحال مثبت  PCR(. دو رأس گاومیشی که در آزمایش 1)تصویر 

 32ها نیز مثبت گزارش گردید. از خون آن PCRبودند، نتیجه 

رأس در  9خون آلوده بودند،  PCRرأس گاومیشی که در آزمایش 

کوپی نیز واجد اجرام شبه آناپالسمایی آزمایش گسترش میکروس

خون  PCRرأس گاومیشی که نتایج  71بودند. همچنین از بین 

رأس در آزمایش گسترش میکروسکوپی مثبت  7ها منفی بود، آن

تشخیص داده شدند. آزمون مربع کای نشان داد که ارتباط 

خون و گسترش میکروسکوپی وجود  PCRداری بین نتایج معنی

. همچنین آزمون توافق کاپا نیز توافق ضعیفی (P=03/0دارد )

(22/0=Kappa.بین نتایج دو روش تشخیصی را نشان داد ) 

 تأیید گونه نام ،1جدول  در: PCRتعیین توالی محصول 

 هایباکتری شباهت درصد و ژنی بانک در دسترسی شده، عدد

های توالی بررسی شده با توالی دو .است آمده بررسی مورد

ای داشتند. به گونه مطابقت از بانک ژن مذکور آناپالسما مارژیناله

مربوط به طحال، با توالی ثبت شده  آناپالسما مارژینالهکه در مورد 

درصد  523019.1KY ،99در بانک ژنی با شماره دسترسی 

مربوط به خون با توالی ثبت شده در  آناپالسما مارژینالهمشابهت و 

درصد تشابه  522982.1KY ،100بانک ژنی با شماره دسترسی 

 داشت.

شاخص های مقایسااه میانگین شاااخصهای خونی: نتایج 

 PCRبر اسااااس نتایج  WBCو  PCV ،HG ،RBCهماتولوژی 

های آلوده و خون و گسااترش میکروسااکوپی نشااان داد که در دام

، (P>05/0داری مشااااهده نگردید )غیر آلوده تفاوت آماری معنی

 (.2)جدول 

 بحث

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KY523019?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=DBKHT3FU015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KY522982?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=DBKW3M2Z015
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 گنجیدگی شبه ها آلوده بهگاومیش  حاضر مطالعه در

و همکاران در  Razmi مطالعه  در .شد داده تشخیص آناپالسمایی

که  داد نشان رأس گاو، 160، بررسی گسترش خونی از2006سال 

(. مطالعه 17بودند ) آلوده مارژیناله آناپالسما درصد به4/19

Rajaput  از گسترش میکروسکوپی  2005و همکاران در سال

رأس گاومیش در الهور پاکستان به ترتیب  250رأس گاو و  250

 Khanرا نشان داد.  مارژیناله اپالسماآندرصد الودگی به 6/13و  22

توسط گسترش آناپالسما مارژیناله  شیوع 2004و همکاران در سال 

درصد به ثبت 13درصد و در گاومیش 3/17خونی در گاو را 

های بالینی در های فوق نشانهاند. در هیچ یک از آلودگیرسانده

ها گزارش نشده است. بررسی گسترش میکروسکوپی گاومیش

درصد 6/10 اصفهان، استان از گاو رأس 150 های خوننهنمو

تایج تمام (. ن15را نشان داد ) مارژیناله آناپالسما به آلودگی

مطالعات ذکر شده در باال از نظر میزان آلودگی تقریباً با نتیجه 

میزان آلودگی به روش گسترش میکروسکوپی در مطالعه موجود 

 خوانی دارد.هم

در گاومیش در هند با استفاده از  مارژینالهآناپالسما شیوع 

(.  میزان 24گسترش میکروسکوپی، صفر درصد گزارش شد )

آلودگی گزارش شده در این مطالعه با میزان آلودگی در مطالعه 

حاضر مطابقت نداشت. صرف نظر از عوامل متعددی از جمله روش 

در آمیزی گسترش، نوع مواد مورد استفاده و مهارت تهیه و رنگ

تشخیص به این روش نیز ممکن است در تعیین میزان آلودگی 

با  2012و همکاران در سال  Vahoraاثرگذار باشد. نتایج مطالعه 

 که نتایجی چنین (. قطعا10،16،17ًراستا نبود )مطالعه حاضر هم

 دقت از است آمده دست به میکروسکوپی هایبا بررسی فقط

 موارد در روش که اینآن رب عالوه زیرا است، برخوردار کمتری

 هایارگانیسم بلکه نیست، پاسخگو حامل هایدام و بیماری مزمن

 هستند متمایز کننده شناسیریخت هایویژگی آناپالسمایی فاقد

 یا و جولیاجسام هاول از است ممکن پارازیتمی کم میزان در و

 (.3نباشند ) تفریق قابل رنگ رسوب

 شناسایی و تر جهتبه عنوان یک روش دقیق PCRبررسی 

حامل، نشان از حضور  حیوانات در آناپالسما هایگونه تفریق

های مورد مطالعه فاقد در گاومیش آناپالسما مارژینالهآلودگی به 

شناسایی  جهت روش این عالیم بالینی داشت. محققین متعددی از

 ایکنه ناقلین نیز و حامل حیوانات در آناپالسما هایگونه تفریق و

ژن با پرایمرهایی از   PCRروش(. 6،15،23) اندنموده استفاده

شده است استفاده  آناپالسما یهاگونه صیتشخ یبرا groEL نااپر

های نشان داد که نمونه PCR آزمایش نتایج (. در این مطالعه22)

و  Saetiewبودند. آناپالسما مارژیناله خون و طحال آلوده به 

در تایلند میزان آلودگی گاومیش به  2015در سال  همکاران

اند. در یک بررسی به درصد تعیین کرده 8را  آناپالسما ماژیناله

آناپالسما به  در آفریقای جنوبی میزان آلودگی گاومیش PCRروش 
آناپالسما (. شیوع 22درصد گزارش شده است )3/17 مارژیناله
رأس گاومیش در  500روی  Nested-PCRبا آزمایش  مارژیناله

(. مقادیر آلودگی به 20درصد تعیین شده است ) 4/5برزیل، 

(، 19درصد ) 8در مطالعات فوق الذکر: آناپالسما مارژیناله 

( کمتر از مقدار آلودگی 20درصد ) 4/5(، و 22درصد )3/17

باشند. این در مطالعه حاضر می PCRدرصد( به روش 1/31)

ها، استفاده از ثر از تفاوت نژادی گاومیشها ممکن است متأاختالف

باشد گیری در فصول متفاوت و نمونه  PCRهای متفاوت در ژن

(14،19،22.) 

تواند مخزن طبیعی اند که گاومیش میمطالعات نشان داده

باشد و نقش با اهمیتی در  آناپالسما مارژینالهعفونت به 

ت گاوها داشته باشد اپیدمیولوژی و انتشار آناپالسموز در بین جمعی

درصد  1/31(. با توجه به میزان آلودگی قابل توجه 21)

توان نقش احتمالی های کشتار شده در مطالعه حاضر، میگاومیش

گاومیش به عنوان مخزنی قابل توجه برای حفظ عامل بیماری و 

انتقال آن به گاو مطرح باشد. میزان آلودگی گزارش شده به 

در مطالعات انجام شده روی گاو  PCRا روش ب آناپالسما مارژیناله

درصد( و نیز  6/38، )2010در سال  Shayanو  Noamanتوسط 

Singh  درصد( بیشتر از مطالعه  2/45، )2012و همکاران در سال

حاضر و حتی بیشتر از میزان آلودگی گاومیش در سایر مطالعات 

 (. 20بود )

مورد های ملکولی بافت طحال و خون گاومیش مطالعه

یا  PCRمطالعه مثبت بودند. مطالعه مشابهی در ایران در زمینه 

در گاو و  آناپالسما مارژینالههای تشخیص بافتی برای دیگر روش

و همکاران در  Eddlestoneگاومیش یافت نشد. اما در مطالعه 

آناپالسما قالده سگ را به  4که به صورت تجربی  2006سال 
خون، طحال و مفز  PCRفاده از آلوده کردند، با است پالتیس

 آناپالسما پالتیسدرصد موارد  50استخوان مشاهده شد که در 

ردیابی شد. یک فرضیه که در این مطالعه مطرح بود، نقش احتمالی 

های قرمز آلوده به باکتری و طحال در تسریع فاگوسیتوز گلبول

ها از گردش خون قبل از تکثیر زیاد عامل بیماری حذف سریع آن

های سایتوکاینی در در گلبول قرمز آلوده بود. محققین نقش پاسخ
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(. در 13اند )مقاومت به آناپالسموز در گاومیش را مرتبط دانسته

بود، صورتی که میزان آلودگی در طحال بیش از آلودگی خون می

توانست در پذیرفتن نقش احتمالی طحال در پیشگیری از نتایج می

باشند. با توجه به اینکه در مطالعه  بیماری بالینی کمک کننده

های طحال در مقایسه با حاضر تعداد بسیار اندکی از نمونه

، آلوده بودند، لذا چنین نقشی PCRهای خون در آزمایش نمونه

برای طحال مفروض نیست. تحقیقات نشان داده است که در طی 

در گاو میزان پارازایتمی ممکن  آناپالسما مارژینالهفاز حاد ابتال به 

لیتر خون برسد اریتروسیت آلوده در هر میلی 910است فراتر از 

 510تا 310(. میزان پارازایتمی در گاوهای حامل نیز از 11)

(. 4لیتر خون گزارش شده است )اریتروسیت عفونی در هر میلی

 ی آلوده بررسی نشده است. یک دلیلهااین میزان در گاومیش

دیگر که ممکن است گاومیش در مقابل گاو به بیماری  الیاحتم

مبتال نشود این است که ممکن است میزان باکتریمی در 

 های مبتال به حدی نرسد که منجر به بیماری بالینی شود.گاومیش

های نظر به میزان آلودگی قابل توجه گاومیشگیری: نتیجه

ش احتمالی گاومیش توان نق، میآناپالسما مارژینالهکشتار شده به 

به عنوان مخزن برای حفظ عامل بیماری و انتقال آن به گاو مطرح 

در  آناپالسما مارژینالهباشد. بنابراین، در خصوآ ارتباط بین گونه 

ای با گونه آلوده کننده و بیماریزای آن در گاو رودخانه گاومیش

 رسد. توصیهنظر میانجام مطالعات مولکولی مربوطه، ضروری به

شود که در مطالعات آینده میزان باکتریمی با استفاده از می

های آلوده حامل )به مطالعات مولکولی کمی در گاوها و گاومیش

 ظاهر سالم( مورد بررسی قرار گیرد.
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Abstract 
BACKGROUND: There is paucity of information about Anaplasma marginale (A. marginale) infection in water 

buffaloes and there have not been any reports of clinical anaplasmosis in the buffaloes in Iran. 

OBJECTIVES: Molecular and hematologic survey on A. marginale infection in apparently healthy buffaloes referring 

to Ahvaz abattoir. 

METHODS: Samples of blood and spleen tissue were obtained from 103 healthy buffaloes referring to the 

slaughterhouse. Blood samples were subjected to microscopic examination and PCR assay while spleen specimens 

were only analyzed by PCR. In this study, a nested-PCR method was used to amplify a fragment of the groEL gene of 

the bacterium. 

RESULTS: According to PCR, 31.1% and 1.9% of examined blood and spleen samples were found positive for A. 

marginale, respectively. The buffaloes which were positive in spleen tissue PCR test were positive in blood PCR, as 

well. Microscopically, Anaplasma-like organisms were found in 15.5% of stained blood smears. There was a slight 

Kappa agreement between stained blood smears and PCR. No significant difference was found in hematologic values 

between the infected and non-infected buffaloes based on PCR results. 

CONCLUSIONS: Significant occurrence of infection with A. marginale in the studied buffaloes can indicate the 

probable role of buffalo as a reservoir of the disease agent and its transmission to the cattle. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. The sequences of primers to identify Anaplasma marginale infection in examined buffaloes. 

Table 2. PCR and blood smear findings (mean ± SD) in examined buffaloes.  

Figure 1. PCR products of blood and spleen of infected water buffaloes using 1% agarose. Lanes 1-3: infected blood samples, lane 

4: positive control, lane 5:  infected spleen sample, lane 6: 100-bp DNA ladder, lane 7: negative control. 
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