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چکید ه 
       بابزیوزیس سگ  سانان یک بیماري مهم ناشی از گونه های بابزیا بوده و دارای اهمیت بهداشتی و انتشار جهانی است. این 
بیماری در ســگ ها نخست به عنوان یک بیماري استوایي و تحت استوایي در نظر گرفته مي شد، اما به تازگي افزایش وقوع 
آن در مناطق معتدل دنیا نیز مشــخص شده است. هدف از مطالعه حاضر بررســی فراوانی آلودگی به تک یاخته ی بابزیا در 
ســگ های شهرستان تبریز و حومه بود. از 121 قالده سگ به صورت تصادفی نمونه ی خون تهیه شد. به روش میکروسکوپی 
گسترش های نازک خون محیطی و به روش مولکولی با تکثیر قطعه ی به طول 416 جفت باز از توالی ژن 18S rDNA آلودگی 
سگ ها به بابزیا بررسی شد. در بررســی مولکولی و میکروسکوپی به ترتیب 22)18/2%( و 8)6/6%( نمونه از همه ی مناطق 
آلوده بودند. بیشــترین میزان آلودگی در سگ های تجاری )28/6%(، نر )19/2%( کمتر از دو سال )21/1%( بود. اختالف معنی 
داری بین فراوانی آلودگی با شاخص های فردی دام ها مشاهده نگردید. در این مطالعه تشخیص مولکولی آلودگی بابزیای سگ 

در مقایسه با روش میکروسکوپی کارایی بیشتری داشت و  بررسی های تکمیلی توصیه می شود.   
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Canine babesiosis is an important disease caused by Babesia spp. and is of healthy importance and cosmopolitan dis-
tribution. 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. Com-
mercial (28.6%), male (19.2%) and 2> years old (21.1%) dogs had the highest infection rates. No significant differ-
ences 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 

مقدمه
بابزیوزیس یکــی از مهم ترین و شــایع ترین بیماری های تک یاخته ای 
جهان شــمول و دارای اهمیت پزشکی و دامپزشکی اســت )1(. عامل این 
بیماری گونه های مختلف جنس بابزیا بوده و انواع کنه های ایکسودیده طیف 
وســیعی از میزبان های حیوانی اهلی و وحشی را آلوده می کنند. بابزیوزیس 
در سگ ها نخســت به عنوان یک بیماري استوایي و تحت استوایي در نظر 
گرفته مي شــد، اما به تازگي افزایش وقــوع آن در مناطق معتدل دنیا نیز 
تشخیص داده شده است )2(. این بیماری در سگ سانان در نواحی مختلف 
دنیــا چهره ی درمانگاهی متفاوتی دارد، زیرا شــدت و نــوع عالئم بالینی و 
بیماری زایی با گونه و سویه ی انگل، سن و ایمنی میزبان، درجه ی پارازیتمی، 
نوع کنه ی ناقل و بومی بودن یا نبودن بیماری در یک منطقه تغییر می کند 
و براســاس شدت عالئم بالینی و تغییرات هماتولوژیک به اشکال فوق حاد، 
حاد، مزمن، تحت بالینی و آتیپیک تقســیم بندی می شــود )3(. گونه های 
بابزیا از انواع داخل اریتروســیتی هســتند و باعث عالئمی چون آنمی، تب 
شدید، زردی، بزرگی طحال و کبد، ترومبوسیتوپنی، نوتروپنی، آنیزوسیتوز 
و گاهاً هماچوری و هموگلوبینوری می شود )4-7(. در گذشته آلودگی بابزیا 
در سگ بر اســاس خصوصیات ریخت شناسی انگل در داخل اریتروسیت ها 

شناســائی می شــد و بدین ترتیب تمامی بابزیاهای بزرگ بــه عنوان بابزیا 
کنیس تشخیص داده می شدند،  و تمامی بابزیاهای کوچک بابزیا جیبسونی 
در نظر گرفته می شدند )8(. به طور کلی، به دلیل معرفی سویه های زیادی 
از گونه هــای بابزیای سگ ســانان که به لحاظ بالینی گاهاً عالئم مشــابهی 
دارند و نیز هم پوشانی جغرافیایی برخی از این سویه ها، تشخیص بابزیوزیس 
سگ ســانان از طریق مشــاهده ی میکروســکوپی انگل ها در گسترش های 
خون محیطی، آزمایشات سرولوژیکی، فلوسایتومتری و روش های بیولوژی 
مولکولــی صورت می گیرد )7، 9 و 10(. پیشــرفت های اخیر در روش های 
مولکولی، تشــخیص و شناســایی پیروپالسم ها را با حساســیت و ویژگی 

باالتری در مقایسه با روش های قدیمی امکان پذیر ساخته است )1,11(.  
محققــان زیادی نقاط اوج فصلی در شــیوع بابزیــای مرتبط با ناقل و 
سایر دینامیک های انتقال را در کشورهای زیادی توصیف کرده اند )12,13(. 
تاکنون مطالعات محدودی در خصوص شــیوع، تنوع گونه ای بابزیا، چهره ی 
درمانگاهی و فون کنه های ناقل آن در ســگ در ایران )3,9,14,15( صورت 
گرفته اســت ولی تحقیقی در این زمینه در اســتان آذربایجان شرقی انجام 
نشده اســت. بنابراین، این مطالعه به منظور تعیین میزان آلودگی بابزیا در 

سگ های شهرستان تبریز انجام شد.
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مواد و روش کار
دام ها و نمونه ها

ایــن مطالعه بر روی نمونه های خون 121 قالده ســگ از انواع مختلف 
)گله، خانگی، تجاری، نگهبان و ولگرد( که به صورت تصادفي از شهرســتان 
تبریز و روســتاهای اطــراف در فاصله ی زمانی از خردادماه ســال1390 تا 
تیرماه ســال 1391 اخذ گردیده بودند، انجام شــد. مشخصات سگ ها در 

جدول 1 ثبت شده است. 
در طول نمونه برداری، هر دام از نظر جســمی معاینه شــد و نخســت 
نمونه هــای خون از ورید گوش اخذ گردید و گســترش های نازک به تعداد 
دو نمونه برای هر دام به منظور آزمایش میکروسکوپی تهیه شدند و پس از 
خشک شــدن گسترش های تهیه شده و تثبیت نمودن آنها با الکل متانول، 
الم ها به طــور جداگانه برای جلوگیری از تغییرات احتمالی و پاک شــدن 
 PCR گسترش خون الی کاغذهای تمیز پیچانده شدند. برای انجام آزمایش
از هر قالده سگ 2 سانتی متر مکعب خون از ورید سفالیک دست با استفاده 
از سرنگ استریل اخذ و به لوله هاي حاوي ماده ضد انعقاد EDTA وارد شد 
و تمامی مشخصات و متغیرهای مورد نیاز برای مطالعه ثبت شدند. نمونه ها 
همراه کیســه های یخ در داخل یونولیت ها بالفاصلــه به مرکز بیماري هاي 
عفوني و گرمسیري دانشگاه علوم پزشــکي تبریز واقع در بیمارستان سینا 

انتقال داده شدند و تا زمان استفاده در فریزر C ° 20- ذخیره شدند.

رنگ آمیزی و بررسی میکروسکوپی گسترش های خونی
ابتدا گسترش های نازک خونی تهیه شده که در زمان نمونه برداری ثابت 
شــده بودند، با استفاده از روش هماتوکســیلین- ائوزین رنگ آمیزی شدند 
و برای جســتجوی تروفوزوئیت های بابزیا حداقــل 100 میدان دید در زیر 

میکروسکوپ با بزرگ نمایی 1000× به دقت بررسی شدند )9(.   

استخراج DNA و تکثیر قطعه ی به طول 416 جفت باز از توالی ژن 
18S rRNA

در این مرحله اســتخراج DNA بابزیــا از 200 میکرولیتر از نمونه های 
 DNA Extraction) دار با استفاده از کیت پاکژن یاخته EDTA خون کامل
Kit, Pakgene Yakhteh, Iran) طبق دســتور شرکت سازنده ی کیت انجام 
 18S گرفت. برای تکثیر قطعه ای تقریباً به طول 416 جفت باز از توالی ژني

rRNA با کد دسترسی HQ662634,1، پرایمرهایي با مشّخصات زیر: 
Babc-FForward (CACAGGGAGGTAGTGACAAG)
Babc-RRevers (CTAAGAATTTCACCTCTGACAGT)

طراحي شدند و ســفارش ساخت آنها توسط شــرکت زیست فناوری 
کوثر داده شد. هم چنین براي حصول اطمینان از اینکه تمام نمونه ها داراي 

DNA سگ مي باشند، یک جفت پرایمر داخلي نیز با مشخصات زیر: 
DOG F Forward (TGCAAGTGCCAAGTTTACAGA)
DOGRRevers(ACTTCGGTGTATTGCGGAGGCGTAGGTG) 

طراحي شــدند و بعد از ساخت آنها توسط شرکت زیست فناوری کوثر 
مورد استفاده قرار گرفتند. 

بطــور خالصه، هر مخلوط واکنش در حجــم 25 میکرولیتر حاوی10 
میکرولیتر بافر X10، 3 میلي مول MgCl2، 20 پیکومول از هر پرایمر،250 
میلي مــول dNTPs، 5 واحــد آنزیم TaqDNA پلي مــراز و 100 نانوگرم 

از DNA الگو بود. تکثیر PCR با اســتفاده از دســتگاه ترمال سایکلر قابل 
 PC701 Thermal Cycler; Astec, Fukuoka,)  Astec برنامه ریزی مــدل
Japan) با برنامه ی زمان بندی زیر انجام شــد: یک واسرشت اولیه در دماي 
C° 94 بــه مدت 5 دقیقه، کــه بعداً با 40 چرخه به ترتیب واسرشــت در 
دمــای C° 94 به مدت 40 ثانیه، اتّصال در دمای C° 63 به مدت 40 ثانیه 
و تکثیر در دمای C° 72 به مدت 40 ثانیه دنبال شــد. یک مرحله ی تکثیر 
نهایی در دمای C° 72 به مدت 5 دقیقه نیز انجام شــد. 8 میکرولیتر از هر 
محصول تکثیر شده در ژل آگارز 1/2% رنگ آمیزی شده با اتیدیوم بروماید 
در ولتاژ 100 ولت به مدت 30 دقیقه الکتروفورز شــد. کنترل مثبت بابزیا 
از نمونه های موجود در آرشــیو انگل شناسی دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه 
تبریز که از مطالعه ی قبلی )3( در اســتان آذربایجان شــرقی به دست آمده 

بودند، تهیه گردید.

ارزیابی آماری
در ایــن تحقیق از آزمون مربع کای )χ2( بــرای ارزیابی ارتباط داده ها 
 SPSS (Version 14, اســتفاده شــد. تجزیه و تحلیل های داده ها با نرم افزار
SPSS Inc., Chicago, IL, USA) با حدود اطمینان 95% و ارزش احتمالی 

p>0/05 به عنوان معنی دار بودن از نظر آماری استفاده شد. 

نتایج
در بررسی میکروسکوپی گسترش های نازک خون، تنها نمونه های خون 
اخذ شده از 8 قالده سگ )6/6%( از نظر آلودگی با تک یاخته ی بابزیا مثبت 

بودند )شکل 1(. 
بــا اســتفاده از روش PCR، در مجمــوع 22)18/2%( نمونــه از 121 
نمونه ی جمع آوری شــده از نظر آلودگی با جنس بابزیا مثبت بودند )شکل 
2(. آلودگی ســگ ها تقریباً در تمام مناطق نمونه برداری مشاهده شدند که 
باالترین درصد آلودگی متعلق به جنوب شــرقی )23/8%( و پائین ترین آن 
مربوط به شمال غربی )8/3%( شهرستان تبریز بود )جدول 1(. در بین انواع 
سگ ها از نظر کاربری، سگ های تجاری باالترین )28/6%( و سگ های ولگرد 
پائین ترین )صفر( درصد آلودگی را از خود نشــان دادند )جدول 1(، که به 
لحاظ جنســیت نیز در بین سگ های ماده باالترین درصد آلودگی )%100( 
مربوط به ســگ های تجــاری و پائین ترین آن )صفر( مربوط به ســگ های 
گله، نگهبان و ولگرد بود. همین طور، در بین ســگ های نر باالترین درصد 
آلودگی )25%( مربوط به ســگ های نگهبان و پائین ترین آن )صفر( مربوط 
به ســگ های ولگرد بود. در مجموع معلوم شد که ســگ های نر بیشترین 
)19/2%( آلودگی را نســبت به ســگ های ماده از خود نشان دادند. در بین 
روســتاهایی که از آنجــا نمونه برداری به عمل آمــد در اکثر موارد آلودگی 
با درصدهای متفاوت مشــاهده شــد. به طوری که، باالترین درصد آلودگی 
)33/3%( متعلق به روســتای ُکردلَر و پائین ترین آن )صفر( مربوط به ســه 
روستای: بارانلو، گوار و الهیجان بود )جدول 2(. در این مطالعه، برای ارزیابی 
تأثیر شــاخص نژاد در میزان آلودگی، سگ های 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 3(. از نظر شــاخص سنی، سگ های 
مورد مطالعه به ســه زیر گروه: کمتر از 2 سال، 4-2 سال و باالتر از 4 سال 
تقسیم شدند که بر حسب این گروه بندی بیشترین درصد آلودگی )%21/1( 
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با بابزیا متعلق به گروه اول )>2( و کمترین درصد آلودگی )16/7%( نیز به 
سگ های 4-2 سال تعلق داشت. هیچ گونه اختالف معنی داری در میانگین 
پراکندگــي آلودگي بابزیا در مناطق مختلف جغرافیایي شهرســتان )0/628 < 
p(، کاربري ســگ ها )p> 1/000 براي سگ هاي نگهبان و p >0/585 براي 
ســگ هاي گله(، جنس )p> 1/000 براي سگ هاي گله، خانگي، نگهبان و 
ولگرد و نیز p> 0/286 براي ســگ هاي تجاري(، پراکندگي مناطق مختلف 
جغرافیا یي )به تفکیک روســتا( )p > 0/967(، نژاد )p > 0/912(، نحوه ی 
نگهداري )p > 1/000( و در ســنین مختلف )p > 0/900( وجود نداشت. 
در ارتباط با عالیم بالینی در مورد سگ های مورد مطالعه الزم به ذکر است 
که در هیچ  یک از ســگ ها عالئم بالینــي بابزیوزیس حاد و یا تحت بالینی 
مشــاهده نگردید. البته، در یک قالده ســگ نژاد ســاموئید که به کلینیک 
دانشــکده ی دامپزشکی دانشگاه تبریز ارجاع شده بود و نمونه ی خون از آن 
اخذ شده بود، داراي عالئم بالیني زردي، هپاتومگالي، تب و بسیار مشکوک 
به بابزیوزیس بود که در بررسی میکروسکوپی و مولکولی هیچ گونه آلودگي  

بابزیایی مشاهده نگردید. 

بحث
از آنجایی که دامنــه ی جغرافیایی پیروپالســم های اختصاصی ظاهراً 
در حال گســترش اســت )16(، بنابراین »موقعیت جغرافیایی« نباید تنها 
معیاری برای شناسایی گونه یا تحت گونه مورد استفاده قرار گیرد )17( به 
لحاظ تشخیصی، تعیین گونه، تحت گونه و ژنوتیپ هایی که باعث بابزیوزیس 
سگ ســانان می شوند مهم به نظر می رسد، چون »حّدت«، »پیش  آگهی« و 
»پاسخ به داروهای ضد بابزیایی« ممکن است برای هر ارگانیسمی متفاوت 
باشد )18(. آزمایش میکروسکوپی ســاده ترین و در دسترس ترین شیوه ی 
تشخیصی برای تشخیص انگل های داخل اریتروسیتی هست ولی همانندی 
بیــن گونه ها و تحت گونه ها عامل محدود کننده برای این روش محســوب 
می شــود )19(. آزمایش سرولوژیکی، خصوصاً اگر با PCR همراه باشد، یک 
روش مفید برای تشخیص سگ های آلوده هست ولی ویژگی پایین، ناتوانی 
در تشخیص تفریقی آلودگی حاد از مزمن محدودیت اصلی این روش هستند 
)20(. روش مولکولی یک ابزار قدرتمندی هم برای تعیین ژنوتیپ و هم در 
مواردی که گسترش های خونی نمی توانند تشخیص درستی را فراهم کنند، 
در نظر گرفته می شــود. بنابراین پیشرفت های اخیر در روش های مولکولی، 
تشخیص و تعیین هویت پیروپالسم ها را با حساسیت و ویژگی باالتر نسبت 

به روش های متعارف امکان پذیر ساخته اند )21(. 
با اســتفاده از روش های مولکولی، برای گونه ی بابزیا کنیس سه تحت 
گونه ی بابزیا کنیس کنیس، بابزیا کنیس ووگلی و بابزیا کنیس رزی شناسایی 
شده است. مطالعات اخیر بر روی مشّخصات مولکولی پیروپالسم های کوچک 
سگ ها نشان داده اند که حداقل سه ژنوتیپ مشخص به لحاظ ژنتیکی وجود 
دارد )10,22,23(. در این مطالعه که در واقع اولین مطالعه به منظور تعیین 
فراوانی و تشخیص بابزیوزیس سگ سانان در منطقه تبریز به روش مولکولی 
بود، میزان آلودگي به بابزیا در ســطح شهرســتان تبریز و حومه مشّخص 
شــد. اگر چه استفاده از روش معمول میکروسکوپی در این مطالعه فراوانی 
آلودگی بابزیایی را 6/6 درصد نشــان داد، ولی تشــخیص آلودگی در 18/2 
درصد ســگ ها با استفاده از روش مولکولی اهمیت استفاده از  این روش را 

در چنین مطالعات اپیدمیولوژیکی و میدانی نمایان می سازد.   

در تحقیق حاضر، میزان آلودگی به بابزیا در ســطح شهرســتان تبریز 
در مناطــق مختلــف جغرافیایي آن از پراکندگي یکســاني برخوردار بود و 
اختالف آنها از نظر آماري معني دار نبود )p > 0/05(. با این حال، بیشترین 
میــزان آلودگي به بابزیا در مناطق جنوب  شــرقي بود که مي تواند به دلیل 
شــرایط آب و هوایي خیلی مطلوب، فراوانی مراتع و تراکم باالی احشام در 
این منطقه باشــد و در چنین وضعیتی احتماالً شرایط براي ازدیاد جمعیت 
کنه هاي ناقل بیماري مســاعدتر بوده و موجب میزان باالتر آلودگي در این 
منطقه گشــته اســت، چون از نظر اپیدمیولوژیکی اعتقاد بر این اســت که 
پراکندگی جغرافیایی عامل سبب ساز و وقوع بابزیوزیس کاماًل به پراکندگی 
ناقل مناسب و میزبان مستعد بستگی دارد )24( و از طرفی شرایط نامطلوب 
زیستی از جمله درجه  حرارت های باالی محیطی موجب diapause کنه های 
ناقل، محدود شــدن فعالیت تولید مثلی و رفتار میزبان یابی آنها می شوند و 
در نتیجه شانس آلوده شدن میزبان کاهش یافته )25( و نهایتاً شیوع پایین 

بابزیای سگ سانان به وقع می پیوندد )9(.   
در این مطالعه، بیشــترین میزان آلودگي به بابزیا، بر اســاس کاربري 
ســگ ها در مناطق مختلف به ترتیب در ســگ هاي تجاري مناطق جنوب 
 غربي و جنوب شرقی مشاهده شد که دالیل آن مي تواند حجم کم نمونه از 
سگ هاي تجاري، شرایط نامساعد بهداشتي، غیر قانوني بودن فعالیت مراکز 
تجاري، نبود نظــارت، عدم انجام درمان ضدانگلي )داخلي و خارجي(، عدم 
توجه به تغذیه ی ســگ ها و نیز عدم توجه به مســائل بهداشتي این سگ ها 
باشد که موجب کاهش ســطح ایمني در این سگ ها شده و آنها را مستعد 

به بیماري مي کند.
در این تحقیق، بیشــترین میزان شــیوع در گروه سنی کمتر از 2 سال 
بــود که مي تواند به دلیل عدم مواجهه ی قبلی سیســتم ایمني ســگ ها با 
آنتی ژن های عوامل بیماری برای کســب ایمنی اختصاصی در سنین پائین 
در مقایسه با سگ های مسن تر باشد که نتایج تحقیق Bashir و همکاران در 
پاکســتان )26( و O’Dwyer و همکاران در برزیل )17( این مطلب را تأیید 
مي کنــد. هم چنین، در تحقیقي که جاللي و همــکاران در اهواز )9( انجام 
داده اند ارتبــاط معني داري از نظر آماري در مورد میزان آلودگي به بابزیا با 
سن مشاهده نگردیده است. اختالف معني داري بین فراوانی آلودگي به بابزیا 
و جنس ســگ ها نبود. این یافته با نتایج مطالعه ي رازی جاللي و همکاران 
در اهواز )9(، Omudu و همکاران در نیجریه )Ilie ،)27 و همکاران در هند 
)28(، Bashir و همــکاران در پاکســتان )26( و O’Dwyer و همکاران در 

برزیل )17(  هم خوانی داشت.
در ایــن مطالعه بین فراوانــی آلودگي به بابزیا و نژاد ســگ ها ارتباط 
معنــي داري نبود که با مطالعه Omudu و همکاران در نیجریه )Ilie ،)27 و 

همکاران در هندوستان )28( هم خوانی داشت.
در مطالعــه ی حاضر، ارتباط معنــي داري از نظر آماري بین آلودگي به 
بابزیا و محل نگهداري ســگ ها مشاهده نگردید. با این حال، میزان آلودگي 
در سگ هایي که خارج از خانه نگهداري مي  شدند بیشتر از سگ هایي بود که 
داخل خانه نگهداري مي شدند. به طور کلی، نشان داده شده است که تحت 
شرایطی که سگ ها نگهداری می شوند وقوع بابزیوزیس مستقیماً تحت تأثیر 
همان شــرایط قرار دارد )29( و آلودگی بیشتر در دام های مناطق روستایی 
مشاهده می شود. ممکن است تماس بیشتر سگ ها با کنه سانان و تا حدودی 
شــرایط بد زندگی و مراقبت آنها دلیل عمده ی شیوع باالی این بیماری در 
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ســگ های این مناطق و یا محیط هســتند )30(. هم چنین، سگ هایي که 
داخل خانه نگهداري مي شــوند، به طور مرتب توســط صاحبان شان شست 
و شــو مي شوند و به مســائل بهداشتي این سگ ها بیشــتر توجه می شود. 
هم چنین، چون این ســگ ها در محیط شــهري زندگــي مي کنند احتمال 

برخورد با میزبان واسط در چنین محیطي کمتر مي باشد.
در ایــن مطالعه نیــز در توافق با تمام مطالعــات اپیدمیولوژیکی انجام 
گرفته در ســطح دنیا، اهمیت و حساسیت باالی آنالیز مولکولی در بررسی 
فراوانی بابزیوزیس سگ ســانان در مقایسه با روش روتین میکروسکوپی به 
اثبات رســید و نتایج به دست آمده با تفاوت فاحش از نظر آماری و فرآیند 
 PCR انجام آزمایش نمونه ها هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی برتری روش
را با ســایر روش ها به خوبی نشان داد. نتایج این مطالعه مشخص نمود که 
علی رغم مشاهده نشــدن هیچ نشانی از بابزیوزیس در سگ ها، این آلودگی 
در بین جمعیت  سگ های شهرستان تبریز و مناطق جغرافیایی مختلف آن 
بیش از آنچه انتظار می رفت به شــکل تحت درمانگاهی وجود دارد و حضور 
این آلودگی با چنین شــرایطی بیانگر پراکندگی میزبان های ناقل آلوده در 
منطقه ، عدم توجه به ســگ های حامل از نظر درمــان و در نتیجه گردش 

مداوم انگل در بین میزبان و ناقل می باشد.

تشکر و قدردانی
از معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه 
تبریز و نیز از معاونت پژوهشــی دانشگاه تبریز به خاطر مساعدت در تأمین 
اعتبار مالی و امکانات مورد نیاز در به ثمر رســیدن این پروژه که قسمتی از 
پایان نامه ی دکتری حرفه ای دامپزشــکی به شماره ی 43/3417د می باشد، 

تشکر و قدردانی می شود.
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جدول 1- فراوانی بابزیا درسگ های نواحی شهری و روستایی شهرستان تبریز بر حسب مناطق، سن، نژاد، جنس و کاربری

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

بررسی فراوانی بابزیا در سگ های نواحی شهری و ...
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شماره 111، نشريه د امپزشكی، تابستان 1395

63
در

پژوهشوسازندگی

شکل 1- نمای 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×(.

شکل2- محصولPCR  از تکثیرقطعه ی 614 جفت بازی از توالی ژن 18S rDNA تک یاخته بابزیا در سگ های 
آلوده)چاهک :D: مارکر مولکولی F ،bp100: کنترل مثبت، E: کنترل منفی، C-A )ردیف باال(: باندهایbp416 مربوط 

به بابزیاوC-A)ردیف پایین(:  باندهایbp100 مربوط به کنترل داخلی(
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