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چکیذُ:
ترپاًَزٍهیازیس یکی از هْنتریي ٍ گستردُتریي تیواریّای اًگلی در شترّا یک ٍ دٍکَّاًِ هحسَب هیشَد.
تریپاًَزٍها اٍاًسی در شتر تیواری سَرا کِ تیواری شذیذی است را ایجاد هیکٌذ .ایي تیواری دارای اّویت اقتظادی
زیادی تَدُ ٍ تِ شکلّای تالیٌی حاد ،تحتحاد ٍ هسهي دیذُ هیشَد .درحالت هسهي کِ شایعتر است شتر هثتال
تِتذریج ضعیف ٍ الغر هیشَد .تِّویي علت تریپاًَزٍها اٍاًسی تیشتر در شترّای کِ سي تاالیی دارًذ ،دیذُ هیشَد.
شکل هسهي تیواری خَد را تِ طَرت الغری شذیذ ،تة هتٌاٍب ،تیرًگی هخاطات ٍ گِگاُ ادم شکوی ًشاى هیدّذ .تِ
دًثال هراجعِ طاحة یک شترداری تا جوعیت ً 200فر شتر تِ پلیکلیٌیک داًشکذُ داهپسشکی داًشگاُ فردٍسی هشْذ ٍ

گسارش تلفات در ّشت ًفر از شترّای (آهیختِ دٍکَّاًِ ٍ یککَّاًِ) ٍ پٌج ًفر ازشترّای یککَّاًِ ،شترداری

هَرد تازدیذ قرار گرفت .پس از تازدیذ گلِ از خَى کاهل ٍ خَى جذاری ًوًَِگیری شذ ٍ اًگل تریپاًَزٍها اٍاًسی
تشخیض دادُ شذ .درهاىّای دارٍئی ،سنپاشی ترعلیِ حشرات ٍ عولیات تْذاشتی اًجام گرفت .تعذ اًجام اهَر
تْذاشتی هَرد جذیذی از تیواری گسارش ًشذ.

ٍاشُّای کلیذی :ؽتز یککَّبًِ ،ؽتز دٍکَّبًِ ،کَئٌبپیزاهي عَلفبت ،هالرعَهیيّ ،وبتَکزیت
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A report of Trypanosoma evansi outbreak in a camel herd

By: G. R. Mohammadi1, S. Najafi Mosleh2*
Professor1, Resident2* Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine,
Ferdowsi University of Mashhad
Trypanosomosis is an important parasitic disease and have been considered as the most
widespread disease in both dromedary and bactrian camels. Trypanosoma evansi causes a
Trypanosomosis known as Surra which causes more sever infection in camel. The disease
has a great economic importance. Surra is manifested as three clinical forms of acute, subacute and chronic. In the chronic form, that is more common, the infected camel gradually
becomes weak and weight loss occurs, thus Trypanosoma evansi infection is more observed
in aged camels. The chronic form is manifested by severe weakness, intermittent fever, pale
mucus membranes and sometimes abdominal edema. After refer an owner of camel herd
(200 camels) to school of veterinary medicine polyclinic, Ferdowsi university of Mashhad
who was stating the death of eight crossbred (Bactrian × dromedary) and five dromedary
camels. Camel herd was visited and sampling and autopsy were done on camels’ illness and
Trypanosoma evansi was diagnosed. Medical interventions, spraying insecticides and
disinfection of herd were performed. After intervention, no new case of disease was
reported.

Key words: Hematocrit or packed cell volum (PCV), Imidocarb dipropionate, One hump camel, Two hump camel

ِهقذه
 تزیپبًَسهب.هْنتزیي راُ پیؾگیزی اس عفًَتّبی جذیذ هیثبؽذ

 یکی اس ثیوبریّبی اًگلی هْن ثَدُ ٍ هْنتزیي1تزپبًَسٍهیبسیظ

.هذت ثغیبر کَتبّی در ثیزٍى ثذى هیشثبى سًذُ ثبقی هیهبًذ

 ایي.ٍ گغتزدُتزیي ثیوبری در ؽتزّبی یک ٍ دٍکَّبًِ اعت

 عبعت هٌتقل8 هگظّب قبدر ًیغتٌذ اًگل را ثب گذؽت ثیؼ اس

 ایجبد هی،اًگل در ؽتز ثیوبری عَرا را کِ ثیوبری ؽذیذی اعت

 اًگل عزیﻌبً ثﻌذ اس هزگ در الؽِ اس ثیي هیرٍد ٍ در فزآیٌذ.کٌٌذ

 اًتقبل ثیوبری.)Brun, Hecker and Lun, 1998( کٌذ

 هیشثبى ایي ثیوبری ثیؾتز حیَاًبت اّلی اس قجیل.اًتقبل ًقؼ ًذارد

 چزخؼ سًذگی.ثِصَرت هکبًیکی ٍ اس طزیق خَى رخ هیدّذ

 ایي اًگل هْنتزیي عبهل هٌحصزثِفزد. قبطز ٍ االغ ّغتٌذ،اعت

.آى هغتقین ثَدُ ٍ ًیبس ثِ هیشثبى ٍاعط یب ًبقل ثیَلَصیک ًذارد

تلفبت ٍ گغتزدگی ثیوبری در ؽتز اعت ٍ ثِ ؽکلّبی ثبلیٌی

ُعبهل ثیوبری ثِصَرت هکبًیکی تَعط حؾزات خَىخَار ثٍِیض

(Murray,  تحتحبد ٍ هشهي عالین را ًؾبى هیدّذ،حبد

 هْوتزیي ًبقل2ُ هگظّبی تبثبًیذ.خزهگظّب هٌتقل هیؽَد

.2010)

 تشریقبت آلَدُ یب عزعَسى آلَدُ ًیش اس.هکبًیکی ثیوبری ّغتٌذ

1

Trypanosoma evansi

 کٌتزل ًبقلیي اس طزیق عنپبؽی.عبیز عَاهل هکبًیکی اًتقبل اعت

 کِ هﻌزٍف ثِ خزهگظ ّغتٌذTabanidae ُهگظ ّبی خبًَاد2
.

4

در ؽکل حبد ثیوبری ،عالئن ثب تت راجﻌِ ّوزاُ ثب کنخًَی ٍ

تَاى اس رٍػ درهبًی دارٍّبی ضذاًگل اس قجیل هالرعَهیي،3
4

یب عَراهیي

5

ثب دس  10تب 12

الغزی ٍ ضﻌف عوَهی دیذُ ؽذُ ٍ ثب گغتزػ ثیوبری ثب ِادم ٍ

کَئٌبپیزاهي عَلفبت

کنخًَی ظبّز هیؽَد (.)Wernery and Kaaden, 2002

هیلیگزم/کیلَگزم ثِ صَرت تشریق ٍریذی آّغتِ اعتفبدُ کزد

در ؽکل تحتحبد تت ،ادم ،الغزی هشهي ٍ تلفبت ثبال دیذُ هی-

( Wernery and Kaaden, 2002; Wernery and

ؽَد .هزگ هوکي اعت اس چٌذ رٍس تب هبُّب ثﻌذ ًیش رخ دّذ .در

 .)Kaaden, 2002ثِعلت ایيکِ در سهبى درگیزی گلِ ؽتزّب

حبلت هشهي چْزُ ثیوبری ثب کنخًَی هشهي ٍ ثیوبری تحلیلثزًذُ

دعتزعی ثِ دارٍی عَراهیي هَجَد ًجَد ،اس دارٍی

هشهي ّوزاُ اعت .ثﻌذ اس درگیزی ثب ایي ثیوبری عقطجٌیي،

ایویذٍکبرةدیپزٍپیًَبت 6ثزای درهبى ؽتزّبی ثیوبر اعتفبدُ ؽذ.

کبّؼ تَلیذ ؽیز ٍ هزگ سٍدرط ًَساداى هؾبّذُ هیؽَد

ّنچٌیي ثزای کٌتزل ثیوبری در عطح گلِ ،دامّبی ثیوبر جذا

(.)Wernery and Kaaden, 2002

ؽذًذ ٍ در عطح گلِ ٍ هکبىّبیی کِ احتوبل ٍجَد ًبقلیي ثیوبری
ثَد ،عنپبؽی ٍ ضذعفًَی ثِصَرت هزتت ٍ هکزر ؽذّ .نچٌیي

هَاد ٍ رٍشّا:

اس ٍرٍد ٍ خزٍج دامّب ثِ ثیزٍى جلَگیزی ثِ عول آهذ .یکی اس

پظ اسهزاجﻌِ ثِ ؽتزداری ،اطالعـبت هزثَط ثِ ّـز ًفز دام هَرد

هَثزتزیي کبرّب ثزای کٌتزل ایي ثیوبری در عطح گلِ ؽتزّبی کِ

ثزرعی قزار گزفت .اس ؽتزّبی هَرد هﻌبیًٌِ ،وًَِ خَى کبهل اس

عبثقِ درگیزی ثب ایي ثیوبری داؽتٌذ ،تﻌییي ٍ هؾخص کزدى

ٍریذ ٍداج ٍ خَى جذاری ٍریذ گَػ گزفتِ ؽذً .وًَِّبی

ّوبتَکزیت ( 7)PCVخَى اعت کِ اگز عطح آى کوتز اس 25

خَى کبهل اخذ ؽذُ اس ؽتزّب در لَلِّبی حبٍی هبدُ ضذاًﻌقبد ٍ

درصذ ثبؽذ ،ثبیذ اقذاهبت پیؾگیزیکٌٌذُ ٍ درهبى ثز ضذثیوبری

ثذٍى هبدُ ضذاًﻌقبد جوعآٍری ؽذًذ ٍ پظ اس اًتقبل ثِ

تزیپبًَسٍهب اًجبم ؽَد (.)Wernery and Kaaden, 2002

آسهبیؾگبُ کلیٌیکبل پبتَلَصی داًؾکذُ داهپشؽکی داًؾگبُ

ثِ ّویي جْت ثﻌذ اس درگیزی ؽتزّب اس گلِ ،ثب فَاصل ّز دٍ هبُ

فزدٍعی هؾْذ ثِّوزاُ گغتزػّبی تْیِ ؽذُ (ثب رًگآهیشی

یکثبر دٍ ًَثت ًوًَِگیزی ؽذ ٍ .پظ اس گغتزػ خًَی ،هَردی

گیوغب) هَرد ثزرعی قزار گزفتٌذ .اًگل تزیپبًَسٍهباًٍغی در ًوًَِ

اس تزیپبًَسٍهب هؾبّذُ ًؾذ ٍ ثزرعی عطح ّوبتَکزیت خَى

گغتزػّب هؾبّذُ ؽذًذ.

ؽتزّب در حذ طجیﻌی خَد ثَد.

ًتایج ٍ تحث
درّوِ ًوًَِّبی اخذ ؽذُ اس ؽتزّب ،ثﻌذ اس تْیِ گغتزػ اس آىّب
اًگل تزیپبًَسٍهب هؾبّذُ ؽذ .درکبلجذگؾبیی ؽکل حبد ٍ هشهي
خَىریشی پؾتی در عطَح عزٍسی در ثیي ثبفت کجذ ٍ کلیِ
3

هؾبّذُ ؽذ .در اؽکبل هشهي ،الؽِ ثب الغزی هفزط ٍکنخًَی
ّوزاُ ثب آعیت ٍ ّیذرٍتَراکظ دیذُ ؽذ .در هَرد درهبى هی-

Melarsomine
Quinapyramin sulfat
5
Suramin
6
Imidocarb dipropionate
7
ّواتَکریت (درطذ ًسثی حجن گلثَل ّای قرهس در ٍاحذ حجن
4

خَى)(PCV( Hematocrit or packed cell volum ،

5
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