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مقدمه
ساالنه خسارات  می شوند،  داده  انتقال  دام ها  به  بندپایان  توسط  که  بیماري هایی 
جبران ناپذیري به صنعت دامپروري دنیا تحمیل مي کنند. در ایران   نیز با توجه به 
موقعیت جغرافیایی  و وضعیت آب  وهوایی،   شرایط براي  تکثیر و فعالیت  ناقالن  بندپایان 
ازجمله کنه ها و به دنبال آن بیماري هاي منتقله از آن ها فراهم است. ازاین رو ساالنه  
خسارات  بسیاری که ناشي  از این  بیماري ها ست، به  دامداران  مناطق  مختلف  کشور 

وارد مي شود.
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آناپالسموزیس گاوي چیست؟
آناپالسموزیس گاوي از جمله بیماري هاي منتقله از کنه و دیگر بندپایان  است. 
ساالنه در فصول گرم سال و با افزایش ناقالن بندپا شاهد ظهور این بیماري در ایران 
هستیم. این بیماري خسارت های جبران ناپذیري از جمله کاهش وزن، کاهش تولید 
تحمیل مي کند.  دامداران  به  را  و مرگ ومیر  شیر، سقط جنین، هزینه های درماني 
آناپالسموزیس گاوی در بین دامداران با نام های تب زرد، کیسه زرد و بیماري صفرا 
از  و  مي شود  منتقل  خون خوار  بندپایان  و  کنه  طریق  از  بیماري  مي شود.  شناخته 
شایع ترین  بیماری های خوني گاو است که در مناطق گرمسیري، نیمه گرمسیري و 
اغلب مناطق معتدل همه گیر است. با توجه به تشابه نشانه هاي این بیماري با نشانه 
بیماري هاي انگلي دیگر، الزم است دامداران عزیز در تشخیص و مبارزه با این بیماري 
دقت کرده و با دام پزشک مشورت کنند. رعایت نکردن  بهداشت ، عدم سم پاشي  به موقع  
و مدیریت  نامناسب  جایگاه ها در گاوداري هاي  نیمه صنعتی و سنتي  محیط مناسبي  را 
براي  النه گزینی کنه ها و مگس هاي  گزنده  ایجاد مي کند. بنابراین مانند اغلب بیماري ها 

رعایت اصول پیشگیري بهترین راه جلوگیري از بروز این بیماري است. 

عامل بیماری چیست؟
در گذشته به اشتباه عامل بیماری را انگل تک یاخته ای می دانستند؛ ولی درحقیقت 
عامل بیماری باکتری است. عامل بیماری با توجه به اینکه در کناره های گلبول های 
قرمز خون قرار می گیرد، به نام دانه حاشیه اي )آناپالسما مارجیناله( نامیده می شود 

)شکل 1(.
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 شکل 1- گسترش خوني تهیه شده از گاو مبتال به آناپالسموزیس؛
 نقاط سیاه رنگ در حاشیه گلبول هاي قرمز اجسام آناپالسمایي هستند.

اهمیت بیماری به چه دلیل است؟
زمانی که عامل بیماری از طریق کنه یا دیگر روش ها وارد بدن گاوهاي سالم می شود، 
عامل بیماری به گلبول های قرمز گاو حمله می کند و در آن ها تکثیر می شود. اهمیت 
بیماری  دارد.  دنبال  به  بیماری  است که  زیادی  اقتصادی  به دلیل خسارات  بیماری 

موجب خسارت های زیر می شود:
کاهش وزن؛. 1
افت یا توقف تولید شیر؛ . 2
مرگ ومیر. . 3

باقی  بیماری  عامل  ناقل  زندگی  طول  تمام  در  درمان شده  و  بهبودیافته  دام های 
خواهند ماند و عامل بیماری در هنگام ضعیف شدن دام در اثر دیگر بیماری ها می تواند 
دوباره فعال شود و بیماری ایجاد کند. همچنین چنانچه کنه از خون این دام ها تغذیه 

کند می تواند عامل بیماری را به دام های حساس منتقل کند.
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چه دام هایی به این بیماری مبتال می شوند؟ 
گاو، گاومیش و گوزن دام های حساس به بیماری هستند. گاوهای نژاد خارجی نسبت 
به گاوهای دورگ و بومی حساسیت بیش تری نسبت به بیماری دارند. این بیماری در 
گوساله های زیر 6 ماه نادر است و عالئم بالینی بیش تر در گاوهای باالی دو سال بروز 

می کند.

راه های انتقال بیماری به چه صورت است؟  
در جدول 1 انتقال عامل بیماری  آناپالسما مارجیناله به صورت مکانیکی، بیولوژیکی 

و انتقال عمودی بیان شده است )شکل های 2، 3 و 4(.

جدول 1- راه های انتقال بیماری آناپالسما مارجیناله

انتقال مکانیکی
انتقال 

بیولوژیکی
انتقال 
عمودی

نیش مگس ها _
وسایل آلوده به خون شامل سرسوزن، اره شاخ بری،  _

حلقه بینی، وسایل خالکوبی، وسایل شماره زنی گوش و 
وسایل اخته

بندپایان خون خوار مثل خرمگس )شکل 3( _
مگس های خون خوار )شکل 4( _
پشه ها و شپش ها _
نکته: دامداران نباید از یک سرسوزن برای تزریق به  _

چند دام استفاده کنند.

گاو به گوسالهکنه ها
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شکل 2- راه هاي انتقال عامل بیماري آناپالسموزیس )زردي( به دام هاي حساس

شکل 3- خرمگس عامل انتقال مکانیکي بیماري در حال خون خواري
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شکل 4- مگس اصطبل عامل انتقال مکانیکي بیماري، از نظر ظاهري مانند مگس خانگي است؛ ولي داراي خرطومي 

براي خون خواري است.

نشانه هاي بیماري كدام است؟
بیماري هنگامي ظاهر مي شود که  بالیني در طول مرحله پیشرفته  نشانه  اولین 
بیش از 15 درصد از گلبول های قرمز آلوده شوند. تب اولین نشانه بیماري است که 
با بي اشتهایي، خمودگي و الغري همراه مي شود. این مرحله بین 4 تا 9 روز طول 
مي کشد. سپس تعداد گلبول های قرمز آلوده افزایش می یابد و درنتیجه کم خونی 
خفیف تا شدید و زردی بدون ظهور هموگلوبین در خون و ادرار ظاهر می شود. در 
این زمان نشانه های بالیني شامل تب، کاهش وزن، سقط، الغری مفرط، زردی و اغلب 
از  بیماري  بهبودي  باالی 2 سال مشاهده می شود. طول مرحله  مرگ در حیوانات 
هفته ها تا ماه ها متفاوت است. این بیماري باید از تمام بیماري هایي که باعث کم خوني 
مي شوند، جدا شود و اشکال فوق حاد بیماري در گاو باید از بیماري هاي ذکرشده در 
جدول 2 و مسمومیت ها تمیز داده شود. این بیماري باید از بیماري هاي حاصله توسط 
سایر تک یاخته هاي انگل خون مانند تیلریوزیس )کنه زدگي( و بابزیوزیس )تب خوني( 
نیز تفریق شود. در آناپالسموزیس زردي و کم خوني دیده مي شود؛ ولي تورم عقده هاي 

لنفاوي، هموگلوبین در ادرار و خون در ادرار وجود ندارد.
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جدول 2- بیماري هاي متفاوت با آناپالسموزیس

نام علمی بیمارینام عامیانه بیماری

شاربنسیاه زخم

پاستورلوزیسخشه خشه

شاربن عالمتيپا لنگي

لپتوسپیروزیسخون شاش

براي تشخیص و درمان بیماري چه باید كرد؟
در  کند.  مراجعه  دام پزشک  به  باید  بیماري  نشانه هاي  مشاهده  صورت  در  دامدار 
صورت مشکوک شدن به این بیماري دام پزشک از خون دام گسترش تهیه می کند. 
در آزمایشگاه در صورت وجود اجسام آناپالسمایي در گلبول قرمز گاو تشخیص قطعي 

می شود و دام پزشک داروهاي مناسب را تجویز خواهد کرد.

براي پیشگیري از بیماري چه باید كرد؟
مهم ترین راه پیشگیري از آناپالسموزیس )زردي( کنترل بندپایان شامل کنه ها و 
مگس های گزنده است. جایگاه هاي نگهداري گاو باید به گونه اي ساخته یا تعمیر شوند 
که به راحتي بتوان آن ها را با شعله افکن ضدعفوني یا محلول پاشي کرد )شکل 5(. 
کنه ها قسمتي از زندگي خود را روي بدن دام و قسمتي دیگر را در شکاف ها و درزهاي 
دیوارها مي گذرانند. بنابراین دیوارها و کف دامداري باید به گونه اي عایق شده باشد 
که کنه ها نتوانند در آنجا النه گزیني کنند )شکل 6(. در فصول گرم سال در صورت 
مشاهده کنه روي بدن دام باید با سموم ضدکنه مناسب، دام و جایگاه را سم پاشي 
کرد )شکل 7(. سم پاشي و دفع بهداشتي کود به میزان زیادي از انتقال بیماري توسط 
مگس هاي گزنده جلوگیري مي کند )شکل 8(. دامداران و واکسیناتورها باید توجه 
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داشته باشند که از سرسوزن هاي استریل براي هر دام استفاده کرده و از به کاربردن 
یک سرسوزن براي تزریق چند دام باید اجتناب کنند )شکل 9(. دامدار باید از ورود 
دام مشکوک به گله خودداري کند. در برخي از کشورهاي جهان واکسن به منظور 
کنترل بیماري تهیه شده است؛ ولي متأسفانه در ایران هیچ واکسني ضد این بیماري 

در دسترس نیست.

شکل 5- دیوار و کف مناسب گاوداري برای سم پاشي و ضدعفوني

شکل 6- دیوار و کف نامناسب گاوداري: شکاف ها و درزهاي دیوارها محل مناسبي براي النه گزیني کنه ها هستند.
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شکل 7- سم پاشي جایگاه و بدن دام باعث ازبین رفتن کنه و انتقال عامل بیماري توسط کنه مي شود.

شکل 8- جمع آوري کود و سم پاشي از انتقال بیماري توسط مگس هاي گزنده جلوگیري مي کند.

شکل 9- دامداران و واکسیناتورها نباید از یک سرسوزن براي تزریق چند دام استفاده کنند.
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خالصه مطالب

آناپالسموزیس )زردي( گاوي از جمله بیماري هاي منتقله از کنه و بندپایان دیگر  �
است که ساالنه هم زمان با فصول گرم سال و افزایش ناقالن بندپا شاهد ظهور این 

بیماري در ایران هستیم. 
عامل مسبب بیماری باکتری است و با توجه به اینکه در کناره های گلبول های  �

قرمز خون قرار می گیرد، به نام آناپالسما مارجیناله نامیده می شود.
گاوهای نژاد خارجی نسبت به گاوهای دورگ و بومی حساسیت بیش تری در برابر  �

بیماری دارند و عالئم بالینی بیش تر در گاوهای باالی دو سال بروز می کند.
انتقال آناپالسما مارجیناله می تواند به صورت بیولوژیکي توسط کنه ها و به صورت  �

مکانیکی توسط نیش مگس ها یا وسایل آلوده به خون انجام شود.
نشانه های بیماري شامل تب، کاهش وزن، سقط، الغری مفرط، زردی و مرگ  �

است.
مهم ترین راه پیشگیري از آناپالسموزیس )زردي( کنترل بندپایان شامل کنه ها و  �

مگس های گزنده است.

خودآزمایي
دامداران عزیز، اکنون که نشریه آناپالسموزیس گاوي را با دقت و حوصله مطالعه 

کرده اید، امیدواریم بتوانید به پرسش های زیر پاسخ صحیح بدهید.
 1- اهمیت بیماري به چه دلیل است؟

 2- نشانه هاي بیماري چیست؟
 3- راه هاي انتقال عامل بیماري کدام است؟
 4- براي پیشگیري از بیماري چه باید کرد؟

 5- چه دام هایي بیش تر به بیماري دچار مي شوند؟
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