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 1398 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1397 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

منتقل شده و باعث  سختهای كنههای مختلف گونههستند كه توسط اجباری  خونی داخل سلولی ایهای تك یاختههای تیلریا انگلگونه 

در ایران، شود. گرمسیر دیده میو اكثراً در نواحی گرمسیر و نیمهجغرافیایی، این بیماری دارای پراكندگی جهانی بوده  لحاظبهند. شوتیلریوزیس می

 شناساییاین مطالعه با هدف  شود.ایجاد میتیلریا اویس و تیلریا لستوكاردی های كنندگان كوچك توسط گونهدر نشخوارآلودگی تیلریایی 

 اً صورت گرفت. برای این منظور، مجموع یشرقجانیآذربا استان كنندگان كوچكنشخوار در ریا لستوكاردیـو تیل اویس ریالـهای تیگونه یمولکول

و  های مولکولیو بررسی ندآوری شدشرقی جمعبز( از مناطق مختلف استان آذربایجانرأس  41گوسفند و  رأس 125نمونۀ خون ) 166

، ولی در بررسی میکروسکوپی ودنداویس ب تیلریا اآلوده ب ها صرفاً نمونهدرصد 18، مولکولی در نتایجد. ها انجام گرفتنروی آن میکروسکوپی

(. <05/0pاز نظر آماری اختالفی بین آلودگی و سن و جنس مشاهده نشد ) .گوسفند بودهای نمونهمربوط به  آلودگی فقط آلودگی مشاهده نشد.

موجود در بانك ژن نشان داد كه توالی قطعات تکثیر شده در مطالعۀ  SSU rRNAهای مربوط به الیبا تو PCRهای محصوالت مقایسۀ توالی

دست آمده در مطالعه حاضر با هب ینشان داد كه توال یلوژنیف یبررس .باشندهای ثبت شده در بانك ژن یکسان میدرصد با توالی 98-100حاضر 

 دارد. هایتوال نیا با یکیارتباط نزد مجموعه قرار گرفته و كیمختلف در  یهادر سال ایتلف دندست آمده از نقاط مخهب هاییاز توال یاریبس

 تیلریا و داشته وجود شرقیآذربایجان كنندگان كوچك استانتحت بالینی در بین نشخوا تیلریایی به شکل آلودگی توان گفتمی هابراساس یافته

  .شدبامی آلودگی تیلریایی اصلی عامل اویس
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 مقدمه

پیشرفت  برای مهمی موانع هاآن وسیلههب منتقله هایبیماری و هاکنه       

 Inciشوند )ها محسوب میالمللی دامصنعت دامپروری و تجارت بین

های به سبب مرگ دام های حاصل از کنه(. بیماری2010و همکاران، 

مبتال، کاهش فعالیت تولیدمثلی، وخامت شرایط بهداشت و سالمت 

خسارات  ییهاهای باال برای کنترل چنین بیماریدام و تحمیل هزینه

(. 2017و همکاران،  Riazشوند )ناپذیر اقتصادی را موجب میجبران

یاختۀ یافته با کنه، بیماری تک انتقال گلیان هایبیماری ترینمهم یکی از

 تیلریا هایگونه توسط که است (Theileriosis) تیلریوزیس خونی

(Theileria spp) و وحشی،  اهلی پستانداران عمدتاً خونگرم، دارانمهره در

شود. تیلریا یک جنس مهم از تک یاختگان متعلق به شاخۀ ایجاد می

ئیده خانوادۀ تیلری ا، راستۀ اسپوروزوآ وردۀ پیروپالسمید آپی کمپلکسا،

طبیعی  ناقلین عنوانبه ایکسودیده، خانوادۀ سخت هایکنه توسط که است

کنندگان در نشخوار (.2018 و همکاران،Soosaraei ) یابدانتقال می

واسطۀ شش گونۀ مختلف تیلریا ایجاد هکوچک تیلریوزیس حداقل ب

 تیلریا لوونشونی(، T. lestoquardiاردی )گونۀ تیلریا لستوک سه شود.می

(T. luwenshuni،) یوئیلنبرگی تیلریا (T. uilenbergi) العادهفوق هایگونه 

های که گونهزا و عامل اصلی مرگ و میر باال هستند، درحالیبیماری

و تیلریا رکوندیتا  (T. ovis) تیلریا اویس(، T. separata) تیلریا سپاراتا

(T. reconditaکم )تر یا تحت بالینی زا بوده و بیماری مالیمتر بیماری

عامل اصلی تیلریوزیس بدخیم  تیلریا لستوکاردی شوند.را باعث می

 Riazگوسفندی در شبه قارۀ هند، غرب آسیا و حوزۀ مدیترانه است )

کنندگان لحاظ جغرافیائی، تیلریوزیس نشخوار(. بهTarawar ،2017و 

گرمسیری دنیا که نواحی گرمسیری و نیمه طور وسیع درهکوچک ب

و همکاران،  Altayشوند، گسترش دارد )گوسفند و بز پرورش داده می

)گوسفند  کوچک کنندگاننشخوار آسیایی، کشاورزی سیستم در (.2007

کنند های خاص اکولوژیکی ایفاء میو بز( یک نقس اساسی در محیط

خوردار هستند صادی باالیی برها از اهمیت اقتو از این لحاظ این دام

(Irshad  ،اگر2010و همکاران .)ای از چه گوسفند و بز بخش عمده

های دامی هستند، ولی تیلریوزیس المللی و فرآوردهتجارت بین

و همکاران،  Razmiتر مطالعه شده است )کنندگان کوچک کمنشخوار

ی تیلریا های مطالعات در ایران، دو گونۀ اصل(. براساس یافته2006

اویس و تیلریا لستوکاردی )هیرسی(، عوامل اصلی آلودگی تیلریایی 

کنندگان کوچک ایران هستند. اگر چه میزان آلودگی با دو در نشخوار

گونۀ تیلریا در مناطق مختلف ایران با درصدهای متفاوت گزارش شده 

کنندگان کوچک نشخوار تیلریوزیس اپیدمیولوژیکی هایجنبه ولی است،

تری در های بیشطور کامل شناخته نشده است و بررسیهایران ب در

این راستا الزم است تا توسعۀ معیارهای کنترلی علیه این بیماری 

؛ 2009و همکاران،  Heidarpour-Bamiمنتقله از کنه تسهیل شود )

Heidarpour-Bami  ،؛ 2009و همکارانZaeemi  ،؛ 2011و همکاران

Rashdi  وRazmi ،2013؛ Jalali  ،معموالً تشخیص  (.2014و همکاران

 آزمایش براساس کوچک نشخوارکنندگان در تیلریایی آلودگی

آمیزی شده با رنگ های خونی نازک رنگگسترش میکروسکوپی

 هاروش این ولی ،گیردعالئم بالینی صورت میگیمسا و مشاهدات 

 یصبرای تشخ و هستند کاربردی بیماری حاد موارد تشخیص درصرفاً 

 به توجه با های مختلط،ویژه در عفونته، بهای مختلفگونه یتفریق

های و چهره مشابه هایمیزبان در مختلف هایی انگلمورفولوژیک شباهت

 قابلهای مختلف چندان مختلف میکروسکوپیکی یک انگل در میزبان

های بهبود یافته برای همیشه . در برخی موارد دامنیستند اعتماد

های که در بررسی کنندتحت بالینی را در خود حفظ می هایعفونت

ها میکروسکوپیکی غیرقابل تشخیص خواهند بود. بنابراین این دام

عنوان مخزن آلودگی برای ناقلین بالقوه در انتقال طبیعی توانند بهمی

 عییندر ت طور فراوانهبکه  یسرولوژیک هایتست شوند. محسوب آلودگی

مثبت  نتایجبا معموالً وند، شگرفته میکار هنی بهای تحت بالیعفونت

 در پاسخ ضعف یا و متقاطع هایواکنشدلیل هبو منفی کاذب زیادی 

و برای تشخیص حامل، خصوصاً برای  هستند همراه اختصاصی ایمنی

علت برخی به تعیین وضعیت بیماری، فاقد حساسیت و ویژگی هستند.

ی تشخیص عوامل آلودگی های مرسوم برامشکالت همراه با روش

های جدید و متنوع مولکولی کنندگان کوچک، روشتیلریایی نشخوار

 حساسیت از که اندشده ابداع DNA اختصاصی هایقسمت تکثیر براساس

 و بوده برخوردار های مرسومروش سایر به نسبت تریبیش ویژگی و

 ی وـپارازیتم نـپایی نمیزا در حتیآلودگی تیلریایی  تشخیص امکان

و همکاران،  Jalali) سازدرا فراهم می تیلریا مختلف هایگونه تفریق نیز

 Durrani؛ 2005و همکاران،  Altay؛ 2005و همکاران،  Aktas؛ 2014

ی ستیزتنوعاز  قیدق اطالعاتدست آوردن هب یبرا (.2011و همکاران، 

 ریمتغ یناحیه ژنی به اندازه کاف کیاز  ییهای، الزم است توالموجودات

 یبوزومیر RNAمارکر رایج، تحت واحد کوچک ژن  کیدست آید. هب

(SSR rRNA است که توالی و ساختار آن مشخص شده است و شامل )

در تمام  SSR rRNA. اگرچه ست( اV9تا  V1) ریمتغ ارینه ناحیهْ بس

 یهاتفاوت ولی دارد، وجود شده، حفاظت اریزنده با عملکرد بس هایسلول

 هاوتیبا پروکار سهمقای در هاآن در یوکاریوت هاییتوال نیمشخصی ب

مطالعات  یو مناسب برا ریمتغ V6که ناحیهْ جاییوجود دارد. از آن

در  ناحیه نیا است، هشد گرفته درنظر هاوتیپروکار یستیزتنوع

 V4ناحیهْ  گر،ید ی. از سواست شده محافظت خیلی هایوکاریوت

ها وتیکه در پروکاریست، درحالهاتویوکاریناحیه در  رترینیمتغ

 نیچند ،یوتیوکاریموجودات زیستی مطالعات تنوع  برای. است ترکوتاه

 V9و  V4ها شده است، که از آن شنهادیپ ریناحیهْ متغ
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 راً ی(. اخ2014و همکاران،  Hadziavdicنواحی هستند ) نیتربرجسته

حل روابط  یمارکر خوب برا کی18S rRNAنشان داده شده است که  

و همکاران،  Foronda) هاستدر موجودات متنوع ازجمله انگل فیلوژنی

اند ولی های ایران گزارش شدههای تیلریا در داماگر چه گونه (.2004

یاختۀ مهم خونی در های این تکمیزان شیوع و فراوانی آلودگی گونه

است. شرقی، تعیین نشده برخی مناطق ایران، ازجمله استان آذربایجان

های تیلریا دلیل فقدان اطالعات در ارتباط با شناسائی مولکولی گونههب

کنندگان نشخوار در تیلریایی آلودگی فراوانی و تیلریا لستوکاردی و اوویس

شناسائی عوامل  منظوربه ۀ حاضرمطالعشرقی، استان آذربایجان کوچک

دگان کوچک کنندر نشخوارآلودگی تیلریایی و تعیین فراوانی مولکولی 

  شرقی انجام شد.آذربایجانمناطق مختلف استان 

 

 هامواد و روش

تا  1394برداری، از تیر ماه سال برای نمونه :آوری نمونهجمع       

 125)دام سالم رأس  166های خون از نمونه، 1395شهریور ماه سال 

طور تصادفی از چند گله واقع در هبرأس بز(  41رأس گوسفند و 

)جلفا، کلیبر، مرند، تبریز،  شرقیآذربایجان استان مختلف هایستانشهر

آوری شدند، الزم به ذکر است ورزقان، آذرشهر، مراغه و هشترود( جمع

ها مشاهده نشد. از هر ای روی دامبرداری هیچ کنهکه در حین نمونه

سی خون از ورید وداج با استفاده از لولۀ ونوجکت حاوی سی حیوان دو

های نازک چنین، گسترشهمد. ش( اخذ 2K-EDTAۀ ضدانعقاد )ماد

برداری تهیه خون برای ارزیابی میکروسکوپی آلودگی در حین نمونه

آوری شده در کنار یخ قرار داده جمع خون هاینهایتاً، نمونهشدند. 

برداری، اطالعات الزم از قبیل اسامی مناطق نمونهزمان همشدند و 

 مناطق، نوع دام، سن دام، جنس دام و زمان موقعیت جغرافیائی 

گذاری و در دفتر ثبت اطالعات برداری روی بر چسب لولۀ شمارهنمونه

ترین کم در انجماد شرایط تحت هانمونه سپس (.1 )جدول یادداشت شدند

گرمسیری دانشگاه و های عفونی بازۀ زمانی به مرکز تحقیقات بیماری

 در دمایا انجام آزمایشات مولکولی تعلوم پزشکی تبریز منتقل و 

  .داری شدندنگهگراد درجه سانتی -20

های گسترش شدن نمونهپس از خشکمیکروسکوپی:  آزمایش       

برداری، با متانول مطلق تثبیت و پس خون تهیه شده در مرحلۀ نمونه

دقیقه، برای اثبات  20 مدتگیمسا به درصد %5آمیزی با محلول از رنگ

 میکروسکوپ زیر در میکروسکوپی میدان 200 حداقل تیلریایی آلودگی وجود

و همکاران،  Jalaliدقت بررسی شدند )به 1000xنمایی نوری با بزرگ

2014.) 

 ژنومی DNA استخراج تجاری کیت یک از استفاده با :DNA استخراج       

(PAK Gene Yakhteh, Cat No. PGEX2050 و )

های از تمام نمونه DNAکت سازندۀ کیت، العمل شرمطابق با دستور

 خون استخراج شدند.
 

 برداری شده های نمونه: مشخصات گونه، جنس و سن دام1جدول 

 تعداد کل نوع دام
 جنس دام )سال( سن دام

 نر ماده  <2  ≥2

 16 109 37 88 125 گوسفند

 1 40 2 39 41 بز

 17 149 39 127 166 مجموع
        

برای تشخیص آلودگی  (:PCRای پلیمراز )نجیرهزاکنش و       

جفت باز  785طول ه ای ب، قطعهتیلریا لستوکاردیاحتمالی به گونۀ 

تیلریا دالتونی سطح مروزوئیت کیلو 30ژن کنندۀ آنتیمربوط به ژن کد

تکثیر  (2 گونه )جدول اختصاصی پرایمرهای جفت با (MSP) لستوکاردی

آلودگی  برای تشخیصچنین، هم .(2005و همکاران،  Aktas) دش

 قطعۀ کامالً اختصاصیطور جداگانه، هب احتمالی به گونه تیلریا اویس،

 Gen Bank:) SSU rRNA ژن به مربوط بازی جفت 398 طولهب

(AY508453.1 NCBI پرایمرهای  با استفاده از جفت گونۀ تیلریا اویس

در  .(2005و همکاران،  Altay) دشتکثیر  (2اختصاصی گونه )جدول 

میکرولیتر  50در حجم کلی  PCR، هر واکنش PCRهر دو مرحلۀ 

از هر پرایمر و بقیه پیکوگرم  10ها، نمونه DNAاز میکرولیتر  5شامل 

دمایی برای  -بود. برنامۀ زمانی (Bioneer Inc., Korea) از مستر میکس

از: واسرشت اولیه  بودعبارت در دستگاه ترمال سایکلر هر دو واکنش 

چرخه شامل،  30 دقیقه، سپس سه مدتهب گرادسانتی درجه 96 دمای رد

ثانیه، اتصال در  30مدت هبگراد درجه سانتی 94واسرشت در دمای 

 72 ثانیه، گسترش در دمای 30مدت هبگراد درجه سانتی 54دمای 

درجه  72 دقیقه و گسترش نهائی در دمای دومدت هبگراد سانتی درجه

 PCR میکرولیتر از محصوالت 10 ،نهایتاً دقیقه. 10مدت هبگراد سانتی

درصد حاوی اتیدیوم بروماید  5/1آگاروز  ژل روی با انتقال مونههر ن

شد. الزم  برداریعکس داک ژل دستگاه با استفاده ازو  گردیده الکتروفورز

داری ذکر است در این مطالعه فقط از نمونهْ دارای تیلریا اویس نگهبه

گرمسیری دانشگاه علوم و های عفونی رکز تحقیقات بیماریمشده در 

عنوان کنترل مثبت استفاده شد و گونهْ تیلریا به پزشکی تبریز

 مواد از چنین،عنوان کنترل مثبت در دسترس نبود. هملستوکاردی به

PCR، نمونهْ بدون DNA، عنوان کنترل منفی استفاده شدبه.  

جفت بازی مربوط  398ت قطعای توال نییتعبرای  :توالی بررسی       

میکرولیتر انجام شد.  50در حجم  PCRهای واکنشتیلریا اویس به 

طور جداگانه و همربوط به پنج نمونۀ مثبت ب PCRتوالی محصوالت 

در دو جهت مستقیم و معکوس توسط شرکت پویا گسترش ژن تعیین 

های موجود با توالی دست آمدهههای بی توالیکسانی دییتأشد. برای 
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 یبرااستفاده شد.  nBLAST NCBIافزاری ک ژن از برنامۀ نرمدر بان

 یلوژنیرسم درخت ف یو برا Clustal ωافزار از نرم هایتوال کردن ترازهم

استفاده ( Neighbor joiningو روش اتصال همسایه ) Mega 4 افزارنرم از

 Outعنوان مربوط به آناپالسما اویس به 16S rRNAاز توالی ژن  شد.

group .استفاده شد 
 

اختصاصی تیلریا مرهای ها و مشخصات پرای: توالی2جدول 

 تیلریا اویس لستوکاردی و 

 '3-'5 نام پرایمر گونۀ تیلریا

T. lestoquardi 
F GTGCCGCAAGTGAGTCA 

R GGACTGATGAGAAGACGATGAG 

T. ovis 
TSsr 250FN CGCGTCTTCGGATG 

TSsr 630RN AAAGACTCGTAAAGGAGCAA          

 version) SPSSافزار آنالیز آماری با استفاده از نرم آنالیز آماری:       

(21, SPSS Inc. کای برای ارزیابی ارتباط بین انجام شد. آزمون مربع

تر از دو سال سن( و جنس تر از دو، دو و بیشآلودگی انگلی، سن )کم

 نظر گرفته شد.ودن دردار ببرای معنی p<05/0ها استفاده شد. دام

 

 نتایج
 هایبررسی در :خونی آلودگی میکروسکوپی تشخیص       

تیلریایی  آلودگی هانمونه از یکهیچ در خونی، هایگسترش میکروسکوپی

 تشخیص داده نشد.

 ۀ خوننمون 166از مجموع  :مولکولی آلودگی خونی تشخیص       

 همان .دشمشاهده ن وکاردیلست تیلریا گونۀ برای مثبتی باند شده آزمایش

 آزمایشنمونۀ  166از مجموع نشان داده شده است،  1شکل  در که گونه

 .دادند نشان را اویس تیلریا گونۀ اختصاصی باندهای نمونه 30 ،شده

ها نشان داد که توالی قطعات تکثیر شده بررسی توالی: بررسی توالی

در بانک  شده ثبت هایدرصد با توالی 98-100میزان به حاضر مطالعۀ در

یک ( در هیچSNPsهای تک نوکلئوتیدی )شکلیژن یکسان است. چند

 ینشان داد که توال یلوژنیف یبررس(. 2ها مشاهده نشد )شکل از توالی

دست آمده از هب یهایاز توال یاریدر مطالعه حاضر با بس دست آمدههب

گرفته و مجموعه قرار  کیمختلف در  یهادر سال اینقاط مختلف دن

دست آمده در هب یتوال نیچنها دارد. همیتوال نیبا ا یکیارتباط نزد

آفریقای  چین،ثبت شده از  یهایتوال یاز برخ یحاضر تا حدود مطالعه

میانمار دست آمده از هب یهایاز توال ترشیب زانیمو به جنوبی و هلند

  .(3شکل فاصله دارد )

نتایج آنالیز آماری بین متغیرهای مربوط به  :ج آنالیز آمارینتای       

 آورده شده است. 3ها و میزان آلودگی تیلریوزیس در جدول دام

        

هاو سن، جنس و گونۀ دامتیلریا اویس ارتباط بین آلودگی : 3جدول   

 

 متغیرها

 گونه جنس  )سال(سن 

 بز گوسفند نر ماده  <2  ≥2

 0 30 5 25 6 24 آلوده

 41 95 12 124 33 103 غیر آلوده

 41 125 17 149 39 127 کل

  <P 05/0p> 05/0pارزش 
    

 

 

 
 SSUجفت بازی از ناحیۀ ژنی  398ۀ قطعPCR : الکتروفورز محصوالت 1شکل 

rRNA  های ستون .درصد 5/1روی ژل آگارز تیلریا اویس گونۀG, H, O, P : 

های هنمون :A, B, C, D, E, F, L, M, N, Q, R, S, T, Uهای ستون .های مثبتنمونه

 .: کنترل منفیI ستون ،: کنترل مثبتJستون  ،Ladder 50 bp :Kستون  ،منفی

 
مربوط به گونۀ  SSU rRNAجفت بازی تکثیر شده از ژن  398: هم ترازی قطعۀ 2شکل 

 (GenBank: AY508453.1 NCBIتیلریا اویس با توالی موجود در بانک ژن )
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ی ژنقطعه  ینسب یاساس توالبرتیلریا اویس  درخت فیلوژنی یبررس: 3شکل 

SSU rRNA 
 

 حثب
لحاظ اقتصادی در ای مهم بهتیلریوزیس یک بیماری تک یاخته       

شود. محسوب می % 19های اهلی ایران با میزان آلودگی کلی بین دام

ترین شباشد. بیمی % 23ایران  گوسفندان جمعیت در آلودگی کلی میزان

ترین موارد آلودگی های خرداد و تیر و کمموارد آلودگی در ایران در ماه

وقوع هشرقی ایران بغربی و جنوبشمال در و فروردین های اسفنددر ماه

نتایج مطالعات مولکولی  (.2018و همکاران،  Soosaraeiپیوسته است )

بودن گونۀ  در نقاط مختلف ایران عمدتاً حاکی از غالب تیلریایی آلودگی

کنندگان کوچک در بین نشخوار مختلف شیوع با درصدهای تیلریا اویس

نشخوارکنندگان بین  در تیلریا اویسمیزان شیوع که طوریهاست. ب

و همکاران،  Heidarpour-Bamiدرصد ) 3/55شرقی ایران نیمۀ کوچک

 (،Razmi ،2013و  Rashidiدرصد ) 70 خراسان شمالیدر  (،2009

و در  (2013و همکاران،  Razmiدرصد ) 6/55ایران  شرقدر شمال

است. در  گزارش شده( 2014و همکاران،  Jalaliدرصد ) 5/91اهواز 

رفته گونۀ  هم روی (2011) همکاران و Zaeemi در مطالعۀ کهصورتی

آذربایجان استان درچنین، ( غالب بود. هم% 8/54) لستوکاردی تیلریا

تیلریا از بزها آلوده به  درصد 25/6 هغربی نشان داده شده است ک

حال، تنها هر(. به2017و همکاران،  Mohammadiند )بود لستوکاردی

در  آلودگی تیلریایی عوامل تیلریا لستوکاردیو ا اویس ریتیلدو گونۀ 

، Hashemi-Fesharaki) هستندان یراکنندگان کوچک نشخوار

 ب شرقیجنوو  غربی بجنوب، جنودر  تیلریا لستوکاردی، اما (1997

در  ،(2010و همکاران،  Heidarpour-Bami) شیوع باالیی داردان یرا

، Hashemi-Fesharakiست )ه اکنداپرر کل کشودر  اویس تیلریا کهالیح

 تواندمی و داشته خوانیه این موضوع با تحقیق حاضر هم( ک1997

 باشد.در تحقیق حاضر  تیلریا لستوکاردیۀ گر عدم وجود گونتوجیه

 در تیلریا اویسدر مطالعات مشابه میزان شیوع جواری، هم لحاظ به

و  Altayدرصد ) 03/54 ترکیه شرق در کنندگان کوچکبین نشخوار

شرق آناتولی در بین گوسفندان (، در شرق و شمال2005همکاران، 

( 2007و همکاران،  Altayدرصد ) 11/27درصد و در بین بزها  79/58

 46( در بین گوسفندان 2018و همکاران،  Alanaziو در عربستان )

که در مطالعات فوق صورتیدرصد، در 7/33درصد و در بین بزها 

های این سه گزارش نشده است. یافته تیلریا لستوکاردیآلودگی با 

خوانی هم حاضر مطالعۀ هاینظر عامل بیماری، با یافته حداقل از مطالعه،

تالفات در شیوع و عوامل آلودگی تیلریایی رسد دلیل اخنظر میبه دارد.

تا حدودی مرتبط با اختالفات در مدیریت  توانددر مناطق مختلف می

 ها، نقل مکان گله، شرایط محیطی محل مطالعه، تغییرات محیطیدام

های مطالعه شده، فراوانی فصلی اقلیمی، حساسیت میزبان، نژاد دام

ان ناقل، مقاومت کنه در برابر بومی بودن میزبناقل، بومی و یا غیر

ها، دفعات متعدد آلودگی با کنه در گوسفند، اقدامات کشحشره

های آزمایش شده و میزان حساسیت یرانۀ ناکافی، تعداد نمونهگپیش

 Soosaraei؛ 2017و همکاران،  Riazآلودگی باشد ) تشخیص هایروش

 (.2018و همکاران،  Alanazi؛ 2018و همکاران، 

 نشان دادهنتایج مطالعات مولکولی قبلی در ایران کلی، طورهب       

در مناطق کنندگان کوچک در بین نشخوار تیلریا اویسشیوع  است که

و همکاران،  Heidarpour-Bamiفاوت است )متمختلف ایران خیلی 

تیلریا  نیز در مطالعۀ حاضر در ایران،مطالعات  تر(. مشابه با بیش2010

های مورد مطالعه در بین دامودگی تیلریایی عامل اصلی آل اویس

تیلریا تیلریوزیس ناشی از در این مطالعه میزان شود. محسوب می

 ایران در شده انجام مطالعات هاییافته از ترکم مراتببه اویس

(Heidarpour-Bami  ،؛2009و همکاران  Zaeemi  ،؛2011و همکاران 

Rashidi  وRazmi ،2013؛ Razmi و  2013، و همکارانJalali  و

این میزان آلودگی متأثر تر بودن کم شاید دلیل ( بود،2014همکاران، 

، رعایت موازین بهداشتی تحت مطالعه هایدامجمعیت از پایین بودن 

های موقع دامصورت وقوع بیماری، درمان به گیرانه و درو یا درمان پیش

ن نکته توجه کرد که درگیر بوده باشد. البته از منظر دیگر باید به ای

آب و هوایی، نواحی آذربایجان دارای آب و هوای  خصوصیاتاز نظر 

تر در مناطق گرمسیر اتفاق معتدل است و بیماری تیلریوزیس بیش

تر تواند بیشاز جهتی می تیلریاییآلودگی  این میزان بنابراینافتد، می

برداری، ه. شاید دالیل این رخداد تفاوت در زمان نمونهم تلقی شود

مبارزه یا عدم مبارزه ساالنه با بیماری و ناقلین آن، تغییرات محسوس 

 غرب کشورشدن مناطق شمال های اخیرکه باعث گرمآب و هوایی سال

ترین درصد آلودگی در این مطالعه بیش شده و علل متعدد دیگر باشد.

اختالف  ولی بودها چنین نرو همباالتر از دو سال  گوسفندهای به مربوط

. (<05/0Pآماری بین میزان آلودگی و سن و جنس مشاهده نشد )
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گذار بر اپیدمیولوژی تیلریوزیس مقاومت سنی یکی از عوامل تأثیر

باشد، این مقاومت نسبت به آلودگی در حیوانات جوان بستگی به می

ی ممکن زادی ندارد، هر چند در برخی موارد ایمنی مادرزادایمنی مادر

دیده  تیلریا اویسمضاعف را ایفاء نماید که این حالت در است نقش 

(. اظهار نظرها در ارتباط با سن آلودگی Uilenberg ،1995شود )می

و همکاران،  Riazدر پاکستان ) کهطوریهها متفاوت هستند. بدام

( 2007و همکاران،  Aktas( و ترکیه )2011و همکاران،  Iqbal؛ 2017

 Theodoropoulos)ترین، ولی در یونان ل بیشساتر از یکهای کمدام

ترین شیوع آلودگی سال بیشاز یک تربیش هایدام (2006و همکاران، 

در تمامی این مطالعات این اختالفات  با این وجود، .اندرا نشان داده

کنندگان چه در مطالعۀ تیلریوزیس نشخواراگر دار نبوده است.معنی

های با ( درصد آلودگی در دام2018، و همکاران Alanaziعربستان )

تر بود ولی اختالف بین لحاظ گونه در گوسفندها بیشسن باال و به

دار معنیجنس غیر و دار و بین شیوع آلودگیشیوع آلودگی و سن معنی

 گزارش شده است.

     Riaz ( در پاکستان شیوع باالی آلودگی تیلریایی 2017) همکاران و

دار نبود. اند، ولی این تفاوت معنیش کردهنر گزار هایرا در جنس

دلیل شیوع باالی آلودگی در جنس نر چنین توجیه شده است که در 

یابد کاهش می هاماده کنه در طول آبستنی، شیرواری و فحلی آلودگی

چنین، در همین شود. همو منجر به کاهش آلودگی تیلریایی می

تر از بزها گوسفندها بیشمطالعه شیوع مولکولی آلودگی تیلریایی در 

های تیلریا در گزارش شده است. دالیل شیوع باالی آلودگی با گونه

گوسفند به تفاوت ماهیت پوست در گوسفند و بز نسبت داده شده 

است. با این توضیح که پوست بز نازک است و در برابر اتصال کنه 

دلیل وجود پشم در هتر از پوست گوسفند است. در ضمن، بمقاوم

افتند و موجب راحتی در پوست گوسفند به دام میهها بوسفند، کنهگ

  (.2017و همکاران،  Riazشوند )آلودگی تیلریایی می

بررسی توالی نشان داد که قطعۀ تکثیر شده در مطالعۀ حاضر به        

های موجود در بانک ژن  یکسانی دارد. این امر میزان باالیی با توالی

االی حفاظت شدگی این ژن در بین دهنده میزان بتواند نشانمی

چه توالی مربوط به مطالعه باشد. اگر تیلریا اویسهای مختلف سویه

دست آمده از شرق و جنوب آسیا و آمریکا ههای بحاضر با برخی توالی

های تفاوت داشت اما ژنوتیپ جدیدی نبوده و نزدیکی زیادی با توالی

که تعیین توالی قطعات یصورتدست آمده از سایر نقاط دنیا دارد. درهب

 تیلریا اویس، چهار سویۀ جدید را برای 18S rRNAتکثیر شده از ژن 
و همکاران،  Alanaziکنندگان کوچک عربستان )جدا شده از نشخوار

 ( نشان داده است.2018

دگان، کننوارنشخ در تیلریا اویس گونه با آلودگی % 18 مطالعه این در       

شود بیماری گیری میشد. نتیجه مشاهدهولی مولک مبنای روش صرفاً بر

کنندگان تیلریوزیس به شکل تحت بالینی در بین جمعیت نشخوار

عامل اصلی  تیلریا اویسشرقی وجود داشته و کوچک استان آذربایجان

های مشابه شود بررسیپیشنهاد می دهد.تیلریوزیس را تشکیل می

ها دگی تیلریایی در آنهای واسط برای برآورد میزان آلوروی میزبان

های واسط کارهایی مناسب برای کنترل میزبانانجام شوند و نهایتاً، راه

  و عوامل تیلریایی در منطقۀ مورد مطالعه ارائه شود.

 

 تشکر و قدردانی
باشد. از د می/8767/43 ۀبه شمار طرحاین مقاله مستخرج از        

نشگاه تبریز و نیز از دامپزشکی دا ۀدانشکد معاونت محترم پژوهشی

خاطر مساعدت در تأمین اعتبار مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز به

 .شودپژوهش سپاسگزاری می ثمر رسیدن این امکانات مورد نیاز در به و
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