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چکيده
تيلريوز يکی از بيماريهاي مهم انگلی تکياختهاي در ايران میباشد که باعث بروز ضررهاي اقتصادي و مرگومير در دامها میشوود
اين بيماري توسط کنههاي خانواده ايکسوديده منتقل میشود و با تب ،کمخونی ،آنوکسی و نهايتاً مرگ دام هموراه اسوت تشویي
بيماري سابقاً بر اساس رنگآميزي نمونههاي خونی و غدد لنفاوي با روش گيمسا انجام میپذيرفت استفاده از روشهاي مولکولی بوه
دليل باال بودن حساسيت و ويژگی نسبت به روشهاي قبلی ارجحيت دارد بهدليول ايونکوه در داموداريهاي سونتی ايوران کنوههاي
ايکسوديده که میتوانند ناقل بيماري باشند بهفراوانی يافت میشوند ،شناسايی اين کنهها اهميت فراوان دارد ايون مطالعوه بوا هود
شناسايی مولکولی آلودگی به تيلريا در کنههاي جداشده از گاوهاي منطقه اروميه انجام پذيرفت تعداد  100کنه از گلههاي با تاريیچه
آلودگی به تيلريا در منطقه جمعآوري و با اسوتفاده از کليودهاي تشویي

شناسوايی شودند از مجموو  100کنوه موورد آزموايش،

تکياختههاي انگلی هيالوما آناتوليکوم آناتوليکوم ( 33درصد) ،هيالوما ديتريتوم ( 16درصود) ،بووفيلووس آنوالتووس ( 16درصود)،
درماسنتور مارژيناتوم ( 14درصد) ،ريپيسفالوس بورسا ( 9درصد) ،هيالوما آناتوليکوم اکسکاواتوم ( 7درصد) ،درماسونتور نيوووس (4
درصد) و همافيزاليس پونکتاتا ( 1درصد) شناسايی شدند کنه غالب هيالوما آناتوليکوم آناتوليکوم تشیي

داده شد غدد بزاقی کنهها

پس از جداسازي با استفاده از جفت پرايمر اختصاصی مربوط به گونه تيلريا آنوالتا ( N516و )N517مورد آزمايش  PCRقرار گرفتند
آزمايش  PCRوجود باند اختصاصی با اندازه  721 bpناشی از وجود تيلريا آنوالتا را روي ژل آگارز در  62درصد کنه هوا مشوی
ساخت ميزان باالي آلودگی در کنههاي ناقل موجود در منطقه پتانسيل باالي آنها را در راه آلودگی گاوها به عامل تيلريوا آنوالتوا را
میرساند
کليدواژهها :تيلريا آنوالتا ،کنه ،اروميه ،گاو،

PCR
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بیم اری ،ش امل ت ب ،کمخ ونی ،پتش ی در مخا ات،

مقدمه
بیماری تیلریوزیس یک ی از بیماریه ای خطرن ا
تک یاختهای نشخوار کنندگان اهلی است .ابتال ب ه ای ن

بزرگی غدد لنناوی ،زردی ،آنوکسی و نهایتاً مر

انج ا

میپذیرد .امروزه با توهه به حساسیت باالی روشهای
تیلری ا در خ ون

انگل هرساله در صنعت دامداری ای ران و هه ان با

مولکولی ،تشخیص گون ههای مختل

بروز الئم بیماری ،افت تولیدات دام ی و مر ومی ر و

حی وان و ی ا در کن هه ای ناد ل ب ه ای ن روش انج ا

ادی ف راوان م ی ش ود .ای ن

میپذیرد .شناسایی نادلین بیماری و تراکم آنان در منا ق

کن هه ای س خت از دا ه ای آل وده ب ه

آلوده در پیشگیری و تش خیص بیم اری م ومر میباش د

دا های حساس منتقل میگردد .انتقال در کنهها به روش

( Smith and Sherman., 2009; Kundave et al.,

بیولوژیکی و مرحله به مرحله است و یا به بارت دیگر

.)2013

در نتیج ه خس ارات ادت
بیماری توس

گونههای کنههای نادل در یک مرحله (مرحله نوزادی یا

از آنجا که کن ههای س خت در اکر ر دام داریهای

مرحله نوچهای) به تیلریا آنوالتا آلوده شده و در مرحل ه

سنتی ایران بر روی حیوان ات دی ده میش وند ،بن ابراین

دیگر (مرحله نوچهای یا بالغ) بیماری را به حیوان س الم

تشخیص کن ههای ناد ل بیم اری و شناس ایی ه نس و

منتقل مینماین د .ت کیاخت ه تیلری ا بای د در ب دن کن ه

گونههای آنها در تش خیص نه ایی بیم اری تیلری وزیس

تغییراتی حاصل نموده و به ف ر فع ال و ن ونیزا بن ا

اهمیت دارد .شهرستان ارومی ه ب ا آو و ه وای س رد و

اسپرزوئیت تبدیل شده و همراه با بزاق کنه به دا س الم

مر وو و با داشتن بیش از  7میلیون واحد دامی (سبک

تزریق گردد .تاکنون انتق ال مک انیکی و انتق ال بیم اری

و سنگین) بیش از  8/3درصد تولیدات دامی کشور را به

توس س ایر بن دپایان و حش رات گ زارش نشدهاس ت

خ ود اخت

م ی ده د و ب ق گزارش ات ب الینی

( .)Mehlhorn et al., 1994گونههای متنو ی از ه نس

دامپزشکان محلی  ،تیلریوز گاوی هر ساله با شیوع نسبتا

تیلریا در حیوان ات ،موه د بیم اری هس تند ک ه تیلری ا

باال در این شهرس تان مش اهده میش ود ( Tavassoli et

آنوالتا مهمترین گونهای است که در گاوان ای ران ایج اد

ر شناس ایی

بیم اری میکن د .ای ن گون ه توس

کن ههای هیالوم ا

( )Hyalomma spp.منتقل میش ود .گون ههای هیالوم ا

ا

 .)al., 2011ل ذا ه دف از مطالع ه حا

مولکولی نادلین تیلریا آنوالتا در گاوهای منطقه ارومیه به
روش  PCRبود.

دتریت و ( ،)Hyalomma detritumهیالوم ا آن اتولیکو
آن اتولیکو (،)Hyalomma anatolicum anatolicum

مواد و روشها

( Hyalomma anatolicum

در ی بررسی حا ر ک ه ب ه ص ورت مقطع ی در

 )excavatumو هیالوم ا مارژین اتوس ( Hyalomma

تابستان  99انجا پ ذیرفت نمون ههای کن ه ب ه ص ورت

 )marginatusمهمترین گونههای نادل ای ن بیم اری در

ت ادفی از گاوان روس تاهای ا راف اس تان آرربایج ان

گ اوان ای ران میباش ند (.)Tavassoli et al., 2011

غربی اخذ گردید .بدین ترتی ب ک ه

ی بررس یه ای

تشخیص بیماری تیلریوزیس در گاو با تکی ه ب ر الئ م

روزانه گاوهای منا ق اوصالو ،گزنق ،آیبلو و ال تپه در

آن اتولیکو اکس کاواتو
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ا راف ارومیه ،دسمته ای ا راف د  ،داخ ل گ وش،

ا راف ه دا ش ده و وارد ظ رف ح اوی ب افر فس نات

کشاله ران ،ا راف پستان و زیر شکم گاوها بررسی شده

(مر  ،آلمان) ش دند و بع د زی ر استریومیکروس کوپ

و تع داد  100دد کن ه ( م دتاً خ انواده ایکس ودیده)

بررسی گردیدند تا ناخال

ی هم راه غ دد بزاد ی ه دا

همعآوری گردی د .نمون هها در الک ل اتان ل 70درص د

شود .سپس غدد بزادی به ویال حاوی ات انول  70دره ه

(مر  ،آلمان) نگهداری شد و مشخ ات نمونه ب ر روی

منتقل شده و تا هنگا استخراج  DNAدر یخچال نگ ه-

ظرف نگهداری نمونه مبت گردید و به آزمایشگاه انگل-

داری شد (.)Bartlett and Stiling.2003

شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز ارسال گردید.

-اسووتیراج  :DNAدر ای ن مطالع ه اس تخراج  DNAب ه

در آزمایشگاه با استناده از کلی دهای تش خیص واک ر و

روش دستی و مطابق روش استنادهشده توس بارتلت

همکاران و با بهره هستن از استریومیکروسکوپ (م دل

و استایلینگ با اندکی تغیی ر انج ا ش د ( Bartlett and

 ،BH-2ژاپن) ،هنس ،گونه ،هنس یت و مراح ل تکام ل

 .)Stiling.2003بدین منرور مقداری از بافت نمون ه را

کنهها م ورد شناس ایی د رار گرف ت و س پس اد دا ب ه

در یک میکروتیوو  2میلیلیتری ریخته به روی آن 300

هداس ازی غ دد بزاد ی کن هها ش د ( Walker et al.,

میکرولیتر بافر لیز سلولی ا افه کرده به ور کامل نمون ه

.)2004

در ب افر ل ه ش د و پ س از انج ا دو مرحل ه ورتک س

-جدا سازي غدد بزاقی کنهها :ابت دا مق داری پ ارافین را

(شرکت بهداد ،ایران) به مدت  30تا  60مانیه ب ه می زان

روو نموده ،به کمک پیپت پاس تور چن د دط ره از آن

 10میکرو لیتر پروتئیناز ( Kمر  ،آلمان) به لوله اف زوده

روی ال که از دبل روی صنحه گر ش ده ب ود ،ریخت ه

شد .سپس دو تا سه مرحله ورتکس ( 30ت ا 60مانی ه) و

شد .سپس به کمک پنس دندانموشی کنه م ورد نر ر را

در هر مرحله یکبار انجماد سریع در دم ای  -70دره ه

از سطح شکمی روی دطره پ ارافین د رار داده و س ریعاً

سلسیوس توس فریزر ( Kaltisمدل  ،AV039Mآلمان)

ال را از روی صنحه گر برداشته تا پارافین هامد ش ود

انجا شد .پس از انجا این مراحل که بهمنرور شکس ت

و کنه به ور کامل روی آن مابت گردد .سپس به کم ک

دیواره سلولی انجا میش ود ،میکروتیووه ا ب ه م دت

حشرهشناسی (ش رکت س امان تجهی ز،

12سا ت در دمای  65درهه سلسیوس درار داده شدند.

ایران) در زی ر استریومیکروس کوپ ،پوش ش کن ه را از

صد میکرولیتر ب افر اس تات س دیم (م ر  ،آلم ان) ب ه

لبههای کناری زیر دا ده کاپیتلو به ور کامل برش داده

میکروتیوو افزوده و به آرام ی تک ان داده ش د .هه ت

و با پنس دن دان موش ی ،آن را از دا ده ک اپیتلو بلن د

رسوو بهتر بقایای س لولی و پروتئینه ا نمون ه ه ا ب ه

کرده سپس دسمت ددامی دا ده ک اپیتلو دط ع ش د .در

م دت ی ک ددیق ه در دور  10000س انترینوژ (ش رکت

این حالت یک هنت غده بزادی خوشه انگ وری ش کل

یونیورسال ،ایران) شدند .مایع رویی حاصل ب ه میک رو-

در حاش یه کن اری ک اپیتلو آش کار میگردی د .ب رای

تیووه ای هدی د انتق ال داده ش دند و ه م حج م آن

هلوگیری از خشک شدن نمونه از محلول بافر فس نات

ایزوپروپیل الکل سرد (مر  ،آلمان) ا افه کرده بهآرامی

استناده شد .آنگاه به کمک پنس ،غدد بزادی از ات االت

تکان داده شد .ههت رس وو دادن  DNAب هم دت دو

دیچی مخ و
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ددیق ه ب ا دور  10000س انترینیوژ ش د .دس مت روی ی

همراه با یک  DNAمعین و اس تاندارد (،Laeder DNA

میکروتیوو را دور ریخته به رسوو ب ادیمان ده هه ت

ش رکت  )SMOBioب ر روی ژل آگ ارز ( 0/8درص د)

پا س ازی  DNAاستخراجش ده از بقای ای ایزوپروپی ل

الکتروفورز گردید و باندهای حاصله با بان د مرب وب ب ه

الکل 200 ،میکرو لیتر الکل  70درهه (مر  ،آلم ان) ب ه

 DNAکنترل مربت مقایسه شد.

رسوو حاصل از مرحل ه دب ل ا افه گردی د و در دور

-واکنش زنجيرهاي پليمراز ( :)PCRدر این بررس ی ی ک

 10000به مدت  1ددیقه سانترینیوژ شد .در این مرحل ه

زوج پرایمر (تحت نوان  N516و )N517مربوب به ژن

میکروتیوو حاوی  DNAدر محی درار دادهشد تا الکل

 Tams-1که آنتیژن سطحی مروزوئیت تیلریا آنوالت ا ب ا

آن خشک شود .سپس با  50تا 70میکرولیت ر آو مقط ر

وزن  30کیل و دالت ون را ک د میکن د ،اس تناده گردی د

استریل در دمای  55دره ه سلس یوس ب ه م دت 5-10

( )D'Oliveira et al., 1995که توالی نوکلئوتیدی آن ب ه

ددیقه در آون (شرکت کیمیا تجهیز ،ایران) درار داده شد.

شرح هدول  1میباشد.

-آناليز  DNAاستیراج شده از غدد بزاقی با الکتروفوورز:

در این روش نمونههای  DNAبا غلر ته ای متن اوت
هدول  -1مشخ ات پرایمر استناده شده و توالی الیگونوکلئوتیدها
ژن هد

نام پرايمر

توالی نوکلوتيدي پرايمرها

اندازه مح ولPCR

Tams-1

)(N516
)(N517

'5'-GTAACCTTTAAAAACGT-3
'5'-GTTACGAACATGGGTTT-3

721bp

مطابق ه دول  ،2برنام ه زم انی اس تنادهش ده در
ترموسایکلر برای تکریر ژن مورد نرر ،براساس پیش نهاد

اولی ورا و همک اران تنر یم ش د ( D'Oliveira et al.,

.)1995

هدول  -2برنامه زمانی استنادهشده در دستگاه ترموسایکلر
واکنشها

دما (درجه سلسيوس)

زمان(دقيقه)

تعداد چرخه

واسرشتی اولیه

95

5

1

واسرشتی مانویه

94

45

30

ات ال آغازگر

58

1

30

گسترش آغازگر

72

1

30

گسترش نهایی

72

10

1

پس از انجا واکنش  PCRب رای ا مین ان از م ل

( 1Xم ر  ،آلم ان) ب ه آن ا افه ش د و بع د محل ول

والت  PCRب ر

حاصله بر روی شعله درار داده شد و بعد از هوشآمدن

تکریر و کینیت  DNAتکریرشده ،مح

روی ژل آگارز الکتروفورز گردید .بدین منرور  0/9گر

محلول از ش عله برداش ته ش د و ح ین س رد ش دن دو

پودر آگارز (مر  ،آلمان) در  60میلیلیتر محلول TBE

میکرولیتر ( DNA Safe Stainشرکت یکت ا تجهیزآزم ا،
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ایران) ا افه شد و بعد از سرد ش دن ب ه داخ ل س ینی

یکونیم سا ت الکتروفورز گردید .دطب منن ی (کات د)

منتقل گردید .ارلن در دمای اتاق خنک شده و در دم ای

در باالی ژل و دطب مربت (آند) در پایین است ،زیرا بار

حدود  45درهه سلسیوس محلول به داخل سینی ژل که

 DNAمننی است و ههت حرک ت از منن ی ب ه مرب ت

ا راف آن چسب زده شده و شانه درون آن گذاشته شده

میباشد و با اس تناده از دس تگاه ژل دا

( MWG AG

بود ،ریخته شد .پس از نیم سا ت چسب ا راف س ینی

 ،)BIOTECH, Koreaکار کسبرداری و تعیین کینیت

ژل کنده شده و ش انهها خ ارج ش د ،س پس س ینی ژل

و ول دطعه م ورد نر ر انج ا پ ذیرفت .در

ی ای ن

درون تانک الکتروفورز درار دادهش د و ت ا ح دود پ ن

بررس ی نمون ه کنت رل مرب ت ب ه ص ورت وی ال آم اده

میلیمتر باالی سطح ژل بافر  TBE 1Xریخته شد تا بافر

فریزش ده از بخ ش انگلشناس ی دانش کده دامپزش کی

کامالً ژل را در بر گیرد .سپس مقدار  10میکرولیتر از هر

دانشگاه فردوسی مشهد تهیه گردید.

نمونه مح ول  PCRبا دو میکرولیتر از ب افر ل ودکنن ده
(( )Loading Dye 6Xشرکت س یناژن ،ای ران) مخل وب

يافتهها

شده و در چاهک درار داده ش د .ب ر روی ه ر ژل ی ک

در ی این بررسی کنههای ایکسودیده همعآوری-

چاه ک مخ تص  DNA Lader 100-3000bpد رار

شده تا مرحله هنس و گونه مورد شناسایی درار گرفتن د

دادهشد که حدود چهار میکرولیتر از نشانگر اس تان دارد

در هدول  3ارائه شدهاست.

که شرح نتای

روی چاهک لود شد .تانک الکتروفورز ب ه منب ع ت امین
برق مت ل شد و با شدت هریان  50میلیآمپر به م دت

هدول  -3فراوانی کنههای همعآوری شده از گاوان منطقه ارومیه
جنس و گونه کنه

نر

ماده

جمع

درصد فراونی

هیالوما آناتولیکو آناتولیکو

11

22

33

 33درصد

هیالوما دیتریتو

5

11

16

 16درصد

بووفیلوس آنوالتوس

1

15

16

 16درصد

درماسنتور مارژیناتو

8

6

14

 14درصد

ریپیسنالوس بورسا

1

8

9

 9درصد

هیالوما آناتولیکو اکسکاواتو

3

4

7

 7درصد

درماسنتور نیووس

0

4

4

 4درصد

همافیزالیس پونکتاتا

0

1

1

 1درصد

مجموع کنههای همع آوری شده

29

71

100

 100درصد
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-يافتههاي  :PCRتکریر DNAاستخراجشده با اس تناده از

درصد نمونهها دارای ژن ( )Tams-1بودند که در ش کل

زوج پرایمر اخت اصی ژن ( )Tams-1انجا ش د .ب رای

 1مشهود است.

بررسی نتیج ه  PCRاز الکتروف ورز ب ر روی ژل آگ ارز
 1/5درصد استناده گردید .بر اس اس نت ای حاص له 62

شکل  -1ت ویر الکتروفورز مح ول واکنش زنجیرهای پلیمراز حاصله از تکریر ژن (.)Tams-1
ستون  -Mمارکر مولکولی  100- 3000 bpزوج باز (شرکت )MSOBIO
ستون  -Nکنترل مننی (آو مقطر)
ستون  -Pکنترل مربت (تیلریا آنوالتا)
ستونهای  1تا  -8مح ول  PCRنمونههای استخراج شده

نت ای

 PCRانج ا یافت ه در نمون ههای DNA

استخراجش ده از غ دد بزاد ی کن هها نش انگر  62م ورد
آلودگی به تیلریا آنوالتا در غدد بزادی کن هه ا ب ود ک ه
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توزیع پراکن دگی آن در کن ههای مختل
ارائه شده است.

در ه دول 4
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هدول  -4میزان آلودگی کنههای هدا شده از گاوان ارومیه به تیلریا آنوالتا به روش
تعداد و درصد کنههاي

جنس و گونه کنه

PCR

 PCRتعداد موارد مثبت در

فراوانی آلودگی (درصد)

هیالوما آناتولیکو آناتولیکو

33

20

60/6

هیالوما دیتریتو

16

12

75

بووفیلوس (ریپیسنالوس) آنوالتوس

16

12

75

درماسنتور مارژیناتو

14

8

57/14

ریپیسنالوس بورسا

9

5

55/55

درماسنتور نیووس

4

1

25

هیالوما آناتولیکو اکسکاواتو

7

2

28/57

همافیزالیس پونکتاتا

1

1

100

100

62

-

جمعآوري شده

همع

منطقه ،غدد بزادی کنهها استخراج و سپس با بکار ب ردن

بحث و نتيجهگيري
اد

پرایمرهای اخت اصی به روش  PCRمورد آزمایش درار

کشاورزی ایران و ههان اهمیت بسزایی دارن د .یک ی از

گرفتند تا میزان حضور انگل تیلریا در غدد بزادی کن هها

بیماریهای بسیار مهم ی ک ه گاوه ا را تهدی د میکن د،

مورد ارزیابی درار گیرد .در ی این بررس ی مجمو اً 5

کن هها میباش د.

هنس و  8گونه کنهای مشاهده گردید .کنه غالب هیالوما

کنهها الوه بر اینکه خود موهد بیماریهایی نریر کن ه

آناتولیکو آناتولیکو ( 33درصد) و کمترین آن مرب وب

زدگی و فلجی ناش ی از کن هها میش وند ممکنس ت در

به همافیزالیس پونکتاتا ( 1درصد) بود.

پ رورش گ او و ص نعت گ اوداری در ادت

بیماریهای ایجادشده و منتقله توس

انتقال وامل ویروسی (آربوویروسها) و تکیاختهه ای

مطالع ات مختلن ی در ای ران و هه ان در م ورد

انگلی به گاوان دخیل باش ند .ب ق گزارش ات موه ود،

آلودگی به کنههای مختل

در گاوان انجا ش ده اس ت.

بیماریهای منتقله از کن هها ام ل م ومری در درگی ری

این مطالعات در گذشته صرفاً بر اساس شناسایی ه نس

همعیت گاوی ههان بوده و این میزان گاه تا  80درص د

و گونههای کنهها بر اساس مورفولوژی آنان بود .در ی

نیز میرسد ( .)Jensen et al., 2008یکی از بیماریهای

این مطالعات در گاوان منا ق شمالغرو و غرو کش ور

هیالوم ا ازدبی ل هیالوم ا آن اتولیکو

مه م در ب ین بیماریه ای منتقل ه از کن هها بیم اری

گون ههای مختل

تیلریوزیس ناشی از تیلری ا آنوالت ا میباش د ک ه توس

آن اتولیکو  ،هیالوم ا آن اتولیکو آس یاتیکو  ،هیالوم ا

کنههای ایکسودیده به گ اوان منتق ل میگ ردد .در ای ن

دیتریتو  ،هیالوم ا آن اتولیکو اکس کاواتو و گون ههای

بررسی  100نمون ه کن های ب هدس ت آم ده از گاوه ای

هنسه ای ریپیس نالوس ،هم افیزالیس و

منا ق مختل

ارومی ه گرفت ه ش ده و بع د از شناس ایی

مختل

درماسنتور مشاهده و گ زارش ش ده اس ت (Hashemi-

هنس و گونه کن هها و تعی ین می زان فراوان ی آنه ا در
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 .)Fesharaki 1997; Telmadarraiy et al., 2004نتای

کنههای نر بود .با توهه به اینکه کنههای ماده نسبت ب ه

محققین مذکور با نتای بررسی حا ر مشابه میباشد.

کنههای نر تمایل بیشتری برای خونخواری دارند که این

در مطالعه توسلی و همکاران در س ال  2011در گ اوان

مو وع در ارتباب ب ا می زان پ روتئین الز ب رای تخ م-

منطق ه ارومی ه هیالوم ا آن اتولیکو آن اتولیکو  ،هیالوم ا

گذاری و سایر ا مال فیزیولوژی ک آنه ا میباش د ای ن

آن اتولیکو آس یاتیکو  ،هیالوم ا دیتریت و  ،هیالوم ا

مو وع بیعی به نر ر میرس د .مش ابه ای ن پدی ده در

آن اتولیکو اکس کاواتو  ،ریپیس نالوس بورس ا،

گزارشات سایین و همکاران در سال  ،2003یخچ الی و

ریپیس نالوس آنوالت وس ،درماس نتور مارژین اتو و

همکاران در س ال  2004و رزم ی و همک اران در س ال

همافیزالیس پونکتاتا و درماسنتور مشاهده شد ک ه ددیق اً

 2006گ زارش ش ده اس ت ( ;Sayin et al.,2003

با یافتههای این بررسی بجز درماس نتور نی ووس ک ه در

 .)Yakhchali et al., 2004; Razmi et al., 2006ام ا

ر مش اهده ش ده اس ت ،مطابق ت دارد

س انگوان و همک اران در س ال  1989در بررس ی خ ود

( .)Tavassoli et al., 2011اما نتای بررس ی م ذکور در

اختالف معنیداری در مورد آلودگی کنههای ن ر و م اده

یافتههای مولکولی بررسی حا ر همخوانی ندارد .ایشان

به تیلریوز مشاهده ننمودند (.)Sangwan et al.,1989

بررس ی حا

با استناده از روش  PCR-RFLPآلودگی به تیلری ا را در

اما مطالعاتی نیز در س طح ای ران و هه ان وه ود

هیالوما دیتریتو مشاهده ننمودند ،اما در بررس ی حا ر

دارد که در ی آن کنههای گونههای دیگری را به نوان

در تما موارد کن هه ای تش خیص داده ش ده ب ا روش

کنههای غالب حیوان ات من ا ق مختل

ای ران معرف ی

مولکولی نیز آلودگی یافت شد .شاید لت ای ن تن اوت

مینماید .به وری که توکلی و همکاران در س ال 1377

مربوب به تناوت در روش مولکولی بکار رفت ه ی ا ن وع

در مطالعهای در استان لرس تان از مجم وع  6920نمون ه

پرایمرهای بکار رفته باشد.

صیدش ده  7گون ه کن ه از ه نس هیالوم ا را گ زارش و
ای ران

هیالوما آناتولیکوما آس یاتیکو را ب ه ن وان کن ه غال ب

هیالوما آناتولیکو آناتولیکو بیشترین فراوان ی و می زان

گ زارش نمودن د ( .)Tavakoli et al.,1999همچن ین

را نشان داد ( Yakhchali et al.,

دهقانی و همکاران در سال  1383نیز در کاشان هیالوم ا

 .)2004; Telmadarraiy et al., 2004الوه ب ر ای ن

آناتولیکوما آس یاتیکو را ب ه ن وان کن ه غال ب گ اوان

اکدس و همکاران در بررسی خود در ش رق ترکی ه نی ز

معرف ی نم ودهان د ( .)Dehghani et al., 2004ب هنر ر

این کنه را کنه غالب ا ال نمودهان د ک ه ای ن مو وع

میرسد اختالف در تنوع گونهای شایع کن ههای س خت

درابت هغرافیایی و تشابه فون آلودگی این دو منطق ه را

گزارششده در ایران و سایر کشورها میتوان د ناش ی از

لیرغم مرزبندی دو کشور ا ال م ی کن د ( Aktas et

کنههای سخت باشرای آو

همانند بررسیهای مشابه در منا ق مختل

آلودگی به تیلریا آنوالتا

.)al., 2004
در بررسی حا ر تعداد کنههای ماده یافتش ده در
روی گاوهای منطق ه ارومی ه ب یش از س ه براب ر تع داد
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سازگاری گونههای مختل

و هوایی منا ق مختل  ،اختالفات هغرافی ایی ،ش رای
ادلیمی و روشهای نمونهبرداری و مطالعه کنهها باشد.

دوره  ،15شماره  ،1پیاپی  ،57بهار  ،1400صفحات51-60 :

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

همچنین رزم ی و همک اران در س ال  2003تع داد 510

بیماری تیلریوز گاوهای منطقه ارومی ه معرف ی میش ود.

کن ه از گاوه ای مش کو ب ه تیلری ا در بلوچس تان را

نکته دیگر میزان باالی آلودگی در کنههای ه داش ده از

همعآوری کردند که  51درصد کنهها هیالوما آن اتولیکم

گاوه ای منطق ه میباش د ( 62درص د) ک ه ای ن می زان

اکس کاواتو تشخیص داده ش دند و همچنین این کنه

پتانسیل باالی انتقال آلودگی به گاوهای منطق ه را نش ان

به نوان نادل اصلی تیلری ا آنوالت ا ب ا رن گآمیزی غ دد

داده و رورت کاربرد برنامههای ریشهکنی و مبارزه ب ا

بزاد ی ب ه روش متی ل گ رین-پی رونین تعی ین گردی د

انگلهای خارهی از دبیل سمپاشی حیوان ات و هایگ اه

( .)Razmi et al., 2003شاید ل ت ای ن اخ تالف ای ن

دا ها و سایر برنامههای مبارزه با کنهها را می لبد.

است که در روش رنگآمیزی مذکور اهرا دیگ ری ک ه

در غدد بزادی کنه ممک ن اس ت باش ند از دبی ل تیلری ا
لستوکاردی نیز با تیلریا آنوالتا اشتباه شوند.
نکته حائز اهمیت در این بررسی میزان آلودگی این
کنهها به انگ ل تیلری ا میباش د .در مجم وع  62درص د
کنههای بهدست آمده از گاوهای منطقه ارومیه آل وده ب ه
تک یاخته تیلریا بودند که این نکته پتانسیل بسیار باالی
انتقال این بیماری توس کنهها را میرساند.
با توهه به بررسی حا ر میتوان نتیج هگیری ک رد ک ه
الگوی کلی آلودگی ب ه کن ههای ایکس ودیده در منطق ه
ارومیه از الگ وی بی انش ده در مطالع ات کن های ای ران
تبعیت مینماید و همسو با مطالعات دبلی انجا یافته در

سپاسگزاري
این مطالعه از پایاننامه آدای ایرج پناهی دانش جوی
کارشناسی ارشد انگلشناسی دامپزشکی اس تخراج ش ده
است و نویسندگان از معاونت پژوهشی دانش گاه تبری ز
بهخا ر فراهم نمودن منابع مالی آن سپاسگزارند.

تعارض منافع
نویسندگان ا ال میدارن د ک ه ه ی گون ه تض اد
منافعی ندارند.

ایران هیالوما آناتولیکو آناتولیک و به نوان نادل اصلی
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