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چکیده
. شودهاي ایکسودیده منتقل میتوسط کنهاست که  تیلریاهاي گونهسلولی درونيیاختهبیماري انگلی ناشی از تک،یستیلریوز

از فروردین  ،بر این اساس.استضروري ،علیه این بیماريگیري پیشمنسجم هاي برنامهایجاد براي در هر منطقه هاي ناقل شناسایی کنه
،آوري شدجمع لرستان از نقاط مختلف استانخونیتب و کم يبا سابقهرأس گوسفند 150کنه از سطح بدن  219تعداد 1391تا مرداد 

سفالوس  ریپی152ها شامل از غدد بزاقی کنه. هاي خونی نازك تهیه شدگسترش ،این گوسفنداناز خون محیطی  ضمندر 
یک سپس با استفاده از. استخراج شد DNAآناتولیکومآناتولیکوم هیالومايکنه 54و بورسا ریپی سفالوسيکنه 13، سانگوئینوس
و یک جفت پرایمر  تیلریا اویسSSurRNAجفت باز متعلق به ژن  520يژنی به اندازه ياختصاصی به منظور تکثیر قطعهجفت پرایمر
نتایج. انجام شدPCRآزمایش جفت باز  785يبراي تکثیر ژن سطحی مروزوئیت این انگل با اندازهلستوکاردي  تیلریااختصاصی 

PCR  یک از اما هیچ؛بودند اویس تیلریاژنوم انگل واجد ،سانگوئینوس سفالوس ریپیهاي کنهاز) درصد 34/24(نمونه37نشان داد که
) درصد25/9(کنه  5آناتولیکوم آناتولیکوم هیالومايکنه 54از  ،چنینهم. آلودگی نداشتند ،یاختهبه این تک بورسا ریپی سفالوسهاي کنه

مورد  19در  تیلریا هاياشکال پیروپالسمی گونه ،هاي خونیبا آزمایش میکروسکوپی گسترش  .بودند لستوکارديتیلریاواجد ژنوم 
این کنه رسد که نظر میه بها نسبت به سایر کنهسانگوئینوس ریپی سفالوسگسترش وسیع به با توجه . مشاهده شد)  درصد 66/12(
.در استان لرستان باشداویس تیلریاانتقال ترین عامل عمدهحتماالًا

، ایرانلرستان،لستوکاردي تیلریا،اویس تیلریا،ایکسودیدهيهاکنه:کلیدي کلمات

مقدمه
توسط شده منتقل انگلی هايیکی از بیماري ،تیلریوز.

است که در  ایکسودیده يهاي سخت از خانوادهکنه
مناطق گرمسیري و و بزرگ نشخوارکنندگان کوچک

 تیلریا. انتشار داردجمله ایران گرمسیري جهان ازنیمه
عامل شکل حاد بیماري و )هیرسی تیلریا(لستوکاردي

 ،رکوندیتا تیلریا سپراتا و تیلریااویس،  تیلریاهايگونه
عوامل تیلریوز تحت حاد در گوسفند و بز اهلی و وحشی 

 Abdigoudarzi 2013, Hashemi-Fesharaki(باشند می

1997, Razmi et al. 2003.(
هنگام خونخواري از هاي ناقل اسپروزوئیت انگل را کنه

انتقال ،هاي پستاندار خودبه میزبانطریق بزاق خود 

بروجرد   واحد دانشگاه آزاد اسالمیي کشاورزي، دانشکدهشناسی، گروه انگلاستادیار *1
بروجرد واحد دانشگاه آزاد اسالمیي کشاورزي، دانشکدهگروه زراعت، استادیار 2

است،انجام شده ی که در شرق ایران یهابررسی.دهندمی
هاي توسط کنهکه آلودگی گوسفند و بز  دهدنشان می

-Estrada(گیردمیصورت  هیالوماو  سفالوس ریپیجنس 

Pena et al. 2004, Heidarpour Bami et al. 2010.(
 ،داري مهرهاههاي سنتی تشخیص تیلریا در میزبانروش
از خون محیطی و یا غدد لنفاوي گسترش  يتهیهبراساس 

؛استبودهپذیرامکان،هاي بالینیهمراه با وجود نشانهدام 
هاي ناقل با در حالی که تشخیص انگل در میزبان

ها با موادي نظیر فولگن یا متیل بزاقی کنهآمیزي غددرنگ
ها غیر اختصاصی این روش. شده استپیرونین انجام می

دارد مانند ،تشابه انگلی وجودهستند و در مواردي که 

E-mail: Saeedhashemi2000@yahoo.com)ي مسئولنویسنده(
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با  ،لستوکارديتیلریاو آنوالتا تیلریامرفولوژیکیشباهت 
هاي انگل را از هم تفکیک کردتوان گونهها نمیاین روش

)Kirvar et al. هاي روش ،هاي اخیردر سال). 1998
هاي ها در کنهیاختهبراي تشخیص تک PCRمولکولی نظیر

زیرا از حساسیت و ویژگی  ؛کار گرفته شده استه ناقل ب
 Aktas et(هاي سنتی برخوردارند باالیی نسبت به روش

al. گرچه مطالعات اندکی در این زمینه در ایران ). 2006
شرق هاي شمالی ول در استانبا این حا ،صورت گرفته

تیلریوز گوسفند  يهاي مشابهی در زمینهبررسی ،ایران
Heidarpour(انجام شده است  Bami et al. 2010, 

Tavassoli et al. ،جا که در غرب ایراناز آناما ؛)2011
ثرند با استفاده از ؤم تیلریادر انتقال که ی یهاکنه شناسایی

اصلی  يانگیزهلذا ،صورت نگرفته ملکولیهاي روش
.حاضر شده است پژوهش

مواد و روش کار
مورد مطالعه يمنطقه

بروجرد ،)زاغه(آبادخرمگوسفندان ازلرستان استان در 
آبشار(الیگودرز ،)میدانک و عزیزآباد(دورود  ،)عربان(

ی از یهانمونه)1تصویر()چم مورت(وپلدختر )سفید
.آوري شده استجمعطح بدن سهاي کنه

مناطق مورد مطالعه در استان لرستان : 1تصویر 
)www.ostan-Ir.ir(

تحت مطالعه يهواي منطقهوضعیت آب و
که طوريه ب ؛داراي آب و هواي متنوعی است ،لرستان

بارندگی نواحی شمال و جنوب آن از نظر دما، میزان 
 1لذا در جدول ؛هستندمتفاوت  ،سالیانه و رطوبت نسبی

میانگین دما، بارندگی و رطوبت نسبی طی ده سال اخیر 
. نمایش داده شده است ،در لرستان

هاي خونینتایج بررسی میکروسکوپی گسترش:  1جدول 
)درصد(میزان آلودگی تعداد الم آلوده به تیلریاتعداد نمونهگیريي نمونهمنطقه
46721/15)آبشارسفید(الیگودرز

34476/11)عزیزآبادمیدانک و(دورود
23269/8)عربان(بروجرد

26353/11)زاغه(خرم آباد
21)چم مورت(پلدختر

150
3
19

28/14
66/12 جمع کل

و گسترش خونیها آوري کنهجمع
از 1391ماه مرداداز فروردین تا  ،حاضر يمطالعهدر

خونی،تب و کم يس گوسفند با سابقهأر 150تعداد 
و گوش  ،زیر دنبههاي قسمتاز  نمونه کنه219مجموعاً

 هاآن ورید گوشخون اززمان هم ران و يکشاله

. تهیه گردیدهاي نازك خونی گسترشبرداري ونمونه
 و با شدبا متانول فیکس  روي المخون هايگسترش
آمیزي دقیقه رنگ 45به مدت )pH=2/7(درصد 5گیمساي 

 اشکالو با میکروسکوپ نوري براي جستجوي  گردید

www.ostan-Ir.ir
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يمشاهده ،در بررسی حاضر. شتگپیروپالسمی بررسی 
 يهاي خونی به منزلهدر گسترشاشکال پیروپالسمی انگل 

شان  100آن در  يمثبت بودن آلودگی و عدم مشاهده
تلقی  ،منفی بودن آلودگی يمیکروسکوپی به منزله

هاي کنه در آزمایشگاه با کلید تشخیصنمونه. گردیدمی
.Durrani et al(استاندارد 2011, Hashemi-Fesharaki et al. 

توسط هر کنه سپس. تشخیص جنس و گونه شد)1997
اسکوتوم برش  يقیچی و میکرو اسکالپل استریل از ناحیه

هاي در میکروتیوب وشد داجآن بزاقی يغدهوه داد
گراد ي سانتیدرجه-20لیتري در دماي میلی 5/1اپندورف 

.گردیدداري نگه DNAاستخراج براي مراحل 

هااز غدد بزاقی کنه DNAاستخراج 
ریپی کنه  152غدد بزاقی تعداد  ،حاضردر تحقیق 

وبورسا ریپی سفالوسيکنه 13،سانگوئینوس سفالوس
براي جدا و آناتولیکوم آناتولیکوم هیالومايکنه 54

عملیات . مورد استفاده قرار گرفت DNAاستخراج 
 ,DNA Extraction Kit(استخراج با استفاده از کیت 

Cinagene, Iran (اساس پروتکل شرکت سازنده برو
تا مراحل بعدي در DNAهاي نمونه. صورت گرفت

.شدمینگهداري  گرادي سانتیدرجه -20دماي انجماد

PCRروش

یک جفت پرایمر با توالی،تحقیق حاضردر
)TSsr170F;5'TCGAGACCTTCGGGT3',TSsr670R;

5'TCCGGACATTGTAAAACAAA-3'( براي تکثیر
جفت باز متعلق به ژن  520يژنی با اندازه يیک قطعه
ssurRNA  و یک جفت پرایمر با  اویس تیلریاریبوزومی

'GTGCCGCAAGTGAGTCA3'5'5(توالی

GGACTGATGAGAAGACGATGAG3' ( براي تکثیر
جفت باز متعلق به ژن  785يژنی با اندازه يیک قطعه

اساس بر،لستوکاردي تیلریاپروتئین سطحی مروزوئیت
کاره ب2011و همکاران در سال  Durraniروش کار 

.گرفته شد

که انجام گردید ،روي کنترل مثبتPCRعملیاتابتدا
.  دیده شدمثبتهاينمونه درپاسخ مناسبی پرایمربا

 يبا کشت سلولی نمونه لستوکاردي تیلریاکنترل مثبت 
تهیه شد و کنترل مثبت  ،حاصل از یک گوسفند آلوده

عملیات.از خون گوسفند آلوده جدا گردید اویس تیلریا
PCR هايوي نمونهرDNAهاپرایمراین ازاستفادهباکنه
میکرولیتر25حجمبرايPCRواکنش ؛ البتهگرفتانجام

 MgCl2،5/0میکرولیتر1شاملکه بودشدهطراحی
 DNAمیکرولیتر  2،بافرمیکرولیترdNTP،2میکرولیتر

 2میکرولیتر،polymerase DNA5/0آنزیم،نمونه
 Forwardمیکرولیتر پرایمر 2و Reverseپرایمرمیکرولیتر

میکرولیتر  25آب مقطر به  سپس حجم نمونه بابود و
ها مطابق با بعد، نمونه يمرحلهدر .شده میرساند
چرخه 40دقیقه، 3به مدتگرادسانتیيدرجه96، برنامه
60،ثانیه30مدت ه بگرادسانتی يدرجه94: شامل
-سانتی يدرجه72وثانیه30مدته بگرادسانتیيدرجه

مدته بگرادسانتی يدرجه72و دقیقه 2مدته بگراد
به گرادسانتی يدرجه94و اویس تیلریابراي  دقیقه 10

گرادسانتی يدرجه94:چرخه شامل40و  دقیقه 3مدت
دقیقه 1مدته بگرادسانتی يدرجه60دقیقه،1مدته ب
 يدرجه72دقیقه و 1مدته بگرادسانتی يدرجه72و

در  لستوکاردي تیلریابراي دقیقه 5مدته بگرادسانتی
محصولپایاندر.دستگاه ترمال سایکلر قرار داده شدند

PCRدقیقه با  30به مدت  درصد5/0روي ژل آگاروزبر
با شده سپس ژل حاصل . شدالکتروفورز100ولتاژ

تحت ،دستگاه ژل داكآمیزي و دررنگ ،اتیدیوم بروماید
.گردیدبرداري انجام میعکسبررسی وUVي اشعه

تعیین توالی ژن
 تیلریا اویسPCRمحصول 4از  میکرولیتر100مقدار 

هايمیکرولیتر از پرایمر10به همراه  لستوکارديتیلریا و
F  وRسازي و تعیین توالی ژن براي شرکت براي خالص

.شدارسال  ،تکاپو زیست



اورگانیسعید هاشمی و خسرو استکی

1394، پاییز 3مجله دامپزشکی ایران، دوره یازدهم، شماره 100

نتایج
هاي خونیبررسی میکروسکوپی الم

الم گسترش نازك با میکروسکوپ  150در بررسی 
هاي قرمز دراشکال پیروپالسمی موجود در گلبول ،نوري

و ترینکه بیش گردیدمشاهده)درصد66/12(نمونه 19
و بروجردالیگودرزدربه ترتیب آلودگی ترین میزانکم

).>05/0P(بوده است

PCRهايیافته

تیلریا یاختصاصمریپرااستفاده از باPCRشیآزمادر
تعداد ،نوسیسانگوئ سفالوسی پیريکنه152از،اویس

 81/13(ماده  يکنه 21شامل )درصد 34/24(کنه  37
ژنی با  يقطعه،)درصد 52/10(ي نر کنه16و ) درصد
تیلریا متعلق به ژن ریبوزومی ،جفت باز 520ياندازه
ي هاکنهدراما ؛دادندنشاندر غدد بزاقی خود رااویس
انگل  اینژنوم و بودی منفجینتابورسا سفالوس ریپی

.)2تصویر(یافت نشد
ترین میزان آلودگی در آلوده، بیشهاي در بین کنه    

ترین میزان در و کم) درصد 65/32(مورد 16الیگودرز 
جدول (مشاهده گردید ) درصد 75/18(مورد 3بروجرد 

2.(

مارکرMستون: سفالوسی پیري هاکنهدرسیاو ایلریتجهت جستجوي ژن اختصاصی PCRز محصول رالکتروفو:2تصویر
100bp،مادهنوسیسانگوئ سفالوسی پیريکنه6و2،4،5هايستون،بازجفت520ياندازهباسیاو ایلریتمثبتکنترل1ستون

.استیمنفکنترلNستونونرنوسیسانگوئ سفالوسی پیر11و10هايستونو

PCRروشباسیاو ایلریت به سفالوس ریپیجنس هاي کنه به لرستانگوسفندانیآلودگمیزان:2جدول

تحت مطالعه يمنطقه

  بورسا  ریپی سفالوسسانگوئینوس  ریپی سفالوس
 کنهتعداد

آزمایش 
شده

هاي تعداد کنه
( % )آلوده و 

آلودگی 
هاي کنه
( % )ماده 

آلودگی 
هاي نر کنه

( % )

تعداد 
آزمایش 

شده

آلودگی 
هايکنه
( %)ماده 

آلودگی 
هاي نر کنه

(%)
40/2024/121000)65/32(4916)آیشار سفید(الیگودرز 

37/950/12300)87/21(327)میدانک و عزیزآباد(رود دو
50/1225/6000)75/18(163)عربان(بروجرد 

11/1133/8000)44/19(367)زاغه(خرم آباد 
52/1052/10000)04/21(194)مورتچم (پلدختر 

07/2322/26130)34/24(15237جمع
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با  آناتولیکوم آناتولیکوم کنه هیالوما53بزاقی  يغده
نیز مورد بررسی مولکولی  یاستفاده از پرایمر اختصاص

) درصد 25/9(نمونه  5که  دادنتایج نشان. قرار گرفت
ي نر کنه 2و ) درصد 55/5(ماده يکنه3شامل غدد بزاقی 

بودند  لستوکاردي تیلریاواجد ژنوم ) درصد 70/3(
سفید الیگودرز هاي آلوده از آبشاراین کنه که )3تصویر(

).3جدول(آوري شده بودند جمع

لرستانگوسفنداندرPCRروشبالستوکاردي ایلریتبهآناتولیکوم آناتولیکوم هیالوماهاي جنس کنه یآلودگمیزان :3جدول

گیريمحل نمونه
هاي کنهتعداد

شده آزمایش

  آلوده به  يکنهتعداد
لستوکارديتیلریا

میانگین آلودگی 
)%(کنه جنسبرحسب 

لودگی آ میانگین
سب منطقهبرح

(%) (%)نر يکنه(%)ماده يکنهنر يکنهماده يکنه
363255/570/388/13)آبشارسفید(لیگورز ا

-----18)زاغه(آباد خرم

: آناتولیکوم آناتولیکوم هیالوماهاي در کنه لستوکاردي تیلریاجستجوي ژن اختصاصی PCRتصویر الکتروفورز محصول :3تصویر
100مارکرMستون bp ،يماده يکنه 6،7،8هايستونونر آلوده يکنه4ستون،بازجفت785ياندازهبامثبتکنترل1ستون 

یمنفکنترلNستون،آلوده

بررسی  BLASTافزار با نرم ،نتایج تعیین توالی ژن
موجود در  اویس تیلریاگردید و مشخص شد که ژن 

، )GU726904(جدا شده در مازندران M56لرستان با ژن 
.Zaeemi et al(شباهت کاملی دارد   يمقایسه).2011

با  در بررسی حاضرلستوکاردي تیلریانوکلئوتیدهاي ژن
-6/95تشابه هاي موجود در بانک ژن ایران، دیگر ژن

هاي به دست ژنبه عالوه، ؛را نشان داد درصدي 7/92

و KC599235هاي آمده در بررسی حاضر با شماره
KC599236 لستوکاردي و تیلریا  تیلریابه ترتیب براي

.ثبت گردید ،در بانک ژن اویس

بحث
ي هاکنهتوسطشونده منتقلی انگلي ماریبکی وزیلریت

لرستانيمنطقه ورانیاکوچکنشخوارکنندگاندرسخت
.گرماستفصولدر
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ی پراکندگووعیشزانیموایلریتناقلي هاکنهیی شناسا
استی اتیحاریبس،وزیلریتيولوژیدمیاپنییتعدرهاآن
)Alani and Herbert 1988, Rahbari et al. در).2007

،آنمختلفمناطق در هواوآبتفاوتسبببهلرستان
شده متفاوت،سختي هاکنهی پراکندگووعیشزانیم

که به عنوان مثال در مناطق مرکزي و جنوبی استان ؛است
تر و میزان بارندگی تا حدودي نسبت به محیط بیشدماي 

در  ؛یافت نشده ریپی سفالوس بورسا،تر استسایر نقاط کم
ی هاینمونه ،ترداراي آب و هواي معتدلحالی که در نقاط 

است  شایان ذکر.)2جدول (آوري شده استاز آن جمع
ناقل بودنبامورددرقابل توجهیيهمطالعکه تا کنون 

.استانجام نشدهمذکور، استاندرهاکنهنیا
 ،هاي سنتیتشخیص انگل در میزبان ناقل با روش

لذا امروزه با ؛)Sparagano et al. 2004(مشکل است 
 مشخصتوان انگل را هم می يگونه ،هاي مولکولیروش

ي مرهایپرااستفاده از باحاضر ی بررسدر.کرد
 سفالوسی پیريهاکنهکه شدمشخص،یاختصاص
 Hoogstraal(و هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم نوسیسانگوئ

and Wassef 1985 (تیلریا  و سیاوایلریت به ترتیب قادرند
بزاقی، به گوسفند و بز منتقل  را از طریق غددلستوکاردي

ی پیر،مازندراندر شرق یک بررسیدر . )2تصویر(ندنک
درسیاو ایلریتناقلنیترمهم،نوسیسانگوئ سفالوس

 55،این کنه یآلودگزانیموآن ناحیه بودهگوسفندان
.Telmadarraiy et al(استشده  گزارشدرصد 2012(
 تعداد ،ن مزبورامحقق،حاضر يدر مقایسه با مطالعهه گرچ

نتایج  ،لی با این حالو ؛ندنمونه را بررسی کردمی ک
در سال همکارانوRazmi. مشابهی به دست آمده است

 سفالوسی پیر کنهی بزاقغددي زیآمرنگبا2003
روش باآناتولیکوم آناتولیکوم هیالوما و نوسیسانگوئ
 تیلریاو  سیاو ایلریتبههاکنهنیای آلودگزانیم،فولگن

گزارش  درصد 15درصد و  4به ترتیب  را لستوکاردي
 PCRتکنیکبا حاضر يمطالعهکه دردر حالی؛کردند

روشلذا؛است درصد بوده24بیش از ، میزان آلودگی
کیتفکوصیتشخدررا تیحساسنیترشیبی مولکول

روشباراساناستان خدر جنوب . داردتیلریاي هاگونه
PCR ایلریت هايگونهدان منطقه از نظر آلودگی به گوسفن ،

. شده استارش زگدرصد 9/11و میزان آلودگی  بررسی
ریپی هاي بیش از نیمی از کنه که شدمشخص چنینهم

نداهآلوده بود تیلریاهايگونه بهسفالوس سانگوئینوس
)Razmi et al. 2006( .

Heidarpour Bamiروشبا2010در سال همکارانو
PCR-RFLP27/22راگوسفنداندروزیلریتوعیشزانیم 

هاي گسترش،فعلی بررسیدر . دندکرگزارشدرصد
دلیل،بدین ؛سی شدربا میکروسکوپ نوري بر فقطخونی 
تر کم ،ن مزبوراگزارش محققآلودگی در مقایسه با میزان 

هاي گونه2007در سال و همکاران  Shayan. باشدمی
را  بورساریپی سفالوس و  سانگوئینوسریپی سفالوس

در سال  Abdigoudarzi.ندمعرفی نمود بابزیا اویسناقل 
ولی با پرایمرهاي  ،حاضر بررسیروشی مشابه  با2013

آناتولیکوم  هیالوما يکنهکه اختصاصی دیگر، نشان داد
 لوماهیايآوري شده از فارس و کنهجمع آناتولیکوم

.H( دتریتوم detritum (الیگودرز، ناقل  از آب باریک
مطالعه ،رانیادرحالهربه. هستندلستوکاردي تیلریا

ي روترشیبها بررسیوصورت گرفته  ترها کمروي کنه
توجهناقلي هاکنهبهترکموانجام،دامخوني هانمونه
با2005در سال  همکارانوAltay.  استشده
را یکینیکلتحتوزیلریت، حاضرقیتحقمشابهي مرهایپرا
پاکستاندر.اندکردهگزارشدرصد03/50هیترکشرقدر

Durrani 100تعداددر بررسی 2011در سال و همکاران
 ندنشان داد، بررسی حاضرمشابه پرایمرهايبا کنه ينمونه

ناقل  ،سانگوئینوس ریپی سفالوسهاي کنه درصد 8/65که 
هیالوما آناتولیکوم هاي کنه درصد 6/66و تیلریا اویس

 میزانگرچه .باشندمیلستوکاردي تیلریاناقل آناتولیکوم
 يمطالعهمذکور در پاکستان نسبت به  هايآلودگی کنه

بررسی این مشابه،روش کارولی  ،تر استبیش حاضر
يکنه، حضور این انگل در شرق ترکیهدر.بوده است

شده استگزارش  درصد 27/19بورسا سفالوسریپی
)Aktas et al. ریپی يکه تعداد کنهدر حالی؛)2006
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و فاقد  بود كددر بررسی حاضر بسیار ان بورسا سفالوس
يرسد میزان شیوع گونهلذا به نظر می ؛انگل نشان داده شد

 ،در شرق ترکیه نسبت به لرستان بورساریپی سفالوس 
اختالف شرایط  دلیلبه  ممکن استتر است و این بیش

.اقلیمی باشد
ریپی  يکنه،انجام شدهبه هر حال در اکثر مطالعات 

به عنوان ناقل اصلی تیلریوز تحت  سانگوئینوس سفالوس
به عنوان ناقل اصلی آناتولیکوم هیالوما آناتولیکومو  حاد

معرفی  ،در نقاط مختلف ایران و خاورمیانهتیلریوز حاد
ولی میزان  ؛دارد خوانیهم ،تحقیق حاضرشده که با 

هاي کوچک و میزان آلوده بودن در دامهافراوانی این کنه

 لرستان، مختلف هايبخشدر  یاتیلرهاي گونه به هاآن
 ممکن استمتفاوت است که  ،ایران و کشورهاي مجاور
ولی  . یزان بارندگی ساالنه باشدناشی از اختالف دما و م

الیگودرز نسبت به نواحی جنوب و  يمنطقه جا کهآناز
و شرق لرستان، میزان بارندگی و رطوبت نسبی باالتر

مستعد تیلریوز حاد گوسفند  ،تري دارددماي معتدل
ناقل آن  يوجود کنه حاضر، يمطالعهلذا نتایج ؛باشدمی

مطالعات مشابه کند که با نتایج ید مییتا ،را در این منطقه
 ریپی سفالوسکه حالیدر ؛خوانی داردهم،در کشور

 یهاي مختلفاین استان با نسبت نقاطدر اکثر  سانگوئینوس
.ه استشناخته شد ،اویس تیلریاناقل اصلی  شده کهدیده 
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Abstract
Theileriosis is caused by an intracellular protozoan parasite of Theileria species, which is 

transmitted by Ixodidae  ticks. Recognition of the vector ticks is essential in each area for 
establishing some integrated preventive measures against the disease. Therefore, 219 ticks 
were collected from the body surface of 150 sheep suffering from fever and anemia, in 
different parts of the province, during April - August 2012. Also, thin blood films were 
prepared from the peripheral blood of these animals. DNA of the tick salivary glands 
including 152 Rhipicephalus sanguineus, 13 R. bursa and 54 Hyalomma anatolicum 
anatolicum were extracted. Then PCR, using a pair of 520 bp specific primer of SSurRNA 
gene of Theileria ovis, as well as a pair of specific primer for amplification of 785bp of T. 
lestoquardi merozoite surface antigens, was performed. The PCR revealed that 37 out of 152
R. sanguineus (24.34 %) were positive for Theileria ovis, whereas none of R. bursa ticks were 
positive. Also, 5 out of 54 H. a anatolicum (9.25 %) were positive for T. lestoquardi. The 
microscopic examinations of blood smears showed that 19 out of 150 blood smears (12.66 %) 
contained the piroplasmic forms of Theileria species. Regarding the vast distribution of        
R. sanguineus in the area, it seems that this tick may be the main vector of Theileria ovis in 
Lorestan province, Iran. 
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