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چکیده
از  گیريیشپ يبراین این انگل حامل یقدق یصتشخ. باشدها میسمیهاي انگلی با اهمیت در بین تکتیلریوز اسبی یکی از بیماري

تیلریا ي حاضر بررسی احتمال وجود انگل به همین منظور هدف از مطالعه. تواند حائز اهمیت باشدمی،ثرؤم یو اقدامات کنترل یماريب
سگ به روش مولکولی براي بررسی حضور انگل قالده 100ي خون در مجموع نمونه. استبوده شهرستان اهوازهاي در سگ اکوئی

واکنش هانمونهروي  تیلریا اکوئیانگل  DNAبراي ردیابی ها، از خون کامل سگ DNAپس از استخراج . بررسی گردید تیلریا اکوئی
ي خون مورد مطالعه تنها در نمونه 100از بین . گردیدها با استفاده از ژل آگارز مشاهده و نتایج آن انجام شد) PCR(اي پلیمراززنجیره

حامل احتماالًهاي مورد مطالعه درصد از سگ 2رسد کهنظر میبه ،عبارتیبه .مشاهده گردید تیلریا اکوئیدو مورد آلودگی به انگل 
-بوده تیلریا اکوئیآلوده به انگل  شهرستان اهواز هايدهد که سگي حاضر نشان میایج مطالعهنت ،در مجموع. بودند تیلریا اکوئیانگل 

ریزي جهت لذا در ارتباط با برنامه. مطرح باشند تیلریا اکوئیانگل احتمالی به عنوان حاملین  احتماالً توانندبنابراین این حیوانات می. اند
. نظر گرفته شودها نیز باید درآلودگی سگکنترل تیلریوز اسبی در میان اسبان، 

، اهوازاي پلیمرازواکنش زنجیره، سگ، تیلریا اکوئی: کلمات کلیدي

مقدمه
در تک  یخون هايانگلتریناز مهم یکیییاکو یلریات    .

. یابدمیانتقالهاکنه يبه واسطه و عمدتاً باشدیم هایسم
 هاسمیدر تک یروپالسموزاز عوامل مهم پ یکیانگل  ینا
و در حال حاضر به طور عمده در مناطق  باشدیم

وجود  یاآسو یکاآمر یقا،آفر گرمسیريیمهو ن یريگرمس
عالوه بر  تواندیانگل م ینا). De Waal 1992(دارد 

از آن، صادرات و  یخسارات ناش یجادو ا زایییماريب
. کندمحدودراهاآن جاییجابهوهاواردات اسب

 یراندر ا ییاکو یلریات انگل یوعاز ش یمختلف ياهگزارش
و همکاران Bahramiيدر مطالعه. در اسب وجود دارد

اسبان استان خوزستان به  درصد b2014 ،5/28در سال 
 يامطالعهدرهمچنین . اندآلوده بوده ییاکو یلریاتانگل 

ه شهید چمران اهواز    دانشگا ،دامپزشکی يدانشکده دانشیار گروه پاتوبیولوژي،*1
ه شهید چمران اهوازدانشگا ،دامپزشکی يدانشکدهدانشیار گروه پاتوبیولوژي،2
ه شهید چمران اهوازدانشگا ،دامپزشکی يدانشکده استاد گروه علوم درمانگاهی،3
ه شهید چمران اهوازدامپزشکی دانشگا ي، دانشکدهايحرفهدانشجوي دکتراي 4

 86/22، یزدرأس اسب شهرستان 105از مجموعدیگر
تیلریا اکوئیبه انگل  آلوده PCRشبه رو هاآندرصد
Bahrami(ندداده شد یصتشخ et al. 2014a( .Abedi  و

را ییاکو یلریاتيدرصد 45یوعش 2014در سال همکاران 
. گزارش نمودندPCRبا روش  یدر اسبان خراسان شمال

اندنشان داده یدمیولوژیکمطالعات اپ ،در مجموع ینبنابرا
. وجود دارد یراندر ا یکاندم صورتبه یاسب تیلریوزکه

 ییشناسا ي،دارانگل در صنعت اسب یتبا توجه به اهم
در نظر گرفته شود  یدبا. باشدیم یتمخازن آن حائز اهم

گسترش عفونت  يبرا یمنابع اصل ،حامل یواناتکه ح
انگل  یزندگ يچرخه ییرنقش را در تغ ینترهستند و مهم

يبرا ین،حامل قیقد تشخیص. دارندهااسب و کنه ینب

E-mail: s.bahrami@scu.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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 يثر، ضرورؤم یو اقدامات کنترل یمارياز ب گیريیشپ
 یصشده تشخ یزيآمرنگ یدر گسترش خون. است
قرمز تنها در فاز حاد  هايلدر گلبو یروپالسموزپ یممستق

که در فاز نهفته،  جاییاز آن. باشدیم پذیرعفونت امکان
 يعهلمطا ،شودیتعداد انگل در خون به شدت کم م

 یصیروش مناسب تشخ ،حالتیندر ا یکروسکوپیم
.باشد تواندینم

ییشناسا يبرا یمولکول هاي، روش1990یلدر اوا
DNAشد  یدر خون معرف ییاکو یلریات)Posnett and 

Ambrosio 1991.(هاي مولکولی داراي حساسیت روش
هاي و ویژگی باالیی بوده و قادر به شناسایی آلودگی

.Alhassan et al(باشندخفیف می ینبا توجه به ا). 2005
به حضور  یراخ هاياز مطالعات در سال يدر تعداد ،که

 .Beck et al(استدر سگ اشاره شده یاکوئ یلریاتانگل 

2009, Fritz 2010(،یحاضر بررس يمطالعهازهدف 
هاي روستایی اطراف شهر در سگ یاکوئ یلریاتوجود انگل 

. است بوده یبه روش مولکول اهواز

مواد و روش کار
که در محدوده زمانی ،در این مطالعهگیري نمونهجهت     

 2حداقل ت گرفت، صور 1394تا فروردین 1393مهر ماه 
در روستایی سگقالده  100مجموع از خون، سی سی

شهرستان اهواز، از ورید سفالیک یا صافن  يحومه
دست آوردن نمونه از ه جهت ب.گردید اخذها خارجی آن

 4اهواز به  ي، حاشیه)قالده100(هاي روستایی سگ
جغرافیایی شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم  يمنطقه

. دست آمدنده هاي مورد نظر بونهگردید و از هر منطقه نم
هاي مورد مطالعه، از نظر بالینی سالم بودند و تمامی سگ

جهت انجام .شدندهاي بیمار از مطالعه خارج میسگ
 1تر از کم(گروه سنی  3در  مورد مطالعههاي ، سگتحقیق
تعداد . قرار گرفتند) سال 3سال و باالتر از  3تا  1سال، 
 3تا  1هاي قالده، تعداد سگ 23سال،  1تر از هاي کمسگ

 31سال،  3هاي باالتر از تعداد سگقالده و 46سال، 

 59هاي مورد مطالعه، از جمعیت کل سگ.قالده بودند
. قالده از جنس ماده بودند 41قالده از جنس نر و 

هاي روستایی، نژادهاي مورد بررسی در جمعیت سگ
9(، ژرمن شفرد )قالده88(شامل نژادهاي مخلوط  عمدتاً
ذکر است ه الزم ب.بودند) قالده 3(و دوبرمن پینچر ) قالده

) حرارت، تنفس و ضربان قلب يدرجه(که عالیم حیاتی 
ها بر اساس حیوانات مورد مطالعه، اخذ شده و سالمت آن

.تاریخچه و معاینات بالینی معمول، مورد توجه قرار گرفت
با استفاده از کیت  اکوییتیلریا ژنومی  DNAتخلیص 

و طبق ) ایران -سیناژن(DNAتجاري استخراج 
واکنش  براي. دستورالعمل شرکت سازنده انجام پذیرفت

ي نیز از پرایمرهاي مطالعه )PCR(اي پلیمراززنجیره
Alhassan  18که ژن  2005در سال و همکارانS rRNA

ید جفت باز تول 435اي به طول را تکثیر نموده و قطعه
و  روپیش توالی پرایمرهاي.استفاده شد ،کنندمی

-5به ترتیبي حاضرمعکوس در مطالعه

TCGAAGACGATCAGATACCGTCG-35و-

TGCCTTAAACTTCCTTGCGAT-3در هر . دبو
خون  DNAعنوان کنترل منفی و از از آب مقطر بهواکنش 

عنوان کنترل مثبت استفاده اسب آلوده به تیلریوز بالینی به
مقدار مواد مورد نیاز  ،کار رفته به PCRدر تکنیک . گردید

براي هر واکنش، تعداد چرخه و دماي هر مرحله بر اساس 
 3ابتدا  PCRي برنامه.چند آزمایش اولیه تعیین گردید

سیکل  30گراد و سپس ي سانتیدرجه 94دقیقه در دماي 
 60ثانیه در  50گراد، ي سانتیدرجه 94ثانیه در  45شامل 
گراد ي سانتیدرجه 72دقیقه در  یک گراد وي سانتیدرجه

. گراد اجرا شدي سانتیدرجه 72دقیقه در  5و در نهایت 
درصد الکتروفورز شد  5/1روي ژل آگارز  PCRمحصول 

ي دستگاه ترانس ایلومیناتور مشاهده وسیلهو باندها به
.گردید

نتایج
ها و جستجوي از خون سگ DNAپس از استخراج 

DNA  انگل در آن، به روشPCR  ها درصد از سگ 2در
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مشاهده  تیلریا اکوییآلودگی به ) سأر 100نمونه از  2(
موارد مثبت مواردي در نظر گرفته شدند که . گردید

ها جفت باز در الکتروفورز آن 400باندي در حدود 
. مشاهده شد

، نژاد ژرمن شفردهاي آلوده شامل مشخصات سگ
 ونر، سمت جنوب اهواز ، جنس )ساله 4(سال  3باالي 
، جنس )ساله5/2(سال  3تا  1ژرمن شفرد، بین  دیگري

هاي در زمان معاینه، سگ. ماده، سمت شرق اهواز بود
مبتال در بدن کنه نداشتند و در مجاور مستقیم با اسب 

با . آلودگی از قبل بوده است احتماالً و بنابرایننبودند 
هاي مثبت کم، امکان بررسی آماري توجه به تعداد نمونه

.وجود نداشت

بحث
هاي سگ درصد 2،حاضر يبر اساس نتایج مطالعه

 .بودند تیلریا اکوییروستایی اطراف اهواز آلوده به انگل 
ها به ي حاضر اولین مطالعه مبنی بر آلودگی سگمطالعه
در ارتباط با آلودگی . باشدمیدر ایران  تیلریا اکوئیانگل 
 ياهگزارش ،در سایر کشورها تیلریا اکوئیها به انگل سگ

ها به براي اولین بار آلودگی سگ. محدودي وجود دارد
در و همکاران  Criado-Fornelioتوسط  تیلریا اکوئیانگل 
این محققین عدم شناسایی . گزارش گردید 2003سال 

دلیل ه را ب 2003در سگ تا سال   تیلریا اکوئیل انگ
 تیلریا اکوئیهاي مورفولوژیک بسیار زیاد دو انگل شباهت

ها استفاده از آن. اندیکدیگر دانستهبه بابزیا گیبسونیو 
ثر ؤهاي مولکولی را در تمایز صحیح دو انگل مروش
.انددانسته

منظور شناسایی که به 2010در سال Fritzي در مطالعه
 ،پیروپالسماهاي سگ و اسب در پاریس انجام شده است

ها ها به پیروپالسماهاي اسب و آلودگی اسبآلودگی سگ
طوريه ب. به پیروپالسماهاي سگ مشاهده گردیده است

و  بابزیا کنیس کنیسها آلودگی به درصد اسب 10که در 
.تشخیص داده شده است بابزیا کنیس رسیدرصد  9/0در 

ي ذکر شده آلوده به ها در مطالعهدرصد سگ 19همچنین 
ها آلودگی بهدرصد آن 6/0بودند و در  تیلریا اکوئیانگل 

ي نهایی این مطالعه نتیجه. مشخص شده بود بابزیا کابالی
چه (توانند چندین عامل پیروپالسم را ها میاین بود که دام

ارا طور همزمان دبه) اختصاصی و چه غیراختصاصی
نیز  2009در سال و همکاران  Beckي در مطالعه. باشند

از دو سگ با عالئم بالینی  بابزیا کابالیو  تیلریا اکوئی
. استپیروپالسموز جدا گردیده

در سگ دو نکته  تیلریا اکوئیدر ارتباط با وجود انگل 
است که در گذشته ي اول ایننکته. باشدقابل توجه می
به عنوان تک یاختگان با میزبان خاص  پیروپالسمیدها

ي وقوع اما مطالعات اخیر نشان دهنده ،شدندشناخته می
هاي نهاي غیر معمول پیروپالسمیدها در میزباگونه

ها را به میزبان این انگلاند و اختصاصی بودن مختلف بوده
.Criado-Fornelio et al(اند مورد سوال و شک قرار داده

2003, Bulig et al. 2007, Gimenez et al. 2009, Fritz 
et al. 2010.(

با مخزن بودن سگ براي انگل  ي دوم در رابطهنکته
ي ها در گسترش و توسعهتوجه به نقش کنه تیلریا اکوئی

-جنس. باشدهاي مختلف دامی میدر بین جمعیت انگل

ترین از مهم درماسنتورو  سفالوسریپی، هیالوماهاي 
ها را به عنوان باشند که آني سخت میکنه هايجنس

De Waal(کنند معرفی می تیلریا اکوییناقلین  1992 .(
که قادر به خونخواري  هستندهایی هاي یاد شده از کنهکنه

ها گزارش شده ها به این کنهاز سگ بوده و آلودگی سگ
بنابراین پرورش سگ در تماس نزدیک با اسبان . است

ور غیر منتظره به گسترش پاتوژن در این ممکن است به ط
. ها کمک کندگونه

دهد که ي حاضر نشان مینتایج مطالعه ،در مجموع
تیلریا اکوئیهاي روستایی اطراف اهواز آلوده به انگل سگ

 توانند به عنوان حاملینبنابراین این حیوانات می. هستند
در ارتباط با لذا . مطرح باشند تیلریا اکوئیانگل  احتمالی

 ،ریزي جهت کنترل تیلریوز اسبی در میان اسبانبرنامه
. نظر گرفته شودها نیز باید درآلودگی سگ
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تشکر و قدردانی
این  ينویسندگان این مقاله مراتب تشکر و امتنان خود را از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز که هزینه

دانشکده  دکتراي عمومینامه پایان(هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی نامهکرد پایانتحقیق را درقالب پژوهانه از طریق هزینه
.اعالم میدارند ،اندفراهم نموده) دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
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Abstract
Equine theileriosis is one of the most important parasitic diseases among the equids that 

poses a serious threat to the horse industry. Proper diagnosis of parasites in carriers is 
important for prevention and effective control measures. Therefore, the aim of the present 
study was to investigate the probable presence of Theileria equi infection in dogs from Ahvaz 
city. A total of 100 blood samples from dogs were examined for the presence of T. equi 
infection using molecular methods. After DNA extraction from the dog's whole blood, for 
tracking DNA of T. equi polymerase chain reaction was performed and the results were 
observed in agarose gel. Out of 100 samples, the PCR method detected T. equi infection in 
two dogs. In other words, two percent of dogs were probably carriers for T. equi. In 
conclusion, the present study revealed that dogs from Ahvaz city are infected with T. equi. So 
these animals can be probably considered as the carriers of T. equi. Therefore, we should pay
attention to dog's with T. equi infection in equine theileriosis control programs.
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