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است( .)14شناسایی فرم اریتروسیتی تیلریا معموالً بر پایه

چکیده
تیلریا اویس یکی از عوامل تک یاختهای خونی خوش خیم در گوسفند و بز در

تشخیص ریختشناسی فرم پیروپالسمی انگل در گسترش خون

بسیاری از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری بوده که توسط کنههای خانواده

رنگآمیزی شده با گیمسا انجام میگردد ،به علت حساسیت

ایکسودیده انتقال مییابد .این مطالعه برای تعیین پراکنش تیلریا اویس بر روی
جمعیت  044راس بز به ظاهر سالم در استان تهران انجام گردید .گسترشهای

پایین این روش جهت تشخیص تفریقی انگل در برخی موارد

خونی تهیه شده پس از رنگآمیزی با روش گیمسا ،تحت آزمایشات

بررسیهای اپیدمیولوژیک این بیماری با محدودیت مواجه بوده

میکروسکوپی قرار گرفتند .به منظور تشخیص مولکولی ،استخراج  DNAاز خون

است( .)12واکنش زنجیرهای پلیمراز برای تشخیص گونههای

صورت گرفت و متعاقب آن به منظور تفریق گونههای تیلریا و بابزیا از یکدیگر
با آغازگرهای اختصاصی منشعب از ژن کد کننده ( 18SrRNAآغازگر ،1آغازگر)2
تکثیر پیدا کرد .به منظور تفریق گونههای تیلریا از یکدیگر آزمایش
PCR

با آغازگرهای اختصاصی منشعب از ژن

ms 1-2

Semi-nested

برای تیلریا لستوکاردی

(آغازگر ،0آغازگر  ،)6تیلریا آنوالتا (آغازگر  ،5آغازگر  )6و برای تیلریا اویس با
آغازگر اختصاصی منشعب از ژن

18SrRNA

( آغازگر ،2آغازگر )3انجام شد.

تیلریا یکی از روشهای مناسب مولکولی با حساسیت و ویژگی
باال بوده که میتواند برای تعیین گونههای تیلریا در پارازیتمیهای
پایین مورد استفاده قرار گیرد(25و .)6،15علیرغم گزارشهای
متعدد در زمینه انتشار تیلریوز گوسفند ،تاکنون مطالعات بسیار

نتایج میکروسکوپی نشان داد که  7 ( %1/7مورد از  044نمونه) به تیلریا اویس

اندکی در خصوص تیلریوز در بزها انجام شده است .از آنجایی

 20( %6مورد از 044

که پرورش بز در اکثر موارد به صورت توام با گوسفند انجام

آلوده بوده در حالی که در بررسی

Semi-nested PCR

نمونه) برای تیلریا اویس مثبت بودند .نتایج این بررسی نشان داد که تیلریا اویس
در بزان بدون عالئم بالینی قابل شناسایی است .بنابراین آنها میتوانند به عنوان

می گیرد ،لذا آلودگی مضاعف کنههای ناقل و انتقال انگل بین

مخازن عفونت برای کنهها و عامل انتقال انگل به گوسفند در نظر گرفته شوند.

گوسفند و بز محتمل است .لذا این مطالعه با هدف تعیین و

واژگان کلیدی :تیلریا ، Semi-nested PCR ،بز ،استان تهران

پراکنش تیلریا اویس در بزان استان تهران انجام شد.

تاریخ دریافت 40/12/22 :تاریخ پذیرش45/3/24 :

مقدمه
بیماریهای منتقله از کنه در حیوانات اهلی مجموعهای از عوامل
مختلف شامل تک یاختهها ،ریکتزیاها ،باکتریها و ویروسها

میباشد .تیلریا لستوکاردی ) (T. lestoquardiو تیلریا اویس
به عنوان عوامل تیلریوزیس گوسفندی در ایران شناسایی
شدهاند( .)14تیلریوزیس بدخیم گوسفند از دیر باز در مناطق

مواد و روش کار
منطقه مورد مطالعه
استان تهران با  18444کیلومتر مربع مساحت ،سطحی معادل
 %1/2مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده

است.

این استان از شمال به استان مازندران ،از جنوب به استان قم،
از غرب به استان قزوین و از شرق به استان سمنان محدود

مختلف کشور مورد توجه محققین مختلف قرار گرفته است ( 23و

میشود .استان تهران از نظر موقعیت جغرافیایی بین 30

 .)13،16 ،18 ،22تیلریا اویس به عنوان عامل تیلریوز خوش خیم

درجه و  52دقیقه تا  36درجه و  21دقیقه عرض شمالی و

گوسفند با پراکنش گسترده در کشور نیز مورد مطالعه قرار گرفته

 54درجه و  14دقیقه تا  53درجه و  14دقیقه طول شرقی

* -1گروه انگل شناسی ،دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ،دانشگاه آزاداسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
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قرار دارد.
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استان تهران را میتوان به سه بخش اقلیمی تقسیم کرد :اقلیم

استخراج DNA

ارتفاعات شمالی که بر دامنه جنوبی بلندیهای البرز مرکزی در

مقداری از لخته خون با استفاده از سر سمپلر استریل برداشته

ارتفاع باالی  3444متر قرار گرفته و آب و هوایی مرطوب و

شد و در یک تیوب اپندورف استریل  1/5میلیلیتری قرار داده

نیمه مرطوب و سردسیر با زمستانهای بسیار سرد و طوالنی

شد تا در دمای آزمایشگاه کامالً خشک گردد .سپس کار

دارد .بارزترین نقاط این اقلیم ،دماوند و توچال است .اقلیم

استخراج  DNAبا استفاده از کیت آزمایشگاهی موسسه

کوهپایه که در ارتفاع دو تا هزار متری از سطح دریا قرار گرفته

پژوهشی انتقال سامانه های بیولوژی مولکولی (،)M.B.S.T

و دارای آب و هوایی نیمه مرطوب و سردسیر و زمستانهایی به

مرکز توسعه فناوری زیستی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

نسبت طوالنی است .فیروزکوه و دماوند در این اقلیم قرار دارند.

تهران طبق دستورالعمل شرکت سازنده آن انجام گردید.

اقلیم نیمه خشک و خشک :با زمستانهای کوتاه و تابستانهای

واکنش PCR

گرم ،در ارتفاعات کمتر از  1444متر واقع شده است .هر چه

به منظور تفریق همزمان بین جنس تیلریا و بابزیا بر روی هر

ارتفاع کاهش مییابد ،خشکی محیط بیشتر میشود .ورامین،

نمونه یک  PCRبا استفاده از آغازگرهای اختصاصی  1و 2

پاکدشت ،شهریار و ری در این اقلیم قرار گرفتهاند.

منشعب از ژن کد کننده  18S rRNAانجام گرفت (جدول.)1

جمعآوری نمونه خون

بدینمنظور در داخل هر تیوب  4/2میلیلیتری اختصاصی ،PCR

بر اساس جمعیت بزان در استان تهران و با اطمینان  ، %45دقت

 1میکرولیتر  DNAریخته شد .به هر یک از نمونههای

 4/45و احتمال شیوع  %03طبق مطالعات گذشته ،با استفاده از
فرمول محاسبه حجم نمونه به روش کوکران( ، )7نمونه برداری
از  044راس بز به ظاهر سالم و بدون عالئم بالینی به صورت
خوشهای و کامال تصادفی از دوازده شهرستان واقع در سه اقلیم

نیز میزان  14میکرولیتر

DNA

 2 ،PCR Buffer x10میکرولیتر dNTP

) 3 ،(10mM eachمیکرولیتر ) 0.5 ،Mgcl2 (50mMمیکرولیتر
آنزیم تگ پلی مراز ) 1 ،(U/µlمیکرولیتر از هر آغازگر،
آغازگر (20µM)1و آغازگر (20µM (2و آب دوبار تقطیر
استریل به اندازه ای که حجم نهایی  54میکرولیتر باشد اضافه

مختلف استان تهران صورت پذیرفت .نمونههای خون از ورید

شده و در دستگاه ترموسایکلر( )Bio Radبا برنامه زیر تکثیر

وداج درون لولههای حاوی ماده ضد انعقاد  EDTAاخذ گردید.

مکرر  DNAانجام گرفت .مرحله واسرشت )5 (Denaturation

از هر نمونه خون گسترشهای نازك خونی تهیه و برای بررسی

دقیقه در  45درجه سانتی گراد ،سپس  30سیکل شامل  05ثانیه

میکروسکوپی مورد استفاده قرار گرفت و باقی مانده آنها تا زمان

در  40درجه سانتی گراد واسرشت ) 05 ،(Denaturationثانیه

بررسی مولکولی در برودت منهای  24درجه سانتیگراد

در  52-50درجه سانتی گراد اتصال آغازگرها به قسمت مکمل

نگهداری شدند.

بررسی میکروسکوپی

در رشته الگو ) 05 ،(Annealingثانیه در  72درجه سانتیگراد
طویل شدن آغازگرها یا زمان ساخت ) 5 ، (Extentionدقیقه در
 72درجه سانتیگراد زمان ساخت تکمیلی )5 .(Extention

گسترشهای خونی تهیه شده با متانول به مدت  5دقیقه ثابت

میکرولیتر از محصول  PCRبر روی ژل آگارز  %2با استفاده از

شده و با رنگ گیمسای  %14به مدت  34دقیقه رنگ آمیزی

تانک الکتروفورز ) (Bio Radحاوی بافر  4/5x TBEبا ولتاژ

شدند و در تحت شرایط میکروسکوپ نوری با درشت نمایی

 ، 144الکتروفورز و جداسازی انجام گرفت .در نهایت ژل با

ابژکتیو  144حداقل  25میدان میکروسکوپی مورد مشاهد قرار

اتیدیوم بروماید به مدت  14دقیقه رنگ آمیزی و با استفاده از

گرفت.

اشعه  ، UVباندهای جدا شده قابل روئیت گردیدند.
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Semi-nested PCR

بدین منظور محصول تمامی نمونههایی که نتیجه  PCRآنها با
استفاده از آغازگرهای اختصاصی 1و  2منشعب از ژن کد کننده
 18S rRNAمثبت شده بود ،ابتدا با استفاده از کیت مخصوص
خالص سازی محصول  ،PCRتخلیص و سپس با آغازگر های
اختصاصی  2به عنوان آغازگر  antisenseو آغازگر  3به عنوان
آغازگر  senseمنشعب از ژن 18S rRNAبه منظور شناسایی
تیلریا اویس و با آغازگرهای اختصاصی  6به عنوان آغازگر
 antisenseو آغازگر  0و  5به عنوان آغازگر senseمنشعب از
ژن  ms1-2به ترتیب به منظور شناسایی تیلریا لستوکاردی و
تیلریا آنوالتا تحت آزمایش  Semi-nested PCRقرار گرفتند
(جدول .)1بدین منظور در داخل هر تیوب  4/2میلی لیتری
اختصاصی  2 ،PCRمیکرولیتر محصول  PCRتخلیص شده
ریخته شد .به هر یک از نمونههای  DNAنیز میزان 14
میکرولیتر  2 ، 14x PCR Bufferمیکرولیتر

dNTP (10mM

) 3 ، eachمیکرولیتر ) 4/5 ، Mgcl2 (50mMمیکرولیتر آنزیم
تگ پلی مراز ) 1 ، (5U/µlمیکرولیتر از هر آغازگر ،آغازگر6

) (20µMو آغازگر 0و  (20µM) 5و آب دوبار تقطیر استریل
به اندازهای که حجم نهایی  54میکرولیتر باشد اضافه شد و در
دستگاه ترموسایکلر( (Bio Radبا برنامه زیر تکثیر مکرر

DNA

انجام گرفت.
مرحله واسرشت ) 5 (Denaturationدقیقه در  45درجه سانتی
گراد ،سپس  32سیکل شامل  05ثانیه در  40درجه سانتی گراد
واسرشت ) 05 ،(Denaturationثانیه در  50-58درجه سانتی
گراد اتصال آغازگرها به قسمت مکمل در رشته الگو(
 05 ،(Annealingثانیه در  72درجه سانتی گراد طویل شدن
آغازگرها یا زمان ساخت ) 5 ،(Extentionدقیقه در  72درجه
سانتیگراد زمان ساخت تکمیلی ) 5 .(Extentionمیکرولیتر از
محصول  PCRبر روی ژل آگارز  %2با استفاده از تانک
الکتروفورز ) (Bio Radحاوی بافر  4/5x TBEبا ولتاژ ،144
الکتروفورز و جداسازی انجام گرفت .در نهایت ژل با اتیدیوم
بروماید به مدت  14دقیقه رنگ آمیزی و با استفاده از اشعه ،UV
باندهای جدا شده قابل روئیت گردیدند(.)20

جدول 1ـ نام و مشخصات آغازگرهای طراحی شده و استفاده شده
شماره

آغازگر 1

18S rRNA gene sense

Hyper variable region V4 of
18S rRNA (Schnittger et al.
)2004

'5'CACAGGGAGGTAGTGACAAG3

bp (Theil.)026 -034

آغازگر 2

18S rRNA gene
antisense

AJ006446 NCBI

'5'AAGAATTTCACCTCTGACAG3

bp (Bab.)384 -042

آغازگر 3

T. ovis sense

AY260171.1 NCBI

'5'TTGCTTTTGCTCCTTTACGAG3

bp237

آغازگر 0

T. lestoquardi ms12sense
T.annulata ms12sense
T. lestoquardi ms12antisense

'5'GTGCCGCAAGTGAGTCA3

bp764

'5'ATGCTGCAAATGAGGAT3

bp784

آغازگر

آغازگر 5
آغازگر 6

نام آغازگر

شماره دستیابی در

توالی نوکلوتید

محصول تکثیر

بانک ژن

AJ006448.1
AB917302.1
AJ006448.1

نتایج
نتایج بررسی میکروسکوپی گسترشهای خونی نشان داد که از
 044نمونه تهیه شده از بزان استان تهران ،تعداد  7نمونه ()%1/7
به انگل تیلریا آلوده تشخیص داده شد .تفریق همزمان آلودگی

'5'GGAATGATGAGAAGACGATGAG3

به تیلریا و بابزیا با استفاده از روش شایان و رهبری انجام شد
( .)25که در این مرحله تمایز بین دو جنس مشخص گردید،
اندازه محصول  PCRبرای گونههای تیلریا  026جفت باز بود
(نگاره.)1
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 PCRدر این مرحله با آغازگرهای اختصاصی تیلریا اویس237 ،
جفت باز بود(نگاره .)2

نگاره1ـ نمونههای آلوده به تیلریا (  Mمارکر  1 ، bp144کنترل منفی2 ،
کنترل مثبت 3 ،تا  12نمونههای آلوده به تیلریا)

نتایح بررسی مولکولی حاکی از آن است که تعداد نمونههای

نگاره2ـ نتایج تکثیر DNAهای استخراج شده با آغازگرهای  2و 3
(  Mمارکر  1 ، bp144کنترل مثبت 4 ،کنترل منفی 2 ،تا  8نمونههای
آلوده به تیلریا اویس)

از محصول تمامی نمونههایی که نتیجه  PCRآنها با استفاده از

نتایج نمونهها بر اساس تفکیک هر شهرستان استان تهران در

آغازگرهای اختصاصی  1و  2مثبت شده بود با آغازگرهای

جدول  2خالصه شده است .نتایج این بررسی حاکی از آن

اختصاصی  2به عنوان آغازگر  antisenseو آغازگر اختصاصی 3

است که در پنج منطقه ،تهران ،شمیرانات ،اسالمشهر ،رباط

به عنوان آغازگر  senseبه منظور شناسایی تیلریا اویس مورد

کریم و پیشوا هیچ موردی از آلودگی مشاهده نشد .حال آن

آنالیز قرار گرفت و نتایج نشان داد که همگی  20نمونه به تیلریا

که هفت منطقه واجد آلودگی بوده که در آن میان شهریار با

اویس آلوده هستند .در این مطالعه هیچ نمونهای آلوده به تیلریا

سطح آلودگی  %18/1بیشترین میزان آلودگی و شهرستان

لستوکاردی و تیلریا آنوالتا تشخیص داده نشد .اندازه محصول

ورامین با میزان  %5/3حداقل آلودگی را نشان داده است.

آلوده به تیلریا به  20نمونه ( )%6افزایش یافت .متعاقبا با استفاده

جدول 2ـ نتایج بررسی میکروسکوپی و تکثیر محصول  PCRاولیه با آغازگرهای اختصاصی  2و  3برای تعیین تیلریا اویس به تفکیک شهرستان

5352

شهرستان

تعداد نمونه

تعداد نمونه مثبت مولکولی

درصد آلودگی

تعداد نمونه مثبت میکروسکوپی

درصد آلودگی

تهران

22

4

4

4

4

شمیرانات
ورامین
شهریار
اسالمشهر
رباط کریم
پاکدشت
فیروزکوه
دماوند
مالرد
پیشوا
ری
مجموع

20
113
22
11
14
65
37
16
24
21
34
044

4
6
0
4
4
2
3
2
0
4
3
20

4
5/3
18/1
4
4
3
8
12/5
13/2
4
14
6

4
3
2
4
4
1
4
4
1
4
4
7

4
2/6
4
4
4
1/5
4
4
3/0
4
4
1/7
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بحث

لیکن نتایج تحقیقات انجام یافته حاکی از آن است که گوسفندان

مشاهدات میکروسکوپی گسترشهای خونی بزانی که از مناطق

بیشتر تحت تاثیر عوامل تک یاخته های خونی در قیاس با بزان

مختلف استان تهران اخذ گردید حاکی از آن است که اشکال

قرار میگیرند( .)13بر همین اساس مطالعات سال های اخیر در

پیروپالسمی انگل در 7مورد از  044مورد نمونهها ( )%1/ 7قابل

بیان گسترش آلودگی تک یاخته تیلریا در گوسفندان انجام

تشخیص بوده اند .در حالی که با استفاده از روش بیولوژی

گردیده است .حبیب پور و همکاران ،در بررسی گسترشهای

مولکولی سطح آلودگی به  20مورد افزایش یافته است ( .)%6به

خونی گوسفندان در منطقه ورامین استان تهران ،میزان آلودگی

عالوه در روش میکروسکوپی به سختی میتوان با قاطعیت
تعیین گونه را اعالم نمود .این مشاهدات موید آن است که

به گونههای تیلریا را  %2گزارش کرده اند( .)26حال آن که
رزمی و همکاران میزان آلودگی به گونههای تیلریا را در

روشهای بیولوژی مولکولی در مقایسه با روشهای متداول

گوسفندان استان خراسان جنوبی  %11/4عنوان کردند(.)23

تشخیص آزمایشگاهی از حساسیت و ویژگی بسیار باالیی

همچنین در این ارتباط میتوان نتایج مطالعه حیدرپور بمی که از

برخوردار میباشد(24و.)1،20

طریق بیولوژی مولکولی میزان آلودگی به تیلریا اویس را %12/5

بررسی های انجام یافته در متون انگل شناسی نشان میدهد

در گوسفندان در نیمه شرقی ایران اعالم نموده اند را مورد

اطالعات اندکی در مورد اجرام تیلریایی در بز وجود دارد،

مطالعه قرار داد( .)11این در حالی است که رشیدی و رزمی با

 Alousiو همکاران در بررسی میکروسکوپی گسترشهای

استفاده از روش  Semi nested PCRمیزان آلودگی به تیلریا را

خونی بزها میزان عفونت به گونههای تیلریا را  %14/5در عراق

 %01/1نشان دادند( .)21نتایج نامبردگان حاکی از آن است که

گزارش کردند ( .)3همچنین  Ameryدر مطالعه گسترشهای
خونی بزها در عراق میزان عفونت به تیلریا لستوکاردی را
 %33/8گزارش نمودند( Altay .)0و همکاران با استفاده از
روش میکروسکوپی میزان عفونت بزها به گونههای تیلریا را در
منطقه آناتولیا ترکیه  %2/8تعیین نمودند در حالی که در بررسی
مولکولی میزان عفونت به تیلریا اویس  %11/2تعیین گردید( 6و
 Gebrekidan .)5و همکاران در بررسی میکروسکوپی در بز
در شمال اتیوپی میزان آلودگی به گونههای تیلریا را  %2عنوان
کردند که به عنوان تیلریا اویس گزارش گردید( .)8همان گونه
که شواهد تحقیقات مختلف نشان میدهد چنین به نظر می
رسد که بز میزبان مناسبی برای تیلریا لستوکاردی نبوده و از

سوی دیگر چنین به نظر می رسد که فراوانی آلودگی با تیلریا
اویس با تفاوت اندکی در مناطق مختلف جغرافیایی حضور دارد
که با یافته های این بررسی همخوانی بسیاری دارد .شواهد گله
داری در ایران موید این نظر است که در غالب موارد گوسفندان
و بزان در سطح یک مرتع در مجاور یکدیگر چرا می نمایند.

سهم تیلریا اویس %74از میزان آلودگی گوسفندان استان خراسان

شمالی میباشد ،و یا آن که زعیمی و همکاران تیلریای
گوسفندی در مناطق شمال و شمال غرب ایران را با استفاده از
روش  Nested PCR-RFLPمورد بررسی قرار داده و مشخص
نمودند که میزان آلودگی تیلریا اویس تنها گونه شناسایی شده
در این مطالعه در سطح  %04/12میباشد( .)24همچنین میتوان
به نتایج بررسی جاللی و همکاران اشاره کرد که با استفاده از

روش  PCRRFLPمشخص نمودند  %41/5از گونههای تیلریا
در گوسفند اختصاص به تیلریا اویس دارد( .)10همان گونه که
نتایج بررسیهای به عمل آمده در مورد تیلریا اویس در
گوسفندان با عنایت به روش مورد مطالعه نشان میدهد،
پراکنش این تک یاخته حداقل مرتبط به پراکنش دو گونه کنه
ناقل میباشد .رشیدی و رزمی کنه ریپی سفالوس تورانیکوس را
به عنوان ناقلین تیلریا اویس در خراسان شمالی اعالم

نمودند( .)21این در حالی است که  Aktasو همکاران ریپی
سفالوس بورسا را به عنوان ناقل تک یاخته تیلریا اویس در
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برخی از نقاط ترکیه اعالم نمودند( .)2یغفوری و همکاران نشان

بدین علت مورد بحث قرار دادهاند( .)4اغلب مطالعات انجام

دادند که تیلریا اویس در غدد بزاقی کنه ریپی سفالوس

شده در مورد شیوع این انگل معطوف به بخش های شمال،

تورانیکوس در استان فارس وجود دارد( .)28رهبری و

شمال شرقی و شمال غربی و نیز اغلب مطالعات بر روی

همکاران نشان دادند که کنه ریپی سفالوس تورانیکوس به میزان

گوسفند انجام شده و بررسی بر روی بز کمتر صورت گرفته

کمتری نسبت به سایرگونههای کنه ریپی سفالوس در مناطق

است .لذا بررسیهای بیشتر ضروری به نظر میرسد ،تا بتوان

مختلف ایران انتشار یافته است و اکثرا در مناطق نیمه گرمسیر

چنین نتیجه گرفت که تیلریا اویس در بزهای بدون عالئم

پراکنده بوده و با وقوع کمتر در مناطق کوهستانی زاگرس

کلینیکی میتواند به عنوان مخزن عفونت برای کنهها در نظر

حضور دارد( .)24تلمادارایی و همکاران در شمال ایران تیلریا

گرفته شود .علیرغم آن که ارزیابی نتایج این مطالعه نشان داد که

اویس را از غدد بزاقی کنه ریپی سفالوس سانگوئینوس در

هیچ آلودگی به تیلریا لستوکاری ،تیلریا آنوالتا در بزهای مناطق

مناطق حاشیه دریای خزر جدا نموده اند( .)27مظلوم عنوان کرد

مورد مطالعه وجود ندارد ،لیکن بررسیهای بیشتری نیاز است

که ریپی سفالوس بورسا در ایران در نواحی غربی ایران مانند

تا بتوان اثبات نمود که آیا بز را میتوان به عنوان یک حیوان

استان های کرمانشاه ،کردستان ،آذربایجان ،لرستان و مناطق دیگر

مقاوم در برابر آلودگیهای تک یاختهای خونی در نظر گرفت.

مانند سواحل دریای خزر ،استان تهران و خراسان یافت میشود
و در انتقال تیلریا اویس نیز نقش دارد( .)17رهبری و همکاران
نشان دادند که ریپی سفالوس سانگوئینوس و تورانیکوس در
مناطق شمال کشور حضور دارند( .)14در این بررسی بیشترین
میزان آلودگی به تیلریا اویس مربوط به منطقه شهریار با میزان
آلودگی ( )%18/1میباشد و بعد از آن ری و مالرد بیشترین

میزان آلودگی را نشان میدهند و کمترین میزان آلودگی به تیلریا
مربوط به منطقه پاکدشت با  %3آلودگی است .این در حالی
است که این مناطق در اقلیم گرمسیر و نیمه گرمسیر استان
تهران قرار دارند و اختالف در فراوانی آلودگی در برخی از این
مناطق مانند مالرد ،ری و شهریار در مقایسه با مناطقی مانند
ورامین و پاکدشت میتواند به احتمال زیاد به دلیل عدم حضور
کنه ناقل فعال در این مناطق باشد .چنانچه حدادزاده و همکاران
آلودگی به تیلریا لستوکاردی را بیشتر به تغییرات درجه حرارت
وابسته دانسته تا سویه کنه و عنوان کردند که در مناطق شمالی
درجه حرارت پایین فاکتور محدودکننده در رشد تک یاخته در
غدد بزاقی بوده در حالی که در مناطق دیگر درجه حرارت باال
میتواند فاکتور تحریک کننده رشد تک یاخته در غدد بزاقی کنه
باشد و نامبردگان پراکنش کانونی تیلریوز بدخیم گوسفندی را
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