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شناسايي تیلريا آنوالتا از گاوهای مشکوک به تیلريوز در استان قزوين با آزمايشهای
میکروسکوپي و PCR
2

مونا حسنزاده ،*1لیدا عبدالمحمدی خیاو
.1
.2

کارشناسی ارشد انگلشناسی بخش تحقیق و تولید واکسنهای باکتریاایی بیهاوازی ززمایگاگاه تحقیقااتی کرساتریدیا موسسای تحقیقاا
واکسن و سرم سازی رازی سازمان ترویج زموزش توسعی کگاورزی تهران -ایران.
دانشزموختی دکتری تخصصی باکتری شناسی بخش تحقیق و تولیاد واکسانهاای باکتریاایی بیهاوازی ززمایگاگاه تحقیقااتی کرساتریدیا
موسسی تحقیقا واکسن و سرم سازی رازی سازمان ترویج زموزش توسعی کگاورزی تهران -ایران.
دريافت 22 :شهریورماه 1399

پذيرش 16 :خردادماه 1400

چکیده
تیرریوز گاوی یکی از مهمترین بیماریهای انگری در ایران است کی باعث ضرر و زیان اقتصادی بی صنعت دامپروری با کاهش وزن
کاهش شیر و افزایش مرگ و میر میشود .عامل بیماری تیرریا زنوالتا بوده کی از طریق کنی جنس هیالوما منتقل میگردد .تگخیص تیرریوز
عمدتاً بر اساس عالیم بالینی و ززمایش میکروسکوپی است .امروزه برای تگخیص قطعی از ززمون مولکولی  PCRاستفاده میشود .با توجی
بی اهمیت تیرریوز گاوی هدف از این پژوهش تگخیص موارد تیرریا زنوالتا از گاوهای مگکوک بی تیرریوز در استان قزوین با روش مگاهده
میکروسکوپی و  PCRبود .از مجموع  6۸راس گاو دارای عالیم بالینی خونگیری بی عمل زمد .از نمونیهای خون اسمیر تهیی و بی روش
گیمسا رنگ زمیزی شد .نمونیهای مثبت برای تگخیص مولکولی بررسی شدند .از نمونیهای خون با روش فنل کرروفرم  DNAاستخراج
شد و ززمون  PCRتوسط پرایمرهای  Tams 18s rRNAانجام شد سپس محصول  PCRیک نمونی تعیین توالی شد .بر اساس نتایج بی
دست زمده تیرریا زنوالتا در گسترش خون  41/1۸( 2۸درصد) نمونی از  6۸نمونی خون با میکروسکوپ نوری مگاهده گردید درحالی کی
تمام نمونیها در ززمون  PCRمثبت بودند .زنالیز بالست بر اساس توالی ژن  18S rRNAدر یک جدایی ایرانی  99/1درصد تگابی نگان
داد .بر اساس نتایج بی دست زمده تیرریا زنوالتا شیوع باالیی در گاوهای استان قزوین دارد .پیگنهاد می شود مطالعا بیگتر در این زمینی
برای ارزیابی صحیحتر بیماری در ایران صور گیرد.
واژههای کلیدی :تگخیص مولکولی تیرریا زنوالتا قزوین گاو.

مقدمه
تیرریوز بیماری انگری تکیاختیای از شاخی اپی-
کمپرکسا ) ,(Apicomplexaراستی پیروپالسمیدا
) (Piroplasmidaو خانواده تیرریده ) (Theileridaeو
جنس تیرریا است کی بی وسیری کنیهای ایکسودیده در
سمداران وحگی و اهری سبب ایجاد بیماری تیرریوز
میگردد ()24؛ اهمیت بیماریزایی این تکیاختی در
نگخوارکنندگان نظیر گاو گوسفند و بز بیگتر از سایر
میزبانهاست گونیهای مهم تیرریا در گاو شامل تیرریا

پاروا تیرریا زنوالتا تیرریا اورینتالیس تیرریا سرژانی تیرریا
موتانس تیرریا ولیفرا و تیرریا تاروتراجی هستند .در این
میان دو گونی مهم شامل تیرریا پاروا عامل تب سواحل

شرقی ) (East Coast Feverو تیرریا زنوالتا عامل
تیرریوزیس گرمسیری ) (Tropical Theileriosisهستند.
عریرغم ترفا نسبتاً کمترگونی تیرریا زنوالتا نسبت بی
تیرریا پاروا ولی احتمال واگیری باال و زلودگی طوالنی بی
صور حامل اهمیت بررسی این تک یاختی را خاطر نگان
میکند ( .)27بیماری تیرریوز با عالیم تب بزرگی غدد
لنفاوی زنمی پیشرونده زردی بیقراری و بیاشتهایی
مگخص میشود ( .)17معموال بی منظور تگخیص گونی-
های تیرریا از مگاهده میکروسکوپی خون با رنگ زمیزی
گیمسا استفاده میگردد ( .)23تگخیص میکروسکوپی
تیرریا بی دلیل شباهت گونیها مگکل است همچنین این
ززمون نسبت بی روشهای دیگر حساسیت و ویژگی
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کمتری دارد لذا از ززمونهای دیگر نظیر ززمونهای
سرولوژیکی و مولکولی بی منظور تگخیص استفاده می-
گردد .تیرریوز در ایران برای اولین بار در سال  1314با
ورود  16راس گاو از فرانسی و ترف شدن  12راس از زنها
جرب توجی کرد .از سال  1315پژوهش در باره شناسایی
عامل بیماری شروع شد و تیمی بی سرپرستی دلپی
مگخص کردند کی عامل تیرریوز حاد در ایران تیرریا زنوالتا
است ( .)10در ایران این بیماری بی صور اندمیک در گاو
و گوسفند گزارش شده است ( Bazargani .)2۸و همکاران
در سال  1366میزان زلودگی بی تیرریوز در گاوهای استان
تهران را در  95رأس گزارش کردند ( Khodabandeh .)4و
همکاران میزان زلودگی بی تیرریا زنوالتا را بی روش
مولکولی در شهرستان یزد  11درصد ( )14و
 Hoghooghi-Radو همکاران در استان گرستان 7/5
درصد گزارش کردند ( )12درحالی کی در بررسی  Aziziو
همکاران در شهرکرد میزان زلودگی بی همین روش 40
درصد مگخص گردید ( Hajihassani .)3و همکاران در
بررسی خود نگان دادند میزان زلودگی دراستان کردستان
تقریبا بی همین میزان ( 44/2درصد) بود ( . )9تاکنون
مطالعی ای در زمینی شناسایی گونی تیرریا در گاو در استان
قزوین صور نگرفتی است لذا هدف از این مطالعی
بررسی میزان زلودگی بی تیرریا زنوالتا در گاوهای مگکوک
بی تیرریوز در استان قزوین با روشهای مگاهده
میکروسکوپی و بررسی مولکولی دو ژن 18S rRNA
وTheileria annulata merozoite surface ( Tams
 )antigenاست.
مواد و روش کار
در فصول بهار و تابستان از  6۸راس گاو دارای عالیم
بالینی مگکوک بی تیرریوز (باال رفتن درجی حرار تورم
غدد لنفی نبود اشتها تغییر رنگ مخاط چگم الغری
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مفرط کم خونی) نمونی گیری انجام شد .پس از ثبت
مگخصا دامها محل تزریق ضدعفونی شده و از ورید
مارجینال گوش و همچنین ورید وداجی خونگیری بی
عمل زمد .نمونیهای خون از ورید وداج در مادهی ضد
انعقاد  EDTAو در کنار یخ نگیداری و فوراً بی ززمایگگاه
منتقل شد و تا زمان ززمایش در دمای  -20درجی
نگیداری گردید .از نمونیهای خون ورید مارجینال گوش
اسمیر تهیی و پس از فیکساسیون بی روش گیمسا رنگ
زمیزی شد .اسمیرهای خون از نظر وجود پیروپالسم تیرریا
بررسی میکروسکوپی شدند .از نمونیهای ورید وداج
استخراج  DNAپس از افزودن بافر لیز کننده با روش فنل
کرروفرم صور گرفت ()22؛ برای این منظور پس از
سانتریفوژ بی پرت محرول پروتئیناز  Kو  SDSاضافی
گردید .در ادامی فنل  -کرروفرم  -ایزوزمیل الکل اضافی شد
و ترسیب با اتانل صور گرفت .پس از افزودن بافر TE1%
بی  DNAنمونیها ززمون  PCRبا استفاده از پرایمرهای
طراحی شده دو ژن  18S rRNAو  Tamsروی نمونیها
انجام شد.
ززمون  :PCRحجم نهایی هر واکنش برابر با 50
میکرولیتر کی متگکل از  1/5میکرولیتر MgCl2 50 Mm
 5میکرولیتر  1 PCR buffer 10Xمیکرولیتر dNTPs
 1 Mix 10Mmمیکرولیتر 5 Taq DNA polymerase
میکرولیتر ( DNAسیناژن ایران) الگو و  2/5میکرولیتر از
هر پرایمر (سیناژن ایران) و  31/5میکرولیتر زب مقطر
دوبار تقطیر بود .از زب مقطر بی عنوان کنترل منفی و از
سویی واکسینال تیرریا زنوالتا بی عنوان کنترل مثبت
استفاده شد .پرایمرهای  Tams1در جدول  1درج شده
است .برای این منظور توالی ژن با نرم افزار زنالین از
 NCBIگرفتی شد و پرایمر اختصاصی بر اساس توالی ژن-
های  Tams1و  18s rRNAبا نرم افزار Gene Runner
ویرایش  3/05طراحی شد.
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جدول  -1پرایمرهای  Tams1و  18s rRNAبرای تگخیص تیرریا زنوالتا

توالی نوکرئوتیدی پرایمر

نام ژن

F: GATGTTGTCCAGGACCACCCTCAAG
R: GATAAGTTGTTACGAACATGG
F: CAGATACCGTCGTAGTCC
R: CCTTGTTACGACTTCTCC

Tams1
18s rRNA

برنامی  PCRشامل دناتوراسیون اولیی  95درجی
سانتیگراد برای  5دقیقی  35سیکل  1دقیقی در 95
درجی  45ثانیی در  52درجی سانتیگراد  1دقیقی در 72
درجی سانتیگراد و متعاقب زن گسترش برای  10دقیقی در
دمای  72درجی سانتیگراد بود سپس محصول  PCRبا
لودینگ بافر مخروط و درون چاهکهای ژل زگاروز 1
درصد ریختی شد و پس از الکتروفورز با اتیدیوم بروماید
( 0/5میکروگرم در میریلیتر) رنگزمیزی گردید در نهایت
با دستگاه ژل داک عکسبرداری انجام شد .محصول PCR
یک نمونی با کیت رش ) (Roche, Germanتخریص و بی
همراه پرایمر رفت و برگگت برای تعیین توالی بی شرکت
سیناکرون ) (SinaClon Iran, Tehranفرستاده شد و
توالییابی بی صور دو طرفی انجام گرفت .بی منظور تعیین

11

10

9

8

7

6

اندازه محصول
))Bp

)(GenBank

۸71

Z48739

770

EU08380

شماره دسترسی

تگابی توالی ژنومی با توالیهای مرجع بی سایت
وارد و برنامی بالست ) (BLASTاجرا گردید.

NCBI

نتايج
از  6۸رأس گاو با عالیم بالینی در  2۸رأس (41/1۸
درصد) زلودگی بی تک یاختی تیرریا مگاهده شد .در این
پژوهش در ززمون  PCRبرای ژن  18S rRNAاندازه قطعی
 770جفت باز برای تمامی نمونیها تکثیر شد کی تایید
کننده عفونت پیروپالسمی است (شکل )1-همچنین
نتایج ززمون  PCRبرای ژن  Tams1در همی موارد قطعی
 ۸71جفت باز تکثیر پیدا کرده بود کی تایید کننده عفونت
با تیرریا زنوالست (شکل  .)2نتایج زنالیز بالست نگان داد
کی بر اساس توالی ژن  18S rRNAدر جدایی ایرانی در
 99/1درصد با توالی تیرریا زنوالتا ثبت شده در ژن بانک
( (KF429799تگابی دارد.
5

4

3

2

1

1000bp
770bp

شکل  -1نتایج ززمون  PCRبرای ژن  18s rRNAدر نمونیهای مگکوک بی تیرریوز گاوی
چاهک  1مارکر  1Kbچاهک  2کنترل مثبت سویی واکسن تیرریوز گاوی چاهک  11-3نمونیهای مگکوک استان قزوین
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شکل  -2نتایج ززمون  PCRبرای ژن Tams1در نمونیهای مگکوک بی تیرریوز گاوی
چاهک  1نمونی مگکوک استان قزوین چاهک  2کنترل منفی چاهک  3کنترل مثبت سویی واکسن تیرریوز گاوی چاهک  4نمونی مگکوک استان
قزوین چاهک  5خالی چاهک  6مارکر .1Kb

بحث
بیماری تیرریوز توسط تکیاختی داخل سرولی تیرریا
ایجاد میشود کی عمدتا نگخوارکنندگان را درگیر میکند.
این تکیاختی دارای چندین گونی است .یکی از مهمترین
گونیها در گاو تیرریا زنوالتاست .تیرریوز نی تنها موجب
کاهش تولید شیر گوشت و مرگ و میر میشود ( )2برکی
مخارج اضافی مبارزه با کنی را بی صنعت دامداری وارد می-
کند .در ایران نیز بیماری اهمیت فوق العادهای دارد ( )9و
بی صور اندمیک نی تنها در گاو برکی در گوسفند نیز
گزارش شده است ( .)2۸در بررسی  Ranjbar-Bahadoriو
همکاران از  100رأس گاو مگکوک بی تیرریوز  90رأس
زلوده بی تیرریوز تگخیص داده شد کی نگاندهنده زلودگی
باالی بی تیرریا زنوالتا بود ( .)1۸در بررسی  Jampourو
همکاران در شهرستان گرمسار از  211رأس گاو مگکوک
 119رأس ابتال بی تیرریا را نگان دادند کی تأیید کننده
بررسی قبری بود ( .)13ززمونهای متعددی برای تگخیص
تیرریوز وجود دارد کی هر کدام دارای معایب و مزایایی
هستند .بسیاری از مطالعا صور گرفتی در زمینی
تگخیص تیرریا بر اساس ززمایش میکروسکوپی و مگاهده
اشکال پیروپالسمی در گسترشهای خونی انجام شدهاند.
از مزایای این روش میتوان زسان سریع و کم هزینی بودن
و عدم نیاز بی امکانا خاص نام برد اما این ززمون
حساسیت و ویژگی کمی در مقایسی با ززمونهای دیگر
(ززمون مولکولی) دارد همچنین تگخیص صحیح موارد
ابتال بی تیرریوز نیاز بی تجربی باالیی دارد البتی روشهای
110

دیگری برای تگخیص موارد تیرریوز وجود دارد کی میتوان
کمپرمان
بی روشهای سرولوژیک ثبو
)(CFTایمنوفرورسانت غیرمستقیم ) (IFATو الیزا
)  (ELISAو روشهای مولکولی Real-time PCR RLB
1( PCR-RFLPو  5و  6و  20و  )26و روش LAMP
( )21اشاره کرد Morshedi .و همکاران در ززمون االیزا
بررسی کردند کی از مجموع  56گاو با عالیم بالینی در 75
درصد موارد زلودگی با تیرریا زنوالتا گزارش شد (.)16
 Heidarpourو همکاران میزان زلودگی بی تیرریا را با
ززمون  56 RFLP-PCRدرصد گزارش کردند (.)11
در این مطالعی از روش ززمایش مستقیم و مولکولی
برای تگخیص استفاده گردید .نتایج نگان داد میزان
زلودگی با تیرریا زنوالتا در ززمایش مستقیم  41/1۸درصد
از موارد مگکوک بی تیرریوز بود همچنین در تمامی موارد
مثبت ززمایش میکروسکوپی ززمون  PCRنیز مثبت شد
کی تایید کننده عفونت با این تکیاختی است Razmi .و
 Khodaverdiدر سال  200۸میزان زلودگی بی تیرریا
زنوالتا را در 35گاو دارای با عالیم بالینی شهرستان مگهد
بی دو روش میکروسکوپی و  PCRبررسی کردند .از مجموع
موارد بررسی شده  2۸/5( 10درصد) و  1۸مورد (51/4
درصد) بی ترتیب با روش میکروسکوپی و  PCRمثبت
گزارش شدند ( Heidarpour .)19و همکاران نیز ارزیابی
در پنج ناحیی نیمی شرقی ایران (زابل الر فردوس سمنان
و گرگان) بی عمل زوردند کی نتیجی مگابهی بی دست زمد
( )11کی نگان دهنده اختصاصیت بیگتر  PCRاست .در
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مجموع ززمونهای مولکولی مناسبترین روش برای
 این ززمون دارای.تگخیص و تفریق گونیهای تیرریا است
حساسیت و ویژگی باالیی است و مقادیر بسیار کم عفونت
در نمونی قابل تگخیص است عالوه بر این روش مولکولی
میتواند موارد حامل را نیز شناسایی کند کی در روشهای
 در اکثر مطالعا.)25( ززمایش مستقیم امکانپذیر نیست
 درPCR انجام شده بی منظور تگخیص تیرریا با ززمون
 استفاده شده است اما18S rRNA میزبانان مخترف از ژن
 نیز در برخی مطالعا بی منظور تفریق گونیTamsژن
 و7( های تیرریا زنوالتا از سایر گونیها استفاده شده است
 مثبت18S rRNA  در این بررسی در تمامی موارد.)15
 مثبت شد کی تأیید کننده عفونتTams نتیجی ززمون ژن
 در مطالعی حاضر گونی تیرریا زنوالتا با.با تیرریا زنوالتا است
 تگخیص دادهTams1  و18S rRNA استفاده از ژنهای
شد لذا میتوان با استفاده از این ژنها و با طراحی پرایمر
 در حداقل زمانMultiplex PCR اختصاصیتر با انجام
ممکن با هزینی کمتر بی صور اختصاصی برای تمایز گونی
 از.های تیرریا بیویژه در مناطق با شیوع باال استفاده کرد
سوی دیگر با توجی بی موارد باالی زلودگی با تیرریا زنوالتا
در ایران و در نظر گرفتن بررسیهای محدود بی برخی از
استانها با ززمونهای مخترف و معطوف شدن مطالعا
روی برخی میزبانها و نیز مطالعا محدودی کی در انسان
صور گرفتی است پیگنهاد میشود مطالعا بیگتر در
این زمینی صور گیرد تا با داشتن اطالعا اپیدمیولوژیک
دقیقتر تدابیر مناسبتری برای کنترل و پیشگیری از این
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Summary
Bovine theileriosis is one of the most important parasitic diseases in Iran which causes severe
economic losses through decreasing weight, milk production and increased mortality. The causative
agent, Theileria annulata, is transferred by the ticks of genus Hyalomma. Diagnosis of theileriosis is
based on clinical signs, microscopic examination. Nowadays, molecular biology methods like PCR are
used for detection. Given the importance of bovine theileriosis, the aim of this study was diagnosis of
T. annulata from suspected bovine with theileriosis in Qazvin province using microscopic examination
and PCR. Out of 68 dairy cattle with clinical symptoms were taken from blood samples. Then the
blood smear was prepared and stained with Giemsa dye. Positive samples were incorporated for
molecular studies. DNA of blood was extracted using phenol/chloroform/isoamyl alcohol and
performed PCR using specific primers of Tams1 and 18S rRNA genes. Then, the PCR product of one
sample was sequenced. Based on the obtained results, out of 68 in 28 (41.18%) blood samples was
observed Theileria annulata by light microscopy, whereas all of the samples were positive by PCR.
BLAST analyses based on the 18S rRNA gene sequence of the Iranian isolate determined the 99.1%
identity. Based on the obtained results, T. annulata had a high frequency in cattle of Qazvin province.
It is suggested that further studies be conducted in this field in order to obtain more accurate estimates
of disease in Iran.
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