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تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی ،تیلریا اویس و تیلریا آنوالتا در
گوسفند با روش مولکولی PCR
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چکیده
زمینۀ مطالعه :تیلریوز گوسفندی یک بیماری تکیاختهای مهم در گوسفند و بزها در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری میباشد که باعث ضرر اقتصادی فراوانی در
صنعت دامپروری میشود.
هدف :هدف از این مطالعه ،تشخیص تفریقی گونههای تیلریا در گوسفند با استفاده از روش  PCRبود.
روشکار :تعداد  222نمونه خون گوسفند جهت تشخیص و تفریق گونههای تیلریا مورد بررسی قرار گرفتند .از نمونههای خون ،استخراج  DNAانجام گرفت و نمونههای
 DNAبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی که از روی سه ژن  TamS1 ،18S rRNAو  TaSpطراحی شده بودند تکثیر داده شدند.
نتایج :در این مطالعه ،از  222نمونه مورد بررسی 22 ،نمونه ( 21درصد) آلوده به جنس تیلریا بودند و هیچکدام از نمونهها آلودگی به بابزیا نداشتد .همچنین از این 22
نمونه مثبت ،تعداد  22نمونه ( 57/1درصد) فقط آلودگی به گونه تیلریا اویس ،تعداد  12نمونه ( 28/5درصد) فقط آلودگی به تیلریا لستوکاردی و  2نمونه ( 2/7درصد)
فقط آلودگی به تیلریا آنوالتا داشتند 2 .نمونه ( 9/5درصد) نیز آلودگی همزمان به تیلریا اویس و تیلریا لستوکاردی داشتند .نتایج تعیین توالی نشان داد که محصوالت
 PCRژن  18S rRNAتیلریا لستوکاردی به ترتیب شباهت  99و  95درصدی با محصوالت  PCRژن  18S rRNAتیلریا آنوالتا و تیلریا اویس دارد .ژن TamS1
تیلریا لستوکاردی و تیلریا آنوالتا شباهت  86درصدی را نشان دادند .همچنین ژن  TaSpتیلریا اویس در مقایسه با تیلریا آنوالتا و تیلریا لستوکاردی به ترتیب شباهت
 96و  86درصدی را نشان داد.
نتیجهگیری نهایی :مطالعه سه ژن تحت آزمایش در بررسی حاضر نشان داد که می توان از ژن های  TamS1و  TaSpبه منظور تشخیص اختصاصی تیلریا با روش
واکنش زنجیره ای پلیمراز ( )PCRاستفاده نمود.
کلمات کلیدی :تیلریا ،تیلریوز ،PCR ،تشخیص تفریقی ،گوسفند
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.

نویسنده مسئول پرویز شایان ،مرکز کنه و بیماریهای منتقله از آن ،گروه انگل شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،ایران
پست الکترونیکیpshayan@ut.ac.ir :

مقدمه
گونه های غیر بیماریزا یا بیماریزای خفیف شامل تیلریا اویس،
تیلریا آنوالتا و تیلریا سپارتا می باشند (.)13،12،22

گونه های تیلریا  ،نشخوارکنندگان اهلی و وحشی را در مناطق
گرمسیری و تحت گرمسیری آلوده می کنند .تاکنون حداقل 6
گونه تیلریا در نشخوارکنندگان کوچک گزارش شده است که
شامل سه گونه بیماریزا می باشد .تیلریا لستوکاردی که عامل
تیلریوز بدخیم می باشد و تیلریا لونشونی و تیلریا اولینبرگی که
به عنوان عوامل بیماریز ا در گوسفندان چین گزارش شده اند .اما

انگل تیلریا مشابه دیگر تک یاخته های اپی کمپلکسا دارای
چرخه زندگی پیچیده می باشد .که شامل  3مرحله اسپروگونی،
مروگونی و گامتوگونی می باشد ( .) 16تعدادی از گونه های کنهها
ازجمله هیالوما ،همافیزالیس ،آمبلیوما و رپی سفالوس
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اسپروزوئیت های این تک یاخته را به میزبانان پستاندار منتقل
می کنند (.)1،16،22
در ایران تاکنون در نشخوارکنندگان کوچک گونه های
تیلریا لستوکاردی ،تیلریا اویس و تیلریا آنوالتا گزارش شده است.
تیلریا لستوکاردی در نقاط مختلف ایران خصوصاً مناطق غرب و
جنوب غربی گزارش شده است درحالیکه تیلریا اویس در تمام
کشور مشاهده شده است (  .)13،12،22تیلریا آنوالتا نیز اخیراً در
چند مطالعه در گوسفند و بز در ایران گزارش شده است (،22
.)17
تیلریوز باعث ضرر و زیان اقتصادی فراوانی در صنعت
دام پروری می شود .عمده ترین ضرر اقتصادی ناشی از تیلریا
لستوکاردی ،مرگ ومیر حاصل از آلودگی با اینگونه تیلریا
می باشد ( .) 5،13عامل انتقال این گونه تیلریا کنه ی هیالوما
آناتولیکوم آناتولیکوم می باشند ( .)15،39عده ای از محققین
معتقدند که تیلریا لستوکاردی به وسیله رپی سفالوس بورسا و
احتماالً رپی سفالوس سانگوئی نوس نیز منتقل میشود ( .)27اما
تیلریا اویس به وسیله گونه های کنه رپی سفالوس بورسا (،)1
رپی سفالوس اورتسی ( )22و رپی سفالوس سانگوئی نوس ()37
منتقل میشود (.)26
به منظور تشخیص تیلریوز روش های مختلفی استفاده شده
است ازجمله نشانه های بالینی ،آنالیز میکروسکوپی خون با
رنگ آمیزی گیمسا ،تست های سرولوژیکی و روش های مولکولی
بر اساس آنالیز  .)22،35( DNAروش های مولکولی ازجمله
 PCRجزو روش های بسیار مناسب جهت تشخیص و تفریق
گونه های تیلریا می باشد (.)9،22
هدف از این مطالعه ،بررسی میزان آلودگی به گونه های
تیلریا و تشخیص و تفریق آنها با استفاده از سه ژن 18S
 TamS1 ،rRNAو  TaSpو مقایسه تفاوت های بین آن ها
می باشد.

مواد و روشکار
نمونه های خون :در این مطالعه تعداد  222نمونه خون
گوسفند موردبررسی قرار گرفت که در گروه انگل شناسی
دانشکده دامپزشکی جمع آوری شده بود .نمونه ها در الکل 72
درصد نگه داری شدند که قبل از استخراج  DNAبهطور کامل
الکل گیری شدند.

استخراج  :DNAعملیات استخراج  DNAبا استفاده از
کیت (  ) DNA extraction Kit, MBST, Iranبر اساس
دستورالعمل شرکت سازنده انجام گرفت .به طور خالصه ،به هر
 122میکرو لیتر نمونه خون  182میکرو لیتر بافر لیز کننده
اضافه گردید .سپس به این مجموعه  22میکرو لیتر پروتئیناز K
جهت دناتوره کردن پروتئین ها اضافه گردید و به مدت  12دقیقه
در  55درجه سانتی گراد انکوبه شدند .سپس به هر نمونه 362
میکرو لیتر محلول بایندینگ اضافه شد و بعد از ورتکس کردن
به مدت  12دقیقه در  72درجه سانتی گراد انکوبه شدند .پس از
اضافه کردن  272میکرو لیتر اتانول  72و ورتکس کردن ،کل این
مجموعه به ستون های  MBSTریخته شدند و با دور 2222
سانتریفوژ شدند .بعد از دو بار شستشو با بافر شستشو ،با اضافه
کردن  122میکرو لیتر بافر حل کننده و انکوبه کردن آن ها در
دمای آزمایشگاه ،با دور  6222سانتریفیوژ شد و  DNAاستخراج
گردید .نمونه های  DNAتا مراحل بعدی در دمای انجماد -22
نگه داری شدند.
روش  :PCRدر مطالعه حاضر به منظور تائید استخراج
صحیح  ، DNAبا استفاده از پرایمرهای  P1/P2مستخرج از ژن
بتا اکتین گوسفندی (شماره دسترسی در ژن بانک )U39357
 PCRانجام شد .برای انجام  12 ،PCRنانوگرم 2 ،DNA
میکرولیتر از هر کدام از آغازگرها ( 22میکرومالر) 2 ،میکرولیتر
 12( dNTPمیلی موالر از هر نوکلئوتید) 3 ،میکرولیتر
 52( MgCl2میلی موالر) 12 ،میکرولیتر x PCR buffer12
و  2/5میکرولیتر (U Taq polymerase 2/5سیناژن ،ایران)
در حجم نهایی  122میکرولیتر استفاده شد .واکنش زنجیرهای
پلیمراز در دستگاه ترموسایکلر ( MWG Biotech,
 ) Germanyبا استفاده از برنامه زیر انجام گرفت.
 5دقیقه در دمای  95درجه سانتیگراد جهت جداسازی کامل
دو رشته  ،DNAسپس در  32سیکل به ترتیب در  92درجه
سانتیگراد به مدت  25ثانیه (جهت جداسازی ثانویه  25 ،)DNAثانیه
در دمای  62درجه سانتیگراد (جهت اتصال پرایمرها به قسمت مکمل)،
 25ثانیه در  72درجه (جهت انجام واکنش همانندسازی) صورت
پذیرفت .سپس یک سیکل به مدت  7دقیقه در  72درجه سانتیگراد
(جهت همانندسازی کامل) انجام شد .محصول  PCRمورد انتظار با
استفاده از این پرایمرهای ژن بتا اکتین گوسفندی  686 bpبود.
تکثیر ژن  18S rRNAتیلریا :بهمنظور تشخیص نمونههای
خون آلوده به گونههای تیلریا و بابزیا قسمتی از ژن 18S rRNA
9
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با استفاده از پرایمرهای  P3/P4تکثیر داده شدند .این جفت پرایمر
بر اساس توالی نوکلئوتیدی ژن  18S rRNAطراحی گردید که در
همهی گونههای تیلریا و بابزیا مشترک هستند و میتوان با این
جفت پرایمر جنس تیلریا را از بابزیا تفریق نمود .واکنش PCR
مشابه با ژن بتا اکتین انجام شد با این تفاوت که دمای آنیلینگ
برای پرایمرهای  P3/P4در محدوده  52درجه سانتیگراد بود.
محصول  PCRمورد انتظار برای گونههای تیلریا  232-226 bpو
برای گونههای بابزیا  222-389 bpبود.
 :Semi-nested PCRپس از تشخیص گونههای تیلریا،
روی محصوالت  PCRحاصل از پرایمرهای  P3/P4روش Semi-
 nested PCRجهت تشخیص تفریقی گونههای تیلریا انجام شد.
بدین منظور دو پرایمر فوروارد شامل  P5که اختصاصی گونهی
تیلریا اویس میباشد و  P6که اختصاصی گونههای تیلریا
لستوکاردی و تیلریا آنوالتا میباشد .پرایمر  P4بهعنوان ریورس
استفاده شد .محصول  PCRمورد انتظار برای پرایمرهای P5/P4
و  P6/P4به ترتیب  228 bpو  237 bpبود .همچنین دمای
آنییلینگ برای هر دو جفت پرایمر  52درجه سانتیگراد بود.

 PCRروی ژن  :Tams1با توجه به اینکه با روش
 Semi-nested PCRو توسط ژن  18S rRNAنمی توان
تیلریا آنوالتا را از تیلریا لستوکاردی تفریق کرد .جهت تفریق این
دو گونه تیلریا از ژن  Tams 1استفاده شد .بدین منظور دو
پرایمر فوروارد و یک پرایمر ریورس مشترک بین دو گونه تیلریا
روی ژن مذکور طراحی شد .پرایمر  P7که اختصاصی تیلریا
لستوکاردی می باشد (شماره دسترسی در بانک ژنتیک
 ،)AJ006448.1پرایمر  P8که اختصاصی تیلریا آنوالتا میباشد
(شماره دسترسی در بانک ژنتیک  )AB917302.1و پرایمر P9
که پرایمر ریورس می باشد و بین ژن  Tams1هر دو گونه تیلریا
لستوکاردی و آنوالتا مشترک می باشد .واکنش زنجیره ای پلیمراز
با استفاده از جفت پرایمرهای  P7/P9و  P8/P9بهطور جداگانه
و به ترتیب با دمای آنیلینگ  62و  52درجه سانتی گراد انجام
پذیرفت .محصول  PCRمورد انتظار روی ژن  Tams1برای
تیلریا لستوکاردی و تیلریا آنوالتا به ترتیب  762و  782 bpبود.

جدول  .1لیست پرایمرهای استفاده شده.
نام پرایمر
P1

نام ژن

شماره دسترسی

ovine β-actin

U39357

توالی نوکلئوتیدی

محصول )bp( PCR

5′-ATCACTGCCCTGGCACCCAG-3′

P2
AF081135
P3

5′-CTGGAGACACTGAGCAGTCTG-3′
5′-CACAGGGAGGTAGTGACAAG 3′

686

Theileria spp. 426-430

GU726904
AY260178
P4

5′-CTAAGAATTTCACCTCTGACA-3′

Babesia spp. 389-402

18S rRNA
AF081135
P5

5′- CTTTACGAGTCTTTGCATTG-3′

T. ovis
228

P6

GU726904

5′- ATTGCTTGTGTCCCTCCG-3′

T. lestoquardi 237

P7

AJ006448.1

5′-GTGCCGCAAGTGAGTCA-3′

T. lestoquardi 760

AB917302.1

5′-ATGCTGCAAATGAGGAT-3′

AJ006448.1

5′-GGAATGATGAGAAGACGATGAG-3′

common reverse primer

AJ316260.1

5′-CACATATCCAAGTTTCAGTC-3′

1162

P8

ms1

T. annulata
780

P9
P10
TaSp
P11

12

AY274335

5′-TTCGTTAATGCGAGAAAAAGAG-3′

common reverse primer
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تصویر  .1نتایج  PCRروی ژنهای  TamS1 ،18S rRNA ،β-actinو  TaSpگونههای تیلریا .a .تکثیر ژن بتا اکتین با استفاده از پرایمرهای ( :1 .)P1/P2مارکر ،2 ،100 bp
 :5 ،2 ،3محصول  PCRحاصل از جفت پرایمر  .b .P1/P2تکثیر ژن  18S rRNAتیلریا با استفاده از جفت پرایمر ( :1 .)P3/P4مارکر  2 .100 bpتا  :7محصول  PCRحاصل
از جفت پرایمر  :8 .P3/P4کنترل منفی .c .محصول واکنش  Semi-nested PCRحاصل از جفت پرایمر ( :1 .)P5/P4کنترل منفی 2 .تا  :5محصول  PCRحاصل از
پرایمرهای  P5/P4که اختصاصی تیلریا اویس میباشند :6 .مارکر  .d .100 bpمحصول واکنش  Semi-nested PCRحاصل از جفت پرایمر ( 1 .)P6/P4و  :2محصول PCR
حاصل از پرایمرهای  P6/P4که اختصاصی تیلریا لستوکاردی یا تیلریا آنوالتا میباشند :3 .کنترل منفی :2 .مارکر  :1 .e .100 bpکنترل منفی 2 .و  :3تکثیر ژن TamS1
با جفت پرایمر  P7/P9که اختصاصی تیلریا لستوکاردی میباشد :2 .مارکر  :1 .f .100 bpمارکر  2 .100 bpو  :3تکثیر ژن  TamS1با جفت پرایمر  P8/P9که اختصاصی
تیلریا آنوالتا میباشد :1 .g .مارکر  :2 .100 bpتکثیر ژن  TaSpتیلریا با استفاده از جفت پرایمر .P10/P11
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تکثیر ژن  :TaSpپس از تشخیص تفریقی گونههای تیلریا با
استفاده از روشهایی که توضیح داده شد؛  PCRبر روی ژن TaSp
با استفاده از پرایمرهای اختصاصی این ژن ،روی نمونههای آلوده به
گونههای تیلریا لستوکاردی ،تیلریا اویس و تیلریا آنوالتا انجام
پذیرفت .بدین منظور با استفاده از جفت پرایمر  P10و  P11که
مشترک بین سه گونه ذکرشده میباشد ،ژن  TaSpاینگونهها
تکثیر داده شد.
اطالعات مربوط به پرایمرهای استفاده شده در این مطالعه در
جدول  1نشان داده شده است.
تعیین توالی نوکلئوتیدی :تعداد دو نمونه از هرکدام از
محصوالت  PCRگونههای مختلف تیلریا حاصل از ژنهای 18S
 Tams1 ،rRNAو  ،TaSpجهت تعیین ترادف نوکلئوتیدی به
شرکت تکاپوزیست ارسال گردید.

نتایج
در مورد تعدادی از  DNAهای استخراجشده با استفاده از
جفت پرایمر  P1/P2ژن بتا اکتین ،واکنش زنجیرهای پلیمراز انجام
شد و DNAهای استخراجشده مورد تائید قرار گرفتند (تصویر.)a،1
سپس به منظور یافتن نمونه های آلوده به گونه های تیلریا و
بابزیا ،همه ی نمونه  DNAهای استخراج شده با استفاده از جفت
پرایمر  P3/P4اختصاصی ژن  ، 18S rRNAتکثیر داده شدند.
از  222نمونه موردبررسی 22 ،نمونه آلوده به گونه های تیلریا
بودند و آلودگی به بابزیا مشاهده نشد (تصویر .)b ،1به منظور
تشخیص تفریقی گونه های تیلریا ،محصوالت  PCRحاصل از
جفت پرایمر  ، P3/P4با استفاده از پرایمرهای اختصاصی به روش
 Semi-nested PCRتکثیر داده شدند .بدین صورت که با
استفاده از پرایمرهای ( P5اختصاصی تیلریا اویس) و P6
(اختصاصی تیلریا لستوکاردی و تیلریا آنوالتا) بهعنوان پ رایمرهای
فوروارد و پرایمر  P4به عنوان پرایمر ریورس بدین منظور استفاده
شدند .از  22نمونه آلوده به تیلریا که با روش Semi-nested
 PCRبررسی شدند 22 ،نمونه با جفت پرایمر  P5/P4تکثیر
داده شدند یعنی  22مورد از  22نمونه موردبررسی ،تیلریا اویس
بودند (تصویر 12 .)c ،1نمونه نیز با استفاده از جفت پرایمر
 P6/P4مثبت شدند که نشان دهنده آلودگی به تیلریا
لستوکاردی یا تیلریا آنوالتا می باشند (تصویر 2 .)d ،1نمونه نیز
12

آلودگی توأم تیلریا اویس با تیلریا لستوکاردی یا تیلریا آنوالتا
داشتند یعنی هم با جفت پرایمر  P5/P4و هم  P6/P4مثبت
بودند.

با توجه به شباهت بسیار باالی ژن  18S rRNAدر تیلریا
لستوکاردی و تیلریا آنوالتا ،بهمنظور تفریق این دو گونه از هم ،از
ژن  Tams1استفاده گردید .بدین منظور  12نمونهای که با استفاده
از ژن  18S rRNAو روش  ،Semi-nested PCRتیلریا
لستوکاردی یا تیلریا آنوالتا مثبت بودند و همچنین  2نمونهای که
آلودگی توأم تیلریا اویس و تیلریا لستوکاردی یا تیلریا آنوالتا داشتند
با استفاده از پرایمرهای  P7/P9و  P8/P9که به ترتیب اختصاصی
تیلریا لستوکاردی و تیلریا آنوالتا بودند ،تحت  PCRقرار گرفت .از
 12نمونهی موردبررسی 12 ،نمونه به تیلریا لستوکاردی و  2نمونه
به تیلریا آنوالتا آلوده بودند .همچنین با استفاده از این دو جفت
پرایمر 2 ،نمونهای که آلودگی توأم داشتند بررسی شد و مشخص
گردید که هر  2نمونه آلوده به تیلریا لستوکاردی میباشند (تصویر،1
 .)e,fالزم به ذکر است که هیچکدام از نمونههای آلوده به تیلریا
اویس با استفاده از این دو جفت پرایمر تکثیر داده نشدند و PCR
آنها منفی شد.
پس از تشخیص تفریقی گونههای تیلریا با استفاده از
روش های  Semi-nested PCRروی ژن  18S rRNAو
 PCRروی ژن  ،Tams1ژن  TaSpهرکدام از این نمونه ها با
استفاده از پرایمرهای اختصاصی  P10/P11تکثیر داده شد
(تصویر.)g ،1
در پایان ،تعداد  2نمونه از هرکدام از محصوالت PCR
گونه های مختلف تیلریا حاصل از ژن های ،18S rRNA
 Tams1و  ، TaSpتعیین توالی شدند .نتایج تعیین توالی نشان
داد که محصوالت  PCRژن  18S rRNAتیلریا لستوکاردی به
ترتیب شباهت  99و  95درصدی با محصوالت  PCRژن 18S
 rRNAگونه های تیلریا آنوالتا و تیلریا اویس دارد .ژن TamS1
تیلریا لستوکاردی و تیلریا آنوالتا شباهت  86درصدی را نشان
دادند .و مقایسه نتایج تعیین توالی ژن  TaSpتیلریا اویس در
مقایسه با تیلریا آنوالتا و تیلریا لستوکاردی شباهت  96و 86
درصدی را نشان داد .تفاوت عمده ژن  TaSpتیلریا لستوکاردی
در مقایسه با دو گونه تیلریای دیگر در ناحیه  N-terminusاین
ژن م شاهده شد.

روح اله فتاحی و همکاران \ تشخیص تفریقی گونههای تیلریا در گوسفند

بحث
تیلریوز بیماری مهم گوسفندان در مناطق گرمسیری و نیمه
گرمسیری میباشد که بهوسیله تکیاخته خونی تیلریا ایجاد
میشود .این بیماری باعث خسارتهای اقتصادی فراوان در صنعت
دامپروری میشود ( .)23،22تیلریا لستوکاردی گونهی بسیار
بیماریزا در نشخوارکنندگان کوچک است که باعث بروز تیلریوز
بدخیم در نقاط مختلف دنیا ازجمله ایران میشود ( .)2،15یکی
دیگر از گونههای تیلریا در نشخوارکنندگان کوچک تیلریا اویس
است که شیوع نسبتاً زیادی در این میزبانها در ایران دارد .تیلریا
اویس غیر بیماریزا بوده و یا از بیماریزایی بسیار اندکی برخوردار
است ( .)31،38،39اخیراً در چندین مطالعه ،تیلریا آنوالتا نیز در
گوسفند و بز گزارششده است ( .)17،22اینگونه نیز در
نشخوارکنندگان کوچک غیر بیماریزا میباشد ( .)2تیلریوز حاد
دارای عالئم بالینی ازجمله تب باال ،تورم غدد لنفاوی ،مشکالت
تنفسی و مرگومیر باال میباشد .هرچند که مرگومیر باال بدون
عالئم بالینی مشخص نیز مشاهده میشود ( .)32تاکنون  3گونه
تیلریا شامل تیلریا لستوکاردی ،تیلریا اویس و تیلریا آنوالتا در
نشخوارکنندگان کوچک در ایران گزارششده است که دو گونهی
تیلریا لستوکاردی ،تیلریا اویس شیوع باالیی در نشخوارکنندگان
کوچک در ایران دارند (.)17 ،22

انگل و سپس پروتئینهای نوترکیب حاصل از ژنهای مختلف انگل
ازجمله  )29( TaSE ،)32( TaD ،)3( TaSpو TaHSP70
( )33مورداستفاده قرارگرفتهاند که با نتایج مختلفی همراه بودهاند.
در مقایسه این پروتئینهای نوترکیب ،تیتر بسیار باالی آنتیبادی
در برابر پروتئین نوترکیب  TaSpدر مقایسه با سایر پروتئینها
مشاهدهشده است ( .)33روشهای سرولوژیکی روشی مناسب برای
تشخیص فاز بیماری تیلریوز میباشند و میتوان با این روشها
حیواناتی را که قبالً مبتالبه تیلریوز شده و بهبودیافتهاند را از
عفونتهای تازه تفریق نمود .مهمترین مشکل در استفاده از
روشهای سرولوژیکی وجود واکنشهای متقاطع بین گونههای
مختلف تیلریا با همدیگر و با برخی انگلهای تکیاختهای خونی
دیگر میباشد ( .)7،18،21،22اما روشهای مولکولی منطبق بهترین
روش برای تشخیص تفریقی گونههای مختلف تیلریا میباشند.
روشهای مولکولی مختلفی برای تشخیص تفریقی گونههای تیلریا
استفادهشده است و این روشها دارای حساسیت و ویژگی بسیار
باالیی برای تشخیص تیلریوز میباشند .بهطوریکه با استفاده از
روش  PCRمیتوان حضور یک پیروپالسم را در یک میکرو لیتر
خون گوسفند تشخیص داد .این حساسیت باالی تشخیص تیلریا در
مطالعات مختلف گزارششده است (.)2،8،22
در نقاط مختلف دنیا روشهای مختلف مولکولی شامل
روشهای  RLB ،Real-time PCR ،PCR-RFLPو روش
 LAMPبهمنظور تشخیص گونههای تیلریا استفادهشده است
(.)22،25،28،32

روشهای مختلفی برای تشخیص تیلریوز استفادهشده است
شامل روشهای میکروسکوپی ،روشهای سرولوژی و روشهای
مولکولی .تشخیص تیلریوز در حال حاضر معموالً بر اساس عالئم
بالینی و مشاهده اشکال پیروپالسمی در گسترشهای خونی و
رنگآمیزی با گیمسا صورت میگیرد .از مزایای روشهای
میکروسکوپی میتوان بهآسانی ،سریع بودن و عدم نیاز به امکانات
زیاد نام برد .اما از محدودیتهای این روش نیز میتوان به عدم
تفریق گونههای مختلف تیلریا ،حساسیت و ویژگی پایین این روش
در مقایسه با روشهای دیگر ازجمله روشهای مولکولی و نیاز به
مهارت و تجربهی باالی فرد آزمایشکننده جهت تشخیص درست
تیلریوز را برشمرد (.)6،22،36،38

در اکثر مطالعات انجامگرفته بهمنظور تفریق گونههای تیلریا
از ژن  18S rRNAاستفاده گردیده است .بهطور مثال در ایران،
در مطالعهای که توسط  Heidarpour Bamiو همکاران در سال
 2229بر روی  122نمونه خون گوسفند در شرق و جنوب شرق
ایران انجام شد با استفاده از روش  PCR-RFLPمیزان آلودگی به
تیلریا را  56درصد اعالم کردند که از این میزان 12/5 ،درصد آلوده
به گونهی تیلریا اویس و  87/5درصد آلوده به گونهی تیلریا
لستوکاردی بودند (.)12

از روشهای تشخیصی دیگر تیلریوز میتوان به روشهای
سرولوژیکی اشاره کرد .تاکنون روشهای سرولوژیکی مختلفی مانند
ثبوت کمپلمان ( )CFTایمنوفلورسانت غیرمستقیم ( )IFATو الیزا
( )ELISAبرای تشخیص تیلریوز استفادهشده است .در هرکدام از
این روشهای سرولوژیکی مورداستفاده ،از آنتیژنهای مختلفی
استفادهشده است ازجمله در ابتدا از شیزونت و اشکال پیروپالسمی

 Zaeemiو همکاران در سال  2212در مطالعهای که بر روی
گوسفندان در شمال و غرب انجام دادند ،تعداد  252نمونه خون
گوسفند را جهت تعیین گونههای تیلریا با روش  PCR-RFLPبا
استفاده از ژن  18S rRNAموردبررسی قراردادند .در این مطالعه
از  252نمونه خون موردبررسی با روش  82 ،PCRمورد تیلریا
مثبت بودند که از این تعداد 25 ،و  33نمونه به ترتیب آلوده به
13
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در مطالعه حاضر گونههای تیلریای گوسفند با استفاده از
 تشخیص تفریقی دادهTaSp  وTamS1 ،18S rRNA ژنهای
TaSP  وTamS1  و مشاهده گردید که میتوان از ژنهای.شدند
PCR بهمنظور تشخیص اختصاصی یکگونهی تیلریا با روش
 بنابراین میتوان با استفاده از این سه ژن و با طراحی.استفاده نمود
 و باMultiplex PCR  با انجام یک واکنش،پرایمر اختصاصی
حداقل زمان و امکانات بهصورت اختصاصی گونههای تیلریا را از هم
.تفریق نمود

سپاسگزاری
نویسندگان از موسسه گروه پژوهشی انتقال سامانه های زیست
مولکولی به عالت پشتیبانی مالی و علمی در اجرای این پژوهش
.تقدیر و تشکر به عمل میآورند

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

 نمونه دارای آلودگی توأم2 تیلریا لستوکاردی و تیلریا اویس بودند و
 اولین گزارش، این مطالعه.تیلریا لستوکاردی با تیلریا آنوالتا بودند
.)22( از آلودگی طبیعی گوسفند به تیلریا آنوالتا در ایران بود
 با استفاده از روش،2225  در سالRahbari  وShayan
 گونههای تیلریا و بابزیا را در المهای خون رنگآمیزی شده،PCR
 از المهایDNA  ابتدا اقدام به استخراج، در این مطالعه.تفریق نمودند
 سپس با.خونی که با روش گیمسا رنگآمیزی شده بودند کردند
 و ژنTams 1- 2  ژن،18S rRNA پرایمرهایی که از روی ژنهای
.های استخراجشده را تکثیر دادندDNA ، طراحی کرده بودندhsp70
 میتوان18S rRNA نتایج این مطالعه نشان داد که با استفاده از ژن
.)36( جنسهای تیلریا و بابزیا را بهطور دقیق تشخیص و تفریق نمود
 بهمنظور تفریق گونههای تیلریا با،در اکثر مطالعات انجامشده
 استفادهشده18S rRNA  از ژن، در میزبانان مختلفPCR روش
 نیز در برخی مطالعات در ایران و سایر نقاطTams  اما ژن.است
بهمنظور تفریق گونههای تیلریا استفاده شده است
.)12،11،12،19،35(
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Abstract
BACKGROUND: Ovine theileriosis is an important hemoprotozoal disease of sheep and goats in tropical and subtropical

regions which causes high economic loss in the livestock industry.
OBJECTIVES: The aim of this study was the differential detection of Theileria species in sheep using PCR method.
METHODS: Two hundred blood samples of sheep were investigated in order to differentially diagnose Theileria
species. DNA was extracted from blood samples and DNA samples were amplified using specific primers designed
for 18S rRNA, TamS1 and TaSp genes.
RESULTS: In this study, from 200 examined samples, 42 samples (21%) were infected by Theileria spp. and none of
them were infected by Babesia spp. Moreover, from these 42 positive samples, 24 samples (57.1%) were only infected
by T. ovis. 12 samples (28.5%) were only infected by T. lestoquardi, 2 samples (4.7%) were only infected by T.
annulata and 4 samples (9.5%) were simultaneously infected by T. lestoquardi and T. ovis. The results of nucleotide
sequencing showed that PCR product of 18S rRNA from T. lestoquardi has 99 and 95% similarity with T. annulata
and T. ovis respectively. T. lestoquardi and T. annulata showed 86% similarity. Also TaSp gene of T. ovis in
comparison with T. annulata and T. lestoquardi showed 96 and 86% similarity, respectively.
CONCLUSIONS: In the present study could be shown that the two genes (TamS1 and TaSp) from examined three
genes could be used for Theileria species specific diagnosis by PCR.
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Figure Legends and Table Captions
Figure 1. Results of PCR on β-actin, 18S rRNA, TamS1 and TaSp genes in Theileria species. a. 1: Marker 100 bp. 2 to 5:
Amplification of extracted DNA from blood samples using primers derived from β-actin gene (P1/P2). b. 1: Marker 100 bp. 2 to 7:
Amplification of extracted DNA from blood samples using common primers derived from 18S rRNA gene (P3/P4). 8: Negative
control. c. 1 to 5: The Theileria -positive PCR products (P3/P4) were amplified using primers (P5/P4) specific for T. ovis. 6: Marker
100 bp. d. 1, 2: The Theileria -positive PCR products (P3/P4) were amplified using primers (P6/P4) specific for T. lestoquardi and
T. annulata. 3: Negative control. 4: Marker 100 bp. e. 1: Negative control. 2, 3: Amplification of extracted DNA from Theileria
positive blood samples using primers derived from T. lestoquardi ms1 gene (P7/P9). 4: Marker 100 bp. f. 1: Marker 100 bp. 2, 3:
Amplification of extracted DNA from Theileria positive blood samples using primers derived from T. annulata ms1 gene (P8/P9).
g. 1: Negative control. 2: Marker 100 bp . 3: Amplification of extracted DNA from Theileria positive blood samples using primers
P10/ P11 specific for TaSp gene of Theileria species.
Table 1. The list of used primers.
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