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  :چکیده

ارات اقتصادي سو می توانند خبوده  و دنیا ایرانمهم در سطح انگلی دو بیماري تیلریوز و بابزیوز  :و اهداف زمینه
علیرغم آنکه تا کنون مطالعا ت بسیار فراوان و پراکنده اي  توسط محققین  .به صنعت دامپروي وارد آورندفراوانی 

روشن بطور دقیق انها کنونی  ایرانی در مورد این دو بیماري و ناقلین آنها در کشور انجام شده است اما وضعیت
و پراکندکی کنه هاي که تاکنون در ارتباط با بابزیوز و تیلریوز  مقاالتی است  مطالعه بررسی ین ا نیست لذا هدف از 

  .بود به چاپ رسیده اند در ایران ناقل 
 راجامعه مورد مطالعه  می باشد و  )Systematic Review(این تحقیق از نوع مطالعات مروري : روش بررسی

، Google Scholar ،Pubmed ،Sciencedirectوي معتبر نظیر پایگاه هاي جستج درنمایه شده مقاالت 
IranMedex ،ISI ،Magiran  تشکیل داده استو محدوده مکانی ایران  2010تا  1960در محدوده زمانی و و غیره .

  . عالوه بر پایگاه هاي اطالعاتی خالصه مقاالت کنگره هاي داخلی و خارجی در دسترس نیز مورد بررسی قرار گرفت
جنس کنه سخت ناقل بابزیا و تیلریا حضور  7در ایران، که  دادنشان  منتشر شده  بررسی مقاالتنتایج : فته هایا

بیشترین . و اغلب مطالعات در مورد پراکندگی کنه هاي سخت در اقلیم حاشیه دریاي خزر صورت گرفته استداشته 
. بابزیا اوویس و تیلریا لستوکوآردي بودند شامل ي انگل گونه هاو متعاقباً شایع ترین مطالعات بر روي گوسفند 

  . در انسان به ندرت انجام شده استبررسی شیوع بابزیوز همچنین 
شیوع این دو بیماري در اقلیم هاي مختلف ایران، علی رغم شرایط آب و  این است که بیانگر مطالعات :گیري نتیجه

امید آن است که ندگی کنه هاي ناقل در سرتاسر ایران، و با توجه به پراکهوایی مختلف، تفاوت چندانی ندارد 
با استفاده از روشهاي نوین و کنه هاي ناقل آنها  او تیلری یابابز انگل هاي تعیین گونه هاي  براي يمطالعات بیشتر

  .انجام شود اقلیمی ایرانمختلف در مناطق 

 ، پراکندگی، ایران )اگزودیده(سخت ايکنه هنشخوار کنندگان، انسان، تیلریوز، بابزیوز، :کلید واژه ها
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  :مقدمه
تک یاخته هاي ) Babesia(و بابزیا ) Theileria(تیلریا 

ته رأس، )Apicomplexa(انگلی از شاخه اپی کمپلکسا 
و به ترتیب جزء خانواده ) Piroplasmida(پیروپالسمیدا 

می ) Babesidae(و بابزیده ) Theileridae(تیلریده 
گل ها از لحاظ مورفولوژي داراي تمام این ان. باشند

خصوصیات شاخه اپی کمپلکسا می باشند با این تفاوت که 
تیلریا  ).1(تحلیل رفته است  ی در تیلریا کامالًرأسمجموعه 

. دو میزبان بی مهره و مهره دار می باشندو بابزیا داراي 
میزبان بی مهره کنه هاي سخت از خانواده اگزودیده 

)Ixodidae ( جنس از آنها ناقل تیلریا و  7 که  باشندمی
جنس در ایران وجود دارند اما هنوز در  7بابزیا بوده که هر 

مورد نقش برخی از گونه هاي آنها در انتقال بابزیا و تیلریا 
میزبان مهره دار اغلب  .در ایران تحقیق نشده است

بوده اما برخی مهرداران نظیر اسب، سگ، نوشخوارکنندگان 
غیره نیز به عنوان میزبان مهره دار محسوب می گربه و 

جنس و گونه هاي بابزیا و تیلریا به همراه ). 2،1(شوند 
آمده ) 2( و )1(ول ادر جدمیزبان بی مهره و مهره دار 

 .B( هاي بابزیا، بابزیا میکروتی میان گونهاز . است
microti(  بیشتر در انسان گزارش شده است و گونه هاي

 .B(در انسان شامل بابزیا کابالی یا دیگر بابزمهم 

caballi( بابریا اویس ،)B. ovis( بابزیا دایورجنس  و
)B. divergens (می باشند )و سایر گونه هاي بابزیا  )3

 لریا، هرچندیدر مورد ت .آمده است) 1(در جدول در انسان 
به تیلریوز وجود ندارد  گزارشات تائید شده آلودگی انسان

 حال به نظر می رسد گونه تیلریا میکروتی که اما با این) 1(
 ،با بابزیا میکروتی تفاوت دارد 18S RNAاز نظر توالی 

آن ناقل  و )5،4(مسئول ایجاد تیلریوز در انسان می باشد 
که ) Ixodes dammini(کنه آهو به نام اگزودس دامینی 

 Ixodes(در گذشته اگزودس اسکاپوالریس 

scapularis (،می باشد نامیده می شد )مجموع در اما  .)6
تیلریوز بیماري است که از لحاظ دامپزشکی  می توان گفت

حائز اهمیت است و بیشتر در نوشخوارکنندگان دیده می 
پراکندگی تیلریا و بابزیا در مناطق مختلف ارتباط . شود

مستقیم با حضور میزبان مهره دار و بی مهره در آن منطقه 
ي سخت در برقراري چرخه انگل دارد و در این بین کنه ها

پراکندگی کنه هاي ) 1(در شکل . اهمیت ویژه اي دارند
اقلیم آب و هوایی کشور ایران آورده شده  4سخت در 

کنه  گونه هاي جنس هاي مختلف )3-1(جدول  و است
  ).24-7( نشان می دهد در ایرانرا هاي سخت 

 
  :روش بررسی

 Systematic(این مطالعه از نوع مطالعه مروري 
Review ( بوده و جامعه مطالعه را نتایج حاصل از

که بدون سوگیري ) Primary studies(مطالعات اولیه 
)Bias ( از پایگاه هاي داده ها و موتور هاي جستجوي

، Scholar  Google ،Pubmed ،Sciencedirectنظیر
IranMedex ،ISI ، Magiran ،SID ،CILIVICA ،

Springer  با کلید واژه هاي ایران و بابزیا و یاIran and 

Babesia ایران و تیلریا و یا ،Iran and Theileria ،
، ایران و Iran and Babesiosisایران و بابزیوزیس و یا 

، ایران و و  Iran and Theileriosisتیلریوزیس و یا 
 Iran and Tropicalتیلریوزیس گرمسیري و یا 

Theileriosis ، ایران و گونه هاي بابزیا و یاSpp. Iran 

and Babesia ، ایران و گونه هاي تیلریا و یاIran and 

Theileria Spp. ،ایران و کنه هاي سخت و یاHard 

Ticks  Iran and  وIxodidae عالوه بر . جستجو شد
هاي داخلی و خالصه مقاالت کنگرهاطالعاتی پایگاه هاي 

  . قرار گرفتمورد بررسی نیز ارجی در دسترس خ
 

  :یافته  ها
 وضعیت تیلریوز و بابزیوز در ایران -1

نگه داري و پرورش گوسفند، گاو و بز در ایران از سابقه 
طوالنی برخوردار است و بر طبق شواهد موجود پیدایش 

بوده است و گوسفند  )ایران(یا سآ رداحتماالً اولین گوسفند 
در . ان به سایر نقاط جهان به ارمغان رفته استو بز از ایر

ایران علی رغم پیشرفت هایی که در زمینه دامپروري 
صورت گرفته است اما هنوز پرورش دام ها ي کوچک 
نظیر گوسفند و بز به صورت سنتی انجام می شود و در 
مورد پرورش گاو عالوه بر مراکز پرورش صنعتی، پرورش 
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بالطبع مراکز نگه داري . ج استسنتی گاو مانند گذشته رای
دام ها در روستاها محل مناسبی براي حضور کنه هاي ناقل 

شناسایی دقیق این ارگانیسم  .)3(تیلریا و بابزیا می باشند 
لوژي و طبقه بندي آنها ضروري ها براي مطالعات اپیدمیو

این رو اگرچه شناسایی گونه ها بر پایه  از. است
بررسی میکروسکوپی خصوصیات مورفولوژي توسط 

گسترش خونی و رنگ آمیزي شده با گیمسا داراي کاربرد 
ازاین اما در موارد عفونت توام استفاده  ،فراوانی است

تشخیص آنتی بادي ها . روش مناسب و دقیق نمی باشد
برضد تیلریا و بابزیا در تست هاي سرولوژي از تکنیک 

بنابراین   .هاي مفید در بررسی هاي اپیدمیولوژي می باشد
براي طبقه بندي و شناسایی بسیاري از گونه هاي تک 
یاخته هاي خونی از جمله تیلریا و بابزیا استفاده از روش 

هاي مولکولی که داراي حساسیت و ویژگی باالیی 
اي آزمایش میکروسکوپی وتست هاي هدرمقایسه با روش 

در بررسی  ).26، 25(توصیه می شود سرولوژیکی می باشد 
، پراکندگی جغرافیایی کنه هاي ناقل و یدمیولوژيهاي اپ

گیري بابزیوز و ازعوامل تاثیر گذار بر همه  ،میزبان مهره دار
بابزیوز در حیوانات بستگی به اگرچه . تیلریوز می باشند

برخی موارد ایمنی  مقاومت مادرزادي ندارد اما در
عالوه بر  .مادرزادي ممکن است نقش مضاعف داشته باشد

روي میزبان وجود  تعداد کنه هایی که براملی چون عواین 
میزان آلوده بودن آنها به انگل و میزان اجرام بابزیایی ند، دار

که توسط کنه هاي ناقل به دام تلقیح می شود ازعوامل 
  .)27(دیگر موثر دراپیدمی بابزیوز می باشد 

  
  مهره دار انگل بابزیا به همراه میزبان بی مهره ومهم گونه هاي : 1جدول 

Vertebrate 
(Intermediate) 

host 
Parasites Invertebrate (Difinitive) host 

 
Cattle, Wild 
ruminants 

B. jakimovi Ixodes ricinus 

B. bigemina Boophilus microplus, Bo. annulatus, Bo.geigy, 
Bo. decoloratus 

B. bovis Boophilus spp., Ixodes spp., Rhipicephalus bursa 

B. major Haemaphysalis  punctata 

B. divergens Ixodes ricinus 

B. occultans Haemaphysalis marginatum rufipes 

B. ovate Haemaphysalis longicornis 

Sheep, goats 

B. motasi Haemaphysalis spp., Rhipicephalus bursa 

B. ovis 
Rhipicephalus bursa, Rh.turanicus, Hyalomma 
anatoliticum excavatum , Ixodes persulcatus, 
Ixodes ricinus 

B. crassa ? 

Horses, Mules, 
Donkeys 

B. caballi Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., 
Hyalomma spp. 

B. equi 
Amblyomma americannun, Boophilus microplus, 
Dermacentor andersoni, D. occidentalis, D. 
variabilis 

Dogs, Fox and 
other wild 

canines 

B. canis canis Dermacentor reticulatus 
B. canis vogeli Rhipicephalus sanguineus 
B. canis rossi Haemaphysalis leachi 

B. gibsoni Rhipicephalus sanguineus, Haemaphysalis 
bispinosa 
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Pigs B. trautmanni Rhipicephalus spp. 

Mice, rodents 
B. microti Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes 

spp. 
B. rodhaini(formerly B. 

quadrigemina) 
? 

Cats, felidae 

B. felis Haemaphysalis leachi 

B. pantherae ? 

B. herpailuri ? 

Human 

B. microti Cited above 
B. equi Cited above 

B. divergens Cited above 
B. ovis Cited above 

B. caballi Cited above  
B. duncani ? 

B. bovis Cited above  

  
  انگل تیلریا به همراه میزبان بی مهره و مهره دار مهم گونه هاي: 2جدول 

  
  
  
  

Vertebrate 
(Intermediate) host Parasites Invertebrate (definitive) host 

dogs T. annae Ixodes hexagonus 

Sheep, Goats 

T. lestoqurdi (formerly hirci) Hyalomma anatoliticum anatoliticum 

T. taurotragi Amblyomma variegatum, Rhipicephalus spp. 
T. separata Hyalomma spp. 

T. ovis Hyalomma spp. 

Cattle, wild 
ruminants 

T. mutans Amblyomma spp.  
T. buffeli (T.orientalis) Haemaphysalis spp. 

T. velifera Amblyomma spp.  
T. taurotragi Amblyomma variegatum, Rhipicephalus spp. 
T. sergenti Haemaphysalis spp. 

T. parva Rhipicephalus appendiculatus, R.zembeziensis, 
R. duttoni 

T. annulata Hyalomma spp. 

Horses T. equi Hyalomma spp. 

Human T. microti (formerly B.microti) Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes 
spp. 
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  ایران درجنس هاي کنه هاي سخت ناقل تیلریا و بابزیا به همراه گونه هاي آنها : 3جدول 
  گونه  جنس

  بورسا، سانگوئینوس، تورانیکوس، روسیکوس، شولزه اي ریپی سفالوس
، آزیاتیکوم  آزیاتیکوم، آناتولیکوم اکسکاواتوم، آناتولیکوم  آناتولیکوم، )اسکوپِنس(شولزه اي، دتریتوم   هیالوما

  ماريدرومداري، مارژیناتوم، آسیاتیکوم، اسکولزي، اجپتیوم، ایمپِلتاتوم، کو
پونکتاتا، پاروا، سولکاتا، کولدوکووسکی، کونسینا، اینرمیس، نومی دیانا، کوکاسینا، اریناسی، ایندیکا،   همافیزالیس

  ، کوپِتداجیکا، پوسپِلوواشتروما)؟(کاشمیرِنسیس 
  مارژیناتوس، نی وِاوس، دااستانیکوس، سیلوي آروم، راسکی منسیس، یوشاکووا  درماسنتور
  توس، کوهلسیآنوال  بوفیلوس

  ریسی نوس، آکومیناتوس، کرِنوالتوس، فرونتالیس، آکولتوس، وِسپِرتیلیونیس  ایکسودس
  لپیدوم  آمبلیوما

 

  
  

مناطق کوهستانی و ). 2شماره (مناطق نیمه صحرایی ). 1شماره (مناطق ساحلی دریاي خزر . اقلیم کشور ایران 4:)1(شکل 
  ).4شماره (خلیج فارس و دریاي عمان  مناطق ساحلی). 3شماره (کوهپایه اي 

 :   پراکندگی کنه هاي خانواده اگزودیده - 

 Haemaphysalis ).(   

 Dermacentor  )(. 

 Hyalomma )(. 

 Amblyomma ).( 

 Boophilus ).( 

 Rhipicephalus ).( 

 Ixodes ).( 
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  وضعیت بابزیوز درایران-1-1
دیگر آن  بابزیوز بیماري عفونی است که اسامی

 و) Red water(، آب قرمز یروپالسموز، تب صفراويپ
تب تگزاس می باشد و توسط تک یاخته داخل سلولی 

 110تاکنون بیش از  .اجباري جنس بابزیا ایجاد می شود
گونه براي جنس بابزیا شناسایی شده است که انگل هاي 

اولین  .خزندگان و پستانداران می باشند پرندگان، ماهی،
توسط ویکتور بابز  گاوهاي تب دار،مورد بابزیوز در 

)Victor Babes ( گزارش شد و اولین  1888درسال
دریوگسالوي  1957مورد آلودگی انسان به بابزیوز درسال 

 1995تشخیص داده شد و تا سال  Skrabaloتوسط  
مورد انسانی ازآمریکا و سایر نقاط جهان  400بیش از 

  .)5(گزارش گردید 
یران نشان دهنده شیوع نسبتا باالي مطالعات انجام شده درا

 گوسفندي در عوامل بابزیوز .ایران می باشد بابزیوز در
. ا می باشندرأسبابزیا موتاسی و بابزیا ک ایران بابزیا اویس،

بابزیا موتاسی و بابزیا اویس به عنوان گونه هاي بیماري زا 
و شایع در گوسفندان و بزهاي ایران شناخته شده اند و 

نت مضاعف هردو آنها دریک میزبان گزارش گاهی عفو
بابزیوز در نواحی مختلف ایران با اسامی . شده است

متفاوتی شناخته می شود و هرساله درفصول گرم سال 
بهار سبب تلفات سنگین درگوسفندان می  بخصوص اواخر

  .)29(گردد 
درخون  )1936( دلپیاولین بار درایران، بابزیا اویس توسط 

هاشمی و  1981درسال . اسایی شدشنگوسفند و بز 
انگل را درخون گوسفندان مشاهده  فشارکی گونه اي از
گزارشات حاکی از  .)29(ا نامیدند رأسکردند وآن را بابزیا ک

درسطح  1376لغایت  1367از ابتداي سال این است که 
گوسفندي تعداد  مورد کانون بابزیوز 2981کشور ازتعداد 

ري مبتال شدند که تعداد گوسفند به بیما رأس 543069
درمشاهدات انگلی  .)3( از آنها تلف شدند رأس 65933

گوسفند درکشتارگاه  رأس 2090روي تعداد  انجام گرفته بر
درصد گزارش  31/6ارومیه میزان آلودگی به بابزیا اویس 

دربررسی سرواپیدمیولوژي بابزیا اویس درمناطق ) 30(شد 
ندان تیترسرمی مثبت درصد گوسف 36مختلف اقلیمی ایران 

را نشان دادند و گزارشات دیگر حاکی ازپراکندگی بابزیا 
  .)31(درنقاط مختلف ایران می باشد 

به ) 1382(طی بررسی که توسط توسلی و حاجی قهرمانی 
منظور تعیین گونه هاي بابزیا درگوسفندان شهرستان اردبیل 

نمونه  90نمونه خون مورد بررسی  181انجام شد از 
این میان  از. آلوده به تک یاخته بابزیا بودند) درصد 73/49(

مورد  2آلودگی به بابزیا اویس و ) درصد 90/44(مورد  78
 52/5(مورد  10به بابزیا موتاسی و ) درصد 1/1(آلودگی 
انگل گزارش شد و ازحیوانات  2آلودگی توام این ) درصد 

ور و درماسنت مورد مطالعه کنه هاي ریپی سفالوس، هیالوما،
  .)32(همافیزالیس جدا گردید 

رزمی و همکاران درسال در مطالعات بعدي که توسط 
 دریک بررسی اپیدمیولوژي درگله هاي اطراف مشهد 2002

گوسفند مورد مطالعه درصد  رأس 677در  ،انجام گرفت
 6/24شیوع بابزیا اویس و بابزیا موتاسی را به ترتیب 

 رأس 4(درصد  5/0 و) گوسفند آلوده رأس 167(درصد 
 21(درصد  3انگل را  2و آلودگی توام این  )گوسفند آلوده

این  همچنین در. گزارش کردند) گوسفند آلوده رأس
تحقیق باالترین سطح آلودگی گلبول هاي قرمز مربوط به 

ریپی سفالوس و کنه هاي  بابزیا موتاسی بوده است
 کوس،درماسنتوردائیستانی هیالوما مارژیناتوم، سانگوئینوس،

همافیزالیس پونکتاتا  هیالوما آسیاتیکوم، هیالوما آناتولیکوم،
دربررسی که  .)14(ازگوسفندان مورد مطالعه جدا شدند 

درمورد شیوع بابزیوز در ) 2003(توسط رزمی و همکاران 
نشخوارکنندگان کوچک درشهرستان مشهد انجام گرفت 

 درصد از 8/14درصد ازگوسفندان و  1/26مشاهده شد که 
بزها به بابزیا آلوده بودند شیوع بابزیا موتاسی در گوسفند و 

درصد و شیوع بابزیا اویس  5/0درصد و  14بز به ترتیب 
درصد  5/0درصد و  5/23در گوسفند و بز به ترتیب 

جنس و گونه هاي کنه هاي جدا شده از  .گزارش شد
 گوسفندان و بزان شامل ریپی سفالوس سانگوئینوس،

 هیالوما اناتولیکوم، هیالوما مارژیناتوم، یکوس،هیالوما استان

گزارش شد هیالوما آسیاتیکوم و درماسنتوردائیستانیکوس 
)15(.  

 بررسی  در 1384نعمان و همکاران در سال در اصفهان، 
نمونه  500نمونه گسترش خونی گوسفندان و بز و  715
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که با دام ها  نی عشایر اطراف اصفهانگسترش خونی انسا
نمونه از جمعیت دامی را مبتال به  196 ،شتندتماس دا

دراین مطالعه درصد شیوع بابزیا . بابزیوز گزارش کردند
درصد گزارش  15/6درصد و بابزیا موتاسی  26/21اویس 

 .)3(شد و هیچ آلودگی انسانی به بابزیوزمشاهده نشد 
به منظور  در مطالعه اي که  )1382( عزیزي و همکاران
ابزیا درگوسفندان منطقه لنجان اصفهان بررسی شیوع انگل ب

 52/8( رأس 50 ،گوسفند رأس 587ازمجموع  ،انجام دادند
باالترین میزان  .گزارش کردندداراي انگل را ) درصد

و کمترین میزان آلودگی ) درصد 28(آلودگی درمرداد ماه 
مشاهده شد و کنه غالب دربین ) درصد 8(در فروردین ماه 

ریپی سفالوس بورسا گزارش شد  گوسفندان دراین منطقه
طی بررسی ) 1387( فتاح پوردر پی این مطالعات،  .)33(

گوسفند با عالئم مشکوك به بابزیوز  رأس 90برروي  که 
 25 انجام داد،) توابع استان تهران(درشهرستان ساوجبالغ 

این  آلوده به بابزیا بودند که از) درصد 27(گوسفند  رأس
مورد به بابزیا  2ابزیا اویس و مورد مبتال به ب 21بین 

مورد ََآلودگی توام به این انگل وجود داشت  2موتاسی و 
در  )1384(فالح و همکاران هچنین در تبریز،  .)36(

لحاظ شیوع تک یاخته هاي بابزیا و تیلریا  از بررسی که
گوسفندان کشتارگاه صنعتی تبریز  از رأس 300برروي 

آلوده به انگل ) درصد 14(گوسفند  رأس 48 ،انجام دادند
این بین بیشترین  هاي خونی تشخیص داده شدند که از

و کمترین موارد ) درصد 50(موارد آلودگی مربوط به تیلریا 
 .)35(بوده است ) درصد 16/4(آلودگی مربوط به بابزیا 
 گوسفند در رأس 1000روي  بر دربررسی سرواپیدمیولوژي

دم وجود آنتی بادي به منظور وجود یا عکه ان رأساستان خ
) 2006( ضد بابزیا اویس توسط هاشم زاده و همکاران

درصد ازگوسفندان  5/47صورت گرفت موید این بود که 
این استان داراي تیتر سرمی برضد بابزیا اویس می باشند 

)38(.  
 1380سال  اشرفی هالن و همکاران درعالوه بر این، 

ن تبریز شهرستا سگ در 281درنمونه هاي گسترش خونی 
کنیس وجلی را گزارش کردند و بر ا یک مورد ابتال به بابزی

روي پوشش خارجی سگ مبتال تعداد زیادي کنه ریپی 
بنا براظهارات محققین  .سفالوس سنگوئینوس وجود داشت

ریز بمورد بابزیوز درسگ ازشهرستان ت 2ازآنجائیکه تنها 
 استان به نظر می رسد این بیماري در ،گزارش شده است

  .)37(بومی نباشد  آذربایجان به خصوص تبریز
 در) 2010(اسفندیاري و همکاران ستان مازندران، ادر

 دام هاي اهلی با عالئم مشکوك، بررسی شیوع بابزیوز در
 16/3درگوسفند  درصد، 18/13شیوع انگل بابزیا را در گاو 

در زمینه  .)38(درصد گزارش کردند  72/22درصد و دربز 
یک مورد عفونت توام بابزیا اکوئی و سب، بابزیوز در ا

بابزیا کابالی دریک اسب مسابقه اي توسط صیفی و 
 و )39(درشهرستان مشهد گزارش شد ) 2000(همکاران 

یک مورد  ،خاتوسط س 1386تان کرمان درسال رأسد
ب با عالئم مشکوك رأساکوئی د آلودگی به بابزیوز

دي خود را ، و پس از درمان حیوان بهبوتشخیص داده شد
حاجی حسنی و همکاران طی سال هاي  .)40( باز یافت

دریک بررسی که برروي شیوع بابزیوز  2009الی  2007
 9111تان کردستان انجام دادند ازرأسگوسفندي و گاوي د

گاو میزان آلودگی  6469 گوسفند و 2642نمونه شامل 
و ) درصد 4/59( مورد 1359گوسفندان به گونه هاي بابزیا 

) درصد 1/2(مورد  136گی به گونه هاي بابزیا در گاو آلود
 1495درمجموع دراین مطالعه شیوع بابزیوز . گزارش شد

 .)41(بود ) درصد 4/16(مورد 
 
  وضعیت تیلریوز در ایران -2-1

تیلریوز بیماري است که توسط تک یاخته داخل سلولی 
اجباري جنس تیلریا ایجاد می شود گونه هاي جنس تیلریا 

اما  .سگ و انسان می باشند اسب، نشخوارکنندگان، انگل
نشخوارکنندگان بسیار  اهمیت عمده این تک یاخته در

تیلریا که از  گونه از دو  .بیشتر از سایرمیزبان ها است
اهمیت بیشتري برخوردارند شامل تیلریا پاروا و تیلریا 
آنوالتا می باشند که به ترتیب عامل تب سواحل شرقی 

)East coast fever ( و تیلریوزیس گرمسیري
)Tropical Theileriosis ( مرگ و  عاملو گونه مهم

در  هکتیلریا لستوکواردي  میر باالي گوسفندان و بزها
تیلریوز  .)4( می باشدنامیده می شد، هیرسی  گذشته تیلریا

هاي حاد و کشنده می باشد و طبق  به عنوان یکی ازبیماري
االنه بیش از پانصد هزار حققین ساظهار نظر برخی از م
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  .گاو در آفریقا در اثر این بیماري از بین می روند رأس
مطرح بوده و در حال حاضر  1314از سال درایران بیماري 

به عنوان یک مشکل جدي براي دامداران بسیاري از نواحی 
 .Tو  T. lestoquardi  دوگونه .)42(کشور مطرح است 

ovis 29( ان می باشنددر ایر عامل اصلی تیلریوز(. T. 
lestoquardi  عامل مرگ و میر باال در گوسفند و بز در

مناطق شرقی و جنوب شرقی ایران می باشد و بر طبق 
به طور گسترده  T. ovisمشاهدات کلینیکی و مورفولوژي 

  ).43(در کشور پراکنده است 
گوسفندان در ایران در تیلریوز ناشی از میزان مرگ و میر 

این بیماري به طورگسترده و درصد می باشد  30اغلب تا 
) 29(درشمال غرب و جنوب شرق کشور یافت می شود 

به واسطه کاهش تولید و تیلریوز نه تنها به طور مستقیم 
تلفات منجر به ایجاد خسارت به دامداران می شود بلکه 
مخارج ناشی از مبارزه با کنه به هزینه دامداران اضافه می 

نیز بیماري اهمیت فراوانی داشته و شاید  در کشور ما. شود
بتوان در فصول مناسب فعالیت کنه ها آن را اصلی ترین 
علت مراجعه دامداران به درمانگاه هاي دامپزشکی دانست 

)44(.  
کبد  250بر روي ) 1381( ملکیطی بررسی که توسط 

گوسفند مشکوك به تیلریوز در کشتارگاه خرم آباد انجام 
شیزونت (لحاظ اجسام آبی کخ  مورد از 29گرفت 
 20مثبت تشخیص داده شدند که این تعداد ) تیلریایی

در این  ضمناً .نشان می دهد را درصد آلودگی در کبد
فصول اردیبهشت و  بیشترین شیوع تیلریوز درمطالعه 

عادل محمد و  .)45(خرداد ماه گزارش شده است  
گاو  299طی بررسی نمونه خون   2010همکاران در سال 

سال مشاهده کردند که میزان شیوع تیلریا  1ماده مسن تر از 
 PCRدرصد و با روش  ELISA 9/77آنوالتا با روش 

بررسی دیگري که  در. )46( گزارش شددرصد  9/68
 ان بررأستان خرأسد 2006توسط رزمی و همکاران درسال 

نمونه بدست آمده از گوسفندان این منطقه   840روي 
درصد گوسفندان به گونه هاي  9/11 ،صورت گرفت
آلوده بودند و بیشترین آلودگی مربوط به   مختلف تیلریا

منطقه فردوس و کمترین آلودگی مربوط به منطقه نهبندان 
کنه هاي یافت شده درمیان گوسفندان ریپی سفالوس  .بود

 ندهیالوما آناتولیکوم و هیالوما درومداري بود سانگونلیوس،
ی که توسط بازرگانی وهمکاران همچنین دربررس .)47(
درمورد فراوانی فصلی تیلریوز درنژادهاي مختلف ) 1366(

از – گاو رأس 95و در اطراف تهران صورت گرفت گا
مجموع گاو هاي ارجاع شده به درمانگاه و با عالیم 

مبتال به تیلریوز تشخیص داده شد،  - مشکوك به تیلریوز
و %) 6/33( اهبیشترین میزان وقوع بیماري در خرداد م

 3بین  گزارش شد از%) 2/4(اردیبهشت ماه  کمترین در
دورگ و بومی بیشترین آلودگی مربوط به  نژاد هولشتاین،
 و) 96/40(وسپس دورگ ) درصد 75/45(گاو هولشتاین 

درمطالعه دیگري که . )48(بوده است ) 25/13(بومی 
به منظور  1382توسط حاجی کالئی و همکاران در سال 

فراوانی تیلریوز درگوسفند درکشتارگاه قائم شهر  بررسی
 39گوسفند تحت مطالعه  رأس 300انجام شد ازمجموع 

 رأس 30آلوده به تیلریا بودند و برروي ) درصد 13( رأس
گوسفند کنه هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم یافت شد و یک 

گوسفند آلوده به ریپی سفالوس بورسا گزارش شد از  رأس
هیچ یک ازگوسفندان دراین مطالعه عالئم بالینی  آنجایی که

 رانشان نمی دادند لذا احتماال آلوده به تیلریا اویس بوده و
تیلریا هیرسی که . ) 49(اینکه حامل تیلریا هیرسی بودند  یا

عامل تیلریوزگوسفندي است در نواحی جنوبی ایران شایع 
د درصد می رس 25است و تلفات آن درگوسفندان مبتال به 

این درحالی است که در شمال ایران گونه غالب تیلریا 
سرژنتی می باشد که یک انگل غیربیماریزا می باشد و در 

واقعی محسوب یک پاتوژن سایر نقاط کشور تیلریا آنوالتا 
می شود که تلفات ناشی از آن در نژاد هاي حساس 

درصد و در گاوهاي دو رگه کمتر از  60گاوهاي اصیل تا 
 .)1(درصد می باشد  15و در گاوهاي بومی تا درصد  30

ارومیه (در بررسی انجام شده توسط مرشدي و همکاران 
مورد  61نمونه سرم گاو  124از مجموع ) 1382

ازلحاظ تست سرمی الیزا مثبت بودند و ) درصد1/49(
) درصد 22(مورد  15مشاهده میکروسکوپی  همچنین در

بمی و همکاران حیدرپور .)50(مثبت تشخیص داده شدند 
نمونه خون گوسفند درمناطق شرقی  100روي  بر) 2009(

گوسفندان % 56 کردند کهو جنوب شرقی ایران مشاهده 
به گونه   Nested-PCRتحت مطالعه با استفاده از روش 
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 21هاي تیلریا آلوده بودند درحالیکه با روش میکروسکوپی 
ارد درصد از گوسفندان آلوده گزارش شدند و ازمیان مو

درصد به تیلریا  5/87درصد به تیلریا اویس و  5/12مثبت 
) 1387(رزمی و خداوردي  .)51(لستوکواردي آلوده بودند 

به منظور تشخیص تیلریا آنوالتا درگاوهاي واجد وفاقد 
نمونه خون اخذ شده از  35از  PCRعالئم بالینی با روش 

گاوهاي بیمار و مشکوك به تیلریوز ازمناطق مختلف 
را نمونه خون با روش میکروسکوپی  10رستان مشهد شه

و با استفاده ازروش  دادندآلوده به تیلریا آنوالتا تشخیص 
PCR  17نمونه آلوده به تیلریا آنوالتا و  18نمونه  30از 

دریک بررسی که توسط  .)52(مورد منفی گزارش شد 
درمورد تیلریوزگاوي صورت ) 1387(وهمکاران دهقانی 

گاو مشکوك به  رأس 100ه گسترش خون گرفت درنمون
   .)53( آلوده به تیلریوز بودندگاو  رأس 90،تیلریوز

 رشتر د مورد آلودگی به تیلریا کملننسیس در 1همچنین 
تان خوزستان شهرستان اهواز توسط حمیدي نژاد و سا

 تشخیص داده شد و کنه یافت شده بر) 1387(همکاران 
اري که به عنوان ناقل مبتال هیالوما درومد روي بدن شتر

این تک یاخته مطرح است مورد تشخیص قرار گرفت 
 از )1387(پور و همکاران چم درشهرستان گرمسار،  .)54(

را مبتال  مورد  119 مورد مطالعه، گاو مشکوك رأس 211
 72/6(مورد  8این میان تنها  که از گزارش کردند به تیلریوز

جلدي بودند  داراي ضایعات به صورت ندول زیر) درصد
حاجی حسنی و همکاران توسط طی مطالعه اي که  .)55(

دام  رأس 1788برروي  1388الی  1387درسال 
تان کردستان صورت ساردرشهرستان بانه و سقز واقع د

دام ازنظر تیلریوز مثبت ) درصد2/44( رأس 790گرفت 
آلودگی میکس بابزیا ) درصد8/0(مورد  14گزارش شدند و 
در پی این مطالعات حیدر پور  .)56(ه شد و تیلریا مشاهد

به بررسی گونه هاي تیلریوز  )2010(بمی و همکاران 
زابل، الر، (نیمه شرقی ایران شهر هاي گوسفندي در 

پرداختند و نتایج این مطالعه ) فردوس، گرگان و سمنان
 Nested-PCR ،60حاکی از این بود که با انجام تست 
در صد  27/22پی کدرصد و با روش مشاهده میکروس

برا ي تعیین   .به گونه هاي تیلریا آلوده بودند گوسفندان
بر روي موارد مثبت تایید  PCR-RFLPگونه تیلریا تست 

درصد  3/55صورت گرفت که  Nested-PCRشده با 
درصد به تیلریا  7/44مربوط به تیلریا لستوکواردي و 

وط به تمام موارد مثبت در فردوس مرب .اوویس آلوده بودند
 اوویس بود.لستوکواردي و در گرگان مربوط به ت.ت
)57.(  
 

  :بحث
مطالعات انجام شده در زمینه شیوع تیلریوز و بابزیوز در 
ایران حاکی از این است که شیوع این دو بیماري در اقلیم 
هاي مختلف ایران، علی رغم شرایط آب و هوایی مختلف، 

ه حضور کنه هاي متاسفانه با توجه ب. ی نداردچندانتفاوت 
ناقل تیلریا و بابزیا در استان هاي مختلف ایران و همچنین 

در محل زیست کنه ها، ) مهره دار(حضور میزبانان واسط 
اغلب مطالعات انجام شده در مورد شیوع این دو انگل 
معطوف به بخش هاي شمال، شمال شرقی و شمال غربی 

وي اغلب مطالعات بر رنیز و ) 1-1شکل (بوده کشور 
گوسفند انجام شده و بررسی بر روي گاو و سایر حیوانات 

انسان کمتر مطالعات در و حتی ) از جمله اسب، سگ(
آلودگی به این در حالی است که . صورت گرفته است

برخی از گونه هاي بابزیا در بین حیوانات و انسان مشترك 
در بخش هاي جنوبی،  خصوصه ب بوده و بررسی بیشتر

خالف مطالعات بر. ري به نظر می رسدضروجنوب شرقی 
کمی که در ایران در رابطه با شیوع تیلریوز و بابزیوز، به 
خصوص در انسان، صورت گرفته است، مطالعات قابل 
قبولی در زمینه تعیین جنس و گونه هاي کنه هاي سخت 

 نتایج. استانجام شده مختلف اقلیمی ایران در مناطق 
کنه هاي سخت در  پراکندگیانجام شده در مورد مطالعات 

 13بوده که شامل سخت جنس کنه  7 حاکی از وجود ایران
گونه ریپی سفالوس،  5گونه هیالوما،  11گونه همافیزالیس، 

گونه ایکسودس و  6گونه بوفیلوس،  2گونه درماسنتور،  6
جنس نامبرده شده ناقل تیلریا  7. می باشندگونه آمبلیوما  1

اما نقش برخی از ) 2-1و  1-1ل جدو(د نو بابزیا می باش
از  .در انتقال بابزیا و تیلریا مشخص نشده استها گونه 

مشاهده اگزودس تنها در شمال کشور  هاي فوق جنس بین
در مناطق  وجود جنس همافیزالیس و ) 19، 16(شده است 

حاشیه دریاي خزر، مناطق نیمه صحرایی و مناطق 
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در مناطق د آن تانی به اثبات رسیده است اما وجوکوهس
 جاي تحقیق و بررسی بیشتري داردحاشیه خلیج فارس 

نتایج متفاوتی از پراکندگی درماسنتور در اقلیم . )20، 19(
اما به نظر  )61، 17، 16، 7( هاي مختلف ایران وجود دارد

ایران  اقلیم آب و هوایی 4جنس درماسنتور در رسد  می
حاشیه  کمترین پراکندگی آن درو حضور داشته باشد 

بیشترین پراکندگی آن در مناطق کوهستانی و دریاي خزر 
جنس بوفیلوس که از لحاظ دامپزشکی  .)19، 18( می باشد

حائز اهمیت است در نواحی ساحلی دریاي خزر 
بخصوص در مازندران و گیالن به عنوان کنه سخت غالب 

مشاهداتی مبنی بر وجود گونه نیز و می باشد مطرح 
در  )22(آنوالتوس بوفیلوس و ) 11( بوفیلوس کوهلسی

، اما نقاط دیگر ایران وجود داردمناطق اقلیمی کوهستانی 
 تا کنون گونه هاي بوفیلوس در اقلیم هاي نیمه صحرایی و 

از  .)1- 1شکل ( حاشیه خلیج فارس گزارش نشده است
طرفی تنها یک مطالعه وجود جنس آمبلیوما را در ایران بیان 

جنس هاي هیالوما و ریپی سفالوس  نهمچنی .)13( می کند
شایع احتماالٌ و ) 63، 62(گزارش شده اند اقلیم ایران  4در 

باشد می ترین جنس کنه سخت در ایران ریپی سفالوس 
ناقل سفالوس  ریپیگونه هاي جنس که  )مذاکرات شفاهی(

 .B. ovis ،B. caballi ،Bگونه هاي بابزیا شامل 

microti ،B. trautmanni ،B. gibsoni ،B. canis 

vogeli، B. motasi و  B. bovis  همچنین ناقلین و
 .T. taurotragi ،  Tگونه هاي جنس تیلریا شامل

parva ،T. microti (formerly B. microti)  می

،  B. ovis ،B. caballi، B. canisگونه هاي   .باشند
B. motasi ،B.equi و B.crassa نیز و T. ovis ،T. 

lestoqurdi (formerly T. hirci)، T. sergenti ،T. 

annulata و  T. camelensis کنون از ایران گزارش  تا
شده اند  و ممکن است با تحقیقات بیشتر در این راستا 
گونه هاي دیگري از انگل هاي تیلریا و بابزیا در ایران 
مشاهده شوند و همچنین امید آن است که با تعیین گونه 

یا و تیلریا و داشتن اطالعات دقیق تري هاي انگل هاي بابز
از شیوع این انگل ها در مناطق مختلف ایران راه کارهایی 
براي کنترل، پیش گیري و ریشه کنی تیلریوز و بابزیوز 

  .اتخاذ شود
   

  :نتیجه گیري
با ا در نظر گرفتن یافته هاي موجود می توان گفت که ب

دگی آنها تنوع گونه هاي کنه هاي سخت و پراکنتوجه به 
معدود و محدود به  بررسی هاي و در تمام نقاط ایران
و معطوف شدن مطالعات روي برخی برخی از استان ها 

و نیز مطالعات کمی که در انسان ) گوسفند(میزبان ها 
با مطالعات بیشتر به انتظار می رود صورت گرفته است، 

خصوص در مناطقی که تحقیقات کمتري در آن صورت 
شیوع تیلریوز و با داشتن اطالعات دقیق تر از گرفته است، 

در ایران تدابیري جهت کنترل، پیشگیري و ریشه بابزیوز 
  .کنی دو بیماري اخیر اتخاذ شود
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