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مقایسه حضور تک یاختههای خونی در گاوهای به ظاهر سالم مناطق مختلف
جغرافیایی کشور با استفاده از روش PCR
2

بهاره چشتی ،1غالمرضا رزمی ،*2ابوالقاسم نقیبی

 .1کارشناس ارشد انگل شناسی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،مشهد ،ایران
 .2استاد بخش انگل شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

 .3دانشیار بخش انگل شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ دریافت6 :شهریور 2931

تاریخ پذیرش 1 :مهر 2931

چکیده
بابزیوز و تیلریوز از بیماری های مهم منتقله توسط کنه میباشند که به علت کم خونی ،الغری ،مرگ و میر و کاهش

یشود .در این مطالعه با هدف بررسی میکروسکپی و
فراوردههای دامی سبب خسارت اقتصادی زیادی در صنعت دامپروری کشور م 
ملکولی آلودگی به تیلریا و بابزیا در گاوهای سه منطقه آب و هوایی گرم و خشک ،کوهستانی و خزری انجام گرفت .در این
مطالعه تعداد  072نمونه خون حاوی ماده ضدانعقاد در فصول بهار و تابستان از گاوهای شهرستان یزد (منطقه کویری) ،تربت جام

(منطقه نیمه کوهستانی) و تنکابن و رامسر (منطقه خزری) جمع آوری گردید .نمونههای جمع آوری شده به آزمایشگاه منتقل

گردید .ابتدا از نمونههای خون گسترش تهیه و سپس با گیمسا رنگ آمیزی شدند .همچنین  DNAخون ،با استفاده از کیت تجاری
استخراج و سپس آزمایش  PCRطی دو مرحله جهت تشخیص آلودگی به تیلریا و بابزیا در گاوهای موردبررسی انجام شد .در

بررسی میکروسکوپی گسترشهای خونی آلودگی به گونههای تیلریا در  4نمونه خون ازگاوهای شهرستان یزد مشاهده گردید.
همچنین با استفاده از روش  PCRآلودگی به تیلریا آنوالتا در  12نمونه خون از گاوهای شهرستان یزد ،یک نمونه خون از گاوهای

شهرستان تربت جام و  3نمونه خون از گاوهای شهرستانهای رامسر و تنکابن آلودگی را تایید نمود  .در این مطالعه هیچ گونه

یباشد.
آلودگی به بابزیا مشاهده نگردید .نتایج حاصله مبین اهمیت بیشتر آلودگی به تیلریا آنوالتا در گاوهای مناطق مختلف ایران م 
کلمات کلیدی :تیلریا ،بابزیا ،گاوPCR ،

٭ نویسنده مسئول :غالمرضا رزمی

آدرس :گروه پاتوبیولوژی ،بخش انگل شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن:
پست الکترونیکRazmi@um.ac.ir :
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مقدمه

مترین بیماریهای منتقله توسططط
تیلریوز و بابزیوز مه 

تابستان انجام گرفت .از مجموع  072نمونه جمععع آوری

شده ،تعداد  100نمونه متعلق به گاوهای شهرستان تربت

ل تب ، ،زردی،
یباشند که با عالئم ممی ش ما ل ل
کنه در گاو م 

جام 100 ،نمونه متعلق بههه گاوها ای شهرس ات ننن ی ییزد و 70

انوالتا ،تیلریا پاروا ،بابزیا بویس ،بابزیا بایجمینااز عوامل ل
ل

مشخصات سن و جنس گاوهای نمونه برداری شده ثبت

الغری و هموگلوبینوررری ب ور ززز مییینماین نند ( .)51تیلری ییا

اصلی تیلری ییوز و ب با زززیوز در من طا ققق گرمس سسیری و تحتتت

گرمس سسس یری هس نت ددد د ( .)81تیلری ییی ا آنوالت ااا ا گس درت گگگ گی

جغرافی یی ایی با الال الیی دارد و در اروپ اا ای جنو بب بی ،س حا لل ل
مدیترانه  ، ،،خاورمیانه  ، ،،ش ام لل ل آفریق اا ا و آس سس یا مش دها ههه

نمونه متعلق به گاوهای شهرستانهای تنکابن بودند .ابتدا
گردید و سپس با ضدعفونی ک در ننن وری یید وداج با ا پنبههه

آغشته به الکل ،با سرنگ  5سی سی 3 ،میلی لیتررر خوننن

گرفتههه و ب ههه لول لله ی ونوجک تتت حاوو وی م قعنادض هدا ا دددد د
( )EDTAمنتقل گردید .لوله ی حاوی خوننن در ظرففف

یشود و تیلریا پاروا نیز در افریقا ای شرققی و مرکزززی
م 

حا وو وی ی یی خ ق ار ررر داده ش دد د .همزما نن ن توس طط سرس زو نن ن

شده آلودگی گاوها به بابزیا بایجمینا ا و بابزی ییا بووویس از

الم منتقل شد و سپس گسترش نازک تهیه و ش رام ههه زده

پراکنده است ( .)51طی مطالعات اپی ییدمیولوژیک انجاممم

استریل ورید گوش سوراخ شد و یک قطره خوننن روی

آسیا ،آفریقا ،اروپا ،آمریکای جنوبی و ش ام للی گ راز ششش

شد .لولههای خون بههه آزمایش اگ ههه دانش دک هه دامپزشکککی

گاوهای من طا ققق مختلففف ای ییران دارد ( .)6درب را ههه ش ششیوع

 DNAدر فریزر منفی  02درجه ی س نا تتیگراد نگه اد ررری

شده استتت ( .)51تیلری ییا آنوالتا ا ش ششیوع نس تب ا ا باالالالیی در

آلدو گگ گی بابزیییایییی در گاوهااای ایییران اطالعاتت ت کمممی

ل گردی یید و تا ا هنگاممم اس ارخت ججج
دانشگاه فردوس سسی منتقل ل

شدند .در آزمایشگاه گسترشهای خونی با متانول ثابتتت

وجو دد د دارد و آل دو گگ گی بابزی یی ای یی ی در گاوه اا ای اس ات نن ن

گ گیمسا ای  % 5بههه مدتتت  30دقیقههه رنگ گ
گ
شد و با رنگ گ

(11،5و .)91با توجه به اهمیت بهداشتی تک یاختهههها ای

و خشک نمودن آنها ،گسترشهای رنگ آمیزی شده با

مازن ارد نن ن ،گ گگ یالن و کردس ات نن ن گ راز شش ش شد هه ه اس تت ت

آمیزی شد .پس از شستن المهای رنگ شده بوسیله آب

ک درب هرا   
خ ینو    در گا وو و و همچنی نن ن اطالع دنا تا کککک ک

میکروسکوپ نوری به مدت  5دقیقه با ا عدس سسی روغن ننی

آلودگی بابزیایی در گاوهای من اریا فلتخم قطا ننن نننن ،در
مطالعه حاضررر سعععی گردی ییده است

موردبررسی قرار گرفتند DNA .نمونههای خون EDTA

می ییزان آل دو گگگی بههه

بااا اس دافت هه ه از کیییت تجارر ری (شکر تت ت سسسیناژن ،تهار نن ن)

آب و هوایی کویری (یزد) ،کوهس ات ننی (تربتتت جاممم) و

ب یار    تشخخخیص جنسس س تیلریییا و بابزیییا از روش  PCRبااا

قرار گیرند.

مت دد د ش اا ایان و رهب رر ری (  ) 2005اس یدرگ هدافت د      ( .) 17

م در سههه منطقههه
تیلریا و بابزیا در گاوهای بههه ظ ها ررر س لا م م

مطابق دستور العمل کیت ،مورد استخراج ق ار ررر گرفتنددد.

خزری (تنکابن و رامسر) با روش مولکولی مورد مقایسه

استفاده از پرایمرها ای  P1و  P2یونیورساللل و بررر اساس س
س

مواد و روش کار

محصو لل ل  PCRمربوططط ب هه ه جن سس س بابزی یی ا ب رر ر روی ژل

طی سال  1 39 1خونگیری از گاوهای سههه شهرس ات ننن

ی ،نیمههه
یزد ،تربت جام و تنکابن با ا آب وهواای ک ریو ی ی

کوهس ات نن نی و خ خخ زری ب اا ا هم نها گگ گی اداره دامپزش کک کی
شهرستانها و کلینیکهای دامپزشکی در فصوللل بهاررر و

آگاروز 1/7درصد ،،سا ایز بانددد  389 - 402جفتتت باززز و
ط بههه تیلری ییا ،سا ایز بانددد 624-034
محصول  PCRمربوط ط

یدهد .جهت تشخیص گونههه ها ای
جفت باز را تشکیل م 
بابزیا و تیلریا ،نمونههایی که در مرحله اول  PCRاز نظر

بررسی مقایسه ای حضور تک یاختههای خونی141 ...

آلودگی تیلریا مثبت بودنددد ،با ا پرایمرررها ای اختصاص صصی

حی ک ریو ییی
تنها ا در  4گس رت ششش خونن نی از گاوها ای ن او ح ح

( )9و نمونههای بابزیا مثبت نیز با پرایمرهای اختصاص صصی

در مرحله اول  PCRبه ترتیب  12نمونههه خوننن گاوها ای

د (  .) 12در هررر PCR
(  ) 1996مورد ارزیابی ق ار ررر گرفتند د

جام و  3نمونههه خوننن گاوها ای شهرس ات نننها ای رامسررر و

(شهرستان یزد) آلودگی به تیلریا مشاهده شددد .همچن ننین

گونه تیلریا آنوالتا با روش اولیویرا و همک ارا ننن () 995 1

بابزیا بایجمینا و بابزیا بویس با روش فیگورا و همک ککاران

شهرستان یزد ،یک نمونه خون گاوهای شهرستان تربتتت

تنک با نن ن فقططط ب هه ه تیلری یی ا آل دو هه ه بودن دد د (ج ود لل ل  .)1در

حداقل یک نمونه واجد خون غیر آل دو هه بعن او ننن کنترللل

آزمایش  PCRمرحله دوم نیز با پرایمرها ای اختصاص صصی

منفففی و یییک نمونههه خونن ن آلدو هه ه بعناو نن ن کنترلل ل مثبتتت

آلودگی تمام نمونههای مثبتتت در مرحلههه اول بههه تیلری ییا

استفاده شدند.

آنوالتا تایید شدند.

نتایج

از مجمو ععع ع  072گس رت ششش ش خو ننن ن تهی ییی ه شد ههه ه از

گاوهایهای نواحی کویری ،نیمه کوهس ات ننی و خزررری،
جدول-1فراوانی آلودگی تیلریا آنوالتا در گاوهای به ظاهرسالم در مناطق مختلف جغرافیایی ایران
مناطق

روش آزمایش

نتایج ملکولی

نتایج میکروسکپی
تعداد مثبت ()%

تعداد منفی

(4)%4

96

(11)%11

نیمه کوهستانی (تربت جام)

0

100

(1)%1

خزری ( تنکابن)

0

70

( 3)%4/ 28

جمع

4

662

51

خشک (یزد)

بحث

در مطالعه حاضر آل دو گگگی بههه تیلری ییا آنوالتا ا در %4

گسترشهای خونی تهیه شده از گاوهای به ظ ها ررر س لا م م
م
ی) دی ییده ش ششد و همچن ننین با ا
شهرستان یزد (منطقه ک ریو ی ی
روش ملکولی این آلودگی بههه ترتی ییب در  %11گاوه یا

به ظاهر سالم شهرستان یزد %1 ،در شهرستان تربت جاممم

و  %3در شهرس ات نن ن تنک با نن ن گ راز شش ش گردی یی د .در ای یی ران

عمده مطالعات میکروسکوپی و ملکولی درباره آلودگی

تیلریا آنوالتا در گاوهای مناطق مختلف ایران انجام شده

اس تتت ت .می ییی زان آل دو گگگ گی ب ههه ه تیلری ییی ا آنوالت ااا ا ب ااا ا روش
میکروس سسکوپی توسطط مرشدييي و همکراا نن ن (  ) 1382بههه

می یی زان  51درص دد د در گاوه اا ای شهرس ات نن ن ارومی یی ه (،)3

توسط رزمی و همک ارا ننن ( ) 1382 -1 38 1بههه می ییزان %02
در گاوهای شهرس ات ننن مشهددد (  ،) 16توسططط ش قها للیان و

همکاران (  ) 1380در شهرکرد به میزان  4/9درصد ( )2و

جمع

تعداد مثبت ()%

تعداد منفی
89

100

99

100

67

70

255

072

توسطط مظفررری و همکراا نن ن (  ) ١٣٨٢بههه میییزان  %5/6در
گاوهای شهرستان زاهدان تعیین شده است ( .)4ت ونکا ننن

مطالعا تت ت اند کک کی در ب را هه ه آل دو گگ گی تیلری یی ا در گاوه اا ای

ت گرفتههه استتت .عزی ییزی و
ایران با روش ملکولی ص رو ت ت

همک را ا نن ن (  041 ،) 1386راس گا وو و با الال الی  1سا لل ل را در
شهرکرد از نظر آلودگی به تیلریا آنوالتا ا م رو ددد بررس سسی

قرار دادند .میزان آلودگی به تیلریا آنوالتا با روش PCR

به میزان  % 40تعیین نمودند ( .)8حقوقی راد و همک ارا ننن

در سال  1390در  %7/5گاوها ی استان گلستان آلودگی
به تیلریا آنوالتا را مشخص نمودند ( .) 13

در مطالعههه حاضر ، ،،هيچگونههه آلدو گگ گی بابزياااي ييي بااا

روش م كي روسكوپي و مولكولي مشاهده نشددد .در ا اري ننن

اطالعا تت ت کم مم ی درب را هه ه می یی زان آل دو گگ گی بابزی یی ای یی ی در
گاوه اا ای مناط قق ق مختل فف ف ای یی ران وجو دد د دارد  .م ثو قق قی

(  ) 1364میزان ش ششیوع بابزی ییا بایجمینا ا و بابزی ییا بووویس در
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ﮔﺎوﻫــﺎي اﺳــﺘﺎن ﮔ ـﻴﻼن ﺑــﺎ روش ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻜﻮﭘﻲ را ﺑــﻪ

در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ،ﻧﻌﻤﺎن در ﺳﺎل 1391

ﺗﺮﺗﻴﺐ  %4/58و  ،(5) 1/25ﺿﻴﺎﭘﻮر و ﻫﻤﻜـﺎران )(1390

آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻴﻠﺮﻳﺎ آﻧﻮﻻﺗﺎ در  %23/9و ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ

ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺑﺰﻳﺎﻳﻲ در ﮔﺎوﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران را

ﺑﺎﺑﺰﻳﺎ در ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﻴﺮي در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد

 (19) %18/3و ﻓﺨﺎر و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  1391ﺑـﺎ ﻫﻤـﻴﻦ

) .(14اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮدن ﻛﻨﻪﻫﺎي ﻧﺎﻗﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ،

روش ،در  %2/1ﮔﺎوﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ

در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻳﺰد )اﻗﻠﻴﻢ ﻛﻮﻳﺮي( و ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم )اﻗﻠﻴﻢ

) .(11ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﻴﺮا ﻓﺮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮام ﺑﻪ ﺗﻴﻠﺮﻳـﺎ

ﻧﻴﻤﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ( ﮔﺰارش ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺑﺰﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻲ

آﻧﻮﻻﺗﺎ و ﺑﺎﺑﺰﻳﺎ ﺑﺎﻳﺠﻤﻴﻨﺎ در ﻳـﻚ راس ﮔـﺎو ﻫﻠﺸـﺘﺎﻳﻦ ﺑـﻪ

ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ وﻟﻲ ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺑﺰﻳﺎﻳﻲ از

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ).(1

اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺌﻮال ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﮔﺎوﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ درﺳﺘﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺠﺎم
ﮔﻴﺮد .در ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
اﻳﺮان ﭼﻮن ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺰﻳﺎ ﺑﺎﻳﺠﻤﻴﻨﺎ،
ﺑﺎﺑﺰﻳﺎ ﺑﻮﻳﺲ و ﺗﻴﻠﺮﻳﺎ آﻧﻮﻻﺗﺎ در ﮔﺎوﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺗﺮﻛﻴﻪ  389ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﮔﺎو ﺗﻮﺳﻂ روش
) Reverse line blot (RLBﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻚ
ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .آﻟﻮدﮔﻲ

ﺗﺼﻮﻳﺮ  :1ﻣﺤﺼﻮل  PCRدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  : M:ﻣﺎرﻛﺮ  DNA 100ﺟﻔﺖ

ﺑﻪ ﺗﻴﻠﺮﻳﺎ آﻧﻮﻻﺗﺎ در  ،%1/28ﺑﺎﺑﺰﻳﺎ ﺑﺎﻳﺠﻤﻴﻨﺎ در ،%0/77

ﭼﺎﻫﻚ :5-3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻣﺜﺒﺖ

ﺑﺎﺑﺰﻳﺎ ﻣﻴﺠﻮر در  %0/51و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎﺑﺰﻳﺎ %1/28

ﺑﺎز ،ﭼﺎﻫﻚ :1ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻴﻠﺮﻳﺎ ،ﭼﺎﻫﻚ  : 2ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ،

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺧﻮن ﮔﺎوﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ) .(7در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دﻳﮕﺮ در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ  100 ،PCRﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺧﻮن ﮔﺎو از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺰﻳﺎ و ﺗﻴﻠﺮﻳﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻴﻠﺮﻳﺎ آﻧﻮﻻﺗﺎ در

 36راس ﮔﺎو ،ﺑﺎﺑﺰﻳﺎ ﺑﺎﻳﺠﻤﻴﻨﺎ در  13راس ﮔﺎو و ﺑﺎﺑﺰﻳﺎ
ﺑﻮﻳﺲ در  7راس ﮔﺎو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )  .(10ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﺰارش آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻴﻠﺮﻳﺎ آﻧﻮﻻﺗﺎ در ﮔﺎوﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻴﻠﺮﻳﻮز
ﮔﺎوي در اﻳﺮان ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻻزم
اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻻزم ﺟﻬﺖ
ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮ : 2ﻣﺤﺼﻮل  PCRدر ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم : M :ﻣﺎرﻛﺮ  DNA100ﺟﻔﺖ
ﺑﺎز ،ﭼﺎﻫﻚ  :1ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻴﻠﺮﻳﺎ آﻧﻮﻻﺗﺎ ،ﭼﺎﻫﻚ  : 2ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻴﻠﺮﻳﺎ آﻧﻮﻻﺗﺎ ،ﭼﺎﻫﻚ  : 3-60ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺎره اي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان
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Abstract
Theileriosis and Babesiosis are the important tick-borne diseases. They are
characterized by fever, anemia, and death and fall in animal production and caused a
lot of economic loss in livestock industry. The aim of this study was microscopical and
molecular examination of Theileria spp and Babesia spp infection in apparently
healthy cattle in the desert (Yazd), semi- mountainous (Torbat Jam) and Caspian
climates (Tonkabon) of Iran. In this study, 270 blood smears and blood samples with
anticoagulant material were collected from healthy dairy cattle during spring and
summer seasons in Yazd, Torbate Jam and Tonekabon areas. The collected samples
were transferred to the laboratory, and then the blood smears were prepared and
stained with Giemsa method. DNA of blood samples were extracted using a
commercial kit then examined to detect Theileria and Babesia infection in healthy
cattle in two stages. Theileria spp was observed in four blood smears from cattle in
Yazd area, the results of PCR showed that 12 blood samples of cattle in Yazd, 1 blood
sample in Torbat Jam and 3 blood samples in Tonkabon area were infected with T.
annulata. Any Babesia spp infection was not detected in blood samples by
microscopical and molecular examination. The obtained results indicated that the
Theileria annulata infection is more important in dairy cattle in different areas of
Iran.
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