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چکیده
گاومیش است که باعث ایجاد تیلریوزیس گرمسیري هاي سخت در گاو و هاي خونی منتقل شونده توسط کنه یکی از تک یاختهتیلریا آنوالتا     

در . استي خسارات اقتصادي در بسیاري از کشورها  وجود آورندهمهم بههاي این بیماري به عنوان یکی از بیماري. شود در گاوان آلوده می
رأس مبتال به  30اي، یاختهرأس فاقد آلودگی تک 30(ي بومی در شهر اهواز  ساله 5الی  2ي  رأس گاو ماده 90بررسی حاضر از تعداد 

ها و سپس برخی از فاکتورهاي هماتولوژي و بیوشیمیایی آنگیري به عمل آمد  خون) ي بالینی و فاقد نشانه تیلریابه  رأس آلوده 30تیلریوزیس، 
داري از گروه  به شکل معنی RBC،HB،PCV،MCHC،WBCنتایج نشان داد که در گروه مبتال به تیلریوز میزان. مورد مقایسه قرار گرفت

داري از گروه  شکل معنیشمارش تعداد ائوزینوفیل بهي فاقد نشانه،  ه گروه مبتال به تیلریوز و گروه آلوددر.)P>05/0(استتر کنترل کم
تر کمي فاقد نشانه  و گروه آلودهداري از گروه کنترل  به شکل معنیگروه مبتال به تیلریوز، ولی شمارش تعداد نوتروفیل درترکنترل بیش

فاقد نشانه نیز نسبت به گروه کنترل به شکل ي  شمارش تعداد لنفوسیت نیز در درگروه مبتال به تیلریوز و گروه آلوده.)P>05/0(بود
هاي بالینی، تنها پالکت، لنفوسیت، نوتروفیل و ائوزینوفیل تغییرات  ي فاقد نشانه در بررسی گروه آلوده.)P>05/0(تر بودداري کم معنی
داري از  به شکل معنینیز گروه بیمار BUNهمچنین مقادیر وALT،AST،ALPهايفعالیت آنزیم میزان. )P>05/0(داري نشان دادند  معنی

ي بالینی،  ي فاقد نشانه بررسی حاضر نشان داد که برخالف گروه مبتال به بیماري، در گاوان آلوده.)P>05/0(تر بودگروه کنترل بیش
.گردند ي بیماري به حالت طبیعی باز می فاکتورهاي مورد بررسی پس از طی دوره

بیوشیمی، هماتولوژي، گاو، تیلریا: کلمات کلیدي
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Hashemi-Fesharaki(گرددعارض می 1998, Hashemi-

Fesharaki et al. 2006(  .زاي این  تنها عامل بیماري
است که به تیلریا آنوالتاي  گونه ،یاخته در گاوان ایرانتک
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صورت حاد و تیلریوزیس، در گاوان اصیل خارجی به
بومی تر و در گاوان شدید، در نژادهاي دورگ با شدت کم

هاي بالینی خود را نشان صورت خفیف و یا بدون نشانهبه
تیلریوزیس گاوان هاي بالینی ترین نشانهمهم. دهد می

خونی، زردي، عبارتند از تب، تورم غدد لنفاوي، کم
رغم علیدر بسیاري از گاوان بومی، . الغري و مرگ

ي بالینی دیده  گونه نشانه، هیچیاختهحضور قابل توجه تک
در طی درگیري با این ). Radostits et al. 2007(شود  نمی

بیماري بسیاري از فاکتورهاي خونی و بیوشیمیایی سرم 
ممکن است دستخوش تغییر گردند، اما این تغییرات تقریباً 

هاي  هاي صورت گرفته تنها روي دام ي بررسی در همه
در . اند هاي بالینی مشخص بررسی گردیده واجد نشانه

رابطه با موارد مخزن بیماري چنین ذکر شده است که 
آیند در  زئوتیک به دنیا میهایی که در مناطق اپی گوساله

دلیل در معرض قرار گرفتن با کنه، اولین سال حیات به
. یابند هاي بالینی ناچیزي بهبود میآلوده شده و با نشانه

هایتاً شوند و ن میها در اثر برخورد با انگل ایمن  این دام
در بسیاري  چنینهم. آیند صورت مخزن انگل در میبه

هاي در گاوان بهبود یافته از بیماري و نیز دام از موارد
-Hashemi(دهدرخ نمیدرمان شده حذف کامل انگل 

Fesharaki 1998, Radostis et al. 2007(.
که بر اساس جستجوي منابع، تحقیقی روي ئی از آنجا

هاي بالینی مشخص از نظر  ي فاقد نشانه گاوان آلوده
تغییرهاي هماتولوژیکی و بیوشیمیایی مشاهده نگردید، 
هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات هماتولوژي و 

و کمک تیلریا بیوشیمیایی گاوان فاقد عالیم بالینی آلوده به
گل در میزبان حامل فاقد عالیم بالینی ان اثراتبه شناخت 

. بوده است
  

مواد و روش کار
این بررسی در شهر اهواز در زمان بروز تیلریوزیس 

رأس  90روي ) 1392در سال  هاي خرداد تا مرداد ماه(
در این . ساله انجام گرفت 2-5ي  گاو بومی دورگ ماده

-طبقهگیري  گروه مختلف جهت نمونه 3تحقیق، گاوان در 

رأس گاو مبتال به  30گروه اول، شامل . بندي شدند
 30گروه دوم، شامل هاي بالینی مشخص، تیلریوز با نشانه
که در گسترش نازك ي فاقد نشانه بالینی  رأس گاو آلوده

و گروه سوم تیلریایی مشاهده گردید ها اجرام خون آن
سنی  يدامنه.رأس گاو فاقد آلودگی بودند 30شامل 

هاي مورد بررسی از یکنواختی نسبی عددي گروه
در نظر گرفته  طبیعیبرخوردار بود و از این منظر، توزیع 

، در 3و  2هاي هاي گروهي نمونهبراي تهیه.شد
ي بالینی از ورید گوش کشتارگاه، از گاوان، پس از معاینه

-در مرحله. خون اخذ و گسترش خونی تهیه شد ينمونه

ي ضد  نمونه خون کامل فاقد ماده 2ان بعد از همان گاو ي
ي ضد انعقاد از ورید میانی دم گرفته  انعقاد و حاوي ماده

 ي ونوجکت، از هر وسیلهي بعدي به در مرحله.شدمی
گرم مدفوع جهت  10گیري، حدود گاو  بعد از خون

رکتوم هر دام  يهاي انگلی از ناحیه بررسی برخی آلودگی
هاي لنفی پس  گسترشهاي مذکور،  از الشه. شدگرفته می

گردید و سپس کتفی تهیه میاز کشتار از غدد لنفی پیش
دامپزشکی  يها در اسرع وقت به بیمارستان دانشکده نمونه

 يجهت تهیه . شدنددانشگاه شهید چمران اهواز منتقل می
رأس گاو بومی دورگ  30، در مجموع 1هاي گروه نمونه
ال مبتال به تیلریوز درمانگاهی ارجاع س 2- 5ي بین  ماده

ها بر اساس دانشگاه که بیماري آن دام شده به بیمارستان
ي اشکال پیروپالسمی انگل در هاي بالینی و مشاهده نشانه

گسترش خون محیطی و اجسام آبی کخ در گسترش لنفی 
یید قرار أحاصل از پونکسیون غدد پیش کتفی مورد ت

. قیق مد نظر گرفته شدندگرفته بودند براي این تح
هاي لنفی با گیمسا  هاي نازك خونی و گسترش گسترش

آمیزي شده و توسط میکروسکوپ نوري با رنگ
براي بررسی اشکال پیروپالسمی و × 1000بزرگنمایی 

آلودگی . گرفتنداجسام آبی کخ مورد آزمایش قرار می
ي روش کلیتون لین  وسیلهها به انگلی مدفوع این نمونه

). 1383اسالمی و رنجبربهادري (گردید ررسی میب
ها از لحاظ آلودگی انگلی ي مدفوع آن هایی که نمونه دام

.شدندي مطالعه حذف میمثبت بودند از دامنه
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، )Hb(در این مطالعه، پارامترهاي هموگلوبین 
، )RBC(هاي قرمز ، تعداد گلبول)HCT(هماتوکریت 
، حجم متوسط سلولی )WBC(هاي سفید تعداد گلبول

)MCV( هموگلوبین متوسط سلولی ،)MCH( غلظت ،
ي پراکندگی ، دامنه)MCHC(متوسط هموگلوبین سلولی 

و متوسط ) PLT(، پالکت )RDW(هاي قرمز حجم گلبول
با استفاده از دستگاه شمارشگر ) MPV(حجم پالکت 

-Cell counter, MINDRAY(سلولی  BC-Vet2800, 

China (نوتروفیل، شمارش تفریقی . گیري گردیداندازه
صورت نیز به هاو مونوسیت ها، ائوزینوفیلهالنفوسیت

.صورت گرفتدستی و با استفاده از میکروسکوپ نوري 
ي ضد  پس از جداسازي سرم از خون فاقد مادهدر ضمن، 

ساخت  BT1500(انعقاد، با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر 
و ) ALT(هاي آالنین آمینوترانسفراز  فعالیت آنزیم) ایتالیا

 IFCC-DGKCبه روش ) AST(آسپارتات آمینوترانسفراز 
به روش پارانیتروفنیل، ) ALP(و آنزیم آلکالین فسفاتاز 

،آزروش اوره به اورهگیري اندازه. گیري شدند اندازه
پروتئین ، زیمیروش آنگلوکز به ،روش ژافهبه کراتینین 

 TIBC)Total Iron-Bindingروش بیوره وبه تام 

Capacity( صورت پذیرفتروش کلریمتري  به)Scott

and Stockham 2008.(هاي مورد استفاده کیت يهکلی
در نهایت از . ساخت شرکت پارس آزمون ایران بودند

SPSSافزار نرم درطرفه آزمون آنالیز واریانس یک

ها استفاده  ، جهت تجزیه و تحلیل داده16ویرایش 
.گردید

نتایج
ي هدر گروه مبتالي به تیلریوز بالینی که به دانشکد

دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ارجاع داده شده 
چنین در بود و از نظر حضور انگل در گلبول قرمز و هم

بزل از غدد لنفاوي مثبت تشخیص داده شدند، میزان 
RBC ،HB ،HCT  وMCHC داري از گروه  به شکل معنی

بود تري فاقد نشانه، کم آلوده چنین از گروهکنترل و هم
)05/0<P(میان  هاي فوقشاخص ، ولی اختالف میانگین

دار نبود  ي فاقد نشانه، معنی آلوده گروه گروه کنترل و
)05/0≥P) ( از سوي دیگر اختالف میانگین ). 1جدول

میان سه گروه  MPVو  MCV،MCH،RDWفاکتورهاي 
).2و  1جداول ) (P<05/0(دار نبود  معنی نیز مورد بررسی

ها نیز میان گروه مبتال به  اختالف میانگین پالکت
ولی در ) P<05/0(دار نبود  تیلریوز با گروه کنترل معنی

ها به شکل  ي فاقد نشانه، میزان پالکت آلوده گروه
).P>05/0(بود تربیشداري از گروه کنترل  معنی
به شکل  WBCگروه مبتال به تیلریوز، میزان در
ي فاقد  آلوده گروهچنین ازداري از گروه کنترل و هم معنی

، ولی اختالف میانگین میان )P>05/0(بود ترنشانه، کم
برآورد دار  ي فاقد نشانه، معنی ه آلود گروهگروه کنترل و 

گروه مبتال به تیلریوز و درچنین و هم) P≤05/0(نگردید
ي فاقد نشانه، شمارش تعداد ائوزینوفیل به ه گروه آلود

، ولی شمارش تر بودداري از گروه کنترل بیش شکل معنی
گروه مبتال به تیلریوز به شکل تعداد نوتروفیل در

تر ي فاقد نشانه کم گروه کنترل و گروه آلوده داري از معنی
تعداد لنفوسیت نیز در گروه مبتال به  .)P>05/0(بود 

ي فاقد نشانه نیز نسبت به گروه  تیلریوز و گروه آلوده
، در حالی )P>05/0(تر بود داري کم کنترل به شکل معنی

فاکتورهاي لنفوسیت و تعداد که اختالف میانگین 
ي فاقد  گروه مبتال به تیلریوز و گروه آلودهائوزینوفیل میان 

اختالف میانگین ). P≤05/0(دار نبود  نشانه، معنی
) P≤05/0(دار نبود  مونوسیت در میان سه گروه نیز معنی

).2جدول (
 ALPوALT ،ASTگروه مبتال به تیلریوز، میزان در

 چنین از گروهداري از گروه کنترل و هم شکل معنیبه
ولی اختالف ) P>05/0(تر بود بیشي فاقد نشانه، آلوده

ي فاقد نشانه با گروه کنترل  میانگین میان گروه آلوده
و در ضمن اختالف ) <05/0P(برآورد نگردیددار  معنی

دار  ها نیز معنی و کراتینین میان گروه TIBC،TPمیانگین
مشهود است  3گونه که در جدول همان). <05/0P(نبود 

شکل نیز به BUNگروه مبتال به تیلریوز، میزان در
، )P>05/0(تر بوده است داري از گروه کنترل بیش معنی
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ي فاقد نشانه  میان گروه آلوده BUNاما اختالف میانگین 
). 3جدول ) (<05/0P(دار نبوده است  با گروه کنترل، معنی

ي فاقد نشانه، میزان گلوکز به شکل   گروه آلودهدر

، ولی )P>05/0(ه بودترکمداري از گروه کنترل  معنی
اختالف میانگین گلوکز میان گروه مبتال به تیلریوز با گروه 

).3جدول ()<05/0P(دار نبوده است  کنترل معنی

استاندارد پارامترهاي هماتولوژیکی در سه گروه مورد آزمایشخطاي ±میانگین: 1جدول 
/μlRBC×106Hb g/dlHCT%MCV flMCH pgMCHC 

g/dl/μlPLT×103MPV fl

گروه کنترل
a

71/0±2/8
B

9/0±8/9
b

7/3±7/35
b

4/5±5/433/1±121±4/27
b

7/2±111
b

3/0±5/5

مبتال به تیلریوز 
b

91/0±2/4
Ac

11/1±4/5
ac

3/5±6/19
ac

11±3/473±6/117/3±1/24
ac

6/3±107
ac

6/0±7/5

نشانه ي فاقد آلوده
c

1±9/7
B

9/0±8/9
b

8/9±6/32
b

8/5±9/453/1±3/121±27
b

5/2±162
b

3/0±7/5

هر پارامتر در هر گروه نشان  باشد و وجود هر یک از این حروف ذیل میانگینهاي مورد بررسی میي هر یک از گروهنشان دهنده cو  a ،bحروف 
.هاي دیگر استاختالف آن پارامتر با پارامترهاي مشابه در گروه) >05/0P(دار بودن ي معنیدهنده

خطاي استاندارد پارامترهاي هماتولوژیکی در سه گروه مورد آزمایش ±میانگین : 2جدول
WBC
k/µl

Lym
k/µl

Neu
k/µl

Eos
k/µl

Mon
k/µl

RDW
%

گروه کنترل
a

7/4±5/12
b

38/0±263/5
bc

437/0±687/6
bc

094/0±237/0
bc

19/0±275/015/1±85/17

مبتال به تیلریوز 
b

3/4±58/7
ac

593/0±91/3
a

645/0±259/3
ac

129/0±303/0
a

038/0±098/018/1±72/17

نشانهي فاقد آلوده
c

3/3±26/10
b

376/0±411/4
a

43/0±4/11
ab

155/0±574/0
a

066/0±225/015/1±55/17

باشد و وجود هر یک از این حروف ذیل میانگین هر پارامتر در هر گروه نشان هاي مورد بررسی میي هر یک از گروهنشان دهنده cو  a ،bحروف 
.هاي دیگر استاختالف آن پارامتر با پارامترهاي مشابه در گروه) >05/0P(دار بودن ي معنیدهنده

خطاي استاندارد پارامترهاي بیوشیمیایی در سه گروه مورد آزمایش ±میانگین :3جدول
ALT
IU/L

AST
IU/L

ALP
IU/L

BUN
mg/dl

CREA
mg/dl

GLU
mg/dl

TP
g/dl

TIBC
µg/dl

گروه کنترل
a

1/5±7/65
b

11±187
b

20±254
b

2/3±8/21
b

1/0±77/04/9±9/66
c

72/0±7/544±169

تیلریوزمبتال به 
b

3/3±76
ac

9/7±213
ac

14±312
ac

3±6/23
ac

1/0±76/07/9±3/6674/0±4/517±168

ي فاقدنشانه  آلوده
c

4/5±2/67
b

11±191
b

10±256
b

4/2±4/21
b

1/0±71/09±8/65
a

52/0±5/514±159

یک از این حروف ذیل میانگین هر پارامتر در هر گروه نشان باشد و وجود هر هاي مورد بررسی میي هر یک از گروهنشان دهنده cو  a ،bحروف 
.هاي دیگر استاختالف آن پارامتر با پارامترهاي مشابه در گروه) >05/0P(دار بودن ي معنیدهنده
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بحث
مخزن اصلی تیلریوز در مناطقی که شرایط مناسب 

 .هستندگاوان حامل دارد،  وجودهاي ناقل  زیستی براي کنه
صورت محل امنی براي تعدادي از اشکال این مخازن به

. آیند هاي قرمز در می پیروپالسمی انگل در داخل گلبول
ها از نظر  کنون مشخص نگردیده است که این دامتا

هایی  هاي خونی و بیوشیمیایی داراي چه ویژگی فاکتور
پارامترهاي بیوشیمیایی و ي بررسی و مطالعه. هستند

منظور اطالع از چگونگی ارتباط انگل و هماتولوژي به
ي متابولیسم انگل، درك پاتوژنز بیماري و میزبان، مطالعه

عنوان یک ابزار تشخیصی و یا ارزیابی چنین بههم
. گیرد هاي انجام گرفته، مورد استفاده قرار می درمان

هاي  فاکتور تیلریوز گرمسیري تأثیرات عمیقی بر
گذارد و همین امر مسئول  هماتولوژیکی و بیوشیمیایی می

مرگ و میر و کاهش تولیدات در گاوانی است که در طول 
بهار و تابستان داراي میزان ابتالء باالیی از این بیماري 

Hashemi-Fesharaki 1998, Radostis(هستند  et al.

2007(.
در مورد  دست آمده در تحقیق حاضرنتایج به
هاي خواجه و  با یافته ALT،AST،ALPفاکتورهاي 

در سال و همکاران  Hasanpour، 1384در سال همکاران
2008 ،Rezaie Saber 2008در سال  و همکاران ،Issi  و

در سال و همکاران  Ramin،  2010در سال  همکاران
2011 ،Mahmmod و  2011در سال   و همکارانKhan  و

نتایج مربوط به . خوانی دارد هم 2011در سال  همکاران
ALP  وALT در مشهدي و همکارانبا بررسی قدردان
افزایش فعالیت . نیز مطابقت زیادي دارد 1385سال 

در آسیب کبدي ایجاد شده و  ASTو ALTسرمی 
وابستگی نزدیکی به عملکرد کبد دارد و در این ارتباط، 

هاي کبد  هاي انگل بر روي سلول اثرات سمی متابولیت
و  ALTچنین افزایش فعالیت سرمیهم .مطرح است

AST گیري اي ایجاد شده در زمین ي ماهیچه به علت ضربه
ست اتفاق افتدطوالنی مدت در تیلریوز گرمسیري ممکن ا

)Hasanpour et al. 2008, Rezaie Saber et al. 2008, 

El-Deeb and Younis 2009( . در تیلریوز، آنمی ناشی از
روبین  که در آن تولید بیلی دهدرخ میهمولیز خارج رگی 

غیر کونژوگه محلول در آب افزایش و در نتیجه میزان 
گه افزایش روبین کونژوگه نیز به نسبت غیر کونژو بیلی
روبین کونژوگه در مسیر خود و در  احتماالً بیلی. یابد می

صفرا تجمع یافته و  يمجاري صفراوي و حتی کیسه
هاي مجاري  سلول يتواند باعث آسیب غشا همین امر می

.گرددتشدید می ALPصفراوي گردد و در نتیجه افزایش
 TIBCمربوط به میزان کراتینین، پروتئین تام و  نتایج

 و همکاران Watanabeهاي هم با بررسی ها در میان گروه
، 1384در سال ، خواجه و همکاران1998در سال 

Hasanpour  2008در سال و همکاران ،Rezaie Saber  و
، 2010در سال  و همکاران Issi، 2008در سال  همکاران
Ramin  2011در سال و همکاران ،Mahmmod  و

در سال  و همکاران Khanو  2011در سال  همکاران
، BUNتغییر در میزان . داردنسبی خوانی  هم 2011
TIBCهاي ذکر شده ، پروتئین تام و گلوکز نیز با مکانیسم

در آسیب  ASTو  ALTافزایش فعالیت سرمیدر مورد
از طرفی دیگر، التهاب و جراحت . کبدي همراه است

ز قبیل التهابی اهاي پیش بافتی سبب آزاد شدن سیتوکین
ي تومور آلفا و نیز فاکتور نکروز کننده 1و  6اینترلوکین 

هاي مختلفی که  ها غلظت پروتئین این سیتوکین.  شوند می
افزایش . دهند ها در کبد است را تغییر میمنشأ تولید آن

BUN دهدرخ میبه دلیل آسیب کلیوي نیز)Nazifi et al. 

2010.(
نیز نشان دادند که  1384خواجه و همکاران در سال 

میزان گلوکز در سرم حیوانات مبتال به تیلریوز تفاوت 
و Yadavاز جهتی دیگر . داري با گروه شاهد نداردمعنی

Sharma  و نیز  1986در سالSahu  و همکاران در سال
اند که در آلودگی تجربی و طبیعی به نشان داده1996

داري کاهش تیلریوز، سطح سرمی گلوکز به شکل معنی
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سبب مصرف احتمالی ایشان این کاهش را به. یابدمی
 کاهشدر بررسی حاضر . اندگلوکز توسط انگل دانسته

میزان گلوکز در گروه داراي آلودگی فاقد نشانه ممکن 
است در اثر حضور بلندمدت انگل در بدن و مصرف 

هاي ، گرچه عواملی نظیر تفاوتتدریجی گلوکز باشد
ایی دام نیز ممکن منطقه و یا نوع سیستم تغذیهفردي، نوع 

.است بر این فاکتور تأثیر گذاشته باشند
،RBC،HBحاضر میزان فاکتورهاي  يهمطالعدر 

HCT ،MCHCوWBC گروه مبتال به تیلریوز به در
ولی اختالف ،ها بود تر از سایر گروهداري کم شکل معنی

ي فاقد  ودهو گروه آلاین فاکتورها در میان گروه کنترل 
در ضمن میزان ائوزینوفیل در گروه .  دار نبود نشانه، معنی

دلیل حضور دائمی انگل و ي فاقد نشانه احتماالً به آلوده
تر از داري بیش تقابل آن با سیستم ایمنی، به شکل معنی

این اختالف در گروه مبتال به تیلریوز . گروه کنترل بود
میزان نوتروفیل . دار نبود نه، معنیي فاقد نشا وگروه آلوده

تر داري کم ي فاقد نشانه، به شکل معنی نیز در گروه آلوده
هاي سفید متعاقب  تعداد گلبول. از گروه کنترل بود

طور چشمگیري در فوراً افزایش و سپس به تیلریاعفونت 
هاي سفید،  کاهش در گلبول. یابد طی چند روز کاهش می

نوتروفیل و افزایش در لنفوسیت ممکن است ناشی از 
هاي  روي ارگان تیلریاهاي سمی  اثرات مضر متابولیت

ویژه مغز استخوان و دخالت در فرآیندهاي ساز بهخون
افزایش نسبی در شمارش  .تولید گلبول سفید باشد

هدف در هاي  ها و بازتاب مکانیسم جبرانی سلول لنفوسیت
گیرد  ها صورت می به آن تیلریایاخته ي تک پاسخ به حمله

)El-Deeb and Younis 2009.(چنین در بررسی هم
ي فاقد نشانه به شکل  گروه آلودهحاضر میزان پالکت در

این وضعیت . ها بود تر از سایر گروهداري  بیش معنی
 Sandhu(دهدهاي شدید رخ میخونیمتعاقب کممعموالً 

et al. 1998(.
Qayyum  مشاهده کردند که  2010در سال و همکاران

RBC ،WBC غلظت هموگلوبین و درصد هماتوکریت ،
در خون گاوان تیلریوزي کاهش چشمگیري نسبت به 

نیز  2011در سال و همکاران  Ramin.گاوان سالم دارند
، PCVمشخص کردند که میانگین غلظت هموگلوبین، 

RBC  وMCHC به طور قابل توجهی کم وMCV  باالتر
، WBCاز گروه کنترل است، ولی اختالف چشمگیري در 

و  Nazifi.مشاهده نکردند MCHلنفوسیت، نوتروفیل و 
رأس گاو  24با تحقیق روي  2010در سال همکاران 

ساله بومی ایران که به صورت تجربی با  3تا  2شیري 
ش چشمگیري در آلوده شده بودند، کاه تیلریا آنوالتا

در مقایسه با  HBو غلظت  PCV، درصد RBCشمارش 
در و همکاران  Razavi. هاي سالم مشاهده کردند نمونه
 تیلریا آنوالتاگاو آلوده به  50نیز با بررسی  2012سال 

را  RBCو HB ،PCVکاهش قابل توجهی در غلظت 
. گزارش کردند

هاي  مکانیسمهاي قرمز به علت  فاگوسیته شدن گلبول
هاي  ایمنی ممکن است مسئول تخریب گلبول يبا واسطه

هاي  حذف و برداشت گلبول ،از طرف دیگر. قرمز باشد
هاي سیستم  ي ماکروفاژها در اندام وسیلهقرمز آلوده به

خونی هاي کم عنوان یکی از علترتیکولوآندوتلیال به
هالتهابی، بهاي پیش به عالوه سایتوکین. مطرح است

هاي اجدادي  با سرکوب کردن سلول TNF-αویژه،
خونی مرتبط با هاي خونی در مغز استخوان در کم سلول

کاهش شمارش . کند تیلریوز گرمسیري شرکت می
تواند به دلیل افزایش سطح تولیدات  هاي قرمز می گلبول

عالوه اکسیده شدن به. کمپلمان فعال شده باشد
ها توسط  ر تخریب آنهاي قرمز باعث تسهیل د گلبول

هاي  هاي گلبول قرمز شده و رادیکال فاگوسیت کننده
 .خونی درگیر باشنداکسیژن ممکن است در پاتوژنز کم

در ضمن  RBCکاهش غلظت هموگلوبین و شمارش 
هاي  هاي گونه علت اثرات سمی متابولیتممکن است به

کنندگی بر روي که یک اثر سرکوبطوريباشد، به تیلریا
دلیل کم شدن مداوم خون به. مغز استخوان دارد

سزایی تواند نقش به ها می خواري دائمی توسط کنه خون
El-Deeb(خونی داشته باشددر کم and Younis 2009, 

Qayyum et al. 2010(.
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رغم آن که در گروه  طور کلی، در تحقیق حاضر علیبه
بالینی بسیاري از فاکتورهاي مورد گاوان مبتال به تیلریوز 

ثیر قرار أدار و قابل انتظاري تحت ت شکل معنیبررسی به
ي فاقد  گرفته بودند، اما این تغییرات در گروه گاوان آلوده

هاي بالینی تیلریوز به جز در مورد لنفوسیت، پالکت  نشانه
. و ائوزینوفیل، نسبتاً قابل اهمیت نبودند

ي آن است که عموماً پس از سپري دهندهاین نتایج نشان
هاي خونی و بیوشیمیایی به حد  شدن بیماري فعال، فاکتور

که در این مرحله، گردند و با توجه به این طبیعی باز می
گردد،  هاي لنفاوي مشاهده نمی اغلب انگل فعالی در سلول

توان نتیجه گرفت تغییرات خونی و بیوشیمیایی ایجاد  می
هاي قرمز  به حضور انگل درون گلبولشده احتماالً ربطی 

زایی انگل محتمالً کامالً مرتبط با مراحل  نداشته و بیماري
 Hooshmand-Rad(هاي لنفوئیدي است درون سلول

1976(.

قدردانیتشکر و 
شهید چمران اهواز صورت پذیرفت و نویسندگان  شناسی در دانشگاهي کارشناسی ارشد انگلنامهاین تحقیق در غالب پایان
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Abstract
Theileria annulata is one of the protozoan parasites which is transmitted by hard ticks and 

causes tropical theileriosis in cattle and buffaloes. This disease is one of the most important 
economic loss producing causes in several countries. This survey was conducted on 90, 2-5
years old native cattle (30 healthy, 30 involved with theileriosis and 30 asymptomatic cattle 
infected with Theileria). Blood samples were collected and then some hematologic and 
biochemical parameters were analyzed. The results revealed that in the involved group, RBC, 
PCV, HB, MCHC and WBC measures were significantly reduced compared with control 
group (P<0.05). The number of eosinophils in the involved and infected asymptomatic group
were significantly higher than control (P<0.05), but the number of neutrophils were 
significantly less than control and asymptomatic groups (P<0.05). The counts of lymphocytes 
were also significantly lower in the involved and infected asymptomatic cattle than controls 
(P<0.05). Only PLT, lymphocyte, eosinophil and neutrophil rates had significant changes in 
asymptomatic infected cattle (P<0.05). The serum activity of ALT, AST, ALP and the amount 
of BUN were also significantly higher in the involved group compare to controls (P<0.05).  
The present investigation showed that unlike the involved group, studied parameters were 
returned to normal range in asymptomatic infected cattle after recovering from the disease.
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