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  چكيده
بـه رغـم   . صي برخـوردار اسـت   اورنيتودوروس تولوزاني با گزش و خون خواري از انسان از اهميت پزشكي و بهداشتي خاي كنه :زمينه و هدف 

. ها در انتقال بيماري انجام نيافته است هاي آن هاي مختلف و استعداد اهميت پزشكي و بهداشتي اين كنه، تاكنون مطالعات دقيقي جهت تفكيك فرم
  . حاضر انجام يافتي  مطالعههاي مختلف اين كنه به بورليا پرسيكا در استان زنجان،  براي تعيين تنوع فنوتيپي و آلودگي سويهدليلهمين  به

 شاخص ۲۰ ميكرومتر، ۱/۰در مشاهدات استريوميكروسكوپ با دقت  يتودوروس تولوزاني اورنيها ، نمونهيفي توصي ن مطالعهيدر ا: روش بررسي
ي همچنين با خـون خـواري از   هاي مورد بررس نمونه. همراه الگوهاي پارامترهاي كيفي مورد ارزيابي قرار گرفتند گيري و به  مرفومتريك كمي اندازه  

  .ها به صفاق نوزاد موش، تعيين آلودگي به بورليا شدند  موش سوري و تزريق سوسپانسيون له شده آني  روزه۳نوزاد 
يـك  بررسـي صـفات مرفومتر  . در هـزار اسـت   ۸تا  ۴ها  هاي اين كنه ها نشان داد كه آلودگي به بورليا در نمونه          بررسي آزمايشگاهي نمونه   :ها يافته
ـ متر بود و جمع يلي م۸۱/۶×۹۳/۳ها،   بدني مادهي نشان مشخص كرد كه اندازه  هاي خدابنده و ماه    هاي اين كنه از شهرستان     نمونه ه ي دو سـو يهـا  تي

 بـه انـدازه   ها بودند و تر از ماده  کوچکاورنيتودوروس تولوزاني ينرها.  تفاوت داشتنديتولوم و منفذ جنسينشان و خدابنده در اندازه عرض کاپ  ماه
ـ  بق،ده شـد ي خدابنده ديها شتر از نمونهينشان ب  ماهيها تولوم که در نمونهيبه جز طول و عرض کاپ    . دنديرس يمتر م  يلي م ۶/۴×۶/۲ هـا    شـاخص ي هي

 ي هياشتند و در بقگر تفاوت دي پالپ با هم د۴ تا۲ يتولوم، طول بندهاي، طول و عرض کاپي بدني ه در اندازهين دو سوي ايها نمف.  نداشتنديتفاوت
  .صفات مشابه هم بودند

ر يا، کمبود و نبود اطالعات جامع جهت تفسيها به بورل  آني و آلودگيها در مناطق مطالعات ک نمونهي مرفومتريها نظر به وجود تفاوت: يريگ جهينت
 جهـت  يت مولکـول يـ ن ماهيي مختلف و تع يها هيک سو يستماتيگاه س يان جا يف گونه، ب  ي توص ي بازنگر ين اطالعات و انجام مطالعات جامع برا      يا

 يق نـرخ آلـودگ  ين دقيي جهت تعييات اجرايش عملي، پاياتي مناطق عمليت بند ي اولو ي برا يص مولکول ي پروتوکل تشخ  ي  هين کنه، ته  ي ا ييشناسا
  .رسد ي به نظر مي مختلف ضرورييايا مناطق جغرافيها به بورل کنه
  کيکا، صفات مرفومتريا پرسينشان، بورل  استان زنجان، خدابنده، ماه،يتودوروس تولوزانياورن: يدي کلگانواژ
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  قدمهم
شــامل دو جــنس ) Argasidaeخــانواده ( نــرم يهــا کنــه    

Ornithodors   و Argas مختلـف   يهـا  باشـند کـه گونـه      ي م 
Ornithodors         يقادر است از انسان و پستانداران خونخـوار 

 يهـا   گونـه اسـت کـه گونـه    ۱۱۵ن جنس شامل   يا .)۱( دينما
Ornithodors tholozani ،Ornithodors erraticus و 

tartakousky Ornithodors     انـه  ي در مناطق مختلـف خاورم
 مخـزن و    اورنيتودوروس تولوزاني كنه  ن  ين ب ي از ا  و اند پراکنده

 و اسـتان    )۲( باشد يران م يدر ا اي   ناقل بيماري تب راجعه كنه    
 شـود  ين گونه محسوب مي پراکنش ا  يها  از کانون  يکيزنجان  

ر  بـاال د   يرين کنه، قـدرت سـازش پـذ       ي ا يقدمت طوالن  ).٢(
 آن  يهـا  تيـ ع جمع ي مختلف و دامنه پراکنش وس     يها ستگاهيز

 يکي، مرفولـوژ  يکي مختلـف اکولـوژ    يها پي از وجود ت   يحاک
ـ  ا ي اسـت کـه تمـام      يعـ يطب .باشد يم ت يهـا حـساس   پيـ ن ت ي
ـ  تکث ،زايمـار ي نسبت بـه عوامـل ب      يکنواختي ر و انتقـال آن را      ي

 تي و اولو  ي کنترل يها ن برنامه يلذا جهت تدو  . نخواهند داشت 
ـ  ت يي شناسا ،ياتي مناطق عمل  يبند ن ي مختلـف و نـاقل     يهـا  پي

ت انجــام يــب اهميــن ترتيبــد ).٢( اســت يپرخطــر ضــرور
ـ يينه تع ي در زم  يمطالعات علم  ـ مورف ين پل ) يچنـد شـکل  ( سمي

ـ  مختلف ا يها تيجمع  برخـوردار  يانيت شـا يـ ن کنـه از اهم ي
تـودوروس  ياورن يها  شناخت کنه  يبه رغم قدمت طوالن   . است

انـه مطالعـات   يها در خاورم  ع انتشار آن  ي وس ي  و دامنه  يتولوزان
ن ييک، تع يها محدود به مطالعات فونست     افته در مورد آن   يانجام  

ـ در ا  .ا است ي به بورل  يپراکنش و آلودگ   تـوان بـه    يان مـ يـ ن مي
 يهـا  و اسـتان  ) ٢و٣( زنجـان    افتـه در اسـتان    يمطالعات انجام   

 س تولـوزاني  اورنيتـودورو وفوركنـه   )(٤( نيقـزو : مجاور مانند 
اورنيتـودوروس  درصد و نرخ آلودگي به بورليا در كنه          ٧٥/١١

ــوزاني ــت  ٧/١٦ تول ــده اس ــبه ش ــد محاس ــتان،) درص   کردس
ــوزانيوفوركنــه )(٥( ــرخ ٧/٦ اورنيتــودوروس تول  درصــد و ن

) ٦( ، همـدان  ) درصد محاسبه شده است    ٣/٠آلودگي به بورليا    
 يخ آلودگ نر  درصد و  ٧٧/١ يتودوروس تولوزان يوفورکنه اورن (

در .  اشـاره نمـود    ) درصـد محاسـبه شـده اسـت        ٧/٣ا  يبه بورل 
 نرم يها ک کنهي مرفومتري توان به مطالعه   ي م يمطالعات خارج 

ـ ، ه )٨و  ٩( سخت   يها  کنه )٧( ليدر مرکز و غرب برز       هـا  رهي
ها  در آناشاره کرد که ) ١١-١٦(ن يگر ناقلي ديها و گروه )١٠(

طـول و     و عرض بدن،   ک مانند طول  ي مرفومتر يها از شاخص 
. ت استفاده شده است   ين تنوع جمع  يي تع ي پا برا  ي  عرض پنجه 

 يهـا  يمـار ين ب يتـر   از مهم  يکيک  ي آندم ي   تب راجعه  يماريب
 و  ينيتظاهرات بال . باشد يان به انسان م   ي منتقله از بند پا    يعفون

 و  ي باعث کاهش قـدرت جـسمان      يمارين ب ي ا ير اختصاص يغ
 يردد و ساالنه لطمـات اقتـصاد      گ ي بدن و گاها مرگ م     يدفاع

ا ي در تمام مناطق دن    يمارين ب يا). ١٧( دينما يجاد م ي را ا  ياديز
ـ      ـ  اقيبـه جـز سـواحل جنـوب غرب . ع اســتيانوس آرام شـا ي

ـ  ي خاورم يکشورها ن يتـر   از مهـم   يکـ يران  يـ خـصوص ا   هانه ب
ـ در ا  ).١٨( شـود  ي محـسوب مـ    يمـار ي ب يها کانون ـ ران ا ي ن ي

رف به سلسله جبال زاگـرس       که مش  يعي در مناطق وس   يماريب
ن يتـر   از مهـم   يکـ يان زنجـان    ين م يع است و در ا    يهستند شا 

 غالـب   ي   گونه کايا پرس يبورل ).١٩( باشد ي م يماري ب يها کانون
تـودوروس  ياورنران بـوده کـه توسـط کنـه          ي در ا  يماريعامل ب 
شود  يباشد به انسان منتقل م  يز م ي ن يماري که مخزن ب   يتولوزان

نبـود مطالعـات    و   يماري ب ي باال يوع نسب ي ش با توجه به  ). ٢٠(
ـ ي تنوع جمع  ي  نهيدر زم  ـ  ا يت  ي بـرا  ين گونـه و لـزوم بررسـ       ي

مطالعـه بـا   ن يا، ي کنترليها  برنامه يزير  و برنامه  يت بند ياولو
تـودوروس  ياورن کنـه نـرم      يهـا  تيپ جمع ين فنوت يياهداف تع 

 و  يا  تـب راجعـه کنـه      يمـار يک ب ي در منـاطق آنـدم     يتولوزان
ـ هـا بـه بورل    آنيص آلودگيشخن ت يهمچن ا در اسـتان زنجـان   ي

  .انجام شد
  

  روش بررسي
 توصـيفي كـه هـدف آن بررسـي تنـوع            ي  در اين مطالعـه        

بورليـا  و آلـودگي بـه       اورنيتـودوروس تولـوزاني   كنـه   فنوتيپي  
 نرم استان زنجـان بـود،   ي هاي مختلف كنه  در جمعيت  پرسيكا
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ــرا ــعيب ــهيآور  جم ــتان ي  کن ــه شهرس ــرم از س ــان ( ن  -زنج
 روسـتا از هـر شهرسـتان       ۴،  يمورد بررس )  خدابنده -ماهنشان

 از هر روسـتا     يريگ  نمونه يبرا. دي انتخاب گرد  يطور تصادف  هب
ـ لـه   ي طو ۸ مکان شامل    ۸  -شـمال (ا زاغـه در چهـار جهـت        ي

 امـاکن  يانتخاب شده و بافت ساختمان ) غرب -شرق -جنوب
.  قرار گرفتي از نظر وجود کنه نرم مورد بررس يواني ح يداخل
ــه ــا کن ــ يه ــه ش ــرم ب ــع ي وهي ن ــتاندارد جم ــتيآور  اس    ي دس

)Hand Catch ( ش ي آزمـا يهـا  د و بـه لولـه  يبا پنس سرکج صـ
نــام (هـا اطالعـات     آنيت شـدند و بــررو يدار هـدا  برچـسب 

ـ ق) ريـ گ  و نام نمونه   يريگ خ نمونه يروستا، نام شهرستان، تار    د ي
هاي  تفكيك نمونهشگاه حمل و بعد از     ي به آزما  ها ه و نمونه  شد

Ornithodoros tholozani ــشخيص ــد تـ ــاس كليـ  براسـ
، C۲۹  يدمـا (آزمايـشگاهي اسـتاندارد    شـرايط  دراسـتاندارد  

 .داري شـدند  نگـه ) it۱۲:۱۲   درصـد، ۷۰-۸۰ يرطوبـت نـسب  

هـا بـه بـشر       كنـه  ،کي مرفومتر ي پارامترها يريگ  اندازه منظور به
ارت داده  درصد و گليسرين منتقل شده و حـر ۷۰حاوي الكل   

ها و  اين عمل باعث شل شدن ماهيچه     . شدند تا كامال بجوشند   
ـ بعـد از ا  . شـد  ثابت ماندن شكل بدن و اندام كنـه          ن مرحلـه  ي

هاي كنه برحسب مكان صيد در زير استريوميكروسكوپ  نمونه
 دهـم با دقت يـك  )  برابر۱۱تا۱(هاي مختلف    و در بزرگنمايي  

وســط ت )۱شــکل  ( كمــي و كيفــي تصــف ۲۴ ،ميكــرون
ها كد گذاري شده و      و عكس گيري   اندازهکروسکوپ  يومياستر

هـاي مرفومتريـك كمـي و     داده. در فلش مموري ذخيره شدند  
 Mann Whitney Uپارامتريـك  نـا   و تست T-Testكيفي با 

انحـراف از   (صورت ميـانگين      و متغيرهاي كمي به    هآزمون شد 
ـ    ۰۵/۰آورده شده، احتمال خطاي آلفا      ) معيار دار  ي و سطح معن

P-value گرفته شد در نظر ۰۵/۰ كمتر از.  
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  بـه  اورنيتـودوروس تولـوزاني   هاي  تعيين آلودگي كنه   به منظور 
 Ornithodors عدد کنه ۵ در روش خونخواري بورليا پرسيكا

tholozani ) در  يجهـت خونخـوار   ) ديک مکـان صـ    يبه تفک 
در انکوبـاتور   (  روزه ۳ يک نوزاد موش نژاد سـور     يمجاورت  

ها در  قرار داده شده تا کنه )  درصد ۵۰ و رطوبت    C۳۰ يمابا د 
 يدر روزها .  کنند ي و دما و رطوبت مناسب خونخوار      يکيتار

 دم ي خـون از انتهـا  يا پنجم و هفتم بعد از تماس قطره  -سوم
ه شده  ي خون ته  ي   نمونه ،ن الم و المل قرار داده     ي ب ،نوزاد گرفته 

از نظـر وجـود    ) لـد يدارک ف (اه  ينه س يکروسکوپ زم ير م يدر ز 
ـ  . قرار گرفـت   يا مورد بررس  يبورل ن گـسترش نـازک و   ي همچن
ـ  شده و از نظـر وجـود بورل    يزيم با گيمسا رنگ آم    يضخ ا در ي

.  قـرار گرفـت  يکروسـکوپ مـورد بررسـ     يگسترش توسـط م   
هاي هر روستا    منظور تزريق سوسپانسيون له شده كنه، نمونه       به

 ۵/۱وتيـوپ   تـايي بـا پيپـت پاسـتور در ميكر    ۴جات   در دسته 
 روزه ۷هـاي   ليتري كوبيده و محلول حاصل به بچه موش       ميلي

تزريق شده و از روز هفتم بعد از ترزيق تـا روز چهـاردهم از             
خون دم موش گسترش تهيه و در زير ميكروسـكوپ از نظـر             
وجود بورليا پايش شده و از روز چهاردهم به بعد خون موش         

ــ   ا گيمــسا سـانتريفيوژ شــده و گــسترش بــافي كـوت خــون ب
 ميدان ديد ميكروسكوپي مورد بررسي قرار       ۱۰۰ميزي و    آ  رنگ

  .گرفت
  

  يافته ها
ــوع از       ــه دار ۲۳۲مجم ــل نگ ــتا۲۱ دام در ي مح  ي روس

در  زنجان، ماهنـشان و خدابنـده اسـتان زنجـان         ياه  شهرستان
   کنـه نـرم    ي   نمونـه  ۲۳۰۲مجموعـا   ۱۳۹۱  تـا  ۱۳۹۰ يهـا  سال

هـا   آن)  درصـد ۳/۵۳ ( عـدد ۱۲۲۷د شـد کـه      يصـ ) دهيآرگاز(
تودوروس ياورن)  عدد ۱۰۷۵ (ي و مابق  يتودوروس تولوزان ياورن

 در  يتودوروس تولـوزان  ياورن يها وفور کنه .  بودند سيالهورنس
 ۳۰ار کـم بـود و فقـط         ي شهرستان زنجان بـس    يمناطق مطالعات 

 يهـا   درصد نمونـه ۴/۲که )  عدد نر۱۳ عدد ماده و    ۱۷(نمونه  

 يبررسـ . ن شهرسـتان بـود    يند از ا  داد يل م يد شده را تشک   يص
 نـوزاد مـوش كـه       ۱۸۵از  ها نشان داد که       کنه يياي بورل يآلودگ
 نـوزاد   ۲ها خون خواري كرده بودنـد،         كنه از آن   ي   نمونه ۹۳۰

  ايـن دو نـوزاد آلـوده كـه       . ا بودنـد  يآلوده به بورل  موش سوري   
هـا    كنه صيد شده از شهرسـتان خدابنـده از آن         ي   نمونه ۴ تا   ۲

پـايش تلـف     ۱۲تـا    ۱۰ي كرده بودند در روزهاي      خون خوار 
هاي  ها به بورليا در نمونه    بدين ترتيب ميزان آلودگي كنه    . شدند

  .محاسبه شددر هزار  ۸تا  ۴شهرستان خدابنده 
ــ ــوتيبررس ــوع فن ــ در جمعيپي تن ــا تي ــه يه ــف کن  مختل

ها نشان داد کـه در       ز داده يج آنال ينتا :يتودوروس تولوزان ياورن
 شده از مناطق مختلـف شهرسـتان خدابنـده          ي نمف بررس  ۸۱

ن طول بدن و عـرض      يانگيم،  ) عدد ۳۲(و ماهنشان   )  عدد ۴۹(
ــ   ــورد بررس ــاطق م ــدن در من ــود ي يب ــسان نب  ).P>۰۵/۰( ک

) متــر  ميلــي۴۹/۳× ۹۹/۱( انـدازه بــدني   خدابنــدهيهــا نمونـه 
 ۸۴/۲ × ۶۷/۱(هـاي ماهنـشان      بزرگتري در مقايسه بـا نمونـه      

 کـه  كـرد  مـشخص   يکروسکوپياهدات م مش .داشتند) متر ميلي
 يها در مناطق مورد بررس     تولوم کنه يعرض کاپ و  ن طول   يانگيم
 ۱/۱۴۴( ماهنـشان    يهـا  و در نمونـه   ) P>۰۵/۰( هکسان نبود ي
ــر۳۶۵× ــده  )  ميكرومتـ ــر از خدابنـ  ۷/۲۷۹ ×۶/۱۱۶(بزرگتـ

 دوم و سـوم و  ين طول بنـدها  يانگي م نيهمچن .بود) ميكرومتر
کسان ي دو شهرستان ي مورد بررسيها هها در نمون  چهارم پالپ 

 شهرسـتان خدابنـده     يهـا   نمونـه  يها و پالپ ) P>۰۵/۰(نبود  
ن طول بنـد    يانگيم . شهرستان ماهنشان بود   يها بلندتر از نمونه  

ـ  خدابنده به ترتيها دوم و سوم و چهارم در نمونه      و ۷/۶۰ب ي
هـا   ن شاخص يکه ا  يدر حال . ديرس يکرومتر م ي م ۷/۴۵ و   ۷/۶۷

ــهدر نمو ــا ن ــه يه ــشان ب ــترت  ماهن  ۵/۳۴ و ۶/۵۳ و ۹/۴۶ب ي
پوستوم ي شهرستان ماهنشان ها  يها نمونه. ده شدند يکرومتر د يم

 منفـذ جنـسي تـا       ي   فاصـله  امـا )  ميكرومتر ۰۲/۸۸(تر   ضيعر
هـاي خدابنـده     كمتري نسبت به نمونـه    ) کروني م ۵۴۵( مخرج

 داشت مابقي صفات در دو گروه نمف مورد )  ميكرون ۵/۶۳۶(
  ).۱جدول(يكسان بوده و اختالف معناداري نداشت بررسي 
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  خدابنده و ماهنشاندو شهرستان  يتولوزانتودوروس ياورنکنه نمف ک ي مرفومتريها تفاوت: ۱ جدول

   ماهنشان  خدابنده  شهرستان

 کي مرفومتريشاخص کم
  )ميكرومتر(

 P** حداكثر حداقل ميانگين حداكثر  حداقل ميانگين

۳/۳۴۹۵±۱۸۱۶ طول بدن  ۲۴۷۰ ۷/۶۱۳۹  ۳/۸۹±۹/۲۸۴۰  ۸/۱۴۴۰  ۸/۴۰۲۹  * ۰۰۰/۰  
۱۹۹۱±۱۰۹۲ عرض بدن  ۹/۶۰۹  ۸/۳۴۳۹  ۹/۶۵۸±۲/۱۶۷۲  ۹/۴۵۹  ۲۴۶۰ * ۰۰۵/۰  

تولوميطول کاپ  ۴/۱۵۶±۷/۲۷۹  ۱۰۰ ۹/۵۲۸  ۴/۳۴۹±۳۶۵  ۰۴/۲۰۰  ۶/۶۷۸  * ۰۰۴/۰  
تولوميعرض کاپ  ۶/۶۶±۶/۱۱۶  ۷۰ ۲۳۱ ۹/۱۵۰±۱/۱۴۴  ۶۵ ۸/۳۳۰  * ۰۳۱/۰  

پطول بند دوم پال  ۶/۴۵±۷/۶۰  ۱/۲۴  ۸/۱۲۷  ۸/۲۷±۹/۴۶  ۰۲/۲۲  ۲/۷۴  * ۰۰۳/۰  
۷/۶۷±۵/۴۲ طول بند سوم پالپ  ۳/۱۸  ۱/۱۲۵  ۹/۳۲±۶/۵۳  ۰۲/۱۹  ۳/۸۲  * ۰۰۲/۰  

۷/۴۵±۳/۳۲ طول بند چهارم پالپ  ۷/۱۵  ۱/۸۷  ۴/۲۷±۵/۳۴  ۳۲/۱۲  ۲/۶۲  * ۰۰۲/۰  
پوستوميعرض ه  ۲/۳۷±۷۷  ۳۴ ۰۳/۱۲۳  ۱/۴۳±۰۲/۸۸  ۵۱ ۱۴۰ * ۰۲۸/۰  

فذ جنسي تا فاصله من
 مخرج

۸/۳۰۱±۵/۶۳۶  ۳۸۰ ۱۹۹۹ ۲/۳۲۷±۵۴۵  ۵۸۹ ۸/۱۷۲۹  * ۰۰۳/۰  

  >T-Test      **۰۵/۰P آزمون *
  

   عـدد ۲۰۲ شـده کـه   ي نمونه کنه نـر بررسـ  ۳۴۶از   :جنس نر 
ــابق  ــده و م ــتان خدابن ــدد۱۴۴ (ياز شهرس ــتان )  ع از شهرس

ــشان صــ ــد، يماهن ــاپي هيســود شــده بودن ــشان ک   تولومي ماهن
 ي  هي نسبت بـه سـو     يتر و مشخص  )كرومترمي ۲/۴۰۴( بزرگتر

   در يمنفـــذ جنـــس. داشـــت) ميكرومتـــر ۴/۳۵۶(خدابنـــده 
ــه ــده يهــا نمون ــر۱۸۲( خدابن ــعــرض ب)  ميكرومت   در  يشتري

  داشــت) ميكرومتــر ۱۶۸(هــاي مــاه نــشان  مقايــسه بــا نمونــه
  .)۲جدول (

  
   شهرستان خدابنده و ماهنشان دويتودوروس تولوزاني اورني ن نر کنهيک بالغي مرفومتريها تفاوت: ۲ جدول
    ماهنشان  خدابنده  شهرستان

  ** P حداكثر  حداقل ميانگين حداكثر  حداقل ميانگين يشاخص کم
  *۰۰۰/۰  ۶/۷۶۳  ۱۸۷  ۲/۴۰۴±۲/۲۷۳  ۹/۷۸۳  ۱۰۰  ۴/۳۵۶±۳/۱۸۲  تولوميطول کاپ
  *۰۰۰/۰  ۹/۵۰۷  ۰۳/۶۱  ۱۵۶±۵/۱۷۰  ۳۱۷  ۹/۱۲  ۶/۱۲۶±۵/۷۲  تولوميعرض کاپ

 *۰۰۵/۰ ۰۵/۳۶۸ ۷/۶۵ ۱۶۸±۲/۸۸ ۰۳/۳۹۸ ۷۳ ۱۸۲±۳/۹۲ طول منفذ جنسي

 >T-Test    **۰۵/۰P آزمون *
 



 اورنيتودوروس تولوزانيهاي   مختلف کنههاي جمعيتبه بورليا در  تنوع فنوتيپي و آلودگي
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   شـده  ي جنس مـاده بررسـ  ي  کنهي   نمونه ۱۶۶در   :جنس ماده 
ــابق۷۲کــه  ــده و م از شهرســتان )  عــدد۹۴ (ي عــدد از خدابن
 دو  يهـا  تولوم در نمونـه   يعرض کاپ . د شده بودند  ينشان ص ماه

  ن شــاخص دريــو ا) P>۰۵/۰(ن نبــود کــسايشهرســتان 
ـ تر از خدابنده بود م     ضي ماهنشان عر  يها نمونه ن عـرض   يانگي
ــاپ ــهيک ــا تولوم در نمون ــده  يه ــهر خدابن ــروني م۵/۱۵۵ ش   ک

 بررسـي   .ده شـد  يـ کرون د ي م ۶/۱۸۲ ماهنشان   يها و در نمونه  

ها نشان داد كـه ميـانگين فاصـله مخـرج تـا         سطح شكمي كنه  
 در منـاطق مـورد بررسـي يكـسان     هـا  انتهاي خلفي بدن نمونه   

هــاي خدابنــده  و ايــن شــاخص در نمونــه) >۰۵/۰P(نيــست 
ميانگين فاصـله مخـرج تـا        ).۳جدول( بزرگتر از ماهنشان بود   

 ميليمتـر  ۸۷/۲هاي شـهر خدابنـده     انتهاي خلفي بدن در نمونه    
متر   ميلي۵۳/۲هاي ماهنشان  رسيد اما اين شاخص در نمونه      مي

  .ديده شد
  

   دو شهرستان خدابنده و ماهنشانيتودوروس تولوزانين ماده کنه اورنيک بالغي مرفومتريها فاوتت: ۳ جدول
    ماهنشان  خدابنده  شهرستان
  P-value** حداكثر  حداقل ميانگين حداكثر  حداقل ميانگين يشاخص کم

  *۰۰۷/۰  ۷/۵۳۷  ۰۵/۸۵  ۶/۱۸۲±۸/۱۵۲  ۹/۲۳۹  ۳۱/۴۳  ۵/۱۵۵±۵/۷۳  عرض کاپيتولوم
  *۰۳۸/۰ ۴۷۱۰ ۱۶۵۹ ۲۵۳۵±۳/۲۰۴۲ ۸/۴۲۴۹ ۱۰۹۸ ۲۸۱۴±۵/۱۳۱۶فاصله مخرج تا انتهاي 

  >T-Test    ** ۰۵/۰P آزمون *
 

 برابر ي منفذ جنسينييشهرستان خدابنده، لب پاماده  يها نمونه
 يهـا  کـه در نمونـه     ي در حال  .)>۰۰۱/۰P(  آن است  ييلب باال 

ها مـشخص کـرد کـه        هنمون يکروسکوپيماهنشان مشاهدات م  
 داشت ن ين شهرستان طرح مشابه   ي ا يها  در نمونه  يمنفذ جنس 

)۰۰۰۱/۰P<.(  
  

 يتودوروس تولوزاني جنس ماده کنه اورني سهيمقا :۴ جدول
  ي منفذجنسيي به لب باالينيي لب پادو شهرستان از نظر نسبت

 ينييلب پا بزرگتر ينييلب پا شهرستان
دابندهخ  ۵۱ ۳۵ 

 ۵۷ ۱۲ ماهنشان
**P-value ۰۰۰۱/۰*  ۰۰۱/۰*  

  >Mann Whitney U  **۰۵/۰P آزمون *
  

  بحث
 در مناطق روستايي    اورنيتودوروس تولوزاني هاي   وفور كنه      

شهرستان زنجان در مقايسه با دو شهرستان ديگر بسيار كم بود 

ي كه در چند سال اخير اين گونـه در منـاطق روسـتاي         در حالي 
 كـاهش وفـور كنـه در ايـن     .)۲۰(وفور قابل تـوجهي داشـت    

تواند متاثر از چندين فاكتور اكولوژيكي همچـون     شهرستان مي 
، بهبود وضع بهداشتي امـاكن و     )گوسفند(داري دام    كاهش نگه 

هـا صـنعتي و محـدود شـدن آشـيان            ترويج احداث دام داري   
افـزايش  ترتيب   بدين. هاي اين كنه باشد    اكولوژيكي و زيستگاه  

 بهداشت مسكن ي يان در زمينه  يخصوص روستا  آگاهي مردم به  
توانـد در   هاي صنعتي مـي  ها در احداث دام داري و حمايت آن 

  .تداوم روند كاهش وفور كنه موثر باشد
هـاي زاگـرس دو      در مناطق روستايي مـشرف بـه رشـته كـوه          

شهرستان خدابنده و ماهنشان كه مناطق سخت استان هستند و     
 را اورنيتودوروس تولوزانيهاي  مي كنهي و خاستگاه دا زيستگاه

در ايـن منـاطق دام      . هـا زيـاد بـود      دهند وفور كنـه    تشكيل مي 
هـا و تمايـل      هاي سنتي، اماكن حيـواني قـديمي و زاغـه          داري

 هاي داري گوسفند در پايداري جمعيت     بيشتر روستاييان به نگه   
ت بــديهي اســت عمليــا.  نقــش بــسزايي دارداورنيتــودوروس
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ها، مستلزم تدوين برنامه جـامع       اي براي كنترل اين كنه     مداخله
بلند مدتي است كه در آن سم پاشي مـستقيم امـاكن حيـواني،      

 نسبت بـه    اورنيتودوروسهاي   پايش سطح حساسيت جمعيت   
سموم رايج و حمايـت مـردم در احـداث امـاكن بهداشـتي و             

 و  مطالعـات مرفومتريـك    .هـاي صـنعتي را نيـاز دارد        دامداري
 در  اورنيتودوروس تولوزاني هاي   سيستماتيك در مورد جمعيت   

هـاي   مناطق مختلف خاورميانه بسيار كم است و تنها شاخص         
ــه  ــه گون ــه در توصــيف اولي ــك ك   اي توســط  ســاده مرفومتري

 بيـان   ۱۹۰۸  در سال  ناتالكه توسط   مگنين    و  البولبنه )۱۸۸۲(
هـاي   مقادير اندازه بدني جمعيت   ). ۲۱( شده در دسترس است   

   دو شهرسـتان بـا مقـادير        ي  اين كنه در منـاطق مـورد مطالعـه        
اين مقادير   ).۲۱ (مطابقت دارد ) ۱۹۰۸ (ناتالبيان شده توسط    

  هـاي   گذشته از اينكه در شناسـايي افـراد ايـن گونـه از گونـه              
هاي مرفومتريك   كند در توصيف دقيق شاخص     ديگر كمك مي  

و سويه ماهنشان و    هاي د  جمعيت. تواند كاربرد داشته باشد    مي
هـاي   خدابنده به رغم تـشابهات مرفومتريـك و نبـود تفـاوت           

 – كاپيتولوم در مراحـل زيـستي نمـف          ي  آلومتريك، در اندازه  
  كـه ايـن كنـه       يجـاي  از آن . تفـاوت داشـتند   ) نـر و مـاده    (بالغ  

ــه  ــك گون ــراكنش   ي ي ــدرت پ ــت و ق ــت اس ــيانه دوس    آش
بسيار محـدود ولـي طـول عمـر زيـادي دارد، بـدين ترتيـب                

هاي آن در منـاطق مختلـف جغرافيـايي بـا يكـديگر              جمعيت
هـا و عـدم ارتبـاط        جدايي جمعيـت  . جدايي زيستگاهي دارند  

ها با شـرايط خـاص محلـي     ها با همديگر باعث سازش آن      آن
هايي در ساختار بـدني      شده كه با گذشت زمان و بروز تفاوت       

ــي ــود و م ــه ش ــراي گون ــه را ب ــي   زمين ــراهم م ــي ف ــازد زاي    س
هاي کنـه نـرم    كه اين امر در مورد جمعيت طوري هب). ۲۲و  ۲۳(

Carios fonsecai) ۷ ( وOrnithodors marinkelli )۲۴ (
مـــورد مطالعـــه در ) Ornithodors rondoniensis )۲۵و 

 Carios mimon کنـه نـرم   يهـا  تيـ ن در جمعيل همچنيبرز
ــدر بول) ۲۶( ــه، ميوي ــ مرفومتري طالع ــاواک ي ــاران ن  و همک
و ) ۲۷ (Ornithodors Viguerasi کنه نرم يبر رو) ۲۰۱۲(

ــ ــوتيبررسـ ــوع فنـ ــ در جمعيپي تنـ ــا تيـ ــرميهـ ــه نـ    کنـ
Ornithdors peruvianusبا ). ۲۸( ديده شده است يلي در ش

هـا در منـاطق    هـاي مرفومتريـك نمونـه    توجه به وجود تفاوت 
عات موجود براي تفسير ايـن      مورد مطالعه، كمبود و نبود اطال     

اطالعات انجام مطالعات جامع براي بازنگري توصيف گونـه،         
ت يـ هاي مختلـف و تعيـين ماه      بيان جايگاه سيستماتيك سويه   

هاي اين كنه در مناطق مختلـف جغرافيـايي          مولكولي جمعيت 
هـاي   براي درك روند تكاملي و بيان ارتباطات نيايي جمعيـت         

  . رسد نظر ميبه اين كنه ضروري 
ها مورد مطالعه بـه بورليـا آلـوده     هاي كنه  در هزار نمونه   ۸ تا   ۴

هاي صيد شـده از شهرسـتان    اين آلودگي فقط در نمونه   . بودند
  هـا بـه   خدابنده بود و در ايـن شهرسـتان ميـزان آلـودگي كنـه          

هاي بررسي  آلودگي به بورليا در ميان كنه     . رسيد  درصد مي  ۹/۰
ل اخيــر كــه در آن موقــع  ســا۲۰شــده شهرســتان زنجــان در 

شـد   شهرستان ماهنشان از توابع شهرستان زنجان محسوب مي       
ــود  ۵/۱۲ ــه). ۲۰ و۲۹(درصــد ب ــه در ي در مطالع ــام يافت  انج

 درصـد   ۵ميـزان آلـودگي بـه بورليـا         ) ۲۹(شهرستان ماهنشان   
هاي اسـتان همـدان    همچنين بررسي نمونه . گزارش شده است  

باشد آلودگي بورليـايي    كه در همسايگي شهرستان خدابنده مي     
  . ديده شده است )٦ (٧/٣تا ) ٣٠(صفر ها  در كنه

  
  گيري نتيجه

همراه مطالعات چند سال اخير بيانگر اين  بررسي حاضر به     
كـه   ييازآنجـا . نكته است كه بيماري در اين منطقه بومي است        

 بـه  اورنيتـودوروس تولـوزاني  بيماري فقط از طريق گزش كنه  
ها  رسد كه ميزان آلودگي كنه    قال است به نظر مي    انسان قابل انت  

عـدم كفايـت روش     . در اين مناطق بيشتر از ارقام فعلي باشـد        
حيوان حساس آزمايشگاهي در تعيـين دقيـق         ها به  تلقيح نمونه 
ها ممكن است يكي از عوامل مهم غير واقعي شدن     آلودگي آن 

روتوكل  پ ي  همين خاطر تهيه   هب. باشد ها مي  نرخ آلودگي در كنه   
بندي مناطق عمليـاتي، پـايش       تشخيص مولكولي براي اولويت   
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هـا بـه بورليـا در        عمليات اجرايي و تعيين دقيق آلـودگي كنـه        
مناطق مختلف دو شهرستان كه مناطق مهمي هستند و همواره          

. كند امـري ضـروري اسـت    سالمتي مناطق استان را تهديد مي    
قـل و مخـزن      كـه نا   اورنيتـودوروس تولـوزاني   هاي   كنترل كنه 

 موثر در كنترل    ي   تنها شيوه  ،بيماري تب راجعه آندميك هستند    
در مناطق بـومي جهـت كنتـرل بيمـاري پـر            . باشد بيماري مي 

واضح است هرگونه مداخله به خـاطر پديـده جنـگ و گريـز          
اكولوژيك عواقب نامطلوبي ممكن است به دنبال داشته باشـد          

مپزشـكي، جهـاد   هاي اجرايي دا لذا همكاري بين بخشي ارگان    
ــي    ــت عمران ــاني، معاون ــتي و درم ــز بهداش ــازندگي، مراك س
استانداري با مراكز تحقيقاتي دانشگاهي براي حـذف عواقـب          

  .طلوب الزم استمنا
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Bakground and Objective: The soft tick, Ornithodoros tholozani, is of major medical importance due to biting 

humans and taking blood-meal. Despite the medical importance of this tick, no in-depth studies have been carried 

out to distinguish different forms and their capability in transmitting the disease. To this end, this study was 

carried out to identify phenotypic diversity, and contamination of the different strains of this tick to Borrelia 

persica in Zanjan province. 

Materials and Methods: In this descriptive study, microscopic examination was carried out with 0.1 micrometer 

precision, and 20 quantitative morphometric indexes were measured alongside the assessment of qualitative 

factors. The contamination to Borrelia was investigated through feeding on three-day-old neonate mice, and 

injection of squashed suspension into the peritoneum of the mice. 

Results: laboratory investigation revealed that the contamination by Borrelia in tick samples was 0.004-0.008. 

Morphologic traits examination revealed that body size of the ticks from Khodabandeh and Mahneshan cities was 

6.81× 3.93 mm. The two strains of Khodabandeh and Mahneshan had different capitulum widths, and genital 

opening sizes. Males of Ornithodoros tholozani were smaller than females reaching a size of 4.6 × 2.6 mm. Apart 

from the length and width of capitulum which were higher in Mahneshan samples than in Khodabandeh, the other 

indexes were not significantly different. The nymphs in the two strains differed in the body size, the length and 

width of capitulum, the lengths of the second and fourth segments of the palp; however, they were identical in 

other indexes. 

Conclusion: Regarding the morphologic distinction between samples in the study sites and their contamination by 

Borrelia; and lack of comprehensive knowledge in analyzing the data, it seems necessary to conduct extensive 

research in order to review description of the species, express taxonomic position of different strains and  provide 

molecular identification protocol in order to prioritize the application sites, and monitor the administration plans 

to precisely determine the infection rate of the ticks to Borrelia in diverse geographical regions. 
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