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بررسی سرمی و ردیابی کوکسیال بورنتی در گاوهای شیری اهواز به روش
االیزا و واکنش زنجیرهای پليمراز

مهدی پورمهدی بروجنی ،*1داریوش غریبی ،2مسعود قربانپور ،3محمد رحیم حاجی حاجیکالئی،4
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زهرا علی پور

 -1دانشیار گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2استادیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -3استاد گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

 -4استاد گروه عاوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

 -5دانشآموخته دکتری حرفهای ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت 9 :تیر 1393
چکیده :تب کیو یک بیماری زئونوز و عامل آن کوکسیال .تسا یتنروب 

تاریخ پذیرش 30 :خرداد 1394
،راردا ،ریش قیرط زا و دنتسه الیسکوک نزخم نیرتمهم یلها تاناویح

مدفوع و ترشحات تولید مثلی آن را دفع میکنند .آلودگی انسان و حیوانات عمدت ًاًا از طریق استنشاق آئروسلها میباشد .هدف از مطالعه حاضر

تعیین شیوع کوکسیال بورنتی در شیر و سرم گاوهای شیری ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چم چمه و نار ن طابترا نی    

آن با تعیینکنندههای میزبانی و مدیریتی بود .در این تحقیق نمونههای خون و شیر  86رأس گاو شیری جمع آوری گردید و سرمهای تهیه ش هد

به روش االیزا از نظر حضور آنتیبادی علیه کوکسیال بورنتی و نمونههای شیر ب ریجنز شنکاو شور ه ههه ههههای پل ييي م ار ززز از ن وک روضح رظ ک الیس   
بورنتی آزمایش شدند .شیوع کوکسیال بورنتی در شیر و سرم به ترتیب  %4/56و  %3/ 49بود .رگرسیون الجستیک تک متغی اد ناشن هر د سناش     

آلودگی (نس تب شانس  1/ 17و فاصله اطمینان  )0/ 89 -1/ 52 % 95با افزایش نس افزایش مییابد (  )P<0/ 05و نس  %3/4از تغیی ار یگدولآ تار   
توجیه میکرد .شانس آل یتعنص یاهواگ یگدو    

 2/ 81برابررر تنس ییی (فاص نانیمطا هل   

 )0/ 53 - 15 / 02 % 95ب  دو ((  )P<0/ 05و م تیرید

 %4/1از

تغییرات آلودگی را توجیه میکرد .وضعیت باروری  %3/8از تغییرات آلودگی را توجیه میکرد و شانس آلودگی گاوها ورابان ی ر     3/ 16برابر

گاوهای بارور (فاصله اطمینان  )0/ 35 - 28 / 37 % 95بود (  .)P<0/ 05مطالعه حاضر وجود کوکسیال بورنتی در شیر گاوها و ارتباط آن با ناباروری
گاوها را اثبات نمود و بایستی اقدامات زال م جهت کنترل و پیشگیری مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی :اپیدمیولوژی ،تب کیو ،کوکسیال بورنتی ،گاو شیری
*نویسنده مسئول :مهدی پورمهدی بروجنی

آدرس :گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران .تلفن061 -33370033 :

پست الکترونیکpourmahdim@scu.ac.ir :
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مقدمه

زن يج رهاي پليمراز و یا از طریق روشها ميقتسم ريغ ی   

تب کیو یک بیماری زئونوز با گسترش جهانی ا تس

نظیر میکروآگلوتیناسیون ،آزمایش تثبیت عناصرمکمل،

که توسط باکتری کوکوباسیلی شکل پلی مورف ،گ مر

ی از
منفی و داخل سلولی اجباری ،به نام کوکسیال ب تنرو ی ی

خانواده ریکتزیاسه ایجاد میشود .کوکسیال بورنتی جزء

عوامل بیوتروریسم بوده که کشت و کار بر روی نمونه-

های آلوده ب  ه آآآن بایس گشیامزآ رد یت ا هه هههها حطس اب ی    

رادیوایمونوا  ،یس ا زیالا ،سناسرولفونومی ا و                
ایمونوبالتینگ انجا م م یی یییش  دو ((  14و .)1از آنجایی هک    
مطالعهای در مورد شیوع این بیما ناتسا رد واگ رد یر    
خو سز تان صورت نگرفت  هب رظن و ه اه نوئز تیم و کیت      
بیماری و امکان انتقال آن از طریق شیر به انسا فده ،ن   

ایمنی زیستی  3صورت گی .در رب مسيناگراوركيم نیا    

از انجام مطالعه حاضر بررسی شیوع کوکسیال بورنتی با

ف يكيزي و شيميا يي نظیر دمای باال ،خشکی و بس زا یرای

گا وو وها میب هب یعاجرا ی ا  یکشزپماد ناتسر ا و زاوه           

گدار در مقاب لماوع ل   
خالف بسیاري از اجرام غير هاگ گ

استفاده از روش االیزا و واکنش زنجیرهای پلیییم رد زار

ضد عفونیکنندهها مقاوم ميباش نوفع زود و د تتتتت زا يي

فاکتورهای تأثیر گذار آن میباشد تا با ندش صخشم     

پایيني دارد بطوری که  1- 10ذره باکتری باعث بیما یر
در انسان میش  دو ( (  26و  .) 1،13مخا رايسب ویک بت نز     

شیوع بیماری ،انجام برنامه کنترل بیماری در دستور کار
قرار گیرد که این امر نیز به نوبه خود کنت رد یرامیب لر   

گسترده و شامل پستانداران اهل گدنرپ ،یشحو و ی ا ،ن    

جمعیت انسانی را بهمراه خواهد شد.

گوسفند و بز من عب اص  یارب یرامیب یل ا سن ان مش هب  ار      

مواد و روش کار

ماهیا گدنزخ ،ن ا یاپدنب و ن ا م ن یی یییییی یییباش  د (( (  .) 26گا ،و   
ميروند (  .) 13بیماری در حیوانات بیشتر به شکل تحت
ب بب الینی ا ما ،تس ا شن  ا ب هن ا  ینیل ا رد یلص ویح ا ،تان

          

اخت الال ت تولیدمثلی نظیر قس ط ،م در ههزا ورابان و يي ری   

میباشد (  14و .)4به دنبال عفونت ،کوکس الي

تنروب ييييي در

بدن پستانداران ماده در رحم و غدد پستاني متمرکز می-
شود و طی زایمان طبیع زا طقس ای ی

م قیرط ا و تاعی    

به محیط دفع میشود .انتقا  هب لماع ل ا سن ان تدمع  ًاًا زا    
  

اثر مصرف شیر خام یا محصوالت لبنی آلوده هم اتفاق
افتد .در انسان بيماري بصورت حاد و با عالئمی شبیه به
آنفلوآنزا و به شکل مزم من و با صخشم تیدراکودنآ     
میشود ،اما معمو ًالًال بدون نشانه است (  .) 14تشخيص تب
کیو از طری ور ق شششها و یزیمآ گنر ريظن ميقتسم ي
مشاهده عامل بيماري ،كشت و جداسا يز و يا شنكاو    

ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چم ،نار
نمون هه هها تهج نوخ ی

هدافتسا زیالا شیامزآ رد ا و    

     

نمونههای شیر جهت بررسی به روش  PCRاخذ گردید.
نمون  لماک نوخ ه ا سپ و جادو دیرو قیرط ز

زا   

  

    

ضدعفونی محل بوسیله الکل و با استفاده از سرنگ تهیه
گردید .همزمان با خونگیری ،نمونه شیر گاوها دروم ی   

پردههای جنینی و همچنین از طریق ادرار ،شیر و م عوفد
طریق آئروسلهای آلوده میباشد ،اما م  م تسا نک رد

در تحقی دعت زا رضاح ق اد           86رأس گا هدام و       

بررسی ،پس از دور ریختن چند دوشش اول به م رادق 5
میل تیل ی رررر ر در داخ  ل لول هههه هها  شیامزآ ی ا  لیرتس ا ذخ         
گردید .مشخصات گاوها ضو ،نس رظن زا  عععع عععععیت تولید
مثلی و سیستم پرورش نیز ث تب

گردید .نمونهها نوخ ي   

اخذ شده پس از تشکیل لخته با سرعت  2500 gبه م تد
 15دقیقه سانتریفیوژ شدند و سرمهای جدا ش اهنآ زا هد   
تا زمان انجام آزمایش االیزا در دمای  - 20 oCنگه یراد
شدند .کیت االیزای غیرمس بت یرامیب صیخشت میقت
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کیو طراحی شده در کشور فرانسه ( )ID Vetبود که در
یژن
آن از فاز     Iو  IIکوکس یتنروب الی      ب تنآ ناونع ه یییییی ی
استفاده شده ا تس

ی آنت داب ی یی یییهای
و قادر ب یاسانش ه یی یی

ی در و مرس و ناسنا یامسالپ     
ض دد دکوکس تنروب الی یییی ی

یباشددد .مراح ماجنا ل     
گونههههام تاناویح فلتخم ی یییییییی 
آزمایش االیزا طبق توصیه شرکت سازنده انجام گرف .ت
میزان جذب نوری کنترلهاي مث تب

و منفي و نمونههاي

جوم لوط رد شيامزآ دروم يمرس             450 nmتو طس   
گرديد و مقادیر

تکننده االیزا قرائت و ث تب
دستگاه قرائ 

S/Pطبق فرمول زیر محا بس ه گردید .نمونههایی اب     S/P

کمتر یا مساوي  % 40منفی ،نمونههایی اب      S/Pبيشتررر از
 % 40و کمت سم اي ر ا يو       

نومن هههه هها یی   

 % 50مش وک ک و 

با  S/Pبيشتر از  % 50مث تب تل يق گردید.

آلمان و طبق دستورالعمل آن انجام شد .این کی کی ت   
کیت آماده مصرف میییباش هب طویرم نژ هک د

ریبوزومی ) (rRNAکوکس الی

ی را اف دوز هههسازی ی
ی
تنروب یی یی

میکند و قا سانش هب رد ا یی     کوکس الی

ن رازفا مر     SPSSنس هخ     16بط یلیلحت و یفیصوت رو       
بررسی شدند .به من اد لیلحت روظ د هه هههها عبرم نومزآ زا     
کای ،رگرسیون الجستیک و تحلیل همبس هدافتسا یگت   
گردید α=0/ 05 .به عنوان سطح معنیدار آماری مد ن رظ
قرار گرف .ت
نتایج
میانگین و انحراف معیار نس گاوهای تح هعلاطم ت   
به ترتیب  5/9و  2/7سال بود .شیوه نگهداری گاوها رد 

نمونههای شیر گرفته شده ،در آزمایش لخاد هب هاگ    
میکروتیوبهای  1/5 mlاستریل منتقل ش زا سپ و دند   
کدگذاری تا جارختسا نامز       DNAدر فریزررر - 20 oC
 DNAب روظنم ه   

استفاده در آزمون  ،PCRنمونههای شیر از فریزر خا جر
و تا زمان ذوب شدن و یکسان شدن دمای آنها با یامد    
محیط ،در محیط آزمایشگاه قرار گرفتند .نومن سپس هه ههه-
های شیر با دور  00 0 13 gو به مدت  60دقیقه سانتریفوژ
شدند ،ما یور عی ی و 

ماخ ههه ههههی اط ورکیم فار تتی رود بو

ریخت سر و دش ه و ح ب الص

        3بارطقم بآ هلیسوب ر

    

استریل و با همان شرایط قبل شستشو داده شد .استخراج
 DNAرسوبهای نمونههای شیر بد تس

آمده با استفاده

از کیت استخراج  DNAش یبونج هرک نورتنیا تکر     
طبق دستورالعمل آن و با کمی تغیی یدرگ ماجنا تار د .......
آزمایش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از کیت ( Ready

 )to use Coxiella brunettii kitش کر

ی در ی ییک
تنروب یی یی

مرحله میباشد .دادههای جمع آوری شده با زا هدافتسا    

 %27/1موا نس تروصب در تی یقبام و یتعنص

نگهداری گردیدند .جه جارختسا ت   

    RNA

تتت Genekam

و دوب           

 % 62 /8گاوها نابارور بودن .د  لصاح جیاتن از شیامزآ     
 PCRبر روی  DNAاستخراج ش نومن زا هد هه هههها ریش ی   
گاوهای تحت مطالعه در ش لک

 1ارائ .تسا هدیدرگ ه   

شیوع کوکسیال بورنتی در شیر به روش واکنش زنجیرههه
ای پلیم زار ( %4/56فاص نانیمطا هل   

)%0/2-%9/1 % 95

بود .شیوع سرمی تب کیو به روش االیزا ( %3/ 49فاص هل
اطمینان  )%0-%7/ 37 % 95بود .شیوع کلی تب کیو با ود 
روش تشخیصی ( %6/ 82فاص نانیمطا هل   

-%21/21 % 95

 )%1/5بود .در جدول شماره  1نتایج دو کیت تشخیصی
ارائه گردیده ا .تس ای م ناشن لودج ن یییی یییییده رد هک د   
 % 94 /2از موارد مث تب

و منفی تواف  دوجو ق د و درا رد    3

مورد از مواردی که آزمون  PCRمث تب

شده ا تس سطح

 S/Pحدود  % 20بود و در دو موردی ک ازیالا نومزآ ه
مث تب

و آزمون  PCRمنفی شده بود سطح  S/Pب نی

- 60

 % 50بود .تنها در یک مورد که سطح  S/Pبیش زا رت %08
(مث تب

قوی) بود آزمون  PCRنیز مث تب

گردید.
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در ج هرامش لود       2توزی وارف ع ا یمرس دراوم ین

به منظور تعیین نقش فاکتورهای میزبا ریدم و ین یتی   
از رگرسیون الجستیک استفاده گردید و در صورتی که

مث تب

یک گاو در آزمایش االیزا ،واکنش زنجیرهای پلی مراز

این جدول نشان میدهد که فراونی نس وم یب ا تبثم در    

و یا هر دو مث تب

نویسرگر     

بود بعن رد تبثم دروم ناو

الجس گ ظاحل کیت ر کت کیتسجال نویسرگر .دید      
متغیره نشان داد که شا نس نیب یگدولآ سن
سال و بیماری ( 1/ 17فاصله اطمینان

    

سحرب ب      

)0/ 89 -1/ 52 % 95

ا تس (  )P<0/ 05و با افزایش  1سال شانس آلودگی % 17

به تفکیک نوع پرورش ارائه گردیده ا تس

     

در پرورش صنعتی بیشتر از سنتی ا تس  ،اما این اخ فالت

از نظر آماری معنیدار نمیباش  د ((  .)P<0/ 05در ج لود
شماره  3توزیع فراوانی موارد مث تب

جدول نشان میدهد که فراون رد تبثم دراوم یبسن ی

افزایش مییابد .نس  %3/4از تغییرات آلودگی را توجیه
میکند .ضریب همبستگی ا اد ناشن نمریپس د کی هک     

شانس آل یتعنص یاهواگ یگدو    

دارد(  rsp=0/ 17و .)P<0/ 05

کوکسیال در شیر به

تفکیک نوع پرورش ارائ نیا یسررب .تسا هدیدرگ ه     
پرورش سنتی و صنعتی به ترتیب

ارتبا میقتسم فیعض ط و نس نیب ریداقم        S/Pوجدو   

بررسی

 %1/6و  %21/5ا .تس
 2/ 81براب یاهواگ ر   

 هلصاف( یتنس ا انیمط نننن ن نننن ننن  )0/ 53 - 15 / 02 % 95ا تس    

(  )P<0/ 05و وض شرورپ تیع         

 % 4/1از تغییرات     

آلودگی را توجیه میکند.

شکل  -1نتایج حاصل از آزمون  PCRبر روی  DNAاستخراج شده از نمونههای شیر گاوهای مورد مطالعه .گودههای شماره  03 ، 25و  39تعدادی از نمونههای
یباشند.
مثبت در این تحقیق بودند .گوده  D1کنترل مثبت کیت ،گوده  D2کنترل منفی کیت و گوده  Mمارکر مولکولی  100 bpم 
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در جدول شماره  4توزیع فراوانی موارد مث تب

کوکسیال در ش یکفت هب ری ک .تسا هدیدرگ هئارا یروراب تیعضو    

بررسی این جدول نشان میدهد که فراونی نسبی موارد مث تب
در جدول شماره  5توزیع فراوانی موارد سرمی مث تب

در گاوهای بارور و نابارور ب و رفص بیترت ه

  

 % 16 /7ا .تس

به تفکیک وضعیت باروری ارائ ناشن لودج نیا .تسا هدیدرگ ه      

میدهد که فراونی نسبی موارد مث تب در گاوهای نابارور بیشتر از بارور ا تس

اگرچه این اخ نعم یرامآ رظن زا فالت یییی یییییدار

نمیباشد(  .)P<0/ 05رگرسیون الجستیک تک متغیره نشان داد که شانس آلودگی گاوان نابارور  3/ 16برابر گاوان با رور
(فاصله اطمینان  )0/ 35 - 28 / 37 % 95ا تس (  )P<0/ 05و وضعیت باروری  % 3/8از تغییرات آلودگی را توجیه میکند.
جدول  -1توزیع فراوانی موارد مثبت و منفی به تفکیک آزمایش االیزا و PCR
ELISA
PCR
مث تب

1

3

4

منفی

2

08

82

جمع

3

83

86

مثبت

منفی

جمع

جدول  -2توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی مثبت و منفی تب کیو به تفکیک پرورش
فراوانی

منفی

مثبت

پرورش

مطلق

نسبی

جمع
نسبی

مطلق

مطلق

نسبی

سنتی

2

3/2

60

96 /8

62

27/ 1

صنعتی

1

4/2

23

95 /8

24

72/ 9

جمع

3

86

001

3/ 49

96 / 51

83

جدول  -3توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد مثبت و منفی کوکسیال بورنتی در شیر در روش  PCRبه تفکیک پرورش
فراوانی

پرورش

منفی

مثبت
مطلق

نسبی

جمع
نسبی

مطلق

مطلق

نسبی

سنتی

1

1/6

61

98 /4

62

27 /1

صنعتی

3

21/5

12

87 /5

24

72 /9

جمع

4

4/56

82

86

001

95 / 35

جدول  -4توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد مثبت و منفی کوکسیال بورنتی در شیر در روش  PCRبه تفکیک وضعیت باروری
فراوانی

منفی

مثبت

وضعیت تولید مثل

مطلق

نسبی

بارور

0

0

مطلق
32

نابارور

4

7/4

50

جمع

4

4/56

82

جمع
نسبی

مطلق
32

001
92 /6
95 / 35

نسبی
37 /2

54

62 /8

86

001

جدول  -5توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد سرمی مثبت و منفی تب کیو به تفکیک وضعیت باروری
فراوانی

وضعیت تولید مثل

منفی

مثبت
مطلق

نسبی

مطلق

جمع
نسبی

مطلق

نسبی

بارور

1

3/1

31

96 /9

32

37 /2

نابارور

2

3/7

52

96 /3

54

62 /8

جمع

3

86

001

3/ 49

بحث
تب کیو بعن ئز کی ناو ونو ن ز و  دیدپزاب و دیدپ در   
بسیاری از کشورها مانند ایران مطرح ا .تس اگر نیا هچ   

  

83

96 / 51

بیما د یلغش هبنج یر ا هتش

مت رد دارفا رد و ا اب س         

    

حیوانات و محصوالت آنها فراوانی بیشتری دارد ،اما اب    
توجه به مقاومت باال در محیط و انتقال هوابرد آن امکان
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ضاح رررر ررررر  McQuistonو

آلودگی سایر افراد جمعیت نیز وجود دارد و ام هب هزور   

داشت (  .) 24مطا یسررب اب قب

عنوان یکی از مخا سنا یتمالس مهم تارط ان تروصب       

Childsدر سال  2002در آمریکا شیوع آنتیبا دض ید   

طبیعی و غیر طبیعی مطرح میباشد .این بررسی نشان داد
 %6/ 82و

کوکسیال بورنتی در گاو را  %3/4گزارش نمودن  د ( ( .) 15

در بررسی  Cekaniو همکاران در سال  8002در آلبانی

 %4/56 PCRو

      % 7/9

که ش عوی

ریش یاهواگ رد ویک بت یلک ی      

شیوع کوکسیال بورنتی در شیر ب شور ه
ش عوی

ی ب ازیالا شور ه
مرس یی یی

 %3/ 49ا .تس

رب رد ر یس    

گزا یدرگ شر د  ه ا تس (((((( ( .)5ش شور هب یمرس عوی       

   

ایمنوفلورسانس غیر مستقیم در گلههای گاو شیری ک هر

مشابه انجام گرفته در کرما زیم ،ن ا بت یمرس عویش ن

کیو در  93رأس گاوهای شیری  % 10 / 75ارائ هدیدرگ ه   
ا تس

که از مطالعه حاضر بیشتر میباشددد ( Khalili .)9و

همکارا لاس رد ن       1 01 2ش کنات ریش رد ار عوی       
گا دو ا  یر د  شور هب نامرک ر ا زیل ا          

44

          % 45 /4و

 Ghalyanchi Langeroudiو همکا لاس رد نار   
در ش کنات ری     

2013

 001گا شور هب مق ناتسا رد یرادو         

 % 14 nested PCRگ من شراز ووودن  د (( 6و  .) 10اخ فالت
مشاهده شده ممکن ا تس

ش  یمرس عوی تتتت ت تتب کی ازیالا شور هب واگ رد و

جنوبی ،قبرس و آفریقای مرکزی به ترتیب % 24 ،% 25 /6
و  % 14 /3گزارش شده ا تس

مشاده ه شک رد عویش نازیم رد هدش  و یاهر
ممکن ا تس

فلتخم     

به عل بآ طیارش رد توافت ت

      

ه و و ،ییا     

پرورش ،روش تشخیصی و حجم نمونه باشد.
 Banazisو همکا لاس رد نار   
ت واگ رد ویک ب

به علت متفاوت ب رش ندو ا طی   

تهای
(12و  .) 17 ، 11تفاوت ت

 2010ش عوی

ر هب و  ش ا رد ار ازیالا ایلارتس

یمرس   

         %0/ 61

گزارش نمودند .آنها در بررسی مدفوع و ادرار گاوها به

آب و هوایی دو منطقه باشد .با توجه ب  هک نیا ه ا لاقتن    

روش  qPCRبه ترتیب ش عوی

عمده موارد تب کیو از طریق آئروسلهای آلوده انجام

نمودند که این اختالف شیوع مشاهده شده ممکن ا تس

میگیرد و شرایط آب و هوایی خش و نامرک ریظن ک

به علت حساسیت بیشتر روش  PCRنس تب

قم باعث میشود که این آئروسلها بعلت از د تس

داد ن

آب و بس ک شدن برای م نالوط تد ی و قلعم اوه رد    

 %4/3و  %3/6را گ شراز
به االیزا باشد

که کوکسیال بورنتی در

( )2همچنین مشخص شده ا تس

روده ،پستان ،کلیه و رحم حی و نیزگیاج ناو

مسافت طوالنی طی کنند و موجب آلودگی ش .دنو نیا   

ادرار ،م ،عوفد

در حالی میباشد که شرایط آب و هوایی اهواز و وجود

بدون اینکه پا خس آنتی بادی قاب جو یبایدر ل و هتشاد د     

رطوب سورئآ هلیسوب بآ بذج ثعاب ،الاب ت لل ل للللللللل لهاو 

ریش و یمحر تاحشرت

قیرط زا    

م عفد ی ییییییییییی یشدو   

باشد (( ( 3و  .) 18عفون اب ت      کوکس تنروب الی یییی ی در گاو   

رسوب سریع آنها میشود (  .) 17ضمن ًاًا در مطالعه حاضر

معمو ًالًال بدون عالمت ا تس  ،اما م  یی یییتوان  اب د ا الالتخ ت

نمونهههگی نس یاهواگ زا یر تتتتتت تی و ص هتفرگ ماجنا یتعن       

تولی ظن یلثم د ی درم ،طقس ر هههههههههه هزای فج ،ی تتتتت مان ،یگد

ا تس

و مسلم ًاًا در گاوداری صنعتی با توجه به تراکم باال

امکان انتقال کوکسیال از گاو آلوده به سایر گاوها بسیار
باال میرود این در حالی ا تس

که در بررسی انجام ش هد

  

متریت ،ناباروری و ورم پستان هم یسررب رد .دوش هار
حاضر نیز  % 83 /3موارد مث تب

  
  

مربوط به گاوهای نابارور

و شانس آل بان یاهواگ رد یگدو ا  شیب رور از

    3برابر

کوکسی الالال در ش یاهواگ ری   

در کرمان و قم از شیر تانک گله گاو شیری نمونهگیری

گاوهای بارور بود و ش عوی

انجا  هدش م ا هتبلا .تس یتسیاب          ب شقن ه و تیریدم     

بارور و نابارور به ترتیب صفر و  % 7/4بود .این یافت اب ه   

وضعیت مح دهگن ل ا نازیم یور یر زین عویش هجوت      

مطالعه انجا امه نامرک رد هتفرگ م ه رظنب و دراد یگن      

43

بررسی سرمی و ردیابی کوکسیال بورنتی در...

م یی یر دس    کوکس تنروب الی یییی ی در اخ  تالالت ت یلثم دیلو       

گاوها هقطنم ی

همکارالاس رد ن

شقن زسب ا د یی ا  دشاب هتش (((((((((((( (((((( .)9در

مطالعات انجام شده در ژا نپ ش عوی

  

رد ویک بت یمرس

      

 2010در هن ب دا ور  شششششششش شهای     

ایمنوفلورسانس غیر مستقیم ،االیزاreal- ،Trans-PCR ،

 time PCRو روش کشت حضور کوکس الی

ی را
تنروب یی یی

گاوهای مبتال به اخت الال ت تولید مثلی  % 78 /9 ،% 84 /3و

در نمون هه هها و تاحشرت و عوفدم ی ا ،نژ

 % 60 /4و در گاوها س ی ا مل         % 25 /4 ،% 46 /6 ،% 29 /2

سرم گاوهای دچار اخت الال ت تناسلی برر و دندومن یس

گزارش گردی  تسا هد

(( (((  Cabassi .) 20و همکا رد نار

نشان دادند که بطور کلی  %21/ 78گاوها مث .دنتسه تب

سال  6002نشا مرس عویش هک دنداد ن ییییی یییییی ت رد ویک ب   
گاوان قس طی نس تب

به غیر قس طی بطور معنیداری بیشتر

و به ترتیب  % 44 /9و  % 22ا تس
مث تب

و بیشتر نمونههای سرمی

مربوط به گاوهای قس ط ک ینتسبآ رخاوا رد هدر    

میباشد ( Seyitoglu .)4و همکاران در سال  6002در

ترکیه نشان دادند كه شیوع سرمی کوکس الی

ی در
تنروب یی یی

گاوهای با و بدون تاریخچه قس ط جن ني  % 22 /6و %5/6
ا تس

(  Hirai .) 23و  Toدر سال  8991در ژا عویش نپ

سرمی آنتیبادی علیه کوکس الی

سا مل

ی را در گاوهای
تنروب یی یی
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روش  Trans-PCRو  real-time PCRنشا زا داد ن
نمونه ش رب ری ر ،هدش یس      )%9/5( 7نمون تسا تبثم ه   
( .) 25

برر د ناشن رضاح یس اهک د          کوکسالی

م یی یتواند   

بصورت مزمن در پستان گاو قرار گی جو نودب و در ود    
پا خس آنتیبادی از طریق ش .دوش عفد ری     Rodolakisو

همکاران در سال  7002با روش  PCRحضور کوکسیال
بورنتی در نمونههای شیر را مورد برر رق یس ار اد  دند و 

حضور کوکسیال بورنتی تا ماهها بع یش رد نامیاز زا د ررر رررر

 % 2- 46و در گاوهایی یلثم دیلوت تالکشم اب        

را ثابت نمودند در حالی که گاوها بدون عالمت بودن .د

 % 60 - 84گ  دندومن شراز ((( ( Literak .)8و  Kroupaدر
سال  8991نشا بترا دنداد ن اا اااااط معنیییداری میا عویش ن
سرمی تب کیو و وضعیت تولید مثل نازیم ریظن واگ ی

ردا ،ریش ا و ر      

  

آبستنی در اول حیقلت دادعت ،حیقلت نی و ینتسبآ یارب     

بررسی نمونههای مدفوعی و مهبلی گاوها ب روضح یار   

کوکسیال بورنتی با  PCRنیز نشان داد که گاوها بیشتر از
طریق شیر با م عفد ار یرتک ییی ییییکنن وم رد و د ا یمک در    

بانومن رد یرتک هههه ههاضح یعوفدم و ینژاو ی و دراد ر         

مدت بین زایما  درادن دوجو یدعب ینتسبآ و ن ((((( ((((((.)21

(  .) 22در بررسی حاضر شیوع تب کی  اب و ا نس شیازف

 Muskensو همکاران در سال  1 01 2نیز نشان دادند که

بیشتر میگردید Taurel .و همکاران در سال  1 01 2نیز

ارتباطی ب و تیرتم نی

کوکس الی

ی وج دن دو ار دد ددد
تنروب یی یی

(  .) 16بررسی  Hansenو همکا ار ننن در سال  1 01 2روی
 170کوتیلدون ج ش یاهواگ زا هدش اد ی شور هب یر

   

 ،real-time PCRاالیزا و بافت شناسی نشان داد جفت-
های آلوده در روش  PCRمربوط به گلههایی ا تس

که

سطح آنتیبادی تانک ش م الاب زین اهنآ ری یی ییی ییییییباش اب و د   

آزمایشات بافتی نیز نشان دادند ک یگدولآ ه    کوکس الی

بورنتی منجر به تغییرات کوتیلدونی مالیمی میشود که
تنها  اب  ا هتل ا  تسا هارمه تفج ب (((((((((((( (((((( Vaidya .)7و

  

گزارش نمودند شیوع سرمی آنتیبادی در گاوهای یک
بار زایمان کرده بسیار کمتر از گاوهای چند با نامیاز ر   
کرده ا تس

( .) 24

بررسی حاضررر و برر رد هتفرگ ماجنا یس نفسوگ دددد ددددد

ی
نشان داد که در این منطقه آلودگی به کوکس الی تنروب یی یی
وجود دارد و بعنوان ی بان لماع ک ا رد یرور

هواگ ا و    

قس ط جنین در گو م دنفس یی یییتوان واگ و دشاب حرطم د     
باکتری را از راه شیر حتی بدون داشتن پا خس سرمی دفع
میییکن و د

ر ناسنا تمالس اهب 

م رطخ یییییییییییی یانداز دد د( .) 19
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Abstract: Q fever is a widespread zoonosis caused by Coxiella burnetii. Domestic animals are
the most important reservoirs of C. burnetii, which is exerted in the milk, urine, feces and
reproductive discharge of infected animals. Inhalation of bacteria is the main route of animal
and human infection. The aim of this study was to survey prevalence of C. burnetii in serum
and milk of referred cows to veterinary hospital of Shahid Chamran university and
correlation of this organism with host and management determinants. Milk and serum
samples from 86 cows were collected and were examined by PCR and ELISA assay,
respectively. Prevalence of Q fever in milk and serum samples was 4.65% and 3.49%,
respectively. Logistic regression showed that the odds of infection was increased with
increase of age (OR: 1.17 and 95% CI: 0.89-1.52, P>0.05) and 3.4% of fluctuation of
infection was justified by age. Odds of infection in industrial husbandry than traditional was
2.81(95% CI: 0.53-15.02, P>0.05) and 4.1% of fluctuation of infection was justified by
husbandry. 3.8% of fluctuation of infection was justified by fertility status and odds of
infection in cows with infertility than healthy was 3.16 (95% CI: 0.35-28.37, P>0.05). The
result showed excretion of C. burnetii in milk and the fact that bacteria is in correlation with
infertility in cows. Thus efforts must be taken to control and prevent Q- fever.
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