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بررسی کوکسیال بورنتی به عنوان یکی از عوامل عفونی سقط جنین در
نشخوارکنندگان کوچک با روش  PCRدر استان همدان
1
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چکیده
سقط جنین در نشخوارکنندگان به دالیل متعددی رخ میدهد و کثرت عوامل ایجاد کننده آن به حدی است که در کش اهرو ییی پیش تفر ههه نیززز با ا

ل عف نو ییی جداا شدهه عبارتنددد از
ن عوامل ل
وجود امکانات تشخیصی پیشرفته ،علت تعداد زیادی از موارد سقط جنین ناشناخته باقی میماند .بیش یرت ن ن

ل ق رتکاب .یچرا یی ییی
گونههای بروسال ،کمپیلوباکتر ،لپتوسپیرا ،لیس ایرت  ، ،س ملا ووونال ،کالمید الیفو  ،،مایکوپالسماا و تعد دا ییی از وی ور سسسها ا و عوامل ل
کوکسیال بورنتی نیز به عنوان عامل مسبب سقط در نشخوارکنندگان مطرح است که در ایران کمتررر م رو ددد توجههه ق ار ررر گرفتههه اس روظنم هب .ت    

بررسی نقش کوکسیال بورنتی در سقط جنین نشخوارکنندگان کو کچ

در استان همدان از  31مورد جنین سقط شدهه از گوس نف ددد و بز ،،نمونههه-

هایی از کبد ،کلیه و محتویات شیردان جمعآوری گردید و با روش  ،PCRمورد بررسی قرار گرفت که تمام نمونهها از لح وضح ظا رر ررر DNA

باکتری کوکسیال بورنتی منفی بودند .با توجه به اینکه مطالعه اپیدمیولوژی جامعی در منطقه همدان انجاممم نگرفتههه استتت و در مطالعهههی حاضر،،

آزمایش  PCRتنها روی جنینهای ارجاعی به آزمایشگاه مرکزی شبکه دامپزشکی انجام گرفته و تعداد نمونه نیز محدود بوده لذا با منفی بودن

نمونههای جنینی این مطالعه ،نمیتوان منطقه مورد مطالعه را عاری از کوکسیال بورنتی دانست.
کلمات کلیدی :کوکسیال بورنتی ،سقط جنین ،گوسفند ،بزPCR ،
*نویسنده مسئول :زینب عبیری
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مقدمه
پرورش گوسفند و بز در سراسر دنیا در گس رت هههای از
نواحی بیابانی و خشک تا نواحی س دیلوت روظنم هب در     
زا یکی ،نآ

باشد (( (  .) 12هد  ف ا نیا ماجنا ز یزاسادج هعلاطم و         

  

نه طقس یا   
ی در جنین ن
شناسایی باکتری کوکسیال ب تنرو ی ی

مش الک تت ت اص تسا یرورپماد تعنص رد یل  .... ........این   

شده در استان همدان است.

خسارات ناشی از سقط ،تکرار تلقیح ،هزینهههی درم و نا
انتق  ینوفع لماوع لا دب ر ی تسا هلگ ن

مواد و روشها

(((((((((((( (  .) 14عوامل  

متنوعی موجب موارد انفرادی سقط میشوند ام هلئسم ا   
عمده ،آن دسته از عوامل عف  اتدمع هک دنتسه ینو در   

شد و 

به ویژه در گوسفند و بز ،عف ریگاو ،ینو د و را کرتشم    

ب زآ ماجنا یار م شیا       

بهداش ن یمومع ت ی دروم ز سا هجوت ت ((((((((((( ( .)1بیش نیرت   

ال،
بروسال ال

کمپیلوباکتر ،لپتوسپیرا ،لیستریا ،س ،الیفودیمالک ،النوملا   
مایکوپالسما و تعدادی از وی ور سسسه یچراق لماوع و ا    

(  .) 14باکتری کوکسیال بورنتی نیز به عنوان عامل مسبب
          

ی،
   کوکس تنروب الی یی یی

باکتری داخل سلولی اجباری اس یرامیب هب رجنم و ت     
مشترک تب کیو میشود ک هب ناهج رسارس رد ه زج
نیوزلند ب خر کیمدنا تروص ه

 DNA ،PCRنمون هه هها    ب شور ا   

خانگی فنول -کلروفرم -ایزوپروپانول استخراج گردید.
برای اطمینان ازصحت انجام روش اس یبایزرا و جارخت   
میزان غلظت  DNAب  تروص ه ت یرون بذج یفداص      
چندا طسوت هنومن  س جوم لوط رد رتموتفورتکپ             60 2
نانومتر قرائ تبسن و ت   

 )DNA/protein( 60 2/ 80 2نیز

تعیین شد.
برای به حداققل رس  هدننک تعنامم لماوع ندنا در   
آزمایش  PCRاز  DNAاستخراج شد قر زا ه تت تتت 00 1 1:

   

استفاده شد.

م یییی یییییدهد (( .)8مخ نزا

باکتری بسیار وسیع هستند و شامل پستانداران ،پرندگان،
آرتروپوده  هنک هژیو هب ا ه برگ ،ا هه هههههههههه هههههه اا ا و ...اس .ت   
نشخوارکنندگان ،مانند  ،واگ  نفسوگ د زب و  ب ناونع ه       
منابع اصلی عفونت انسان مطرح هس رد یرتکاب نیا دنت

نومن هههه هه د هاگشیامزآ هب خی رانک رد ا انشکده             

دامپزشکی دانشگاه ش م نامرک رنهاب دیه ن .دیدرگ لقت      

بین انسان و دام میباش  اذل ،دن ا رظن زا عوضوم تیمه     

کمتر مورد توجه قرار گرفت .تسا ه

و بز که جهت تشخیص عامل ایجاد سقط به آزمایش هاگ
بود ،از کبد ،کلیه و محتویات شیردان نمونهگیری انج ما

مسائل اقتصادی ،چون بیشتر عوامل منجر به سقطططجن نی

س اگدننکراوخشن رد طق ن ناریا رد هک تسا حرطم 

در این مطالعه ،از  31مورد جنین سقط شده گوسفند
مرکزی اداره کل دامپزشکی استان همد هدش لقتنم نا    

دو ماه آخر آبستنی منجر به س م طق یی یییش رب هوالع .دنو    

عوامل عفونی جداشد نوگ زا دنترابع ه ههه ههههه یا

مزمن تب کیو میتواند در  5درصد مبتالیان مشکالت و
عوارض بالینی جدی مانند اندوکاردیت را در پی داش هت

یه یا
پشم ،شیر و گوشت صورت میگی  در ( ( .)1بیم را ی ی
تولید مثلی و خس اصتقا تارا د زا یشان ی

هستند ،به انسان منتق م ل یی یییش  دو ( ( .)5در انس یرامیب نا   

  

دامها معموال به جز سقطهای گهگ نیلک مئالع ،ها یکی    
له اب هک ییا     
ند و درا سورئآ سفنت قیرط زا بلغا لللللللللل ل
ترشحات زایمانی یا ادرار و مدفوع دامهای مب ولآ الت ده   

همچنین به منظور اطمینان از انجام واک شن

 PCRدر

حضور عوامل مهاری موجود در  DNAاستخراج شد ،ه
یک کنترل داخل هب .دش یحارط ی نیا هک بیترت    

    1

میکرولیتر از  DNAنمونه کنترل مثبت با  4میکرولیتررر از
 DNAاستخراج شده از یکی از نمونههای مورد بررسییی
مخلوط و هم ار هه با ا بقیهههی نمونهههها ا در دس اگت ههه ترماللل
سایکلر قرار داده شد .برای تشخیص کوکسیال بورنتی با

بررسی کوکسیال بورنتی به عنوان یکی از131 ...

نتایج

روش  ،PCRژن ترانس  نوزوپ (((((( ( )IS1111ب یرتکا       

نت بذج تئارق جیا

ی ب  یاهرمیارپ زا هدافتسا ا ا یصاصتخ     
کوکس تنروب الی یی یی

عت یرون د نومن زا یدا هههههههههههه هه یا   

 DNAاستخراج شده در جدول  2مشخص میباشد.

( )Cox-F, Cox-Rمورد ردیابی قرار گرفت (جدول )1

نتیج شیامزآ ه     

( .)11به منظور تایید روش انجام آزمایش  PCRو نت جیا

 PCRجه  ت ت شش ش ششش خیص کوکس الی   

بورنتی در رقت  DNA 00 1 1:استخراج شده از  31نمونه

آن ،کنترل مثبت و منفی مورد استفاده ق هک تفرگ رار    

اخذ شده از جنینهای سقط شده گوسفند و بز ،واک شن

سویه استاندارد  C. burnetii Nine Mile RSA 493به

 PCRصورت گرفته بود و عوامل ممانعتکننده ب هیهت ا   

عنوان کنترل مثبت و از آب مقطر به عنوان کنترل منفی

رق هتفای شهاک یزاس ت

استفاده شد .در ادامه محصوالت  RCPدر ژل آگ زورا

ندوب د اما  د  کی چیه ر از        

    

نمونهها حضور کوکسیال بورنتی ب طقس لماع ناونع ه     

 %1/2الکتروفورز شده و جهت بررسی حض یاهدناب رو   

  

جنین تایید نشد (شکل .)1

مورد نظر ژل الکتروفورز شده با دستگاه ترانسلومیناتور
مورد بررسی قرار گرفت.

جدول :1توالی پرایمرهای به کار رفته در آزمایشPCR
سکانس الگوی نوکلئوتیدی ´ 5´ → 3
GTCTTAAGGTGGGCTGCGTG
CCCCGAATCTCATTGATCAGC

اندازه محصول()bp
295

پرایمر
Cox-F
Cox-R

جدول  :2نتایج حاصل از قرائت جذب نوری چند نمونه تصادفی
260 / 280

)OD (μg/ml

رقت

شماره نمونه

1/ 70

14 /9

00 1 1:

1

1/ 69

15 /3

00 1 1:

6

1/ 66

22/1

00 1 1:

12

1/ 56

7/7

00 1 1:

30

شکل  -1تصویر ژل الکتروفورز مربوط به  DNA ,PCRبا رقت  00 1 1:نمونههای سقط جنین :C- , C +،کنترل مثبت و منفی:1 ،کنترل داخلی :6,5,4,3,2 ،محصوالت
 PCRمربوط به نمونههای سقط جنین
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بحث و نتیجهگیری
در بررسی نمونهها ب شور ا

 DNA ،PCRکوکس الی

بورنتی در هیچ یک از نمونههای گرفت فاب زا هدش ه تتت تتتت-
های کبد ،کلیه و محتویات شیردان تش صیخ

.دشن هداد   

با توجه به اینکه هیچگونه مطالعه اپیدمیولوژی در منطقه
همدان انجام نگرفته اس علاطم رد هوالعب ت ههه ههههی حاض ،ر
آزمایش  PCRتنها روی جنینهای ارجاعی به درمانگ ها
دانشکده دامپزشکی بدون تاریخچهای از سرولوژی تب
کیو انجام گرفته و تعداد نمونه نیز محدود بوده لذا منفی
بودن نمونههای جنینی در این مطالعه را نمیت یلیلد ناو   
بر عدم نقش ت ویک ب    در ب روضح مدع ای طقس زور      

باکتری کوکسیال در منطقه مورد مطالعه دانس نامه .ت   

گونه که در مطالعات قبلی نیز نش  تسا هدش هداد نا در   
صورت امکان نمونهگی ینج زا یر نن نننه دش طقس یا ههه ههههی

گلهههه رظن زا هک ییا حا دنشاب تبثم یژولورس ت لام               

شناسایی  DNAکوکسیال بورنتی نیز بیش وب دهاوخ رت ددددددد
( .)3به هر حال عفون اب ت    کوکس سسیال ب نرو تتی ب ناونع ه   

یک عامل معمول سقط در بز در چندددین کش حرطم رو   
ی بز
است و میزان باالی سقط و م در ههزایییی در گلههههای ی
مشاهده شده است ( .)3،7در ایران براای بررس سسی ش ششیوع

باکتری کوکس سسیال ب نرو تتی در من تاعلاطم فلتخم قطا    

سرولوژیک انجام گرفته و حض تکاب رو رر ررری ثاب هدش ت   
است ،خلیلی و همکاران در کرمان ،تمام گلهه ار زب یا   
ال مثب شرازگ ت   
از نظر حضور آنتیب ض یدا دددددکوکسیال ال

ی کههه از بیننن  10گلههه
کردند و از بین  85نمونهههی س مر ی ی
گوس نف دد د جم عع عآوری شد هه ه بود  ، ،،در  25نمون هه ه سر مم م

(  )% 29 / 42آنت یی یباد یی ی ض ددکوکسی الال ال ب تنرو یی ی شناس یا ییی

کردند ( .)9،8اسدی و همکاران نیز در طی یک مطالعه

سرواپیدمیولوژیک در سال  2 01 2میزان شیوع کوکسیال

بورنتی را در مناطق مرکزی ،جنوبغربی و غرب ای نار

به ترتیب

 02/6 ، 26 /9و  19 /8درصد ندرک شرازگ  د    

( .)2این مطالعات بیانگر این هستند که کوکسیال بورنتی

در ایران نیز مانند سایر کشورهای خاورمیانه ب تروص ه   

آندمیک وجود دارد و ب هب ویک بت هکنیا هب هجوت ا        
عن رامیب کی ناو ی تشم  رک راد ماد و ناسنا نیب ای

         

اهمیت بهداش  ،تسا یمومع ت ت رتشیب هجو ی تهج 

    

کنترل و پیشگیری تب کیو از جنب ومع تشادهب ه م و ی
اقتصادی ناشی از سقط گوسفند و بز نیاز است و باید به
بزها به ویژه به عنوان مهمترین مخ یتنروب الیسکوک نز    
توجه خ صا

وش د و  نادنفسوگ زا اهزب ناکمالا یتح       

جدا پرورش داده شوند و به طور کلی باید برنامه ری یز
در جهت صنعتی کردن پرورش گوسفند و ب ناریا رد ز   
انجام شود.
تشکر و قدردانی
این پژوهش از لحاظ مالی توس اروش ط یی ییی پژوهشییی
ی شد نیدب ،تسا ه    
دانشگاه شهید باهنر کرمان پش نابیت ی ی
یداریم.
وسیله مراتب قدردانی خود را ابراز م 
منابع
ج ،.كريم ،صوصخم ي
 .1قره خ  ،ینا ج ج

.ا  ،،، ،،ص  .ب ،يقدا ((.) 90 31

بررسي عوامل باكتريا يي سقط جنيننن گوس ادنف ننن در اس ات ننن
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Abstract: Abortion in ruminants occurs for many reasons such that in developed countries despite the
relatively complete diagnostic facilities the large number of abortions remains unknown. Most
frequently isolated agents include: Brucella spp., Campylobacter spp., Leptospira spp., Listeria spp.,
Salmonella spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp. and a variety of viruses and mycotic agents.
Coxiella burnetii also cause abortion in ruminants, which is less considered in Iran. To detect the role
of Coxiella burnetii in small ruminant's abortion in Hamedan province, 31 samples from liver and
kidney and also abomasum contents of aborted fetuses of sheep and goats are taken and test with PCR
method. The results of whole samples were negative. Since comprehensive epidemiological study has
not been conducted in Hamadan and PCR test was done only on fetus samples referring to the central
veterinary laboratories and also the limited number of samples so negative results in this study cannot
be the reason for the lack of C. burnetii in the Hamedan province.
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