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بررسی سرولوژیک تب کیو در بزها و گاومیشهای منطقه اهواز به روش االیزا
حامد کرمی میرعزیزی ،1مهدی پورمهدی بروجنی ،2داریوش غریبی ،3محمدرحیم حاجی

حاجیکالیی4

 -1دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -3دانشیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -4استاد گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
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چکیده
کوکسیلوز یا تب کیو با عامل کوکسیال بورنتی در حیوانات اهلی معموالً به صورت تحتبالینی بروزز مریکنر ،اروهره برا ر

ز

نابارزری نیز همواه میباش .،نشخوارکنن،ران اهلی مهم توین مخزن عامل بیماری بوده ز از طویق شیو ادرار م،فوع ز توشحات تنفسی
ز تولی،مثلی آن را دفع میکنن .،ا تنشاق آئوز لهای آلوده مهم توین راه آلودری انسان ز حیوانات ا ت .ه،ف از مطالعه حاضو تعیین
شیوع ومی تب کیو در بزها ز رازمیشهای منط ه اهواز بود .در این بور ی نمونههای خون به طور تصادفی از  731رأس بز ز 731
رأس رازمیش در شهو تان اهواز جمع آزری رودی .،ومهای تهیهش،ه بهرزش االیزا از نظو آلودری با کوکسریال برورنتی آزمرایش
ش،ن .،شیوع ومی تب کیو در بزهای تحت مطالعه به طور کلی  33/37درص 12/37-31/17( ،درص ،با فاصله اطمینان  51درص )،ز
در رازمیش های تحت بور ی صفو درص ،بود .آزمون موبع کای نشان داد شریوع بیمراری در ررازمیش برا شریوع آن در برز تفرازت
معنیداری دارد ( .)p>0/007آلودری در بز ارتباط معنیداری با ردههای نی داشت .ررو یون الجستیک نشان داد که در برز نسربت
شانس بین ن بوحسب ال ز آلودری  7/75 -1/00( 7/11با فاصله اطمینان  51درص )،ا ت ( )p>0/007ز با افزایش  7ال رن
حیوان شانس آلودری  11درص ،افزایش مییاب ،ز تغییو ن  70/0درص ،از تغییوات آلودری را توجیه میکن .،شانس آلودری جنس
ماده در بز  7/10بوابو جنس نو ( 7/03 -2/31بوابو با فاصله اطمینان  51درص )،بود ( )p>0/01ز جنس حیوان  3/1درص ،از تغییوات
آلودری را توجیه می کن .،مطالعه حاضو نشان داد که شیوع تب کیو در جمعیت بزهای منط ه اهواز قابرل توجره مریباشر .،بنرابواین
کوکسیال بورنتی بایستی به عنوان یکی از عوامل عفونی زئونوز تو
کلیدواژهها :تب کیو

دامپزشکان ز یا ترذاران به،اشتی مورد توجه قوار ریود.

وزلوژی بز رازمیش اهواز.
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مقدمه
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آ روس های آلوده است اما ممکن است در اثطر مرطرف

تب کیو یک بیماری مشترک با گسترش جهانی است

شیر خطام یطا محرطو ت لبنطی آلطوده هط اتمطاق افتطد

که توسط بطاکتری گطرم منمطی میلطهای داخط سطلولی

( .)Maurin and Raoult, 1999بیمططاری در انسططان

اجباری ،به نام کوکسیال بورنتی ایجاد میشود .این عام

بهصورت حاد و مزمن نمایان میشود ،البته معمو ط بدون

بیمططاریزا جططزع عوامط بیوتروریسط بططوده و کشططت و

نشانه است .در شک حاد نشانههطای بیمطاری شطبیه بطه

دسططتکططاری نمونططههططای آلططوده بططه آن بایسططتی در

آنملططوانزا و بططا تططب ،سططردرد و درد ع ططالت مشططخ

آزمایشگاههای با ایمنی زیستی سطح  3صطورت گیطرد.

میشود که ممکن است با پنومونی و هپاتیت نیطز همطراه

کوکسیال بورنتی برخالف بسیاری از اجطرام غیرهطا دار

گردد .در شک مزمن بیماری ،آندوکاردیت دیده میشود

در مقاب عوام فیزیکطی و شطیمیایی نریطر دمطای بطا ،

که ممکن است سالها بعد از عمونطت حطاد بطروز کنطد.

خشکی و بسیاری از ضدعمونیکنندههطا مقطاوم اسطت و

فاکتورهای میزبطانی بطه ویطژه وضطعیت سیسطت ایمنطی،

دوز عمونتزایی پایینی دارد ( Angelakis and Raoult,

اهمیت زیادی در بروز عال بطالینی و عوابطب بیمطاری

 .)2010از نرر ایمنطی ،کوکسطیال بطورنتی دارای دو فطاز

تب کیو دارد ( Maurin and Raoult, 1999; Angelakis

آنتططیژنططی غالططب ناشططی از ت ییططرات آنتططیژنططی در

 .)and Raoult, 2010تشططخی

تططب کیططو از یریططق

لیپوپلیساکاریدهای خود می باشد .مخازن تب کیو بسیار

روشهططای مسططتقی و غیرمسططتقی انجططام مططیشططود.

گسترده و شام پستانداران اهلطی و وحشطی ،پرنطدگان،

روشهای مستقی نریر مشاهده عام بیمطاری از یریطق

ماهیططان ،خزنططدگان و بنططدپایان اسططت ( Woldehiwet,

کشت و جداسازی و یا واکنش زنجیطرهای پلطیمطراز در

 .)2004گاو ،گوسمند و بز منطاب اصطلی بیمطاری بطرای

آزمایشگاههای خطا

انسطان بطهشطمار مطیرونطد ( Angelakis and Raoult,

دارند ،باب انجام است .معمو ط مطالعه روی بیماری تب

 .)2010بیماری در حیوانات بیشتر به شک تحتبطالینی

کیو بر پایه آزمایشهای سرولوژی استوار است .ازجملطه

است ،اما امکان بروز نشانههای بالینی به ویژه اخطتال ت

روشهطططای سطططرولوژی جهطططت تشطططخی

بیمطططاری،

تولیدمثلی نریر سق  ،مرده زایی و ناباروری وجطود دارد

میکروآگلوتیناسططیون ،آزمططایش تثبیططت عناصططر مکمطط ،

(.)Maurin and Raoult, 1999; Cabassi et al., 2006

رادیوایمونواسی ،ایمونوفلورسانس ،ا یطزا و ایمونوبالتینط

دامنه میزان سق در میش و بز مت یر بوده و سق اغلب

است که در این میان ،ایمونوفلورسطانس بطهعنطوان یطک

در انتهای دوره آبسطتنی و بطدون عال ط بطالینی خاصطی

آزمایش مرج برای تشخی

سرمی بیمطاری تطب کیطو

اتماق میافتد .به دنبال عمونت ،کوکسیال بورنتی در رح

استماده میشود و بادر است آنتیبادی علیه فاز  1و فطاز

کطه وسطای و تجهیطزات خطا

و غدد پستانی پستانداران ماده متمرکطز مطیشطود و یطی

 2کوکسیال را مشخ

زایمان یبیعی یا غیریبیعی از یریق مایعات و پردههطای

روش آسان و با حساسیت و ویژگی نسبتاط خوب مططر

جنینی و همچنین از یریق ادرار ،شیر و مدفوع به محی

است که کیت هطای تشخیرطی تجطاری آمطاده آن بطرای

دف می شود .انتقطال عامط بطه انسطان عمطدتاط از یریطق

مررف نیز وجود دارند .این کیتها آنتیبادیهای ضطد
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مططیدهنططد و در بررسططیهططای

سرعت  2922دور در دبیقه به مدت  8دبیقه سانتریمیوژ

اپیدمیولوژی بهوفور استماده میشوند ( Angelakis and

شدند .سرم تشکی شده به آرامی از بسطمت رویطی لولطه

.)Raoult, 2010; Maurin and Raoult, 1999

برداشته و به میکروتیوبی که ببالط کدگطذاری شطده بطود،

با توجه بطه شطرای آب و هطوایی و شطک پطرورش
حیوانات در کشور ایطران ،تطب کیطو مطیتوانطد یکطی از

منتق گردید و تا زمان انجام آزمایش ا یزا در دمای-22
درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

مه ترین بیماریهطای مشطترک بطین انسطان و حیوانطات

کیت ا یزای استماده شطده در ایطن مطالعطه ،سطاخت

محسوب شطود .بطر ایطن اسطاک تطاکنون شطیوع سطرمی

شططرکت  ID vetفرانسططه ( ID Screen® Q Fever

شطده

 )Indirect Multi-speciesبططود .ایططن کیططت بططر اسططاک

است ( Pourmahdi Borujeni et al., 2013; Rezaei et

ا یزای غیرمستقی یراحیشده و در آن بهعنوان آنتیژن،

 ،)al., 2015; Pourmahdi Borujeni et al., 2016امطا

از فاز  1و  2کوکسیال بطورنتی جداشطده از جمطت گطاو

شیوع آن در بز و گاومیش در این شهر مورد مطالعه برار

سق کرده در فرانسه استماده شده است .این کیطت بطادر

نگرفته است .بنابراین ،هطدف از انجطام مطالعطه حاضطر،

به شناسایی آنتی بادی هطای ترشطحشطده علیطه کوکسطیال

بررسی شیوع سرمی تب کیطو در بزهطا و گطاومیشهطای

بورنتی در سرم و پالسمای انسان و گونه های حیوانطات

منطقه اهواز و فاکتورهطای تثثیرگطذار بطر آن بطود تطا بطا

مختلف میباشد.

بیماری در گوسمند ،گاو و س

مشخ

در اهواز مشخ

شدن شیوع آلودگی ،انجام برنامه کنترل بیماری

نمونههای سرمی مشطکوک پطس از اضطافه شطدن بطه

در جمعیت دامی در دستور کار مراج ذیرب برار گیرد

داخ گودههای پلیت ،در صورت ح ور آنتی بادی ضد

که این امر نیز به نوبه خود کنتطرل بیمطاری در جمعیطت

کوکسیال در آنها ،کمپلکس آنتیژن-آنتیبادی را تشطکی

انسانی را به همراه خواهد داشت.

می دهند .پس از شستشوی گودهها ،کونژوگه پراکسطیداز
به گودهها اضافه میشطود و کمطپلکس حطاوی آنتطیژن،

مواد و روشها

آنتیبادی ،کونژوگه پراکسیداز تشکی میشطود .متعابطب

جهططت بررسططی ح ططور آنتططیبططادی علیططه کوکسططیال

حذف کونژوگه اضافی توس شستشو ،محلول سوبسترا

بورنتی ،با همکطاری اداره محتطرم دامپزشطکی شهرسطتان

( )Tetra methyl benzidine; TMBاضطافه مطیشطود.

اهواز ،نمونههای خون بهیور ترطادفی از  131رأک بطز

میزان رن

آبی تولیدشده به مقدار ح ور آنتیبطادی در

از  8گله بز که واکسن تب کیو را اسطتماده نمطیکردنطد،

نمونه سرمی بستگی دارد که بعد از اضافه کردن محلطول

جمط آوری گردیططد .همچنططین ،نمونططه خططون  139رأک

متوبفکننده ،رن

مطیدهطد.

گاومیش از کشطتارگاه شهرسطتان اهطواز در سطال 1354

مراح آزمایش ا یزا یبق توصیه شرکت سطازنده انجطام

جم آوری شد .نمونه های خون اخذشده بطه آزمایشطگاه

گرفت و میزان جذب نوری حمرات در یول مطو 492

منتق و پس از گذشت  1تا  2سطاعت ،اترطا ت لختطه

نانومتر برا ت و ثبت گردید .درصد ( S/Pنسبت جطذب

تشکی شطده از جطدار لولطه آزاد گردیطد و نمونطههطا بطا

نوری نمونه به کنتطرل مثبطت) بطرای هطر نمونطه مططابق

آبطی بطه زرد ت ییطر رنط
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فرمول زیر محاسبه و بر اساک درصد  S/Pتمسیر نتطای

( )Mann-Whitney U testاستماده گردیطد α=2/29 .بطه

صورت گرفت.

عنوان سطح معنیدار آماری مدنرر برار گرفت.

122

یافتهها

یبق دستور شرکت سازنده ،سرمهطای بطا  S/Pکمتطر یطا

میانگین و انحراف معیار سن بزها بطه ترتیطب  2/31و

مساوی  42درصد ،منمی ،سرمهای بطا  S/Pبیشطتر از 42

 1/41سال و گاومیشها بطه ترتیطب  1/33و  1/91سطال

درصد و کمتر یا مساوی  92درصد ،مشکوک ،سرمهطای

بود .فراوانی نسبی جطنس مطاده و نطر در بزهطای تحطت

با  S/Pبیشتر از  92درصد و کمتر یا مساوی  82درصطد،

بررسی به ترتیب  14/9و  29/9درصد و در گاومیشهطا

مثبت و سرمهای با  S/Pبیشتر از  82درصد مثبت بطوی

به ترتیب  36/3و  63/1درصد بود.

تلقی گردیدند.

در نمودار  1توزی فراوانی نسبت جذب نوری نمونه

تحلیل آماری دادهها :دادههای جم آوریشده با اسطتماده

به کنترل مثبت بهصورت درصد و فراوانی موارد منمی و

از نرمافزار SPSSنسخه  16بهیطور توصطیمی و تحلیلطی

مثبططت در بزهططای تحططت بررسططی و در نمططودار  2بططرای

بررسططی شططدند .بططهمنرططور تحلیطط دادههططا از آزمططون

گططاومیش ارا ططه گردیططده اسططت .آزمططون کولمططوگروف

کولمططوگروف اسططمیرنوف ( Kolmogorov-Smirnov

اسمیرنوف نشان داد که توزی مشاهدات مربوط بطه S/P

 ،)testآزمون مرب کطای ( ،)Chi square testرگرسطیون

در بز و گاومیش متقارن نمیباشد (.)p>2/221

جستیک ( )Logistic regressionو آزمون مان-ویتنطی

نمودار  -7توزیع فوازانی نسبت جذب نوری نمونه به کنتول مثبت (درص )،کوکسیال بورنتی در بزهای اهواز
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نمودار  -1توزیع فوازانی نسبت جذب نوری نمونه به کنتول مثبت (درص)،کوکسیال بورنتی در رازمیشهای اهواز

شیوع سرمی کوکسیال بورنتی در بزهای تحت بررسی

ردههای سنی و آلودگی وجود دارد ( .)p>2/21میطانگین

بططهیططورکلی  34/31درصططد ( 26/41-42/21درصططد بططا

و انحراف معیار سن بزهای سرم مثبت و منمی به ترتیب

فاصله ایمینان  59درصد) بود .البته 9 ،نمونطه مشطکوک

 2/51±1/15و  2/25±1/44سال بود کطه از نرطر آمطاری

نیز وجود داشت که در تحلی آماری منمی تلقی شطدند.

تمططاوت معنططیداری داشططتند ( .)p>2/221رگرسططیون

توزی فراوانی موارد مثبت بطهصطورت  13مطورد مثبطت

جستیک تکمت یره نشان داد که نسبت شانس بین سن

( 21/1درصد) و  34مطورد مثبطت بطوی ( 12/3درصطد)

برحسب سال و آلطودگی  1/15 -2/28( 1/91بطا فاصطله

بود .شیوع در گاومیشهای تحت بررسطی صطمر درصطد

ایمینان  59درصد) اسطت ( )p>2/221و بطا افطزایش 1

بود .آزمون مرب کای نشان داد شطیوع سطرمی کوکسطیال

سال بر سن حیوان ،شانس آلطودگی  91درصطد افطزایش

بورنتی در گاومیش و بز بطهیطور معنطی-داری متمطاوت

مییابد و سن  12/8درصد از ت ییرات آلودگی را توجیه

است (.)p>2/221

میکند .در جدول  2توزی فراوانی موارد سرمی منمی و

در جدول  1توزی فراوانی موارد منمطی و مثبطت بطه

مثبت کوکسیال بورنتی در بطز بطه تمکیطک جطنس ارا طه

تمکیک سن در بز ارا ه گردیده است .بررسی این جدول

گردیده است .بررسی ایطن جطدول نشطان مطیدهطد کطه

نشان میدهد با افزایش سن فراوانی آلودگی نیز افطزایش

فراوانی نسبی موارد مثبت در جطنس مطاده بیشطتر از نطر

مییابد .آزمون مرب کای نشان داد ارتباط معنیداری بین

است که ایطن اخطتالف از نرطر آمطاری معنطیدار اسطت
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( .)p>2/29رگرسیون جستیک تکمت یره نشان داد کطه

توجیه میکند .رگرسیون جستیک چند مت یره نشان داد

شانس آلودگی جنس ماده  1/98برابر جنس نطر (-6/41

که سطن و جطنس  11/5درصطد از ت ییطرات آلطودگی را

 1/23برابططر ،بططا فاصططله ایمینططان  59درصططد) اسططت

توجیه میکنند .البته در رگرسطیون پطسرونطد تنهطا سطن

( )p>2/29و جنس  4/9درصطد از ت ییطرات آلطودگی را

تثثیر معنیداری بر آلودگی داشت (.)p>2/221

ج،زل  -7توزیع فوازانی مطلق ز نسبی موارد ومی مثبت ز منفی کوکسیال بورنتی در بزهای اهواز به تفکیک ن ( ال)
منفی

فوازانی
دامنه نی

جمع کل

مثبت

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

2-2

31

82/22

8

11/18

49

32/89

2-4

93

91/6

35

42/4

52

61/19

جم ک

52

69/65

41

34/31

131

122

ج،زل  -1توزیع فوازانی مطلق ز نسبی موارد ومی منفی ز مثبت کوکسیال بورنتی در بزهای اهواز به تفکیک جنس
منفی

فوازانی

جمع کل

مثبت

جنس

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

مطلق

نسبی

ماده

62

62/18

42

35/22

122

14/49

نر

28

82

1

22

39

29/99

جم ک

52

69/65

41

34/31

131

122

بحث و نتیجهگیری

میباشد بهیوریکه ،شیوع سرمی در بررسیهطای انجطام

تب کیو بهعنوان یک ز ونطوز نوپدیطد و بطازپدیطد در

گرفته در این شهر در گوسطمند ،گطاو و سط

بطه روش

بسیاری از کشورها ازجمله ایران مططر اسطت .اگرچطه

ا یزا به ترتیب  3/45 ،13/18و  2/94درصد بوده اسطت

این بیماری جنبه ش لی داشته و در افرادی که در تماک

( Pourmahdi Borujeni et al., 2013; Rezaei et al.,

با حیوانات و محرو ت آنها هسطتند ،فراوانطی بیشطتری

 .)2015; Pourmahdi Borujeni et al., 2016ه سو بطا

دارد ،اما با توجه به مقاومت بطا ی عامط بیمطاریزا در

بررسی حاضر ،شیوع سرمی آلودگی در گوسمند و بز در

محططی و انتقططال هططوابرد ،امکططان آلططودگی سططایر افططراد

استان خراسان رضوی به ترتیب  36/9و  25/8درصطد و

جمعیت نیز وجود دارد .در مطالعه حاضر برای اولین بار

در شهرستان اردبی در گوسمند  33/6درصد بوده اسطت

شیوع سرمی تب کیو در بز و گطاومیش در اهطواز مطورد

(.)Keyvani Rad et al., 2013; Esmaeili et al., 2014

گردید شطیوع بیمطاری در

در جنوب شطربی ایطران شطیوع سطرمی در گوسطمند بطه

بزهای شهر اهواز  34/31درصد اسطت کطه بابط توجطه

روش ا یزا  25/42درصد و در بز  69/18درصطد اعطالم

مطالعه برار گرفت و مشخ
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گردیده است ( Khalili and Sakhaee, 2009; Sakhaee

درصد گطزارش گردیطده اسطت ( ;Cekani et al., 2008

 .)and Khalili, 2010شیوع سرمیکوکسیال بطورنتی بطه

Tejedor-junco et al., 2015; Lambton et al.,
 .)2016شیوع سرمی در آمریکا ،به روش ا یطزا در بطز،

روش ا یزا در گلههای گوسمند و بز دارای سابقه سطق
در ایران به ترتیب  15/9و  21/2درصطد اعطالم گردیطده
است و نشان داده شده است که آلودگی با گونه و منطقه
ج رافیطایی رابططه دارد ( .)Asadi et al., 2013شطیوع
سرمیکوکسیال بورنتی به روش ا یزا در گوسطمند و بطز
در جنوب شربی ایران بطه ترتیطب  33/5و  22/4درصطد
بوده اسطت ( .)Ezatkhah et al., 2014در بررسطی 441
نمونه خون ( 122انسان 139 ،رأک گوسمند 122 ،رأک
گاو 6 ،رأک بز 22 ،بالده س

و  12سر جوجهتی ی) و

 629عدد کنه به روش  PCR( qPCRکمی) هطی مطورد
مثبت طی نسططبت بططه کوکسططیال بططورنتی در غططرب اسططتان
مازنطدران مشطاهده نشطده اسطت ( Bashiribod et al.,

 .)2008شیوع سرمی تب کیو در جمعیت گوسمند و بطز
در هلند به ترتیب  2/4و  1/8درصد و در سطاح عطا
در گططاو ،گوسططمند و بططز بططه ترتی طب  5/4 ،13/5و 12/4
گطزارش شطده اسطت ( ;Van den Brom et al., 2012

 .)Kanoute et al., 2016شطیوع کوکسطیال بطورنتی بطه
روش  PCRدر آمریکا در بزهای با ی یک سال و غیطر
آبستن  3/1درصد گزارش شطده اسطت ( Bauer et al.,

 .)2016شیوع سرمی کوکسیال بورنتی در ایتالیا بطه روش
ا یزا در گوسمند و بطز بطه ترتیطب  5و  13درصطد و در
یونان بطه روش ایمنوفلورسطانس در گوسطمند و بطز بطه
ترتیب  12/4و  6/9درصد گزارش شده است ( Pape et

 .)al., 2009; Masala et al., 2004در آلبطانی شطیوع
سرمی تب کیو در گوسمند و بز و گاو به روش ا یزا بطه
ترتیب  5/8و  1/5درصد ،در بریتانیا در گوسمند و بز بطه
ترتیب  2/5و  2/1درصد و در جزایطر بنطاری در بطز 42

 12درصد و به روش  qPCRدر ترشحات واژن ،مدفوع
و شیر 29درصد بوده اسطت (.)Anderson et al., 2015
شیوع سرمی در گطاو ،گوسطمند و بطز در بطنگالدش بطه
ترتیب  5/92 ،3/91و  3/33درصد و در گوسمندان تبتی
در چین  14/35درصد بطوده اسطت ( ;Yin et al., 2015

 .)Rahman et al., 2016در ترکیطه فراوانطی کوکسطیال
بورنتی در  222نمونه جنینی از گوسمندان سق کرده ،به
روش  2 ،PCRدرصد بوده است (.)Kiliç et al., 2015
شیوع سرمی در کبک کانادا در گوسطمند  41درصطد ،در
شرق ترکیه در گوسمند  11درصد و در گطاو  6درصطد،
در آمریکا در بز  41درصد ،در گوسمند  11درصطد و در
گططاو  3درصططد گططزارش گردیططده اسططت ( Norlander,

 .)2000شیوع سرمی در آلمان در گاو ،گوسمند و بز بطه
ترتیب  1/3 ، 1/8و  2/9درصد و در ببرک شطیوع آنتطی
بادی ضد آنتیژن فاز  2بطه روش ایمنوفلورسطانس غیطر
مستقی در بز  48/2درصد ،در گوسطمند  18/5درصطد و
در گاو  24درصد بوده است .شیوع سرمی در بز در چاد
به روش ا یزا  11درصد و در گاو ،گوسمند و بطز مبطتال
به اختال ت تولیدمثلی در هند به ترتیطب  5/3 ،11/36و
 9/66درصد گطزارششطده اسطت ( Arricau-Bouvery

 .)and Rodolakis, 2005; Vaidya et al., 2008شطیوع
سرمی تب کیو در استرالیا در گطاو و گوسطمند بطه روش
ا یزا به ترتیب  2/61و صمر درصد و در بررسی مدفوع
و ادرار گاوهططا بططه روش  qPCRبططه ترتیططب  4/3و 3/6
درصد و مدفوع گوسمندان  12درصد بطوده اسطت .ایطن
تماوت به این علت است که کوکسیال بورنتی در پستان،
رح  ،روده و کلیه حیوانطات جطایگزین شطده و حیطوان
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بدون داشتن تیتر سرمی ،کوکسطیال را از یریطق مطدفوع،

اسططت .البتططه ،در رگرسططیون چنططد مت یططره جططنس نقططش

ادرار و شیر دف میکند .در ضمن ،بایستی توجه داشطت

معنیداری بر آلودگی نداشت .همسطو بطا ایطن یافتطه در

حساسیت  PCRنسبت به ا یزا بیشتر اسطت ( Banazis

مطالعططه دیگططری عمونططت کوکس طیالیی در بزهططای مططاده

 .)et al., 2010; Berri et al., 2002تماوت مشاهدهشده

بهیور معنیداری بیشتر بوده اسطت ( Anderson et al.,

در میزان شیوع در نقاط مختلف ممکن اسطت بطه علطت

 .)2015اختالف بین دو جنس ممکن است وابعطی و یطا

تماوت در فاکتورهای میزبانی نریر سن ،جنس ،گونطه و

اینکه غیروابعی و بهعلت اختالف در حج نمونه و سن

نژاد ،آب و هوا ،مدیریت ،روش تشخی

 ،انطدازه گلطه،

باشد.

روش نمونهگیری و حج نمونه باشد بهیطوری کطه ،در

در بررسی حاضر شیوع سطرمی کوکسطیال بطورنتی در

شطده اسطت کطه

گاومیش صمر درصد بود .شیوع کوکسیال در جنینهطای

نسطبت بطه گلطههطای

سق شده گطاومیش در ایتالیطا  8/93درصطد بطوده اسطت

بیشطتر اسطت ( Kennerman et al.,

( .)Perugini et al., 2009شیوع سرمی آلودگی در چین

گردیططده اسططت کططه شططیوع

 13/59درصد گزارش شطده اسطت (.)Yin et al., 2015

بیمططاری در منططایق خشططک بططه علططت گسططترش بیشططتر

شططیوع سططرمی تططب کیططو در هنططد بططه روش ا یططزا در

آ روس ها با تر اسطت ( )Nakoun´e et al., 2004و یطا

گاومیشهای مبتال به اختال ت تولیدمثلی  18/18درصد

این که در بررسی انجام گرفته در فرانسه نشان داده شده

بوده است ( .)Vaidya et al., 2008ح طور آنتطیبطادی

است که فر زایش و عدم پاکسازی محی نگطهداری

ضد کوکسیال در سرم گاومیشهای منایق دیگر و عطدم

از ترشططحات زایمططانی و جمططت ،شططانس عمونططت بططه

ح ور آنتیبادی در گاومیشهای اهواز ممکن است بطه

کوکسیال را در گطاو افطزایش مطیدهطد ( Taurel et al.,

د ی مختلف مث تماوت در حج نمونطه ،سطن ،نطژاد،

.)2004

اندازه گله ،مدیریت و آب و هوا توجیه گردد.

بررسی انجام گرفته در ترکیه مشطخ
شیوع سرمی در گلطههطای بطزر
کوچک و متوسط

 .)2010همچنططین ،مشططخ

گردیطد

مطالعات انجامشده در ایران نشان میدهد که تب کیو

در بررسی نقش فاکتورهای میزبانی ،مشخ

که ارتباط معنیداری بین سطن و آلطودگی در بطز وجطود

در ایران  ،یک بیماری اندمیک بوده و نقش آن در تهدید

دارد و شانس آلودگی با افزایش سن با میرود .بهیطور

سالمتی حیوانطات و انسطان ،بطه خطایر فراوانطی مطوارد

مسل با افزایش سن ،شانس مواجهه با کوکسیال افطزایش

تحتبالینی و عدم تمایز مطوارد بطالینی از بیمطاریهطایی

مییابد .ه سو با این بررسی کنرمن و همکاران در سطال

نریر تب مالت و آنملوانزا ،بسیار دستکط گرفتطه شطده

 2212و اسماعیلی و همکاران در سال  2214نیز ارتبطاط

است .برای مثال شیوع سطرمی فطاز  1و  2تطب کیطو در

معنیدار سن با آلودگی را نشان دادهانطد ( Kennerman

انسانهای مبتال به تب در بردسیر کرمان در سطال 2212

.)et al., 2010; Esmaeili et al., 2014

به روش ا یزا نسبتاط بطا و بطه ترتیطب  24و  36درصطد

مطالعه حاضر نشان داد فراوانی نسبی موارد مثبت در

بوده است ( .)Khalili et al., 2010مطالعه حاضر نشطان

جنس ماده به یور معنیداری بیشتر از جطنس نطر در بطز

میدهد که شیوع تب کیو در جمعیت بزهطا بابط توجطه

35

1316  بهار،11  پیاپی،1  شماره،11 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

واکسیناسیون حیوانات علیه تب کیو و بهسازی محی از

 بایستی بهعنوان یکطی از عوامط عمطونی، بنابراین.است

پیططدایش آ روسطط هططای آلططوده جلططوگیری کططرده و بططا

ز ونططوز مهطط توسطط دامپزشططکان و سیاسططتگططذاران

پاستوریزاسطططیون شطططیر امکطططان انتقطططال بطططاکتری از راه

 عامط، واکسیناسطیون.بهداشتی مورد توجطه بطرار گیطرد

.محرو ت لبنی منتمی شود

بسیار مهمی در پیشگیری و کنترل بیماری محسوب مطی
 کطارآیی واکسیناسطیون دامهطا علیطه تطب کیطو در.گردد

سپاسگزاری

 کاربرد،مطالعات ببلی به اثبات رسیده است بهیوری که

نویسندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه شطهید چمطران

واکسن تب کیو باعث کاهش سق و کاهش و یطا بطط

اهواز بهخایر تثمین هزینه اجرای ایطن تحقیطق تشطکر و

Angelakis ( دف باکتری از راه ترشطحات شطده اسطت

 نویسطندگان اعطالم مطیدارنطد کطه.بدردانی مطینماینطد

and Raoult, 2010; Gefenaite et al., 2011;
 با توجه به اینکه راه آلودگی انسان.)Rodolakis, 2006

.هی گونه ت اد منافعی ندارند

 بایسططتی بططا،گوارشططی اسططت-و حیوانططات تنمسططی
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Abstract
Coxiellosis or Q fever of domestic animals which is caused by Coxiella burnetii is usually
asymptomatic and subclinical; although it has also been associated with abortion and infertility.
Domestic ruminants are the primary and important reservoirs of Coxiella burnetii, which is spread
by the milk, urine, feces and vaginal mucous of infected animals. Inhalation of bacteria present
in the environment is the main route of animal and human infection. The aim of this study
was to survey seroprevalence of Q-fever in goats and buffaloes in Ahvaz Region. In this study,
blood samples were collected randomly from 137 goats and 135 buffaloes in Ahvaz. The collected
sera were tested for Coxiella burnetii by ELISA. Seroprevalence of Q fever was 34.31 in goats
(95% Cl: 26.41–42.21) and 0% in buffaloes. Chi square test showed that prevalence in buffalo
and goat is statistically different (p<0.001). Infection in goat had a significant association with
age. Logistic regression showed that the odds ratio between the age based on year and infection
is 1.57 (95% CI: 1.19-2.08) (p<0.001), with each single increase in age the odds of infection will
increase by 57%. Also, 10.8% of fluctuations of infection were justified by age. The odds of
infection in female goats was 1.58 times males (95% CI: 1.03–6.47) (p<0.05) and 4.5% of
fluctuations of infection were justified by sex. The present study showed that the prevalence of
Q-fever in goat population is considerable. Therefore Coxiella burnetii must be considered by
veterinarians and health authorities as one of the most important zoonotic agents for prevention
and control measures.
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