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Abstract 

Background: Q fever is a zoonotic agent that is endemic in the many parts of the World. It has 
animal origin as considered as an emerging and re-emerging zoonose in many countries, including 
Iran. Cattle, sheep, and goats are the primary reservoirs for Q fever. Organisms are excreted in milk of 
infected animals. This study was conducted to determine the prevalence rate of Coxiella burentii in 
raw samples obtained from sheep in Bonab. 

Materials and Methods: This study was carried out from Autuman 2014 to Winter 2014. 
Overall, 120 milk samples were collected from 100 dairy cattle breeding complexes and the diagnosis 
of Coxiella burnetii was confirmed by Nested-PCR method. 

Results: In this study, in total, 26 samples (21.66%) were found to be positive for the presence 
of Coxiella burnetii.  

Conclusion: Considering the importance of the bacterium, Coxiella burnetii, rapid and 
accurate diagnosis is of great significance. Due to high accuracy and high speed, molecular techniques 
are mostly effective in the diagnosis. Thus, the localization of molecular techniques in the diagnosis of 
Q fever is highly recommended. The results indicated that Cattle's milk could be a potential reservoir 
of Coxiella burnetii in Iran. 

Keywords: Q Fever, Coxiella burnetii, Cattle milk, Bonab, Nested PCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corresponding Author: 
Address: Department of pathobiology, shahrekord Unviersity, Shahrekord, Iran. 
Email: khademi@stu.sk u.ac.ir 

49  



 

                                                                                                       50  

  اراك پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله                                                                                                                  پژوهشی مقاله
  49-57 ،1394  تیر،)97 پیاپی شماره( 4شماره ،18 سال                                                                                                                       

  

 روش به گاو شیر در )Coxiella burnetii( بورنتی کوکسیال ژنومی جستجوي
  ایران بناب، شهرستان در يها هناآشی مراز پلی اي زنجیره واکنش
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 چکیده
 بـاز  و نوپدید زئونوز یک عنوان هب که است حیوانی منشأ با جهان در اندمیک و زئونوز بیماري یک کیو تب :هدف و زمینه

 انـات حیو .هـستند  بیماري این مخازن ترین عمده بز و گوسفند گاو، .است مطرح ایران جمله از کشورها، از بسیاري در پدید
 خـام  شـیر  در بـورنتی  کوکـسیال  فراوانـی  میـزان  تعیین هدف با مطالعه این .کنند می دفع شیر طریق از را ارگانیسم آلوده،

  .شد انجام بناب  شهرستان در گوسفند
 گاو شرپرو مجتمع 100 از شیر نمونه 120 مجموع در .شد انجام 1393 زمستان تا پاییز از مطالعه این :ها روش و مواد
 قرار آزمایش مورد يها هناآشی مراز پلی زنجیره واکنش روش به بورنتی کوکسیال حضور نظر از و  شدآوري جمع يشیر

  .گرفت
  .بودند مثبت بورنتی کوکسیال نظر از )درصد 66/21(شیر نمونه 120 از نمونه 26 مجموع در ،مطالعه این در :ها یافته

 .است اهمیت حائز بسیار آن دقیق و سریع تشخیص رنتی،بو کوکسیال باکتري اهمیت به توجه با:گیري نتیجه
 سازي بومی لذا .باشند موثر بسیار دنتوان می تشخیص روند در زیاد سرعت و باال دقت علت به مولکولی هاي تکنیک
 گاو شیر که داد نشان پژوهش این نتایج .شود می توصیه کیو تب عامل تشخیص جهت کشور در مولکولی هاي تکنیک

  .باشد ایران در بورنتی کوکسیال بالقوه مخازن از یکی دتوان می
  يها هناآشی مراز پلی اي زنجیره واکنش بناب، گاو، شیر ،بورنتی کوکسیال کیو، تب :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 بیماري توصیف براي بار نخستین کیو تب نام

 در گوشت بندي بسته کارگران در اي ناشناخته دار تب
 کارگران از بیماري این عامل .شد استفاده استرالیا بریسبین

 به تقریباً .گردید شناسایی ریکتزیا عنوان  به و شد جدا آلوده
 جدا مونتانا در چوب هاي کنه از ارگانیسم این زمان، هم طور  

 که استرالیا از بورنت و آمریکا از  کوکس افتخار به .شد
 را آن دادند، انجام ارگانیسم این روي اي اولیه مطالعات
  .)2، 1(نامیدند (Coxiella burnetii) بورنتی کوکسیال

 با دام و انسان بین مشترك بیماري یک کیو تب
 و آب با مختلف جغرافیایی نواحی از که است جهانی انتشار
 یک ،بیماري عامل .است شده گزارش متفاوت هواي

 سلولی داخل زندگی داراي و مانند ریکتزیا میکروارگانیسم
 بورنتی کوکسیال .است بورنتی کوکسیال نام به اجباري

 و وحشی خانگی، حیوانات اهلی، هاي دام انسان، تواند می
 اهلی، حیوانات میان از .نماید آلوده را حشرات

 مخازن ترین مهم گاو و فندگوس بز، چون نشخوارکنندگانی
  .)3(شوند می محسوب طبیعت در بورنتی کوکسیال

 و گوسفند شیري، گاوهاي اهلی، حیوانات بین از
 پستانی غدد و رحم .هستند باکتري این مخازن ترین مهم بز

 مزمن فاز در بیماري عامل جایگزینی محل اولین حیوان
 واناتحی .روند می شمار به بورنتی کوکسیال با آلودگی

 ترشحات طریق از  به مقدار زیادرا میکروارگانیسم ،آلوده
 به زایمان ولط در جفت از قطعاتی و رحمی ترشحات دفعی،
  .)4-6(کنند می دفع محیط

 کوکسیال دفع هاي راه ترین مهم از دیگر یکی
 رو، این از .است آلوده هاي دام شیر محیط، به بورنتی

 آلودگی منبع تواند می آلوده پاستوریزه غیر شیر مصرف
 تبدیل اسپور-شبه فرم به محیط در ارگانیسم این .باشد انسان
 ضد از بسیاري و حرارت خشکی، به مقاومت علت به و شده

 زنده محیط در طوالنی مدت براي است قادر ها کننده عفونی
 موجب معموالً آبستن حیوانات در بورنتی کوکسیال .بماند
 و زایی مرده ولی شود، می آبستنی آخر هفته در جنین سقط
 دیده آن با عفونت دنبال به نیز ضعیف و زنده هاي بره تولد

 علت به گاوها ناباروري از حاکی گزارشات .شود می
 آن رخداد حال این با .است میکروارگانیسم این با آلودگی

  .)7(است نگرفته قرار مطالعه مورد گوسفند در
ن بروز دو شکل حاد و مزم به انسان در بیماري

  .)8(کند می
 حدود و است متغیر بسیار انسان در بیماري عالئم

 مشخصی بالینی عالئم مثبت، سرمی تیتر با افراد از درصد  60
 صورت به حاد شکل به کیو تب .دهند نمی بروز خود از

 .کند می بروز واضح غیر هپاتیت یا پنومونی انفلوانزا، بیماري
 نوعی واقع در و ستا ناگهانی بیماري این عالئم بروز

 پرورش در معموالً و شود می محسوب شغلی بیماري
 ها، کشتارگاه کارگران شیردوشان، حیوانات، دهندگان
 چرم، هاي کارخانه شاغلین شیر، تولید واحدهاي کارکنان

 مشاهده آزمایشگاه در شاغل افراد یا و کود و روغن
 رنتیبو کوکسیال شیوع روي اولیه مطالعات .)10، 9(شود می
 سرولوژیک هاي آزمون اساس بر بیشتر شیري گاوهاي در

 تعداد در ندرت به مراز پلی ي زنجیره واکنش و  استبوده
 میکروارگانیسم این جستجوي براي مطالعات از کمی

  .)9(است شده استفاده زا بیماري
 سرایت قابلیت کوکسیالبورنتی که این به توجه با

 خشک و حرارت به تنسب آن مقاومت دارد، زیادي بسیار
 و افشانه به تبدیل قابلیت و است باال خارج محیط در شدن
 قادر آن از عدد یک حتی و دارد را استنشاق طریق از انتقال

 نظر نقطه از لذا .است حساس افراد در زایی بیماري ایجاد به
 به مناسبی افزار جنگ بیولوژیک، هاي جنگ کارشناسان

 جزو بیولوژیک، هاي الحس بندي طبقه در .آید می حساب
 همگی که است شده بندي طبقه دوم گروه هاي ارگانیسم

  .)10(یابند می انتشار راحت نسبتاً معموالً
 طریق از انسان به بیماري عامل انتقال اصلی راه

 گوارشی، راه شامل ها راه سایر واست  ها قطره ریز استنشاق
 این با .دباش می آزمایشگاه در تصادفی موارد یا و کنه گزش
 موضوع یک شیروار گاوهاي شیر آلودگی اهمیت وجود

 به بیماري انتقال هاي راه ترین مهم از که است بحث قابل
  .)12 ،11 ،9(شود می محسوب گوارش راه از انسان
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 نسبتاً مراتع داشتن سبب به شرقی آذربایجان استان
 محسوب کشور دامداري مراکز ترین مهم از یکی غنی،

 زمینه در ایران مناطق بهترین از را آن توان می و شود می
 .)13(آورد شمار به گوسفند پشم و پوست گوشت، تولید

  
  ها روش و مواد

  گیري نمونه روش و نمونه تعداد
  مطالعه مورد منطقه

 آذربایجان استان غربی جنوب در بناب شهرستان
 طرف از که گرفته قرار هموار و صاف اي جلگه در و شرقی
 و قاشقاداغ داغ، قزل( سهند غربی هاي کوهپیش به شرق

 محدود ارومیه دریاچه پست سواحل به غرب از و )گوپشتی
 متر 1600 دریا سطح از شهرستان متوسط ارتفاع .گردد می

 در و متر 2250 )داغ قزل( نقطه بلندترین در که است
 تصویر( .باشد می متر 1280 )قشالق آخوند( نقطه ترین پست

1()13(.  

 
  بناب شهرستان مطالعه مورد مکان .1تصویر

  
  ژنومی جستجوي روش و مواد

 پاییز در توصیفی – مقطعی صورت به مطالعه این
 120 مجموع در ،پژوهش این در .شد انجام 1393 زمستان تا

 در بناب شهرستان سنتی گاوداري 100 از گاو شیر نمونه
 60 تعداد .گرفت قرار مطالعه مورد زمستان و پاییز فصول

 .شد اخذ زمستان فصل در نمونه 60 و پاییز فصل در مونهن
 70 الکل با گیري نمونه منظور به دام هر هاي سرپستانک ابتدا

 و ها نمونه کردن سانتریفوژ از پس .شدند ضدعفونی درصد

 از DNA استخراج شیر، رویی ي الیه از چربی حذف
 Gene All  کیتي سازنده العمل دستور طبق حاصل رسوب

cell SV mini 250 P جنوبی کره بیونیر شرکت محصول 
 آزمون انجام زمان تا شده استخراج DNA .گرفت صورت

PCR، گردید داري نگه گراد سانتی  درجه -20 فریزر در.  
 هاي نمونه در بورنتی کوکسیال ردیابی منظور به

 بررسی براي .)9(شد استفاده همکاران و بري روش از بز، شیر
 روش ها، نمونه در بورنتی کسیالکو ژنومی DNA حضور
 گرفته کار به يها هناآشی مراز پلی اي زنجیره واکنش آزمون

 1com ژن تکثیر براي استفاده مورد آغازگرهاي توالی .شد
 بورنتی کوکسیال خارجی غشاي پروتئین کننده کد که
 )1998( همکاران و انگژ ي مطالعه روش اساس بر باشد، می

 واکنش انجام براي .)14 ،11(بود )2007( همکاران و فرتیز و
 رفته کار به مواد بهینه غلظت اول، مرحله در مراز پلی زنجیره

 زیر صورت به میکرولیتر 25 نهایی حجم در واکنش، در
 4( الگو DNA میکرولیتر 2 بافر، میکرولیتر 5/2 :شد استفاده
 موالر میلی 5/1 ،)واکنش هر در الگو DNA نانوگرم

2MgCl، 1 1- پرایمرهاي( پرایمر هر از ولمیکرومOMP

2OMP( آنزیم واحد 3/0 پیکومول، 10 غلظت با DNA 
 به مواد همه .dNTP مخلوط میکرلیتر1 و Taq مراز پلی

 پس و شدند منتقل لیتري میلی 2/0 میکروتیوب یک داخل
 علوم شرکت( ترموسایکلر دستگاه در کردن مخلوط از

 به دمایی برنامه .ندشد داده قرار )امریکا کاربردي، زیستی
 3 مدت به گراد سانتی درجه 94 :گردید تنظیم ذیل صورت

 به گراد سانتی درجه 94 ترتیب به دمایی چرخه 30 دقیقه،
 72 و ثانیه 45 مدت به گراد سانتی درجه 56 ثانیه، 45 مدت
 در نهایی مرحله ادامه در ؛ثانیه 45 مدت به گراد سانتی درجه
  .گرفت صورت دقیقه 5 مدت به گراد سانتی درجه 72 دماي

 دوم لهحمر براي OMP4 و OMP3 پرایمرهاي
 همه ،مرحله این در .ندشد استفاده مراز پلی زنجیره واکنش
 زنجیره واکنش گرهاي واکنش مخلوط قبیل از شرایط

 .شد اجرا اول مرحله مطابق دمایی و زمانی برنامه و مراز پلی
 1 آگارز لژ در دوم مرحله واکنش از حاصل محصوالت

 با و گردید  الکتروفورز بروماید  اتیدیوم حاوي درصد
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 و مشاهده )، بریتانیاUVitec( ژل از تصویربرداري دستگاه
 PCR روش به یافته تکثیر DNA قطعات طول .شد بررسی
-OMP3-OMP4,OMP1 پرایمرهاي جفت به مربوط

OMP2 بررسی، این در .بود باز جفت 438 و 501 ترتیب به 
 از استاندارد بورنتی کوکسیال ژنومی DNA ثبتم کنترل
 K047, Genekam) تجاري تشخیصی کیت

Biotechnology AG, Germany) شامل منفی کنترل و 

 در DNA حضور بدون PCR گرهاي واکنش کلیه مخلوط
 استریل مقطر آب ،DNA جاي به آن در که شد گرفته نظر

 افزار نرم کمک به حاصل هاي داده .گردید اضافه ها لوله به
SPSS و تجزیه مورد ،مجذور روش و افزار نرم 19  نسخه 
 p>05/0 با برابر داري معنی سطح .گرفتند قرار آماري تحلیل

  .شد گرفته نظر در

  
 شیر هاينمونه در بورنتی کوکسیال ژنومی جستجوي براي يها هناآشی مراز پلی زنجیره واکنش روش در استفاده مورد پرایمرهاي .1جدول

 )15(وگا
  پرایمر توالی (bp) قطعه اندازه

´3´→5 
  پرایمر

AGTAGAAGCATCCCAAGCATTG OMP1 501  
TGCCTGCTAGCTGTAACGATTG OMP2 

 اول مرحله

GAAGCGCAACAAGAAGAACAC OMP3 438 
TTGGAAGTTATCACGCAGTTG OMP4 

 دوم مرحله

  

  ها یافته
 دوم مرحله محصوالت الکتروفورز بررسی نتایج

 از که داد نشان آگاروز ژل در مراز پلی نجیرهز واکنش
 توالی وجود نظر از نمونه 26 گاو، شیر نمونه 120 مجموع

 در .بودند مثبت ،بورنتی کوکسیال در com1 ژن اختصاصی
 تصویر( شد مشاهده بازي جفت 438 باند مثبت هاي نمونه

 هاي داده کل مورد در توصیفی آمار جدول به توجه با ).2
 که شد مشاهده مختلف مناطق و فصول در دهش گردآوري

 ها آن درصد 34/78 حدود و مثبت ها نمونه درصد 66/21
 در مختلف فصول در ها گله منفی و مثبت درصد( اند منفی

 هاي نمونه بین در آلودگی میزان ).است شده آورده 2 تصویر
 بین در و )درصد 33/8( عدد 10 پاییز، فصل در مثبت
 )درصد 33/13( عدد 16 زمستان، فصل در مثبت هاي نمونه

 دفع میزان روي بر فصل آمده، دست به نتایج به توجه با .بود
 از بیشتر زمستان فصل در آلودگی میزان .دارد ثیرأت باکتري

  .بود پاییز فصل
  

 
 شهرستان در مطالعه مورد هاي گله منفی و مثبت درصد .1نمودار
   بناب

  

  
 در هـا  نمونه يها  هناآشی مراز پلی زنجیره واکنش نتایج  .2تصویر

 هـاي  نمونه :1.2.3.4.5 هاي ستون منفی، N ستون :درصد 1 ژل
 :2سـتون  ،)باشـد  مـی  438 مرحله این در نظر مورد باند( مثبت
 کنترل :P ستون بازي، جفت 100 مارکر :M ستون منفی، نمونه
   .بورنتی کوکسیال مثبت
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  بحث
 پدید ازب و نوپدید زئونوز یک عنوان به کیو تب

 تعیین .است مطرح ایران جمله از کشورها از بسیاري در
 که شود می باعث خطر فاکتورهاي و آلودگی شیوع میزان

 و گردد نمایان بهداشتی مسئولین براي عفونت اهمیت
 نیز و گیري پیش و کنترل جهت الزم تجهیزات و امکانات
 حاضر، مطالعه .)16، 15(شود مشخص پژوهشی هاي اولویت

 شیوع میزان تعیین .باشد می بناب شهرستان در مطالعه تیننخس
 این اهمیت که شود می باعث خطر فاکتورهاي و بیماري
 و گردیده نمایان بهداشتی ولینئمس براي جمعیت، در بیماري

 نیز و گیري پیش و کنترل الزم تجهیزات و امکانات
 داد نشان حاضر، مطالعه .شود مشخص پژوهشی هاي اولویت

 وجود بناب شهرستان گاوهاي در کوکسیلوزیس ونتعف که
  .است درصد 66/21 گاو در آن شیوع و دارد

 واکنش روش که دهد می نشان مطالعات نتایج
 کوکسیال تشخیص جهت اي مرحله تک مراز پلی ي رهیجنز

 که شود می پیشنهاد و باشد نمی کافی حساسیت داراي بورنتی
 .دگرد استفاده يها هناآشی مراز پلی ي زنجیره واکنش روش از

 دقت، سرعت، از کالسیک هاي روش به نسبت روش این
  .)17(است برخوردار باالیی حساسیت و اختصاصیت

 از خارج و کشور داخل که یمطالعات از برخی
  .باشد می زیر شرح به گرفته صورت کشور

 سال در همکاران و عباسی توسط که اي مطالعه در
 1/4( نمونه 12 ،بز شیر نمونه 296 بین از.  انجام گرفت2011
 همکاران و آستوبیزا ،2012 سال در .)18(بود مثبت )درصد

 که دادند نشان اسپانیا، کشور در گله 178 روي اي مطالعه در
 بادي آنتی حضور نظر از مطالعه مورد گله 178 از گله 119
 در ،1392 سال در .)19(ندبود مثبت بورنتی کوکسیال ضد

 اهواز در همکاران و بروجنی توسط که سرولوژیک مطالعه
 سرمی شیوع درصد گرفت، صورت گوسفند هاي گله روي

  .)16(شد اعالم درصد 18/13 کیو تب
 روي اي مطالعه همکاران و دوستی ،2012 سال در

 2011 سپتامبر و اوت هاي ماه بین ایرانی شتر خون نمونه 130
 76/10( مورد 14 مجموع در ،مطالعه این در .دادند انجام

 از مراز پلی ي زنجیره واکنش روش با شتر خون نمونه )درصد
 سال در .)1(بودند مثبت بورنتی کوکسیال حضور لحاظ
 مجارستان کشور در اي مطالعه همکاران و گیورانیکز ،2012
 درصد 7/66 که دادند انجام شیر هاي تانک نمونه 215 روي

  .)5(ندبود مثبت بورنتی کوکسیال وجود نظر از ها آن از
 1389 سال در که همکاران و رحیمی مطالعه در

 247 بین از شد، انجام اصفهان در گاو شیر نمونه 247 روي
 کوکسیالبورنتی وجود نظر از )درصد 2/3( نمونه 8 نمونه،
 سال مختلف فصول در بورنتی کوکسیال شیوع .بود مثبت

 فصل در )درصد 6/8( وقوع میزان باالترین .بود متفاوت
 از تابستان نمونه 65 تمام که حالی در .شد مشاهده نزمستا

 ،2012 سال در .)15(ندبود منفی نظر شیوع این بیماري
 دادند، انجام استرالیا در که اي مطالعه در ریکا و رودکف

 دام رأس 1000 در را بورنتی کوکسیال از ناشی جنین سقط
 دیگري مطالعه در ،2013 سال در .)20(کردند تأیید بزرگ

 14 شد، اجرا قم استان در همکاران و گروديلن توسط که
 .بود مثبت )درصد 14( گاو شیر نمونه 100 مجموع از نمونه

 تقویت را استان این در کیو تب شیوع فرضیه نتایج این
  .)21(کند می

 در بورنتی کوکسیال بیشتر شیوع دلیل شاید
 این دفع زمستان، فصل از شده اخذ هاي نمونه

 ادرار مدفوع، رحمی، ترشحات از زا بیماري ممیکروارگانیس
 تعداد معموالً چون .باشد محیط به زایمان زمان در شیر و

 زمان مدت .است فصول سایر از بیشتر زمستان در زایمان
 متفاوت شیر طریق از اهلی حیوانات در بورنتی کوکسیال دفع
 )روز 8 و 52 نیز به ترتیب میش و بز ماه، 13 گاو( باشد می
 آلودگی میزان در تفاوت لیدال  ازدیگر یکی این شاید که
  .)22(باشد دیگر شده انجام مطالعات با مطالعه این

 شیوع میزان همکاران و فریتز ،2007 سال در
 سایر از بیشتر مراتب به را زمستان فصل در گاو شیر آلودگی

 و موتوهیکو ،2004 سال در .)11(نمودند گزارش فصول
 مقایسه روي که ژاپن کشور در خود مطالعه از همکاران

مراز و  ي پلی واکنش زنجیره روش دو حساسیت میزان
 کوکسیال تشخیص دري ها هنامراز آشی ي پلی واکنش زنجیره
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 واکنش روش که رسیدند نتیجه این به دادند، انجام بورنتی
 واکنش از تر حساس برابر 10 اي آشیانه مراز پلی زنجیره
 و دن وان ،2013 سال در .)23(شدبا می مراز پلی ي زنجیره

 نمونه 360 روي هلند کشور در که اي مطالعه در همکاران
 بورنتی کوکسیال وجود نظر از را مورد 5 دادند، انجام شیر

 مختلفی هاي طیف دیگر مطالعات .)24(کردند گزارش مثبت
 در .اند کرده گزارش شیر در را بورنتی کوکسیال وجود از

 در و درصد 7/53 ژاپن کشور در ،صددر 8/83 فرانسه کشور
  .)26 ،25 ،8(گزارش شد مثبت  درصد 3/14 ترکیه کشور

 نقاط در شیوع میزان در شده مشاهده تفاوت
 و آب وضعیت در تفاوت علت به است ممکن جهان مختلف

 حجم و گیري نمونه روش و گله اندازه مدیریتی، و هوایی
 در سقط میزان هک این به توجه با .باشد بررسی مورد نمونه

 کوکسیال که رسد می نظر به ،است باال مطالعه مورد مناطق
 گاو در سقط مسبب عوامل از یکی عنوان به تواند می بورنتی

 تحقیق در که شود می پیشنهاد و باشد مطرح مناطق این بز و
 سقط هاي جنین در بورنتی کوکسیال جستجوي به دیگري

  .گردد اقدام يها هناآشی مراز پلی زنجیره واکنش روش با شده
 دهد می نشان ایران در شده انجام پراکنده مطالعات

 و است ایران در اندمیک عفونت یک احتماالً کیو، تب که
 فراوانی خاطر به انسان و حیوانات سالمتی تهدید در آن نقش

 هایی بیماري از بالینی موارد تمایز عدم و بالینی تحت موارد
 .است شده گرفته کم دست بسیار ،نفلوانزاآ و مالت تب نظیر

 است QPRH1 پالسمیدهاي داراي باکتري ،حاد عفونت در
 .کند می بروز آتیپیک پنومونی صورت به بیماري و

QPRH1 به گروه این است، مربوط بیماري حاد فرم به 
 ،مزمن عفونت در .هستند حساس تتراسایکلین و کلرامفنیکل

 به بیماري و است QPRS پالسمیدهاي داراي باکتري
 این .کند می بروز بعد ها سال و مزمن اندوکاردیت صورت

 مقاوم تتراسایکلین و کلرامفنیکل به پالسمیدها از گروه
 در که دارد وجود پالسمید فاقد سوم گروه یک .هستند
 هاي ژن تشخیص از این رو .دارند نقش مزمن بیماري ایجاد

 که دارویی هاي مقاومت بروز در بیماري مزمن یا حاد فرم
 اهمیت بسیار ،باشد می پزشکی مهم معضالت از امروزه

  .)27(دارد
 مخزن عنوان به سخت هاي کنه ،حال عین در

 دراز حضور استمرار و آیند می حساب به بورنتی کوکسیال
 از انتقال لحاظ به طبیعت در را میکروارگانیسم این مدت
 بعد، نسل به تخم طریق از و رشد دیگر مرحله به مرحله یک

 کوکسیال جمله از هایی پاتوژن واقع، در .کنند می تضمین
 مختلف هاي مرحله آلودگی باعث است ممکن بورنتی
   .شوند  خواري خون پی در ناقل هاي کنه رشد فرآیند

  
  گیري نتیجه

 تب عامل شیوع که دهد می نشان حاضر مطالعه
 الزم بنابراین .است توجه قابل نسبتاً گاوها جمعیت در کیو

 را عامل این بهداشتی گذاران سیاست و دامپزشکان که است
 قرار توجه مورد بز در سقط مسبب عوامل از یکی عنوان به

 و گیري پیش در مهمی بسیار عامل واکسیناسیون، .دهند
 داد نشان مطالعه این نتایج .گردد می محسوب بیماري کنترل

 یالکوکس انتقال در توانند می سالم، ظاهر به گاوهاي که
 دقیق بررسی براي وجود، این با .باشند داشته نقش بورنتی

 بیشتر نمونه تعداد با تکمیلی مطالعات انجام آلودگی،
 انتشار از گیري پیش منظور به طرفی، از .است ضروري
 کنترل انسانی، و حیوانی هاي جمعیت بین در عفونت

 برخوردار باالیی اهمیت از بز هاي گله در کوکسلیوزیس
 حرارت در البورنتییکوکس که جایی آن از ،چنین هم .است

 درجه 72 یا دقیقه 30 مدت به گراد سانتی درجه 63
 شیر مصرف رود، می بین از ثانیه 15 مدت به گراد سانتی

 از گیري پیش موثر هاي راه از یکی تواند می پاستوریزه
   .باشد کنندگان مصرف بین در باکتري این آلودگی

  
  قدردانی و تشکر

 .است دانشجویی طرح از گرفته بر پژوهش، ینا
 و شهرکرد دانشگاه همکاري و مساعدت از طرح مجریان

 دامپزشکی دانشکده دام و انسان مشترك بیماري پژوهشکده
  .آورند می عمل به تشکر و تقدیر شهرکرد دانشگاه
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