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Article Information

Background and Aim: Q fever, due to Coxiella burnetii, is a zoonosis with a
worldwide distribution. This disease is a public health problem in many countries
especially in recent years. The diagnosis of Q fever relies mainly upon serology, the
most commonly used method being the Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
(ELISA). This technique is preferred to other serological tests because of its reliability,
high sensitivity and specificity. The aim of this research was to design an ELISA kit
for detection of acute Q fever.
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Abstract

Materials and Methods: In current study, an indirect ELISA has been developed
and optimized for detection of anti-human phase II C. burnetii antibodies. Activity of
developed kit was compared with a commercial kit. Also 45 suspected serum samples
were tested to evaluate its performance.
Results: The constructed ELISA kit was able to detect serum samples with high
specificity and sensitivity similar to a commercial diagnostic kit. Evaluation of 45
suspected human serums by this kit revealed 9 sera (20 %) as positive, 32 sera (71.11
%) as negative and 4 sera (8.88 %) as border line.
Conclusions: These data indicated that the developed ELISA Kit can be used in
diagnosis of acute Q fever in human patients
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تب کیو ،تکنیک الیزا نسبت به سایر تست هاي سرولوژي ارجحیت دارد ،زیرا یک روش قابل اعتماد با
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حساسیت و ویژگی باال است .هدف از تحقیق حاضر طراحی یک کیت الیزاي بومی جهت تشخیص فرم حاد
بیماري تب کیو در انسان می باشد.

مواد و روش کار:

در این مطالعه ،جهت تشخیص سرمی فرم حاد این بیماري در انسان ،یک کیت الیزا

تشخیصی آنتی بادي هاي ضد کوکسیال بورنتی فاز  IIدر انسان طراحی و بهینه سازي شد .عملکرد کیت
ساخته شده با کیت تجاري مقایسه گردید و همچنین کارایی آن در تشخیص  54نمونه سرمی مشکوک به
بیماري تب کیو مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافتهها:

نتایج بررسی عملکرد کیت ساخته شده نشان داد که این کیت توانایی تشخیص نمونه هاي

گروه پاتوبیولوژی دانشکده

سرمی مشکوک را داشته و حساسیت و ویژگی آن همانند کیت تجاري آن می باشد .همچنین سنجش 54

دامپزشکی ،دانشگاه شهید باهنر

نمونه سرم انسانی مشکوک در یکی از مناطق آلوده نشان داد که تعداد  9نمونه ( )%02مثبت 20 ،نمونه

کرمان.

( )%11/11منفی و  5نمونه ( )%8/88حد مرز می باشند.

تلفن+329219818319 :
پست الکترونیک:
golchin@uk.ac.ir

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان می دهد که می توان از کیت طراحی شده در این مطالعه براي
تشخیص فرم حاد بیماري تب کیو در انسان استفاده نمود.
کلمات کلیدی :کیت تشخیصی ،کوکسیال بورنتی ،الیزا ،فرم حاد تب کیو
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله براي مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
بیماری تب کیو در انسان به صورت یک بیماری حاد تا یک

تب کیو بیماری عفونی زئونوز ناشی از باکتری گرم منفی
داخل سلولی اجباری ،کوکسیال بورنتی ،می باشد .عالوه بر انسان
این باکتری می تواند در بند پایان ،حیوانات خانگی ،پرندگان،

و ویژه ای از تب کیو حاد وجود ندارد و عالیم بالینی از بیماری به

پستانداران اهلی و وحشی عفونت ایجاد نماید (.)1

بیمار دیگر کامالً متفاوت است ( .)3اکثریت موارد (حدود )%01

بیماری تب کیو برای اولین بار در سال  1391شناسایی و در
سال  1391توسط  Derrick EHبه صورت یک بیماری تب دار در

عفونت کوکسیال بورنتی در انسان بدون عالمت یا یک بیماری
مشابه آنفلوانزای غیر اختصاصی با عالیمی شامل تب ،سردرد،
سرفه غیر مولد ،درد عضالنی و درد مفاصل در فاز حاد عفونت
می باشد .بنابراین بیماری از روی عالیم غیر قابل تشخیص می-

(.)4 ،3

باشد ( .)6 ،7عالیم اصلی تب ،عالیم تنفسی و باال رفتن سطح

بیماری مزمن کشنده مشاهده می شود ( .)5هیچ شکل مشخص

کارگران کشتارگاهی در بریزبان استرالیا توصیف شد ( .)2تب کیو
در سراسر جهان به جز نیوزلند و قطب جنوب اندمیک می باشد
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 .1گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .8مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  2شماره ▐ 8تابستان 1939

وجود داشته باشند (.)8

می باشد (.)4

عالئمی نظیر پنومونی آتیپیک ،درگیری قلبی ،راش های
پوستی ،عالئم عصبی و هپاتیت ممکن است در عفونت تب کیو

از کیت های تجاری آماده الیزا می توان جهت تشخیص آنتی
بادی های فاز  IIیا آنتی بادی های فاز  Iو  IIکوکسیال بورنتی

حاد دیده شود ( .)1 ،3پنومونی عمده ترین عالمت تب کیو در

استفاده کرد (.)10 ،4

برخی از کشورها می باشد .تب کیو مزمن ماه ها تا سال ها بعد از
عفونت حاد و در افرادی که شرایط مستعد کننده را دارند دیده

نظر به اینکه استفاده از کیت های تجاری با مشکالتی از قبیل
عدم دسترسی آسان و همچنین هزینه بسیار زیاد آنها روبه رو
است ،با توجه به در اختیار داشتن آنتی ژن خالص غیر فعال شده
فاز  IIکوکسیال بورنتی ،هدف از انجام این تحقیق ،این بوده است
که بتوان جهت تشخیص سرمی این بیماری در انسان ،کیت
الیزای تشخیصی آنتی بادی های ضد کوکسیال بورنتی در انسان
طراحی شود و بعد از بهینه سازی عملکرد آن ،امکان تشخیص
آزمایشگاهی این بیماری در آزمایشگاه های تشخیص طبی کشور
و انجام مطالعات سرواپیدمیولوژیک فراهم گردد.

می شود ( .)1اندوکاردیت عالمت بالینی معمول تب کیو مزمن
است ( .)8اندوکاردیت تب کیو اغلب یک بیماری شدید همراه با
تأخیر طوالنی در تشخیص است ( .)11عفونت عروقی به عنوان
دومین عالمت غالب ،عفونت های استخوانی و مفصلی ،هپاتیت
نیز در تب کیو مزمن دیده می شود (.)1
سویه های جدا شده از میزبان های یوکاریوتی واجد لیپویلی-
ساکارید کامل (صاف) بوده و فاز  Iنامیده می شوند؛ در حالیکه
سویه های پاساژ یافته در کیسه زرده تخم مرغ نطفه دار فرم
خشن یا فاز  IIهستند که فاقد حدت اند ( .)1فرم وحشی حاد،
فاز  ،Iدر سلول های بدن پس از ورود به شکل بدون حدت ،فاز
 ،IIتغییر می یابند اما نکته متناقض و جالب اینست که آنتی-
بادیهای ضد فاز  IIزودتر از فاز  Iمورد شناسایی قرار می گیرند.
در حالیکه مقادیر باالی آنتی بادی های ضد فاز  Iدر طول تب

مواد و روشها
توسعه کیت الیزا
جهت تهیه کیت الیزای تشخیصی از روش الیزای غیر
مستقیم استفاده شد .بدین منظور ابتدا کف حفره های پلیت الیزا
( ،Nuncدانمارک) با  11میکرولیتر ( 1/9میکروگرم) آنتی ژن غیر
فعال شده فاز  IIباکتری کوکسیال بورنتی کامال خالص
( ، Dolfininاسلواکی) با استفاده از بافر بی کربنات  1/1موالر با
 pH 3/1به عنوان رقیق کننده پوشانده شد و پلیت در دمای 2
درجه سلسیوس به مدت یک شب نگهداری شد .پس از اتمام این
مدت زمان ،گوده ها سه بار با محلول  PBSشستشو داده شدند و
به هر گوده به میزان  111میکرولیتر از محلول  8/1درصد کازئین
( ، Maravelانگلیس) با  pH 1/9در دو مرحله تهیه شد :ابتدا
 211میلی لیتر محلول  1/9موالر  11 ، NaOHگرم پودر کازئین
و  81میلی لیتر  pH 1/1 ،HClساخته شد و سپس  1/22میلی
لیتر محلول  1/1موالر از فسفات پتاسیم مونوبازیک ()KH2PO4
 98 ،میلی لیتر محلول  1/1موالر از فسفات سدیم (،)Na2HPO4
به محلول مرحله قبل اضافه و  pHنهایی با استفاده از  HClبه
 1/9و حجم نهایی با استفاده از آب مقطر به  8111میلی لیتر
رسانده شد و به عنوان محلول مهار کننده اضافه گردید و پلیت
به مدت  8ساعت در دمای  91درجه سلسیوس قرار داده شد .در
مرحله بعد ،پس از  9مرتبه شستشوی حفره ها با محلول ،PBS
نمونه های سرمی به صورت دوگانه با رقت بهینه  1:111به میزان

کیو مزمن قابل شناسایی اند ( .)12تشخیص تب کیو از طریق
کشت ،روش های مولکولی و روش های سرولوژیکی امکان پذیر
است ( .)10در حیوانات و انسان ،راه ورود باکتری گوارشی-تنفسی
است .ارگانیسم شدیداً عفونتزا است و حتی یک ارگانیسم قادر
به ایجاد عفونت می باشد ( .)10تشخیص تب کیو از طریق کشت
به جمع آوری دقیق نمونه ،تجربه پرسنل آزمایشگاه و ایمنی
زیستی سطح )BSL3( 9نیاز دارد .روش های مولکولی نیز باید در
آزمایشگاه با ایمنی زیستی سطح  9انجام شوند و خیلی حساس
نیستند و جهت تأیید باید آزمایشات سرولوژی نیز انجام شود.
بنابراین تشخیص تب کیو عمدتاً بر اساس روش های سرولوژیکی
صورت می گیرد (.)5
تکنیک های سرولوژی که معموالً جهت تشخیص تب کیو
استفاده می شوند شامل تست ثبوت کمپلمان (،)CFT
ایمونوفلورسنس غیر مستقیم ( )IFAو الیزا ( )ELISAمی باشند.
الیزا نسبت به بقیه تست های مورد استفاده حساسیت جزئی
باالتر و ویژگی خوبی دارد ( )14 ،13 ،4و در مقیاس زیاد قابل
انجام است و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و یک روش
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آنزیم های کبدی می توانند به صورت هم زمان در تب کیو حاد

قابل اعتماد برای نشان دادن آنتی بادی های ضد کوکسیال بورنتی

زهرا نادری پور و همکاران | طراحی کیت الیزای تب کیو حاد

 11میکرولیتر به حفره های پلیت الیزا افزوده شدند و پلیت در
دمای  91درجه سلسیوس به مدت یک ساعت نگهداری شد.
سپس شستشو سه بار با محلول یک دهم درصد PBS/Tween 20
( 11میکرولیتر  Tween 20و  11میلی لیتر  )PBSانجام شد و از
رقت بهینه  1:1111آنتی بادی ثانویه کونژوگه Goat Anti
 ،Serotec( Human IgG (Fc): HRPانگلیس) به میزان 11
میکرولیتر در حفره ها ریخته و مجدداً پلیت به مدت یک ساعت
در دمای  91درجه سلسیوس قرار گرفت .متعاقباً پس از
شستشوی حفرات 11 ،میکرولیتر از سوبسترای تترا متیل
بنزیدین ( 3( )TMBمیلی لیتر محلول  1/1موالر بافر سیترات 1
 1 + pHمیلی لیتر  0 + )1 mg/ml( TMBمیکرولیتر آب
اکسیژنه) در آنها ریخته و پلیت به مدت  81دقیقه در مکان
تاریک و دمای  91درجه سلسیوس قرار گرفت و در پایان با
استفاده از محلول اسید سولفوریک  1موالر واکنش آنزیمی
متوقف و میزان جذب نوری نمونه های سرمی و کنترل ها در
طول موج  211نانومتر در مقابل فیلتر رفرانس  081نانومتر
توسط دستگاه الیزا ریدر ( ،Anthos 2020اتریش) قرائت شد.
مقادیر و رقت های در نظر گرفته شده ی فوق پس از بهینه
سازی شرایط انجام آزمایش از جمله انتخاب رقت مناسب آنتی-
ژن ،سرم مشکوک ،آنتی بادی ثانویه کنژوگه توسط چکر بوردهای
( )Checkerboardsمختلف با استفاده از رقت های متفاوت آنتی
ژن ،سرم مشکوک ،آنتی بادی ثانویه کونژوگه در روش الیزا
غیرمستقیم به صورت دوگانه و همچنین انتخاب بهترین زمان
انکوباسیون و بافر مناسب مهار کردن در نتیجه ی ارزیابی زمان
های متفاوت انکوباسیون و بافرهای متفاوت مهار کننده به دست
آمده و استفاده گردید .بافر های مهار کننده ای که در مرحله
بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفتند عبارت بودند از محلول
های کازئین  ،%8/1آلبومین سرم گاوی  %9در محلول  PBSو
محلول شیرخشک بدون چربی  %8در محلول  .PBSبهینه سازی
شرایط انجام آزمایش به منظور کسب مطلوب ترین نتیجه در
سنجش نمونه های سرمی ،به حداقل رساندن واکنش های
غیراختصاصی ،صرفه جویی در مصرف مواد و همچنین به دست
آوردن بهترین نتیجه در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه،
انجام شده است.

شهرستان بردسیر کرمان ( ،)15با کیت ساخته شده و با کیت

استفاده شد (.)16

 = aنمونه هایی که توسط کیت تجاری و کیت طراحی شده
مثبت شدند.
 = bنمونه هایی که توسط کیت تجاری منفی و توسط کیت
طراحی شده مثبت شدند.
 = cنمونه هایی که توسط کیت تجاری مثبت و توسط کیت
طراحی شده منفی شدند.
 = dنمونه هایی که توسط کیت تجاری و کیت طراحی شده
منفی شدند.
بررسی نمونه های سرمی با کیت الیزای توسعه یافته
جهت ارزیابی عملکرد کیت طراحی شده ،از تعداد  21نمونه
سرمی اخذ شده از افراد مختلف منطقه ی کوهپایه کرمان که به
طور تصادفی انتخاب شده بودند و قبالً شواهدی حاکی از حضور
بیماری در این منطقه وجود داشت ( ،)17استفاده شد .این نمونه-
ها به صورت دوگانه طبق روش کیت طراحی و بهینه سازی شده
فوق مو رد سنجش قرار گرفتند .جهت آنالیز آماری ،از آمار
توصیفی جهت داده های کیفی استفاده گردید.

مقایسه کیت الیزای توسعه یافته با یک کیت تجاری
تعدادی نمونه سرمی با رقت  1:111مربوط به بیماران تب-
دار مشکوک به تب کیو مراجعه کننده به بیمارستان قائم
91
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تجاری ( ،Virion/Serionآلمان) ارزیابی شدند .سرم ها به صورت
دوگانه به میزان  11میکرولیتر به حفره های پلیت الیزای فوق
افزوده شدند .همچنین در یک حفره  11میکرولیتر از نمونه
کنترل منفی و در حفره دیگر از نمونه کنترل مثبت کیت تجاری
ریخته شد .برای تعیین عدد  Cut-offکیت الیزای طراحی شده،
میانگین میزان جذب نمونه های منفی با دو برابر مقدار انحراف
معیار جمع و به عنوان مبنا ( )Cut-offدر نظر گرفته شد.
همچنین حساسیت و ویژگی کیت طراحی شده نیز با کیت
تجاری مقایسه گردید و جهت محاسبه ی آن از فرمول های زیر

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  2شماره ▐ 8تابستان 1939
جدول  1میزان جذب نوری به دست آمده از تست چکربورد رقت های مختلف سرم و آنتی بادی ثانویه کنژوگه ،جهت انتخاب رقت بهینه ی سرم و آنتی بادی
ثانویه کونژوگه درطراحی کیت الیزای غیرمستقیم تشخیصی فرمحاد بیماری تب کیو انسان
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یافتهها
نتایج بررسی چکر بوردهای مختلف در توسعه کیت تشخیصی
نشان داد که بهترین رقت های انتخابی پس از بهینه سازی
شرایط انجام آزمایش ،در کیت طراحی شده شامل مقدار 1/9
میکروگرم از آنتی ژن به جهت اینکه در این میزان ضمن اینکه در
مصرف آنتی ژن صرفه جویی می شود شدت واکنش قابل قبولی
را ارائه می داد انتخاب شد و همچنین رقت  1:111از سرم
مشکوک و رقت  1:1111از آنتی بادی ثانویه کنژوگه بودند و
همچنین محلول کازئین  %8/1به عنوان بهترین بافر مهار کننده
از میان  9بافر مهار کننده مختلف مورد بررسی ،بدلیل اینکه
کمترین واکنش را در مورد نمونه های منفی نشان می داد
انتخاب شد .همچنین مدت زمان  8ساعت انکوباسیون در دمای
 91درجه سلسیوس ،بهترین عملکرد را در مرحله ی مهار کردن
داشت (جداول و نمودارهای  1و .)8

نمودار  :1میزان جذب نوری به دست آمده از تست چکربورد در دو میزان
 1/9و  8/0میکروگرم آنتی ژن به منظور انتخاب رقت بهینه ی آنتی ژن جهت
طراحی کیت الیزای غیرمستقیم تشخیصی فرم حاد بیماری تب کیو انسان با
نمونه سرم کنترل مثبت.
0.5

0.3
0.2

میزان Positive serum

Absorbance at 450 nm

0.4

پس از بهینه سازی کیت طراحی شده با استفاده از
جذب نوری به دست آمده از نمونه های سرمی که در طراحیNegative serum
0
کیت استفاده شده بودند ،مبنای ( )Cut-offکیت طراحی شده
تعیین و بر اساس نتایج حاصل مشاهده شده مواردی از این نمونه
نمودار :8میزان جذب نوری به دست آمده از تست چکربورد محلول های
ها که توسط کیت طراحی شده مثبت و منفی تشخیص داده شده
مختلف مهار کننده به منظور انتخاب محلول مهار کننده ی بهینه جهت
و همچنین کنترل منفی و مثبت در نظر گرفته شده ،با نتایج
طراحی کیت الیزای غیرمستقیم تشخیصی فرم حاد بیماری تب کیو انسان.
حاصل از کیت تجاری به طور کامل مطابقت ( )%111داشت
(نمودار .)9
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( )%11/11منفی و تعداد  2نمونه ()%2/22
تشخیص داده شدند (نمودار .)2

در ارزیابی عملکرد کیت طراحی شده ،نتایج حاصل از
سنجش  21نمونه ی سرمی ذکر شده در باال با استفاده از کیت
طراحی شده تعداد  3نمونه ( )%81مثبت و تعداد  98نمونه

Border line

جدول  :8بالنک های استفاده شده در طراحی کیت الیزای غیرمستقیم تشخیصی فرمحاد بیماری تب کیو انسان.
OD at 450nm
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نمودار :9نتایج حاصل از مقایسه عملکرد کیت طراحی شده با کیت تجاری بر حسب درصد

نمودار :2نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کیت االیزا طراحی شده بر حسب
درصد با استفاده از سنجش  21نمونه ی سرمی

 Iو  90درصد واجد آنتی بادی های ضد فاز  IIدر سرم خود

بحث

بودند ( .)15همچنین این محققین شیوع سرمی تب کیو در

بیماری تب کیو در انسان و دام در سالهای اخیر در سراسر
جهان و از جمله ایران و کشورهای خاورمیانه شیوع گسترده ای
داشته است و یک نگرانی سالمت عمومی در سراسر دنیا به شمار
می رود .در قسمت های مختلف ایران مطالعات سرولوژیک انجام
گرفته و حضور باکتری ثابت شده است .از آن جمله در مطالعه ای
که  Khaliliو  Sakhaeeدر سال  8113در کرمان انجام دادند
شیوع سرولوژیک تب کیو در گاوها را  %11/11گزارش نمودند.
نتایج حاصل از مطالعات تب کیو در ایران تفاوت باالیی را بین

گوسفندان را  %83/28برآورد کردند ( .)18طبق تحقیقات
 Rahimiو همکاران میزان حضور باکتری در شیر مخزن گله های
گاو استان چهارمحال و بختیاری  %0/8گزارش شده است (.)11
 Kargarو همکاران شیوع کوکسیال بورنتی در سال  8118در
شیر مخزن گله های گاو جنوب ایران  %11گزارش کرده اند (.)20
در مطالعه ی وسیعی که در سال  8118توسط  Asadiو همکاران
روی  1191نمونه ی سرمی جمع آوری شده از  29گله ی
گوسفند و بز از مناطق مرکز ،جنوب غرب و غرب ایران ،انجام
شده است ،شیوع سرمی تب کیو در این مناطق به ترتیب ،%80/3

بزها ( )%09/11و گاوها ( )%11/11نشان می دهد ( .)17همچنین
در مطالعات دیگری که  Khaliliو همکاران در سال  8111بر
روی نمونه های انسانی مربوط به بیماران تب دار انجام دادند
نشان دادند که  %82از این بیماران واجد آنتی بادی های ضد فاز

 %81/0و  %13/2گزارش شده است (.)21
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تشخیص تب کیو از طریق آزمون الیزا همانطور که در مقدمه
ذکر شده است نسبت به سایر روش های تشخیصی ارجحیت
دارد .بنابراین در دسترس بودن کیت های الیزای تشخیصی کمک
شایانی در جهت تشخیص صحیح بیماری ،نحوه انتقال آن بین
انسان و دام و همچنین سایر مطالعات اپیدمیولوژیک می نماید .با
توجه به ضرورت فوق ،طراحی و ساخت یک کیت الیزا در جهت
تشخیص آنتی بادی های ضد فاز حاد کوکسیال بورنتی در انسان
در این تحقیق انجام گرفت.
در تهیه کیت حاضر همانند سایر کیت های تجاری حاضر،
بعنوان آنتی ژن از عامل کوکسیال بورنتی فاز  IIغیر فعال و خالص
سازی شده استفاده گردید .قبال نیز نشان داده است که این نوع
آنتی ژن کارایی الزم جهت تشخیص عامل بیماری را بخوبی دارد
( .)22البته در سالهای اخیر برخی از محققین بدنبال شناسایی

تشکر و قدردانی

پروتئین هایی در ساختار باکتری کوکسیال بورنتی بوده اند که
بتوانند آنها را بشکل نوترکیب تهیه نموده و مشکالتی که از لحاظ
مخاطرات آلودگی انسان به عامل بیماری در زمان تهیه آنتی ژن
وجود دارد را مرتفع نمایند اما تاکنون در این زمینه موفقیتی

این تحقیق با حمایت مالی و معنوی حوزه پژوهشی دانشگاه
شهید باهنر کرمان و همچنین مرکز تحقیقات بیماری های
عفونی گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گردیده
است .لذا محققین بر خود الزم می دانند که از زحمات و حسن
همکاری مسئولین مربوطه کمال تشکر و قدردانی خود را ابراز
نمایند.

حاصل نشده است (.)24 ، 23
در مراحل بهینه سازی شرایط انجام آزمایش جهت تهیه کیت
طراحی شده از مقادیر و رقت های مختلف سرم مشکوک ،آنتی
بادی ثانویه کنژوگه ،آنتی ژن و همچنین بافرهای مهار کننده
متفاوتی استفاده شد و مناسب ترین رقت از هر یک از این موارد
و مناسب ترین بافر مهار کننده توسط چکربوردهای مختلف
انتخاب و در طراحی کیت استفاده شدند که نتایج برخی از آنها
در قسمت نتایج آورده شد.
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در ارزیابی عملکرد کیت طراحی شده با استفاده از  21نمونه
ی سرمی اخذ شده از بیماران مشکوک به تب کیو ،میزان جذب
نوری حاصل از سنجش نمونه ها با عدد  Cut-offتعیین شده
برای کیت ،مقایسه و در نتیجه تعداد  3نمونه مثبت بودند که از
این تعداد  1نفر از آن ها اعضاء یک خانواده و واجد گله بز آلوده
به بیماری تب کیو بودند .با توجه به نتایج به دست آمده از این
مطالعه در مجموع می توان نتیجه گرفت که کیت الیزای
تشخیصی طراحی شده در مقایسه با کیت تجاری ،دارای
حساسیت و همچنین ویژگی مشابه کیت تجاری Virion/Serion
است و می تواند جهت تشخیص سرمی بیماران مشکوک به تب
کیو حاد در انسان در آزمایشگاه های تشخیص طبی کشور و
انجام مطالعات سرواپیدمیولوژیک استفاده گردد.
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