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Background and Aim: Q fever is a febrile disease which may be appeared as 

abrupt symptoms such as chills, pain behind the eyes (retrobulbar), malaise, disorder, 

and profuse perspiration. Since this bacterium is mostly common in animals and it is 

possible to transfer it from contaminated milk, this study aimed to determine the 

prevalent rate of Coxiella burentii in raw milk samples obtained from dairy cattles in 

AjabShir-Iran. 

Materials and Methods: This study was carried out from May 2014 to October 

2014. Eighty milk samples were collected from 8 dairy cattle breeding complexes and 

the diagnosis of Coxiella burnetii was confirmed by Nested-PCR method. 

Results and Conclusion: In this study, 20 out of 80 milk samples (25%) were 

positive in terms of Coxiella burnetii.  Considering the importance of the bacterium, 

Coxiella burnetii, rapid and accurate diagnosis is of great significance. Molecular 

techniques, due to its high accuracy and high speed, are mostly effective in the 

diagnosis. 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 C. burnetii in Iran. 
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های ناگهانی مانند لرز، دار ریکتزیائی است که ممکن است با نشانهتب کیو بیماری تب :زمینه و اهداف

شایع  هابا توجه به اینکه این باکتری در دامدرد پشت چشم، ضعف، کسالت و تعریق شدید تظاهر نماید. 

تعیین میزان شیوع این مطالعه با هدف  ،لوده وجود داردآهست و امکان انتقال این باکتری از طریق شیرهای 

 .دیانجام گردایران  – آوری شده از گاوهای شیری عجب شیردر نمونه هائ شیر خام جمع کوکسیال بورنتی

نمونه  08د. در مجموع انجام ش 3131تا آبان  3131این مطالعه از اردیبهشت ماه مواد و روش کار: 

 Nested-PCRبه روش  کوکسیال بورنتیآوری و از نظر حضور مجتمع پروش گاو شیری جمع 0شیر از 

 مورد آزمایش قرار گرفتند.

کوکسیال ( از نظر % 02نمونه شیر) 08نمونه از  08در این مطالعه در مجموع : و نتیجه گیری هایافته

، تشخیص سریع و دقیق آن بسیار حائز کوکسیال بورنتییت باکتری مثبت بودند. با توجه به اهمبورنتی 

تواند بسیار موثر های مولکولی به علت دقت باال و سرعت زیاد در روند تشخیص میاهمیت است. تکنیک

شود. نتایج های مولکولی در کشور جهت تشخیصی عامل تب کیو توصیه میباشند. لذا بومی سازی تکنیک

 در ایران باشد. کوکسیال بورنتیتواند یکی از مخازن بالقوه د که شیر گاو میاین پژوهش نشان دا

 Nested- PCR، گاو، کوکسیال بورنتیتب کیو،  :کلیدی کلمات 
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که در خانواده ریکتزیاسه  کوکسیال بورنتیعامل بیماری، 

داخل سلولی ، گرم منفی و یکمورفیپلکوکوباسیل قرار دارد، 

. (2 ،8) است نانومتری 1/0تا  3/0اجباری با اندازه در حدود 

این بیماری ممکن است بعضی از جنبه های همه گیری شناختی 

طوری که در کانادا ، باز کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد

بیشتر به شکل پنومونی و در فرانسه به صورت هپاتیت تظاهر 

نماید و در اسپانیا هر دو حالت بیماری شایع است و تفاوت می

کوکسیال چهره های بالینی بیماری، انعکاسی از نحوه انتقال 
ه طوری که مصرف شیر آلوده بیشتر منجر به باشد بمی بورنتی

های آلوده بیشتر باعث ایجاد پنومونی هپاتیت و استنشاق افشانه

 (4، 3)شود می

هرچند این بیماری در بیشتر نقاط دنیا گزارش شده است، 

های بالینی ولی میزان بروز واقعی آن به دلیل خفیف بودن نشانه

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 8314 تابستان – 2شماره  – 1سال 

www.ijmm.irJournal homepage:  
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بالینی و آزمایشگاهی، بسیاری از موارد آن و مشکالت تشخیص 

کمتر از موارد گزارش شده است. بیماری در بعضی از نواحی که 

مخازن حیوانی آن وجود دارد به صورت بومی شایع بوده و 

دامپزشکان، کارکنان صنایع گوشت، گوسفند داران و گاهی 

. از آنجا (5 ،4)کند کارکنان صنایع شیر و کشاورزان را آلوده می

ای در مورد تب کیو در منطقه مورد نظر طالعهکه تا به امروز م

انجام نشده بوده و همچنین در مورد نقش گاو در پراکنده کردن 

در منطقه اطالعاتی در دست نبوده و با توجه به  کوکسیال بورنتی

ی حاضر با اهمیت موضوع برای احتمال آلودگی انسان، مطالعه

به روش در شیر گاو  کوکسیال بورنتیهدف جستجوی ژنومی 

در شهر  (Nested PCR)ای ای پلیمراز آشیانهواکنش زنجیره

 عجب شیر انجام گرفت.

   

 هاروشمواد و 

 منطقه مورد مطالعه

 % 9/1کیلومتر مربع ) 139شیر با وسعت شهرستان عجب

کیلومتری تبریز واقع شده، این  100مساحت استان( در 

های تابستانشهرستان در منطقه کوهستانی واقع شده و دارای 

 (. 7باشد )های سرد و برفی میمعتدل و زمستان

 مواد و روش جستجوی ژنومی

های شیر گاو، از در نمونه کوکسیال بورنتیبه منظور ردیابی 

(. برای بررسی حضور 1و همکاران استفاده شد ) Berriروش 

DNA  ها، روش آزمون واکنش در نمونه کوکسیال بورنتیژنومی

. توالی به کار رفت (Nested-PCR)ای مراز آشیانهای پلیزنجیره

که کد کننده  com1آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر ژن 

باشد، بر اساس روش می کوکسیال بورنتیپروتئین غشای خارجی 

و همکاران  Fretz( و 1669و همکاران )Zhang ی مطالعه

ظت در مرحله اول، غلPCR (. برای انجام 80 .1( بود )2001)

میکرولیتر  22بهینه مواد به کار رفته در واکنش، در حجم نهایی 

به صورت زیر استفاده شد. مسترمیکس آماده ساخت کشور 

میکرولیتر،  6به حجم  (Ampliqon CO., Denmark)دانمارک 

DNA  میکرومول از هر  1نانوگرم و  8نمونه مشکوک به حجم

 (OMP1-5′-AGT AGAAGC ATC CCA AGC ATT G-3′)پرایمر 

(OMP2-5′-TGC CTG CTA GCT GTA ACG ATT G-3′-pb501) 
پیکومول و مابقی حجم را آب مقطر اضافه و سپس  10با غلظت 

میلی لیتری منتقل و  2/0همه مواد به داخل یک میکروتیوب 

 Applied)پس از مخلوط کردن در دستگاه ترموسایکلر 

Bioscience, USA )68ه صورت قرار داده شد. برنامه دمایی ب 

درجه  68چرخه دمایی به ترتیب  30دقیقه،  3 درجه سلسیوس

 82به مدت  درجه سلسیوس 29ثانیه،  82سلسیوس به مدت 

ثانیه بود و در ادامه  82به مدت  درجه سلسیوس 12ثانیه و 

گردید. دقیقه تنظیم  2به مدت  درجه سلسیوس 12مرحله نهایی 

مام مراحل ساخت های مثبت کاذب تجهت جلوگیری از نمونه

مرحله  PCRمسترمیکس در زیر هود بیولوژیک انجام شد. برای 

و  OMP3-5′-TTG GAA GTT ATC ACG CAG TTG-3′ پرایمرهای دوم از 
(OMP4-5′-GAA GCG CAA CAA GAA GAA CAC-3′-pb438) 

کوکسیال ژنومی  DNAدر این بررسی، کنترل مثبت استفاده شد. 
 K047, Genekamخیصی تجاری )استاندارد از کیت تش بورنتی

Biotechnology AG, Germany .های حاصل، داده( استفاده شد

و با نجام آزمون آماری  SPSSافزار ی نوزدهم نرمبه کمک نسخه

داری دو، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. مرز معنیخی

 .قرار داده شده P<02/0در 

 

 و بحث هایافته

مداری سنتی مورد مطالعه قرار گرفت، دا 9در این مطالعه 

( در %22نمونه ) 20نمونه شیر مورد مطالعه  90مجموع  ازکه 

های ژل حاصل از نمونه. نتایج مثبت بودند Nested PCRآزمون 

Nested PCR  روش نشان داده شده است.  2در تصویرNested-

PCR های کالسیک از سرعت، دقت، اختصاصیت و نسبت به روش

  (.20 .8باالیی برخوردار است )حساسیت 

 100، روی 2012و همکاران در سال  Kargarدر بررسی 

 % 11ی شیر گاو در شهرستان جهرم، میزان شیوع آلودگی نمونه

  Khanzadiای توسط، در مطالعه2013(. در سال 88) گزارش شد

 9ی شیر گوسفند، نمونه 23و همکاران در خراسان رضوی روی 

ی ، در مطالعه2013(. در سال 82) مثبت بود (%19/38نمونه )

و همکاران در استان قم انجام شد،   Ghlynchiدیگری که توسط

(. در سال 83( مثبت بود )%18نمونه ) 100نمونه از مجموع  18

آباد و همکاران در خرم Khademiای توسط ، در مطالعه2018

 (. 84( مثبت بود )% 89نمونه ) 29ی شیر بز، نمونه 28روی 
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و همکاران در آلمان،  Lyytikainen، 1669در سال 

را در کوکسیال بورنتی باالترین میزان شیوع آلودگی گوسفندان به 

، 2012(. در سال 85طول فصول زمستان و بهار گزارش کردند )

Gyuranecz 212ای در کشور مجارستان روی و همکاران، مطالعه 

ها از نظر از آن %1/99های شیر انجام دادند که نمونه از تانک

(. برخی مطالعات دیگر، 81مثبت بودند) کوکسیال بورنتیوجود 

را در شیر گزارش  کوکسیال بورنتیهای مختلفی از وجود طیف

و  % 22اسک ایالت بایتالیا اند که به عنوان مثال در کشور کرده

، در 2011(. در سال 87.81مثبت بودند ) %1/11در کشور ژاپن 

ی نمونه 269و همکاران، از مجموع  Abbasiای توسط مطالعه

، در 1362(. در سال 81) مثبت بود %1/8نمونه یعنی  12شیر، 

و همکاران در اهواز روی  Borujeniمطالعه سرولوژیکی که توسط 

شیوع سرمی تب کیو  درصد های گوسفند صورت گرفت،گله

ی آلودگی کمتر گوسفند اعالم شد که نشان دهنده 19/13%

 (.1نسبت به بز است )

این اختالفات مشاهده شده ممکن است به علت متفاوت 

ی حیوانی، محل جغرافیایی و در نتیجه، شرایط آب و بودن گونه

 ی مدیریت باشد. هوایی مناطق و نحوه

دست آمده به نظر یکی اولیه بهبا توجه به شواهد سرولوژ

رسد که تب کیو در حال حاضر در ایران وجود دارد و به خاطر می

گیرد یا با اندک موجود، بیماری مورد توجه قرار نمی مطالعات

شود. دار دیگر مثل تب مالت یا آنفلوانزا اشتباه میهای تببیماری

ترده به دلیل طبیعت زئونوزی بیماری و آلودگی احتمالی گس

های مسئول ها و سازمانحیوانات میزبان، الزم است دستگاه

های وزارت بهداشت تعامل گسترده و دامپزشکی و زیر مجموعه

نزدیکی جهت شناسایی مخازن و پیشگیری و کنترل بیماری با 

همدیگر داشته باشند. با توجه به اهمیت بهداشتی و اقتصادی 

د تا نشخوارکنندگان شوبیماری در انسان و دام پیشنهاد می

مخزن بیماری پس از شناسایی کشتار گردند و افراد در معرض 

ها خطر از قبیل دامپزشکان، دامداران و کارگران کشتارگاه

 واکسینه گردند.

 

خام شهرستان عجب  یرش هایدر نمونه یرنتبو یالکوکس ییمورد مطالعه جهت شناسا یخام گاوها یرش یرو Nested PCR یشژل حاصل از آزما :1شکل 

و ستون )+( کنترل  ی( نمونه منف-مثبت، ستون) هاینمونه 9و  8 هایستون ی،منف هاینمونه 1،2،3،2 های_، ستونDNA یجفت باز 100مارکر  -L)ستون  یرش

 مثبت(.

 تقدیر و تشکر

باشد. مجریان این پژوهش، بر گرفته از طرح دانشجویی می

دانند که از مساعدت و همکاری دانشکده ود واجب میطرح بر خ

دامپزشکی دانشگاه لرستان و همچنین، از مهندس محمود 

های شیر ما را یاری نمودند، اسماعیلی کوتهمر که در تهیه نمونه

 تقدیر و تشکر به عمل آوردند. 

 تعارض منافع:

پزشکی ایران هیچ  شناسیمیکروببین نویسندگان و مجله  

 وجود ندارد. ارض منافعیگونه تع
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