
 

   

شناسايي كوكسيال بورنتي در نمونه  مخازن شير گوسفندان 
در استان هاي فارس، خوزستان، كرمان، قم و يزد به روش 

واكنش زنجيرهاي پليمراز

bb

چكيد ه 
زمينه و هدف: تب كيو يك بيماري مشترك است كه بوسيله يك ارگانيسم داخل سلولي اجباري بنام كوكسيال بورنتي 
ايجاد مي ش�ود. ش�ير خام يا فرآورده هاي لبني توليد ش�ده بوسيله شير غيرپاس�توريزه ممكن است حامل كوكسيال 
بورنتي عفونت زا باشد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان شيوع كوكسيال بورنتي در نمونه شير مخازن گله هاي گوسفند 

در استان هاي فارس، خوزستان، كرمان، قم و يزد بود. 
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر 183 نمونه شير از 59 گله گوسفند براي بررسي حضور كوكسيال بورنتي به روش واكنش 
زنجيرهاي پلي مراز آش�يانه اي مورد آزمايش قرار گرفت. حيواناتي كه نمونه شيرش�ان براي اين مطالعه جمع آوري شد 

از نظر باليني سالم بودند. 
يافته ها: در مجموع، 3 نمونه از 183 )1/6 درصد( نمونه ش�ير گوس�فند بررسي شده از نظر كوكسيال بورنتي مثبت بود؛ 
نمونه هاي مثبت مربوط به 2 گله از 21 )9/5 درصد( گله گوس�فند مطالعه ش�ده در استان يزد بود. همه نمونه شيرهاي 

جمع آوري شده در فارس، خوزستان، قم و كرمان از نظر كوكسيال بورنتي منفي بودند. 
نتيجه گيري: اگرچه ش�يوع بااليي از آلودگي در مطالعه حاضر مش�اهده نش�د، نتايج بيانگر آن است كه گوسفندان به 
ظاهر سالم مي توانند منابع مهم عفونت كوكسيال بورنتي  باشند. عالوه بر آن، نتايج مطالعه حاضر اهميت پايش دوره اي 

ميزان شيوع كوكسيال بورنتي را در نمونه شير گله هاي گوسفند در استان هاي مختلف ايران را نشان مي دهد.

كلمات كليدي: كوكسيال بورنتي، شير، گوسفند، واكنش زنجيره اي پلي مراز آشيانه اي، ايران 
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Background: Q fever is a zoonosis disease caused by an obligate intracellular organism Coxiella burnetii. Raw milk or 
dairy products that are produced by unpasteurized milk may contain virulent Coxiella burnetii. The objective of this study 
was to determine the prevalence rate of C. burnetii in bulk milk samples from dairy sheep herds in Fars, Ghom, Kerman, 
Khuzestan and Yazd provinces, Iran. 
Materials and Methods: In the present study, 183 bulk milk samples from 59 dairy sheep herds were tested for C. burnetii 
using a nested PCR assay. The animals which their milk samples collected for this study were clinically healthy. 
Results: In total, 3 of 183 (1.6%) ovine bulk milk samples were positive; the positive samples originated from 2 of 21 
(9.5%) sheep breeding farms in Yazd. All bulk milk samples collected in Fars, Khuzestan, Ghom and Kerman were 
negative.    
Conclusions: Although no extensive prevalence study was undertaken, the results of this study indicate that clinically 
healthy dairy sheep in are important sources of C. burnetii infection. In conclusion, the results of the present study 
showed the importance of periodically monitoring the prevalence rate of C. burnetii in milk samples from dairy sheep 
herds in different provinces, Iran. 
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مقدمه
کوکس��یال بورنتي یک میكروارگانیسم داخلي س��لولي اجباري و عامل 
  .)et al. Thomas ,1995( بیماري تب کیو در انس��ان ها و حیوانات مي باشد
ای��ن بیم��اري انتشار جهان��ي دارد و در اغلب کشورهاي جهان به اس��تثناء 
 1999 ,Maurin and Raoult ;( نیوزلند و قطب ش��مال گزارش شده است
اولی��ه  مخ��ازن  کنه ه��ا   .)Kirkan, Kaya, Tekbiyik and Parin  2008
کوکس��یال بورنتي و مس��ئول انتشار عفونت در بین حیوانات وحشي و اهلي 
مي باش��ند )Norlander 2000( وگاو، گوسفند و بز به عنوان منابع اصلي و 
 Kim, Kim,( ناقالن بدون عالمت این پاتوژن به انس��ان ها گزارش ش��ده اند
Lafferty and Dubovi, 2005(. حیوان��ات آل��وده این ارگانس��یم را از راه 
مدفوع، ادرار، بزاق، ترش��حات رحمي و شیر به محیط محیط دفع مي کنند 
 Guatteo, Beaudeau, Joly ;2005 ,Kim, Kim, Lafferty and Dubovi(
راه  Maurin and, Raoult, 1999(. متداول تری��ن   ;2006 ,and Seegers
آلودگي انس��ان ها از طریق اس��تنشاق آئروس��ل هاي آلوده یا خوردن شیر و 
 Berri, Arricau-Bouvery and( فرآورده هاي لبني غیرپاس��توریزه مي باشد
Masala et al ;2003 ,Rodolakis. 2004(. بیم��اري در ه��ر دو جامع��ه 
روستایي و شهري اتفاق مي افتد، لیكن بخش وسیعي از موارد در بین افراد 
شاغل در صنعت دامپروري از جمله پرورش دهندگان حیوانات، شیردوشان، 
کارگران کشتارگاه، کارکنان صنایع لبني و شاغلین کارخانه هاي چرم، روغن 

.)Kirkan et al ،2008( و صنایع نقل و انتقال حیوانات اتفاق مي افتد

تب کیو در انس��ان بیماري بدون عالمت و خود محدود ش��ونده اس��ت 
 ،Arricau-Bouvery and Rodolakis( و معم��والً نیازي به درم��ان ن��دارد
2005(. ب��ا ای��ن وجود تب کیو بیماري مزمني اس��ت که به درمان طوالني 
م��دت ب��ا آنتي بیوتیک ها نیاز دارد زی��را عفونت م��ي تواند ب��ه اندوکاردیت 
 Weir( یا هپاتیت گرانولوماتوز تبدیل گردد )2007 ،Mazyad and Hafez(
Bannister, Chambres, De Cock and Mistry, 1984(. ع��الوه ب��ر آن 
عفونت با کوکس��یال بورنتي مي تواند منجر به س��قط جنین و مرده زایي در 
خانم هاي آبس��تن گردد )Maurin and Raoult، 1999(، همچنین به عنوان 
یک عامل سرطانزا در گروه B عوامل سرطانزا طبقه بندي شده است )2008 

.)Kirkan, et al
معمولي تری��ن راه تشخیص تب کیو تعیی��ن آنتي بادي هاي اختصاصي 
بوس��یله آزمون هاي ایمونولوژي مي باش��د، جدا س��ازي کوکس��یال بورنتي 
 Arricau-Bouvery and( اس��ت  زمان ب��ر  بس��یاز  و  خطرن��اك، مشك��ل 
Kazar ;2005 ،Rodolakis، 2007( از طرفي تشخیص س��ریع کوکس��یال 
 ،Zhang ( بورنتي در نمونه هاي بالیني براي کنترل تب کیو بسیار مهم است
1998(. در ای��ن بی��ن PCR به عن��وان یک روش مطمئن و س��ریع جهت 
تعیین و تشخیص کوکس��یال بورنتي از طرف بس��یاري از محققین پیشنهاد 
 Öngör ;2007 ,Guatteo, Beaudeau, Joly and Seegers( ش��ده اس��ت
Cetinkaya, Karahan, Nuri Acik, Bulut and Muz، 2004(. ب��ا توج��ه 
به دوز عفوني پایین این پاتوژن و عدم وجود اطالعات ثبت ش��ده مدون در 

)پژوهشوسازندگی(



4 )پژوهشوسازندگی(

منبعاندازه قطعه (bp)تواليپرايمر

OMP15’-AGT AGA AGC ATC CCA AGC ATT G-3’
501

17
OMP25’-TGC CTG CTA GCT GTA ACG ATT G-3’

OMP35’-GAA GCG CAA CAA GAA GAA CAC-3’
438

OMP45’-TTG GAA GTT ATC ACG CAG TTG-3’

شهر
تعداد گله  هاي 

بررسي شده
دفعات اخذ 

نمونه از هر گله
تعداد نمونه  هاي شير 

اخذ شده 
تعداد )درصد( نمونه  هاي آلوده 

به كوكسيال بورنتي

-530-82فارس

-320-92قم 

-434-82كرمان 

-541-132خوزستان 

)5/2( 4583-212يزد 

)1/6( 51833-592مجموع

خصوص وضعیت آلودگي  مواد غذایي از جمله ش��یر به کوکسیال بورنتي در 
ایران مطالعه حاضر با هدف بررسي شیوع کوکسیال بورنتي در شیر گوسفند 
در گوسفندان پرورش یافته در پنج استان ایران به روش واکنش زنجیرهاي 

پلیمراز آشیانه اي مورد ارزیابي قرار گرفت. 

مواد و روش ها
در این مطالعه، در مجموع 183 نمونه ش��یر از 59گله گوسفند در پنج 
اس��تان فارس، قم، خوزستان، کرمان و یزد به طور تصادفي ساده از دي ماه 
1387 الي اردیبهشت 1389 جمع آوري ش��د. نمونه ها در ظروف سترون در 

مجاورت یخ خشک به آزمایشگاه منتقل شدند.
جه��ت ردیابي کوکس��یال بورنتي در نمونه ه��ا از روش بري  و همكاران 
)2003( اس��تفاده ش��د )Berri et al، 2003(. ب��ه ای��ن منظ��ور پ��س از 
س��انتریفوژکردن نمونه ه��ا و جداس��ازي چرب��ي، از رس��وب بدس��ت آمده 
 DNA )Cinna Gen, با اس��تفاده از کیت اس��تخراج DNA براي اس��تخراج
Iran( اس��تفاده ش��د. کیفیت و کمیت DNA هاي اس��تخراج شده به روش 
 Sambrook( اس��پكتروفتومتري با طول موج 260  مورد ارزیابي قرار گرفت

 .)2001 ,and Russell
DNA هاي اس��تخراج ش��ده تا زمان انج��ام PCR در فریزر 20- درجه 
س��انتیگراد نگهداري شدند. به منظور بررسي حضور DNA ژنومي کوکسیال 
Nested-( بورنتي در نمونه ها، از روش واکنش زنجیره اي پلي مراز آشیانه اي

 com1 بهره گرفته شد. توالي آغازگرهاي مورد استفاده براي تكثیر ژن )PCR

که کد کننده پروتئین غشاي خارجي کوکس��یال بورنتي مي باش��د، براساس 
مطالع��ه  ژان��گ و همكاران )1998( و فرتز و همك��اران )2007( انتخاب و 
 ,Fretz, Schaeren, Tanner and  Baumgartner( مورد استفاده قرار گرفت
Zhang ;2007, 1998(. س��كانس پرایمرهاي اس��تفاده ش��ده در جدول 1 

آورده شده است.
ب��راي انجام PCR مرحله اول، غلظت بهینه مواد به کار رفته در واکنش 
 DNA در حج��م نهای��ي 25 میكرولیت��ر ب��ه ص��ورت 5 میكرولیتر ،PCR
الگ��و، MgCl 0/25 میكرو م��والر، 1 میكروموالر از هر پرایم��ر )پرایمرهاي 
OMP2-OMP1(، 0/5 واحد آنزیم DNA پلیمراز Taq و 200 میكرو موالر 
dNTP Mix  تعیی��ن گردید. س��پس 2 ت��ا 3 قطره روغن معدني س��ترون 
ب��راي جلوگیري از آلودگي و تبخیر، به مخلوط واکنش PCR اضافه گردید. 
پ��س از افزودن اج��زاي PCR در حجم هاي فوق، لوله ها در داخل دس��تگاه 
ترموس��ایكلر )Mastercycler Gradient, Eppendorf, Germany( قرار داده 
شدند و برنامه دمایي به صورت زیر تنظیم گردید: 94 درجه سانتي گراد 4 
دقیقه، سپس30 چرخه دمایي به ترتیب 94 درجه سانتي گراد 1 دقیقه، 56 
درجه س��انتي گراد 1 دقیقه و 72 درجه س��انتي گراد 1 دقیقه و یک مرحله 

نهایي 72 درجه سانتي گراد 5 دقیقه تنظیم گردید.
براي PCR مرحله دوم از پرایمرهاي OMP4-OMP3 اس��تفاده شد. در 
این مرحله همه ش��رایط اعم از مخلوط واکنش گرهاي PCR و برنامه زماني 
و دمای��ي مطابق مرحله اول مي باش��د با این تفاوت ک��ه DNA الگو در این 
مرحله،2 میكرولیتر از محصول PCR مرحله اول مي باشد که به نسبت 1 به 

جدول 1. پرايمرهاي مورد اس�تفاده جهت جس�تجوي كوكسيال بورنتي در ش�ير خام  گوسفند به روش واكنش 
زنجيره اي پليمراز آشيانه اي 

جدول 2. شيوع كوكسيال بورنتي در نمونه شير گله هاي گوسفندان پرورش يافته در استان هاي فارس، قم، كرمان، خوزستان 
و يزد از دي ماه 1387 الي ارديبهشت 1389

شناسايي كوكسيال بورنتي در نمونه  مخازن شير و...
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)پژوهشوسازندگی(5

200 رقیق مي گردد و به مخلوط واکنش اضافه مي شود.
محصوالت PCR بدست آمده از واکنش مرحله دوم، در ژل آگارز %1/5 
 )UV( ح��اوي اتیدی��وم بروماید الكتروف��ورز گردید و با نور م��اوراي بنفش
مشاهده و مورد بررس��ي ق��رار گرفت. طول قطع��ات DNA تكثیر یافته به 
 OMP4-OMP3 وOMP2 -OMP1 مربوط به جفت پرایمرهاي PCR روش
به ترتیب 501 و 438 جفت باز مي باش��د. همچنین در این مطالعه، کنترل 
منفي و مثبت براي صحت واکنش PCR به کار برده شد به طوري که کنترل 
 :Serial Number( ژنومي کوکسیال بورنتي اس��تاندارد DNA مثبت ش��امل
Genekam Biotechnology AG, Duisburg, Germany ;3154( ب��وده و 
لول��ه کنترل منفي در واقع مخلوط کلی��ه واکنشگرهاي PCR بدون حضور 
DNA مي باشد که به جاي DNA، آب مقطر استریل به لوله ها اضافه شد. 

داده هاي بدس��ت آمده به کمک نرم افزار SPSS/16 با استفاده از آزمون 
مربع ک��اي با حدود 95 درصد اطمینان مورد تجزی��ه و تحلیل آماري قرار 

گرفتند.

نتايج
در این مطالعه، در مجموع 183 نمونه شیر از 59 گله گوسفند در پنج 
اس��تان شیراز، قم، خوزستان، کرمان و یزد با هدف ردیابي کوکسیال بورنتي 
به روش واکنش زنجیرهاي پلیمراز آش��یانه اي م��ورد آزمایش قرار گرفتند 
)جدول 2(. در مجموع تنها 3 نمونه )1/6 درصد( از183 نمونه شیر آزمایش 

شده آلوده به کوکسیال بورنتي بود )تصویر 1(. 
نمونه هاي آلوده مربوط به 2 گله از 21 گله گوس��فند ارزیابي ش��ده از 
اس��تان یزد بود، هر س��ه نمونه  مثبت مربوط به نمونه ش��یرهاي جمع آوري 
ش��ده در فص��ل پاییز 1388 بود.  کوکس��یال بورنتي در هی��چ یک از 125  
نمونه ش��یرهاي مطالعه شده از استان هاي ش��یراز، قم، خوزستان و کرمان 

ردیابي نشد. 

شهر تعداد گله هاي بررسي شده
د  ا تع��د تعداد نمونه هاي شیر اخذ شده   دفعات اخذ نمونه از هر گله 

)درصد( نمونه هاي آلوده به کوکسیال بورنتي

 بحث
امروزه به دلیل رونق صنعت گاو ش��یري در کشور، کمتر به خصوصیات 
و کیفیت ش��یمیایي و میكروبي شیر گوس��فند پرداخته مي شود. اما آمارها 
حاکي از آن است که گوسفندا ن ایران حدود 10 د رصد کل شیر گوسفند 
ي جه��ان را تولی��د مي نمایند و از این حیث بعد از کشور فرانس��ه و ترکیه 
 Tavatori,  Mohammadian, Nikonam,( در رده س��وم جهان��ي هس��تند
Moustashari and Monem, 2008(. همچنی��ن از لح��اظ به��روري تولید 
ش��یر گوس��فند، بعد از کشورهاي یونان و ایتالیا در رد ه س��وم جهاني قرار 
دارن��د )Haenlein, 2001(. ای��ن در حال��ي اس��ت که 10 کشور حاش��یه 
دری��اي مدیترانه که داراي بهترین نژادهاي گوس��فند و گاو ش��یري دنیا و 
نیز صادرکنندگان عمده محصوالت ش��یري گوس��فند مي باشند، حدود 66 
 .)2001 ,Haenlein( درصد کل ش��یر گوس��فندي دنیا را تولید مي نماین��د
بدین ترتیب پرداختن به تولید و کیفیت ش��یر گوس��فند از اهمیت ویژه اي 

برخوردار است. 
ب��ا توجه ب��ه اینكه بیماري تب کی��و به طور اولیه یک بیماري ش��غلي 
محس��وب مي ش��ود، ولي مصرف ش��یر و فرآورده هاي آلوده آن نیز مي تواند 
 Cerf and( نقش مهمي در اپیدمیولوژي بیماري در انس��ان داش��ته باش��د
Hirai et al ;2006  ,Condron., 2005 (. مطالعه ي در آمریكا نشان مي دهد 
تست سرولوژیک نسبت به کوکسیال بورنتي در 10/7 درصد از افرادي که از 
شیر خام مصرف کرده اند مثبت بوده است در حالي که این میزان در افرادي 
که به این ش��كل در معرض آلودگي نبوده اند 0/7 درصد گزارش شده است 
)Cerf and Condron,  2006(. نتایج مشابهي در انگلس��تان، بلغارس��تان، 

 .)2006  ,Cerf and Condron( اسلوواکي و اسپانیا گزارش شده است
نتایج مطالعه حاضر بیانگر آلودگي پایین ش��یر گوس��فند به کوکس��یال 
بورنتي است و این در حالي است که به ترتیب  در چهار استان بررسي شده 
آلودگي مشاهده نشد این نتایج با گزارش��ات مشابه همخواني معني داري را 
نشان مي دهد گزاش جدیدي در نیوزلند از فرتز و همكاران )2007( حاکي 
از آن اس��ت که تمام 81 نمونه ش��یر گوس��فند و 39 نمونه شیر بز ازمایش 
شده جهت کوکس��یال بورنتي به روش واکنش زنجیرهاي پلیمراز آشیانه اي 
منف��ي بوده اس��ت )Fretz et al. 2007(. در مطالعه مشابهي در ترکیه 3/5 
درصد از 400 نمونه ش��یر اخذ ش��ده از 23 گله گوس��فند از نظر کوکسیال 
 .et al( بورنتي به روش واکنش زنجیرهاي پلیمراز مثبت گزارش شده است
Öngör 2004(. در همین راستا رحیمي و همكاران )2009( طي مطالعه ي 
در اس��تان چهارمحال و بختیاري نشان دادند هیچ یک از 110 نمونه ش��یر 
گوسفند جمع آوري شده از 31 گله گوسفند به کوکسیال بورنتي آلوده نبوده 
اس��ت )Rahimi, Doosti, Ameri and Kabiri, 2010(. اگ��ر چه نتایج این 
مطالعات نشان مي دهد میزان آلودگي ش��یر گوس��فند به کوکسیال بورنتي 
بسیار پایین است، برخي از مطالعات سرولوژیک حاکي از آن است که میزان 
 Cekani, Papa, Kota,( ش��یوع کوکسیلوزیس در بین گوسفندان باالس��ت
 McQuiston and ,2000 .Cetinkaya et al ;2008 ,Velo and Berxholi
 ;1988  ,Reinthaler, Mascher, Sixl and Arbessen  ;2002  ,Childs

ماركر 100   :M ستون درصد؛   آگاروز 1/5  ژل  در  نمونه ها   Nested-PCR نتايج تصوير1. 

 Genekam Biotechnology ;3154 :.Serial No( مثبت  كنترول  ستون 1:  بازي،  جفت 
استريل(. مقطر  )آب  منفي  كنترول  ستون 2:   ،)AG, Duisburg, Germany

ستون 3 و 4: نمونه هاي منفي كوكسيال بورنتي، ستون 5 و 6: نمونه هاي مثبت كوكسيال بورنتي.
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 Cekani( از آلبان��ي )2004(. س��كاني و همك��اران )2008 .Masala et al
 Cetinkaya et( از ترکی��ه )2008(، س��یتینكاوا و همك��اران )2000 ,et al
 McQuiston( از انگلستان )2000(، مک کویس��تون و چیلدس )2002 .al
 .Masala et al( از ایتالیا )2002(، ماس��اال و همكاران )2004 ،and Childs
2004( و رینتالر و همكاران )Reinthaler et al( )1988، 1988( از سودان 
میزان ش��یوع کوکس��یلوزیس را در بین گوس��فندان به ترتیب 9/8، 10/5، 

16/5، 38 و 62 درصد گزارش نموده اند.
انتشار کوکس��یال بورنت��ي از حیوانات آلوده به محیط ممكن اس��ت از 
راه ه��اي مختلفي از جمله ترش��حات واژن، مدف��وع، ادرار، جفت یا مایعات 
جنیني و ش��یر صورت پذیرد و این راه در حیوانات مختلف متفاوت اس��ت 
)Guatteo et al. 2006(. مطالع��ات نش��ان مي ده��د گوس��فندان آلوده به 
کوکس��یال بورنتي عمدتاً این عامل را از مدفوع و ترش��حات واژن به محیط 
دفع مي کنند و لذا آلودگي ش��یر این حیوانات به کوکس��یال بورنتي بیشتر 
ناش��ي از آلودگي مدفوعي ش��یر در زمان دوش��ش اس��ت و با رعایت اصول 
بهداش��ت در زمان دوشش مي توان میزان آلودگي را به حداقل رساند. این 
پاتوژن در گاو عمدتاً از ش��یر و در بز از ترش��حات رحمي، مدفوع و شیر به 

.)2007 ،Rodolakis et al( محیط دفع مي گردد
اگ��ر چه نتایج این مطالعه بیانگر آن اس��ت که آلودگي ش��یر دام ها در 
مطالعه حاضر ناچیز و ش��یر گوسفندان نقش قابل توجهي در انتشار بیماري 
در بین انس��ان ها ندارد اما نشان  مي دهد ش��یر دام هاي به ظاهر س��الم هم 
مي تواند به این پاتوژن آلوده باشد. بنابراین جهت پیشگیري از انتشار عفونت 
در بین جمعیت هاي حیواني و انس��اني کنترل کوکس��یلوزیس در گله هاي 
گوسفند از اهمیت باالیي برخوردار است. عالوه بر آن از آنجایي که کوکسیال 
بورنتي در درجه حرارت 63 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه یا 72 درجه 
 ،)2006 ،Cerf and Condron( س��انتیگراد به مدت 15 ثانیه از بین مي رود
لذا مصرف ش��یر پاستوریزه از نظر آلودگي به کوکسیال بورنتي خطري براي 

مصرف کننده ندارد. 
ب��ر پای��ه اطالعات ما این مطالع��ه اولین گ��زارش در خصوص وضعیت 
آلودگي ش��یر گوسفند به کوکسیال بورنتي در استان هاي فارس، خوزستان، 
قم، کرمان و یزد مي باش��د. جهت مشخص ش��دن وضعی��ت اپیدمیولوژیک 
تب کیو در ایران بررس��ي وضعیت عفونت کوکس��یال در می��ان کشاورزان، 
دامپ��روران، کارگران شیردوش��ي ها، دامپزش��كان و کارگ��ران کشتارگاه ها 

پیشنهاد مي شود. 
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