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 چکيده
 یبوورنت  الیکوکسو  یتوسو  بواکتر   بووده و مراحل حاد و مزمن که دارای است  یجهان یگسترده یماریب کی ،ویتب ک سابقه و هدف:

 نود توانیهو  مو   گرید یجانور هایاز گونه یاریبس یهستند، ول یماریب نیا یگاو، گوسفندان و بزها، مخازن اصل هایه. گلّشودیم جادیا

 زهیپاسوتور  یمحصووت  لننو   ایو  ریخوردن ش ،به انسان یماریانتقال ب هایراه گرید زا. کننددفع  ریش قیرا از طر س یو ارگان شدهآلوده 

 انجوام  آبواد شده از بزها در خورم  آوریخام جمع ریدر ش یبورنت الیکوکس یفصل وعیش زانیم نییبا هدف تع ،مطالعه نی. اباشدینشده م

   .دش

 ریش ینمونه 54 ،انجام شد. در مجموع 1190ماه  یتا د 1190 نهشتیاز ارد ،یفیتوص -یمطالعه به صور  مقطع نیا :هامواد و روش

 ایانهیآشو  یمرازپل ایرهیبه روش واکنش زنج، یبورنت الیکوکسو از نظر حضور شده  آوریاز روستاها جمع یگله بز به صور  تصادف 8از 

(Nested PCRمورد آزما )قرار گرفتند شی.   

فصول   هوای مثنت بود. تعوداد نمونوه  ، یبورنت الیکوکس( از نظر وجود %48نمونه ) 02 ،بز ینمونه 54از مجموع  ،مطالعه نیدر ا ها:یافته

 8 زییمثنوت در فصول پوا    های( و تعداد نمونه%92) 18مثنت در فصل بهار  هایتعداد نمونه .نمونه بود 14 ،زیینمونه و فصل پا 02 ،بهار

 .( بود01%)

 حودود  کوه  شد مشاهده ،مختلف مناطق و فصول در شده گردآوری هایبا توجه به جدول آمار توصیفی در مورد کل داده: گيرینتيجه

پژوهش نشوان داد کوه    نیا جینتا مجموع،داشت. در  ریثأدفع شده ت یباکتر زانیم روی ،منطقه و فصل. ه استبود مثنت آنها درصد 48

      .باشد رانیدر ا یبورنت الیکوکساز مخازن بالقوه  یکی تواندیبز م ریش
 

 ایانهیآش یمرازپل ایرهزنجی واکنش آباد،بز، خرم ریش ،یبورنت الیکوکس و،یتب کواژگان کليدی: 

 لطفاً به این مقاله به صور  زیر استناد نمایید:
Khademi P, Mahzounieh MR, Ebrahimi Kahrizsangi A, Shdravan E. Genomic detection of Coxiella burnetii in goat 

milk samples in animal farms Khorramabad Township, Iran. Pejouhandeh 2014;19(3):166‒172. 
 

 6مقدمه
انسان و  نیمشترک ب یماریب کی ،یبز یآنفلوانزا ای ویتب ک

 یگورم منفو   یاست که توس  باکتر یبا گسترش جهان وان،یح

 جواد یا یبوورنت  الیکوکسو به نوام   ،یاجنار یداخل سلول ایلهیم

بوده و کشوت و   س یوتروریعوامل ب از یبورنت الیکوکس. شودیم

بوا   هوای شگاهیدر آزما یستیآلوده به آن با هاینمونه یدستکار

                                                 
دانشوکده   ،یولوژیپواتوب گوروه   ؛پيماان خاادمي   ل مکاتباات: وؤمس نویسنده*

پسات الکترونيا :    ؛291292929148؛ تلفون:   دانشوگاه شوهرکرد   ،یدامپزشک
Pey_kh2003@yahoo.com 

 ،سو  یکروارگانیم نیو . اردیو صوور  گ  1 یسوت یز یمنو یسطح ا

 یکیزیمل فعوا به نسنت دارهاگ ریاز اجرام غ یاریبرخالف بس

از ضوود  یاریو بسوو یبووات، خشووک  یدمووا ریوونظ ییمایو شوو

دارد. از  ینییپوا  زایوی و دوز عفونوت  بوده مقاوم ،هاکنندهیعفون

بوه عنووان    ،گوسوفند و بوز   ری،بین حیوانا  اهلی، گاوهای شی

. رحو  و غودد   رونود یمخازن این باکتری به شمار مو  نیترمه 

پستانی حیوان، اولین محل جوایگزینی عامول بیمواری در فواز     

هستند. این میکروارگانیسو    کوکسیال بورنتیمزمن آلودگی با 

به میزان زیاد از طریوق ترشوحا  دفعوی، ترشوحا  رحموی و      

در طوی زایموان، بوه     ژهیو بوه و  ودهآلقطعاتی از جفت حیوانا  
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هوای دفوع   تورین راه شوود. یکوی دیگور از مهو     محی  دفع می

های آلوده است. از این رو، به محی ، شیر دام کوکسیال بورنتی

مصرف شیر غیر پاستوریزه آلوده، مننع انتقال عفونت به انسان 

اسپور تندیل شده و  است. این ارگانیس  در محی  به فرم شنه

ها، قادر مقاومت به خشکی، حرار  و ضد عفونی کننده لتبه ع

 (.1-4) است برای مد  طوتنی در محی  زنده بماند

. اموا  سوت یمشوخ  ن  ،ینی  بالیفاقد عال وانا یدر ح یماریب

از  یتولود نووزاد نوارس و نابوارور     ن،یسوق  جنو   ،وجوود  نیبا ا

 یاهلو  وانوا  یح نیاسوت کوه در بو    یموار یعوارض ب نتریمه 

 ریو متغ اریدر انسوان بسو   یماریب  یعال (.4) گزارش شده است

  یو عال ،مثنوت  یسورم  تور یدرصد از افراد با ت 22و حدود  بوده

در شکل حاد،  وی. تب کدهندیاز خود بروز نم یمشخص ینیبال

واضح بوروز   ریغ تیهپات ای یآنفلوانزا، پنومون یماربی صور  به

 کیو و در اصول   داشوته  یوقووع ناگهوان   یموار یب نیو . اکندیم

و معموتً در پرورش دهندگان  شودیمحسوب م یشغل یماریب

 واحودهای  کارکنان ها،دوشان، کارگران کشتارگاهریش وانا ،یح

افوراد   ایو چرم، روغن و کود و  هایکارخانه نیشاغل ر،یش دیتول

تهواج    یبورنت الیکوکس. شودیمشاهده م شگاهیشاغل در آزما

 قیو سولول آن از طر  کیو  یو ممکون اسوت حتو    داشته یادیز

بوه   یموار یانتقال عامول ب  یکند. راه اصل ماریرا ب انانس ،تنفس

 راه شوامل  هوا راه رسوای  و هاقطره زیاستنشاق ر قیانسان از طر

 باشود یمو  شگاهیدر آزما یموارد تصادف ایگزش کنه و  ،گوارشی

   (.2و  5)

انتقوال   یلهیتوانود مننوع و وسو   یم ،اریبس دیبه رغ  فوا ریش

 ،ییبا داشتن صفا  ممتاز غواا  ریباشد. ش هایماریاز ب یاریبس

در  و گونواگون قورار دارد   هوای یبه سورعت در معورض آلوودگ   

نشود،  تیدوشش تا مصرف رعا یکه بهداشت از مرحله یصورت

به انسان و از انسوان بوه انسوان منتقول      وانیاز ح هایییماریب

توب مالوت    تووان بوه  موی  هوا یموار یب نیا نتریمه از . کندیم

(، یو عووارض چشوم   نی)سوق  جنو   وزیستری)بروسلوز(، سل، ل

 ،ینفلووانزا بوز  آ ایو  ویو سالمونلوز )حصنه، شنه حصونه(، توب ک  

 (.9) اشاره کرد یگوارش هاییو ناراحت یخون هایاسهال

 ،رانیمطالعا  انجام شده در نقاط مختلف جهان و ا یبرخ در

گزارش شده  یبورنت الیکوکسبه  یاز آلودگ یمتفاوت یدرصدها

 ،و همکوواران در آلمووان Lyytikainen، 1998اسوت. در سووال  

را  یبورنت الیکوکسگوسفندان به  یآلودگ وعیش زانیم نیباتتر
سوال   در (.8) در طول فصول زمسوتان و بهوار گوزارش کردنود    

0210  ،Astobiza 198کووه روی ای در مطالعووه ،و همکوواران 

 198گله در کشور اسپانیا انجام دادند، نشان دادند کوه از بوین   

، کوکسویال بوورنتی  بادی ضد گله از نظر حضور آنتی 119گله، 

خلیلوی و   ی، در مطالعوه 0229سوال   در (.9) باشود موی مثنت 

 بوادی یبز از نظور حضوور آنتو    هایتمام گله ،در کرمانسخایی 

 25از  شیب زین یو از نظر فرد بودهمثنت  یبورنت الیکوکسضد 

. ندداده شود   یمثنت تشخ ،زهاوب یرموس هایدرصد از نمونه

 یاتوبوو ریادومقوو نیبوو یمیارتنوواط مسووتق  ،مطالعووه آندر 

(overdoseآنتوو )و شوود   یبووورنت الیکوکسوو ضوود ادیوبووی

 نیو . ا، مشواهده شود  ( با سق seropositivity) یتیتویسروپاز

مناطق بوه   نیبز در ا ینقش احتمال ینشان دهنده تواندیامر م

  (.12) انسان باشد یبرا یعنوان مخزن مه  باکتر

 انجوام شوده توسو     کیسرولوژ ی، در مطالعه0212سال  در

 بروسلوز به مشکوک دارتب مارانیب یو همکاران که روخلیلی 

 کرموان( انجوام شود،    یدامپرور یاز شهرها یکی) روردسیوب در

فواز   یبوورنت  الیکوکسضد  بادیآنتی نظر از ،موارد از درصد 04

فواز   یبوورنت  الیکوکسو ضود   بادییدرصد از نظر آنت 12و  کی

 وعیآن بوود کوه شو    قیو جالوب تحق  ی. نکتوه ندمثنت بود ،دوم

 طووور تووب مالووت بووه یسوورم وعیاز شوو ویووتووب ک کیسوورولوژ

 (.11) بود شتریب یدارمعنی

در  ی خوداز مطالعه ،و همکاران Motohiko، 0224سال  در

و  PCRمیزان حساسویت دو روش   یسهیمقا یکشور ژاپن رو

Nested-PCR   نتیجوه گرفتنود    کوکسیال بورنتیدر تشخی

 باشدمی PCRتر از برابر حساس Nested-PCR ،12که روش 

(10.)   

 و کشوواورزی اصوولی هووایاسووتان لرسووتان یکووی از کووانون 

بوده و تولیدا  داموی آن )گوشوت قرموز و     رانای در دامپروری

خاصی برخوردار است. ایون اسوتان بوا دارا     شهر شیر خام( از 

درصد جمعیت دامی  5/5 ،میلیون واحد دامی 5/2بودن حدود 

ششوو  در بووین  یکشووور را در خووود جووای داده و دارای رتنووه

 یاترانهیمد ییآب و هوا یشهر دارا نیکشور است. ا هایاستان

 ،اریبسو  یدگوارنوب زانیم یو دارا ودهوبمرطوب  مهیو نمعتدل 

(. بات بودن تعداد بوز در  11) باشدیبهار مفصل خصوص در به 

بوه عنووان    وانیو ح نیدر حال پرورش و مطرح شدن ا یهاگله

در  ژهیو و بوه انسوان   یمه  از نظر مخزن بودن برا یدام یگونه

 آوردیگمان را بوه وجوود مو    نیمعتدل و مرطوب، ا یآب و هوا

آنها  نیدر ب یبورنت الیکوکس یبا باکتر یآلودگ دیکه احتماتً با

در مورد نقوش بوز در    یوجود داشته باشد. از آن جا که اطالعات

و  هدر منطقه در دست ننوود  س یکروارگانیم نیپراکنده کردن ا

انسوان،   یاحتموال آلوودگ   یبورا  عموضوو  تیو با توجوه بوه اهم  

در  یبوورنت  الیکوکس یژنوم یحاضر با هدف جستجو یمطالعه

 Nested)  ایانهیآش یمرازپل ایرهیبز به روش واکنش زنج ریش

PCRگرفت انجام آباد( در شهر خرم. 
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 .در مناطق ذکر شده يبورنت اليکوکس وعيش تي( جهت مشخص شدن وضعي)پلدختر، دوره چگن ريش هاینمونه یآورمحل جمع .6 شکل
 

 هاو روش مواد
 زانیو م نیوی مطالعوه، تع  نیو از ا هودف . مورد مطالعه مناطق

شوده از   آوریخام جموع  ریدر ش یبورنت الیکوکس یفصل وعیش

و  یمنظور، دو شهرسوتان چگنو   نیا برای. بود آبادبزها در خرم

 یبرا ییمتفاو  از نظر آب و هوا یپلدختر به عنوان دو منطقه

آب و  یدارا ی. شهرسووتان چگنووندانتخوواب شوود ،یریووگنمونووه

معتودل و   یکوه زمسوتان   یاست بوه نحوو   تدلگرم و مع ییهوا

 تورین در جنووبی  ،نسنتاً گرم دارد. شهرستان پلودختر  یتابستان

مجاور  استان خوزستان و ایوالم   در و لرستان استان یناحیه

خشک استان لرسوتان قورار    مهیقرار دارد. پلدختر در قسمت ن

   (.11) دارد

مطالعوه بوه صوور      نیو ا. یرگيا تعداد نمونه و روش نمونه

انجوام شود.    1190ماه  یتا د 1190از بهار  ،یفتوصی -یمقطع

گلوه بوز در    8از  ریشو  ینمونه 54 ،پژوهش در مجموع نیدر ا

 زییآبواد در دو فصول بهوار و پوا    مناطق مختلف شهرستان خرم

در  ،نمونوه  02مورد مطالعوه قورار گرفوت. تعوداد      آوری وجمع

 جهووتشوود. گرفتووه  زیینمونووه در فصوول پووا 14فصوول بهووار و 

 %92هوور دام بووا الکوول  هووایابتوودا سرپسووتانک یرگیوونمونووه

سانتریفوژ کردن  شد. پس ازمی هیته ریش یو نمونه یضدعفون

آن، جهوت   یوی رو یهیو و حواف چربوی از ت   ریشو  یهوا نمونه

 Geneاز رسوب حاصل بوا اسوتفاده از کیوت     DNAاستخراج 

All cell SV mini 250 p ( محصول شرکتBioneer   کوره

 DNAطنووق دسووتورالعمل سووازنده اسووتفاده شوود.  جنوووبی( 

 درجه -02، در فریزر PCRاستخراج شده تا زمان انجام آزمون 

 .  دیگراد، نگهداری گردسانتی

 کوکسیالمنظور ردیابی  به. يوماژن یو روش جستجو مواد

و همکوواران  Berriبووز، از روش  ریشوو یهووادر نمونووه بووورنتی

کوکسیال ژنومی  DNAبرای بررسی حضور  (.14) استفاده شد
ای پلیموراز  هوا، روش آزموون واکونش زنجیوره    در نمونه بورنتی

( به کار رفت. توالی آغازگرهای مورد Nested-PCRای )آشیانه

 یپروتئین غشوا  یکنندهکه کد com1 ناستفاده برای تکثیر ژ

  یباشد، بور اسواس روش مطالعوه   می کوکسیال بورنتیخارجی 

Zhang  و 1998در سال و همکارانFretz  در سال و همکاران

اول،  یدر مرحلووه PCRبوورای انجووام  (.12و  15) بووود 0229

مواد واکنش  زانیمواد به کار رفته در واکنش، م یغلظت بهینه

PCR   و  1 جوودولمطووابق بوا   رمیکرولیتو  05در حجو  نهووایی

، 0جودول  ، مطابق بوا  مورد استفاده یدما یهاکلیس نیهمچن

 .به کار گرفته شدند

 
 .PCRحجم مواد مورد استفاده در واکنش  .6جدول 

 

 مواد حجم

 2MgCl موترمیلی5/1

 پرایمر پیکومول 12میکرولیتر با غلظت  1

 مرازپلی  Taq DNA واحد 1/2

 dNTP میکرولیتر 1

 

 

 OMP4و  OMP3از پرایمرهووای  ،مرحلووه دوم PCRبوورای 

شورای  از قنیول مخلووط     یهموه  ،در این مرحله .استفاده شد

مطابق مرحلوه   ،زمانی و دمایی یو برنامه PCR گرهایواکنش

 ،دوم یحاصل از واکنش مرحله PCRمحصوت   اول اجرا شد.

و بوا   دیگردالکتروفورز  ،برومایدحاوی اتیدیوم  %1در ژل آگارز 

( مشوواهده و UVitec, UKاز ژل ) یربرداریتصووو تگاهدسوو

 بررسی شد.
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 .PCRمورد استفاده در انجام  یدما هایکليس .1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

مربووط بوه    PCRتکثیر یافته بوه روش   DNAطول قطعا  

بووه  OMP1-OMP2و  OMP3-OMP4 جفووت پرایمرهووای 

. در ایون بررسوی،   (1)جدول  بودجفت باز  418و  521ترتیب 

 تیاستاندارد از ک کوکسیال بورنتیژنومی  DNAکنترل مثنت 

 K047, Genekam Biotechnology) یتجوار  یصو یتشخ

AG, Germany ی( و کنتوورل منفووی شووامل مخلوووط کلیووه 

در نظور گرفتوه شود     DNAبدون حضور  PCRگرهای واکنش

هوا اضوافه   ، آب مقطر استریل به لولهDNAکه در آن به جای 

افوزار  نووزده  نورم   یبه کمک نسوخه  ،های حاصل. دادهدیگرد

SPSS  لیو و تحل هیو موورد تجز  دو،یخبا انجام آزمون آماری و 

 قرار داده شد. P<25/2در  دارییقرار گرفتند. مرز معن

  
 (.67و  61)بز  ريش هایدر نمونه يبورنت اليکوکس يژنوم یجستجو یبرا Nested-PCRمورد استفاده در روش  یمرهایپرا .3 جدول

 

 (bp)اندازه قطعه  1 → 5 توالی پرایمر پرایمر 

 OMP1 AGTAGAAGCATCCCAAGCATTG 106 اول مرحله
OMP2 TGCCTGCTAGCTGTAACGATTG 

 OMP3 GAAGCGCAACAAGAAGAACAC 434 مرحله دوم
OMP4 TTGGAAGTTATCACGCAGTTG 

 

 هاافتهی
در  PCRدوم  یالکتروفورز محصووت  مرحلوه   یبررس جینتا

نمونوه   02بوز،   ریش ینمونه 54ژل آگاروز نشان داد از مجموع 

 ،یبوورنت  الیکوکسدر  com1ژن  یاختصاص یاز نظر وجود توال
 یجفووت بوواز 418بانوود  ،مثنووت یهووامثنوت بودنوود. در نمونووه 

 (.  0 شکلمشاهده شد )
 

 

 

 

 

 گردآوری هایبا توجه به جدول آمار توصیفی در مورد کل داده

 48 از بویش  کوه  شد مشاهده ،مختلف مناطق و فصول در شده

 باشندمی منفی ،هاآن درصد %50 حدود و مثنت ،هانمونه درصد

مثنوت در فصول    هوای نمونه نیدر ب یآلودگ زانیم(. 1 نمودار)

 ،زییمثنت در فصل پا هاینمونه نی( و در ب%92عدد ) 18 ،بهار

 زانیو م ،بوه دسوت آموده    جی( بود. با توجه بوه نتوا  %01عدد ) 8

 (.0بود )نمودار  زییاز فصل پا شتریدر فصل بهار ب یآلودگ

عفونووت  یاخووتالف فراوانوو دهوودینشووان موو جینتووا یبررسوو

 (.>25/2Pه است )بود داریمعن ،در فصول مختلف ییالیکوکس

 ریعفونوت توأث   یفراوان یرو ،که فصل گرددمعلوم میرو  نیاز ا

موورد مطالعوه در منواطق     یهوا گله یدرصد مثنت و منف .دارد

 نشان داده شده است. 4شماره جدول در  مختلف

 

  بحث
 وانیو مشوترک انسوان و ح   یموار یب کیو  عنووان  به ویتب ک

 رانیو از کشورها از جمله ا یاریدر بس دیپدو باز دی)زئونوز( نوپد

داشوته و   یشوغل  یجننه یماریب نیمطرح شده است. اگر چه ا

 هوا و محصووت  آن  وانوا  یکه در تماس با ح یمعموتً در افراد

 یبوات  قاوموت اما با توجوه بوه م   .دارد یشتریب فراوانی ،هستند

 وا، وه قیروال آن از طوانتق تیو قابل  یدر مح زایماریامل بوع

 گراد()سانتي دما زمان 

 94 دقیقه 1 (Denaturation) باز شدن اولیه دو رشته

 چرخه دمایی 12
 94 ثانیه جهت باز شدن دو رشته 45

 52 (Annealing)اتصال پرایمرها به توالی هدف ثانیه  45

 90 ثانیه 45

 90 دقیقه 5 (Extension)های جدید جهت طویل شدن رشتهمرحله نهایی 

: کنتارل  N ستون درصد. 6 ژل در هانمونه Nested-PCR جینتا  .1شکل 

جفت  600: مارکر M، ستون يمنف های: نمونه1و  4، 1، 6 هایستون ،يمنف

مرحلاه   نیا مثبت باند مورد نظر در ا های: نمونه1و  3 هایو ستون یباز

 .يبورنت اليکوکس: کنترل مثبت Pستون  .باشديم 434
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 مورد مطالعه در مناطق مختلف. هایگله يمنفو درصد مثبت  .4 جدول

 

 منفي مثبت هاتعداد نمونه فصل منطقه هاگله

 %18 %81 11 بهار دوره چگنی 1

 %00 %99 9 بهار دوره چگنی 0

 %122 2 9 پاییز دوره چگنی 1

 %22 %11 9 پاییز دوره چگنی 4

 %92 %12 12 پاییز پلدختر 5

 %122 2 1 پاییز پلدختر 2

 %52 %52 0 پاییز پلدختر 9

 2 %122 1 پاییز دوره چگنی 8

 

 

 

 

و اموروزه   داشتهود ووج زین تیجمعراد واف رویسا یامکان آلودگ

 صوور   انسوان بوه   یاز مخواطرا  مهو  سوالمت    یکی عنوان به

 (19و  14) باشدی( مطرح مس یوتروری)ب یعیطن ریو غ یعطنی

مطالعووه در اسووتان لرسووتان   ، نخسووتینحاضوور یمطالعووه

باعو    ،خطر یو فاکتورها یماریب وعیش زانیم نیی. تعباشدیم

 نیولؤمسو  یبورا  ،تیو جمع در یموار یب نیا تیکه اهم شودیم

تزم جهوت   زا یو و امکانوا  و تجه  هدیو گرد انیو نما یبهداشت

مشخ  شوود.   ،یپژوهش هایتیاولو زیو ن یریشگیکنترل و پ

 یدر بزهوا  سیلوزیحاضر، نشان داد که عفونت کوکس یمطالعه

 ،بوز در آن  وعشوی  و دارد وجود آن اطراف و آبادشهرستان خرم

 باشدیم 48%

همکواران، از  عناسوی و   توس  ای، در مطالعه0211سال  در

 مثنوت بوود   %1/4 یعنو ینمونه  10 ر،یش ینمونه 092مجموع 

 کووه توسوو   کی، در مطالعووه سوورولوژ 1190سووال  در (.18)

گوسوفند صوور     هوای گلوه  یو همکاران در اهوواز رو بروجنی 

اعوالم شود کوه     %18/11 ویو تب ک یسرم وعیگرفت، درصد ش

 در (.1) کمتر گوسفند نسنت به بز است یآلودگ یدهندهنشان

 ینمونوه  112ای روی و همکاران مطالعهدوستی ، 0210سال 

انجوام   0211او  و سوپتامنر   یهوا مواه  نیخون شتر ایرانی بو 

 ی( نمونوه %92/12مورد ) 14مطالعه، در مجموع  نیدادند. در ا

 کوکسویال بوورنتی  از لحوا  حضوور    PCRخون شتر بوا روش  

 یالقوهمخزن ب تواندیشتر ه  م دهدیمثنت بودند که نشان م

و  Gyuranecz، 0210سوال  در (.5) انسان باشد یبرا یلودگآ

 از نمونوه  015ای در کشوور مجارسوتان روی   مطالعه، همکاران

از آنهوا از نظور وجوود     %9/22انجوام دادنود کوه     ریش یهاتانک

بدسوت آموده در    جیکه مشابه نتا ندمثنت بود یبورنت الیکوکس

و همکواران در سوال   کوارگر   یبررس در (.19) مطالعه است نیا

گاو در شهرسوتان   ریشده از ش هیته ینمونه 122 ی، رو0210

 در (.02) درصود گوزراش شود    11 یآلودگ وعیش زانیجهرم، م

و همکوواران در خووانزادی  توسوو  ای، در مطالعووه0211سووال 

نمونووه  8 ،گوسووفند ریشوو ینمونووه 01 یرو یخراسووان رضووو

 ی، در مطالعووه0211سووال  در (.01) ( مثنووت بووود 98/14%)

 شود،  انجامو همکاران در استان ق  قلیانچی که توس   یگرید

 (.00) ( مثنووت بووود%14نمونووه ) 122نمونووه از مجموووع  14

 یو همکاران رورحیمی  ی، در مطالعه1189در سال  نیهمچن

 نمونووه 049نمونوه از   8شویر گوواو در اصوفهان،    ینمونوه  049

 يبورنت اليکوکسبه  يآلودگ يدرصد مثبت و منف زانيم .6 نمودار

 آباد.خرم یمنطقه یبزها ريدر ش

 يبورنت اليکوکسبه  يآلودگ يدرصد مثبت و منف زاني. م1نمودار 

 آباد بر اساس فصل.خرم یمنطقه یبزها ريدر ش
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در فصوول مختلوف    کوکسیال بوورنتی مثنت بود. شیوع  (0/1%)

( در فصول  %2/8متفاو  بود. بواتترین میوزان وقووع )   نیز سال 

 ،تابسوتان  ینمونوه  25در حالی که تمام  ،زمستان مشاهده شد

از وجوود   یمختلفو  هوای فیط ،گرید مطالعا  (.19) بود نفیم

 که به عنوان مثوال  اندگزارش کرده ریرا در ش یبورنت الیکوکس

درصود    1/14 هترکیو  کشوور  در و درصود  9/51 ژاپن کشور در

 ،یالمللو  نیو بو  یمطالعا  داخل جینتا (.04و  01) مثنت بودند

درصود   51توا   4را از  یبورنت الیکوکسبه  یآلودگ وعیش زانیم

اند. اختالفا  مشاهده شده ممکن است بوه علوت   گزارش کرده

 در نتیجوه، و  ییایو محول جغراف  ،یوانیو ح یمتفاو  بودن گونه

باشود. انتقوال    تیریمود  یمنواطق و نحووه   ییآب و هوا  یشرا

آلووده   هوای روسول یآ قیو از طر هعمود به طور  یتبورن الیکوکس

بوودن رطوبوت    نییو ممکن اسوت پوا   (19و  0) ردگییانجام م

نسوونتاً گوورم و خشووک بووه  ییآب و هوووا  یهوووا و شوورا ینسوون

 نیو خصوص در شهرستان پلدختر در لرستان باع  شوود کوه ا  

مود    برای شدن سنک و آب دادن دست از علت به هاروسلیآ

کننود   یرا ط ترییدر هوا معلق مانده و مسافت طوتن یطوتن

وجود  ،گریشوند. از طرف د نیریاس یموجب آلودگدر نتیجه و 

 عسوری  رسووب  و هاروسلیآ توس باع  جاب آب  رطوبت بات

 .  شودیآنها م

رتنه اول را دارا  ،استان لرستان از لحا  تراک  دام در کشور

 نیمتوس  تراک  دام در واحد سطح در ا به طوری که باشدیم

مربوع و در کشوور معوادل     لومتریدر ک یواحد دام 002استان، 

 یلواا توراک  بوات    (.05) مربع است لومتریدر ک یواحد دام 84

. دهود افوزایش موی  هوا  نآ نیاحتموال انتشوار را در بو    وانا ،یح

از مناطق مختلف کشوور بوه    نیکوچ نش ریتردد عشا ،نیهمچن

بوات بوودن   در  زیو عامل ن نیا دیشا باشد.میاستان لرستان بات 

، دخیول  لرستان و مناطق مطالعه شدهاستان در  یآلودگ زانیم

در نقواط مختلوف    وعیشو  زانیو مشاهده شده در م تفاو . باشد

و  یچگوونگ  ،ییایو جغراف تیموقع یبه گوناگون توانیجهان را م

شوده، فصول   گرفتوه   هوای نوع و تعداد نمونه ،ینوع روش بررس

نسنت  زیآلوده ن ریآلوده و غ هایگله نیدر ب یرگیسال و نمونه

بات  مطالعهسق  در مناطق مورد  زانیم که نیداد. با توجه به ا

 یگور ید قیو کوه در تحق  شوود یم شنهادیپ(، 19و  0) باشدیم

سق  شوده   هاینیدر جن یبورنت الیکوکس یاقدام به جستجو

مطالعوا  پراکنوده انجوام     جینتا گردد. Nested-PCRبا روش 

 یموار یب کیو احتماتً  و،یکه تب ک دهدینشان م رانیشده در ا

 و  وانا یح یسالمت دیو نقش آن در تهد بوده رانیدر ا کیاندم

مووارد   زیو عدم تموا  ینیموارد تحت بال فراوانیدلیل  انسان، به

دسوت   ارینفلوانزا، بسو آو  تتب مال رینظ هایییماریاز ب ینیبال

 . (00، 01، 02، 18، 19، 5، 1) ک  گرفته شده است
 

 یريگجهينت
در  ویو عامل توب ک  وعیکه ش دهدیحاضر نشان م یمطالعه

 بوه تزم اسوت   نیبنوابرا  .نسنتاً قابل توجه اسوت  ،بزها تیجمع

توسو  دامپزشوکان و    ،از عوامل مسنب سق  در بز یکی عنوان

 ون،یناسو ی. واکسردیمورد توجه قرار گ یگااران بهداشتاستیس

محسووب   یموار یو کنتورل ب  یریشوگ یدر پ یمهم اریعامل بس

 ،به ظاهر سوال   یمطالعه نشان داد که بزها نیا جی. نتاگرددیم

 نیو د. با اننقش داشته باش یبورنت الیکوکسدر انتقال  توانندیم

بوا   یلو یمطالعوا  تکم انجام  ،یآلودگ قیدق یبررس یبرا ،وجود

بوه منظوور    ،یطرفو  از ، ضوروری اسوت.  شوتر یب یتعداد نمونوه 

و  یوانیو ح هوای تیو جمع نیاز انتشار عفونوت در بو   یریشگیپ

 ییبوات  تیاز اهم ،بز هایدر گله سیوزیکنترل کوکسل ،یانسان

در  یبوورنت  الیکوکسو که  جاییاز آن ،نچنیبرخوردار است. هم

درجوه   90 ایو  قهیدق 12به مد   گرادیدرجه سانت 21حرار  

 ریمصورف شو   رود،یمو  نیبو  زا ،هیو ثان 15به مود    گرادیسانت

 یاز آلوودگ  یریشوگ یمؤثر پ هایاز راه یکی تواندیم زهیپاستور

 کنندگان باشد.مصرفبین در  یباکتر نیا

 دتوانو یبوز مو   ریپژوهش نشان داد که شو  نیا جینتا ،کل در

باشد. با توجه  رانیدر ا یبورنت الیکوکس یاز مخازن بالقوه یکی

 یکه فصل و منطقوه، رو   یابییبه اطالعا  به دست آمده در م

 دارد. ریتأث ،دفع شده یباکتر زانیم
 

 يو قدردان تشکر
مقطووع  ییدانشوجو  یناموه انیووپوژوهش، برگرفتوه از پا   نیو ا

پوژوهش بور خوود واجوب      انیو . مجرباشود یارشد م یکارشناس

 هوای یموار یب یپژوهشکده یکه از مساعد  و همکار دانندیم

 ،کتنووهیمشووترک دانشووگاه شووهرکرد، سوورکار خووان  مهنوودس  

مشوترک کوه در انجوام     هوای یموار یب یکارشناس پژوهشکده

 ،نینمودند و همچن یاریما را  PCRو  DNAمراحل استخراج 

 وندینیمهندس ز ،شهر معموتن یمرکز جهاد کشاورز تیریمد

ول امووور دام، کووه مووا را در  ؤرشوونو مسوو یو مهنوودس مجتنوو

و تشوکر بوه عمول     ریتقود  ،نمودند همراهی هانمونه آوریجمع

 .آوردند
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