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چکیده
کوکسیال و  بورگدورفري بورلیا دو باکتري گرم منفی يوسیلهه ببه ترتیب کههستند  یمشترک هايکیو بیماريتبوالیمبیماري

هاي ارجاعی به در سگکوکسیال بورنتیو  بورگدورفري بورلیاسرمی ي حاضر بررسی شیوعهدف از مطالعه.شوندایجاد می بورنتی
و  ، نژاداز جنسسگ ارجاعی به بیمارستان  قالده 182هاي سرمی از نمونه. بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز بود

آوري شده با هاي جمعداده.ارزیابی شدند بورلیا بورگدورفري و کوکسیال بورنتیآوري شد و با روش االیزا از نظر جمعسنین مختلف 
شیوع سرمی هر دو بیماري تب.ارزیابی شدندویتنی و مانآزمون کولموگروف اسمیرنوف و16ينسخه SPSSافزار استفاده از نرم

شیوع سرمی تب کیو و بیماري  ،بررسی حاضر نشان داد.بود) درصد 0–7/2درصد 95ي اطمینان فاصله(درصد  55/0کیو و الیم 
نقش بارزي  مشتركهاي ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز ناچیز است و این حیوان در اپیدمیولوژي این دو بیماري الیم در سگ

.ندارند و بایستی به منظور روشن شدن وضعیت اپیدمیولوژیک بیماري حیوانات دیگر منطقه مد نظر قرار بگیرند

مشترك بیماريبیماري الیم، تب کیو، شیوع، سگ، : يکلیدکلمات 

مقدمه
طور ه باشند که بهایی میبیماريمشتركهاي بیماري.

این .  طبیعی بین انسان و حیوانات قابل انتقال هستند
ها یکی از معضالت اصلی بهداشتی کشور بیماري

صورت  شوند و سالیان متمادي است که به محسوب می
مالی عظیمی از کشور را به  یک مشکل، منابع انسانی و

تب کیو یک بیماري مشترك با .دهندخود اختصاص می
ايگسترش جهانی است که توسط باکتري گرم منفی، میله

ایجاد  کوکسیال بورنتیداخل سلولی اجباري به نام  و
و  استجزء عوامل بیوتروریسم  کوکسیال بورنتی. شودمی

هاي در سگ منجر به سقط، زایمان زودرس و تولد توله
Angelakis(شودضعیف می and Raoult 2010, Greene
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 وندوکاردیت و پریکاردیت آو طحال، کبد، التهاب کوتاه
 بیماري الیم نیز در انسان با.شودمی مشخصمننژیت 

اختالالت پوستی، قلبی،  و هایی مشابه آنفلوانزا نشانه
تشخیص عفونت . شودمفصلی و عضالنی مشخص می

در سگ از طریق بورلیا بورگدرفريو  کوکسیال بورنتیبه 
ایمونوفلورسانس هاي سرولوژیک نظیر االیزا و روش
 Ettinger and Feldman 1995, Greene(استپذیر امکان

لزوم هاي مشترك وبیماريبا توجه به اهمیت .)2012
-ها و هماز آناطالع رسانی و ارتقاي سطح آگاهی جامعه 

با توجه به این که سگ به عنوان مخزن بیماري الیم چنین 
کارشناسان باشد و حتی برخی از و تب کیو مطرح می

عنوان نگهبان این دو بیماري ه بهداشتی معتقدند که سگ ب
براي انسان مطرح است و براي تعیین ظهور بیماري در 

 .Joppert et al(انسان در یک منطقه بایستی پایش شود

انجام  در این زمینهدر ایراناندکی، اما مطالعات )2001
همکاران ، حنیفه و 1387بد و همکاران يریبش(شده است

به منظور تعیین شیوع  حاضر بررسی بنابراینو  )1392
هاي ارجاعی به سرمی بیماري الیم و تب کیو در سگ

بیمارستان دامپزشکی اهواز انجام گردید تا نقش 
اپیدمیولوژیک این حیوان براي این دو بیماري مشترك در 
منطقه مشخص شود و اطالعات الزم براي سیاست 

.چنین تحقیقات بعدي فراهم شودمگذاران بهداشتی و ه

مواد و روش کار
 و کوکسیال بورنتیبادي ضد جهت بررسی حضور آنتی

هاي ارجاعی به سگدر سرم بورلیا بورگدورفري
با رضایت صاحب حیوان، ، بیمارستان دامپزشکی اهواز

 يدر این تحقیق نمونه. آوري شدهاي خون جمعنمونه
تا  1392زمانی آذر ماه يقالده سگ در فاصله 182سرم 

و مورد بررسی قرار  آوري شدهجمع 1393اردیبهشت ماه 
ها شامل سن، مشخصات سگ برداريهنگام نمونه. گرفتند

 ثبتروي بدن، و وجود کنه ، محل نگهدارينژاد، جنس
.شد

 بورنتیکوکسیال راي ردیابی بکیت االیزاي استفاده شده 
این کیت بر اساس  .بودفرانسه  ID.vetشرکت ساخت

-الیزاي غیر مستقیم طراحی شده و قادر به شناسایی آنتی

در سرم و پالسماي انسان  کوکسیال بورنتیضدهاي بادي
کیت االیزاي . باشدهاي حیوانات مختلف میو گونه

ساخت  بورلیا بورگدورفري استفاده شده جهت ردیابی
NOVAشرکت  TEC آلمان بود که بر اساس االیزاي

این کیت قادر به شناسایی  .غیرمستقیم طراحی شده است
IgG  باشدمی در سرم سگ بورلیا بورگدورفريضد .

هاي شرکت يانجام آزمایش االیزا طبق توصیه لمراح
هاي حفره 1میزان جذب نوري انجام گرفت و سازنده

 .قرائت و ثبت گردیدنانومتر  450پلیت در طول موج 
 S/Pمقادیر کیتيهاي سازندهشرکتبق دستورالعمل ط

 محاسبه گردید و بیماري الیم واحد نواتک تب کیو و
به این  .موارد مثبت، مشکوك و منفی مشخص گردید

مطابق فرمول زیر محاسبه و بر اساس  S/Pدرصد  ،منظور
 S/Pهایی کهنمونه. تفسیر نتایج صورت گرفتS/Pدرصد 

از نظر آلودگی  ،بودنددرصد 40تر یا مساويها کمآن
 40تر ازها بیشآن S/Pهایی کهنمونه. منفی تلقی گردید

-نمونه ،، مشکوكبوددرصد 50تر یا مساوي و کم درصد

تر یا مساوي و کم درصد 50تر از ها بیشآن S/Pهایی که 
تر از بیشها آن S/Pهایی که مثبت و نمونهبود،درصد 80
.در نظر گرفته شدندمثبت قوي بود درصد 80

S/p =
OD sample − OD negative control

OD positive control − OD negative control × 100

 NTUاگر  : صورت زیر محاسبه گردیده بواحد نواتک
تر از کم NTUاگر ، نمونه مشکوك بود9-11بین  ينمونه

مثبت تلقی ،بود11تر از نمونه منفی و اگر بیشبود 9
. گردید

Nova tec Unit = absorbance value × 10
Cut off

1- Optical Density
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 SPSSافزار آوري شده با استفاده از نرمهاي جمعداده
به . به طور توصیفی و تحلیلی بررسی شدند 16ينسخه

و 1ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوفداده تحلیلمنظور 
.گردیداستفاده 2مان ویتنی

نتایج 
هاي تحت بررسی به میانگین و انحراف معیار سن سگ

فراوانی . بود )ماه 102دامنه (ماه  85/21و  35/26ترتیب 
 7/46تحت بررسی به ترتیب  يهاي نر و مادهنسبی سگ

. بود) نمونه 97(درصد  3/53و ) نمونه 85(درصد 
هاي سگفراوانی نسبی نگهداري در مکان باز و بسته در 

 2/46و ) نمونه 98(درصد  8/53تحت بررسی به ترتیب 
هاي فراوانی نسبی نژاد در سگ. بود) نمونه 84(درصد 

، ژرمن )نمونه 50(درصد  5/27تحت بررسی شامل تریر 
درصد  8/8، دوبرمن پینچر )نمونه 38(درصد  9/20شفرد 

، گریت دین )نمونه 13(درصد  1/7، پکینز )نمونه 16(
، باکسر )نمونه 2(درصد  1/1، شیتزو )نمونه 5(درصد 7/2
 2(درصد  1/1، سیبرین هاسکی )نمونه 5(درصد  7/2

 7/2، اشپیتز )نمونه 2(درصد  1/1، البرادور رتریور )نمونه
و مخلوط ) نمونه 2(درصد  1/1، بولداگ )نمونه 5(درصد 

هاي مورد کدام از سگدر هیچ. بود) نمونه 42(درصد  23
ها و از جمله گوش بدن کلی ياز معاینهپس مطالعه 

.یت نشدؤها کنه رچشم
هاي نمونهتب کیو در S/Pمیانگین و انحراف معیار 

 1در نمودار. درصد بود 3/13و  13/11سرمی به ترتیب 
و فراوانی موارد منفی و مثبت  S/Pتوزیع فراوانی مقادیر 

آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان .ارائه گردیده است
باشد نمیمتقارن S/Pداد که توزیع مشاهدات مربوط به 

)001/0P<.(هاي تحت شیوع سرمی تب کیو در سگ
) نمونه 182نمونه از  1(درصد 55/0بررسی به طور کلی 

این نمونه . بود) درصد 0-7/2%95اطمینان يفاصله(
ماهه بود که در  8مثبت مربوط به یک سگ نر مخلوط 

مشکوك  ينمونه 5چنین هم.شدمحیط باز نگهداري می
ساله  5/1ماهه ماده و  10شامل دو قالده سگ ژرمن شپرد 

ماده  يساله 1پکینزنر که در محیط باز، یک قالده سگ 
نر که  يساله 2که در محیط بسته، یک قالده سگ دوبرمن 

ماده که  يساله 5/2در محیط باز و یک قالده سگ اشپیتز 
-در سگS/Pسطح . بود ،شددر محیط باز نگهداري می

شدند میهایی که در مکان باز نسبت به بسته نگهداري
تر بودداري بیشطور معنیه ب) 5/8و  4/13به ترتیب (
)05/0P<.(.

هاي تب کیو در سگ S/Pتوزیع فراوانی مقادیر  :1نمودار
ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز

 بیماري الیم واحد نواتکمیانگین و انحراف معیار 
در نمودار . بود 95/1و  76/2هاي سرمی به ترتیب نمونه

توزیع فراوانی مقادیر واحد نواتک و فراوانی موارد 2
آزمون  .منفی، مشکوك و مثبت ارائه گردیده است

کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که توزیع مشاهدات 
).>001/0P(باشد نمیمتقارنمربوط به واحد نواتک

هاي تحت بررسی به شیوع سرمی بیماري الیم در سگ
 يفاصلهبا ) (نمونه 182نمونه از  1(درصد 55/0طور کلی 

مثبت  ياین نمونه. بود) درصد 0- 7/2، %95اطمینان
ماهه بود که در محیط  7مربوط به یک سگ نر گریت دین 

مشکوك شامل یک  يدو نمونه. شدبسته نگهداري می
شد و ساله که در محیط بسته نگهداري می 2نر سگ تریر

1- Kolmogorov-Smirnov test
2- Mann Whitney test
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ساله که در محیط بسته  5/4نر دیگري یک سگ تریر
.بود ،شدنگهداري می

بیماري الیم در توزیع فراوانی مقادیر واحد نواتک :2نمودار 
هاي ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهوازسگ

بحث 
در پژوهش حاضر براي اولین بار شیوع سرمی تب کیو 

بیماري  دوهاي خانگی به عنوان و بیماري الیم در سگ
بالینی متنوع در  يبا گسترش جهانی و چهره مشترك

این  به. جنوب غربی ایران مورد بررسی قرار گرفت
قالده سگ ارجاعی  182سرمی از تعداد  ينمونه ،منظور
ضدبادي حاضر نشان داد که آنتی يمطالعه.گردیدتهیه 

هاي ارجاعی به بیمارستان در سگکوکسیال بورنتی 
هرچند شیوع سرمی  ،دامپزشکی اهواز قابل ردیابی است

در همسو با این مطالعه . است) درصد 55/0(آن ناچیز 
 2417يانجام گرفته در غرب استان مازندران رو یبررس
 135انسان،  نفر 120(خون  ينمونه 447سخت و  يکنه

قالده سگ  20س بز، أر 6س گاو، أر 102س گوسفند، أر
 چیه، PCRکیبا استفاده از تکن) یغیجوجه ت قطعه10و 

بد و همکاران يریبش(شده استن شگزار یمثبت ينمونه
هاي ی در ایتالیا در سگسرم وعیشچنین هم).1387

درصد  35و  87/0به ترتیب  هاآندار  و صاحبان صاحب
Baldelli(گزارش گردیده است  et al. 1992.(Marrie  و

در کوکسیال بورنتیی سرم وعیش1985در سال  همکاران
را بررسی نمودند ، گربه، گاو، گوسفند و بزدر سگکانادا 

، 1/24شیوع سرمی به ترتیب صفر،  که و نشان دادند
درصد است و نتیجه گرفتند گربه و گاو  7و  7/6، 8/23

عنوان مخزن این عامل ه برخالف سگ، گوسفند و بز ب
ی در سرم وعیش .منطقه مطرح هستند آنبراي انسان در 

هاي ارجاعی به بیمارستان و ولگرد به کالیفرنیا در سگ
Willeberg(ه است بوددرصد  48و  66ترتیب  et al. 

ایمونوفلورسانس  به روش ی تب کیوسرم وعیش.)1980
، سنگال، ساحل عاج، گینه فرانسه و در فرانسه غیرمستقیم

و صفر درصد 8/9،6/11،3/8،2/5مارتنیک به ترتیب
در تماس با  يهادر سگ وعو شی استگزارش گردیده 
که با  ییهاو در سگ درصد 4/32نشخوارکنندگان 

Boni(است  بودهدرصد  4ند اهنشخوارکننده تماس نداشت

et al. 1998 .( رأس گاو و  2181در بررسی که روي
در نیوزلند انجام گرفته  1993قالده سگ در سال  12556

Hilbink(تمام موارد منفی بوده است  et al. 1993 .(
درصد بوده  15شیوع سرمی تب کیو در ژاپن در سگ 

´Nakoune(است  et al. 2004(.
در  تب کیو هاي مشاهده شده در شیوع سرمیتفاوت

تواند به علت حجم نمونه، روش مناطق مختلف جهان می
استفاده از  يتشخیصی، محل نگهداري، مدیریت و نحوه

این پژوهش هاي ارزیابی شده در سگ. ها باشدسگ
توجه  هاو از نظر تغذیه و بهداشت به آن هخانگی بود

در تماس با نشخوارکنندگان مخزن،  شد ومی بسیاري
 لذا شیوع سرمی ،هاي ناقل نبودندحیوانات وحشی و کنه

در رسد به نظر میو  بود تر از حد انتظارپایین هادر آن
.باشندنداشته انتقال آلودگی به انسان نقش قابل توجهی 

درشیوع سرمی الیم 1392حنیفه و همکاران در سال 
هاي ساحلی گله یا نگهبان در استانقالده سگ  273

هاي درصد و در استان 1/8را دریاي خزر به روش االیزا
 22و  2/2گیالن، مازندران و گلستان به ترتیب صفر، 

شیوع سرمی با  گزارش نمودند و نشان دادنددرصد 
میانگین دماي ساالنه و رطوبت نسبی ارتباط مستقیم و 

دار و با میانگین بارش، تعداد روزهاي یخبندان معنی
در بررسی . رددار داساالنه ارتباط معکوس و غیر معنی
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درصد بود که با  55/0حاضر شیوع سرمی الیم در اهواز 
این . ودشیوع سرمی در گیالن و مازندران تقریباً همسو ب

تواند به نامناسب بودن می وزشیوع سرمی ناچیز بورلی
دماي این منطقه براي فعالیت کنه ایکسودس و رسیدن دما 

گراد در فصول گرم باشد به سانتی يدرجه 50به بیش از 
طوري که مشخص شده است ایکسودس ریسینوس براي 

و  8اندازي و خروج از تخم به ترتیب به دماي پوست
گراد نیاز دارد و دماي مناسب براي سانتی يرجهد 11-10

و  10-22، 15- 27فعالیت الرو، نوچه و بالغ به ترتیب 
Gray(گراد است سانتی يدرجه 25-18 et al. 2009, 

Lindgren and Jaenson TGT البته بایستی به ). 2006
هاي تحت بررسی و انجام اقدامات خانگی بودن سگ

بهداشتی منظم توسط صاحب سگ و عدم مجاورت با کنه 
هاي تمام سگ بدنی نیز توجه نمود، به طوري که در بازرسی

چنین در بررسی انجام هم. تحت بررسی، کنه رویت نشد
هاي سگ 1392در سال  گرفته توسط حنیفه و همکاران

ها و ها با کنهتماس آنهاي گله بودند که مورد نظر سگ
تر ي حاضر بیشهاي مورد مطالعهمحیط نسبت به سگ

.بود
در در آالباما  الیم همسو با بررسی حاضر شیوع سرمی

درصد گزارش  7/1ارجاعی به مراکز درمانی  هايسگ
Wright(گردیده است  et al. 1997(  3/2و در کالیفرنیا 

جغرافیایی، سن،  يآلودگی با منطقه کهدرصد بوده است 
ارتباط نداشته است  نیز جنس، نژاد و شکل زندگی

)Olson et al. 2000.(ظاهراً سالم در  هايدر بررسی سگ
بورلیا بورگدورفريآلودگی به میزان شیوع سرمی ،آلمان

Wittenbrink(ه استدرصد گزارش گردید 2/7 et al. 

درصد گزارش گردیده است و  9/3در سوئد  و )1996
گیري، نشان داده شده است آلودگی بر خالف سال نمونه

 .Egenvall et al(جنس، نژاد و فصل با سن ارتباط دارد

2000 .(Ciceroni شیوع سرمی 1997در سال و همکاران 
و همکاران  Pejchalovaو در بولیوي را صفر درصد  الیم

درصد گزارش  5/6در جمهوري چک  2006در سال 
شیوع سرمی در اسلواکی، جمهوري چک و .نمودند

درصد، گاو 5/26درصد، اسب  5/33لهستان در سگ 
 8/17جوندگان ،درصد 6/16درصد، گوسفند  5/22

 7/40عنوان یکی از مخازن باکتري ه و در آهو ب درصد
 .Stefancikova et al(گزارش گردیده است درصد

قالده سگ با عالیم  160شیوع سرمی الیم در.)2008
قالده سگ بدون عالیم گلومرونفریت  62گلومرونفریت و 

گزارش شده درصد  15درصد و  58در سوئد به ترتیب 
Gerber(است  et al. 2007 .(هاي در سگالیم شیوع سرمی

هاي و سگهاي منتقله از طریق ناقلمشکوك به بیماري
 2/0و  5/0ها به ترتیببیماريغیر مشکوك به چنین 

و  18هاي شکاري و خانگی به ترتیب در سگ ودرصد 
Goossens(ه استدرصد گزارش گردید 17 et al. 2001, 

Cardoso et al. 2012(. شیوع سرمی الیم در اسپانیا و
و در ترکیه در سگ و  درصد 5/2و  10به ترتیب لیتوانی

درصد گزارش شده است 6و  2/23اسب به ترتیب 
)Berzina and Matise 2013, Sobrino and Gortazar 

2008, Bhide et al. 2008(. درشیوع سرمی در برزیل 
درصد گزارش گردیده و نشان داده شده است  7/9ها سگ

داري ندارد، اما در آلودگی با سن و جنس ارتباط معنی
طور ه تماس با کنه داشتند آلودگی ب يهایی که سابقهسگ
ایی را که چنین سابقه بودهایی تر از سگداري بیشمعنی

Joppert(نداشتند  et al. 2001 .(در  الیم شیوع سرمی
هاي درصد بوده است و آلودگی در سگ 6/11اسپانیا 

Merino(تر بوده استشکاري و چوپان و ولگرد بیش et al. 

آندمیک  يدر نیوجرسی به عنوان یک منطقهو )2000
درصد گزارش گردیده است و مشخص  7/34بیماري 

داري بین محل زندگی، سن و شده است ارتباط معنی
سگ و آلودگی وجود  يداشتن فعالیت خارج از خانه

Schulze(ندارد  et al. 1987 .(Falco  در سال و همکاران
در نیویورك که بیماري  الیم در سگ شیوع سرمی 1993

درصد گزارش نمودند و  2/49را به صورت آندمیک است
جغرافیایی ارتباط  يمشخص کردند که آلودگی با منطقه

قالده سگ در  277شیوع سرمی در  .داري داردمعنی
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 يدرصد بوده است و شیوع با فراوانی کنه  152رودایسلند
داري داشته نگهداري سگ ارتباط معنی يدر منطقه 2آهو

آلودگی برخالف سن، جنس و فصل با نژاد ارتباط  و است
Hinrichsen(داشته است  et al. 2001 .( اختالف مشاهده

علت تفاوت در ه تواند بهاي انجام شده میشده در بررسی
میزان آلودگی کنه، روش تشخیصی، حجم  فراوانی و

سگ و تماس با کنه  ينمونه، میزان فعالیت خارج از خانه
.و وضعیت بهداشتی باشد

شیوع سرمی تب کیو و  که بررسی حاضر نشان داد
هاي خانگی ارجاعی به بیمارستان بیماري الیم در سگ

دامپزشکی اهواز ناچیز است و این حیوان در اپیدمیولوژي 
نقش بارزي ندارند و بایستی به  مشتركبیماري  دوین ا

منظور روشن شدن وضعیت اپیدمیولوژیک این دو بیماري 
.حیوانات دیگر منطقه مد نظر قرار بگیرند

تشکر و قدردانی
اجراي این تحقیق تشکر و قدردانی  يتأمین هزینهخاطر ه نویسندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز ب
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Seroprevalence of Lyme disease and Q fever in referred dogs to 
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Abstract 
Lyme disease and Q fever are zoonotic diseases caused by two gram negative bacteria,

Borrelia burgdorferi and Coxiella burnetii, respectively. The aim of this study was to 
determine the seroprevalence of Borrelia burgdorferi and Coxiella burnetii in the referred 
dogs to Veterinary Hospital of Shahid Chamran University of Ahvaz. Serum samples from 
182 dogs referred to Veterinary Hospital with different sex, race and age was collected and 
examined by ELISA assay. The collected data was analyzed by using SPSS version 16 and 
Kolmogorov-Smirnov and Mann Whitney tests. Seroprevalence of both Q fever and Lyme 
disease was 0.55% (95% CI: 0-2.7%) The present study showed seroprevalence of Lyme 
disease and Q fever in the referred dogs to Veterinary Hospital of Ahvaz is negligible and 
these animals do not have an important role in the epidemiology of these two diseases. For 
clarification of the epidemiological situation, other animals must be considered.
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