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Abstract 
 

Background and purpose: Coxiella burnetii infection (causative agent of Q fever) is a public 
health problem and a zoonotic disease with a global prevalence. The importance of zoonotic diseases and their 
impact on the health of people in a community is undeniable. The aim of this study was to investigate the 
prevalence of Coxiella burnetii in hard ticks isolated from livestock in different parts of South Khorasan, Iran. 

Materials and methods: In summer 2019, ticks were collected from cattle, sheep, camels, and 
goats in five counties of South Khorasan province. The genus and species of hard ticks were identified after 
isolation from livestock. Nested-PCR was used to identify the bacterial genome. 

Results: We identified two genera and six species, including Rhipicephalus sanguineus (41. 3%), 
Hyalomma detritum (8.9%), Hyalomma marginatum (2.2%), Hyalomma anatolicum (3.3%), Hyalomma 
asiaticum (0.9%), Hyalomma dromedarii (33.5%), and Hyalomma spp. (3.7%). Hyalomma nymphs (n=11, 
4.1%) and Rhipicephalus nymphs (n= 3, 1.1%) were also identified. In the present study, none of the samples 
were infected with Coxiella burnetii. 

Conclusion: The present study revealed that South Khorasan province is free from epidemic and 
endemic foci of Coxiella burnetii. 
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  ـدرانـــازنـــی مـکـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )42- 52(    1400سال    مرداد    199سی و یکم    شماره دوره 

  43      1400، مرداد  199، شماره یکم مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                    دوره سی و              

 پژوهشی

فون کنه هاي سخت دامی و شناسایی مولکولی باکتري  تعیین
در  بالقوه بیماري تب کیو ناقلین در آن ها به عنوان کوکسیال بورنتی

 استان خراسان جنوبی
  

         1امیرسجاد جعفري
        2مهدي راسخ

        3امیرمسعود جعفري نوزاد
  1سحر اسدالهی زوج
        4داریوش سعادتی

        5فائزه فقیهی
        7و6زکیه تلمادره اي 

         8اسداهللا حسینی چگنی
  9منیژه روحنواز

  چکیده
بیماري تب کیو) یــک مشــکل بهداشــت عمــومی و یــک بیمــاري (عامل  بورنتی کوکسیالآلودگی با  و هدف: سابقه

غیرقابل انکار مت افراد جامعه، بر سال هاآنو تأثیر  هاي زئونوزاهمیت بیماري مشترك بین انسان و دام با شیوع جهانی است.
هــاي منــاطق مختلــف هاي سخت جــدا شــده از دامدر کنه بورنتی کوکسیالهدف مطالعه حاضر بررسی شیوع باکتري است. 

  جنوبی است.خراسان 
 هايي از دامبردارنمونه 1398 بستاندر تا یشهرستان استان خراسان جنوب 5در در این مطالعه مقطعی،  ها:مواد و روش

 .، مورد شناسایی قرار گرفتهاجداسازي از دامهاي سخت پس از کنه. جنس و گونه صورت گرفت ، گوسفند، شتر و بزگاو
  براي شناسایی ژنوم باکتریایی استفاده شد. Nested-PCRتکنیک 

 هیالومــا ،درصــد) 8٫9( دتریتیــوم هیالومــا ،)درصــد 3/41( ســانگوئینوس ریپیســفالوسشامل  گونه6 جنس و 2 ها:یافته
 ودرصد)  5/33( درومداري هیالوما ،درصد) 9/0(آسیاتیکوم هیالوما ،درصد) 3/3( آناتولیکوم هیالومادرصد)،  2/2( مارژیناتوم

نیز در  ریپیسفالوس) نمف درصد 1/1عدد ( 3و  هیالوما) نمف درصد 1/4عدد ( 11شناسایی شد. درصد)  7/3( هاهیالوما سایر
  .مشاهده نشد خراسان جنوبیدر استان  کوکسیال بورنتیبه آلوده  اينمونه کنههیچ مطالعه حاضر  در. نمونه ها شناسایی شدند

 هاي اپیدمیکوجود کانون نظر از خراسان جنوبیاستان  ،حال حاضرکه در دهدنتایج مطالعه انجام شده نشان می استنتاج:
  پاك است. هاکنه در کوکسیالبورنتیباکتري  اندمیک و

  

  هاي سخت، تب کیو، خراسان جنوبیزئونوتیک،کنه ،کوکسیال بورنتی لیدي:واژه هاي ک
  

  مقدمه
یــک بیمــاري ) Q fever( "تب کوئري"یا  کیو تب

در  1937مشترك انسان و دام است که اولین بار در سال 
 ها پیش بــه عنــوانکه از مدت کیو تب د.شاسترالیا توصیف 

  ري ـاکتـب توسط ده است،ــشه ـاختـاري نادر شنـیک بیم
  

مپزشکی دانشگاه زابل، :زابل -مهدي راسخ مولف مسئول:   :mrasekh@uoz.ac.ir E-mail                  دانشکده دا
  . دانش آموخته دکتري حرفه اي دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی زابل، زابل، ایران1
  ، ایرانگروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل ،ستادیار. ا2
  . دانشجوي دکتري عمومی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران3
مپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران ،استادیار .4   گروه تغذیه و اصالح نژاد دام، دانشکده دا
  ، تهران، ایرانعلوم پزشکی ایراندانشگاه ، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی ،استادیار پژوهشی زیست شناسی. 5
  تهران، تهران، ایران پزشکی علوم بهداشت، دانشگاه دانشکده ناقلین، با مبارزه و پزشکی شناسی حشره گروه ،. دانشیار6
 ایران ساري، . دانشگاه راهیان نوین دانش ساري،7
  ایران پزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان، لرستان، گروه گیاه ،استادیار. 8
 تهران، تهران، ایران پزشکی علوم بهداشت، دانشگاه دانشکدهباکتري شناسی پزشکی، . کارشناس ارشد 9
 : 13/2/1400تاریخ تصویب :             11/12/1399تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            6/12/1399 تاریخ دریافت  
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  یسخت دام يها¬فون کنه نییتع
 

  1400، مرداد  199دوره سی و یکم، شماره           مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                 44

 اريگســتره جغرافیــایی بیمــ شود.ایجاد می کوکسیال بورنتی
(بــه جــز  بسیار زیاد و تقریبا از تمامی منــاطق کــره زمــین

سلولی  داخلاین انگل  .)2،1() گزارش شده استوزلنـدین
هــایی همچــون علفخـــواران اهلـــی، حیوانـــات میزبان از

مهرگـانی مانند خـانگی، پرندگان، خزنـدگان و حتـی بـی
ها جدا شده است. اگرچه علفخـــواران اهلـــی ماننــد کنه

در  کوکســیال بــورنتی، گـاو وگوسـفند مخازن اصــلی بز
ها) نیز در انتقـال بندپایان (اغلب کنه، شوندنظرگرفته می

 . بیماري)2،3(بیماري بـه انسـان نقـش مهمی برعهده دارند
هــاي آلــوده بــه انســان عموما از طریق استنشاق آئروســل

 در اثر وزش کوکـسیال بـورنتیجایی هشود. جابمنتقل می
هاي انسانی کیلومترهــا دهد و بروز عفونتباد نیز رخ می

ایــن  .)4(هاي ابتــدایی نیــز محتمــل اســتدورتر از کانون
 بیماري با طیف عالیم گسترده، از بدون عالمت تا کشــنده،

در انسان به خصوص افراد دچــار  کیو شود. تبظاهر می
اي قلب، داراي نقــص ایمنــی و زنــان هاي دریچهبیماري
 هبــعنوان یک بیماري حاد (پنومونی) یا تواند بهمیباردار 

 صورت انــدوکاردیت)صورت یک بیماري مزمن (عمدتاً به
. ظهــور عالئــم بیمــاري ناگهــانی اســت و )6،5(ظاهر شود

ورد کــه آتوان آن را نوعی بیماري شغلی بــه حســاب می
ــرورشبــه ــراد طــور معمــول در پ دهنــدگان حیوانــات، اف

هــا، کشــتارگاهاي تولیــد شــیر، مشغول به کــار در واحــده
ــراد شــاغل در آزمایشــگاه ــا اف ــه چــرم و ی مشــاهده  کارخان

 2تــا  1شود. درصد مرگ و میــر در جمعیــت انســانی می
(از  کوکســیال بــورنتی .)7،5،2(درصد گزارش شده اســت

 لژیونال، راسته جی پروتوباکتریا، رده پروتوباکتریاشاخه 
ل گــرم منفــی یک کوکوباســی )هاکوکسیالسهو خانواده 

 هاي یوکــاریوتیدرون سلولی است. این ارگانیسم در سلول
 بــورنتی الکوکســیجدایــه از  32شــود و تعــداد تکثیر می

بنــدي شــده گــروه مجــزا تقســیم 6شناسایی شده کــه در 
ــت ــدگی .)8،5(اس ــه زن ــورنتی چرخ ــیال ب ــامالً  کوکس ک

 اما انواع واریانت هاي ســلولی کوچــک مشخص نیست،
(SCV) هاي سلولی بزرگو واریانت عفونت زا (LCV) 

هاي الکترونی فعال متابولیکی به سادگی با میکروسکوپ

هــاي کوچــک در برابــر قابل تشخیص هســتند. واریانــت
ماننــد فشار و حرارت مقاوم هستند و در محیط زنــده مــی

هــا یــا در مونوســیت هــاي بــزرگواریانــت در حالی کــه
فرم باکتري از  دوهر  .شودماکروفاژهاي میزبان تکثیر می

شــوند. پــس از تکثیــر و طریق تقسیم دوتایی تکثیــر مــی
افزایش تعداد بــاکتري درون ســلول، آلــوده شــدن ســایر 

 ها با خروج باکتري به وسیله لیز سلولی یــا اگزوســیتوزسلول
  .)9،7،2(از سلول آلوده اتفاق می افتد

عنــوان یــک بیمــاري نوظهــور در جهــان تب کیو به
 نکــهیو ا کیولوژیدمیــاختالفــات اپ لیلبه دمطرح است. 

از  ویک تب وعیش، استقابل گزارش چقدر دقیق  يماریب
عنــوان  به .)5(است ریمتغ اریبس گریکشور به کشور د کی

 کیــبه  متحده االتیدر ا 1999در سال  ابتدا ویمثال، تب ک
ــاریب ــد يم ــزارش تب ــل گ ــد لیقاب ــیاري از )10(ش . در بس

جمعیت انسانی گــزارش  بیماري درکشورهاي آفریقایی 
دهنده گسترده بودن وســعت بیمــاري شده است که نشان

 نیبدر هلند . )11(باشددر منطقه جغرافیایی قاره آفریقا می
از  شیبــا بــ شــیوع گســترده بیمــاري 2010و  2007 يهاسال

در کشــورهاي همســایه  .)5(گزارش شدابتال،مورد  4000
پاتوژن از انسان و ایران نیز مانند ترکیه، پاکستان و عراق 

ک ـوان یـــه عنـــده اســت و بـــازي شـــوانات جداســـحی
هاي فرامرزي قابــل تامــل مسئله مهم در گسترش بیماري

با این وجود مطالعات اندکی در ارتباط  .)12–14(باشدمی
با اپیــدمیولوژي ایــن پــاتوژن در انســان و مــواد غــذایی و 

است، فته دار در ایران صورت گرمهره و مهرهمیزبانان بی
طوري که خلیلــی و همکــاران آن را بیمــاري فرامــوش به

خواننــد و از ایــن رو یکــی از بعــدهاي شده در ایران مــی
هــاي اهمیت تحقیق در ارتباط بــا ایــن پــاتوژن در بخــش

  .)2(شودمختلف ایران آشکار می
هــاي انگــلتــرین مهــم ،اقتصــاديهــا بــه لحــاظ کنه

 به واسطهیادي که دلیل مشکالت زباشند و بهمیی خارج
کننــد بــه ها و حیوانات ایجاد مــیخونخواري براي انسان

ها به عنوان نــاقلین کنه اند.خوبی مورد مطالعه قرار گرفته
 توانندمی کنند وداران عمل میدر بین تمام مهره هاپاتوژن
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  و همکاراني جعفر رسجادیام     

  45      1400، مرداد  199یکم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                    دوره سی و              

 پژوهشی

ــادي از پــاتوژن ــتره زی ــوزوآ، گس ــا را از جملــه پروت ه
. )15(جــا کننــدهجابــ را هــاها، ریکتزیا و ویــروسباکتري
 ايهاي راکی، تب کنــهاي کوههایی از قبیل تب لکهبیماري

دهنده کریمه کنگــو و تــب کیــو ریزيکلرادو، تب خون
شــود. آلــودگی بــه کنــه توسط کنه بــه انســان منتقــل مــی

تواند باعث اختالالت شدیدي از جمله از دست دادن می
 فلجــی هــاي پوســتی وخون، استرس ناشی از گزش، آسیب

در  کوکـــسیال بـــورنتیناقل اصلی  هاي سختشود. کنه
هــاي هــاي کنــهتــرین جــنسمیان حیوانات هســتند. مهــم

انــد از ایکســودس، درماســنتور، آمبلیومــا، سخت عبارت
 هاهمافیزالیس، هیالوما، ریپیسفالوس و بوفیلوس. این کنه

پــس از تغذیــه از خــون میزبــان آلــوده، قـــادر بــه انتقــال 
 کوکـسیال بــورنتی عنـوان مخـزن به وده و همچنینبباکتري 

گونــه  49نیز به حساب می آیند. گزارش شده است کــه 
و  کوکســیال بــورنتیتوانند به طور طبیعی توســط کنه می

هــا آلوده شوند. هرچند کنــه کوکسیالسههاي جنس گونه
نقشی اساسی در انتقال تب کیــو بــین انســان و حیوانــات 

بــاکتري در چرخــه انتقــال طبیعــی ندارند اما براي حفــظ 
  .)17،16،4(ضروري هستند

و  کوکـــسیال بـــورنتیبا علــم بــه زئونوتیــک بــودن 
امکان ایجاد عوارض بالینی خطرنــاك در انســان و بــا در 

هاي جــامع و قابــل اســتناد سیرنظر گرفتن عدم وجود بر
قبلی در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف بررســی شــیوع 

هاي هاي سخت جدا شده از دامکنه در کوکسیال بورنتی
ــوبی ـــافتن  اهلــی اســتان خراســان جن ــا ی انجــام شــد تــا ب

 هــايهـاي آلودگی و تعیین میـزان آلـودگی در کنــهکـانون
هــاي سـخت اطالعــاتی مســتند بــه منظــور تــدوین برنامــه

 بهداشتی در جنوب شرقی ایـران در آینده را ارائه نماید.
هاي سخت نیز مختلف کنه هايعالوه بر این شیوع گونه

  در این مطالعه بررسی شدند.
  

  هامواد و روش
  نمونه گیري

  هــزار  150استان خراسان جنوبی با مســاحت حــدود
  

درجه  57کیلومتر مربع و آب و هواي گرم و خشک بین 
ــا  1و  ــه طــول شــرقی و  57درجــه و  60دقیقــه ت  30دقیق

لی دقیقه عــرض شــما 36درجه و  34دقیقه تا  32درجه و 
 قرار گرفته است. خراسان جنوبی از شمال با اســتان خراســان

هاي یزد، اصفهان و ســمنان، از رضوي، از غرب با استان
هاي سیســتان شرق با کشور افغانستان و از جنوب با استان

مطالعــه  و بلوچستان و کرمان مرز مشترك دارد. در ایــن
 د،گوســفن 302دام شــامل  684از باشد که از نوع مقطعی می

شهرستان استان خراســان  5شتر در  22گاو و  16بز،  344
، عــدد) 60( ، سربیشــهعــدد) 390( جنوبی شــامل بیرجنــد

 عــدد) 90( و قائنعدد)  45(میان  ، درعدد) 99( خوسف
 برداري صورت گرفت.نمونه 1398تاسبتان  بازه زمانی در

هــا در هــاي منتقلــه از آنهــا و بیمــاريافزایش شیوع کنه
م سال خصوصا تابستان باعث شد تا این فصــل فصول گر
هــا از گیــريبــراي نمونــهگیري انتخاب شــود. براي نمونه

گیــري تصــادفی ســاده اســتفاده شــد؛ بــدین روش نمونــه
 صورت که از هر شهرستان حداقل یک روستا به تصادف

واحــد نگهــداري دام بــه صــورت  5الی  3و از هر روستا 
  د.شانتخاب  آوري نمونه کنهتصادفی، جهت جمع

  
  ها کنه و تشخیص جنس وگونه نگهداري آوري، جمعروش 

وش، ـاللــه گــ لهـجمــدن از ـهاي مختلــف بــقسمت
ران، قاعده دم و پشت بــدن، شــکم و نقــاط داراي کشاله 

هــا کــه کنــهپشم مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این
ا بــا «هدنــد، نمونــه«شآوري مــیباید ســالم و زنــده جمــع

هــاي مــوردنظر جــدا و بــه دن دامـاز پــنس از بــ ادهـاستفــ
هاي مخصوص انتقــال داده شــدند و ســپس بــا درون لوله

ــام  درج مشخصــات دام شــامل ســن، جــنس، کــد دام، ن
ظ زنجیــره ـهــا بــا حفــهـآوري کنــعـخ جمـا و تاریـروست

ســرد بــه آزمایشــگاه دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم 
ص نمودن جنس براي مشخ د.ـل شدنـتهران منتقپزشکی 
هــا زیــر هــاي مورفولــوژي کنــهویژگــی ،هاي کنهو گونه

لوپ بررسی و ازکلیدهاي معتبر جهت تشخیص اســتفاده 
  .)18(شد
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  تست هاي مولکولی
  هـــاي صـــید شـــده بـــراي کنـــه از میـــان کنـــه 200

هــا لــه و همــوژن کنهآزمایشات مولکولی انتخاب شــدند.
 Exgenتوســط کیــت اســتخراج  DNAشده و استخراج 

)Gene all(تکنیــک صــورت پــذیرفت. ، کــره جنــوبی 
Nested-PCR  با استفاده از پرایمرهاي اســتفاده شــده در

ــاران ــد و همک ــیري ب ــه بش ــوم  )4(مطالع ــر ژن ــراي ثکثی ب
کنترل مثبت تست، سویه لیوفیلیزه باکتریایی استفاده شد. 

ــک  ــاز ی ــپس  Nine mileف ــل و س ــا فن ــده ب ــته ش کش
  سازي شده بود.خالص
  

  تحلیل داده هاتجزیه و 
 و SPSS23افــــزار داده هـــا بـــا اســـتفاده از نـــرم

GraphPad Prism8  تجزیه و تحلیــل شــدند. رابطــه بــین
 Likelihood Ratio Chi Squareمتغیرها با آزمــون آمــاري 

 درصد بررسی شدند. 95و سطح اطمینان 
  

  یافته ها
 دام 104 دام بررسی شده تنهــا 684در این مطالعه از 

 آلــوده هــايدام از کــه) درصــد 15(بودنــد  آلــوده کنه به
 بــه آلودگی میانگین. شد آوريجمع کنه 269 درمجموع

 هــايکنه کل از. باشدمی 39/0 با برابر دام راس هر براي کنه
 89گوســفند،  از) درصد 4/36( عدد 97شده  جمع آوري

شــتر  ازدرصد)  8/26( عدد 72 بز، ازدرصد)  7/32( عدد
 6جنس و  2گردید.  جدا و گاو ازدرصد)  4( عدد 11 و

ــدند  ــایی ش ــه شناس ــامل جــنسگون ــا ش ــدد (155ه  58ع
و  ریپیســفالوس) درصــد 42عــدد ( 114و  هیالوما) درصد

 3/41( ریپیسفالوس سانگوئینوس عدد 111ها شامل گونه
 عــدد 6 ،درصــد) 9/8( دتریتیوم هیالوما عدد 24 ،)درصد
 آنــاتولیکوم اهیالومــ عــدد 9درصــد)، 2/2( مارژیناتوم هیالوما

 ،درصــد) 09/0( آسیاتیکوم هیالوما عدد 5 ،درصد) 3/3(
 عــدد 10 ودرصــد)  5/33( درومــداري هیالومــا عــدد 90

   )درصد 1/4عدد ( 11بودند. درصد)  7/3( هاهیالوما سایر
  

   ریپیســفالوس) نمــف درصــد 1/1عدد ( 3و  هیالومانمف 
 گونــه و هیالومــا هــا شناســایی شــدند. جــنسنیز در نمونه
 را تشکیل دادند. فراوانی ترینبیش سانگوئینوس ریپیسفالوس

ي ریپیســفالوس و گونــهترین فراوانــی نیــز در جــنس کم
  .)1مشاهده شد (جدول شماره هیالوما آسیاتیکوم

  
  فراوانی گونه کنه بر اساس میزبان :1جدول شماره 

  

 میزبان

 جمع کل جنس و گونه کنه

 تعداد (درصد)

 گاو

 تعداد (درصد)

 بز

 تعداد (درصد)

 گوسفند

 تعداد (درصد)

 شتر

 تعداد (درصد)

 ریپیسفالوس سانگوئینوس )0( 0 )37( 36 )84( 75 )0( 0 )41( 111

 هیالوما آناتولیکوم )2( 2 )4( 4 )1( 1 )2( 2 )3( 9

 هیالوما آسیاتیکوم )0( 0 )3( 3 )1( 1 )1( 1 )1( 5

 رومداريهیالوما د )77( 54 )23( 23 )7( 7 )6( 6 )33( 90

 هیالوما مارژیناتوم )1( 1 )4( 4 )0( 1 )0( 0 )2( 6

 هیالوما دتریتیوم )0( 0 )2( 23 )0( 1 )0( 0 )8( 24

 گونه هاي هیالوما )4( 5 )1( 1 )3( 3 )2( 2 )3( 10

 نمف ریپیسفالوس )0( 0 )3( 3 )0( 0 )0( 0 )1( 3

 نمف هیالوما )11( 15 )0( 0 )0( 0 )0( 0 )4( 11

 جمع کل )100( 72 )100( 97 )100( 89 )100( 11 )100( 269

  
 درومــداري هیالومــا گاو و شتر در گونه ترینفراوان

بــه دســت  ســانگوئینوس ریپیســفالوس گوسفند و بز در و
 آلــودگی شــیوع کــه داد نشان آماري آزمون آمده است.

 تفــاوت مختلــف هــاي میزبــان در مختلــف هــاي کنــه به
 گونــه هــر فراوانــی .)P >001/0( دارد داريمعنی آماري

ارائه شــده  2 شماره جدول جغرافیایی در منطقه اساس بر
 درمیــان خوســف و سربیشــه، در گونه ترینفراوان. است

هیالومــا و در قــائن و بیرجنــد  ریپیسفالوس ســانگوئینوس
 آلــودگی شیوع که شد بود. همچنین مشخص درومداري

 تفاوت مختلف، جغرافیایی مناطق در مختلف هايکنه به
 دادـتع. )P >001/0(د ــدهان میـنش داريیـمعن اريـآم

 5/46( 125 بــا برابــر ترتیــب به ماده بالغ نرو بالغ هاي کنه
نمف ها نیــز بــه  است. بودهدرصد)  5/53( 144 ودرصد) 

عنوان یک مرحله از زندگی در کنار کنه هاي نر و مــاده 
 مــفن و مــاده نــر، هــايکنــه بــالغ مقایســه شــدند. تعــداد

 52( 140 از بودنــد عبــارت ترتیــب بــه شــده آوريجمــع
 1شــماره نمــودار درصد).  5(14 ودرصد)  43(116 ،درصد)
  .دهدمی نشان را جنسیت اساس بر کنه گونه فراوانی
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 پژوهشی

  فراوانی گونه کنه بر اساس محل جمع آوري :2جدول شماره 
  

 محل جمع آوري کنه

 جمع کل  جنس و گونه کنه

 تعداد (درصد)

 هسربیش

 تعداد (درصد)

 بیرجند

 تعداد (درصد)

 خوسف

 تعداد (درصد)

 قائن

 تعداد (درصد)

 درمیان

 تعداد (درصد)

 ریپیسفالوس سانگوئینوس )5/55( 5 6 33,33 55 56,70 28 21,87 )100( 9 111 41,26

 هیالوما آناتولیکوم )0( 0 )0( 0 )0( 0 9 7,03 )0( 0 9 3,34

 هیالوما آسیاتیکوم )0( 0 )0( 0 )0( 0 5 3,90 )0( 0 5 1,85

  هیالوما درومداري )11/11( 1 9 50 25 25,77 55 42,96 )0( 0 90 33,45
 هیالوما مارژیناتوم )0( 0 3 16,66 )0( 0 3 2,34 )0( 0 6 2,23

 هیالوما دتریتیوم )0( 0 )0( 0 )0( 0 24 17,75 )0( 0 24 8,92

 نه هاي هیالوماگو )11/11( 1 )0( 0 3 3,09 6 4 )0( 0 10 3,71

 نمف ریپیسفالوس )22/22( 2 )0( 0 )0( 0 1 0,78 )0( 0 3 1,11

 نمف هیالوما )0( 0 )0( 0 11 11,34 2 1,56 )0( 0 11 4,08

 جمع کل )100( 9 )100( 19 )100( 97 )100( 128 )100( 9 )100( 269

  

  
  فراوانی کنه هاي جمع آوري شده بر اساس جنسیت :1شماره  نمودار

  
 و سانگوئینس ریپیسفالوس جز به ها گونه تمامی در

 جــنس از تربیش نر جنس فراوانی هیالوما هايگونه سایر
بود. تست آمــاري نشــان داد میــان مراحــل مختلــف  ماده

دار تفاوت آمــاري معنــیها، ها و جنسیت آنزندگی کنه
 هــادام آلودگی 2شماره نمودار ). P >001/0وجود دارد (

  .دهدمی نشان را سن اساس بر کنه به
  

  
  فراوانی کنه بر اساس میزبان :2شماره نمودار 

 ســنی بــازه در عمومــا آلوده گاوهاي و شتر فراوانی
 بــازه در آلــوده بزهــاي و گوسفندها و سال سه از تربیش
هاي مختلف نیــز در میزبان .مشاهده شد سال سه از ترکم

مشــاهده هــاي مختلــف دار آماري میان گروهرابطه معنی
  ).P >001/0شد (

 داري از نظــر آمــاريها نشان داد که رابطه معنیبررسی
دشــتی) بــا یــا آوري (کوهســتانی میان ارتفاع محل جمــع

نمــودار هــا وجــود دارد کــه مقایســه آن در شــیوع گونــه
هــا بــه جــز . تمــام گونــه)P >001/0( آمده است 3 شماره

تــر ت بــیشدر دشــ هیالوما مارژینــاتومو  هیالوما دتریتیوم
  اند.آوري شدهجمع

  

  
  فراوانی کنه بر اساس ارتفاع منطقه جمع آوري :3شماره نمودار 

  
 Nested-PCRآزمایش 

کنــه تســت شــده بــراي شناســایی مولکــولی  200از 
  به باکتري نبودند. آلودهکدام ، هیچکوکسیال بورنتی
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  بحث
ــه ــاکن ــوده و از ي ه ــانی ب ــخت داراي انتشــار جه س

هــا انگــل کنــه باشــند.یمــ انیبنــدپا يهــاهگون نیترعیشا
تقــال عوامــل دران داران بــوده ومهــره ياجبــارو ی خارج

هــا و و انگل هــايها، بــاکترروسیهمچون و ییزايماریب
 انســان نقــش و وانــاتیمختلف ح يهاگونه آلوده کردن

زایــی و ، بیماريهال انتقال پاتوژنیدلبه دارند.اي برجسته
 يادیز تیاز اهم یمطالعه فون انگل ي،اقتصاد يهابیسآ

در اســتان  .)3(اســتبرخــوردار  یو دامپزشــک یدر پزشک
و  نوسیســانگوئ سفالوسیپیگونه غالب ر یخراسان جنوب

 الومــایو ه يدرومــدار الومــایه بیــترتدر درجات بعد بــه
  .شد شناسایی ومیتیدتر

کنه در شهرستان  224 با بررسی بخشایی و همکاران
 تــرینبیش، اظهار کردند که ستان کرمانجیرفت و کهنوج ا

 تعلق ریپیسفالوسو  هیالومابه دو جنس ها نمونهآلودگی 
  .)19(داشت

هاي ســخت سی شیوع کنهرچم پور و همکاران با بر
گونــه ، در میزبان شــتر تــک کوهانــه در منطقــه خراســان

 ســیر. در بر)20(مداري گزارش کردنــدوهیالوما درغالب را 
ــه  حاضــر ــا گون ــب  مــداريودرهیالوم ــه غال دومــین گون

علت این تفاوت ممکن است ناشــی از محــدود  .باشدمی
 .پور و همکــاران بــه یــک میزبــان باشــدچم مطالعهبودن 

کنــه از  1109 بــا جــدا کــردن و برســینعمان و همکاران 
متعلق به ســه  ي استان اصفهان، متوجه شدند کنه هاهادام

ــ بوفیلــوسو  پیســفالوسری، هیالومــاجــنس  گونــه  .دبودن
 3/31بــا  ریپیسفالوس سانگینوسو  درصد 8/45 با هیالوما
  .)21(داشتندترین فراوانی را بیش درصد

هــاي جعفربکلو و همکــاران بــا مطالعــه بــر روي دام
هــاي غالــب کنــه اهلــی در نــوار مــرزي افغانســتان، گونــه

هیالومــا آنــاتولیکوم، ســخت درشــهر قــاین را بــه ترتیــب 
 .)22(داعالم کردن الوما مارژیناتومهیو  هیالوما آسیاتیکوم

 نیشهرســتان مشــکدر  عدد بز 365 یسرنژاد با برلیاسمع
گونــه کنــه  کیــقل بــه ابز حــد 149 ر نشان داد تعدادهش

 هیالوما آنــاتولیکومها شامل ترین گونه. شایعبودندآلوده 

 درصد)، 1/22( ریپیسفالوس سانگوئینوسدرصد)،  9/33(
 هیالوما اکســکاواتوم ) ودرصد 1/17(ریپیسفالوس تورانیکوس

ــد 1/11( ــهدرص ــاي ) بودند.گون ــاه ــفالوس بورس ، ریپیس
 ســیاتیکومآهیالومــا ، هیالوما درومــداري، هیالوما دتریتوم

هــاي بــه ترتیــب در رده هیالومــا مارژینــاتومو  سیاتیکومآ
  .)3(بعدي قرار داشتند

بــه  اي، مطالعــه2012و همکــاران در ســال  یگنجعل
ســخت در  کنــه هــاينــهگو عیتوزکردن  مشخص منظور
ــدشــهر  ــل انجــام دادن ــن . زاب ــهدر ای  ســفالوسیپیر مطالع

 3/17( يدرومــدار الومــایدرصد) وه 2/21( نوسیسانگوئ
دادنــد کــه بــا نتــایج  لیغالــب را تشــک يهادرصد) گونه

  .)23(مطالعه حاضر همسو است
هاي در مطالعه دیگري که در استان یزد بر روي کنه

کنندگان اهلی صورت گرفت، فون غالب سخت نشخوار
، هیالومــا )درصد 92/55(هیالوما درومداري انگلی شامل 
 78/9(هیالومــا آنــاتولیکوم )، درصــد 20/13(مارژینــاتوم 

دســـت ) بـــهدرصــد 98/4( و هیالومـــا دتریـــوم )درصــد
هم راســتا بــا نتــایج مطالعــه حاضــر، در مطالعــه . )24(آمد

دراستان ایالم و بــر  2019قشقائی و همکاران که در سال 
هاي غالــب روي نشخوارکنندگان صورت گرفت، جنس

  .)25(بیان شد هیالوما و ریپیسفالوسمنطقه 
کنه سخت جدا شده از گوسفندان  1725در بررسی 

شهرستان صالح آباد تربت جام اســتان خراســان  و بزهاي
چهــار جــنس کنــه  ،یخچــالی و همکــارانتوسط  رضوي

و  آسیاتیکومبا دو گونه  لوماهیاشناسایی شدند که جنس 
تــرین . بــیشنداي را داشترین تنوع گونهبیش مارژیناتوم

ــه  ــه کن ــز ب ــی نی ــاتومفراوان ــا مارژین ــا  هیالوم  درصــد 80ب
آلــودگی  درصــد 15بــا  ریپیســفالوس و ســپسآلــودگی 

 .)26(گزارش شده است

 از جملــه رانیــا هیهمســا يدر کشورها نیشیمطالعات پ
گسترش و غالــب  زین ستان سعوديعرب و هیپاکستان، ترک

ــودن ــجمع ب ــ تی ــایه یانگل ــفالوسیپیرو  الوم ــادر  س  نی
 انگریــب جینتــا . ایــن)27-30(دانــکشورها را گزارش کرده

باشــد. یم ایدر آس سفالوسیپیرو  الومایهغالب بودن فون 
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 پژوهشی

در اروپــا  کســودسیا تیغالب انگریکه مطالعات بحال آن
  .)31(باشندیم

 اي از موارد اختالفــاتپاره در الزم به ذکر است که
پیشــین  مطالعــات نتایج با تحقیق حاضر نتایج میان جزئی
عنوان مثال در مطالعه حاضر تنها دو جنس دارد. به وجود

شناســایی شــدند در حــالی کــه در  ریپیسفالوسو  هیالوما
نیــز  همــافیزالیسهــا از جملــه مطالعات پیشین سایر جنس

 به توجه با توانمی را فاتاختال شناسایی شده بودند. این
هوایی، اختالف در فصول و  و آب هاياقلیم متنوع بودن
 هــا وگیري، حجــم نمونــه، جــا بــه جــایی داممکان نمونه

متفاوت در حــذف نــاقلین در هــر  هايروش کارگیريبه
  توجیه کرد. حدودي تا منطقه

 ترین آلودگی به کنه در گوســفنددرمطالعه حاضر بیش
سال مشاهده شد درحــالی کــه در  3تر از مو بز در سن ک

 ترین آلودگی را داشتند.سال، بیش 3تر از گاو و شتر بیش
توان با توجه به عدم نگهــداري گوســفند و این امر را می

 تر از سه سال به علت ذبح و نگهداريبزهاي گوشتی بیش
مقاصد مختلف گاوها و خصوصا شترها تا سنین باال براي 

 ی و تولید مثل عنوان کرد.از جمله شیردوش

هاي اهلی استان خراســان جنــوبی، از در بررسی دام
نمونه تست شــده کنــه ســخت، هــیچ ژنــوم بــاکتري  200

دست آمده شناسایی نشد. نتیجه منفی به کوکسیال بورنتی
د و همکــاران در یــک بــ بشــیريدر این بررسی با نتــایج 

نــۀ نمو 1052مجمــوع  هــا بیــان کردنــد ازآن راستا اســت.
نمونه خــون انســان، گوســفند، گــاو،  (شامل مورد بررسی

 5از  ســخت عــدد کنــه 605جوجــه تیغــی) و و  بز، سگ
در  کوکســیال بــورنتیمثبــت  نمونــهگونه متفــاوت، هــیچ 

  .)4(غرب استان مازندران مشاهده نشد
 الیکوکســاز  ییبــاال وعیش نیشیحال، مطالعات پ نیبا ا

 هیهمســا يهااستانکنه سخت در  يهارا در نمونه یبورنت
و همچنــین برخــی  و بلوچستان ستانیاز جمله کرمان و س

انــد. گــزارش کــرده هــاي غربــی کشــوردیگــر از اســتان
 شهرســتان يجدا شده از بزهــا يهاکنه یسرنژاد با برلیاسمع
در  یبـــورنت الیکوکسـ ، وجودلیاستان اردب شهر نیمشک

 الومـــایه ،کومیآنـــاتول کومیآنـــاتول الومـــایههـاي گونـه
 الومــایه ،کومیاتیســآ کومیاتیسـآ الومـایه اکسـکاواتوم،

 ،درومــداري الومــــایه ،تــــومیدتر الومــــایه نــــاتوم،یمارژ
ـــفالوسیپـیر ـــوسیتوران س ـــفالوسیپـیر ،ک ـــا س و  بورس
 ینــوراله .)3(گــزارش کردنــد نوسیسانگوئ سفالوسیپیر

اســتان  ياهشده از دام يآورجمع يهاکنه یفرد با بررس
 یبا بررســ ییقادرصد و قش 13را  یآلودگ وعیکرمان، ش

درصــد  57و بلوچســتان  ســتانیســخت اســتان س يهاکنه
  .)15،17(اندرا گزارش کرده یآلودگ

ــو همکــاران ن یلــیدر مطالعــه خل درصــد از  5/12 زی
 يهــاجدا شــده از ســگ نوسیسفالوس سانگوئیپیر يهاکنه

 .)32(بودنــد یبـــورنت الیکســکو در کرمان، آلوده به يامنطقه
 اســب 200ســرم  ی نمونهو همکاران با برس یخادماخیرا 

درصد) از نظــر  5/7نمونه ( 15نشان دادند در شمال ایران 
ی دوســت .)33(مثبــت بودنــد یبـورنت الیکوکس ی بهآلودگ

 130نمونه خــون اي پلیمراز ی واکنش زنجیرهسربا برنیز 
ها آلوده به این آن) درصد76/10( 14داد  راس شتر نشان

باعث  ریدر ش یبـورنت الیکوکس وعیش .)34(بودندباکتري 
 يخطــر مهــم بــرا کیبه عنوان  يباکتر نیامطرح شدن 

 يمقالــه مــرور کیدر افراد در ایران شده است.  یسالمت
 ر شــدهشــمنت 2019و همکاران در ســال  یلیکه توسط اسماع

 هاينمونــه در یبـــورنت الیکوکســ يبــاکتری فراوان است
 8/3 ،8/7 ،1/15، به ترتیــب گاو، بز، گوسفند و شتر شیر

تخمــین زده شــد. همچنــین بیــان شــد ایــن  درصــد 4/1 و
گوســفندان اســتان نمونــه شــیر  درصــد 78/34پاتوژن در 

  .)35(ي شناسایی شده استخراسان رضو
 نیشــیمطالعــه حاضــر بــا مطالعــات پ جینتــا سهیبا مقا

ما همسو و در تشابه با  جیکشورها، نتا ریانجام شده در سا
و  یجنوب يقایآلمان، لهستان، آفر ينتایج منفی کشورها

دیگر از شیوع  با این حال مطالعات .)36–38(. باشدیمصر م
هاي سخت منــاطق مختلــف در کنه کوکسیالآلودگی به 

  .)39–41(دنیا حکایت دارد
مــده از مطالعــه آدســت بــه جیظــر گــرفتن نتــان با در

 کــرد يریگجهینت توانیمی مولکول يهایسرحاضر و بر
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از نظر وجــود  یاستان خراسان جنوب ی،فعل یطکه در شرا
در میزبــان  کوکســیالبورنتی يبــاکتر کیاندم يهاکانون

اســت کــه  تیــاهم زیحــا زیــنکتــه ن نیا پاك است. کنه،
ــیالچرخــه  ــورنتی کوکس ــان بی ب ــر در میزبان ــره در ه مه
 ياریهاي بسوتبر این اساس، تفا ومتفاوت بوده منطقه، 

در منــاطق  نیشــیمطالعــات پدر  کوکسیالدر میزان شیوع 
که با توجه به این .گزارش شده است جغرافیایی مختلف

ها آلوده به پاتوژن بــوده باشــند و بــه هــر ممکن است دام
آوري شــده رخ هاي جمــعدلیلــی انتقــال پــاتوژن بــه کنــه

بنــدپا،  شود عالوه بر مطالعه ناقلیننداده باشد، توصیه می
هاي خــونی مطالعات مولکولی و سرولوژي بر روي نمونه

دار، همراه با بررسی محصــوالت دامــی مثــل میزبان مهره
 شیر براي روشن شدن هرچه بهتــر وضــعیت اپیــدمیولوژیک
این باکتري در منطقــه انجــام شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت 

بیماري به علت مشترك بودن بین انسان و دام و آلودگی 
هــا و نــاقلین بــی مهــره و م مرز، پایش مســتمر دامنقاط ه

مشاغل پرخطر (پزشکان، دامپزشــکان، دامــداران، افــراد 
شاغل در کشتارگاه) در مناطق اندمیک و منــاطق مجــاور 

هــاي آلــوده کشــتار و معــدوم ها صورت پــذیرد و دامآن
گردند. همچنین کنترل ناقلین خصوصا در مناطق بــا آب 

  یماري موثر خواهد بود.و هواي گرم در کنترل ب
  

  سپاسگزاري
 نویسندگان از دانشگاه زابل به علت فراهم نمودن منــابع

مالی پروژه تحقیقاتی حاضر، کمال تشــکر خــود را بیــان 
).  UOZ-GR-9618-141و  UOZ-GR-9618-159کنند (می

) IR-UOZ-REC-1399-0010این مقاله با کــد اخــالق (
  رسیده است. در کمیته اخالق دانشگاه زابل به ثبت
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