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Kratak sadržaj
Coxiella burnetii је инфективни агенс од великог значаја у ветеринарској и хуманој медицини.
Инфициране животиње су најчешће без клиничких симптома али могу излучивати коксијеле
у великим количинама и кроз дуги временски период. Дуготрајно преживљавање узрочника
у спољној средини и мала инфективна доза за човека додатно дају на значају овом
узрочнику. Домаће животиње су најважнији извор инфекције за људе а посебан значај имају
говеда овце и козе. Посебно треба истаћи значај малих преживата у време порођаја или
побачаја као извора за ширење инфекције формирањем инфективног аеросола. Излучивање
путем млека је на првом месту код говеда док код малих преживара је значајније путем
фецеса, урина и лохија. Запати говеда могу бити са малим процентом инфицираних
животиња, мање од 5% али постоје и запати у којима је проценат инфицираних преко
80%.Coxiella burnetii се одржава у ваздуху и ношена ветром може се пренети на удаљеност
до једну миљу па инфекција људи овом бактеријом може да настане иако нису били у
директном контакту са животињама. Преношење на људе путем млека инфицираних
животиња није доказано једино је доказана могућност сероконверзије. У периоду од 30
месеци вршен је надзор на фарми музних крава над групом животиња које су биле
серолошки позитивне на Q грозницу. Праћена је динамика излучивања узрочника путем
млека као и појава клиничких симптома који могу да укажу на ову инфекцију. Од укупно
девет огледних животиња побачај је забележен код само једне краве у четвртом месецу
гравидитета. Код свих животиња је применом PCR метода доказано интермитентно
излучивање узрочника млеком. Најмањи интензитет излучивања млеком је био током првих
60 дана лактације (16,6%), а највећи у периоду од 60 до180 дана лактације (80%). PCR
позитиван резултат добијен испитивањем стадног млека на фарми није доказ да је у млеку
присутна инфективна форма C. burnetii.
Кључне речи: Coxiella burnetii, млеко, крава
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SIGNIFICANCE OF DAIRY COWS IN EPIDEMIOLOGY OF Q FEVER
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Summary
Coxiella burnetii is the infectious agent of great importance in veterinary and human medicine.
Infected animals are usually with no clinical symptoms but may exude Coxiella burnetii in large
quantities over a long period of time. Long-term survival of pathogen in the external environment
and low infectious dose for humans additionally provides importance of this cause. Domestic
animals are the most important source of infection for humans and they are especially important in
cattle sheep and goats. We should emphasize the importance of small ruminants during birth or
abortion as a source for the spread of infection by forming infectious aerosols. Excretion through
milk is most important in cattle and in small ruminants through feces, urine and lochia. Herd may
be with small percentage of infected animals, less than 5%, but there are herds where the percentage
of infected animals is over 80%. Coxiella burnetii is held in the air and carried by the wind can be
transferred at a distance up to one mile so human infection with this bacteria may occur even
though they were not in direct contact with the animals. Transfer to humans through milk of
infected animals has not been proven it is only proven the possibility of seroconversion. In the
period of 30 months was carried out surveillance on a dairy farm over a group of animals that were
serologically positive for Q fever. The dynamics of pathogens secretion through milk and the
occurrence of clinical symptoms that may indicate the infection were observed. From a total of nine
experimental animals abortion was detected in only one cow in the fourth month of pregnancy. In
all animals the application of the PCR method showed intermittently secretion through milk. The
lowest intensity of secretion through milk was during the first 60 days of lactation (16.6%) and
highest in the period from 60 to 180 days of lactation (80%). PCR positive results obtained by
testing of tank milk on the farm are not proof that the milk presents infectious form of Coxiella
burnetii.
Keywords: Coxiella burnetii, milk cows
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