نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  42شماره  /1سال1131

ارزیابی سرمی گونههای لپتوسپیرا به روش آگلوتیناسیون میکروسکوپی در بزهای ارومیه
3

غالمرضا عبداهللپور ،1علیقلی رامین 2و یوسف خلیلی
تاریخ دریافت29/1/51 :

تاریخ پذیرش29/1/51 :

 5دانشیار گروه علوم بالینی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران
 9استاد گروه علوم بالینی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه
 3دانش آموخته دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه
*مسئول مکاتبهEmail:Ali_ramin75@yahoo.com :

چکیده
فراوانی واکنش سرمی مثبت به انواع گونههای لپتوسپیرا در تعداد  031راس بز در سال 0331در ارومیه مطالعه شد .پس
از اخذ خون از بزها و جدا نمودن سرم آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی به لپتوسپیرا ایکترهموراژیه ،پومونا،
هارجو ،کانیکوال ،گریپوتیفوزا ،و بالوم انجام گردید .از مجموع  031سرم تعداد  52رأس ( )%03/5شامل  01رأس بز نر
( )%03/0و  8رأس بز ماده ( %6/0واکنش سرمی مثبت به انواع آنتیژنهای زنده لپتوسپیرا نشان دادند .از مجموع نمونه
ها با واکنش سرمی مثبت ،تعداد  50نمونه ( )%21به پومونا 01 ،نمونه ( )%01/2به گریپوتیفوزا 5 ،نمونه ( )%0/12به
هارجو 0 ،نمونه ( )%5/38به ایکترهموراژیه و یک نمونه ( )%5/38به کانیکوال مثبت بودند .فراوانی نمونههای با واکنش
سرمی مثبت با رقت  00011برای پومونا  03مورد ( ،)%31/3گریپوتیفوزا  00مورد ( )33/3و رقت  00511برای پومونا 8
مورد ( ،)%03/0گریپوتیفوزا  3مورد ( ،)%1/01هارجو 5مورد ( ،)%0/12ایکترهموراژیه  0مورد ( )%5/38و کانیکوال  0مورد
( )%5/38بود .تعداد  00نمونه ( )%00به یک آنتیژن و  03نمونه ( )%25به دو و یک نمونه ( )%0به پنج آنتیژن واکنش
نشان دادند ،فراوانی و درصد سنی با واکنش سرمی مثبت برای سنین  0 ،3 ،5 ،0و باالی  0سال برای مجموع نمونهها به
ترتیب  )%05( 3 ،)%58( 1 ،)%35( 8 ،)%06( 0و  ،)%05( 3جنس نر  )%8( 5 ،)%51( 2 ،)%58( 1 ،)%8( 5و  )%0( 0و مادهها 5
( )%0( 0 ،)%8( 5 ،)%0( 0 ،)%8و  )%8( 5نمونه بود .مقایسه سنی فراوانی آنتیژنهای لپتوسپیرا در جنس نر و ماده معنی
دار بوده ) (X=3.76, df=4, P<0.01سنین  5و  3سال بیشترین ابتال و آلودگی را در مادهها نشان دادند .مقایسه
فراوانی جنسی بزها با واکنش سرمی مثبت به لپتوسپیرا تفاوت معنیداری را نشان نداد .مقایسه فراوانی آنتیژنهای
مثبت لپتوسپیرا در بزها بطور معنیداری متفاوت بوده ،پومونا و گریپوتیفوزا بیشتر از همه بودند .میتوان گفت که آنتی
ژن های لپتوسپبرا در بزهای ارومیه حضور داشته که پومونا و گریپوتیفوزا مهمترین آنها هستند .وجود بیش از یک آنتی
ژن با غالبیت پومونا در بزها محتمل است .غالب آنتیژنها با رقت  0/011بوده ،جنس در ابتال به لپتوسپیراها موثر نبوده
ولی سن دو تا سه سال در ابتال مهم تلقی می شود .لپتوسپیروز با عامل لپتوسپیرا بیماری مشترک انسان و دام بوده که
ارتقاء بهداشت همگانی با تدابیر پیشگیری در بزها ضروری به نظر میرسد.
واژگان کلیدی :لپتوسپیرا ،سرولوژی ،بز ،آگلوتیناسیون میکروسکوپی ،پومونا ،گریپوتیفوزا
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مقدمه
مطالعات اپیدمیولوژیک ،لپتوسپیروز را بیماری مشترک

نظر به مشترک بودن بیماری بین انسان و دام ،تدابیر و

مناطق گرمسیری جهان معرفی نموده که گاو ،گوسفند،

توجه خاصی نسبت به اپیدمیولوژی و کنترل آن

بز ،اسب ،شتر ،نشخوارکنندگان وحشی ،جوندگان و

معطوف شده است .مطالعات گسترده در زمینه

انسان را مبتال میکند (الیس  .)0386بیماری عالوه بر

لپتوسپیروز بر سه پایه انسان ،دام و محیط متکی است.

تهدید بهداشت عمومی ،خسارات اقتصادی قابل توجهی

روشهای تشخیص ،حذف و کنترل لپتوسپیروز با اتکا

را در صنعت دامپروری مانند کاهش تولید شیر ،سقط

بر نمونه خون ،ادرار و بافتهای دامی بوده تا بنحوی

جنین ،تولد گوساله های ضعیف ،کاهش وزن و عدم

انسان را از گردونه بیماری خارج نمایند که در این

باروری و تلفات ایجاد نموده که نیازمند صرف هزینه

خصوص نشخوارکنندگان از موقعیت خاصی برخوردار

های پیشگیری ،کنترل و درمان است (الیس .)0386

میباشند .بر اساس منابع موجود میزان ابتالء سرمی

بیماری متعاقب عفونت اسپیروکتهای بیماریزای

گاو ،گاومیش و گوسفندهای ایران و ارومیه با روش

لپتوسپیرا ایجاد شده که با تب ،زردی ،شیر صورتی

آگلوتیناسیون میکروسکوپی بیش از  %51بوده که

رنگ و هموگلوبینوری شناخته میشود (لوت ،5113

آنتیژنهای ایکترهموراژیه ،کانیکوال و پومونا غالب ترین

مکبراید و همکاران  .)5112جوندگان ،خوک ،گاو،

گونهها ذکر شده است (وندیوسفی و همکاران )0313

گوسفند و سگ میتوانند مخازن و ناقلین خفته بیماری

ولی در رابطه با بز مخصوصاً در ارومیه اطالع خاصی

در طبیعت تلقی شوند (نالی و همکاران  .)5112جوندگان

موجود نبوده لذا ارزیابی سرواپیدمیولوژیکی شیوع

اصلیترین مخزن بیماری بوده و باکتری را از ادرار

لپتوسپیرا درجمعیت بزهای ارومیه به روش MAT

دفع مینمایند .انسان از طریق آب آشامیدنی یا محیط

ضروری و اجتناب ناپذیر است .اهداف این مطالعه

های مرطوب آلوده به ادرار حیوانات مخزن آلوده می-

عبارتند از -0 0تعیین فراوانی سرمی ابتال به لپتوسپیرا

شوند (ورلد هلث ارگانیزیشن).

در بزهای ارومیه - 5 ،تعیین نقش جنس و سن در ابتال

بیماری با اسامی سندرم ویل ،تب پاییزی ،تب باتالق،

به لپتوسپیراها -3 ،تعیین آنتی ژنهای مهم لپتوسپیرا

تب کانیکوال ،تب شالیزار ،بیماری اشتوتگارت و بیماری

در آلودگیهای بزی.

آب قرمز گوسالهها (فاین و همکاران  )0333در جهان
شناخته شده که در حاشیه دریای خزر بنام تب شالیزار
در انسان معروف است (هنرمند و همکاران .(0380
تشخیص و تأیید بیماری با توجه به عالئم بالینی و
آزمایشات سرمی مانند جستجوی پادتنها به روش
الیزا و آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی امکان پذیر
است (فالنی و همکاران  .)5110مطالعات سرولوژیکی
فراوانی در مناطق مختلف جهان و ایران بر روی گاوها
(راجیو و همکاران  )5101به روش االیزا (نصیری
 )0385صورت گرفته که حضور لپتوسپیرا را تأیید می-
نماید.

مواد و روشها
جمعآوری نمونهها
از تعداد  031رأس بز ارجاع شده به کشتارگاه ارومیه و
بصورت تصادفی در تابستان سال  0331مقدار  2میلی-
لیتر خون از ورید وداج تهیه شد .نمونههای خون در
لوله آزمایش جمعآوری شده ،پس از شمارهگذاری،
مشخصات بزها از نظر سن با تکیه بر وضعیت دندانها
و جنس ثبت شدند (جدول  .)0نمونهها به یخچال 0C°
منتقل شده در دور  3111در دقیقه به مدت  02دقیقه
سانتریفیوژ و سرمها جدا شدند .سرمها به میکروتیوب-
های  0/2میلی لیتری منتقل و پس از شمارهگذاری در
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 -51C°فریزر شدند .نمونهها به آزمایشگاه تحقیقاتی

آنتیبادی به داخل پتریدیش حاوی کاغذ مرطوب منتقل

لپتوسپیروز دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارسال

و به مدت 31دقیقه در انکوباتور  31C°قرار گرفته و در

و با استفاده از آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی

زیر میکروسکوپ زمینه سیاه با بزرگ نمائی ×011

ارزیابی شدند .در این مطالعه از  6آنتیژن شایع و

بررسی گردید .در صورتیکه کنترل منفی و کنترل آنتی-

بیماریزا در ایران شامل پومونا ،گریپوتیفوزا ،هارجو،

ژن ،فاقد اگلوتیناسیون بوده ولی در کنترل مثبت

کانیکوال ،ایکترهموراژیه و بالوم به صورت جداگانه

آگلوتیناسیون  +0رخ میداد ،نمونهها نیز خوانده میشد.

استفاده شده که توانایی تعیین آنتیژنهای مثبت را

و در صورتیکه  %52اجرام لپتوسپیرایی در هر میدان

ممکن میسازد.

میکروسکوپی آگلوتینه میشدند ( +0منفی) و اگر %21

آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی

آگلوتینه می شدند ( +5مشکوک) و در صورتیکه %12

سرمها از فریزر خارج و در دمای محیط رفع انجماد

و یا  %011آگلوتینه میشدند  +3و ( +0مثبت) گزارش

شدند .سطح المهای میکروسکوپی به دو ردیف

میشد (عبداله پور .)0318

چهارتایی (به منظور آزمایش هشت نمونه سرمی) و یک

تعیین عیار نهایی نمونههای مثبت

مستطیل جهت شمارهگذاری تقسیم شد .رقت  0021از

به منظور تعیین عیار نهایی سرمهایی که در مرحله اول

نمونههای سرمی در محلول بافر نمکی فسفات ()PBS

مثبت میشدند ،پس از تهیه رقتهاى،00511 ،00011

تهیه شد .آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی به

 00011و  00811عملیات عیار سنجی انجام میگرفت.

صورت زیر انجام گرفت .مقدار  01میکرولیتر از آنتی-

باالترین رقتى که در آن میزان آگلوتیناسیون  3+یا 0+

ژن آماده یک لپتوسپیرا مشخص در هریک از مربع های

مشاهده میشد به عنوان عیار نهایى پادتن در نمونه

الم با  01میکرولیتر از هشت نمونه سرم مختلف با

سرمى مثبت تعیین مىگردید.

رقت 0021مخلوط و رقت  00011حاصل شد .این عمل
برای پنج آنتی ژن دیگر نیز انجام شد .مخلوط آنتیژن-
كد گذاري بر اساس
حروف الفبا يا عدد
اعداد
 01ميكرو ليتر آنتي ژن  01 +ميكروليتر سرم رقت 0/51

شکل  -1نحوه آماده سازی یك الم برای استفاده در آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی
جدول  -1مشخصات بزهای ارومیه بر اساس جنس و سن
سن (سال)

نر

ماده مجموع

0

3

2

00

5

53

05

32

3

50

00

32

0

05

03

52

>0

6

02

50

مجموع

10

23

031

آنالیز آماری دادهها
تجزیه و تحلیل دادههاا از نارمافازار  SPSS13و آزماون
مربع کای ( )Chi-Squareاستفاده گردید.
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نتایج
از مجموع  031راس بزهای ارومیه ( 10رأس نر و 23

فراوانی سنی بزها به واکنش سرمی مثبت به لپتوسپیرا

رأس ماده) ،تعداد  52رأس ( )%03/5شامل  01رأس نر

برای سنین  0 ،3 ،5 ،0و باالی  0سال برای مجموع

( )%03/0و  8رأس ماده ( )%6/0واکنش سرمی مثبت به

نمونهها به ترتیب )%02( 3 ،)%32( 1 ،)%01( 8 ،)%51( 0

یکی از آنتی ژن های زنده لپتوسپیرا را نشان دادند

و  ،)%02( 3جنس نر 5 ،)%52( 2 ،)%32( 1 ،)%01( 5

(نمودار .)5

( )%01و  )%2( 0و مادهها 0 ،)%01( 5 ،)%2( 0 ،)%01( 5

جدول  5فراوانی نسبی و درصد هریک از آنتی ژنهای

( )%2و  )%01( 5نمونه بود ( .جدول  .)2مقایسه سنی

مثبت را در بزها نشان میدهد .از مجموع نمونهها با

فراوانی آنتیژنها در جنس نر و ماده اختالف معنی-

واکنش سرمی مثبت ،تعداد  50نمونه ( )%21به پومونا،

داری را در سنین مختلف نشان داده (X=3.76, df=4,

 01نمونه ( )%01/2به گریپوتیفوزا 5 ،نمونه ( )%0/12به

) P<0.01سنین  5و  3سال بیشترین ابتال و آلودگی را

هارجو 0 ،نمونه ( )%5/38به ایکترهموراژیه و  0نمونه

در جنس ماده نشان دادند.

( )%5/38به کانیکوال مثبت بودند .سایر آنتیژنهای

در این مطالعه  %53/3بزهای نر و  %03/6مادهها واکنش

لپتوسپیرا یافت نشدند.

سرمی مثبت به لپتوسپیرا را نشان داده که از نظر

فراوانی و درصد نمونههای مثبت رقت  00011برای

آزمون مربع کای اختالف در بین جنس نر و ماده

پومونا  03مورد ( ،)%31/3گریپوتیفوزا )%38/0( 00

مشاهده نشد .مقایسه آماری فراوانی آنتیژنهای

مورد و رقت  00511برای پومونا  8مورد (،)%03/0

پومونا ( 50مورد) ،گریپوتیفوزا ( 01مورد) ،هارجو (5

گریپوتیفوزا  3مورد ( ،)%1/01هارجو 5مورد (،)%0/8

مورد) ،کانیکوال و ایکترهموراژیه (یک مورد) اختالف

ایکترهموراژیه  0مورد ( )%5/38و کانیکوال  0مورد

معنیداری را نشان داده ،پومونا و گریپوتیفوزا بطور

( )%5/38بود (جدول  .)3تعداد  00نمونه ( )%00یک آنتی

معنیداری بیشتر از سایرین بودند.

ژن و  03نمونه ( )%25به دو و یک نمونه ( )%0به پنج
آنتی ژن واکنش مثبت نشان دادند (شکل .)3

شکل -2فراوانی بزهای آلوده به لپتوسپیرا در هر دو جنس نر و ماده
*در ستون اول اعداد واقعی دامهای آلوده در برابر کل دامهای مورد بررسی ارایه شده است.
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شکل  -3درصد لپتوسپیروز مثبت در بزهای نر ،ماده و مجموع

شکل -4درصد بزهای مثبت به یك ،دو و پنج آنتیژن لپتوسپیروز
جدول  -2فراوانی و درصد آنتی ژنهای مثبت به لپتوسپیرا در بزهای نر ،ماده و مجموع بزها در ارومیه
جنس نر

سرووار

مجموع دامها

جنس ماده

فراوانی

 %از نرها

فراوانی

 %از مادهها

فراوانی

 %از کل بزها

 %از مثبتها

پومونا

03

08/3

8

03/6

50

06/5

21

گریپوتیفوزا

00

03/1

3

2/0

01

03/0

01/2

هارجو

0

0/00

0

0/1

5

0/20

0/12

ایکترهموراژیه

0

0/00

---

----

0

1/11

5/38

کانیکوال

0

0/00

---

----

0

1/11

5/38

*= سرووار بالوم یافت نشد.
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جدول  -3فراوانی و درصد رقت سرمی بزها به آنتیژنهای لپتوسپیرا در ارومیه
سرووار

رقت 511

رقت 011
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پومونا

03

31/3

8

03/0

گریپوتیفوزا

00

38/0

3

1/01

هارجو

-----

-----

5

0/8

ایکترهموراژیه

-----

-----

0

%5/38

کانیکوال

-----

-----

0

%5/38

*= سرووار بالوم یافت نشد.

جدول  -4فراوانی و درصد تعدد آنتیژنهای لپتوسپیرا در بزهای ارومیه

تعداد آنتیژنهای مثبت
یک نوع آنتیژن
دو نوع آنتیژن
پنج نوع آنتیژن
جمع

فراوانی

درصد از کل بزها

درصد از موارد مثبت

11
11
1
52

8/64
11
1/77
11/5

66
25
6
111

جدول  -5فراوانی و درصد سنی سرمهای مثبت به لپتوسپیرا در بزهای ارومیه
بزهای نر

سن (سال)
فراوانی

بزهای ماده

درصد موارد مثبت

فراوانی

درصد موارد مثبت

مجموع بزها
فراوانی

درصد موارد مثبت

0

5

8

5

8

0

06

5

1

58

0

0

8

35

3

2

51

5

8

1

58

0

5

8

0

0

3

05

>0

0

0

5

8

3

05

جمع

01

68

8

35

52

011

بحث

مربوط به اینتروگانس بوده (رادوستیت و همکاران

مشاهده عامل لپتوسپیرا در سرم خون بزها به همراه

 )5111و اغلب مختص مناطق با میزان بارندگی زیاد و

تائید بیماری در گاو ،گاومیش و گوسفندهای ارومیه

باتالقی است می تواند از مشخصات اپیدمیولوژیکی

حساسیت

بیماری در منطقه جغرافیائی ارومیه باشد .بیماری در

نشخوارکنندگان به این عامل بیماریزا بوده که با

انسان ،تکسمیها ،گوشتخواران و نشخوارکنندگان

مشخص شدن میزان و نوع آلودگی در گونههای دامی

نواحی مختلف ایران تائید شده که بیانگر میزان باالی

راهنمای مطلوبی در راستای تشخیص ،کنترل و درمان

شیوع سرمی است و آنتی ژن های غالب ایکترهموراژیه،

(رامین

و

همکاران

)0335

نشانگر

بیماری خواهد بود .اگرچه گونه همه لپتوسپیراها

ارزیابی سرمی گونههاي لپتوسپیرا به روش آگلوتیناسیون میکروسکوپی در بزهاي ارومیه
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کانیکوال ،گریپوتیفوزا و بالوم میباشند (وند یوسفی و

ایکتروهموراژیه با گریپوتیفوزا در شیراز (مشایخی

همکاران .)0313

 )0313و مشهد (طالب خان گروسی و همکاران )0385

حدود  %03/5بزهای این مطالعه واکنش سرمی مثبت

نشانگر اهمیت جوندگان به همراه عوامل دیگری خواهد

داشته که از ابتالء  %30گاوان در آذربایجان شرقی

بود .ابتالء همزمان دو و بیش از دو لپتوسپیرا در اکثر

کمتر (شعاعی )0313 ،و  %01در دامپروریهای اطراف
تهران بیشتر است (محرمی  .)0363نتایج ابتالء سرمی

گزارشات مانند این مطالعه مشهود است (حاجی
حاجیکالیی و همکاران  .)0380مقایسه نتایج حاصل از

با روش غیرآگلوتیناسیون میکروسکوپی در سال 0313

این مطالعه با سایر مطالعات ایران نشان میدهد که

ارومیه در گاو ،گوسفند و بز به ترتیب  %05/6 ،%65/2و

درصد ابتالء سرمی هر یک از سرووارها و سرووار

 %51/2بوده که از نتایج آگلوتیناسیون میکروسکوپی

غالب در مناطق مختلف کشور و در طی سال های

این مطالعه زیاد است (زینالی و همکاران .)0313 ،علت

متفاوت متغیر بوده است .گرچه فراوانی سرووارهای

این تفاوت ممکن است در ارتباط با سیر نزولی ابتالء

پومونا وگریپوتیفوزا در مطالعه حاضر بیشتر بوده اما

سرمی در  05سال گذشته در نشخوارکنندگان ارومیه

از نظر آماری بین این دو سرووار اختالف معنی دار

باشد و یا اینکه روش آگلوتیناسیون میکروسکوپی دقیق

نبود.

تر از روشهای قبل بود که این تفکر محتملتر است زیرا

اگرچه در این مطالعه  %53/3بزهای نر و  %03/6مادهها

بررسیهای سرمی در تهران (گلی  ،)0381شیراز

واکنش سرمی مثبت به لپتوسپیرا را نشان دادند اما

(مشایخی  ،)0313شهرکرد (نصر اصفهانی  )0385و

تفاوت معنیدار نبوده و هر دو جنس به لپتوسپیرا

اهواز (حاجی حاجیکالیی و همکاران  )0380حکایت از

حساس هستند .نتایج مشابه در گاو و گوسفند نیز ذکر

ابتالء حداکثری تا  %50در نشخوارکنندگان به روش

شده است (رامین و همکاران  .)0335در صورتیکه

آگلوتیناسیون میکروسکوپی میکند .با توجه به نتایج

اختالف سنی در ابتالء سرمی در بین بزها وجود داشته

واکنش سرمی سایر نقاط ایران ابتالء سرمی در گاوهای

و بطوریکه سنین  5و  3سال بیشترین ابتال را در

ارومیه برخالف گوسفند و بز نسبتاً باال است.

مادهها نشان دادند .این یافته منطبق بر گزارشات

لپتوسپیراهای غالب در بزهای ارومیه پومونا و

موجود در نشخوارکنندگان بزرگ مانند تلیسهها است

گریپوتیفوزا بوده که هماهنگ با یافتههای محققان بوده

(طالب خان گروسی و همکاران  .)0385در مقایسه

که برای اولین بار در ایران گریپوتیفوزا ،پومونا و

فراوانی سرووارها ،پومونا در ارومیه غالب بر دیگر

ایکتروهموراژیه را ذکر نموده اند .در مطالعات ثبت شده

لپتوسپیراها بوده که با گزارشات رادوستیتس و

در نواحی مختلف ایران سرووارهای غالب گریپوتیفوزا

همکاران ( )5111و (لوت  )5110مطابقت داشته اما با

(شعاعی ،)0313 ،پومونا (حسن پور و همکاران ،)0386

نتایج آلئنسو و همکاران ( )5110و گیتیان و همکاران

ایکتروهموراژیه (عبداله پور و راد  ،0368وند یوسفی و

( )5110که سرووار غیر از پومونا را مطرح کردهاند

همکاران  )0313و کانیکوال (نصر اصفهانی )0385

مغایرت دارد .در شرایط ایران سرووار غالب

بودند  .از آنجائی که جوندگان به عنوان میزبان نگه-

ایکترهموراژیه بوده (واحدی نوری و همکاران ،0380

دارنده و مخزن گریپوتیفوزا شناخته شدهاند ،لذا نقش

طالب خان گروسی و همکاران  )0385که با سرووار

جوندگان در انتقال عامل به نشخوارکنندگان حیاتی بوده

غالب در ارومیه کامالٌ متفاوت است .مطالعات قبلی نشان

و بایستی مبنای برنامههای کنترلی لپتوسپیرا منظور

می دهد که در گذشته سرووار غالب در ارومیه

گردد (واحدی نوری و همکاران  .)0380مشاهده
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گریپوتیفوزا بوده که در طی  02سال گذشته به پومونا

لپتوسپیرای زنده در آزمایشگاهها موجود باشند،

تغییر یافته است (زینالی و همکاران .)0313

روشی مطلوب بوده و میتواند کارآیی خوبی داشته

در بین واکنش سرمی به لپتوسپیرا %00 ،بزها به یک،

باشد همچنانکه در این مطالعه استفاده گردید .در غیر

 %25به دو و  %0/00به پنج سرووار مثبت بودند .این

اینصورت جایگزینهای مناسب الیزا (کازینس و مکاران

نتایج برای سایر نشخوارکنندگان به ترتیب %51 ،%11/3

 ،)0330واکنش زنجیره پلیمریزاسیون (ستینکایا و

و ( %3/0حسن پور و همکاران %31/8 ،%66/1 ،)0386 ،و

همکاران  ،5111ویتاله و همکاران  )5112و فلورسنت

( %5/2گلی %05/3 ،%21 ،)0381،و ( %2/8زینالی و

آنتیبادی (راجیو و همکاران  )5101میباشند .در یک

همکاران %00/0 ،%13/5 ،)0313 ،و ( %6/3مشایخی،

آلودگی تجربی با لپتوسپیراها تشخیص سرمی گوساله-

 )0313گزارش شده است .سایر گزارشات با بیش از

ها توسط الیزا  52روز پس از آلودگی میسر بوده ولی

یک سرووار بوفور بوده که میتوان گفت آلودگی

در روش آگلوتیناسیون میکروسکوپی  02روز بوده که

همزمان به سرووارهای لپتوسپیروز جامعیت دارد

از امتیازات این روش نسبت به روشهای دیگر است

(نصر اصفهانی  ،0385حاجی حاجیکالیی و همکاران

(برکویچ و همکاران  .)0333عدهای از محققان برای

 .)0380تنها مطالعه با  2سرووار گزارش شده عالوه بر

تشخیص و غربالگری بیماری از آزمایش همزمان

این مطالعه متعلق به اهواز است (حاجی حاجیکالیی و

آگلوتیناسیئن میکروسکوپی و زنجیره پلی مریزاسیون

همکاران  .)0380در این مطالعه بیشترین فراوانی مربوط

نام میبرند (لیلنبام و همکاران  5118و  5113و شیوارا

به سرووارهای لپتوسپیرا با رقت  00011و سپس 00511

و همکاران .)5113

بوده که در مقایسه با نتایج مطالعات دیگران در گوسفند

در خاتمه میتوان گفت که واکنش سرمی مثبت به

(رقت  ،00011قهرمانی  )0383و گاو (رقت  ،00011حسن

لپتوسپبرا

میشود.

پور و همکاران  ،0383رقت 00811تا  ،000611سخائی و

لپتوسپیراهای غالب ایکترهمراژیه و پومونا بوده که

همکاران  )0386نشان میدهد که نسبت به سایر مناطق

عیار سرمی غالب  00011است .ابتالء به چند آنتیژن

کشور حدت آلودگی در ارومیه نسبتاً ضعیف است.

لپتوسپبرا امکانپذیر است .جنس در ابتال به لپتوسپیرا

در حال حاضر با ارزشترین و قابل اعتمادترین روش

موثر نبوده ،ولی ابتال دو تا سه سال چشمگیر است .در

روش

نهایت لپتوسپیروز در بز مانند گاو ،گاومیش و

آگلوتیناسیون میکروسکوپی است (برکوویچ و همکاران

گوسفندبه عنوان یک بیماری مشترک بین انسان و دام

 ،0333بیسوال و همکاران  5111و پر و همکاران

بوده و نیازمند اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در راستای

 .)5112این روش در صورتیکه سرووارهای

ارتقاء بهداشت همگانی است.

تشخیص

سرمی

لپتوسپیرا

در

دامها

در

بزهای

ارومیه

تائید
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Abstract
The serological frequency to leptospira serovars was studied in 130 goats in Urmia, Iran, 2012.
Blood was collected from goats and sera were separated to evaluate serological reaction to
leptospira serovars by Microscopic Agglutination Test (MAT) using live antigens representing
Leptospira interrogans serogroups: grippotyphosa, icterrohaemoragia, canicula, hardjo, ballum and
pomona. From 130 serum tested to leptospira 25 samples (19.2%) including 17 males (13.1%) and 8
females (6.1%) had positive reaction to one of the Leptospira interrogans serovars. The most
leptospira serovars were pomona (50%), grippotyphosa (40.5%), hardjo (4.75%),
icterohaemorrhagiae (2.38%) and canicula (2.38%). The most serological titer for 1:100 was found
in 13 (30.9%) cases for pomona, 14 (33.3%) grippotyphosa, and titer 1:200 for Pomona was 8
(19.1%), grippotyphosa 3 (7.17%), hardjo 2 (4.75%), and icterohaemorrhagiae and canicula 1
(2.38%) case. Goats with positive reaction showed against one, two and 5 leptospira serovars were
11 (44%), 13 (52%), and 1 (4%) animals, respectively. Age frequency and percentages in
seropositive to overall goats with 1, 2, 3, 4 and 4< years old were 4 (16%), 8 (32%), 7 (28%), 3
(12%) and 3 (12%), for males were 2 (8%), 7 (28%), 5 (20%), 2 (8%), 1 (4%), and females were 2
(8%), 1 (4%), 2 (8%), 1(4%), 2 (8%), respectively. The age comparison of the serovars' distribution
in males and females showed significant differences (X=3.76, df=4, P<0.01) in two and three years
old for both genders emphasis on female goats. In this study 23.9% of males and 13.6% of females
revealed seropositive to leptospira in which there was not significant different between males and
females. The comparison of the serovars' distribution for pomona, grippotyphosa, hardjo, canicula
and icterhemorrhagia showed significant differences which pomona and grippotyphosa were the
predominant among leptospira serovars. It is concluded that the leptospira serovars are detectable in
Urmia goats in that the most ones are pomona and grippotyphosa. The presence of one, two or multi
serovars is possible and the most ones is pomona. The most general titer was 1:100 and there was
no gender difference but the age distribution was from 2 to 3 years old. Therefore, leptospirosis as a
zoonotic disease must be considered as an emerging disease and attempt should be paid to reduce
the risk of public health.
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