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 چکیده

تب، م بالینی عالی که با بوده به انسان  قابل انتقال از داممشترک و های لپتوسپیروز یکی از بیماری :زمینه مطالعاتی

ای هشود. بیماری در مناطق شمالی و جنوب غربی ایران بواسطه وجود گاومیشردی، سقط و ادرار خونی شناخته میز

اها، لپتوسپیربه  ارومیههای میشگاوابتالء ی مسردرصد تعیین  -1 :هدفآذربایجان و خوزستان شیوع بیشتری دارد. 

-میشر گاولپتوسپیرا دهای غالب ژنعیار سرمی و آنتیعیین ت -3 وز،در ابتال به لپتوسپیرو سن جنس  ارتباطتعیین  -2

آوری و با آزمایش استاندارد آگلوتیناسیون جمع1390نمونه خون در سال  130تعداد  :کار روش .ارومیههای 

 مبالوراژیه و ، ایکترهموکانیکوال، هارجو، گریپوتیفوزا، پومونا رایزنده لپتوسپ پیپنج سروتبا استفاده از و میکروسکپی 

با عیار  سپیراهای لپتوژنیکی از آنتی هب (هاماده %8/23و  هانر %9/26)ها گاومیش  %4/25 تعداد :نتایج .دیدبررسی گر

. ا داشتندرواکنش ( %52/1)کمترین  ( و ایکتروهموراژیه%2/16) بیشترین . سروتیپ پومونانشان دادند مثبت 1:100حداقل 

-اوانی نمونهفر .ندنمونه( بود 13) %10با  1:200سرمی  عیارنمونه( و باالترین  26) %20با  1:100سرمی  عیارترین شایع

نشان  نتایج  د.ادند( را نشان %16سال بیشترین میزان ) 4تا  3( و %5/1سال کمترین ) 5/1 ای  مثبت  در گروه  سنی زیره

 :نهایی یگیرنتیجهس ماده و نر وجود ندارد. داری بین دو جندهد که از نظر شیوع سرولوژیک بیماری، اختالف معنیمی

لب در اغ دامکه این های ارومیه یک بیماری مطرح و قابل توجه است و از آنجاییلپتوسپیروز در بین جمعیت گاومیش

 عدم ا توجه بهاهلی و انسان زیاد است. لذا ب هایدامشود احتمال انتقال بیماری به شرایط مرطوب و باتالقی نگهداری می

با  ها، مبارزهباتالق هکشیهای بهداشتی در خصوص جایگاه دام، زها در منطقه الزم است توصیهواکسیناسیون دام

 . جوندگان و اقدامات مراقبتی توسط دامداران و مسئولین دامپزشکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد

 

 میکروسکوپیآگلوتیناسیون ، ارومیه، میش، سرولوژی، گاووزلپتوسپیر کلیدی: گانواژ

 
 مقدمه

بووده کوه  بین انسان و دام  لپتوسپیروز بیماری مشترک

توک ، نشوووارکنندگان و شوتهادجهوانی گسترش عموماً 

-مویحسوا  بوه آن شتر، جونودگان و انسوان  ها،سمی

نوه لپتوسوپیروز  شویوع .(2009لوت و همکواران ) باشند

بلکوه در  است معمولی و معتدل در مناطق گرمسیرتنها 
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 .(1986الویس ) نسبتاً سردسیر نیوز ممکون اسوت مناطق

جوونس لپتوسووپیرا  هووایاسووپیروکتاز  بیموواریعاموول 

 و زردی، کبوودتووورم  عالئووم بووابوووده کووه اینتروگووانس 

نوالی و همکواران ) شوودشوناخته موی هکلیحاد نارسایی 

عالوه  حسا های دام .(2008مورای و همکاران ، 2005

 باشوندی مووزن طبیعو وخفتوه توانند ناقلین بر ابتالء می

از ی حسووا  هوواو دامانسووان . (2010)آلوودر و دالپینووا 

مبوتال مووزن هوای دامبه ادرار آلوده  آب و محیط طریق

لپتوسوپیروز اهمیت  .(2010راجیو و همکاران ) دنشومی

خسوارات اقتصوادی از عالوه بر تهدید بهداشت عمومی، 

، تولوود سووقط کوواهش وزن، تولیوود شوویر، کوواهشطریووق 

باشود موی و مور  بواروریکاهش های ضعیف، الهگوس

 های پیشگیری، کنتورلهزینه که (2009وانگ و همکاران )

-موک) افوزودبایسوتی نیز بر خسارات فووق و درمان را 

ایوران و در  میسور مطالعوات .(2005برایود و همکواران 

 در نشووووارکنندگانحضووور لپتوسووپیرا نشووانگر  جهووان

ذاکوری و همکواران )  بودهموصوصاً گاو، گوسفند و بز 

)حوواجی %  7/58 یهووای خوزسووتانگوواومیشدر  ،(2010

آنهوا ( 2014)طلوعی  %3/35( و تبریز 2006کالئی حاجی

در را اری دارای واکنش مثبت سرمی بوده که اهمیت بیم

بوه هموین  دهود.نشوان مویمناطق گرمسیری و مرطووب 

شومال و قبتوی و موداوم بوویده در امطالعوات مر منظور

 ماننوودکشووور داری گوواومیشقطووب  اًصووخصوغوورب 

که فاقد هرگونوه زمینوه و اطالعوات های ارومیه گاومیش

 .سازدرا الزامی میدر رابطه با لپتوسپیروز قبلی 

بووه دام ل از انتقووقابوول ا بیموواریبووه عنوووان لپتوسووپیروز 

 اصول سوهبور ه در ایون زمینومطالعوات  بوده کوهانسان 

 (2009همکاران وانگ و ) استانسان، دام و محیط متکی 

هووای موتلفووی ماننوود بوورای تشووویم بیموواری از روش

MATبووادی، کشووت و ، الیووزا، فلورسوونت آنتوویPCR 

بیشوتر  MATهوا شود که در بین ایون روشاستفاده می

 آگلوتیناسویون میکروسوکوپیآزمایش  باشد.متداول می

 بعنوووان اسووتاندارد طالئوویاز طوورف سووازمان بهداشووت 

بورای های رفورانس آزمایشگاهپیشنهاد شده و در اغلب 

گیورد. معیوار اسوتفاده قورار مویمورد تشویم بیماری 

تشویم قطعی لپتوسوپیروز در ایون آزموایش، افوزایش 

 3توا  2تیتر دو برابر در دو نمونه اخذ شوده بوه فاصوله 

-و باالتر در یک نمونه می 1:400ر هفته و یا مشاهده تیت

واکونش ان میوزدهود نگر نشوان مویه گذشتهمطالعباشد. 

بووه روش  ی ارومیووههووا، گوسووفند و بزگوواو در سوورمی

و  %3/19 ،%36 بوه ترتیوب آگلوتیناسیون میکروسوکوپی

کوه در صوورتی ( 1392رامین و همکاران )  بوده 2/19%

 %3/35در نزدیک ترین منطقوه بوه ارومیوه ماننود تبریوز 

 ارومیووههووای در گوواومیش لوویو( بوووده 2014)طلوووعی 

منطقوه  صوورت نگرفتوه اسوت. مسوتندیتاکنون مطالعه 

هوای سوطحی از قودیم االیوام ارومیه بعلت دارا بودن آب

مهد پرورش گاومیش بوده بطوری کوه در شومال غورب 

هووای هووای آذربایجووان و در جنوووب گوواومیشگوواومیش

مهوم ایون منواطق  دامودارانخوزستان در تامین اقتصاد 

-رشپوروهوا بوا بوده و بواسطه ارتباط نزدیوک ایون دام

هوا آلودگی دام میزانباال بودن  گان آنها در صورتدهند

برای بهداشت همگانی بوده جدی خطری به لپتوسپیروز 

هوای ر گاومیشدبیماری وضعیت این که مستلزم تعیین 

 -1عبارتنوود از: هوودف از مطالعووه حاضوور . اسووته قوومنط

بوه  ارومیوه یهوامیشگواوابوتالء ی مسور درصودتعیین 

در ابوتال بوه و سون جنس  اطارتبتعیین  -2، اهالپتوسپیر

غالوب های ژننتیآعیار سرمی و تعیین  -3 ،وزلپتوسپیر

 .ارومیههای میشلپتوسپیرا در گاو

 

 مواد و روش کار

نمونوه  130تعوداد  1390های خرداد توا مهور در طی ماه

هووای ارجوواع شووده بووه گوواومیش یخووون از وریوود وداجوو

ذ کشووتارگاه ارومیووه بووا اسووتفاده از لولووه ونوجکووت اخوو

از هور خوون  توریلیلیم 10مقدار گردید. برای این منظور 

جموع ونوجکت  هایدر لوله ی اخذ وبصورت تصادف دام

ها شامل گذاری، مشوصات دامپس از شماره .شد یآور

 هوا ببوت شودند.جنس و سن با تکیه بر وضوعیت دنودان

منتقوول شووده  و روز بعوود بووا  C°4هووا بووه یو ووال نمونووه
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ر دقیقوه بوه ددور  3000 ه میوزان استفاده سانتریفوژ بو

شده، پوس وژ دقیقه سانتریف 15مدت  خون به ینمونه ها

 5/1هوای اپنودروف از جداسازی سرم و انتقال بوه لولوه

منتقل  -C°20لیتری تا زمان اجرا آزمایش به فریزر میل

هووا بووه آزمایشووگاه سوورم شوودند. بوورای انجووام آزمووایش،

کی دانشووگاه تحقیقوواتی لپتوسووپیروز دانشووکده دامپزشوو

آگلوتیناسویون  اسوتفاده از آزموایشبوا و  تهران ارسوال

آنتی  6این مطالعه از  در دیدند.گرارزیابی  میکروسکوپی

، پومونوواهووای سووروتیپشووامل زنووده لپتوسووپیرایی  ژن

به  ، ایکترهموراژیه و بالومکانیکوال، هارجو، گریپوتیفوزا

های تحت بررسی میشاستفاده شد. گاو صورت جداگانه

 بودند.  ارومیهای مشکی و رودخانهاز نداد 

  آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی

-میکروتیووب MATچند ساعت قبل از شروع آزموایش 

های سرم خون از فریوزر خوارو و در های حاوی نمونه

گرفتند تا بتدریج ذوب شوده و دمای آزمایشگاه قرار می

 هوای میکروسوکوپی بوهسطح الم به دمای محیط برسند.

شوت نمونوه آزموایش هدو ردیف چهارتایی )بوه منظوور 

 شود. قسویمت یگوذارشمارهجهت  لیمستط کیسرمی( و 

در محلوول بوافر  یسورم یهوااز نمونوه 1:50رقوت  ابتدا

 شیآزموووابووورای  شووود. هیووو( تهPBSفسوووفات ) نمکوووی

میکرولیتوور از  10مقوودار  آگلوتیناسوویون میکروسووکوپی

-از مربوع کیومشوم در هر ژنآنتیژن آماده یک آنتی

مولووط و  1:50سورم رقوت زمیکرولیتور ا 10الم با  یها

-آنتویعمل برای پنج  نیحاصل شد. ا 1:100 نهایی رقت

پادتن به داخل _ژن شد. مولوط آنتی نیز انجامدیگر  ژن

دقیقه  90کاغذ مرطوب منتقل و به مدت یحاو شیدیپتر

در زیووور سوووپس قووورار گرفتوووه و  C30° در انکوبووواتور

 سویبرر× 100با بزر  نمائی  اهیزمینه سمیکروسکوپ 

کنترل منفوی و کنتورل های مربوط به  ابتدا نمونه .دیگرد

فاقود  کوه بوه ترتیوبمثبت بررسوی شوده و در صوورتی

 ،شوودمشوواهده مووی+ 4 ناسوویونآگلوتی و اگلوتیناسوویون

نحوه تفسیر آزموایش بودین شد. ها نیز خوانده مینمونه

لپتوسوپیرایی در هور اجورام  %25 ترتیب بود که چنان وه

 و اگور (ی+ )منف1ند دشمیمیدان میکروسکوپی آگلوتینه 

 %75 و اگوور  + )مشووکوک(2 شوودندآگلوتینووه مووی  50%

 %100 + )مثبوت( چنان وه نزدیوک بوه3شود آگلوتینه موی

 شودگوزارش موی+ )مثبت( 4ند دشمیآگلوتینه ها باکتری

رامووین و همکوواران  ،2006کالیووی و همکوواران حوواجی)

1392). 

 مثبت یهانهایی نمونه عیارتعیین 

هایی که در مرحلوه اول نهایی سرم عیارمنظور تعیین  به

، 1:200، 1:100هووا رقوت هیووپوس از ته شوودندمویمثبوت 

. فووتگریانجووام موو سوونجیعیارعملیووات  1:800و  1:400

 4+ ایو 3باالترین رقتى که در آن میزان آگلوتیناسویون +

یى پوادتن در نمونوه نهوا عیوارشد به عنووان میمشاهده 

 لیوو تحل هیتجز یبرا .گردیدمىتعیین  مورد نظرسرمى 

Chi-مربع کای ) و آزمون 13SPSS ز نرم افزاراها داده

Square) دیاستفاده گرد. 

 

 نتایج

ها ها را در نرها و مادهفراوانی سنی گاومیش 1نمودار 

را  گاومیش تحت  130دهد. از مجموع نشان می

گروه  5را  ماده در  63را  نر و  67مطالعه تعداد 

فراوانی  1جدول ساله بودند.  4<و  4، 3، 2، <5/1سنی 

های نر و های مثبت به لپتوسپیرا را در گاومیشژنآنتی

ها نر %9/26شامل  %4/25مجموع دهد. در ماده نشان می

واکنش  لپتوسپیرا ژن زندهآنتییک  هبها ماده %8/23 و

 %9/6پومونا،  %2/16ن تعداد ای از .نشان دادندمثبت 

ایکتروهموراژیه  %5/1و  هارجو %4/5، یفوزاگریپوت

 نشدند مشاهدههای تحت مطالعه ژنآنتیبودند. سایر 

 . (1)جدول 

های مثبت به ژنفراوانی و درصد آنتی 2جدول 

-را در گاومیش 1:200و  1:100لپتوسپیرا در عیارهای 

 1:200و  1:100عیاردهد. در های ارومیه نشان می

سرووار  %1/3و  %1/13سرووار پومونا به ترتیب با 

غالب و سروار ایکتروهموراژیه کمترین آنها بودند. در 
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 ویک  هب %8/20 های با واکنش سرمی مثبتمیشبین گاو

 . (1)نمودار  مثبت بودندژن آنتیبه دو  6/4%

به های مثبت گاومیشدرصد  ،2بر اسا  نمودار 

( و کمتر از %2/9بیشترین )  گیه سالسلپتوسپیراها در 

 %9/26در این مطالعه  .سالگی  کمترین بودند 5/1

 های-ژنآنتی ها بهماده %8/23های نر و گاومیش

بین آماری بوده که از نظر  دند.مثبت بولپتوسپیرا 

 های نر و مادهگاومیشدر  سرووارهای لپتوسپیرا 

 .وجود نداشتداری معنی اختالف کای(مجذور )

 

 به تفکیک جنسها های مثبت به لپتوسپیرا در گاومیشژنفراوانی آنتی  -1جدول 

 هامجموع دام های مادهگاومیش های نرگاومیش ژنآنتی

 هادرصد از مثبت درصداز کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 63/63 15/16 21 46/17 11 92/14 10 پومونا

 27/27 92/6 9 76/4 3 95/8 6 گریپوتیفوزا

 21/21 38/5 7 76/4 3 6 4 هارجو

 06/6 53/1 2 17/3 2 0 0 ایکتروهموراژیه
 ژنهای کانیکوال و بالوم یافت نشدند.= آنتی*                      

 

 های ارومیهدر گاومیش 1:200و  1:100های مثبت به لپتوسپیرا در عیار ژنآنتیفراوانی و درصد   -2جدول 

 1:200عیار  1:100عیار  ژنآنتی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/3 4 1/13 17 پومونا

 3/2 3 6/4 6 گریپوتیفوزا

 1/3 4 5/1 2 هارجو

 8/0 1 076/0 1 ایکتروهموراژیه
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 های نر و ماده ارومیهمیشهای لپتوسپیرا در گاوتفکیک سروتیپ  به MAT فراوانی موارد مثبت  -1 شکل      

 

 
 های ارومیهدر گاومیش MATفراوانی سنی موارد مثبت   -2شکل
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 بحث 

 است کهمشترک بین انسان و دام  یلپتوسپیروز بیمار

ی اینتروگانس موتلف لپتوسپیرا گونه هایتوسط سویه

لپتوسپیروز پراکندگی . (1999اسمیت ) شودایجاد می

 یآب و هوازیاد، بارندگی  بادر مناطق  اشته،جهانی د

 ی گوناگونباتالقها ،7نزدیک به  pH ،و معتدلمرطوب 

جریان دارد شهری  هایفاضالبنیز در مناطقی که و 

در تا حدودی این شرایط . شودمشاهده میبیشتر 

استان آذربایجان غربی و موصوصاً ارومیه مهیا بوده 

دهندگان و های منطقه، پرورشلذا تهدیدی برای دام

لپتوسپیروز گزارش  اولینبهداشت همگانی خواهد بود. 

 مقامیتوسط رفیعی و و  1336مربوط به سال در ایران 

ا هو گوسفند %31 گاوها تاسرمی ابتال طی آن بوده که 

نشان داده شد و  لپتوسپیرا هایژنانواع آنتی هب %17تا 

هموراژیه، کانیکوال، گریپوتیفوزا و وایکترهای سروتیپ

ی و مقامی رفیع) دندش معرفیبرای اولین بار بالوم 

-، تکدر انسانبه تدریج بیماری پس از آن، . (1339

در مناطق موتلف گاو و گوسفند  ،ها، گوشتووارانسمی

های ء دامنشانگر ابتال از طرفیکه  دیدگر گزارشایران 

رسد که به نظر می بوده و بانیاًا لپتوسپیره بسا  ح

مطالعات سرمی کمی در زمینه لپتوسپیروز گاومیش در 

مستلزم بررسی که و خوزستان انجام پذیرفته  هارومی

 .شدبامیمذکور سرمی بیماری 

-گاومیش %4/25دهد که نتایج بررسی حاضر نشان می

 کمتر ازمیزان آن که  داشتند مثبتسرمی واکنش  ها

 %3/19 شیوع و بیشتر ازگاوها  در %36 شیوع

رامین و همکران ) باشدمیارومیه  گوسفندهای منطقه

بته در مقایسه با مطالعه حاجی کالیی و ال .(1392

در استان خوزستان که میزان  1385همکاران در سال 

 (2006کالیی و همکاران حاجی) %7/58 را شیوع سرمی

ها ذکر در گاومیش  %3/35که  2014و طلوعی در سال 

-رسد که شرایط آب و هوایی استانبنظر میاند نموده

مساعدتر از  بریز(و آذربایجان شرقی )ت خوزستان های

باکتری عامل غربی در بقا و انتقال استان آذربایجان 

فوق مبین موارد سرمی مثبت نتایج د. نباشلپتوسپیروز 

در نشووارکنندگان ایران نقاط و متفاوت از سایر 

سرمی هرچند نتایج . باشدارومیه های منجمله گاومیش

 وبه لپتوسپیروز کمتر از گاوها ارومیه  یهاگاومیش

ا توجه به ولی بهای سایر مناطق ایران است گاومیش

همین مقدار  هازیاد گاوها در مقایسه با گاومیشجمعیت 

بوده ها نیز قابل توجه میزان شیوع سرمی در گاومیش

را مسئولین اجرایی دامپزشکی و بهداشتی منطقه عزم و 

تر از گذشته بیماری باید راسخدر کنترل و پیشگیری 

   .نماید

 غالب ژنآنتیدهد ه حاضر نشان مییج مطالعنتا

که با بوده  ومیه پومونارهای ادر گاومیشلپتوسپیرا 

و  رادوستیتس ،(1392گزارشات رامین و همکاران )

که پومونا را ( 2008) لوت و همکاران و (2007) همکاران

ته با نتایج حاصل الب رد.مطابقت دا اندذکر نمودهدر گاو 

-گاومیشدر  (2006) یی و همکارانکالاز مطالعه حاجی

و طلوعی نیکوال اکرا های اهواز که سروتیپ غالب 

اند کاماًل کردهگزارش در تبریز که گریپوتیفوزا ( 2014)

آب و هوایی و  هایرسد شرایطبنظر می شته،تفاوت دا

و  غربی، شرقی آذربایجان هایاستان رجغرافیایی د

د. نها باشن تفاوتخوزستان از عوامل مهم در بیان ای

ژن آنتیدهد که در گونه گاو نشان می انمطالعات دیگر

نقاط موتلف کشور ایران که دارای شرایط  درغالب 

نیز با هم  گوناگون آب و هوایی و جغرافیایی هستند

و  کالییحاجی عنوان نمونه مطالعهتفاوت دارد که به

( 2009) و همکاران پورو عبداهلل (2006)همکاران 

 و (1382طالب خان گروسی و همکاران )، ریپوتیفوزاگ

و  ایکتروهموراژیه( 1381و همکاران ) ینور یواحد

ذکر در گاو کانیکوال را  (2004) و همکاران ابراهیمی

موزن را بعنوان جوندگان  محققینای از عده. اندهکرد

بروک و همکاران اند )ذکر نمودهگریپوتیفوزا اصلی 

انجام شده بر روی گاوها طالعات م( که با نتایج 2007

و 2009پور و همکاران عبداهللمشهد و مازندران ) در

سروتیپ غالب ( که 1382طالب خان گروسی و همکاران 
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( 1392)رامین و همکاران هموراژیه و در ارومیه وایکتر

دهند که احتماالً پومونا بوده مغایرت داشته و نشان می

. اشندهای دیگر هم بتوانند موزن سروتیپمیجوندگان 

و سپس پومونا  ژنآنتیاگرچه در این مطالعه 

و دقیقاً غالب بوده  ارومیههای در گاومیشگریپوتیفوزا 

ولی باشد ( در تبریز می2014های طلوعی )برعکس یافته

-معنیتفاوت هارجو و گریپوتیفوزا از نظر فراوانی با 

ژی در اپیدمیولونقش جوندگان  بنابراین شتهندا داری

را نباید نادیده گرفت و الزم است در ارومیه بیماری 

ی کنترل ها با جوندگان محدود و برنامهتما  دام

  .جوندگان را بطور جدی اجرا نمود

نر و ماده به  هایگاومیشحساسیت در این مطالعه 

سال  سه نولی سنییکسان بوده های لپتوسپیرا ژنآنتی

بیشترین موارد ه اما ددار نبونیاگرچه از نظر آماری مع

 کالییحاجی هاییافتهبا  که( را نشان داده %2/26 (مثبت

و ها در گاومیش (2014, طلوعی )(2006) و همکاران

که در گاو ( 1382) طالب خان گروسی و همکاران

گزارش کرده دار را معنی سالی باالی دو سنحساسیت 

به  %8/81یک پنجم موارد مثبت )تعداد  .متفاوت است اند

پاسخ  ژنآنتی دو به (%2/18در مقابل یک آنتی ژن 

که  منطقهی گاوها اتمطالع که با نتایج نشان دادند مثبت

ژن آنتی بیش از یکبه  %5/20به یک و  %5/79هم نان 

های یافته ( و1392رامین و همکاران ) مثبت بودند

 .مطابقت دارددر تبریز ( 1386پور و همکاران )حسن

که در آنتی ژن را  (2014های طلوعی )ههم نین با یافت

نتایج اند هماهنگی دارد. در گاومیش گزارش نموده

در  دهد کهنشان میمطالعات فوق در نشووارکنندگان 

غالب ژن غالب با فراوانی باال ییک آنتمعموالً  هر منطقه

 تری قرار دارنددر میزان پائینسرووارها بوده و بقیه 

نیز چنین ی ارومیه و تبریز هادر گاومیش چنانکههم

  .بود

های ژنباالترین فراوانی مثبت به آنتی حاضر در مطالعه

طلوعی وده که با نتایج ب 1:100عیاردر  لپتوسپیرا 

خوانی داشته اما از های تبریز هم( در گاومیش2014)

گوسفندها و  (1392رامین و همکاران گاوهای ارومیه )

، 1:200ئی که از اوها( و گ1386پور و همکاران حسن)

. این تفاوت استاند متفاوت و باالتر ذکر کرده 1:400

ها نسبت به تواند نشانگر این باشد که گاومیشمی

 از سایر نشووارکنندگان ترعفونت لپتوسپیراها مقاوم

-های پایینفرم مزمن بیماری را با عیار اغلبباشند و 

تر پاییندر مواردی هم تیتر آنها  حتیدهند تری بروز 

 اند. که در بررسی حاضر منفی تلقی شده باشد 1:100از

، این MATهای موجود در روش رغم محدودیتعلی

 WHOآزمایش هنوز هم یکی از آزمایشات استاندارد 

گردد. برای در تشویم لپتوسپیروز محسوب می

تشویم قطعی بیماری لپتوسپیروز بر اسا  استاندارد 

WHO  هفته از دام  3 تا 2 به فاصلهالزم است دو نمونه

اخذ شده تا افزایش دو برابری تیتر مشوم گردد و یا 

و باالتر بدست  1:400اینکه در نمونه اول تیتر سرمی 

بیشتر به وجود  MATآید. نکته دیگر اینکه در روش 

IgM دهد تا در سرم حساسیت نشان میIgG لذا در ،

ن از تشویم فرم های مزمن بیماری و نیز در حاملی

رسد یکی از حساسیت کمتری برخوردار است. بنظر می

شیوع سرمی لپتوسپیروز در  تر بودن میزانعلل پایین

های ارومیه همین نکته باشد و همانگونه که  گاومیش

ی منطقه هاشود که گاومیشاشاره شد احتمال داده می

احتماالً بیشتر فرم مزمن بیماری را بروز دهند و  ومیهرا

ی هم نقش حاملین یا ناقلین پنهان لپتوسپیراها در موارد

 MATهای روش کنند که با توجه به محدودیترا ایفا 

. به همین دلیل در بسیاری از منابع باشندقابل ردیابی ن

تر بیماری در یک توصیه شده که برای ارزیابی دقیق

 MATمنطقه از دو یا سه روش تشویصی همزمان با 

در خاتمه  .(2007ی و همکاران کالیحاجی)استفاده شود 

مثبت به لپتوسپبرا در  یتوان گفت که واکنش سرمیم

مهم آنها  یهاوجود داشته که گونه هیاروم یهاشیگاوم

د. احتمال ابتال نباشیو هارجو م فوزایپوتیپومونا، گر

نوع لپتوسپبرا موجود بوده و سرووار  کیاز  شیب

 تی. اکثرشودیآنها محسوب م نیترپومونا برجسته
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شان داده، واکنش مثبت ن 1:100سرووارها با رقت 

بود.  یو ابتال اکثراً تا سه سالگ فاکتور جنس موبر نبوده

مشترک و در  یماریب کیعنوان به روزیلپتوسپ تیدر نها

الزم  یریشگیاقدامات پ یارتقاء بهداشت همگان یراستا

 رسد.یاالجرا به نظر م
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Abstract 

BACKGROUND: Leptospirosis is one of the bacterial zoonotic diseases among human and animals 

which determines by fever, jaundice and haemoglobinuria. Disease is common in north and 

southwest of Iran where buffaloes breeding widely called as Khozestan and Azarbyjan buffaloes. 
OBJECTIVES: Determination of the percentage of seropositive to leptospira infection in buffaloes. Age 

and gender relationships in leptospirosis. 3- Determination of serum titer and predominant leptospira 

antigens in Urmia buffaloes. METHODS: 130 blood samples were collected in Urmia abattoir in 2011.  

Sera were separated and serological reaction to leptospira spp was assessed by microscopic 

agglutination test using live antigens representing leptospira interrogans serogroups: pomona, 

grippotyphosa, canicola, hardjo, icterrohaemoragia, and ballum. Overall, 25.4% including 26.9% 

males and 23.8% females with titer of 1:100 had positive reaction to one of the leptospira serovars. 

Among positive serovars the greatest was pomona (16.2%) and the lowest was icterohaemorrhagiae 

(1.52%). The most prevalent titer of leptospira was 1:100 included 20% (26 samples) and the 

highest was 1:200 included 10% (13 samples) of buffaloes. The age distribution in seropositive 

buffaloes with <1.5 year was the lowest (1.5%) and 3 to 4 years old was the highest (16%). 

Statistical results also showed the seropositive prevalence to leptospirosis among males and females 

were not significantly different. CONCLUSIONS: The seropositive to leptospira in Urmia buffaloes 

must be considered as an important disease and special attention is necessary due to the probable 

transmission of disease to other buffaloes and human. Thus, in the lack of vaccination programs for 

animals, the administration of hygienic methods, rodenticides and preventive procedures must be 

applied by farmers and veterinary organization. 
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