نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  26شماره  /2سال1395

بررسی سرولوژیک لپتوسپیروز درگاومیشهای ارومیه
غالمرضا عبدالهپور  ،1علیقلی رامین  *2و داود ثناجو

3

تاریخ دریافت93/10/9 :

تاریخ پذیرش94/11/6 :

1دانشیار گروه بیماریهای داخلی ،دانشكده دامپزشكی ،دانشگاه تهران
2استاد گروه بیماریهای درونی و کلینیكال پاتولوژی ،دانشكده دامپزشكی ،دانشگاه ارومیه
 3دانشآموخته دامپزشكی ،دانشكده دامپزشكی ،دانشگاه ارومیه
مسئول مكاتبهEmail: Ali_Ramin75@yahoo.com:

چکیده
زمینه مطالعاتی :لپتوسپیروز یکی از بیماریهای مشترک و قابل انتقال از دام به انسان بوده که با عالیم بالینی تب،
زردی ،سقط و ادرار خونی شناخته میشود .بیماری در مناطق شمالی و جنوب غربی ایران بواسطه وجود گاومیشهای
آذربایجان و خوزستان شیوع بیشتری دارد .هدف -1 :تعیین درصد سرمی ابتالء گاومیشهای ارومیه به لپتوسپیراها،
 -2تعیین ارتباط جنس و سن در ابتال به لپتوسپیروز -3 ،تعیین عیار سرمی و آنتیژنهای غالب لپتوسپیرا در گاومیش-
های ارومیه .روش کار :تعداد  130نمونه خون در سال 1390جمعآوری و با آزمایش استاندارد آگلوتیناسیون
میکروسکپی و با استفاده از پنج سروتیپ زنده لپتوسپیرا پومونا ،گریپوتیفوزا ،هارجو ،کانیکوال ،ایکترهموراژیه و بالوم
بررسی گردید .نتایج :تعداد  25%/4گاومیشها ( %26/9نرها و  %23/8مادهها) به یکی از آنتیژنهای لپتوسپیرا با عیار
حداقل  1:100مثبت نشان دادند .سروتیپ پومونا بیشترین ( )%16/2و ایکتروهموراژیه کمترین ( )1%/52واکنش را داشتند.
شایعترین عیار سرمی  1:100با  26( %20نمونه) و باالترین عیار سرمی  1:200با  13( %10نمونه) بودند .فراوانی نمونه-
های مثبت در گروه سنی زیر  1/5سال کمترین ( )1%/5و  3تا  4سال بیشترین میزان ( )16%را نشان دادند .نتایج نشان
میدهد که از نظر شیوع سرولوژیک بیماری ،اختالف معنیداری بین دو جنس ماده و نر وجود ندارد .نتیجهگیری نهایی:
لپتوسپیروز در بین جمعیت گاومیش های ارومیه یک بیماری مطرح و قابل توجه است و از آنجاییکه این دام اغلب در
شرایط مرطوب و باتالقی نگهداری میشود احتمال انتقال بیماری به دامهای اهلی و انسان زیاد است .لذا با توجه به عدم
واکسیناسیون دامها در منطقه الزم است توصیههای بهداشتی در خصوص جایگاه دام ،زهکشی باتالقها ،مبارزه با
جوندگان و اقدامات مراقبتی توسط دامداران و مسئولین دامپزشکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :لپتوسپیروز ،سرولوژی ،گاومیش ،ارومیه ،آگلوتیناسیون میکروسکوپی
موی-

مقدمه

سمیها ،شتر ،جونودگان و انسوان بوه آن حسوا

لپتوسپیروز بیماری مشترک بین انسان و دام بووده کوه

باشند (لوت و همکواران  .)2009شویوع لپتوسوپیروز نوه

عموماً گسترش جهوانی داشوته و نشوووارکنندگان ،توک

تنها در مناطق گرمسیری و معتدل معمول است بلکوه در
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مناطق نسبتاً سردسیر نیوز ممکون اسوت (الویس .)1986

تشویم بیماری مورد اسوتفاده قورار مویگیورد .معیوار

عاموول بیموواری از اسووپیروکتهووای جوونس لپتوسووپیرا

تشویم قطعی لپتوسوپیروز در ایون آزموایش ،افوزایش

اینتروگووانس بوووده کووه بووا عالئووم تووورم کبوود ،زردی و

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

نارسایی حاد کلیه شوناخته مویشوود (نوالی و همکواران

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

عالوه

باشد .مطالعه گذشتهنگر نشوان مویدهود میوزان واکونش

بر ابتالء میتوانند ناقلین خفتوه و مووزن طبیعوی باشوند

سوورمی در گوواو ،گوسووفند و بزهووای ارومیووه بووه روش

از

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

طریق محیط و آب آلوده به ادرار دامهوای مووزن مبوتال

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

میشوند (راجیو و همکاران  .)2010اهمیت لپتوسوپیروز

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

عالوه بر تهدید بهداشت عمومی ،خسوارات اقتصوادی از

(طلوووعی  )2014بوووده ولووی در گوواومیشهووای ارومیووه

طریووق کوواهش تولیوود شوویر ،کوواهش وزن ،سووقط ،تولوود

تاکنون مطالعه مسوتندی صوورت نگرفتوه اسوت .منطقوه

گوسالههای ضعیف ،کاهش بواروری و مور مویباشود

ارومیه بعلت دارا بودن آبهوای سوطحی از قودیم االیوام

(وانگ و همکاران  )2009که هزینههای پیشگیری ،کنتورل

مهد پرورش گاومیش بوده بطوری کوه در شومال غورب

و درمان را نیز بر خسارات فووق بایسوتی افوزود (موک-

گوواومیشهووای آذربایجووان و در جنوووب گوواومیشهووای

برایود و همکواران  .)2005مطالعوات سورمی در ایوران و

خوزستان در تامین اقتصاد داموداران ایون منواطق مهوم

جهووان نشووانگر حضووور لپتوسووپیرا در نشووووارکنندگان

بوده و بواسطه ارتباط نزدیوک ایون دامهوا بوا پورورش-

موصوصاً گاو ،گوسفند و بز بوده (ذاکوری و همکواران

دهندگان آنها در صورت باال بودن میزان آلودگی دامهوا

 ،)2010در گوواومیشهووای خوزسووتانی ( % 58/7حوواجی

به لپتوسپیروز خطری جدی برای بهداشت همگانی بوده

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

که مستلزم تعیین وضعیت این بیماری در گاومیشهوای

دارای واکنش مثبت سرمی بوده که اهمیت بیماری را در

منطق وه اسووت .هوودف از مطالعووه حاضوور عبارتنوود از-1 :

مناطق گرمسیری و مرطووب نشوان مویدهود .بوه هموین

تعیین درصود سورمی ابوتالء گواومیشهوای ارومیوه بوه

منظور مطالعوات مراقبتوی و موداوم بوویده در شومال و

لپتوسپیراها -2 ،تعیین ارتباط جنس و سون در ابوتال بوه

غوورب خصوصوواً قطووب گوواومیشداری کشووور ماننوود

لپتوسپیروز -3 ،تعیین عیار سرمی و آنتیژنهای غالوب

گاومیشهای ارومیه که فاقد هرگونوه زمینوه و اطالعوات

لپتوسپیرا در گاومیشهای ارومیه.

 ،2005مورای و همکاران  .)2008دامهای حسا

(آلوودر و دالپینووا  .)2010انسووان و دامهووای حسووا

قبلی در رابطه با لپتوسپیروز را الزامی میسازد.
لپتوسووپیروز بووه عنوووان بیموواری قابوول انتقوال از دام بووه

مواد و روش کار

انسان بوده کوه مطالعوات در ایون زمینوه بور سوه اصول

در طی ماههای خرداد توا مهور  1390تعوداد  130نمونوه

انسان ،دام و محیط متکی است (وانگ و همکاران )2009

خووون از وریوود وداجوی گوواومیشهووای ارجوواع شووده بووه

بوورای تشووویم بیموواری از روشهووای موتلفووی ماننوود

کشووتارگاه ارومیووه بووا اسووتفاده از لولووه ونوجکووت اخ وذ

 ،MATالیووزا ،فلورسوونت آنتوویبووادی ،کشووت و PCR

گردید .برای این منظور مقدار  10میلیلیتور خوون از هور

استفاده میشود که در بین ایون روشهوا  MATبیشوتر

دام بصورت تصادفی اخذ و در لولههای ونوجکت جموع

متداول میباشد .آزمایش آگلوتیناسویون میکروسوکوپی

آوری شد .پس از شمارهگذاری ،مشوصات دامها شامل

از طوورف سووازمان بهداشووت بعنوووان اسووتاندارد طالئووی

جنس و سن با تکیه بر وضوعیت دنودانهوا ببوت شودند.

پیشنهاد شده و در اغلب آزمایشگاههای رفورانس بورای

نمونووههووا بووه یو ووال  4°Cمنتقوول شووده و روز بعوود بووا
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استفاده سانتریفوژ بوه میوزان  3000دور در دقیقوه بوه

میدان میکروسکوپی آگلوتینه میشدند ( +1منفی) و اگور

نمونه های خون به مدت  15دقیقه سانتریفوژ شده ،پوس

 %50آگلوتینووه موویشوودند ( +2مشووکوک) و اگوور %75

از جداسازی سرم و انتقال بوه لولوههوای اپنودروف 1/5

آگلوتینه مویشود ( +3مثبوت) چنان وه نزدیوک بوه %100

میللیتری تا زمان اجرا آزمایش به فریزر  -20°Cمنتقل

باکتریها آگلوتینه میشدند ( +4مثبت) گوزارش مویشود

شوودند .بوورای انجووام آزمووایش ،سوورمهووا بووه آزمایشووگاه

(حوواجیکالیووی و همکوواران  ،2006رامووین و همکوواران

تحقیقوواتی لپتوسووپیروز دانشووکده دامپزشووکی دانشووگاه

.)1392

تهران ارسوال و بوا اسوتفاده از آزموایش آگلوتیناسویون

تعیین عیار نهایی نمونههای مثبت

میکروسکوپی ارزیابی گردیدند .در این مطالعه از  6آنتی

به منظور تعیین عیار نهایی سرمهایی که در مرحلوه اول

ژن زنووده لپتوسووپیرایی شووامل سووروتیپهووای پومونووا،

مثبوت مویشوودند پوس از تهیوه رقوتهووا ،1:200 ،1:100

گریپوتیفوزا ،هارجو ،کانیکوال ،ایکترهموراژیه و بالوم به

 1:400و  1:800عملیووات عیارسوونجی انجووام م ویگرفووت.

صورت جداگانه استفاده شد .گاومیشهای تحت بررسی

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

از نداد مشکی و رودخانهای ارومیه بودند.

مشاهده میشد به عنووان عیوار نهوایى پوادتن در نمونوه

آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی

سرمى مورد نظر تعیین مىگردید .برای تجزیه و تحلیول

چند ساعت قبل از شروع آزموایش  MATمیکروتیووب-

دادهها از نرم افزار  SPSS13و آزمون مربع کای (Chi-

های حاوی نمونههای سرم خون از فریوزر خوارو و در

 )Squareاستفاده گردید.

دمای آزمایشگاه قرار میگرفتند تا بتدریج ذوب شوده و
به دمای محیط برسند .سطح المهوای میکروسوکوپی بوه

نتایج

دو ردیف چهارتایی (بوه منظوور آزموایش هشوت نمونوه

نمودار  1فراوانی سنی گاومیشها را در نرها و مادهها

سرمی) و یک مستطیل جهت شمارهگوذاری تقسویم شود.

گاومیش تحت

نشان میدهد .از مجموع  130را

ابتدا رقوت  1:50از نمونوههوای سورمی در محلوول بوافر

مطالعه تعداد  67را

نمکوووی فسوووفات ( )PBSتهیوووه شووود .بووورای آزموووایش

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

آگلوتیناسوویون میکروسووکوپی مقوودار  10میکرولیتوور از

آنتیژنهای مثبت به لپتوسپیرا را در گاومیشهای نر و

آنتیژن آماده یک آنتیژن مشوم در هریوک از مربوع-

ماده نشان میدهد .در مجموع  25%/4شامل  %26/9نرها

های الم با  10میکرولیتور از سورم رقوت 1:50مولووط و

و  %23/8مادهها به یک آنتیژن زنده لپتوسپیرا واکنش

رقت نهایی  1:100حاصل شد .این عمل برای پنج آنتوی-

مثبت نشان دادند .از این تعداد  %16/2پومونا%6/9 ،

ژن دیگر نیز انجام شد .مولوط آنتی ژن_پادتن به داخل

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

پتریدیش حاوی کاغذ مرطوب منتقل و به مدت 90دقیقه

بودند .سایر آنتیژنهای تحت مطالعه مشاهده نشدند

در انکوبووواتور  30°Cقووورار گرفتوووه و سوووپس در زیووور

(جدول .)1

میکروسکوپ زمینه سیاه با بزر

نر و  63را

ماده در  5گروه

نمائی  ×100بررسوی

جدول  2فراوانی و درصد آنتیژنهای مثبت به

گردید .ابتدا نمونههای مربوط به کنترل منفوی و کنتورل

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

مثبت بررسوی شوده و در صوورتیکوه بوه ترتیوب فاقود

های ارومیه نشان میدهد .در عیار 1:100و 1:200

اگلوتیناسوویون و آگلوتیناسوویون  +4مشوواهده موویشوود،

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

نمونهها نیز خوانده میشد .نحوه تفسیر آزموایش بودین

غالب و سروار ایکتروهموراژیه کمترین آنها بودند .در

ترتیب بود که چنان وه  %25اجورام لپتوسوپیرایی در هور
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بین گاومیشهای با واکنش سرمی مثبت  %20/8به یک و

گاومیشهای نر و  %23/8مادهها به آنتیژن-های

 %4/6به دو آنتیژن مثبت بودند (نمودار .)1

لپتوسپیرا مثبت بودند .بوده که از نظر آماری بین

بر اسا

سرووارهای لپتوسپیرا

نمودار  ،2درصد گاومیشهای مثبت به

لپتوسپیراها در سه سالگی بیشترین ( )9%/2و کمتر از
 1/5سالگی

در گاومیشهای نر و ماده

(مجذور کای) اختالف معنیداری وجود نداشت.

کمترین بودند .در این مطالعه %26/9
جدول  -1فراوانی آنتیژنهای مثبت به لپتوسپیرا در گاومیشها به تفکیک جنس
آنتیژن

گاومیشهای نر

گاومیشهای ماده

فراوانی درصد

فراوانی

درصد

مجموع دامها
فراوانی درصداز کل درصد از مثبتها

پومونا

10

14/92

11

17/46

21

16/15

63/63

گریپوتیفوزا

6

8/95

3

4/76

9

6/92

27/27

هارجو

4

6

3

4/76

7

5/38

21/21

ایکتروهموراژیه

0

0

2

3/17

2

1/53

6/06

*= آنتیژنهای کانیکوال و بالوم یافت نشدند.
جدول  -2فراوانی و درصد آنتیژنهای مثبت به لپتوسپیرا در عیار  1:100و  1:200در گاومیشهای ارومیه
آنتیژن

عیار 1:100
فراوانی

عیار 1:200
درصد فراوانی درصد

پومونا

17

13/1

4

3/1

گریپوتیفوزا

6

4/6

3

2/3

هارجو

2

1/5

4

3/1

ایکتروهموراژیه

1

0/076

1

0/8
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بحث

لپتوسپیروز باشند .نتایج فوق مبین موارد سرمی مثبت

لپتوسپیروز بیماری مشترک بین انسان و دام است که

و متفاوت از سایر نقاط ایران در نشووارکنندگان

توسط سویههای موتلف لپتوسپیرا گونهی اینتروگانس

منجمله گاومیشهای ارومیه باشد .هرچند نتایج سرمی

ایجاد میشود (اسمیت  .)1999لپتوسپیروز پراکندگی

گاومیشهای ارومیه به لپتوسپیروز کمتر از گاوها و

جهانی داشته ،در مناطق با بارندگی زیاد ،آب و هوای

گاومیشهای سایر مناطق ایران است ولی با توجه به

مرطوب و معتدل pH ،نزدیک به  ،7باتالقهای گوناگون

جمعیت زیاد گاوها در مقایسه با گاومیشها همین مقدار

و نیز در مناطقی که فاضالبهای شهری جریان دارد

میزان شیوع سرمی در گاومیشها نیز قابل توجه بوده

بیشتر مشاهده میشود .این شرایط تا حدودی در

و عزم مسئولین اجرایی دامپزشکی و بهداشتی منطقه را

استان آذربایجان غربی و موصوصاً ارومیه مهیا بوده

در کنترل و پیشگیری بیماری باید راسختر از گذشته

لذا تهدیدی برای دامهای منطقه ،پرورشدهندگان و

نماید.

بهداشت همگانی خواهد بود .اولین گزارش لپتوسپیروز

نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد آنتیژن غالب

در ایران مربوط به سال  1336و توسط رفیعی و مقامی

لپتوسپیرا در گاومیشهای ارومیه پومونا بوده که با

بوده که طی آن ابتال سرمی گاوها تا  %31و گوسفندها

گزارشات رامین و همکاران ( ،)1392رادوستیتس و

تا  %17به انواع آنتیژنهای لپتوسپیرا نشان داده شد و

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

سروتیپهای ایکتروهموراژیه ،کانیکوال ،گریپوتیفوزا و

در گاو ذکر نمودهاند مطابقت دارد .البته با نتایج حاصل

بالوم برای اولین بار معرفی شدند (رفیعی و مقامی

از مطالعه حاجیکالیی و همکاران ( )2006در گاومیش-

 .)1339پس از آن ،بیماری به تدریج در انسان ،تک-

های اهواز که سروتیپ غالب را کانیکوال و طلوعی

سمیها ،گوشتوواران ،گاو و گوسفند در مناطق موتلف

ال
( )2014در تبریز که گریپوتیفوزا گزارش کردهاند کام ً

ایران گزارش گردید که از طرفی نشانگر ابتالء دامهای

تفاوت داشته ،بنظر میرسد شرایطهای آب و هوایی و

به لپتوسپیرا بوده و بانیاً به نظر میرسد که

جغرافیایی در استانهای آذربایجان غربی ،شرقی و

مطالعات سرمی کمی در زمینه لپتوسپیروز گاومیش در

خوزستان از عوامل مهم در بیان این تفاوتها باشند.

ارومیه و خوزستان انجام پذیرفته که مستلزم بررسی

مطالعات دیگران در گونه گاو نشان میدهد که آنتیژن

سرمی بیماری مذکور میباشد.

غالب در نقاط موتلف کشور ایران که دارای شرایط

نتایج بررسی حاضر نشان میدهد که  %25/4گاومیش-

گوناگون آب و هوایی و جغرافیایی هستند نیز با هم

ها واکنش سرمی مثبت داشتند که میزان آن کمتر از

تفاوت دارد که بهعنوان نمونه مطالعه حاجیکالیی و

شیوع  %36در گاوها و بیشتر از شیوع %19/3

همکاران ( )2006و عبداهللپور و همکاران ()2009

گوسفندهای منطقه ارومیه میباشد (رامین و همکران

گریپوتیفوزا ،طالب خان گروسی و همکاران ( )1382و

 .)1392البته در مقایسه با مطالعه حاجی کالیی و

واحدی نوری و همکاران ( )1381ایکتروهموراژیه و

همکاران در سال  1385در استان خوزستان که میزان

ابراهیمی و همکاران ( )2004کانیکوال را در گاو ذکر

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

کردهاند .عدهای از محققین جوندگان را بعنوان موزن

و طلوعی در سال  2014که  %35/3در گاومیشها ذکر

اصلی گریپوتیفوزا ذکر نمودهاند (بروک و همکاران

نمودهاند بنظر میرسد که شرایط آب و هوایی استان-

 )2007که با نتایج مطالعات انجام شده بر روی گاوها

های خوزستان و آذربایجان شرقی (تبریز) مساعدتر از

در مشهد و مازندران (عبداهللپور و همکاران 2009و

استان آذربایجان غربی در بقا و انتقال باکتری عامل

طالب خان گروسی و همکاران  )1382که سروتیپ غالب

حسا
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ایکتروهموراژیه و در ارومیه (رامین و همکاران )1392

گاوهای ارومیه (رامین و همکاران  )1392و گوسفندها

پومونا بوده مغایرت داشته و نشان میدهند که احتماالً

(حسنپور و همکاران  )1386و گاوهائی که از ،1:200

جوندگان میتوانند موزن سروتیپهای دیگر هم باشند.

 1:400و باالتر ذکر کردهاند متفاوت است .این تفاوت

در این مطالعه اگرچه آنتیژن پومونا و سپس

میتواند نشانگر این باشد که گاومیشها نسبت به

گریپوتیفوزا در گاومیشهای ارومیه غالب بوده و دقیقاً

عفونت لپتوسپیراها مقاومتر از سایر نشووارکنندگان

برعکس یافتههای طلوعی ( )2014در تبریز میباشد ولی

باشند و اغلب فرم مزمن بیماری را با عیارهای پایین-

از نظر فراوانی با گریپوتیفوزا و هارجو تفاوت معنی-

تری بروز دهند حتی در مواردی هم تیتر آنها پایینتر

داری نداشته بنابراین نقش جوندگان در اپیدمیولوژی

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

بیماری در ارومیه را نباید نادیده گرفت و الزم است

علیرغم محدودیتهای موجود در روش  ،MATاین

دامها با جوندگان محدود و برنامهی کنترل

آزمایش هنوز هم یکی از آزمایشات استاندارد WHO

تما

جوندگان را بطور جدی اجرا نمود.

در تشویم لپتوسپیروز محسوب میگردد .برای

در این مطالعه حساسیت گاومیشهای نر و ماده به

تشویم قطعی بیماری لپتوسپیروز بر اسا

آنتیژنهای لپتوسپیرا یکسان بوده ولی سنین سه سال

 WHOالزم است دو نمونه به فاصله  2تا  3هفته از دام

اگرچه از نظر آماری معنیدار نبوده اما بیشترین موارد

اخذ شده تا افزایش دو برابری تیتر مشوم گردد و یا

مثبت ) )26%/2را نشان داده که با یافتههای حاجیکالیی

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

و همکاران ( ,)2006طلوعی ( )2014در گاومیشها و

آید .نکته دیگر اینکه در روش  MATبیشتر به وجود

طالب خان گروسی و همکاران ( )1382در گاو که

 IgMدر سرم حساسیت نشان میدهد تا  ،IgGلذا در

حساسیت سنی باالی دو سال را معنیدار گزارش کرده

تشویم فرم های مزمن بیماری و نیز در حاملین از

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

حساسیت کمتری برخوردار است .بنظر میرسد یکی از

یک آنتی ژن در مقابل  )%18/2به دو آنتیژن پاسخ

علل پایینتر بودن میزان شیوع سرمی لپتوسپیروز در

مثبت نشان دادند که با نتایج مطالعات گاوهای منطقه که

گاومیشهای ارومیه همین نکته باشد و همانگونه که

هم نان  %79/5به یک و  %20/5به بیش از یک آنتیژن

اشاره شد احتمال داده میشود که گاومیشهای منطقه

مثبت بودند (رامین و همکاران  )1392و یافتههای

ارومیه احتماالً بیشتر فرم مزمن بیماری را بروز دهند و

حسنپور و همکاران ( )1386در تبریز مطابقت دارد.

در مواردی هم نقش حاملین یا ناقلین پنهان لپتوسپیراها

هم نین با یافتههای طلوعی ( )2014که در آنتی ژن را

را ایفا کنند که با توجه به محدودیتهای روش MAT

در گاومیش گزارش نمودهاند هماهنگی دارد .نتایج

قابل ردیابی نباشند .به همین دلیل در بسیاری از منابع

مطالعات فوق در نشووارکنندگان نشان میدهد که در

توصیه شده که برای ارزیابی دقیقتر بیماری در یک

هر منطقه معموالً یک آنتیژن غالب با فراوانی باال غالب

منطقه از دو یا سه روش تشویصی همزمان با MAT

بوده و بقیه سرووارها در میزان پائینتری قرار دارند

استفاده شود (حاجیکالیی و همکاران  .)2007در خاتمه

همچنانکه در گاومیشهای ارومیه و تبریز نیز چنین

میتوان گفت که واکنش سرمی مثبت به لپتوسپبرا در

بود.

گاومیشهای ارومیه وجود داشته که گونههای مهم آنها

در مطالعه حاضر باالترین فراوانی مثبت به آنتیژنهای

پومونا ،گریپوتیفوزا و هارجو میباشند .احتمال ابتال

در عیار 1:100بوده که با نتایج طلوعی

بیش از یک نوع لپتوسپبرا موجود بوده و سرووار

( )2014در گاومیشهای تبریز همخوانی داشته اما از

پومونا برجستهترین آنها محسوب میشود .اکثریت

لپتوسپیرا

استاندارد
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راستای ارتقاء بهداشت همگانی اقدامات پیشگیری الزم

، واکنش مثبت نشان داده1:100 سرووارها با رقت

.االجرا به نظر میرسد

.فاکتور جنس موبر نبوده و ابتال اکثراً تا سه سالگی بود
در نهایت لپتوسپیروز بهعنوان یک بیماری مشترک و در
منابع مورد استفاده
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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.
Keywords: Leptospirosis, Serology, Buffaloes, Urmia, MAT

