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 چکیده

هوازی  یک بیماری زئونوز است که عامل ایجاد کننده آن باکتری گرم منفی و لپتوسپیروزیسبیماری  :مطالعاتیزمینه 

روری، ا، نابجنینط واند در دام ایجاد سقتیاین بیماری م. باشدهای گوناگون آن میو سرووار انتروگانس لپتوسپیرا

 .ته باشدرا در بر داشهای درمانی زیاد ایجاد هزینهپرم و متعاقب آن  کاهش تولید اس ا،هکاهش تولید شیر، تورم بیضه

و  گوسفند)گاو، اسب،  هایدامجنس نر و ماده در  لپتوسپیرابررسی میزان شیوع سرووارهای مهم  هدف از این هدف:

د، رأس گوسفن 90رأس اسب،  10رأس گاو،  80) نمونه خون 200 :کارروش  .بود در سنین متفاوت شهرستان طارم بز(

وری شد و با روش آ جمع تصادفیبه صورت مناطق مختلف شهرستان طارم  هایاز ورید وداج دام رأس بز( 20

رأس  7رأس گاو،  23شامل  درصد( 24نمونه ) 48در  :ایجنت  .مورد آزمایش قرار گرفتند (MAT)آگلوتیناسیون میکرو

در  که مشخص شد اینتروگانس لپتوسپیراآلودگی به  ،اخذ شده مونه ن 200 بین از رأس اسب 3رأس گوسفند و  15بز، 

 أسر 7، گاو رأس 10شامل  دام( رأس 19درصد ) 59/39با  گریپوتیفوزا لپتوسپیرابیشترین درصد مربوط به  این بین

داری از نظر ولی اختالف معنی ،مناطق مختلف این شهرستان متفاوت بودمیزان آلودگی در بود.  اسب رأس 2و گوسفند 

داری از جنس نر معنیبه طور  درصد( 56/21) . میزان آلودگی در جنس ماده(<05/0P) ها دیده نشدموقعیت مکانی در آن

گوسفند، بز  ولی در، ( >05/0P) داردر گاو معنی لپتوسپیراارتباط بین سن و آلودگی سرمی به . ( >05/0P) بود بیشتر

)گاو، اسب،  هایمدابین در  لپتوسپیرامختلف  هایسویهآلودگی سرمی به  نتیجه گیری نهایی:دار نبود. سب معنیو ا

د. سالم و انسان شو هایدامبه سایر  انتقال بیماریتواند موجب که می طارم وجود دارد شهرستانگوسفند و بز( 

در  هامدابا توجه به عدم واکسیناسیون  لذا شیوع این آلودگی ندارد.داری در  قعیت مکانی، جنس و سن تأثیر معنیمو

طور  در این منطقه به رخداد بیماریجهت پیشگیری از بهداشتی و ضروری در  هایمنطقه باید واکسیناسیون و توصیه

 مورد توجه قرار گیرد. کامل
  

 ، جمعیت دامی، شهرستان طارملپتوسپیرا :واژگان کلیدی

 
 مقدمه

یک بیماری عفونی و زئونوز با انتشار  لپتوسپیروز

مورد که  و تقریباً در تمام کشورهاییجهانی است 

فرتاشوند ند )ارا یافته آن جستجو قرار گرفته است،

 1886این بیماری برای اولین بار در سال . (2004

میالدی توسط آدولف وایل در چهار مریض تشخیص 

نامگذاری  1بیماری ویل نامداده شد و این بیماری به 

                                                 
1 Weil´s Disease 
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میالدی  1907سال بعد یعنی در سال   21 .گردید

استفاده  استیمسون به وسیله میکروسکوپ زمینه سیاه

سال بعد  10کرد و عامل بیماریزا را مشاهده کرد و 

زا را با استفاده ماریدانشمندی ژاپنی به نام ایندا عامل بی

 هایشهای غنی جدا و گزارش نمود که مواز محیط

 1994وندیوسفی ) صحرایی مهمترین حامـل آن هسـتند

 (.2001طباطبائی و فیروزی  و

 است که لپتوسپیراباکتری گرم منفی عامل ایجاد بیماری 

 2سابیفلیک لپتوسپیراو  1گانسلیپتوسپیرا انترودو گونه 

های سرووارگانس و گونه انترو ؛شودرا شامل می

و  بیفلیکساگونه  لیکنند ومربوط به آن ایجاد بیماری می

بوده و ایجاد بیماری ساپروفیت  های آنسرووار

باریک ار به دلیل اینکه این اجرام بسی .نخواهند کرد

( به وسیله میکروسکوپ نوری و m2/1-0/0) هستند

 کوئین ود )باشنهای آنیلینی قابل رویت نمیرنگ

و برای مشاهده آنهـا به میکروسکـوپ  (2002همکاران 

)پورث  و یا فاز کنتراست نیـاز است زمینه تاریک

1990). 

 دارنده بیماری جوندگان هستندزبان نگهمهمترین می

و حیوانات وحشی در مقام  (2009)جوری و همکاران 

بخصوص  دوم قرار دارند ولی گاه حیوانات اهلـی

 آنهایی که رژیم غذایی گیاهی و به طبع آن ادرار قلیایی

 .شـوندمخـزن مطرح می یز به عنوانن دارند

های تشخیصی مختلفی از قبیل کشت روش

میکروارگانیسم از نمونه خون، ادرار و ترشحات واژن 

مچنین هواالیزا و  MATهای سرولوژیک مثل تست

PCR ( کانستبلبرای تشخیص این بیماری وجود دارد 

 (.2017و همکاران 

بیماری  رابطه بادر ایران در که اولین مطالعات گسترده 

است که  1336 سال  انجام شد مربوط به لپتوسپیروز

سرم سازی موسسه توسط مقامی و همکارانش در 

انجام پذیرفت  گاو و گوسفند رأس 3000رازی بر روی 

                                                 
1 L.interrogans 
2 L.bifexa 

گاوها از درصد  31مشخص شد که طی این مطالعات و 

 گوناگونهای سرووارگوسفندان به  از درصد 17و 

حاجی ) ندبودآلوده  لیپروسپیرا انتروگانسباکتری 

جهت پیشگیری از ابتال به  (.2005حاجیکالیی و همکاران 

انجام به موقع بهتر است واکسیناسیون  این بیماری 

های هایی استفاده شود که از سویهکسناز وا وگیرد 

همچنین  (.2002همکاران  کوئین و) دبومی آن منطقه باش

مبارزه با ، توان با افزایش سطح بهداشت جامعهمی

 ایهدامها، شناسایی کردن باتالق خشک ،جوندگان

جلوی گسترش این  به خارج از گله هاآنل و انتقال حام

 4شیوع بررسی این مطالعه به منظور  .بیماری را گرفت

منطقه طارم  در MATبا روش  الپتوسپیر سروار مهم 

 .گرفتانجام  واقع در استان زنجان

 

 هامواد و روش

 تعداد 1394در طی تابستان بررسی  این برای انجام

 10رأس گاو،  80) هادامورید وداج از  ه خوننمون 200

 در رأس بز( 20سفند، رأس گو 90رأس اسب، 

بر، شهرهای چورزق و آب) شهرستان طارم

از  تصادفیبه صورت  های درام و دستجرده(دهستان

جداسازی سرم و و پس از  شد اخذ هادام سنین مختلف

به بخش آزمایشگاه میکروبیولوژی ها نمونه انتقال

 -20در دمای بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران 

 شدند.فریز  سلیسیوسرجه د

چورزق ر ، شه(درصد 26) دام رأس 52بر با  شهر آب

 دام رأس 54ستان درأم با ، ده(5/19) دام رأس 39با 

 5/27دام ) رأس 55دستجرده با  دهستان ( ودرصد 27)

رأس نر و  47در مجموع از  .شدندبرداری نمونه درصد(

در هنگام  رأس دام ماده نمونه خون اخذ شد. 153

سن، جنس و شهر یا  نوع دام، گیری اطالعاتی نظیرنمونه

  دهستان مورد نظر ثبت گردید.

تحقیقی لپتوسپیروز دانشکده دامپزشکی  در آزمایشگاه

توسط تست  سرمی هاینمونهدانشگاه تهران 
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در این  قرار گرفتند. مورد آزمایش 1آگلوتیناسیونمیکرو

 لپتوسپیراباکتری  مهم سرووار 4های ژنآنتی روش از

، ایکتروهموراژیهشامل  در این منطقه، انتروگانس

 .استفاده شد گریپوتیفوزا و، کانیکوال پومونا

ها، یک روز قبل از شروع با توجه به حجم نمونه

تهیه  هااز تمامی نمونه 50:1  رقت MAT آزمایش

 400:1، 200:1، 100:1در نهایت چهار رقت و  گردیدمی

   .شدمی که برای آزمایش نیاز بود تهیه   800:1و 

ن با توجه به نتایج مطالعات سرولوژیکی که قباًل در ایرا

جویی در مصرف محیط انجام شده و به منظور صرفه

کشت و نیز تسریع در انجام آزمایش، در بررسی 

شامل لپتوسپیرا سرووار شایع  4حاضر از 

 دهاستفا ایکتروهموراژیه، پومونا، کانیکوال و گریپوتیفوزا

های خالص و کشت از WHOاس پیشنهاد سارشد. ب

به  لپتوسپیراروزه  10تا  7عاری از آلودگی ثانویه 

به برداشته و  EMJHمقدار الزم در محیط کشت مایع 

-تراکم باکتری ضمناً شود.ظروف میکروتیوب منتقل می

به  شدی که از محیط مایع برداشته میاها در نمونه

شد و در کمک میکروسکوپ زمینه تاریک ارزیابی می

 cell/mlی که تراکم آن بیش از حد استاندارد )صورت
810 2 بود، به آن مقداری محیط رقیق کننده استریل )

 شد.افزوده می

بر اساس پیشنهاد  MAT در بررسی حاضر، آزمایش

WHO ی تغییرات به شرح زیر صورت گرفتبا کم: 

میکرولیتر از  10الف( به کمک سمپلر مخصوص مقدار 

 8ک از برداشته و در مرکز هر یژن مورد نظر آنتی

 شد.مربع روی الم میکروسکوپ تخلیه می

 1:50میکرولیتر از رقت  10با همان روش مقدار ب( 

نمونه سرمی برداشته و در مجاورت قطره آنتی ژن 

زن به طور یکنواخت با آنتی زمانتخلیه شده و هم

های گردید. به منظور اجتناب از اختالط نمونهمخلوط می

سرمی، برای برداشت از هر نمونه، از سرسمپلر 

 شد.جداگانه استفاده می

                                                 
1 Microscopic Aagglutination Test 

ج( در هر روز از آزمایش به منظور کنترل صحت 

شد: شاهد آزمایش سه نوع شاهد بدین شرح تهیه می

شاهد منفی )سرم  ،مثبت )سرم استاندارد مثبت(

 کنترل و شاهد سوم که به منظور( استاندارد منفی

آگلوتیناسیون خودبخودی در آن بجای سرم از محلول 

 شد.رقیق کننده استفاده می

ب ا کاغذ جاذهای مخصوصی همراه بها در بوآتد( الم

 90حتیاط قرار داده شده، سپس به مدت ا باالرطوبه 

سانتیگراد نگهداری درجه  30دقیقه در انکوباتور 

 شدند.می

ها پس از طی زمان فوق از انکوباتور خارج شده و ه( الم

 100با کمک میکروسکوپ زمینه تاریک با بزرگنمایی 

 گرفت.میبرابر مورد بررسی قرار 

تا  1رح زیر از +میزان آگلوتیناسیون در هر نمونه به ش

 شدند:بندی درجه 4+
 ند.آگلوتینه شد لپتوسپیراییاجرام  درصد 25 :1+
 .شدندآگلوتینه  لپتوسپیرایی اجرام درصد50: 2+
 .شدندآگلوتینه  لپتوسپیرایی اجرام درصد75: 3+
آگلوتینه  لپتوسپیرایی : اکثر قریب به اتفاق اجرام4+

 شدند.

 نشد.منفی: هیچ آگلوتیناسیونی مشاهده 

هایی که نمونه WHO بر اساس استاندارد

بودند، منفی تلقی شدند.  1+در حد  هاآنآگلوتیناسیون 

بقیه موارد به  شدند ومثبت منظور می 4+های تنها نمونه

 شدند.حساب موارد مشکوك گذاشته می

 400:1، 200:1،  100:1های  برای رقت MAT شآزمای

مثبت  50:1هایی که در رقت در تمام نمونه 800:1و 

انجام گرفت. باالترین رقتی که در آن میزان  عیناً بودند،

شد، به عنوان تیتر نهایی مشاهده می 4+آگلوتیناسیون 

 گردید.مونه سرمی تعیین میپادتن در ن

مورد   SPSSالعات به دست آمده توسط برنامهطا

ه میزان آلودگی ب تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

صورت توصیفی بیان شده و جهت مقایسه آماری بین 

 .استفاده شد ANAVAو  T-testها از روش گروه
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 نتایج و بحث

نمونه مجهول مورد  200درصد( از  24) نمونه 48تعداد 

 آزمایش، دارای آلودگی به سرووارهای مختلف باکتری

درصد( از  76) مورد 152ند و تعداد بود لپتوسپیرا

 ند.حاظ تست سرولوژیکی منفی بودها از لنمونه

واکنش نشان  سرووارها تنها به یک نوع از نمونه تمامی

های سرووار دادند و هیچ کدام نسبت به سایر

 دادند.نواکنش نشان  لیپتوسپیرا انتروگانس

 19)ددرص 59/39با  گریپوتیفوزا سرووارغالبیت با 

فراوانی  ها به ترتیبسروواردام( بود و مابقی  رأس

، (دام رأس 12درصد ) 25با  ایکتروهموراژیه شامل

دام( و در نهایت  رأس 9درصد ) 75/18با  پومونا

 .(1شکل) دام( بودند رأس 8)درصد  66/16با  کانیکوال

ها اخذ شده لین مناطقی که نمونه خون از آن محب در

بود میزان آلودگی بر حسب جمعیت مورد مطالعه هر 

 64/25منطقه به ترتیب به اینگونه بود که چورزق 

و درصد  63/23درصد، دستجرده  07/24درصد، درام 

  داریمعنی اختالفدرصد را داشتند که  07/23بر آب

 بین مناطق و درصد آلودگی یافت نشد.

رأس دام مثبت،  48در بین  1ر اساس جدول شماره ب

درصد( بیشترین میزان  75/68رأس ) 33ماده با  هایدام

بین دو جنس نر و ماده  و اختالف نشان دادندآلودگی 

 .( >05/0P) بوددار معنی

بین میزان آلودگی در بین دام اختالف ر مورد سن د

به تفکیک گونه در گاو سنین مختلف 

05/0>032/0Pvalue=، گوسفند 

05/0>269/0Pvalue=،   666/0<05/0بزPvalue= و 

که فقط در مورد گاو  بوده  =300/0Pvalue<05/0اسب 

 .تباطی بین سن و آلودگی مشاهده شدار

 
 

 سروارهای مورد آزمایشدرصد آلودگی به  -1 شکل
Figure 1- Percentage of experimental serovars 
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 مورد بررسی بر حسب نوع دام و محل زندگی آلودههای و تعداد داممیزان جمعیت دامی  -1جدول 
Table 1- The amount of animal population and the number of infected animal’s according to species 

 and location 

Total  Dastjerde 

 
Abbar Daram Chavarzag 

 
  Location 

Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Sex Animal  species 
59 21 13 5 20 5 14 8 12 3 Sample Cattle 
16 7 5 2 5 3 4 1 2 2 Infected  
14 6 3 2 3 1 5 1 3 2 Sample Goat 
4 3 0 1 1 0 2 1 1 1 Infected  

75 15 23 6 18 4 21 2 13 3 Sample Sheep 
12 3 3 2 2 0 5 0 2 1 Infected  
5 5 1 2 1 0 2 1 1 2 Sample Horse 
1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 Infected  

153 47 40 15 42 10 42 12 29 10 Sample Total 
33 15 8 5 9 3 11 2 5 5 Infected  

 

 هایدامو سن جنس  ،برحسب نوع لپتوسپیرابه  آلوده مورد مطالعه و هایداممیزان جمعیت  - 2جدول 
Table 2- The rate of studied animal based on species, age and sex 

Total  3-4 years old 2-3 years old 1-2 years old <1year old  Age 

Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Sex Animal 

 species 

59 21 25 5 14 3 9 6 11 7 Sample Cattle 

16 7 8 3 5 2 2 1 1 1 Infected  
14 6 6 1 2 2 1 2 4 1 Sample Goat 

4 3 2 1 1 1 0 1 1 0 Infected  
75 15 22 4 26 4 17 3 10 4 Sample Sheep 

12 3 6 1 2 0 2 1 2 1 Infected  
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 های آلوده مورد بررسیدر دام لیپتوسپیراسرمی سرووارهای  تیترهایمیزان فراوانی سرووار و  - 3جدول شماره 
Table 3-Frequent of Serovar and serum titers of Leptospira serovars in infected animal’s 

Number  

1:800 

 

1:400 

 

1:200 

 

1:100 
Serum dilution 

Serovar 

19 1 2 5 11 Grippothyphosa 

12 1 2 3 6 Icterohaemorrhagiae 

9 0 0 4 5 Pomona 

8 1 1 3 3 Canicola 

48 3 5 15 25 Total 

 

فراوانی تیترهای سرمی و  3بر اساس جدول شماره 

نشان  لپتوسپیروزهای سرووارهای درصد آلودگی تیتر

بوده که در آن  1:100دهنده حداکثر تیتر سرمی با رقت 

فراوانی وجود داشت. بعد از آن  (درصد 52)مورد  25با 

، درصد فراوانی 25/31رأس و   15با  1:200های رقت

  17/4با   1:800درصد  فراوانی و   42/10با  1:400
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ین میزان به ترتیب بیشترین تا کمتر فراوانیدرصد 

 .شدندمی لرا شامدرصد فراوانی 

بیشتر در  لپتوسپیروزیسدر شرایط ایران بیماری 

، فراوان و آب و هوای معتدل دارند نقاطی که بارندگی

این بیماری یک فت که توان گبنابراین می؛ شوددیده می

و صنعت همانطور که در کشت  است. بیماری فصلی

اپیدمی  1379های فراوان در سال مغان به دنبال بارش

(. 2010)ذاکری و همکاران  این بیماری به وقوع پیوست

از طرفی چون شهرستان طارم به استان گیالن نزدیک 

و از بوده و دارای آب و هوای معتدل و مرطوب است 

انجام شده که در این ها در فصل بهار بررسیطرفی این 

ی هم در منطقه رخ داده است های کثیرمدت بارندگی

رسید که با افزایش میزان توان به این نتیجه پس می

ها و با معتدل شدن هوا میزان درگیری به بارندگی

 ، همانگونهتواند افزایش یابدمی لپتوسپیروزیسبیماری 

های ارومیه بیان گاومیشدر بررسی بر روی که 

در مناطق مرطوب و  این داماند که نگهداری داشته

  هایدامتقال بیماری به باتالقی احتمال ان

 (.2016پور و همکاران )عبداله دهدمیاهلی را افزایش 

گونه که از نتایج مشخص شد بیشترین درگیری  در همان

نمونه  48بود به طوری که از  ، مربوط به بزهاهادامبین 

درگیر بیماری بودند و پس از ( درصد 53رأس ) 7مثبت 

 3باشد که با می هااسبآن بیشترین درگیری مربوط به 

در حالی که  در رتبه دوم قرار دارند رصد(د 30) مورد

انجام  های ارومیهسمیبر روی تک ی کهطبق مطالعات

 هااسبگی نشان داده شد که میزان آلود شده است

جهان و همچنین  هااسبارومیه در مقایسه با سایر 

میه کمترین میزان آلودگی را منطقه ارو هایدامسایر 

)رامین  نبوده است همسوداشتند که با نتایج این مطالعه 

مورد مثبت  23با  گاوهای منطقه .(2014و همکاران 

بعد از گاوها درصد( در رتبه سوم بودند و  75/28)

میزان درگیری به این بیماری در بین گوسفندان  کمترین

 67/16رأس ) 15رأس دام مثبت  48منطقه بود که از 

که بر . تحقیقاتی است درصد( مربوط به گوسفندان بوده

روی گاوها و گوسفندان شهرستان ارومیه انجام شد 

 لپتوزپیروزیسرخداد بیماری تأیید کننده این امر بود که 

فندان است )رامین و همکاران در گاوها بیش از گوس

 گاوهابودن تر این امر شاید به دلیل حساسو  (2013

عدم  باشد و یا امکان دارد به دلیل گوسفنداننسبت به 

، این گوسفندانواکسیناسیون صحیح در گاوها نسبت به 

  اتفاق رخ داده باشد.

 20) اسب نر رأس 2اسب مورد بررسی  10از بین 

اسب ماده  رأس 1و  گریپیتوفوزادرصد( به سرووار 

 ند،مثبت داده بود پاسخ ایکتروهموراژیهدرصد( به  10)

 یآذربایجان شرق در طی تحقیقیاین در حالی است که 

مثبت  از موارد سرمی درصد 96/38را  پومونا سرووار

شده ها و قاطرهای منطقه گزارش ها، االغسبا در بین

 15/46را  پوموناو در منطقه تبریز سرووار  است

گزارش  هاباز موارد سرمی مثبت در بین اس درصد

طبق . همچنین (2009پور و همکاران )حسن اندنموده

های منطقه ارومیه سمیبرروی تک انجام شدهتحقیقات 

 درصد 27/8،هارجو درصد 9/38 مثبت، هایدام بین در

 1/11 و هموراژیهوایکتر درصد 2/22 ،گریپوتیفوزا

گزارش شده است )رامین و همکاران کانیکوال  درصد

واند بیانگر این امر باشد که تها میاین یافته. (2014

 لپتوسپیراهای توانند به هر کدام از سرووارمی هااسب

در این  بسته به شرایط محیطی مبتال شوند. اینتروگانس

 نر و ماده در بینداری بین جنس بررسی اختالف معنی

ت انجام گرفته تحقیقا با سوکه همشد ها مشاهده اسب

های آلودگی در اسببود که بر طبق آن مطالعه در تبریز 

ود که ب درصد 77/30ها و در مادیان درصد 68/42نر 

ها در آلودگی ها و مادیانداری بین نریانیاختالف معن

و ( 2009پور و همکاران )حسن سرولوژیک مشاهده شد

اوهایو  هایاسب رابطه با در تحقیقیبا گزارشات 

 .(1992د )پارك و همکاران مطابقت دار

 ایدامهمده بیانگر این موضوع بود که نتایج به دست آ

 5/7ها با دام( نسبت به نر رأس 33درصد ) 5/11ماده با 

آلوده شدن به  بیشتر در معرض( رأس15درصد )
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تواند به دلیل شرایط بیماری قرار دارند که می

وجود فیزیولوژیکی و ترشحات هورمونی متفاوت به 

 آمده باشد.

در ارومیه بر روی  1390تا  1388ی که در سال تحقیقات

چنین تحقیقاتی شده بود و همگاوها و گوسفندان انجام 

 شده بودهای منطقه ارومیه انجام بر روی گاومیش

ن دو جنس نر حاکی از این بود که اختالف معنی داری بی

و ماده وجود ندارد که با نتایج حاصله از این تحقیق 

و  پورعبداله؛ 2013)رامین و همکاران  نبوده همسو

در سال در حالی که طبق تحقیقاتی که  (،2016همکاران 

 گردید،اطراف تهران انجام  هایگاوداریدر مورد  1356

ا مربوط به هدرصد از درگیری 6/24 مشخص شد که

که همسو با  (1981)مقامی  ماده است هایگاو

باشد که طبق این در حالی می های ما بوده است.بررسی

بر روی بزهای  1390 تحقیقات انجام شده در سال

ر بزهای ماده بیش ارومیه، مشخص گردید که درگیری د

و دارای اختالف معنی داری  باشداز بزهای نر می

 (. 2013پور و همکاران )عبداله باشد. می

با  گریپتوفوزا لپتوسپیرامشخص شد که  در این مطالعه

درصد  66/16با  کانیکوالو  درصد بیشتر 59/39

بررسی  کهداشته است  گیکنند آلودهمیزان  کمترین

 وسفندان استاننمونه سرم گ 385بر روی سرولوژیکی 

یید کند به أتواند این موضوع را تآذربایجان غربی می

درصد  52با  گریپوتیفوزا سرووارطوری که در آنجا 

کمترین مقادیر را  25/3 کانیکوال سروواربیشترین و 

ای در این مطالعه استان گیالن در همچنین. اندداشته

 سروواربیانگر این موضوع بود که  که انجام شدارتباط 

کمترین  کانیکوال سروواربیشترین مورد و  گریپوتیفوزا

(؛ این در حالی بود 1998خشت مسجدی ) میزان را دارند

های انجام شده برروی گاومیش که طبق تحقیقات

درصد بیشترین میزان  2/16با  پوموناسروتیپ  ، ارومیه

درصد کمترین  52/1با  هموراژیهوایکتردرگیری و 

که ( 2016و همکاران  پورعبداله)اند درگیری را داشته

ای بین گونه هایتواند به علت تفاوتمی این امر 

بیشتر این موضوع باید  باشد که هادامگاومیش و سایر 

 .مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد

، MATمانند لپتوسپیروز در آزمایشات سرولوژیک 

نتایج معموالً عفونت را در مورد بیش از یک سرووار 

این مسأله  .(1992)پارك و همکاران  کندمشخص می

زمان با چند است در نتیجه وجود عفونت همممکن 

بین  1سرووار اتفاق افتد، اما وجود واکنش متقاطع

تواند باعث انحراف می  MATسرووارها در آزمایش 

ی در این تحقیق هر کدام از ول در گزارش آن شود

ها پاسخ مثبت ژنهای مثبت فقط به یکی از آنتینمونه

های دیگر ژنآنتی بررسی ازدادند چه بسا اگر در این 

و بالوم ، هارجوژن مربوط به سرووار نظیر آنتی

آلوده  هایدامشاید تعداد  شدهم استفاده می اتومنالیس

که عالوه بر یک سرووار به سرووار  هایدامیا تعداد 

شد که این دادند بیشتر میدیگر هم جواب مثبت می

چنانچه در   ؛دارد را یهای بیشترمسئله جای بررسی

درصد از  9/5رومیه اهای سمیبر روی تک مطالعه

سرووار متفاوت پاسخ مثبت  زمان به دوهم هاسمیتک

(، همچنین طبق تحقیقات 2014اند)رامین و همکاران داده

های مورد آزمایش مورد از نمونه 8در تبریز  انجام شده

درصد موارد سرمی مثبت( برای بیش از یک  51/20)

 . (2009پور و همکاران حسن) سروتیپ، مثبت بودند

که بر روی گاوها و گوسفندان  یهمچنین طبق تحقیقات

 تحقیقات بیانگر این ،منطقه ارومیه انجام شده است

احتمال رخداد درگیری با بیش از یک  که استموضوع 

سرووار در گاوها بیشتر از گوسفندان است ولی اغلب 

به یک سرووار مبتال بودند )رامین و همکاران  هادام

2013.) 

های فراوانی تیترهای سرمی و درصد آلودگی تیتر

نشان دهنده حداکثر تیتر  لپتوسپیروزهای سرووار

 52مورد  25بود که در آن با  1:100سرمی با رقت 

این درحالی بود که طبق  درصد فراوانی وجود داشت

های ارومیه یشبر روی گاوم انجام شدهتحقیقات 

                                                 
1 Cross reactivity 



 1398سال /1شماره  29هاي علوم دامی/ جلد هشنشریه پژو                                                                                       و ... زاهد، پورحسن     132

و  (نمونه 26) درصد 20با  1:100 یسرم اریع نیعتریشا

 (نمونه 13) درصد 10با  1:200 یسرم اریع نیباالتر

 بودند.

این منطقه چون بیشتر از قسمت شمال کشور  ایهدام

و  هاآنشوند پس احتمال وجود بیماری در خریداری می

ز آنجایی که این ا انتقال آن به این منطقه باال است.

 استان گیالن است پس تقریباًبه شهرستان نزدیک 

های موجود در این دو منطقه یکسان خواهند سرووار

 هایدر طی سالانجام شده بود به طوری که مطالعات 

های کند که در گاورا بیان می امر این  2004 -2005

 ،پوموناای تشخیصی هسروواراستان گیالن بیشترین 

مورد در  3بوده که هر  کانیکوال و  گریپوتیفوزا

علت  اند.آزمایش این بررسی مثبت بودههای مورد نمونه

ها و تواند وجود موشموضوع میاصلی برای این 

را بین دو منطقه طارم و ها سرووارها باشد که این سگ

  (.2006)شفیقی د کننخش میپ گیالن

به صورت آزاد و مرتعی  اهدام تر چرادر این منطقه بیش

ها و از طریق برکهتر بیش هادامآبیاری  همچنینو  بود

 لپتوسپیراهااز سویی دوام  شدانجام می موجودها آبگیر

های جاری است و اجرام تا آب های راکـد بیش ازدر آب

)کوئین و  دهندنشان میود مقاومت روز از خ 15

اند موجب گسترش تویماین امر (. 2002همکاران 

چرا که جوندگان و سایر  ،شود اهدامعفونت در بین 

ها ها و آبگیریا برکهآلوده که در منطقه چراگاه  ایهدام

غذا و  ،توانند توسط ادرار خود محیطد میوجود دارن

ی و آب را آلوده کنند و در نتیجه آن موجب درگیر

؛ 2009د )جوری و همکاران نیز شون هادامبیماری سایر 

که بیماری شخص شد در این بررسی م(. 2004لووت 

سال شیوع بیشتری دارد به طوری  4الی  3 هایدامدر 

در این رنج سنی  اهدامدرصد( از کل  5/11) رأس 23که 

های ارومیه طبق مطالعات بر روی گاومیش داشتند.قرار 

 4الی  3د( در سنین درص 16بیشترین میزان درگیری )

پور و )عبداله ما بود نتایجسو با سال بود که هم

 بر رویه انجام گرفته در مطالع .(2016همکاران 

گاوهای شیری منطقه مهاباد  میزان شیوع سرمی  

ود. درصد ب 17در بین گاوها لپتوسپیرایی  عفونت

لپتوسپیرایی  داری بین سن با وقوع عفونتارتباط معنی

سالگی  6الی  3دگی در سن وو بیشترین آل شد مشاهده

همچنین طبق تحقیقاتی (. 2016پور قربانی و حسن) بود

که بر روی گوسفندان و گاوهای منطقه ارومیه انجام 

با افزایش سن میزان  دهند کهمی ت نتایج نشانشده اس

درگیری در بین گاوها افزایش داشته است )رامین و 

با گذشت زمان و مواجه شدن بیشتر   (.2013همکاران 

احتمال  رالپتوسپیدام با محیط و به طبع آن با باکتری 

 احتمال دیگری که وجود دارد .روددرگیری هم باال می

عوامل  پاسخ دستگاه سیستم ایمنی علیهکاهش توانایی 

باالتر با سن  هایدامشود تا است و باعث می بیگانه

ولی طبق تحقیقات انجام شده دچار این بیماری شوند 

سال  3الی  2بیشترین میزان بروز این بیماری در سنین 

 جوان  مستعد این بیماری هستند هایداماست یعنی 

( که همسو با 2001لووت  و 1999برنر و همکاران )

باشد مطالعات انجام شده بر روی بزهای ارومیه می

های بررسیر هر چند د (.2013پور و همکاران )عبداله

 5/7مورد ) 15سال با  3الی  2انجام شده رنج سنی 

سو با تواند کمی همرصد( در رتبه دوم قرار دارد و مید

 (.2001)طباطبائی و فیروزی  باشد بیانات طباطبائی
 

 کلینتیجه گیری 

ان طارم های شهرستدر دام لپتوسپیراآلودگی سرمی  

داری بین جنس دام با آلودگی وجود دارد و ارتباط معنی

گاو با رخداد آلودگی برقرار است و افزایش سن فقط در 

ه به وجود آلودگی در داری دارد. با توجارتباط معنی

های الزم از قبیل رعایت موازین بهداشتی منطقه توصیه

و قرنطینه، واکسیناسیون و مبارزه با جوندگان ناقل باید 

 انجام پذیرد.
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 اریسپاسگز

داند از جناب آقای نویسندگان مقاله برخود الزم می

لپتوسپیروز  قاتپور، آزمایشگاه تحقیدکتر عبداله

 دانشگاه تهران تشکر و قدردانی نمایند.
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Introduction: Leptospirosis is a zoonotic disease, which is caused by gram negative and aerobic 

leptospira interrogans and its different serovars. All the pathogenic leptospirae were formerly 

classified as members of the species Leptospira interrogans; the genus has recently been 

reorganized and pathogenic leptospirae are now identified in several species of Leptospira. 

Leptospirosis is significant occupational hazard in the animal husbandry in certain areas. The 

majority of infections remain asymptomatic (Constable et al 2017). However, leptospirosis as a 

cause of acute respiratory distress is becoming more frequently recognized. A wide variety of 

serological tests, which show varying degrees of serogroups and serovar specificity, have been 

described. Laboratory procedures are used in the diagnosis of leptospirosis but two tests have a role 

in veterinary diagnosis: the microscopic agglutination test (MAT) and ELISA. Cross-reactions 

caused by exposure to leptospiros of the same serogroup can occur in MAT, for example, infection 

by L. balcanica and L. medanensis can produce false positive L. hardjo reactions (Quinn et al 

2002). The MAT has the disadvantages that it is tedious and time consuming, and the use of live 

culture imposes a risk of human infection.  Another disadvantage is the failure of the MAT to 

differentiate between titres after vaccination and those after natural infection, since the titres may be 

of similar magnitude. Uveitis is the most frequently encountered clinical manifestation of 

leptospirosis in animal, which appears to be mediated by autoimmune mechanisms involving cross 

reactivity between ocular tissues and leptospiral membrane proteins; however, abortion and 

stillbirth are serious problems. Many serological studies in different countries were conducted on 

leptospirosis disease which has mostly showed the highest percentage of infection in animal 

(Hassanpour et al 2009). The aim of the study is to determine the serovars of leptospira in Tarom 

area.  

Material and methods: During June to September 2015 for this study, 200 blood samples 

randomly collected from jugular vein of different animal (47 males and 153 females) of Tarom area 

(Abbar, Chavarzag County and Daram, Dastjerde Village). None of these animals had been 

vaccinated against Leptospira and there was no history of leptospirosis-related symptoms or signs 

of the disease at the time of sampling. we have collected 10 ml of blood from the jugular vein of 

each animal. After taking blood, the tubes were stored at room temperature for 1 - 2 h, so that the 

blood clots are completely formed, then they were stored at 4˚C in refrigerator. Next morning these 

tubes were removed from the refrigerator and their serum was extracted using sterile Pasteur 

pipettes, and serums were transferred to Micro tubes. If there were red blood cells in the extracted 

serum, the serum would be centrifuged at 3000 rpm for 10 min, and then the pure serums were 

transferred to Micro tubes. It should be noted that during the transfer, the related numbers were 

inserted on Micro tubes. The serum micro tubes were frozen at -20˚C, so that the least damage 

occurs until performing the test. A few hours before MAT test, the samples were removed from the 

freezer and gradually melted at room temperature and tested by microscopic agglutination test 

(MAT). The serum samples were tested for antibodies to 4 live serovars of leptospira Canicola, 

leptospira Grippothyphosa, leptospira Pomona, and leptospira Icterohaemorrhagiae using the 
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microscopic agglutination test. On the basis of age, these animal were divided in 4 groups (<1year 

old, 1-2-year old, 2-3-year old and 3-4-year old). On the basis of species, these animal were divided 

in 4 groups (Cattle, Sheep, Goat, and Horse) and on the basis of sex, these animal were divided in 2 

groups (male and female). The results were analyzed by chi-square to determine the difference 

between sexes and different groups of ages.  

Results and discussion: In 48 samples (24 percent), including 23 cattles, 7 goats, 15 sheep and 3 

horses among the 200 collected samples, infection with leptospira interrogans was detected. 

Leptospira Grippothyphosa has the highest percentage 39.59 (19 animal) including 10 cases of 

cattles, 7 sheep, and 2 horses, followed in descending order by Icterohaemorrhagiae (25%), 

Pomona (18.75%), and canicola (16.66%). Species of animal was significantly related to the 

prevalence of leptosprial antibodies. In serological tests for leptospirosis such as MAT, the results 

often indicate infection with more than one serovar. This may be the result of mixed serovar 

infection, but the existence of cross-reactivity in the MAT between the serovars is well known and 

can be excluded from this interpretation. The predominant Leptospira serovars giving rise 

serological reaction vary somewhat between countries. Haji Hajikolahi et al. (2005) reported that 

serovar Grippothyphosa is present in 33.33% of positive horses in Ahavaz area in Iran. In Urmia 

district, serovar Pomona is identified as causing about 16.2% of leptospiral infection (Abdollahpour 

et al 2016). The rate of infection in different genders were studied, in which the most affected 

gender was female animals (16.5 percent) included 16 cattle, 4 goats, 12 sheep, and 1 horse. There 

was   a significant difference between male and female seroprevalence (P<0.05), which is in 

agreement with the report by Abdollahpour et al. (2013) concerning goats in Urmia; and hassanpour 

et al. (2009) concerning horses in Tabriz. There was no significant relationship between aging and 

the incidence of leptospiral infection in goats, sheep, and horses (P>0.05), but there was a 

significant difference between aging and the incidence of leptospiral infection in cattle (P<0.05). 

The most general titer was 1:100 and the rate of infection in different ages were studied, in which 

the most affected age was 4-3 years, 23 animals (11.5 percent) including 11 cattles, 3 goats, 7 

sheep, and 2 horses; which is in agreement with the report by Abdollahpour et al. (2016) concerning 

Buffalos in Urmia. In serological tests for leptospirosis such as MAT, the results often indicate 

infection with more than one serovar, but in this study, all samples showed a positive reaction to 

only one type of serovar. This may be the result of mixed serovar infection, but the existence of 

cross reactivity in the MAT between the serovars is well known and can be excluded from this 

interpretation. Leptospiral antibodies appear within a few days of infection and persist for weeks or 

months and, in some cases, years. Unfortunately, antibody titres may fall to undetectable levels, 

while animals remain chronically infected. To overcome this problem, sensitive methods are needed 

to detect the organism in urine or the genital tract of chronic carriers. The results were analyzed by 

chi-square to determine the difference between sexes and different groups of age and species of 

animal was significantly related to the prevalence of leptosprial antibodies. Therefore, the 

demonstration of leptospirae in the genital tract and or urine only must be interpreted with full 

consideration of the serological results and culture or detection of leptospirae in blood or body 

fluids, as these findings may indicate that the animals are carriers.  

Conclusion: These results confirmed that leptospiral infection may exist in the animal population 

in Tarom region and the presence of antibodies in the absence of infection indicates exposure to the 

organism and must be acknowledged. In addition, these results confirmed that the majority of 

leptospiral infections are asymptomatic. Accordingly, prevention of animal leptospirosis must rely 

on good hygiene practices, minimization of rodent contact, and vaccination of other species of 

production and companion animals. In addition, these results confirmed that the majority of 

leptospiral infections are asymptomatic. 
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