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آلودگي سرولوژيك شيوع ميزان تعيين
تبريز اطراف شيري گاوداريهاي د ر لپتوسپيرا به

چكيده
و عوامـل محيطي با آن ارتبـاط و Leptospire interrogans هـاي گونه سـرمي شـيـوع بررسـي مطالـعه اين ف از هد
فاصـله بهمـن د ر سـرمي نمونه ۲۲۹ اد  تعد موجب آن بـه كه بود  شهرسـتان تبريز گاوهاي شـيري بين ر د حيوانـي
۱ ميكروسـكوپي بــا آزمـايـش آگلوتينـاسـيون سـپـس . يـد گـرد جمـع آوري ۸۲ آبــان مــاه لغـايـت مــاه ۸۱
،۵ گريپوتيفوزا ،۴ ايكتروهموراژيـه ،۳ پومونا ،۲ هارجـو شـامل زند ه لپتوسـپيراي گن پاد نوع ۶ از اسـتفاد ه با MAT) و )
٪۲۴ كه سـاخت معلـوم MAT آزمايـش  از ه آمـد سـت د به نتايج گرفتند . قـرار مطالعـه مـورد ۷ بالـوم ۶ و كنيكـوال
ترين ۳۲٪ شـايع /۹ و ٪۳۴ /۲ بـا ترتيب گريپوتيفوزا بـه و پومونـا بود نـد . مثبـت سـرولوژيكـي لحـاظ هـا از ام د
. بود بالوم ٪۳ /۹ و  ۶٪ ايكتروهموراژيـه /۶ كنيكـوال، ٪۲۲ /۳ شـامل مثبت سـرمي بقيه موارد . نـد بود ها سـروتيپ
از روش ه بـا اسـتفاد ند . اد ند نشــان مثبت واكنـش سـروتيپ هارجو بـا ها نمـونه از يـك هيـچ بررسـي ايـن ر د
فصل ر د گـي آلود ميـزان بيشـترين طي آن كـه يد گرد بررسـي مختلف فصـول بيـن ارتبـاط آمـاري Chi-square

ر همچنين د نـد . فصـل مثبت بود اين هاي نمونه ٪۳۴ /۳ و ٪۳۲ /۷ به ترتيـب كـه شـد  ه مشــاهد و زمسـتان پاييز
به سـرولوژيك آلود گـي ند ، بود و يا د اراي بسـتر مرطـوب ه بود شـد ه مشــاهد ر آنها د موش كه هايـي گاود اري

بود. بيشـترينمـوارد مثبت در گـروهسـني۳-۴سـالقرارداشـتند. بيشــتر مراتـب

سـرولوژيک شـيري، تبريز، آگلوتيناسـيون، گاوهاي لپتوسـپيرا، ي: کليد کلمات
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كار روش و مواد
آبان ماه ــت ۱۳۸۱ لغاي ماه بهمن ــه از ک ــن تحقيق اي در
گاود اريهاي از خوني نمونه ۲۲۹ جمعًا انجاميد، طول ــه ب ۸۲
به ــا متعلق آنه ٪۷۴ ــد که ش آوري جمع تبريز ــهر ش اطراف
٪۱۱ و ــي صنعت نيمه ــاي واحده ــي، ٪۳۴ صنعت ــاي واحده
گاوهاي گيري، نمونه ــت جه بود. ــنتي س واحدهاي به مربوط
۱۰ ــداري از دام مورد هر واحد و د ر ــد ند ميش انتخاب ــاد ه م
موضع خونگيري مي شد. خونگيري تصادفي بطور و درصد گله
ــا ب كه بود وريد ود اجي ــوارد م در پارهاي و ــب وريد دمي اغل
عمل به خونگيري حيوان خالءدار از ونوجكت لوله از ــتفاد ه اس
و ــورد خود دام م در اطالعاتي اخذ نمونه، همزمان با ــد. ميآم
و شده ــب كس دامد اري كاركنان و ــئول مس از واحد  دامداري

ميگرديد. تکميل مربوطه پرسشـنامه
لخته خونهاي از سرم آزمايشگاه، در خونگيري روز فرداي
ــانتيگراد س درجه منفي ۲۰ در ــپس س و ميگرد يد ــده جدا ش
به فريز ــورت ص به نمونهها فصل هر آخر در ــد ند . ــز مي ش فري
آموزشي ــتان بيمارس در ــپيروز لپتوس تحقيقاتي ــگاه آزمايش
ميشد ند. منتقل تهران دانشگاه دامپزشکي دانشکده پژوهشي
(MAT)ميکروسکوپي ــيون آگلوتيناس روش با ــگاه د ر آزمايش
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Seroprevalence of leptospiral infection in dairy herds in Tabriz - Iran
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Leptospirosis is a world-wide zoonotic infection occurring in animals and human. Rodents and wildlife are a major 

source of infection. Clinical signs in cattle include fever, heamoglubinuria, jaundice, abortion, mastitis, reduced in milk 

production, reproductive failure and death. In this survey, the seroprevalence of Leptospiral infection in dairy herds 

and the relationship between seroprevalence and animal and environmental factors in Tabriz were investigated. 229 

serum samples randomly collected from herds since December 2002 to November 2003. Sera were tested by MAT 

using live Leptospira interrogans serovars: Hardjo, pomona, icterohaemorrhagiae, grippotyphosa, canicola and ballum. 

Twenty four percent of sera were seropositive against one or more of studied serovars. Pomona and grippotyphosa were 

detected as the most-prevalent serovars with 34.2% and 32.9% respectively. All of sera were seronegative for hardjo. 

The Chi-square method used for seasonal tend of seroconvertion against this serovars. The risk of seroprevalence 

against leptospira was significantly higher in winter and autumn. In farms, where rodents had been observed, and or 

moisture were high, the seroprevalence was higher than others. Also most seropositive cases were observed in 3-4 years 

old cows. According to presence of serological infection in dairy herds, use of prevention factors were suggested. 

Keywords: Seroprevalence, Leptospira,  Dairy, Tabriz, MAT.

مقدمه
توسط كه است دامها و ــان انس بين ــترك مش عفوني بيماري يك ــپيروز لپتوس
از را لپتوسپيراها ايجاد ميشود(۳). شكل لپتوسپيرا فنري و مارپيچي اسپيروكتهاي
سروگروهها به سطحي پاد گنهاي اساس بر و ژنومي گونههاي به باكتري DNA لحاظ
متعلق ۲۳ سروگروه د ر سرواريته ۲۵۰ بيش از حاضر حال د ر ميكنند (۲۷). ــيم تقس

است (۲۶). شده شناخته ژنومي ۱۰ گونه به
ــتجو جس كه ــورهايي كش تمام تقريبًا در د ارد و ــي جهان ــار انتش بيماري ــن اي
ــخصي مش ــروتيپهاي س جغرافيايي محدود ه هر د ر .(۱۹ ،۸) يافتهاند آنرا كرد هاند ،
.(۳) بستگي دارد و ميزبان عوامل محيطي كه به هستند (۲۵) ــپيراها شايع از لپتوس
چراكه د ارند ؛ زيادي اهميت بيماري اشاعه و جرم بقاء د ر نگهدارنده و مخزن ميزبانان
.(۲۸ ،۲۷ يافتهاند (۲۳، سازگاري نگهدارنده ميزبان چند يا يك با ــرواريتهها س اكثر
دوم مقام در ــي وحش حيوانات و ــتند هس ــپيراها لپتوس حامل معمولترين جوندگان
.(۲۵) ــوند ميش مخزن مطرح عنوان به نيز اهلي حيوانات ولي گاه (۲۴) دارند ــرار ق
موش صحرايي، و جوندگان در بالوم و گريپوتيفوزا ، ايكتروهموراژيه ــال مث به عنوان
۱۷) است شد ه جدا اسب و د رخوك ــالوا۸ براتيس و ــگ س كنيكوال در در گاو، هارجو
گاو مني رحمي، ترشحات شده، سقط جنين آ لود ه، ادرار ــامل ش عفونت منابع .(۲۷،
لپتوسپيروز بيماري .(۲۸ ،۲۷ ،۲۴ ،۲۰ ،۱۸) ــند ميباش راكد آبهاي ــير و ش مبتال، نر

ميكند (۱۸، ۲۸). بروز مزمن تحت حاد و حاد ، شكل سه به در گاو
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روز يك ميگرفت. انجام ــت تس ــد ند ش خارج انجماد از اينکه نمونهها از پس
الزم بود كه نمونه هايي تمامي ۱/۵۰ از رقت MAT آزمايش ــروع ش از قبل
بد ين استفاده ميشد؛ ميكروتيوب از اينكار براي تهيه ميگرديد . شوند، تست
از ميكروليتر ۴۹۰ ميـزان به ميكروتيوبها از يك هر داخـل در كه ــورت ص
با سپس ميشد، ريخته ( EMJH baseاز ــد ه ش تهيه كننده( رقيق محلـول
ميكروتيوبها از كدام هر به داخل نمونه سرمي هر از ميكروليتر ۱۰ افزودن

ميآمد . دست به رقت ۱/۵۰ يكنواخت، بطور آنها كردن مخلوط و
صورت بد ين ۱/۸۰۰ و ۱ /۴۰۰ ، ۱ /۲۰۰ ، ۱ /۱۰۰ ــاي رقته تهيه ــراي ب

ميشد : عمل
ــمپلر داخـل س به كمك ــد. ميش ــتفاد ه االيزا اس پليت از كار اين براي
ريخته كنند ه رقيق محلول از ميكروليتر ۱۰۰ ــزان به مي از گودهها ــر يك ه
داخل و ميكروليتر برد اشته ۱۰۰ سرمي، نمونه رقت ۱/۵۰ از سپس ميشد.
بد ين ترتيب ــد ، مي ش مخلوط خوب ــمپلر سرس نوك با و اول ريخته گود ه
۱۰۰ اول گود ه از ــكل ش همين ــد. به ميش تهيه اول گوده در رقت ۱/۱۰۰
رقت دوم گوده ــد كه ميش ريخته دوم گوده داخل ــته و برد اش ميكروليتر
ــان پاي در و ــه داده ادام چهارم گوده تا را كار ــن اي ــرد. ــدا ميكـ پي ۱/۲۰۰
بيرون ريخته و ــته برداش چهارم را مخلوط گوده از ميكروليتر ۱۰۰ ميتوان
۱/۲۰۰ ، ۱/۱۰۰ چهـار رقت نهايت نداد. در را انجـام كار ــن اي ميتوان ــا ي و

.(۱ دسـت ميآمد (تصوير ۱/۸۰۰ به و ۱/۴۰۰ ،
هم مقد ار ،MAT آزمايش در ــه اينك به توجه با ــت اس الزم به يادآوري
نهايي هر رقت لذا ميشود، الم اضافه روي پادگن بر رقيق شد ه ــرم س حجم
ــي بررس اين د ر كه رقتي حد اقـل بنابراين ــود. ميش برابر ــرمي دو س نمونه

بود. ۱/۱۰۰ ميشد تلقي مثبت
شود، سطح برد ه استفاد ه بيشترين ــكوپ الم ميكروس يك از اينكه براي
كوچك تقسيم مربع به ۸ الماسه قلم يك و يك خط كش ــيله وس به الم هر
قرار ــن پايي د ر و چهار مربع ــاال ب د ر مربع چهار كه ــورت ص بدين ــد . ميش
مشخص براي كد گذاري الم چپ ــمت س در ــمتي را قس يك و نيز ميگرفت

(تصوير۲). ميكرديم.
را باز آن د رب ــته، برداش تميز بوآت يك ابتدا مرطوب تهيه محيط براي
ميله د و ــپس س داده، قرار الرطوبه ــاذب ج كاغذ تكه آن يك ــل د اخ ــرده و ك
بر ميكروسكوپ الم قرار دادن جهت سانتي متر ۵ حدودًا  طول به ــهاي شيش

تبخير و خشك شدن از جلوگيري براي مي شود . گذاشته داخل بوآت آن، روي
به ريخته، ــوآت ب د اخل مقطر چند قطره آب ــرم) س پادگن و ــره (مخلوط قط

.(۳ شود (تصوير خيس الرطوبه جاذب كاغذ از مقداري كه اند ازهاي
،۹) ايران انجام شد ه د ر قبًال كه ــرولوژيكي س مطالعات نتايج به توجه با
انجام د ر تسريع نيز و كشت محيط مصرف د ر صرفهجويي منظور به و (۱۰
به نامهاي لپتوسپيرا ــروتيپ مختلف س شش از حاضر ــي بررس در آزمايش،

شد. استفاده هارجو و بالوم كنيكوال، پومونا، ايكتروهموراژيه، گريپوتيفوزا،

MAT آزمايش مراحل انجام
ــواره بايد مد نظر هم MAT آزمايش هنگام در ــه ك مهمي ــيار بس نكته
با است؛ بدين منظور كار ايمني و ــتي بهد اش د ستورات د قيق رعايت ــد ، باش
لولههاي ــايل، وس كليه ميگرفت. انجام ــعله ش مقابل در حتمًا زنده ميكروب
از پس بالفاصله ــمپلرها سرس نيز و آلوده آلوده، المهاي پيپتهاي آزمايش،
رقيق كننده (محلول ضد عفوني محلول محتوي بزرگ يك ظرف در مصرف
و بوده يكبار مصرف استفاده مورد سرسمپلرهاي غوطهور ميشد ند. ساولن)

ميشد ند. انداخته كنند ه ضدعفوني محلول داخل استفاد ه بار هر از بعد
با كمي WHO ــنهاد ــاس پيش بر اس MAT آزمايش حاضر، ــي بررس در

گرفت: به شرح زير صورت تغييرات
پادگن مورد نظر از ميكروليتر ۱۰ مقدار مخصوص كمك سمپلر الف) به
ميشد. تخليه روي الم ميكروسكوپ مربع ۸ يك از هر مركز د ر و برداشته
ــرمي س نمونه ۱/۵۰ رقت از ميكروليتر ۱۰ ــدار مق روش همان ــا ب ب)
طور به پاد گن با همزمان و شده تخليه پاد گن قطره مجاورت در و ــته برداش
مربع محد ود ه از كه قطره ــوي نح ميگرديد ، به دقت مخلوط با ــت و يكنواخ
از اختالط اجتناب منظور به .( ۲-۲ ــماره ش (تصوير نگردد . خارج نظر مورد
استفاده سرسمپلر جداگانه از نمونه، هر از براي برداشت ــرمي، س نمونههاي

ميشد.
نوع شاهد  آزمايش سه صحت كنترل منظور به آزمايش روز از در هر ج)
شاهد منفي ، مثبت) استاندارد (سرم مثبت شاهد : ميشد تهيه شرح بدين
آگلوتيناسيون كنترل منظور به كه ــوم شاهد س و منفي) ــتاندارد ــرم اس (س

ميشد. رقيق كنند ه استفاده محلول از بجاي سرم در آن خودبخود ي۹
قبًال كه جاذب الرطوبه كاغذ با همراه مخصوصي در بوآت هاي د) الم ها

سرمي مختلف رقتهاي تهيه نحوه -۱ تصوير
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دقيقه در ۹۰ به مد ت ــپس س ــد ه، ش داد ه احتياط قرار ــد با ش داد ه توضيح
نگهداري مي شدند. ۳۰ درجه انكوباتور

كمك با ــود ه و نم خارج انكوباتور از ــوق ف زمان طي از ــس پ ــا المه ه)
قرار ــي مورد بررس برابر ۱۰۰ ــي بزرگنماي با ــك تاري زمينه ــكوپ ميكروس
ضمن نمونهها، يك از هر د ر ــيون آگلوتيناس ــاهده مش صورت در ميگرفت.
در نتايج، ميزان آگلوتيناسيون در برگه ثبت ــماره نمونه ش كردن يادد اشت

ميشدند : درجهبند ي ۴+ تا ۱+ از زير شرح به نمونه هر
متحرك آنها ٪ ۷۵ و شد ه آگلوتينه لپتوسپيرايي اجرام ٪ ۲۵ : (+) ۱ +

آزاد هستند . و
متحرك آنها ٪ ۵۰ و شد ه لپتوسپيرايي آگلوتينه اجرام ٪ ۵۰ : (++) ۲ +

آزاد هستند . و
ــا آنه ٪ ۲۵ ــد ه و ــه ش آگلوتين ــپيرايي لپتوس ــرام اج ٪ ۷۵ : (+++) ۳ +

هستند. آزاد و متحرك
آگلوتينه شدهاند  ــپيرايي لپتوس اجرام اتفاق به قريب اكثر : (++++) ۴ +

.( (حدود ٪۱۰۰
مانند لپتوسپيرايي اجرام و نشده مشاهده ــيوني هيچ آگلوتيناس : منفي
ــه تاريك ــكوپ زمين زير ميكروس د ر فعال زنده و ــورت ص به ــاهد منفي ش

ميشود. مشاهده
۱+ حد در آنها آگلوتيناسيون كه نمونه هايي WHO استاندارد اساس بر
بقيه و ميشدند منظور +۴ مثبت نمونههاي ــدند. تنها ش تلقي منفي بودند ،

ميشدند. گذاشته مشكوك موارد حساب به موارد

نتايج
سروتيپ يك از بيش يا يك با نمونه ۵۵ ــرمي، س ۲۲۹ نمونه از مجموع
ــد. برآورد ش ٪۲۴ معاد ل آن ــبي فراواني نس داد كه ــان نش مثبت واكنش
كه معاد ل ۷۶٪ نمونه ها بود ند، منفي ــرولوژيكي س لحاظ از نيز نمونه ۱۷۴

.(۱ ميباشد(نمودار
مورد به  فصل بهار، ۷ ــه مورد ب ۷ مثبت، ــرمي س نمونه ۵۵ مجموع  از
اختصاص ــتان زمس به نمونه و ۲۴ فصل پاييز به نمونه ۱۷ ــتان، تابس فصل
ــف مختل ــروتيپهاي س ـــبي نس فراواني ــودار۴ نمـ در .(۲ ــت(نمودار داش
با ٪۳۴/۲ نمونه ها ــت. در كل اس ــده ش مشخص و سال كل در ــپيرا لپتوس
۶/۶٪ با ايكتروهموراژيه كنيكوال، با ٪۲۲/۳ با گريپوتيفوزا، ٪۳۲/۹ ــا، پومون
كه است به ذكر داد ند. الزم ــان نش مثبت واكنش بالوم ــروتيپ س با ٪۳/۹ و
ند اشتند . ــخيصي تش قابل ــروتيپ هارجو تيتر س برعليه نمونهها از يك هيچ

الم براي يك سازي آماده نحوه - ۲ تصوير
MAT تست در استفاده

انكوباتور در المها نگهد اري جهت مرطوب محيط : ۳ تصوير

ميزان شيوع سرولوژيك... تعيين



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۷۱ و د  ام امور در

تيتر ۱۰۰، ۴۰/۷۹٪ به تيتر به ٪۵۵/۲۶ مـوارد مثبت، از كل اين بررسي در
نمونه ۲۲۹ از كل د اشت(نمودار۵). تعلق ۴۰۰ تيتر به و ۹۵/ ۳٪ موارد ۲۰۰
گاوداري هاي نيمه به نمونه ۳۴ صنعتي، گاوداري هاي به نمونه سرمي، ۱۶۹
دامپروريهاي بين در د اشت. تعلق ــنتي س واحد هاي مورد به ۲۵ و صنعتي
حاليكه در د ر ــت، داش وجود منفي مورد ۱۲۶ و ــت مثب مورد ۴۳ ــي صنعت
در بودند. منفي نمونه ۲۵ و مثبت نمونه ۹ صنعتي نيمه مورد گاوداري هاي
و گزارش گرديد (نمودار۷ منفي نمونه ۲۲ و نمونه مثبت ۳ سنتي واحـدهاي
٪۴۱ مثبت و ٪۵۹ ميان اين از كه د اشتند جنين سقط ۱۷ مورد سابقه .(۹
دو با ٪۲۰ سروتيپ، يك با سرمي نمونههاي ٪۷۰/۹ .(۹ بود ند (نمود ار منفي
از دادند (نمودار ۱۰). واكنش مثبت نشان سروتيپ سه با و ٪۹/۱ ــروتيپ س
كيلوگرم ۲۰ از كمتر توليد با در گاوهاي ٪۱۶/۶۶ مثبت، موارد سرمي ميان
گاوهاي در ٪۱۶/۹۶ كيلوگرم، ۲۹ توليد ۲۰ تا با گاوهاي در ٪۴۰/۸۱ شير،
۴۹ تا ۴۰ ــير توليد ش با گاوهاي ۱۹/۰۴٪ در و كيلوگرم ۳۹ تا با توليد ۳۰
كيلو ۵۰ از بيش ــير ش توليد با د امهاي از يك هيچ ــت. قرار د اش كيلوگرم

(نمودار۱۲). نشدند گزارش مثبت
گاوهاي در موارد مثبت ــبي نس توليد فراواني گاوان بدون گروه بين د ر
فراواني .(۱۱ (نمودار ــد ش برآورد ٪۲۲/۲۲ تليسه ها در و ٪۸۵/۷۱ ــك خش
از واحد هاي داراي موش ــده ش اخذ نمونههاي بين در مثبت موارد ــبي نس
ــد (نمودار برآورد گردي موش ٪۱۵/۸۴ فاقد ــورد واحدهاي م در و ٪۳۰ /۴۶
حسب سرمي مثبت بر موارد ــبي نس فراواني توزيع ۱۳ نمودار د ر ۱۴و۱۵).

است. شده آورده د امها سن

بحث
نمونهها، كل از ميدهد كه ــان نش حاضر بررسي از ــت آمده بدس نتايج
مشابهي دادند. مطالعات نشان مثبت واكنش سرولوژيكي از نظر دامها ٪۲۴
باالي نسبتًا آلودگي نشانگر نيز گرفته است انجام كشور مناطق ساير د ر كه
سال در كه ايران گسترده در مطالعه اولين طي چنانچه در ــد. ميباش گاوها
ــرولوژيكي س لحـاظ از ــفند گوس و گاو ۳۰۰۰ رأس گرفت، ــورت ص ۱۳۳۶

كل دامها در منفي و مثبت سرمي موارد نسبي فراواني توزيع : نمودار ۱

سال مختلف فصول د ر مثبت موارد سرمي مطلق فراواني توزيع :۲ نمودار

سال مختلف فصول در مثبت موارد سرمي نسبي فراواني توزيع : ۳ نمودار

كل دامها در مختلف لپتوسپيرا سروتيپهاي فراواني نسبي توزيع : نمودار ۴



۷۲ آبزيان و د  ام امور در

تشخيص آلـوده گوسفندان ٪۱۷ و گاوان ٪۳۱ آن طبق كه ــدند ش ــي بررس
نمونه ۲۰۹۷ مورد در كه ۱۳۵۶ سال در د يگري بررسي در .(۵) شد ند داد ه
طي .(۱۲) گرد يد ــزارش گ آلودگي ٪۲۴/۶ ميزان گرفت، انجام گاو ــرمي س
۱۱۷ نمونه ــده كه شامل ش سرمي بررسي نونه ۱۴۲ از تا ۶۵ ۶۴ ــالهاي س
۲۵ و تهران د امپزشكي بيمارستان به شده ارجاع سگهاي به متعلق ــرمي س
(۳۲٪) مثبت گاو ۸ راس به لپتوسپيروز بود، گاوان مشكوك از نمونه سرمي
۷۳۵ بررسي سال ۱۳۶۹ د ر .(۷) شدند ارزيابي (۲۴٪) مشكوك نمونه ۶ و
موارد مثبت ٪۳۱/۲ نشان دهنده اطراف تهران گاوان به متعلق نمونه سرمي
گاوها در استان آذربايجان ميزان آلود گي ۱۳۷۳ ــت (۱۰). در سال اس بوده
-۷۲ سالهاي كه طي ــترد هاي (۵). مطالعه گس است بود ه ــرقي ٪۴۸/۵  ش
شد ه اخذ ــرمي س ۱۸۰۸ نمونه از گرفت، ــور انجام كش مختلف نقاط د ر ۷۴
ــات (۷۲-۷۳) آزمايش ايام همين د ر .(۱۵) بودند مثبت مورد (٪۷۵) ۱۳۶۵
دام راس ۷۱ از شده اخذ سرمي نمونه ۱۳۰ روي گرفته انجام ــرولوژيكي س
ــكوك، در مش گاوان با در تماس راس گاو ۱۶ و ــپيروز لپتوس به ــكوك مش
در ٪۳۲/۵ مشكوك و در دامهاي آلودگي ٪۶۳/۵ اروميه، نشانگر شهرستان
در ۷۶-۷۴ كه در سالهاي جامعي ــي بررس بود (۱). تماس درمعرض د امهاي
گاو، شامل مختلف حيوانات از شد ه اخذ سرمي نمونه مورد ۱۰۸۷ در اروميه
/۵ و ٪۴۲/۶ ، ٪۶۲ /۵ ترتيب به را آلودگي ميزان ــد ، ش انجام بز ــفند و گوس
طي سالهاي۷۶ كه د ر مطالعهاي داشت(۴). اعالم بز و گاو، گوسفند در ٪۲۷
د ر لپتوسپيروز به مشكوك دام هاي از ــرمي س نمونه مورد ۱۰۰۰ در ۷۸ الي
شده انجـام بررسي .(۱۴) آلود ه بودند ٪ ۱۱/۶ گرفت، انجام مازندران استان
٪۴۶ /۸ آلودگـي از ــت حكاي تهران گاوداريهاي مورد در ۱۳۸۰ ـــال در س
شيراز در نمونه ۵۳۵ ــرولوژيكي ــال بررسي س س همين د ر .(۹) دارد گاوها
از بودند(۱۱). ــرمي پادتن س عيار واجد نمونه (٪۲۴/۳) ۱۳۰ كه داد ــان نش
د ر و سنتي شهركرد صنعتي گاوداريهاي از ــرمي تهيه شده س نمونه ۴۰۰
مطالعه ديگري در شد ند(۱۳). داده تشخيص مثبت ٪۱۸ /۷۵ ، ۱۳۸۱ ــال س
نشان سرمي بررسيهاي شد، در مشهد اجرا گاو سرم نمونه ۳۸۹ مورد د ر كه
ــابهي مش ــي  (۶). بررس د ادند ــان نش مثبت واكنش نمونهها ٪۲۳ /۹ داد كه
كه داد ــان نش گرفته اهـواز انجام گاوهاي راس از ۶۴۵ مورد د ر اخـيرًا كه

.(۲) بودند سرمي پادتن واجد دام ها ٪۵۳ /۷۵
در مورد مختلف جهان كشورهاي در نيز مطالعات سرولوژيكي متعد دي
درصد باالي د هند ه ــان نش اكثرًا و است گرفته صورت ــپيروز لپتوس بيماري
در لپتوسپيرايي عفونت سرولوژيكي مطالعه در ــند. مي باش دام ها در آلودگي
سرمي، نمونه ۴۴۲ مجموع از (۱۹۹۶ -۹۷) اسپانيا در ــيري ش گاوهاي بين
در و ۱۹۹۶ كه در سال ديگري مطالعه د ر .(۲۱) موارد مثبت بودند ٪۱۸/۳۳ 
حاصله نتايج گرفت، انجام و گوشتي گاوهاي شيري مورد در و كشور همين
كه مشابه در يك بررسي بود (۱۶). گلهها ٪۴۳ و آلودگي ۸٪ گاوها ــانگر نش
از گرفت، ۴۶/۹٪ گاوها خوني انجام نمونه مورد ۳۷۹ و در ــور برزيل كش د ر

.(۲۲) د ادند نشان مثبت واكنش سرمي لحاظ
فصل ، بهار ٪۱۲/۳ فصل د ر آلود گي ميزان كه ــان داد نش ــي بررس اين
بيشترين بود . ــتان ٪۳۴/۳ فصل زمس ۳۲/۷٪ و فصل پاييز ، ٪۱۴ ــتان تابس
اين احتمـاًال ميباشد كه پاييز فصل زمستان و به مربوط موارد مثبت درصد
نيز اين فصـول و در رطوبت ميزان باالي فراوان و بارندگيهاي خاطـر امر به
موارد بيشترين منابع برخي .(۲۸ ،۳) طويله ميباشد در دامها بيشتر تراكـم
اين بررسي از حاصله نتايج كه با نسبت مي دهند زمستان فصل به بيماري را

كل دامها در پادتني تيتر نسبي فراواني توزيع : نمودار ۵

كل دامها در پادتني تيتر مطلق فراواني توزيع : نمودار ۶

نگهداري نحوه برحسب مثبت موارد سرمي نسبي فراواني توزيع : ۷ نمودار

ميزان شيوع سرولوژيك... تعيين



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۷۳ و د  ام امور در

در فصـول را ـــترين آلودگـي بيش ديگر منابع برخـي اما د ارد (۳). مطابقت
-۹۷) اسـپانيا د ر كه هم مطالعهاي در ميدانند (۲۹). پاييـز اوائل و تابستان
فصل بهار كشور اين در بيماري وقوع ميزان بيشترين گرفت، ۱۹۹۶) انجام
در مناطق هوايي و آب تنوع از ناشي اين اختالف احتماًال .(۲۱) ــت بوده اس
و پرباران، ــيري گرمس مناطق ــه در ك چرا ــد؛ گوناگون ميباش ــي جغرافياي

.(۲۹) است شايع نيز از جمله تابستان د يگر فصول د ر بيماري
با ــي بررس از اين آمده ــت بدس داد ههاي آماري آناليز از ــتفاده اس با
و آلودگي فصل بين كه ــخص گرد يد مش Chi-Square روش از ــتفاده اس
در ــه چنانچ دارد. ــود وج ارتباط مطالعه ــت تح دامهاي د ر ــرولوژيك س
،(p< ۰/۰۱ ) ــز پايي و بهار ــن فصول بي دوبه د و فصول، اختالف ــه مقايس
تابستان ،(p< ۰/ ۰۵ ) و پاييز ــتان تابس ،(p< ۰/۰۰۵ ) ــتان زمس بهار و
بوده معنيد ار ،(p<۰/۰۵ ) ــتان و زمس پاييز و (p<۰/۰۰۵ ) ــتان زمس و

بود. غيرمعني دار ـــتان تابس و بهـار فصول بين اختالف وليكن
منطقه شامل در غالب ــروتيپهاي س كه د اد ــان ــي نش بررس اين نتايج
(٪۲۲/۳) ــوال كنيك آن از بعد و (٪۳۲/۹) ــوزا گريپوتيف و (٪۳۴/۲) ــا پومون
٪۳/۹ ــوم بال ۶/۶٪ و ايكتروهموراژيه ــز ني ــروتيپها س ــاير س بين از بودند .
هارجو با نمونه ها از يك هيچ تحقيق در اين ميشدند. شامل را موارد مثبت

ند اد ند. نشان مثبت واكنش
ــروتيپ مخزن س بقاء و ميزبان عنوان به نقش جوند گان ــي كه آنجاي از
گاوداريهاي اكثر د ر ــوي ديگر چون س از ــت و اس ــده ش ثابت گريپوتيفوزا
اين باالي شيوع اين رو از بود ؛ ــده ش محرض وجود جوند گان مطالعه تحت
گربه كه گاوداريهايي در ميتوان توجيه كرد. ضمنًا شكل بدين را سروتيپ
بود. كمتر ــروار س اين با آلود گي قابل مالحظهاي ميكردند، به طور نگهداري
گاود اري ها استفاده تمام د ر نگهبان سگ عنوان به ــگها س از چون همچنين
كنيكوال ــروتيپ س ميزبان مخزن با ــا برخورد د امه ميزان بالطبع ــد، ميش
ديگر طرف از خواهد بود. دام در پادتن ايجاد آن حاصل مييابد كه ــش افزاي

د ارند. نقش عفونت انتشار خوردن آنها در و جوندگان شكار با سگها
و ــرقي ش ــتان آذربايجان در اس ۱۳۷۳ ــال س در كه د يگري مطالعه در
گريپوتيفوزا سروتيپ ــبي نس فراواني از حكايت نتايج بود ، گرفته انجام تبريز
ساير بودند. سروتيپ به اين مربوط مثبت حدود ۶۶/ ۴۱٪ موارد كه ــت د اش
، پومونا ٪۱۶/۱۶ كنيكوال ، ايكتروهموراژيه ٪۲۹/۱۶ ترتيب به نيز ــروارها س
مطالعه اين ميدادند در ــكيل تش را مثبت موارد ٪۲/۰۸ هارجو و ٪۱۰/۴۱
(۵). عليرغم د اشت وجود سروتيپهارجو مورد در مثبت مورد فقط يك نيز
ايران گاوي جمعيت در هارجو مورد شيوع سروتيپ در كه فراواني گزارشات
هيچ مورد مثبتي ــي حاضر بررس در (۲۸ ،۱۸، ۱۰، ۹) د ارد وجود ــان جه و
توجيه مي توان چنين اين را مطلب اين وجود نداشت. سروار اين به ــبت نس
به ــازگار يافته س سروتيپ عنوان به هارجو ــروتيپ چون س ــايد نمود كه ش
جايگزين ــتن غيرآبس و آبستن دامهاي تناسلي دستگاه در و ــد ميباش گاو
كمتر پاد گن تيتر هارجـو ــروار س به آلوده گـاوهاي اغلب چنانچه ــود . ميش
ــخيصي تش پادتني قابل تيتر آنكه بدون و دارند آغـازين (۱:۱۰۰) ــت رق از

ميشوند (۲۵). گزارش منفي ايجاد كند،
ــت، گرف ــام انج ــي مقام ــط ــال ۱۳۳۶ توس در س ــه ك ــهاي مطالع در
بودند. ايكتروهمـوراژيه و پومونا گريپوتيفوزا، ترتيب به غالب ــروتيپهاي س
تهـران اطـراف گـاوهـاي ــورد ـــال ۱۳۵۶ در م در س ديگـري در مطـالـعه
گرد يد گـزارش هبد وماديس سروگـروه از L. barincana غالـب ــروتيپ س

نگهداري نحوه برحسب منفي و مثبت موارد سرمي مطلق فراواني توزيع : ۸ نمودار

جنين برحسب سابقه سقط مثبت موارد سرمي نسبي فراواني توزيع : نمود ار شماره ۹

سروواريته مثبت برحسب تعد اد سرمي موارد نسبي : توزيع فراواني ۱۰ شماره نمودار



۷۴ آبزيان و د  ام امور در

سال به گرفته صورت ــرواپيدميولوژي س ــي غالب در بررس ــروتيپ س .(۱۲)
بالـوم ،٪۲۵ ايكتروهموراژيه بود و (٪۳۷ /۵) گريپوتيفوزا تهـران، د ر ۶۵-۶۴
مطالعات طبق .(۷) ــامل ميشدند ش را مثبت موارد كنيكوال ٪۱۲/۵ و ٪۲۵
سروتيپ شايعترين ۷۳-۷۲ سالهاي اروميه طي د ر گرفته انجام سرولوژيكي
ــامل ش ــروتيپهاي د يگر س گرديد ؛ گزارش ٪۲۳/۶ فراواني با ــوزا گريپوتيف
ايكتروهموراژيه ،٪۱۱/۵ كوپنهاگني ،٪۱۴/۷ ــرجو س هارجو ، ٪۱۴/۹ پومونا
ديگري مطالعه ــد(۱). ميداد ن ــكيل تش را مثبت كنيكوال ۲/۴٪ موارد و ٪۸
غالب سروتيپ گرفت، انجام نقاط مختلف ايران در ۷۴-۷۲ ــالهاي كه در س
كنيكوال ــروتيپهاي س و بود (٪۲۵/۲۱) ايكتروهموراژيه ــور كـش سطح در
ــرجو ٪۱۰/۹۳ س هارجو و پومونا ٪۱۲/۲ ــوزا ٪۱۹/۵۸، گريپوتيف ،٪۲۰ /۰۵
تبريز ــتان شهرس به مربوط آمار آناليز ــا ب ــتند. د اش قرار بعدي ردههاي د ر
ــه٪۳۰/۲۳، هموراژي ايكترو ــه ترتيب ب ــروتيپها س فراواني مطالعه اين در
با گريپوتيفوزا ۱۳/۳۷٪ و ــرجو س هارجو ،٪۱۴/۵۳ ۲۹/۹۴٪، پومونا كنيكوال
به اروميه در جامع مطالعه اي از حاصل نتايج .(۱۵) آمد ــت بهدس ٪۱۱/۹۱
٪۲۵/۲ فراواني گريپوتيفوزا با گاو د ر را ــروتيپ س ۷۴-۷۶، شايعترين ــال س
٪۱۲/۶ كنيكوال ،٪۱۴/۱ سرجو را هارجو ديگر سروتيپهاي و ــت داش اعالم
مازندران استان شده در انجام بررسي تشكيل ميد ادند(۴). ٪۱۰/۵ پومونا و

نمود  معرفي (٪۳۸) ايكتروهموراژيه را سروتيپ شايعترين ۷۸-۷۶ ــال به س
گريپوتيفـوزا ــروتيپ س و كنيكوال (٪۲۹/۳) مربوط به فراواني ــن كـمتري و
به تهران در د يگري ــي بررس نتايج ــد (۱۴). ميش ــامل ش مـوارد را ٪۳۲/۶
ــاير س و (۹/ ۳۹٪) بود كنيكوال ــروتيپ س بودن غالب ــانگر نش ۱۳۸۰ ــال س
هارجو و ٪۶/۱ پومونا ، ٪۲۴ /۳ گريپوتيفوزا ،٪۲۵ بالوم جمله از ــروتيپ ها س
ــروتيپ س ــيراز ش د ر ــال س همين در .(۹) بودند بعد ي رتبههاي ۴/۷٪ در
و كنيكوال ــروتيپهاي و س گرد يد تعيين با ٪۳۷/۷ ــه ايكتروهموراژي ــب غال
.(۱۱) مي د اد ند ــكيل تش موارد  را ٪۷/۷ ۳۳/۸٪ و ترتيب به نيز گريپوتيفوزا
با ۶/ ٪۵۰ شهركرد كنيكوال گاوداريهاي د ر غالب سروتيپ ۱۳۸۱ ــال س د ر
كه در مشابهي مطالـعه در د اشت(۱۳). را (٪۴) فراواني كمترين پومونا بود و
ايكتروهموراژيه سروتيپهاي غالب گرفت، انجـام گاوداريهاي مشهد مورد
ــي بررس حاصل از نتايج ۲۵/۹۸٪ بودند (۶). ــا ب و گريپوتيفوزا ٪۳۳/۸۵ ــا ب

فراواني با گريپوتيفوزا را سروار شايعترين اهواز گاوهاي مورد د ر سرولوژيكي
،(٪۱۵/۵۳) كنيكوال ،(٪۱۸/۳۳) پومونا ــويههاي س نمود و معرفي ٪۳۰/۰۷
رده هاي در (٪۱۰/۱۶) بالوم و (٪۱۱/۵۵) ايكتروهموراژيه ،(٪۱۴ /۳۵) حارج

داشتند (۲). قرار بعد ي
در ديگر ــروتيپهاي س و ــروتيپ ها س اين فراواني از زيادي ــات گزارش
(۱۹۹۶) ــپانيا اس در مطالعهاي در بهطوريكه دارد. وجود نقاط جهان ــاير س
گرديد گزارش مطالعه منطقه تحت در سروتيپ غالب براتيسالوا، ــرواريته س
ــروتيپهاي س (۱۹۹۶ ــور (۹۷- كش همين د ر ــري ديگ ــي بررس د ر .(۱۶)
غالب سروتيپهاي با ۷/۹۲٪ و ٪۷/۶۱ به ترتيب گريپوتيفوزا و ــالوا براتيس

د ادند (۲۱). تشكيل ناحيه را
واحد هاي به ۱۶۹ نمونه ــه، مطالع اين ــده در ش اخذ نمونه ۲۲۹ كل از
سنتي نمونه به واحد هاي ۲۵ و صنعتي نيمه نمونه به واحد هاي ۳۴ صنعتي،
ــي،۴۴/ ٪۲۵ واحد هاي صنعت از ــده ش اخذ نمونههاي بين در ــت. تعلق د اش
در و ٪۲۶/۴۷ ــي، صنعت واحدهاي نيمه ــده از ش نمونههاي اخذ ــن در بي و
د ر بودند. موارد مثبت ٪۱۲ ــنتي، س واحد هاي ــده از ش اخذ نمونه هاي بين
نتايج مشابهي گرفته است، انجام ايران نقاط ــاير س د ر د يگري كه مطالعات
در دامپروري هاي د رصد آلودگي ۱۳۶۹ سال در است. چنانچه ــده ش حاصل
ــال س در و بود (۱۰) ــنتي س واحدهاي بيش از كرج ــتان در شهرس صنعتي
/۲ تهران ــهر ش در صنعتي دامداريهاي ــرولوژيك س آلودگي ميزان ۱۳۸۰
ــان نش ارقام و آمار اين .(۹) ــد ش اعالم ٪۴۷ /۴ ــنتي س واحد هاي در و ٪۷۲
ميباشد، صنعتي در دامداريهاي ــرولوژيكي س آلودگي د رصد باالي د هنده
كمتر صنعتي د ر دامد اريهاي آلود گي ميزان ميرود كه انتظار كه ــي حال د ر
د ر كه باشد نكته اين خود بيانگر ــايد امر ش اين ــد . باش ــنتي س واحدهاي از
اصول ــا، د امه ــتر تراكم بيش بر عالوه مطالعه تحت ــي صنعت ــاي دامد اريه
بيماريهاي از ــياري بس پيشگيري و كنترل ضامن كه ــتي بهداش موازين و

ميگيرد. قرار توجه مورد كمتر شايد ميباشد، واگير
به مربوط ۵۷٪ نمونهها ــده، نمونههاي اخذ ش كل از حاضر ــي در بررس

توليد  گاوهاي بدون بين د ر مثبت موارد نسبي فرواني : توزيع ۱۱ نمودار

دام توليد ميزان برحسب موارد مثبت نسبي فرواني توزيع : ۱۲ نمود ار

ميزان شيوع سرولوژيك... تعيين



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۷۵ و د  ام امور در

واحدهايي به ٪۵۳ و شده بود مشاهد ه آنها د ر كه موش مي شد دامداري هاي
ــاس اس اين بر وجود ندارد. و جوند ه موش ــد ، ميش ادعا ــتند كه د اش تعلق
از دامداريهاي شده اخذ بين نمونههاي در ــان مي دهد كه نش حاصله نتايج
ــورد م در رقم اين ــه حاليك د ر بودند؛ مثبت ــا د امه ٪۳۰/۴۶ ــد موش واج
اختالف اين بود . ٪۱۵ /۸۴ موش دامداريهاي فاقد از ــده نمونههاي اخذ ش
ــپيـرا لپتوس نگهـدارنده ميزبان عنوان به را جوندگان اهميت دوبرابر، تقريبًا

.(۲۷) ميكند يادآوري
آنها بستر بود ند كه شده تهيه واحدهايي از نمونهها ٪۷۴ بررسي اين در
بستر بود كه د امداريهايي به مربوط شده اخذ نمونههاي ٪۲۶ بود و خشك
ــتر، بس وضعيت لحاظ از موجود داده هاي تحليل و تجزيه با بود . رطوبي آنها
٪۱۶ /۶۶ خشك بستر با گاوداريهاي يعني اول گروه در گرد يد كه مشخص
ــتر با بس گاوداريهاي و دوم گروه مورد د ر حاليكه د ر بودند؛ ــوارد مثبت م

اپيد ميولوژي در رطوبت ــت اين نتايج اهمي بود . ٪۴۴/۲۶ رقم اين ــوب مرط
و رطوبي شرايط در بيماري جرم عامل چرا كه ميكند، خاطرنشان را بيماري
عامل با د امها مواجهه ميزان اينرو از و دارد ــتري حيات بيش ــاعد قد رت مس
خواهد بود باال نيز ــرمي س آلودگي ميزان آن پي در و افزايش يافته بيماريزا

.(۲۷)
سني محدود ه (۸۹٪) د ر ــد ش نمونهبرداري آنها كه از اكثريت گاوهايي
موارد مثبت نسبي بيشترين فراواني ميان اين از د اشتند و قرار سال ۷ تا ۲
و ۳۵/۱۳ ٪ ۳۰/۷۶ ــا ب ترتيب ــاله ها به س و۴ ۳ ــني س گروههاي به مربوط
كه ــد منابع ميباش در ــده ارائه ش بر تئوريهاي منطبق نتايج اين درصد بود.
ورود تليسهها به داخل با همزمان و سن همين در بيشترين سن آلودگي را
دوشا گله از جدا مجزا و بصورت كه تليسههايي كه مي د انند . چرا اصلي گله
اين وارد ميشوند. در اصلي گله داخل به زايمان، از نگهد اري ميشوند، پس

دام دام ها برحسب سن كل در مثبت سرمي موارد نسبي فراواني توزيع : نمود ار شماره ۱۳

عد م وجود جوندگان يا برحسب وجود دامها کل در منفي و مثبت موارد سرمي ونسبي فراواني مطلق توزيع : ۱۵ و ۱۴ نمودار
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پومـونا گريپوتيفوزا كنيكـوال ايكتروهموراژيه بالـوم هارجـو جمـع

مطلق فراواني ۲۶ ۲۵ ۱۷ ۵ ۳ ۰ ۷۶

نسبي فراواني ٪ ۳۴/۲ ٪ ۳۲/۹ ٪ ۲۲/۳ ٪ ۶/۶ ٪ ۳/۹ - ٪ ۱۰۰

در آنها آلود گي كه ميزان مسنتر گاوهاي با اين د امها يكباره هنگام برخورد
ميگردد (۱۸). دام ها اين عفونت در موارد بيشتري از بروز به منجر باالست،
گرفت، ــام منطقه انج اين ــورد گاوهاي م د ر و ــهد مش در كه مطالعهاي در
سالگي ۴-۲ سني ماده، در محدوده را در گاوهاي آلودگي ميزان ــترين بيش

كردهاند (۶). گزارش
شير ميزان كه بين ــان ميدهد نش ــي بررس اين ــت آمد ه از بهد س نتايج
صورت بد ين ــت. ارتباطي وجود داش ــرمي س و موارد مثبت گاوها توليدي
موارد مثبت درصد كيلوگرم، ۴۰/۸۱ ۲۹ تا ۲۰ توليد با گاوهاي بين د ر ــه ك
بود. توليد شير ركوردهاي ــاير س از ــتر بيش قابل مالحظهاي بطور كه بود ند
با گاوهاي ، د ر ــرم، ٪۱۶/۶۶ ۲۰ كيلوگ از كمتر ــير توليد ش با در گـاوهاي
تا ۴۰ ــير با توليد ش گاوهاي در و ۳۹ كيلوگرم، ٪۱۶/۹۶ تا ۳۰ ــير توليد ش
با گاوهاي در كه است بهذكر موارد مثبت بودند. الزم ٪۱۹/۰۴ ۴۹ كيلوگرم،
نگرديد. همچنين گزارش مورد مثبتي هيچ كيلوگرم ۵۰ از بيش توليد شير

ميان اين از ــد كه ش نمونهبرداري نيز ــك خش رأس گاو ۷ از مطالعه د ر اين
به اكثرًا گاوها اين بود . منفي گاو يك تنها بود ند و مثبت (٪ ۸۵/۷۱) گاو ۶
نگهداري دام پرواري عنوان و به شد ه بودند ــك خش پيري و ناباروري د ليل
ناباروري و توليد مثلي اختالالت لپتوسپيرا را در نتايج نقش اين ــدند . ميش
موجب دامها تناسلي دستگاه شدن جرم در موضعي كه چرا ميدهد ؛ نشان

.(۲۸ ،۲۵ ۱۸) ميگردد متعددي مثلي توليد و اختالالت ناباروري
د اشتند جنين سابقه سقط نمونه، ۱۷ گـاو كل ۲۲۹ از ــي بررس اين د ر
بودند . منفي بقيه و ــد ند ش مثبت گزارش (٪۵۹) ۱۰مورد تعد اد ، اين كه از
نميتوان MAT از آزمايش ــتفاده تنها با اس و خونگيري يكبار كه با هرچند
بويژه لپتوسپيروز نقش بارها به مشخص نمود ولي را ــقط س قطع علت بطور
.(۲۵ ،۱۸، ۱۷) است اشـاره شد ه گاوها ــقط جنين در س بيماري مزمن فرم
انجام گاو ــده ش ــقط س جنين مورد ۱۲۰ د ر و برزيل د ر ــهاي كه مطالع در
لپتوسپيرايي عفونت عاليمي از و شواهد جنين ها از (٪۶۰) مورد ۷۲ گرفت،
.(۲۳) د اشتند باال تيتر جنين رأس ۱۰ و مادران ٪۴۷ ميان اين از داشتند.
مثبت، موارد بين در د اد كه ــان نش ــي بررس از اين آمده ــت بدس نتايج
به ٪ نسبت و ۹/۱ سروار به د و نسبت ٪ ۲۰ ــروار، س يك به ــبت نس ٪ ۷۰/۹
(۱۳۸۰) در تهران كه مشابهي مطالعه در ــتند. داش پادتني تيتر ــه سروار س
سروار به دو ــروار، ۳۰/۷۶ ٪ نسبت س يك به ــبت نس ٪ ۶۶/۶۶ گرفت، انجام
دادند (۹). در مطالعهاي نشان مثبت واكنش سروار سه ٪ نسبت به ۲/۵۲ و
فقط نمونه ۲۶ نمونه مثبت، ۵۲ بين از (۷۳-۷۲) شهرستان اروميه در ديگر

سه با ۳ نمونه ،(٪۴۲ /۳ ) ــروتپ س دو با نمونه ۲۲ ، (٪۵۰) ــروتيپ س يك با
سرمي واكنش ــروتيپ (٪۱/۹۲) با چهار س نمونه يك و (٪۵/۷۶) ــروتيپ س
اروميه (۷۷- در شد ه آزمايش گاوي سرمي نمونههاي از ــت(۱). د اش مثبت
از داشتند(۴). ــرمي س پادتن سروتيپ يك از به بيش ــبت نس ٪۵/۱۵ ،(۷۶
به يك نسبت ــيراز، ٪۷۹/۲ ش گاوان از آمده ــت بدس مثبت ۱۳۰ نمونه بين
عيار سروتيپ به سه ۶/۳٪ نسبت و سروتيپ به دو ۱۴/۴٪ نسبت سروتيپ،
شهركـرد (۱۳۸۱) در سرولوژيكي بررسي نتايج ــتد(۱۱). داش سرمي پادتن
اهـواز بودند(۱۳). در آلـوده سروتيپ يـك از بيش با ٪۱۰/۶۶ د اد كـه نشان
سرمي عيار ــروار س يك از بيش يه ــبت نس ــرمي نمونههاي س ٪۳۵/۱۶ نيز
داد كه نشان اهواز در اخير نتايج مطالعه آناليز همچنين داشتند(۲). مثبت
د و به نسبت يك سروتيپ، ٪۲۶/۸ به ــبت نس ٪۶۴/۸۴ مثبت، موارد از بين
و سروتيپ چهار به نسبت ٪۰/۵۸ سروتيپ، سه به نسبت ٪۷/۴۹ سروتيپ،

د اشتند(۲). عيار سرمي پنج سروتيپ به نسبت ٪۰/۲۹

٪۳۲/۹ و با ٪۳۴/۲ ترتيب به گريپوتيفوزا و ــا پومون اينکه نهايي نتيجه
زمستان فصل در آلودگي ميزان ــترين بيش ــروتيپها بودند . س ــايعترين ش
ــن همچني بودند. و ٪۳۴/۳ ٪۳۲ /۷ ــب ترتي ــه ب كه ــد ش ـــاهد ه مش پاييز و
ــتر بس داراي يا ــده بود و ش ـــاهد ه آنها مش در گاوداريهايي كه موش در
آلودگي به توجه با بود. بيشتر مراتب به سرولوژيك آلودگـي بود ند، مرطوب
سرمي عيار بودن و باال تبريز ــيري ش گاوهاي د ر به لپتوسپيرا ــرولوژيک س
بدين است كه تبريز در ــپيرايي لپتوس عفونت اندميك حضور مبين ۱:۱۰۰

گردد. توصيه الزم بهداشتي بايد اقد امات سان

پاورقيها
1 -Microsdopic agglutination test

2- Hardjo

3- Pomona

4- Icterohaemorrhagiae

5 -Grippotyphosa

6- Canicola

7- Ballum

8 -Bratislava  

9 -Auto Agglutination

مورد مطالعه لپتوسپيرا در دامهاي مختلف سروتيپهاي مطلق فراواني نسبي و توزيع جدول ۱:

ميزان شيوع سرولوژيك... تعيين



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۷۷ و د  ام امور در
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