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 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی :*پرستو پورغفورلنگرودی

 ، ایرانکرج کشاورزی،

 
 1398 آذرتاریخ پذیرش:            1398 شهریور تاریخ دریافت:

 

 چکیده

 فوت یک کشاورزبا توجه به گزارش شود. های مشترک بین انسان و دام در سراسر دنیا محسوب میترین بیماریتوسپیروز یکی از شایعلپ            

رسید. نظر میآباد کتول، بررسی لپتوسپیروز در استان ضروری بههای جنگلی در علیو تلفات غیرعادی جمعیت موش روزیلپتوسپعلت درگرگان به

 505از  در بین گاوهای استان گلستان بررسی شد. نمونه خون Leptospira Interrogansهای در مطالعه حاضر شیوع سرمی نمونه بنابراین،

روش میکروآگلوتیناسیون مورد بررسی سرولوژی قرار گرفت. میزان آلودگی راس گاو در سنین مختلف در سطح استان گلستان اخذ گردید و به

 نمونه 137ها، بررسی شد. کل نمونه SPSS افزارمربع و با استفاده از نرمروش کای و فصول مختلف با پیرا در سنین، جنسگاوها به باکتری لپتوس

ترتیب فقط با یک، دو درصد( به 91/2نمونه ) 4درصد( و  25/18) 25درصد(،  84/78) 108( دارای پاسخ سرولوژی مثبت بود که 12/27)

درصد با  31/26درصد با سرووار ایکتروهموراژِیه،  75/32های دارای پاسخ سرولوژی مثبت، دادند. در نمونه و سه سرووار واکنش مثبت نشان

درصد  50/3درصد با سرووار پومونا و  27/5درصد با سرووار گریپوتیفوزا،  15/9درصد با سرووار اتومنالیس،  22/22سرووار سرجروهاردجو، 

ترین فراوانی در سن بیش .مشاهده گردید 1:800تیتراسیون  در( درصد 99/30) ترین فراوانیدادند. بیش با سرووار کانیکوال واکنش مثبت نشان

داری اما از نظر آماری اختالف معنی .گردید درصد( مشاهده93/37درصد( و در فصل تابستان )48/27جنس ماده ) درصد(، 63/52سالگی ) 3-2

چنین مقایسه سروتیپ غالب حاکی از تغییر نوع عامل طور فعال وجود دارد. همر سطح استان به(. عفونت لپتوسپیرایی دP>05/0مشاهده نشد )

 به ایکتروهمراژیه در زمان تحقیق حاضر بود. 2007زا از گریپتوفوزا در سال بیماری

  لپتوسپیروز،آگلوتیناسیون،گاو،گلستان، ایکتروهموراژیه کلیدی: کلمات

 poorghafoor@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 شایع در و و دام انسان بین مشترک بیماری یک لپتوسپیروز        

 زای لپتوسپیرا ایجادبیماری هایگونه وسیلهبه که است دنیا سراسر

های مرطوب زندگی ها و زمینها، فاضالبشود. این اجرام در باتالقمی

(. 1999و همکاران، Brenner()2005 و همکاران، Agesilas) می کنند

واملی ازجمله آب و هوا، تراکم جمعیت طورکلی انتشار بیماری به عبه

دارنده و میزبان تصادفی بستگی دارد و میزان تماس بین میزبان نگه

دارنده بیماری در ترین میزبان نگه(. مهم1380فیروزی،  طباطبایی و)

داری دام نگه محل در و اگر باشندجوندگان می مناطق روستایی و شهری

توانند آلودگی را در ق ادرارشان میجوندگان آلوده حضور یابند از طری

ترین چنین معمول(. هم2009 و همکاران، Joriمحیط پخش کنند )

راه انتقال این بیماری آب است و موارد جدید ابتال اغلب در فصول 

توان گفت که شیوع آن در مناطق دهد، بنابراین میبارندگی رخ می

در مناطق گرم در  رسد ومعتدل در فصل تابستان و پاییز به اوج می

 و Herrmann) دارد وجود ترین رخداد بیماریبیش بارانی فصول

Brioudes ،2005؛ Tangkanakul وSmits  ،2005 البته شایان ذکر .)

هایی که تر بیماری در فصل زمستان و در مکاناست که واگیری بیش

طباطبایی شود )محصور و متراکم هستند دیده می یک منطقه ها دردام

نیز  شغلی بیماری یک چنین لپتوسپیروزهم (.1380، فیروزی و

است  تربیماری بیش این به خطر ابتال شود و در شالیکارانمی محسوب

(Tangkanakul،بیماری لپتوسپیروز برای بقا و 2000 و همکاران .)

ها در خارج از بدن میزبان به حداقل دوره حفظ حدت میکروارگانیسم

وجود آورد. ا امکان آلودگی جمعیت حساس را بهزمانی نیاز داشته، ت

های لپتوسپیراها نسبت به شرایط خشکی بسیار حساس بوده و خاک

های زیرسطحی شرط الزم های شدید یا آبمرطوب ناشی از بارندگی

 ،پورله)عبدا دهندمی را تشکیل ن میزبانخارج از بد در بقای لپتوسپیراها

ری شدن سیل خطر وقوع بیماری های سنگین و جا(. بارندگی1366

که طوریبه (،2010 ،و همکاران Lauدهد )لپتوسپیروز را افزایش می

عنوان یکی از دالیل سقط، مرگ در مناطق سیل خیز، لپتوسپیروز به

ها شناسایی شده دنیا آمدن نوزاد مرده یا ضعیف در اسبنوزادان و به

نواحی روستایی  چنین در(. هم2007 همکاران،و  Radostitsاست )

های سنگین و سیل تقریباً های وسیع در ارتباط با بارندگیگیریهمه

(. در همین 1974 ،و همکاران Barkinافتد )طور منظم اتفاق میبه

راس گاو و گوسفند و  3000های سرمی ای نمونهراستا در مطالعه

( مورد MATنفر شتر با آزمایش میکروآگلوتیناسیون ) 5چنین هم

درصد  31ها نشان داد سی قرار گرفت. در نهایت نتایج مطالعه آنبرر

های گریپوتیفوزا، آلودگی گوسفندان به سروتیپ % 17آلودگی گاوها و 

(. در 1995 و همکاران، Yousefivandپومونا و ایکوهموراژیه بود )

 MATدامداری اطراف تهران را با آزمایش 23مطالعه دیگر گاوهای 

درصد  6/24داد. نتایج این بررسی گویای آن بود که مورد بررسی قرار 

های گاوهای ماده دارای تیتر سرمی مثبت علیه یکی از سروتیپ

درصد آن ناشی از سروتیپ بورینکانا بود  6/21لپتوسپیرا بودند که 

ای در نقاط مختلف ایران انجام (. مطالعه1359 )مقامی و همکاران،

های مختلف باکتری لپتوسپروا هدادند که پراکندگی وسیع سروواریت

های ضدسجره، بار وجود پادتنداد و برای اولینرا در ایران نشان می

، فیروزی طباطبایی وشیفون و کپنهاگنی در ایران گزارش گردید )

(. ذکر این نکته ضروری است که تاکنون سرووارهای مختلفی 1380

عفونت توسط از باکتری لپتوسپروا شناخته شده است، اما معموالً 

-Alansoباشد )شود که بومی همان منطقه میسروواری ایجاد می

Andicoberry  ترین (. مطابق مطالعات مختلف بیش2001 همکاران، و

های ایران شیوع دارند شامل هارجو، پومونا، سرووارهایی که در دام

و  Haji Hajikolaeiباشد )گریپوتیفوزا، کانیکوال و ایکتروهموراژیه می

باشد ترین منبع انتشار عفونت حیوان آلوده می(. مهم2005 مکاران،ه

خواری دارند و ادرار قلیایی که رژیم غذایی گیاه و در این میان حیواناتی

 Pena و Adlerباشند )تری برخوردار میکنند از اهمیت بیشتولید می

Mocrezuma، 2010توانند (. مشخص شده است که گاوهای آلوده می

سال از نظر سرولوژیکی نسبت به این باکتری مثبت باشند. دام  7تا 

ها را از طریق ادرار، جنین سقط آلوده، آب و مواد غذایی و سایر دام

 ،همکارانو  Radostitsسازد )شده، ترشحات رحمی و شیر آلوده می

ترین راه انتقال بیماری مهم محققان گزارش راستا مطابق در این (.2007

های چهارمحال و بختیاری و ای مورد مطالعه در استاندر بین گاوه

 و Momtazباشد )اصفهان تماس با ترشحات آلوده دام سقط کرده می

Moshkelani، 2012 در بررسی که توسط گروهی از محققین در .)

ترین درصد موارد گاوهای تبریز صورت گرفت مشخص شد که بیش

و  پورباشد )حسنمی مثبت بیماری مربوط به فصل پاییز و زمستان

چنین براساس گزارش محققین بزهایی که از (. هم1386 همکاران،

های خیز و دارای رودخانهلحاظ سرمی مثبت بودند در مناطق سیل

(. با توجه 2007 و همکاران،Lilenbaum کردند )کوچک زندگی می

به گزارش فوت یک کشاورز در روستای حیدرآباد شهرستان گرگان 

های پتوسپیروز و نیز بروز تلفات غیرعادی در جمعیت موشعلت لبه

 آباد کتولهای حاشیه سیاهرودبار شهرستان علیجنگلی، در جنگل

بیمار ارجاعی  20در مورد  83( و بررسی که در سال 1383 )زهتاب،

 MAT مورد با آزمایش 12آذر گرگان انجام شد که  5به بیمارستان 

چنین هم ،(1386)گلشا،  بت بودندنسبت به بیماری لپتوسپیروز مث

جوی استان گلستان که از رطوبت باالیی برخوردار است بررسی  شرایط

 رسید. نظر میلپتوسپیروز در استان ضروری به
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 هامواد و روش

پس  ای انجام شد.صورت خوشهانتخاب نمونه برای سهولت کار به       

آدرس از اداره کل  ها شامل تعداد دام واز اخذ مشخصات دامداری

 روشصورت تصادفی در استان بهدامپزشکی استان، صد دامداری به

PPS ( Probability Proportional to Size) ها و در هر یک از دامداری

ای که مجموعاً ) متناسب تعداد دام در دامداری( انتخاب شدند به گونه

 راس برسد. 500های انتخابی به تعداد دام
 

 داد نمونه در هر شهرستانتع :1جدول 

 تعداد نمونه نام شهرستان ردیف

 43 آزاد شهر 1

 74 آق قال 2

 56 سیمین شهر 3

 57 بندرگز 4

 21 رامیان 5

 36 علی آباد 6

 36 کردکوی  7

 21 کالله 8

 28 گرگان 9

 54 گنبد 10

 25 مینو دشت 11

 54 گمیشان 12
 

مربوط به روستاهای هر شهرستان ابتدا پرسشنامه  کار جهت انجام       

گیری، نام روستا و سن گاو تکمیل گردید. الزم به شامل تاریخ نمونه

برداری در سه فصل بهار، تابستان و پاییز انجام ذکر است که نمونه

لیتر خون از ورید وداج گرفته شد و در میلی 5-10شد. از هر گاو 

دور در دقیقه به  5000های خون در سانتریفوژ با آزمایشگاه، نمونه

های جدا دقیقه سانتریفوژ و سرم خون جداسازی شد. سرم 10مدت 

)تست استاندارد طالیی  MATشده تا زمان انجام آزمایش سرولوژی 

 (OIE ،2008؛ Ijaz ، 2019و Amjad برای تشخیص لپتوسپیروز( )

سروگروپ لپتوسپیرا  20های از سروتیپMAT در روش فریز شدند.

، Lidonatiو   Pinto Pda؛Abdollahpour ،2011و  Bahari) دش استفاده

لپتوسپیرای  ژنآنتی بیست (.Abdollahpour ،2007و  Sakhaie ؛2016

های خرگوش و مکمل حاوی سرم EMJH محیط اختصاصی روی زنده بر

خاکی،  ؛Khayat  ،2010و Honarmandغدایی کشت داده شدند )

روزه باکتری در حرارت  4-14های در این آزمایش از کشت (.1393

 1-2×810گراد در محیط مایع و با تراکم درجه سانتی 30-25

ها رقت تهیه و لیتر استفاده گردید. ابتدا از سرملپتوسپیرا در میلی

ژن رقیق شده حجم سرم، آنتی سپس در یک لوله آزمایش استریل، هم

ر گرمخانه ساعت د 5/1-4مدت ها بهبه آن افزوده شد. سپس این لوله

گراد قرار گرفت. بعد از طی زمان درجه سانتی 25-30با دمای 

وسیله میکروسکوپ و مشاهده به Wet mount الم تهیه با گذاریگرمخانه

زمینه تاریک میزان درصد تحرک لپتوسپیرا بررسی گردید. درصورتی 

عنوان آن رقت را به ،درصد لپتوسپیراها آگلوتینه شدند 50که بیش از 

که آگلوتیناسیونی در . درصورتیمددست آو تیتر به هت تلقی کردمثب

آن منفی گزارش  ،الم مشاهده نشد و لپتوسپیراها زنده و فعال بودند

و یا باالتر مثبت و  1 :100. در این بررسی عیار سرمی معادل شد

منفی محسوب گردید  1 :50های فاقد عیار و یا دارای عیار برابر با سرم

 افزاردست آمده با استفاده از نرمه(. درنهایت اطالعات ب1393 )خاکی،

SPSS  و آزمونChi-square  تجزیه و تحلیل آماری با سطح اطمینان

 درصد انجام شد. 95
       

 نتایج 
 در لپتوسپیرا باکتری به گاوها آلودگی درصد و فراوانی       

 2طورکه در جدول همان: های مختلف استان گلستانشهرستان

نمونه سرم  137شده،  گرفته خون سرم 505شود از مجموع مشاهده می

 ( حداقل به یک سروواریته واکنش مثبت نشان دادند. % 12/27خون )
 

فراوانی و درصد آلودگی گاوها به باکتری لپتوسپیرا در  :2جدول 

 های مختلف استان گلستانشهرستان

: به لپتوسپیرا در فصول مختلف آلودگی سرم خون گاوها       
 دهد میزان آلودگی در فصل بهارنشان می 3طورکه جدول همان

باشد.  بررسی درصد می 07/27و در فصل پاییز  93/37، فصل 37/24

داری بین فصل و آلودگی آماری نتایج موید آن است که ارتباط معنی

 سرولوژیک وجود ندارد.

 شهرستان
 مثبت

 

 منفی

 

 کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

71/35 10 گرگان  18 28/64  28 55/5  

32/24 18 آق قال   46 67/75   74 65/14  

12/7 36  75 27  25 9 کردکوی  

29/19 11 بندرگز   46 70/80   57 30/11  

شهرسیمین  15 78/26   41 21/73   56 10/11  

90/61 13 رامیان   8 09/38   21 15/4  

81/14 8 گنبد   46 18/85   45  70/10  

58/25 11 آزادشهر   32 41/74   43 51/8  

52/9 2 کالله   19 47/90   21 15/4  

95/4 25  76 19  24 6 مینو دشت  

آبادعلی  14 88/38   22 11/61   36 12/7  

03/37 20 گمیشان   34 96/62   54 70/10  

12/27 137 کل   368 87/72   505 100 
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باکتری لپتوسپیرا در سه  آلودگی سرم خون گاوها به :3جدول 

 فصل سال در استان گلستان

 فصل
 مثبت

 

 منفی

 

 کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

62/75 273 24/37 88 بهار  361 49/71  

06/62 54 37/93 33 تابستان  87 22/17  

07/28 16 پاییز  41 92/71  57 29/11  

12/27 137 جمع  368 88/72  505 100 
 

شامل  غالب در استان گلستان هایسروواریته :فراوانی سرووارها       

(، اتومنالیس % 31/26) سرجروهاردجو (،% 75/32) ایکتروهموراژیه

 ین سایرب( بودند. از % 27/5(، پومونا  )% 95/9( ،گریپوتیفوزا )% 22/22)

 شدند.( موارد مثبت را شامل می% 50/3کانیکوال ) ها نیزسروتیپ

: سن برحسب باکتری لپتوسپیرا به گاوها خون سرم آلودگی       
ترین فراوانی نسبی موارد دهد بیشنشان می 4طورکه جدول همان

 سال بود. 2-3مثبت مربوط به گروه سنی 

 

آلودگی سرم خون گاوها به باکتری لپتوسپیرا بر حسب  :4جدول 

 سن در استان گلستان

 سن )سال(
 کل  منفی  مثبت

ددرص تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  

1-0  3 5/37   5 5/62   8 95/1  

2-1  4 04/19   17 95/80   21 15/4  

3-2  10 63/52   9 36/47   19 76/3  

4-3  61 04/29   149 95/70   210 59/41  

5-4  39 28/19   134 72/80   166 24/18  

5> سن    20 33/33   40 66/66   60 89/11  

12/27 137 مجموع   368 87/72   505 100 
 

نشان  5طورکه جدول همان: سرمی تیترهای درصد و فراوانی       

 ایکترو به مربوط فراوانی درصد ترینبیش مثبت موارد بین در دهدمی

 باشد. می (% 31/26) سرجروهاردجو آن از بعد و (% 75/32) هموراژیه

 مشاهده شد. 800/1 ( در تیتر% 99/30ترین فراوانی )چنین بیشهم
 

 : فراوانی و درصد تیترهای سرمی سرووارهای لپتوسپیروز در خون گاوهای استان گلستان5جدول 

 سرووار
200/1  400/1  800/1  1600/1  3200/1  6400/1  کل 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

09/4 7 0 0 0 0 گریپوتیفوزا  4 33/2  2 16/1  4 33/2  17 95/9  

92/2 5 0 0 سرجروهاردجو  9 26/5  15 77/8  9 26/5  7 55/15  45 31/26  

58/0 1 0 0 کانیکوال  1 58/0  1 58/0  3 75/1  0 0 6 50/3  

33/2 4 0 0 0 0 پومونا  3 75/1  2 64/1  0 0 9 27/5  

75/1 3 0 0 ایکتروهموراژیه  21 28/12  13 60/7  13 60/7  6 50/3  56 75/32  

58/0 1 اتومنالیس  0 0 11 43/6  12 01/7  9 26/5  5 92/2  38 22/22  

58/0 1 کل  9 26/5  53 99/30  48 07/28  38 22/22  22 86/12  171 100 

 بحث 

راس گاو در سنین مختلف در سطح  505در مطالعه حاضر از        

روش میکروآگلوتیناسیون ها بهاستان گلستان نمونه خون تهیه و نمونه

 لوژی قرار گرفت. مورد بررسی سرو

فراوانی و درصد آلودگی گاوها به باکتری لپتوسپیرا در        

ای که  بر روی در مطالعههای مختلف استان گلستان: شهرستان

 170نمونه سرم خون گاوهای استان گلستان انجام شده بود  910

در صد( حداقل به یک سروواریته واکنش مثبت نشان داده  19نمونه )

(. مطالعات مشابهی که در سایر مناطق کشور 1397رغفور، )پو بودند

کند. انجام گرفته است آلودگی گاوها به باکتری لپتوسپیرا را تائید می

های مشکوک به نمونه سرمی از دام 1000ای که بر روی در مطالعه

 6/11لپتوسپیروز در استان مازنداران انجام گرفت، نتایج نشان داد 

(. در 1379 نوری،سرمی آلوده بودند )واحدیهای درصد از نمونه

ها  درصد از نمونه 16بررسی که در استان گیالن و مازندران انجام داد 

های استان مازندران دارای درصد از نمونه 14/17در استان گیالن و 

 (. 1393)خاکی،  بادی علیه لپتوسپیرا بودندعیار آنتی

یرا در فصول مختلف: آلودگی سرم خون گاوها به لپتوسپ       
داری بین فصل و بررسی آماری نتایج موید آن است که ارتباط معنی

ترین میزان آلودگی ای بیشآلودگی سرولوژیک وجود ندارد. در مطالعه

 گزارش شده است 79/18و تابستان  02/22در استان گلستان در بهار 

لپتوسپیروز درگاوهای استان در این راستا شیوع  (.1397 )پورغفور،

ترین میزان آلودگی که بیش گرفته و عنوان شد گیالن مورد بررسی قرار

ای در چنین در مطالعه(. هم1384 ،در فصل بهار بوده است )اسدپور

 Guitianوقوع بیماری در فصل بهار بوده است ) ترین میزاناسپانیا بیش

به باکتری  گاوها آلودگی میزان بودن باال گفت توانمی (.2001 همکاران، و

ها در مزارع و شرایط علت رهاسازی داملپتوسپیرا در فصل تابستان به

 در فصل پر باران )تابستان یا باشد چون بیماری عمدتاًو هوائی می آب

 (.Babatsikou ، 2008و Zavitansou) دهدمی رخ پاییز( و حتی بهار اواخر
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استان گلستان شامل  های غالب دریتهسرووار :فراوانی سرووارها       

(، اتومنالیس % 31/26(، سرجروهاردجو )% 75/32ایکتروهموراژیه )

( بودند. از بین سایر % 27/5(، پومونا  )% 95/9( ،گریپوتیفوزا )% 22/22)

شدند. درصد( موارد مثبت را شامل می 50/3ها نیز کانیکوال )سروتیپ

انجام شد سروار غالب گریپوتیفوزا  ای که در استان گلستاندر مطالعه

کانیکوال  (،% 89/35) ( و سایر سرووارها سرجروهاردجو% 15/41)

 (.1397 )پورغفور، واکنش مثبت داشتند (% 48/0( و پومونا )% 49/22)

این راستا شیوع لپتوسپیروز در گاوهای استان گیالن مورد بررسی  در

غالب و سرووارهای بعدی سرووار  % 33/36قرار گرفت گریپوتیفوزا با 

و  % 68/16، پومونا % 25/12، سرجروهاردجو % 7/22ایکتروهموراژیه 

(. در تحقیقی که در گیالن و 1384، بودند )اسدپور % 25/7کانیکوال 

 دو استان ایکتروهمراژیه که به هر مازندران انجام دادند سروار غالب در

 سرجروهاردجو گیالن تاناس در بعدی سرووارهای بوده % 20 و 1/57 ترتیب

ترین مقدار کم با کانیکوال و % 8/17، اتومالیس % 4/21، گریپوتیفوزا % 50

 آذربایجان ای که در(. در مطالعه1393شده است )خاکی،  گزارش % 5/3

موارد مثبت مربوط به  % 66/41 داد شرقی انجام گرفت، نتایج نشان

ترتیب ایکتروهموراژیه ا بهباشد. سایر سرووارهسرووار گریپوتیفوزا می

 % 08/2و سرهاردجو  % 41/10، پومونا % 16/16، کانیکوال % 16/29

 (. Shoaiee، 1994) دادموارد مثبت را تشکیل می

: برحسب سن لپتوسپیرا خون گاوها به باکتری آلودگی سرم       

ترین فراوانی نسبی موارد دهد بیشنشان می 4طورکه جدول همان

سال بود. در مطالعه دیگری در استان  2-3ط به گروه سنی مثبت مربو

 سال بود 2-3ترین فراوانی مثبت مربوط به گروه سنی گلستان بیش

که بر روی گاوهای مشهد انجام گرفت،  ایدر مطالعه (.1397 )پورغفور،

سالگی  2-4گاوها به باکتری لپتوسپیرا بین  در میزان آلودگی ترینبیش

(. در بررسی که در گیالن انجام 2003همکاران،  و Grosiگزارش شد )

ساله مشاهده گردید  3-4ترین میزان آلودگی در گاوهای شد بیش

چنین در تحقیقی که در مازنداران انجام دادند (. هم1384 ،)اسدپور

 نوری،شد )واحدی گزارش سالگی 8-9در سن  ترین میزان آلودگیبیش

ترین انجام دادند بیش هااومیش(. در تحقیقی که در هند روی گ1379

که نتیجه گرفتند  شدند هرچند دیده ساله 1-4ی هاگاومیش لودگی درآ

و  Patel) آلودگی به باکتری لپتوسپیرا به سن و جنس وابسته نیست

ها در بررسی دیگری در تایلند ثابت شد آلودگی دام (.2016همکاران، 

 Suwancharoen) ه نیستدام وابست سن و جنس به لپتوسپیرا باکتری به

 (.2013 و همکاران،

نشان  5طورکه جدول همانتیترهای سرمی:  درصد فراوانی و       

 ترین درصد فراوانی مربوط به ایکترودهد در بین موارد مثبت بیشمی

 باشد. می (% 31/26) سرجروهاردجو آن از بعد و (% 75/32) هموراژیه

 مشاهده شد. 800/1 ( در تیتر% 99/30ترین فراوانی )چنین بیشهم

 (  در% 49/33) ترین فراوانیگلستان بیش در بررسی دیگری در استان

 تحقیقی در کهدرحالی (.1397 )پورغفور، است شده گزارش 400/1 تیتر

 ( در تیتر سرمی% 9/45ترین فراوانی )که در گیالن صورت گرفت بیش

گاوهای  یروز درمشاهده گردید. در این مورد شیوع لپتوسپ 200/1

نسبت به یک سرووار  % 46/88استان گیالن مورد بررسی قرار گرفت، 

چنین نسبت به بیش از یک سرووار تیتر پادتنی داشتند. هم % 54/11و 

گزارش دادند  200/1 ( را در تیتر سرمی% 9/45ترین فراوانی )بیش

 گاوها از % 8/25در بررسی که در گیالن انجام دادند  (.1384، )اسدپور

(. Abdollahpour، 2009) داشتند مثبت واکنش سرووار چند یا یک به

نمونه دارای پاسخ سرمی  137ها تعداد نتایج نشان داد که از کل نمونه

( تنها با % 84/78نمونه ) 108سرولوژی مثبت بوده که از این تعداد 

با  (% 98/1نمونه ) 4( با دو سرووار و % 25/18نمونه ) 25 یک سرووار،

های دارای پاسخ سرمی سه سرووار واکنش نشان دادند. در تمام نمونه

با سرجروهاردجو،  % 31/26 ایکتروهموراژیه، با % 75/32 مثبت، سرولوژی

با  50/3با پومونا و  % 27/5 گریپوتیفوزا، % 95/9با اتومالیس،  % 22/22

 99/30) فراوانی ترینبیش چنینهم دادند. نشان مثبت واکنش کانیکوال

چنین نتایج بررسی آماری نشان مشاهده گردید. هم 800/1 ( در تیتر%

داری بین فصل و سن و درصد آلودگی وجود دادند که اختالف معنی

در مطالعات  تواندمی که آزمایش میکرواگلوتبناسیوناین به توجه با ندارد.

ا کار رود و بها و تشخیص بیماری بهاپیدمیولوژیک، بررسی سروگروپ

لذا  ،های بالینی به زمان زیادی نیاز داردتوجه به این که کشت نمونه

عنوان روشی برای بررسی شیوع بیماری، سرووارهای غالب تواند بهمی

و در گردش بیماری مورد استفاده قرار گیرد. عفونت لپتوسپیرایی در 

چنین مقایسه سروتیپ غالب طور فعال وجود دارد. همسطح استان به

به  2007زا از گریپتوفوزا در سال از تغییر نوع عامل بیماریحاکی 

شود بر پایه ایکتروهمراژیه در زمان تحقیق حاضر بود که پیشنهاد می

باکتری لپتیوسپیرا درگاوهای استان  های جدید جدا شده ازسویه

سازی برای مقابله با گلستان، واکسن مربوطه توسط موسسات واکسن

ها و بد. این موضوع در پیشگیری بیماری در دامشرایط جدید تغییر یا

 در نهایت سالمت جامعه انسانی بسیار مهم است.

 

 تشکر و قدردانی
ریاست بخش  جناب آقای دکتر پژواک خاکی از مقاله نویسنده این       

رازی و خانم دکتر سهیال مرادی به تحقیقات شناسی موسسه میکروب

 ل تشکر و امتنان را دارد.کما اجرای پروژهخاطر همکاری در 
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