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 Introduction: Leptospirosis is one of the most common diseases between animal and human 

around the world. Regarding to the death report of a farmer in Gorgan because of leptospirosis 

and abnormal mortalities in forest mice in Aliabad-e-Katul, it had seemed to be necessary to 

investigate Leptospirosis Golestan province. Therefore, this study was considered the 

prevalence of Leptospira interrogans in serum samples of Golestan province camels.  

Materials & Methods: Blood samples were collected from 235 camels of different ages in 

Golestan slaughterhouse and were examined by microagglutination method. The incidence of 

leptospirosis was investigated at different ages, sex, and seasons using chi-square method and 

SPSS.  

Results: The results showed that from the total samples, 44 (%18.72) samples had positive 

serologic response, of which 36 (%81.82), 5 (%11.37), and 3 (%6.81) of samples had one, two 

and three positive reaction serotype, respectively. Among samples with positive serologic 

response, %42.60, %31.49, %11.11, %5.55 and %3.70 showed a positive reaction on 

automnalis, icterohaemorrajiae, canicola serjerohardjo and gripotyphosa, and finally Pomona, 

respectively. The highest frequency (%38.88) was observed in the 1: 800 Titration. The highest 

frequency was observed at age of 0 to 2 years old (%18.80), male (%19.46), which was not 

statistically significant (P>0.05). The highest frequency was observed in autumn (26.82%). 
Conclusion: Leptospirosis infection is actively present at the province and it is widely 

circulated between humans and livestock. This issue is very important in the prevention of 

disease in livestock and ultimately the health of human society. 
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 بررسی سرواپیدمیولوژیک لپتوسپیروز در شترهای کشتار شده استان گلستان
 

 

 

 
 

*پورغفورلنگرودی پرستو
 

 

 

 ، ایرانکرجآموزش و ترویج کشاورزی،  ،سازمان تحقیقات ،یسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازموس

 چکیده  کلمات کلیدی
 لپتوسپیروز

 آگلوتیناسیون
 شتر

  گلستان
 
 

وسیله ارگانیسم مارپیچی شکل )اسپروکت ( از جنس لپتوسپیرا هلپتوسپیروز یک بیماری عفونی مشترک در دام  و انسان است که ب مقدمه: 

کانیکوال، ایکتروهموراژیه، اتومالیس،گریپوتیفوزا و هاردجو هستند. این  شود. سرووارهای مهم شامل لپتوسپیرا پومونا،می ایجاد

جمله انسان دارند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع سرووارهای لپتوسپیروز در بین شترهای کشتار های متعددی، ازیزبانها مارگانیسم

 شده استان گلستان بود.

آوری شد و با روش نمونه سرم خون از ورید وداج شترها از کشتارگاه استان گلستان جمع 235در این بررسی  ها:مواد و روش

 روش مربع و فصول مختلف با میزان آلودگی شترها به باکتری لپتوسپیرا در سنین، جنس. ون مورد سنجش قرار گرفتمیکروآگلوتیناسی

 بررسی شد. SPSS افزارکای و با استفاده از نرم

 81/6درصد و  37/11درصد،  82/81ترتیب  درصد( دارای پاسخ سرولوژی مثبت بود که به72/18) نمونه44ها، کل نمونه نتایج:

درصد  49/31درصد سرووار اتومنالیس،  6/42های مثبت، درصد با یک، دو و سه سرووار واکنش مثبت نشان دادند. در نمونه

 رجروهاردجودرصد سرووار گریپوتیفوزا و س 55/5، پومونا درصد سرووار 7/3یکوال، کاندرصد سرووار  11/11ایکتروهموراژِیه، 

ترین فراوانی در بیش .مشاهده گردید 1:800تیتراسیون  در( درصد 88/38)بادی ان عیار آنتیترین میزواکنش مثبت نشان دادند. بیش

 ترینیشبو  (P>05/0) مشاهده نشد یداریاختالف معن یکه از نظر آماردرصد( 46/19درصد(، جنس نر ) 8/18سالگی ) 0-2سن 

 .(>05/0P) داری مشاهده شدی اختالف معنیدرصد( مشاهده گردید که از نظر آمار42/21در فصل تابستان )  یفراوان

های سالم و تواند موجب انتقال بیماری به سایر داممیو  طور فعال وجود داردعفونت لپتوسپیرایی در سطح استان به گیری:بحث و نتیجه

ساالنه در  غربالگری ،ی و ضروریهای بهداشتها در منطقه باید واکسیناسیون و توصیهانسان شود. لذا با توجه به عدم واکسیناسیون دام

 .طور کامل مورد توجه قرار گیرددر جهت پیشگیری از رخداد بیماری در این منطقه بهها و تعیین سرووار غالب دام
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 قدمهم
 شایع در و و دام انسان بین مشترک بیماری یک لپتوسپیروز       

 را ایجادزای لپتوسپیبیماری هایگونه وسیلهبه که است دنیا سراسر

زندگی مرطوب  هایو زمین هاها، فاضالبباتالق این اجرام در شود.می

کلی انتشار بیماری به عواملی از جمله آب و طور. به(2، 1) کنندمی

دارنده و میزبان هوا، تراکم جمعیت و میزان تماس بین میزبان نگه

مناطق  دربیماری  دارندهمیزبان نگه ترینمهم (.3) دارد بستگی تصادفی

داری دام باشند و اگر در محل نگهروستایی و شهری جوندگان می

توانند آلودگی را جوندگان آلوده حضور یابند از طریق ادرارشان می

این بیماری  راه انتقال ترینچنین معمولهم (.4) کنند پخش محیط در

دهد، آب است و موارد جدید ابتال اغلب در فصول بارندگی رخ می

در فصل تابستان  معتدل مناطق در که شیوع آن گفت توانین میبنابرا

ترین رسد و در مناطق گرم در فصول بارانی بیشو پاییز به اوج می

. البته شایان ذکر است که واگیری (6، 5) رخداد بیماری وجود دارد

ها در یک هایی که دامتر بیماری در فصل زمستان و در مکانبیش

 لپتوسپیروز چنینهم (.3) شودمی دیده هستند مو متراک محصور منطقه

 به خطر ابتال شود و در شالیکارانمی نیز محسوب شغلی بیماری یک

بقا و حفظ حدت  برای لپتوسپیروز بیماری (.7) است تربیش بیماری این

ها در خارج از بدن میزبان به حداقل دوره زمانی نیاز میکروارگانیسم

وجود آورد. لپتوسپیراها معیت حساس را بهداشته، تا امکان آلودگی ج

های مرطوب ناشی حساس بوده و خاک خشکی بسیار نسبت به شرایط

بقای لپتوسپیراها  الزم شرط سطحی زیر هایشدید یا آب هایبارندگی از

های سنگین (. بارندگی8دهند )در خارج از بدن میزبان را تشکیل می

دهد وسپیروز را افزایش میو جاری شدن سیل خطر وقوع بیماری لپت

عنوان یکی از در مناطق سیل خیز، لپتوسپیروز به کهطوریبه ،(9)

دالیل سقط، مرگ نوزادان و به دنیا آمدن نوزاد مرده یا ضعیف در 

چنین در نواحی روستایی همه (. هم10ها شناسایی شده است )اسب

طور قریباً بهت و سیل سنگین هایارتباط با بارندگی های وسیع درگیری

های ای نمونهدر همین راستا در مطالعه(. 11افتد )منظم اتفاق می

نفر شتر با آزمایش  5چنین راس گاو و گوسفند و هم 3000سرمی 

( مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نتایج MATمیکروآگلوتیناسیون )

درصد آلودگی  17درصد آلودگی گاوها و  31ها نشان داد مطالعه آن

های گریپوتیفوزا، پومونا و ایکوهموراژیه بود سفندان به سروتیپگو

 دامداری اطراف تهران را با آزمایش 23در مطالعه دیگر گاوهای  (.12)

MAT  مورد بررسی قرار داد. نتایج این بررسی گویای آن بود که

درصد گاوهای ماده دارای تیتر سرمی مثبت علیه یکی از  6/24

درصد آن ناشی از سروتیپ  6/21بودند که  های لپتوسپیراسروتیپ

ای در نقاط مختلف ایران انجام دادند که (. مطالعه13بورینکانا بود )

های مختلف باکتری لپتوسپروا را در ایران پراکندگی وسیع سروواریته

(. 3در ایران گزارش گردید ) بار وجود پادتنداد و برای اولیننشان می

که تاکنون سرووارهای مختلفی از باکتری ذکر این نکته ضروری است 

است، اما معموالً عفونت توسط سروواری ایجاد  شده لپتوسپروا شناخته

(. مطابق مطالعات 14باشد )شود که بومی همان منطقه میمی

های ایران شیوع دارند شامل مختلف بیشترین سرووارهایی که در دام

(. 15باشد )کتروهموراژیه میهارجو، پومونا، گریپوتیفوزا، کانیکوال و ای

باشد و در این میان ترین منبع انتشار عفونت حیوان آلوده میمهم

کنند دارند و ادرار قلیایی تولید می خواریگیاه غذایی که رژیم حیواناتی

(. مشخص شده است که 16باشند )تری برخوردار میاز اهمیت بیش

لوژیکی نسبت به این سال از نظر سرو 7توانند تا گاوهای آلوده می

ها را از . دام آلوده، آب و مواد غذایی و سایر دامباکتری مثبت باشند

سازد طریق ادرار، جنین سقط شده، ترشحات رحمی و شیر آلوده می

ترین راه انتقال بیماری گزارش محققان مهم راستا مطابق (. در این10)

و بختیاری و  های چهارمحالدر بین گاوهای مورد مطالعه در استان

(. در 17باشد )اصفهان تماس با ترشحات آلوده دام سقط کرده می

بررسی که توسط گروهی از محققین در گاوهای تبریز صورت گرفت 

ترین درصد موارد مثبت بیماری مربوط به فصل مشخص شد که بیش

 ،چنین بر اساس گزارش محققین(. هم18باشد )پاییز و زمستان می

حاظ سرمی مثبت بودند در مناطق سیل خیز و دارای بزهایی که از ل

(. با توجه به گزارش فوت 19کردند )های کوچک زندگی میرودخانه

لپتوسپیروز علت گرگان به حیدرآباد شهرستان کشاورز در روستای یک

های جنگل در جنگلی، هایجمعیت موش عادی درو نیز بروز تلفات غیر

( و بررسی که در 20) کتول بادآحاشیه سیاهرودبار شهرستان علی

آذر گرگان انجام  5بیمار ارجاعی به بیمارستان  20در مورد  83سال 

نسبت به بیماری لپتوسپیروز مثبت  MATمورد با آزمایش 12شد که 

میزان  (22) گلستان استان گاوهای در شده در بررسی انجام ،(21) بودند

 (23سی انجام شده )صد و برردر 86/18گی به باکتری لپتوسپیرا آلود

چنین هم درصد گزارش شده است. 12/27 در گاوهای استان گلستان

است بررسی  باالیی برخوردار گلستان که از رطوبت شرایط جوی استان

عنوان رسید. شتر بهنظر میلپتوسپیروز در شترهای استان ضروری به

ویژه یک حیوان اهلی از ابعاد مختلف مورد توجه انسان قرار دارد به

مراکز تحقیقاتی  های اخیرسال باشد درانقراض می به آن رو که نسلاین

و حفظ محیط زیست تالش وسیعی برای حفظ این حیوان شروع 

عنوان اند در طول قرون متمادی در تمامی کشورها به شتر بهکرده

رغم علی و امروزه نگریسته شده است ابزار پیشرفت اقتصادی با اهمیتی

دن سیستم حمل نقل ماشینی تغییر در شیوه زندگی و وجود آمبه

ها جدید در چند سال اخیر بار دیگر این حیوان توجه پیدایش تمدن

زیادی را به خود جلب کرده است. عالوه بر آن در کشورهای نیمه 
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خشک و بیابانی شتر هنوز در زمینه اجتماعی و اقتصادی نقش حیاتی 

ها انسان ساکن در این کشورها یونایفا کرده و باعث ادامه زندگی میل

ماده آبستن  سقط شتران از عوامل گرید یکی زین روزیلپتوسپ است.شده 

گزارش  یدر مؤسسه راز Maghamgi ،رانیدر ا ربانیاول یاست و برا

 (کیهموراژ رویکتیا) پرایلپتوس یکرد که موفق به جدا کردن باکتر

بوده شده  یخون ادرارکه مبتال به ی اکرده نیاز شتر ماده سقط جن

داده نشده  بالینی لپتوسپیروز هنوز در شترها توضیح عالیم .(13) ستا

 Gorskayaحتی شبهاتی در زمینه استعداد ابتال در شتر وجود دارد.  و

 آن که در کرد های شتر جداسپیرا را از اندامکه لپتو تنها محققی است

و لپتوسپیرا  I IIیکا زیر شناسایی شدند: لپتوسپیرا کازستان هایگونه

 از نشد. همه مطالعات دیگر توصیف عالمتی از بیماری ویتولینا، هیچ

لپتوسپیرا  مختلف سرووارهای اختصاصی آگلوتیناسیونی هایپادتن

های لپتوسپیرا پادتنو همکاران،  Benkirane(. 23د )هنگزارش می

 .(24) جماز آزمایش شده در مصر یافتند صد شترهایدر 34را در 
 

 هاروشمواد و 
م انجا شترها روی که مشابهی اینترنتی و مطالعه جستجوی براساس       

ست با ابوده  28/0شده است. فراوانی ابتالء به لپتوسپیروز در شترها 

اد تعد d =p2/0)) و دقت %5 خطای گرفتن با درنظر 1 استفاده از فرمول

یت جمع(  2 رمولشود که با استفاده از فمی 247نمونه محاسبه شده 

 10000تر از که تعداد شترهای کل استان کمعلت آنهب (Nهدف= 

 نفر خواهد شد.  233است تعداد نمونه مورد لزوم اصالح شده و 

 :1فرمول 
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تاریخ نامه مربوط به هر نفر شتر شامل ابتدا در کشتارگاه پرسش       

 5-10شتر  شتر پر شد. از هر نام روستا، سن شتر، جنس گیری،نمونه

های خون خون از ورید وداج گرفته شد و در آزمایشگاه، نمونه سیسی

دقیقه سانتریفوژ شده و سرم خون جدا شدند  10در  5000در دور 

و سرم فریز شده و نهایتاً به آزمایشگاه رفرانس لپتوسپیوز در موسسه 

)تست استاندارد طالیی  MATرستاده تا آزمایش سرولوژیرازی ف

 MATدر روش  انجام گیرد. (26، 25برای تشخیص لپتوسپیروز ( )

. (8، 28، 27) سرو گروپ لپتوسپیرا استفاده شد 20های از سروتیپ

 EMJHژن لپتوسپیرای زنده بر روی محیط اختصاصی بیست آنتی

(. 30، 29) اده شدندهای غدایی کشت دحاوی سرم خرگوش و مکمل

 25-30روزه باکتری در حرارت  4-14های در این آزمایش از کشت

لپتوسپیرا در  1- 2×10 8گراد در محیط مایع و با تراکمدرجه سانتی

هر گونه  های مورد استفاده باید فاقدژنلیتر استفاده گردید. آنتیمیلی

پس در یک لوله اتو آگلوتیناسیونی باشند. ابتدا از سرم رقت تهیه و س

. وده شدافزژن رقیق شده به آن آزمایش استریل هم حجم سرم، آنتی

درجه  25-30خانه ساعت در گرم 5/1 -4مدت ها بهسپس این لوله

  Wetالم زمان انکوباسیون با تهیه . بعد از طیشد دادهگراد قرار سانتی

mount تحرک  درصد میزان تاریک زمینه میکروسکپ وسیلهمشاهده به و

درصد از لپتوسپیراها  50بیش از  کهدرصورتی .گردید بررسی لپتوسپیرا

و آزمایش  تهیه باالتر هایرقت شده باشنداز نمونه حرکت یا آگلوتینهبی

آید. در این بررسی عیار سرمی  دستهتا عیار مورد نظر ب شودتکرار می

دارای عیار های فاقد عیار و یا و یا باالتر مثبت و سرم 1: 100معادل 

دست آمده با ه(. در نهایت اطالعات ب30) تر منفی محسوب گردیدکم

و تحلیل آماری  تجزیه Chi-squareو آزمون  SPSSافزار استفاده از نرم

 درصد انجام شد. 95با سطح اطمینان 
 

 نتایج
 نمونه سرم خون شترهای کشتارشده در 235در این بررسی،        

قرار گرفت.  سرولوژی بررسی مورد لوتیناسیونروش میکروآگاستان، به

درصد( سرمی در تست سرولوژی مثبت و  72/18نمونه ) 44تعداد 

نمونه  44مجموع  از (.1 شکلدرصد( منفی بودند ) 28/81نمونه ) 191

با یک سرووار واکنش ( تنها درصد 82/81نمونه ) 36سرمی مثبت 

 81/6نمونه ) 3ار و ( با دو سرودرصد 37/11نمونه ) 5 نشان دادند و

 (.2شکل ( با سه سرووار واکنش داشتند )درصد

 

 

 
 های اخذ شده ازنمودار میزان آلودگی به لپتوسپیرا در سرم: 1شکل 

 MATشترهای کشتار شده در استان گلستان بر حسب آزمایش 
استان  مودار واکنش سرمی خون شترهای کشتار شده در: ن2شکل  

 لپتوسپیرا گلستان به سرووارهای

81/82  

81/6  

37/11  
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 46/19نمونه مثبت ) 29مثبت، نمونه سرمی  44از مجموع        

 مربوط  درصد( 44/17)  مثبت نمونه 15نر و  ( مربوط به جنسدرصد

که تفاوت  داد (. البته بررسی آماری نشان1 بودند )جدول به جنس ماده

جنس نر و ماده وجود  داری بین آلودگی به لپتوسپیرا در دومعنی

آماری بین آلودگی  داربا استفاده از آزمون کای دو، تفاوت معنی د.ندار

 جنس از شترهای مورد مطالعه مشاهده نشد با لپتوسپیرا در دو

(05/0p>) . فراوانی سرووارهای مختلف مشخص شده  2در جدول

درصد با  49/31درصد با اتومالیس  60/42ها است. در کل نمونه

سرجروهاردجو  با درصد 55/5 کانیکوال، با درصد 11/11 ایکتروهموراژیه،

 با پومونا واکنش مثبت نشان دادند. 70/3 و گریپوتیفوزا،

 

 دو جنس نر و ماده مطلق موارد مثبت و منفی خون شترهای کشتار شده در استان گلستان به لپتوسپیرا در مقایسه فراوانی نسبی و: 1جدول 

 ستان گلستانا های کشتار شده درشتر های اخذ شده از سرمدر ا لپتوسپیر مختلف های نسبی و مطلق سرواریته فراوانی: 2جدول 

 درصد 07/24،  800/1درصد به تیتر  88/38کل موارد مثبت  از       

درصد به  11/11، 1600/1درصد به تیتر  96/12، 400/1به تیتر 

 تعلق داشتند )جدول 200/1درصد به  58/1و  3200/1و  6400/1

3.) 
 

 های اخذ شده از شترهای کشتار شده در استان گلستانفراوانی نسبی ومطلق درصد تیترهای سرمی سرووارهای لپتوسپیروز در سرم: 3جدول

( مربوط درصد 5/12) مورد 5نمونه سرمی مثبت،  44مجموع  از       

 11( مربوط به فصل تابستان، درصد 18/18مورد ) 28 به فصل بهار،

(. در 4درصد( به فصل پاییز اختصاص داشت )جدول 82/26مورد )

تابستان بود. نتایج بررسی  در فصل میزان آلودگی ترینبیش این بررسی

داری آماری بین سه فصل و درصد آلودگی که تفاوت معنی نشان داد

 (.p<05/0) وجود دارد

 P-VALUE کل منفی مثبت

 درصد فراوانی مطلق درصد فراوانی مطلق رصدد فراوانی مطلق جنس
p-value=  40/63 149 16/24 120 46/19 29 نر  421/0

 59/36 86 55/82 71 44/17 15 ماده
        

 سرم مثبت اریتهنوع سروو
 فراوانی نسبی فراوانی مطلق

 5/%55 3 گریپوتیفوزا
 5/%55 3 سرجروهاردجو

 11/%11 6 کانیکوال
 3/%70 2 پومونا

 31/%49 17 هایکتروهموراژی
 42/%60 23 اتومنالیس

 %100 54 جمع سرووارها
   

 سرووار

 MATتیتر

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

فراوانی 

 مطلق

فراوانی 

 نسبی

فراوانی 

 مطلق

فراوانی 

 نسبی

فراوانی 

 مطلق

فراوانی 

 نسبی

فراوانی 

 مطلق

فراوانی 

 نسبی

فراوانی 

 مطلق

فراوانی 

 نسبی

فراوانی 

 مطلق

فراوانی 

 نسبی

فراوانی 

 مطلق

فراوانی 

 نسبی

 40/7 4 0 0 0 0 0 0 55/5 3 85/1 1 0 0 گریپوتیفوزا

 55/5 3 0 0 85/1 1 85/1 1 85/1 1 0 0 0 0 سرجروهاردجو

 11/11 6 85/1 1 85/1 1 85/1 1  2 85/1 1 0 0 کانیکوال

 70/3 2 0 0 0 0 0 0 85/1 1 85/1 1 0 0 پومونا

ایکتروهمورژیا 

 کپن هاگن
0 0 4 40/7 4 40/7 3 55/5 1 85/1 5 25/9 17 50/31 

 74/40 22 0 0 55/5 3 70/3 2 51/18 10 11/11 6 85/1 1 اتومنالیس

 100 54 11/11 6 11/11 6 96/12 7 88/38 21 07/24 13 85/1 1 جمع سرووارها
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 های کشتار شده استان گلستان در سه فصل مختلف سالخذ شده از شترهای امقایسه فراوانی آلودگی به لپتوسپیرا در سرم  :4جدول 

دار آماری بین میزان با استفاده از آزمون کای دو تفاوت معنی       

تابستان، پاییز( وجود  سه فصل مختلف )بهار، آلودگی به لپتوسپیرا در

ترین که بیش شده سن عنوان برحسب آلودگی 5 جدول .(>05/0p) ددار

درصد( دیده شد. البته از نظر  80/18سالگی ) 0-2آلودگی در سن 

 (.p>05/0داری بین سن و آلودگی مشاهده نشد )آماری تفاوت معنی

با استفاده از آزمون کای دو، میزان آلودگی سرمی در دو گروه سنی 

دار آماری نشان  تان گلستان تفاوت  معنیشترهای کشته شده در اس

(.p>05/0) داده نشد
 

 های اخذ شده از شترهای کشتار شده استان گلستان در دو گروه سنیمقایسه میزان آلودگی به لپتوسپیرا در نمونه سرم :5جدول 

 بحث
نفر در سنین مختلف در کشتارگاه  235در مطالعه حاضر از        

روش میکروآگلوتیناسیون ها بهتهیه و نمونه خون نمونه گلستان استان

ها مورد بررسی سرولوژی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از کل نمونه

نمونه دارای پاسخ سرمی سرولوژی مثبت بوده که از این  44 تعداد

 37/11نمونه ) 5 صد( تنها با یک سرووار،در 82/81) نمونه 36 تعداد

وار واکنش با سه سرو درصد( 81/6)نمونه  3درصد( با دو سرووار و 

 های دارای پاسخ سرمی سرولوژی مثبت،نشان دادند. در تمام نمونه

 ایکترو سرووار با درصد 49/31 س،یاتومنالسرووار با درصد 60/42

درصد با سرووارهای  55/5، کوالیکانسرووار با  11/11هموراژیه،

 سرووار با درصد 07/3 درنهایت وفوزایپوتیگر و سرجروهاردجو

 88/38ترین فراوانی )چنین بیشبت نشان دادند. همپوموناواکنش مث

چنین نتایج بررسی آماری مشاهده گردید. هم 800.1درصد( در تیتر 

داری بین جنس و سن و درصد آلودگی نشان دادند که اختالف معنی

 پاییزدر فصل  یآلودگ زانینشان داد که م یبررس نیا وجود ندارد.

 یگرفته نشد(. در بررس یانمونه بوده، )البته در زمستان نیترشیب

 یآلودگ نیترشیب شدانجام  استان در 90-93و 1388سال  در نویسنده

انجام  76-78در سال  Vahedi Nouriکه  یدر بررس در فصل بهار بود.

که  یدر بررس ی(. ول31در فصل زمستان بود ) یآلودگ نیترشیداد ب

Asadpour  ،ر فصل بهار بود د یآلودگ زانیم نیترشیبو همکاران

 نیترشی( انجام شد ب1997-1996) ایکه در اسپان یادر مطالعه (.23)

 "(. احتماال33) است فصل بهار بوده در کشور نیا در یماریوقوع ب زانیم

گوناگون  ییایدر مناطق جغراف یوائاز تنوع آب و ه یاختالف ناش نیا

 عیشا زین ندر تابستا یماریکه در مناطق گرم و پرباران ب باشدیم

مقاله مرتبط با لپتوسپیروز در  66در بررسی که بر روی  .(82است )

 ،سگ قاطر، االغ، اسب، بز، گوسفند، های مختلف از جمله گاو،دام

شتر و جوندگان و نیز در انسان انجام شد عفونت لپتوسپیرایی  گربه،

که آزمایش با توجه به این (.34) درصد گزارش گردید 68/22در شتر 

تواند در مطالعات اپیدمیولوژیک، بررسی اگلوتبناسیون مییکروم

ها و تشخیص بیماری به کار رود و با توجه به این که کشت سروگروپ

عنوان روشی تواند بههای بالینی به زمان زیادی نیاز دارد؛ لذا مینمونه

برای بررسی شیوع بیماری، سرووارهای غالب و در گردش بیماری 

طور قرار گیرد. عفونت لپتوسپیرایی در سطح استان بهمورد استفاده 

 

 فصل

 

 p-value سرم
 

Pearson chi-square کل منفی مثبت 

 درصد تعداد فراوانی نسبی فراوانی مطلق فراوانی نسبی فراوانی مطلق

p-value= 013/0  
 

Pearson chi-square= 66/8  

 %02/17 40 %5/87 35 %5/12 5 بهار

 %53/65 154 %81/81 126 %18/18 28 بستانتا

 %45/17 41 %17/73 30 %82/26 11 پاییز

 100% 235 %28/81 191 %72/18 44 جمع
        

 آلودگی

 گروه سنی
p-value 

 

Pearson chi-square 

 سال 2-4 سال 2-0
p-value= 958/0  

 

Pearson chi-square= 003/0  

 

 فراوانی نسبی فراوانی مطلق فراوانی نسبی فراوانی مطلق

 %18.4 7 %18.8 37 مثبت

 %88.6 31 %88.2 160 منفی

 %100 38 %100 197 جمع
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ای بین انسان و دام در گردش است طور گستردهفعال وجود دارد و به

ها و در نهایت سالمت جامعه این موضوع در پیشگیری بیماری در دام

 انسانی بسیار مهم است.
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