
 1397 زمستان، 4، شماره همدسال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

113 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1386لغایت  1385های لپتوسپیروز در گاوهای استان گلستان طی سال اپیدمیبررسی 

 

 

 

 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  :*پرستو پورغفورلنگرودی

  85799صندوق پستی: گرگان، و منابع طبیعی استان گلستان، 

 
 

 1396 اسفندتاریخ پذیرش:            1396 آذر تاریخ دریافت:

 

 چکیده

شود که از طریق تماس مستقیم حیوان در سراسر دنیا محسوب میهای مشترک بین انسان و ترین بیماریبیماری لپتوسپیروز یکی از شایع

ای در مورد وضعیت بیماری مذکور وجود ندارد، که در استان گلستان اطالعات پایهجاییاز آن .کندیا غیرمستقیم با ادرار حیوانات آلوده بروز می

راس گاو در سنین مختلف در سطح استان گلستان  910ین راستا، از در مطالعه حاضر به بررسی و پایش بیماری لپتوسپیروز پرداخته شد. در هم

 SPSS.18افزار دست آمده با استفاده از نرمهروش میکروآگلوتیناسیون مورد بررسی سرولوژی قرار گرفت. اطالعات بها بهنمونه خون تهیه و نمونه

نمونه دارای پاسخ سرمی  170ها تعداد نتایج نشان دادند که از کل نمونهو آزمون کای اسکویر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در نهایت 

های دارای پاسخ سرمی سرولوژی مثبت، نمونه تنها با یک سرووار واکنش نشان دادند. در تمام نمونه 86سرولوژی مثبت بوده که از این تعداد 

درصد با پومونا واکنش مثبت نشان دادند.  48/0صد با کانیکوال و در 49/22درصد با سرجروهاردجو،  89/35درصد با گریپوتیفوزا،  15/41

ها علیه سرووار ایکتروهموراژیه یک از نمونهشایان ذکر است که هیچ .گردید مشاهده 400/1 تیتر در( درصد 49/33) فراوانی ترینبیش چنینهم

 بین فصل و سن و میزان آلودگی نشان نداد.داری چنین نتایج بررسی آماری اختالف معنیتیتر قابل تشخیص نداشت. هم

 لپتوسپیروز، میکروآگلوتیناسیون، گاو، استان گلستان کلمات کلیدی:

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

 شایع در و حیوان و انسان بین مشترک بیماری لپتوسپیروز یک       

 زای لپتوسپیرا ایجادبیماری هایگونه وسیلهبه که است دنیا سراسر

های مرطوب زندگی ها و زمینها، فاضالبباتالقشود. این اجرام در می

طورکلی انتشار بیماری به (. به2005و همکاران،  Agesilasمی کنند )

عواملی ازجمله آب و هوا، تراکم جمعیت و میزان تماس بین میزبان 

، Firooziو  Tabatabaieeدارنده و میزبان تصادفی بستگی دارد )نگه

دارنده بیماری در مناطق روستایی و ترین میزبان نگه(. مهم2011

داری دام جوندگان آلوده باشند و اگر در محل نگهشهری جوندگان می

توانند آلودگی را در محیط پخش حضور یابند از طریق ادرارشان می

ترین راه انتقال این چنین معمول(. هم2009و همکاران،  Joriکنند )

در فصول بارندگی رخ بیماری آب است و موارد جدید ابتال اغلب 

مناطق معتدل در فصل  توان گفت که شیوع آن دردهد، بنابراین میمی

رسد و در مناطق گرم در فصول بارانی تابستان و پاییز به اوج می

(. البته شایان Levett ،2004ترین رخداد بیماری وجود دارد )بیش

هایی مکانتر بیماری در فصل زمستان و در ذکر است که واگیری بیش

  شود.ها در یک منطقه محصور و متراکم هستند دیده میکه دام

 در و شودمی نیز محسوب شغلی بیماری یک چنین لپتوسپیروزهم

و  Tabatabaieeاست ) تربیماری بیش این به ابتال خطر کارانشالی

Firoozi ،2011.)  بیماری لپتوسپیروز برای بقا و حفظ حدت

حداقل دوره زمانی نیاز خارج از بدن میزبان به ها درمیکروارگانیسم

وجود آورد. لپتوسپیراها داشته، تا امکان آلودگی جمعیت حساس را به

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

الزم بقای لپتوسپیراها  های زیرسطحی شرطیا آب شدید هایبارندگی از

(. Abdollahpour ،1987دهند )تشکیل میدر خارج از بدن میزبان را 

جاری شدن سیل خطر وقوع بیماری لپتوسپیروز  و سنگین هایبارندگی

که در مناطق سیل خیز، طوری( بهLau ،2010دهد )را افزایش می

عنوان یکی از دالیل سقط، مرگ نوزادان و به دنیا آمدن لپتوسپیروز به

و  Radostitsشده است )ها شناسایی نوزاد مرده یا ضعیف در اسب

های وسیع چنین در نواحی روستایی همه گیری(. هم2007همکاران، 

طور منظم اتفاق های سنگین و سیل تقریباً بهدر ارتباط با بارندگی

ای، در همین راستا در مطالعه (.1974و همکاران،  Barkinافتد )می

ر شتر با نف 5چنین راس گاو و گوسفند و هم 3000های سرمی نمونه

قرار گرفت. در نهایت  بررسی مورد (MAT) آزمایش میکروآگلوتیناسیون

درصد آلودگی  17درصد آلودگی گاوها و  31نتایج مطالعه نشان داد 

های گریپوتیفوزا، پومونا و ایکوهموراژیه بود گوسفندان به سروتیپ

(Yousefivand  ،1995و همکاران.)  (1356)در مطالعه دیگر مقامی ،

مورد بررسی  MATدامداری اطراف تهران را با آزمایش  23گاوهای 

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

های لپتوسپیرا بودند دارای تیتر سرمی مثبت برعلیه یکی از سروتیپ

، Maghamiدرصد آن ناشی از سروتیپ بورینکانا بود ) 6/21که 

ای در نقاط مختلف مطالعه (1372)و فیروزی  طباطبایی (.1981

های مختلف باکتری ایران انجام دادند که پراکندگی وسیع سروواریته

های بار وجود پادتنداد و برای اولینلپتوسپروا را در ایران نشان می

 Tabatabaieeضد سجره، شیفون و کپنهاگنی در ایران گزارش گردید )

کته ضروری است که تاکنون سرووارهای ذکر این ن (.Firoozi ،2011و 

مختلفی از باکتری لپتوسپروا شناخته شده است، اما معموالً عفونت 

-Alansoباشد )که بومی همان منطقه می شودمی ایجاد سروواری توسط

Andicoberry  ،ترین (. مطابق مطالعات مختلف بیش2001و همکاران

شامل هارجو، پومونا،  های ایران شیوع دارندسرووارهایی که در دام

و  Haji Hajikolaeiباشد )گریپوتیفوزا، کانیکوال و ایکتروهموراژیه می

باشد ترین منبع انتشار عفونت حیوان آلوده میمهم (.2005همکاران، 

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

باشند. مشخص شده برخوردار میتری کنند از اهمیت بیشتولید می

سال از نظر سرولوژیکی نسبت  7توانند تا است که گاوهای آلوده می

(. Pena Mocrezuma ،2010و  Adlerبه این باکتری مثبت باشند )

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

و همکاران،  Radostits) سازدمی آلوده و شیر رحمی شده، ترشحات سقط

ترین راه انتقال (. در این راستا مطابق گزارش محققین، مهم2007

های چهارمحال و بیماری در بین گاوهای مورد مطالعه در استان

باشد بختیاری و اصفهان تماس با ترشحات آلوده دام سقط کرده می

(Momtaz  وMoshkelani ،2012.)  در بررسی که توسط گروهی از

ترین ر گاوهای تبریز صورت گرفت مشخص شد که بیشمحققین د

باشد درصد موارد مثبت بیماری مربوط به فصل پاییز و زمستان می

(Hassanpoor  ،2007و همکاران.) براساس گزارش محققین،  چنینهم

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

 (.2007و همکاران،  Lilenbaum) کردندمی زندگی کوچک هایرودخانه

رو با توجه به موارد بیان شده در خصوص شیوع بیماری از این

چنین شرایط جوی استان گلستان که از رطوبت لپتوسپیروز و هم

باالیی برخوردار است در مطالعه حاضر به بررسی سرواپیدمیولوژی 

 لپتوسپیروز در این استان پرداخته شده است.
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 هامواد و روش

ازنداران مکه میزان آلودگی تعیین شده در استان با توجه به این       

درصد  42( و در استان گیالن Vahedi Noori ،1997درصد ) 12

(Asadpoor ،2005می )باشد، میزان شیوع بیماری در استان گلستان 

درصد( درنظر گرفته شد. جهت تعیین  27حد واسط بین دو استان )

 :(1395زاده، )فالح لحاظ گردید 1شماره تعداد نمونه رابطه 

گیری شد که حدود برای دستیابی به نتایج بهتر، سه برابر نمونه       

شهرستان، ها با توجه به تعداد گاوهای هر نمونه آمد. دستهب نمونه 910

ها مناطق شمال، توزیع و در هر شهرستان جهت پراکنش نمونه

جنوب، شرق، غرب هر شهرستان مدنظر قرار گرفت. بر این اساس 

 باشد.می 1های هر شهرستان مطابق جدول تعداد نمونه
 

 تعداد نمونه در هر شهرستان :1جدول 

 تعداد نمونه نام شهرستان ردیف
 40 آزاد شهر 1
 64 آق قال 2
 59 بندر ترکمن 3
 27 بندرگز 4
 49 رامیان 5
 42 علی آباد 6
 34 کرد کوی 7
 138 کالله 8
 162 گرگان 9
 208 گنبد 10
 87 مینو دشت 11

 

مربوط به روستاهای هر شهرستان  کار ابتدا پرسشنامه انجام جهت       

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

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

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

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

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

به مدت یک ماه در دمای  MATن انجام آزمایش سرولوژی شده تا زما

 20های از سروتیپ MATدر روش  گراد فریز شدند.درجه سانتی -20

سرو گروپ لپتوسپیرا استفاده شد که در آزمایشگاه میکروبیولوژی 

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی انجام گرفت. در این 

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

لیتر لپتوسپیرا در میلی 1-2×108محیط مایع و با تراکم  گراد درسانتی

ها رقت تهیه و استفاده گردید. ابتدا از سرم EMJHدر محیط کشت 

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

در ساعت  5/1-4مدت ها بهشده به آن افزوده شد. سپس این لوله

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

گراد با تهیه الم درجه سانتی 25-30گذاری در دمای زمان گرمخانه

Wet mount وسیله میکروسکوپ زمینه تاریک میزان و مشاهده به

دست آمده هدر نهایت اطالعات ب گردید. تحرک لپتوسپیرا بررسی درصد

تجزیه و تحلیل  Chi-squareو آزمون  18SPSS افزاررمبا استفاده از ن

 درصد انجام شد. 95آماری با سطح اطمینان 
 

 نتایج
های شهرستان در لپتوسپیروز آلودگی و درصد فراوانی-الف       

شود مشاهده می 2طورکه در جدول همان: مختلف استان گلستان

درصد( سرم  19نمونه ) 170سرم خون گرفته شده،  910از مجموع 

 خون حداقل به یک سروواریته واکنش مثبت نشان دادند. 

: لپتوسپیرا در فصول مختلف به گاوها خون سرم آلودگی-ب       
، 02/22آلودگی در فصل بهار  میزان دهدمی نشان 3 طورکه جدولهمان

باشد )البته درصد می 47/16زمستان  و در فصل 79/18فصل تابستان 

ای گرفته نشد(. بررسی آماری نتایج موید آن است که در پاییز نمونه

 داری بین فصل و آلودگی سرولوژیک وجود ندارد.ارتباط معنی

دهد نشان می 4طورکه جدولهمان :سرووارها فراوانی -پ       

درصد(،  15/41)الب در منطقه شامل گریپوتیفوزا های غسروواریته

درصد( بودند. از بین  49/22) کانیکوال درصد(، 89/35سرجروهاردجو )

شدند. درصد موارد مثبت را شامل می 48/0ها نیز پومونا سایر سروتیپ

ها با ایکتروهموراژیه واکنش مثبت کدام از نمونهدر این تحقیق هیچ

 نشان نداد. 

: سن حسب بر لپتوسپیرا به گاوها خون سرم آلودگی -ت       

ترین فراوانی نسبی موارد دهد بیشنشان می 5طورکه جدول همان

 سال بود. 2-3مثبت مربوط به گروه سنی 

 6طورکه جدول همان: سرمی تیترهای درصد و فراوانی -ث       

ترین درصد فراوانی مربوط به دهد در بین موارد مثبت بیشنشان می

 89/35درصد( و بعد از آن سرجروهاردجو ) 15/41گریپوتیفوزا )

 49/33ترین فراوانی )بیش 6چنین با توجه جدول باشد. همدرصد( می

 مشاهده شد. 400/1درصد( در تیتر 

(1رابطه )  
n= 

𝑧2𝑝𝑞

𝑑2
=  

(1.96)2 (27) (100−27)

(0.05)2
= 302 

درصد = ضریب اطمینان 95  96/1 = z 
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 های مختلف استان گلستانفراوانی و درصد آلودگی گاوها در شهرستان :2جدول 

 مثبت شهرستان
 

 منفی
 

 کل
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 80/17 162 72/82 134 28/17 28 گرگان
 03/7 64  06/89 57  94/10 7 آق قال

 74/3 34  41/79 27  59/20 7 کردکوی
 97/2 27  48/81 22  52/18 5 بندر گز
 48/6 59  75/84 50  25/15 9 ترکمن
 38/5 49  39/69 34  61/30 15 رامیان
 29/2 208  44/76 159  56/23 49 گنبد

 40/4 40  50/92 37  50/7 3 آزاد شهر
 16/15 138  19/89 123  87/10 15 کالله

 56/9 87  86/75 66  14/24 21 مینو دشت
 62/4 42  81/73 31  19/26 11 علی آباد

 100 910  32/81 740  68/18 170 کل 
 

 آلودگی سرم خون گاوها به لپتوسپیرا در فصول مختلف سال در استان گلستان :3ل جدو

 مثبت فصل

 

 منفی

 

 کل
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 a02/22 170 a 98/77 218 96/23 48 بهار
 a 79/18 281 a 21/81 346 02/38 65 تابستان
 0 0 0 0 0 0 پاییز

 a 47/16 289 a 53/83 346 02/38 57 زمستان
 100 910 32/81 740 68/18 170 جمع

 .باشدمی درصد 5 سطح احتمال خطای در دارمعنی اختالف دهندهنشان متفاوت حروف         
 

 فراوانی سرووارها در استان گلستان :4جدول 

 شهر
 نوع سروواریته

 ایکتروهموراژیه  پومونا  سرجروهاردجو  کانیکوال  گریپوتیفوزا
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0 0  0 0  00/0 0  09/9 19  61/8 18 گرگان
 0 0  0 0  00/0 0  44/1 3  39/2 5 قالآق

 0 0  0 0  00/0 0  87/2 6  39/2 5 کردکوی
 0 0  0 0  00/0 0  91/1 4  91/1 4 بندرگز
 0 0  0 0  00/0 0  39/2 5  39/2 5 ترکمن
 0 0  0 0  70/6 14  48/0 1  91/1 4 رامیان
 0 0  48/0 1  70/17 37  91/1 4  66/7 16 گنبد

 0 0  0 0  91/1 4  00/0 0  48/0 1 آزادشهر
 0 0  0 0  44/1 3  96/0 2  26/5 11 کالله

 0 0  0 0  31/4 9  96/0 2  22/6 13 مینودشت
 0 0  0 0  83/3 8  48/0 1  91/1 4 آبادعلی

 0 0  48/0 1  89/35 75  49/22 47  15/41 86 کل

 آلودگی سرم خون گاوها به لپتوسپیرا بر حسب سن در استان گلستان :5جدول 

 کل  منفی  مثبت سن )سال(
 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد

1-0 11 58/13  70 42/86  81 90/8 
2-1 11 67/16  55 39/83  66 25/7 
3-2 47 86/26  128 14/73  175 23/19 
4-3 32 24/15  178 76/84  210 08/23 
5-4 32 28/19  134 72/80  166 24/18 
6-5 20 53/16  101 47/83  121 30/13 
7-6 9 65/17  42 35/82  51 60/5 

 40/4 40  80 32  20 8 سال 7بیش از 
 100 910  32/81 740  68/18 170 مجموع
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 فراوانی و درصد تیترهای سرمی سرووارهای لپتوسپیروز در خون گاوهای استان گلستان :6جدول

 

 بحث
های شهرستان در لپتوسپیروز آلودگی درصد و فراوانی-الف       

سرم خون گرفته شده،  910از مجموع مختلف استان گلستان: 

( سرم خون حداقل به یک سروواریته واکنش مثبت % 19نمونه ) 170

مناطق کشور انجام  سایر که در مشابهی (. مطالعات2 نشان دادند )جدول

ای کند. در مطالعهرا تائید می گرفته است آلودگی گاوها به لپتوسپیروز

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

 6/11نمونه ) 116مازنداران انجام گرفت، نتایج نشان داد استان 

 (. Vahedi Noori ،1997های سرمی آلوده بودند )درصد( از نمونه

لپتوسپیرا در فصول مختلف:  به گاوها خون سرم آلودگی-ب       
و در فصل  79/18، فصل تابستان 02/22میزان آلودگی در فصل بهار 

بررسی آماری نتایج موید آن است که باشد. درصد می 47/16زمستان 

داری بین فصل و آلودگی سرولوژیک وجود ندارد )جدول ارتباط معنی

 استان گاوهای در لپتوسپیروز (. در این راستا در گزارشی که شیوع3

ترین میزان آلودگی گیالن را مورد بررسی قرار داد ذکر گردید که بیش

ای چنین در مطالعههم (.Asadpoor ،2005باشد )در فصل بهار می

ترین میزان انجام شد بیش (2001) و همکاران Guitianکه توسط 

توان وقوع بیماری در  کشور خود را در فصل بهار گزارش نمودند. می

ها در علت رهاسازی دامگفت باال بودن میزان آلودگی در فصل بهار به

 باشد. مزارع و شرایط آب و هوائی می

های غالب در منطقه شامل سروواریتهفراوانی سرووارها:  -پ       

درصد(، کانیکوال  89/35درصد(، سرجروهاردجو ) 15/41گریپوتیفوزا )

درصد  48/0ها نیز پومونا درصد( بودند. از بین سایر سروتیپ 49/22)

ها با کدام از نمونهشدند. در این تحقیق هیچموارد مثبت را شامل می

(. در واقع شیوع 4ه واکنش مثبت نشان نداد )جدول ایکتروهموراژی

عنوان میزبان و مخزن توان به نقش جوندگان بهباالی این سرووار را می

داری ها در اکثر جاهایی که گاو نگهسروتیپ گریپوتیفوزا و زندگی آن

داری گاوهایی که گربه هم چنین در محل نگهشود، نسبت داد. هممی

تر ای کمطور قابل مالحظههودگی با این سرووار بشود، آلداری مینگه

نگهبان در اکثر مناطق  عنوان سگها بهچنین چون از سگباشد. هممی

ها با میزبان مخزن شود، بالطبع میزان برخورد دامروستایی استفاده می

یابد که حاصل آن ایجاد پادتن در دام سرووار کانیکوال افزایش می

ها در ها با شکار جوندگان و خوردن آندیگر سگخواهد بود. از طرف 

 گاوهای در لپتوسپیروز در این راستا شیوع انتشار عفونت نقش دارند.

گیالن نیز مورد بررسی قرار گرفته بود و عنوان گردید که  استان

بعدی ایکتروهموراژیه  سرووارهای غالب و سرووار %33/36 گریپوتیفوزا با

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

(، که از نظر سرووار غالب با استان گلستان Asadpoor ،2005بود )

شرقی انجام گرفت، ای که در استان آذربایجانتطابق دارد. در مطالعه

موارد مثبت مربوط به سرووار گریپوتیفوزا  %66/41نتایج نشان داد 

، کانیکوال %16/29وهموراژیه ترتیب ایکترباشد. سایر سرووارها بهمی

موارد مثبت را تشکیل  %08/2و سرهاردجو  %41/10، پومونا 16/16%

 (. Shoaiee ،1994داد )می

سن:  حسب بر لپتوسپیرا به گاوها خون سرم آلودگی -ت       
ترین فراوانی نسبی موارد مثبت مربوط به بیش نتایج نشان داد که

ای که بر روی گاوهای در مطالعه (.5سال بود )جدول  2-3گروه سنی 

سالگی  2-4گاوها بین  ترین میزان آلودگی درمشهد انجام گرفت، بیش

(. در بررسی که در استان 2003و همکاران،  Garoussiگزارش شد )

ساله  3-4ترین میزان آلودگی در گاوهای گیالن انجام گرفت بیش

تحقیقی که در چنین در (. همAsadpoor ،2005مشاهده گردید )

 8-9ترین میزان آلودگی در سن استان مازنداران انجام گرفت بیش

 (. Vahedi Noori ،1997سالگی گزارش شد )

در بین موارد مثبت سرمی:  های تیتر درصد و فراوانی -ث       

( و بعد از آن % 15/41ترین درصد فراوانی مربوط به گریپوتیفوزا )بیش

 فراوانی ترینبیش چنینهم باشد.می (% 89/35) سرجروهاردجو

 سرووار
 MAT تیتر  
100/1 

 

 کل  3200/1  1600/1  800/1  400/1  200/1
 درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد

 15/41 86  48/0 1  39/2 5  87/2 6  62/19 41  48/11 24 31/4 9 گریپوتیفوزا
 89/35 75  91/1 4  91/1 4  26/5 11  13/8 17  35/14 30 31/4 9 سرجروهاردجو

 49/22 47  48/0 1  44/1 3  31/4 9  74/5 12  26/5 11 26/5 11 کانیکوال
 48/0 1  0 0  0 0  0 0  0 0  48/0 1 0 0 پومونا

 100 209  87/2 6  74/5 12  44/12 26  49/33 70  58/31 66 88/13 29 کل
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در تحقیقی  کهدرحالی (.6 )جدول شد مشاهده 400/1تیتر  در (49/33%)

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

 (.Asadpoor ،2005مشاهده گردید ) 200/1سرمی 

سطح راس گاو در سنین مختلف در  910در مطالعه حاضر از        

ها نمونه خون تهیه و نمونه 1385-86های استان گلستان طی سال

روش میکروآگلوتیناسیون مورد بررسی سرولوژی قرار گرفت. نتایج به

درصد( دارای پاسخ  19) نمونه 170ها تعداد نشان داد که از کل نمونه

سرمی سرولوژی مثبت بوده اند و مطالعات مشابهی که در سایر مناطق 

کند.  را تائید می م گرفته است آلودگی گاوها به لپتوسپیروزکشور انجا

نمونه تنها با یک سرووار واکنش نشان دادند. در تمام  86از این تعداد، 

با گریپوتیفوزا،  %15/41دارای پاسخ سرمی سرولوژی مثبت،  هاینمونه

با پومونا  % 48/0با کانیکوال و  % 49/22با سرجروهاردجو،  % 89/35

مثبت نشان دادند. در واقع شیوع باالی سرووار گریپوتیفوزا را واکنش 

سروتیپ گریپوتیفوزا  و مخزن میزبان عنواننقش جوندگان به توان بهمی

شود، نسبت داد. داری میها در اکثر جاهایی که گاو نگهو زندگی آن

مشاهده گردید.  400/1( در تیتر % 49/33) ترین فراوانیچنین بیشهم

ها علیه سرووار ایکتروهموراژیه یک از نمونهذکر است که هیچشایان 

چنین نتایج بررسی آماری نشان دادند تیتر قابل تشخیص نداشت. هم

داری بین فصل و سن و درصد آلودگی وجود ندارد. که اختالف معنی

( انجام 2001) و همکاران Guitianتوسط  که ایکه در مطالعهدرصورتی

وقوع بیماری لپتوسپیروز را در کشور خود در  ترین میزانشد بیش

فصل بهار گزارش نمودند که این اختالف را می توان به تفاوت شرایط 

ها نسبت داد. با توجه به اقلیمی، نژادهای مورد بررسی و تعداد نمونه

که بیماری لپتوسپیروز یک بیماری مشترک بین انسان و دام این

ه بررسی و پایش این بیماری گردد کشود پیشنهاد میمحسوب می

 های مستعد کشور صورت پذیرد.طور مداوم و در تمامی استانهب
      

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

بخش میکروب شناسی موسسه رازی و خانم دکتر سهیال مرادی به 
 خاطر همکاری در شناسایی لپتوسپیروز کمال تشکر و امتنان را دارد.
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