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چكيده

لپتوسپیروزیس یکی از بیماری های اسپیروکتی حاد می باشد که به لحاظ گسترش جهانی اهمیت ویژه ای دارد همچنین به عنوان
یک بیماری زئونوز در سراس�ر جهان مطرح اس�ت .س�رووارهای درگیر کننده ی جمعیت های گاوی درسراس�ر جهان معموالً شامل
ایکتروهموراژیه ،هارجو ،پومونا و گریپوتیفوزا می باش�د .در مطالعه ی حاضر ۲۰۰ ،نمونه س�رمی از گوس�اله های نر 2-8ماهه در در
دو ماه اردیبهش�ت و مهر  ۱۳۸8جمع آوری گردید .نمونه های س�رمی با کمک روش آزمایش�گاهی ( MATتس�ت آگلوتیناسیون
میکروسکوپیک) با  ٦سرو وار شامل های هارجو ،پومونا،کانیکوال ،گریپوتیفوزا ،ایکتروهموراژیه و بالوم برای جستجوی پادتن مورد
بررس�ی قرار گرفتند .تیترهای  MATباالی  ۱/۱۰۰به عنوان نمونه های س�رمی مثبت در نظر گرفته شدند.این مطالعه نشان می دهد
که حدود  ۲۹درصد ( ٥۸مورد) نمونه های س�رمی مثبت بودند و بیش�ترین آلودگی مربوط به سرووار پومونا بود .همچنین بیشترین
ش�یوع در ماه مهر و اردیبهش�ت به ترتیب مربوط به س�روار پومونا و گریپوتیفوزا بود.هدف از این مطالعه ،بررس�ی و جس�تجوی
پادتن های لپتوس�پیروز در س�رم گوس�اله های (بدون عالیم کلینکی) و مقایسه ی میزان شیوع س�رووار های لپتوسپیرا در دو ماه
مختلف در منطقه مورد مطالعه بود .این مطالعه نشان می دهد که در ماه های پر بارش سال ،دامپزشکان و مدیران فارم ها (مزارع ،
گله داری ها ،محل های پرورش موجودات زنده) باید توجه ویژه ای نسبت به امکان ناقل بودن و حامل بودن گاوهای نر تخمی داشته
باشند تا از گسترش عامل به گاوداری های دیگر جلوگیری شود.
كلمات كليدي :لپتوسپیروزیس ،گوساله های نر ،MAT ،گاوداری های اطراف تهران
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Serological survey of leptospirosis in calves in Tehran suburb
;By: Gh. Abdollahpour, Associated Professor of Veterinary Faculty, Tehran University, (Corresponding Author
Tel: +9891212327528) Z. Eftekhari, PhD Student of Veterinary Faculty, Tehran, S. Sattari Tabrizi, Expert of
Leptospiros Research Lab, Veterinary Faculty, F. Mousakhani, Member of Scientific Board of Islamic Azad
University, N. Alighazi, Student in Veterinary Medicine, Veterinary Faculty of Tehran.
Leptospirosis is one of the main causes of acute febrile illness and is presumed to be the most widespread zoonotic
disease in the world. Cattle populations may be infected with serovars Hardjo, Pomona and Grippotyphosa.
Infection with Icterohaemorrhagiae, Bratislava, Hebdomadis, Autumnalis, Australis, Sejroe, Canicola and Bataviae
serovars also occurs. In this study, 200 serum samples were collected from calves of 2-8 months-age from Tehran
suburbs farms during October 2009 and May 2010. Sera were tested for antibodies against 6 serovars of Leptospira
interrogans including: Hardjo, Pomona, Canicola, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae and Ballum using standard
microscopic agglutination test (MAT) and titers of ≥ 1/100 were considered to be positive. The results of this study
showed that 58 (29%) of the calves were MAT positive, mainly to serovar Pomona. In October the most prevalent
Leptospira serovar was Pomona and in May the most prevalent Leptospira serovar was Grippotyphosa. The aim of
this study was to evaluate the presence of leptospiral antibodies in calves which did not show any clinical symptoms
of leptospirosis and comparing two months in our study zone. It is concluded that the managers and veterinarians
must pay more attention to the herd’s health because of biosecurity, specially in rainy months for preventing calves
from becoming a source of continues infection in the herds.
Key words: DNA extraction, Fasciola, Molecular study.

مقدمه

لپتوس��پیروزیس از بیم��اری های اس��پیروکتی مهم اس��ت که جزء
بیماری های مش��ترک در سراس��ر جهان مطرح می باش��د( Farr .)9در
س��ال  1995سرووارهای این اسپیروکت را بیش از ۲۳۰نوع گزارش کرده
بود( .)5تاکنون بیش از ۱۸گونه و۲۰۰سرووار از لپتوسپیروز شناسایی شده
است اما به نظر می رسد که همه ی این سرووارها بیماری زا نیستند(.)9
عفون��ت لپتوس��پیرایی در گاوان ،اولی��ن بار در س��ال  1994در روس��یه
توس��ط  Faineگزارش ش��د( .)4گاوان در سراس��ر جهان معموالً توسط
س��ویه های هارجوی گاوی ،پومونا و گریپوتیفوزا دچار بیماری می شوند
اما عفونت با سویه های ایکتروهموراژیه ،براتیسالوا ،اتومنایس ،استرالیس،
س��رجو ،کانیکوال و باتاویا نیز گزارش شده است( .)5 ،4اصلی ترین منبع
لپتوس��پیروز ،ترش��حات دامی به ویژه ادرار می باش��د .لپتوس��پیروز در
لوله های کلیه میزبان خود س��اکن می ش��ود و چرخه انتقال آن ش��امل
میزبان نگهدارنده عامل ،میزبان حامل ،محیط و انس��ان می باشد .انتقال
عامل به دو صورت مس��تقیم و غیر مستقیم است .انتقال عامل زمانی رخ
م��ی دهد که لپتوس��پیروز از بافت ها ،مایعات بدن ،ی��ا ادرار دام بیمار یا
حاملین بدون عالیم وارد بدن میزبان تازه شود ،همچنین انتقال عفونت از
طریق تماس جنسی وخوردن شیر آلوده نیز امکان پذیر است( .)16انتقال از
طریق جفت نیز در سال های  ۱۹95،۱۹۹6و  ۱۹۸٤توسط  Ellisگزارش
ش��ده است( .)3انتقال مستقیم از دام به انس��ان در افرادی که به صورت
حرفه ای با دام تماس دارند از قبیل دامپزش��کان ،قصاب ها ،دامداران رخ
می دهد .انتقال غیرمس��تقیم از طریق تماس انس��ان یا حیوان با محیط
آلوده به عامل امکان پذیر است زیرا لپتوسپیروز می تواند به مدت طوالنی

(پژوهشوسازندگی)

در محیط زنده بماند (.)٤
تش��خیص لپتوس��پیروز بر پایه عالیم کلینیکی و گرفتن تاریخچه و
روش های آزمایش��گاهی امکان پذیر است .روش اس��تاندارد سرولوژیکی
برای شناس��ایی پادتن های لپتوس��پیروز طبق س��ازمان بهداشت جهانی
( ،)WHOآزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپیک ( )MATمی باشدکه
روشی ارزان بوده باحساسیت قابل قبولی بوده و دسترسی به آنها نیز امکان
پذیر اس��ت( .)1آزمایش  MATش��امل مخلوط کردن سرم رقیق شده با
پادگن حاوی اس��پیروکت زنده ی س��رووارهای مختلف مطرح در منطقه
می باشد که حضور پادتن در نمونه ی سرمی به وسیله آگلوتیناسیون شناسایی
می ش��ود( .)10در ای��ن روش ،نمونه های س��رمی در رقت های مختلف
تهیه ش��ده و با آنتی ژن مخلوط شده و در زیر میکروسکوپی زمینه سیاه
مورد بررسی قرار می گیرند .دام های آلوده تیتر های مساوی یا باال تر از
 ۱/۱۰۰را شامل می ش��وند ( .)14هدف این مطالعه بررسی میزان شیوع
سرووارهای مختلف لپیوسپروز در گوساله های نر تخمی در گاوداری های
اطراف تهران می باش��د و مقایسه ی میزان شیوع سرووار های لپتوسپیرا
در دو ماه مختلف در منطقه مورد مطالعه بود.

مواد و روش کار

منطقه ی مورد مطالعه ش��امل  ۱۰گاوداری صنعتی  ،نیمه صنعتی و
س��نتی در اطراف تهران می باشد که گوساله های نر بعد از ۱۰ماهگی به
عنوان گاوان نر تخمی به س��ایر گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی به
فروش می رسند 200 .نمونه ی سرمی از گوساله های دورگ و هلشتاین
خال��ص در بازه ی س��نی ۸-۲م��اه در دو ماه اردیبهش��ت و مهر ۱۳۸8
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جم��ع آوری گردید .گوس��اله های م��ورد مطالعه هیچ واکس��نی بر علیه
لپتوس��پیروز در یافت نک��رده بودند و در گاوداری های م��ورد مطالعه از
س��گ به عنوان محافظ استفاده می شد .نمونه های سرمی تا زمان انجام
آزمایش سرولوژیکی در دمای  -20درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
روش آزمایشگاهی مورد مطالعه طبق توصیه  OIEروش سرولوژیکی
 MATبود ( )12 ،11که در بیمارستان آموزشی ،پژوهشی دانشگاه تهران
واقع در مردآباد کرج انجام گردید.
پادگن های زنده  ٦سویه مختلف  Leptospiros interogansبه
مدت  ٧-۱۰روز در مایع  EMJHقرار گرفته تا تکثیر یابند سپس در یک
فالس��ک مخصوص در رقت  ۱/۱۰۰تهیه شدند .سویه های مورد آزمایش
شامل کانیکوال ،گریپوتیفوزا ،ایکتروهموراژیه ،پومونا ،بالیوم و هارجو بودند
که رایج ترین س��ویه های منطق��ه مورد مطالعه می باش��ند .نمونه های
سرمی تهیه شده در رقت های مختلف ،۱/٤۰۰ ، ۱/۲۰۰ ، ۱/۱۰۰ ، ۱/٥۰
 ۱/۱٦۰۰رقیق گردیدند و برای هر تس��ت یک نمونه کنترل مثبت و یک
نمونه کنترل منفی نیز در نظر گرفته شد.
 ٦میکرولیت��ر پادگ��ن ب��ا  ٦میکرولیتر س��رم رقیق ش��ده  ،مخلوط
گردی��د و به م��دت  ۹۰دقیق��ه در دم��ای  29 ± ۱درجه س��انتی گراد
انکوبه ش��دند( ،)13نمونه های اگلوتینه ش��ده در رقت ۱/۱۰۰به باال جزء
نمونه های مثبت در نظر گرفته شدند.

نتایج

نتایج اپیدمیولوژیکی و س��رولوژیکی سویه های مختلف اینتروگانس
در جدول  1بیان ش��ده اس��ت .از 200نمونه ی س��رمی تهیه شده حدود
۲۹درص��د ( ٥۸نمونه) از لحاظ س��رولوژیکی مثبت بودن��د  .از میان 88
نمونه س��رمی تهیه شده در اردیبهشت ماه  ۲۲/٧۲درصد نمونه ها مثبت
( ۲۰نمونه سرمی) و درمهرماه از میان 112نمونه ،نمونه ها سرمی مثبت
 ۳۳/۹۲درصد ( ۳۸مورد) بودند.
در اردیبهش��ت ماه بیشترین شیوع س��ویه های لپتوسپیرا به ترتیب
مرب��وط به س��روار گریپوتیف��وزا  17/40درصد (13م��ورد) ،پومونا 5/68
درص��د ( 4م��ورد) و کانیکوال  5/68درصد ( 4م��ورد) در رقت 1/100بود
(ج��دول  .)2در مهر ماه بیش��ترین ش��یوع س��ویه های لپتوس��پیروا به
ترتیب ،س��ویه پومون��ا در رقت 1/100برابر ب��ا 26/78درصد (25مورد) و
س��ویه گریپوتیفوزا در رق��ت  1/200برابر ب��ا 16/96درصد(10مورد) بود
(جدول  .)3در مجموع نمونه ها  19نمونه س��رمی به بیش از یک س��ویه
لپتوس��پیرا واکنش مثبت نشان دادند .و بیشترین شیوع سرولوژیکی رقت
 1/100بود و بیش��ترین تیتر مش��اهده ش��ده در نمونه ه��ا رقت 1/400
بود در مجموع  ،نمونه های س��رولوژیکی مثبت در ماه مهر بیش��تر از ماه
اردیبهشت بود و شیوع سویه ی پومونا بیشتر از بقیه سویه ها بود.

بحث

در مطالعه ی حاضر ۲۰۰ ،نمونه س��رمی از گوساله های نر 2-8ماهه
در در دو ماه اردیبهش��ت و مهر  ۱۳۸8جمع آوری گردید و نتایج نش��ان
می دهند که حدود ۲۹درصد ( ٥۸مورد) نمونه های سرمی مورد مطالعه
مثبت بودند و بیش��ترین آلودگی مربوط به س��رووار پومونا بود .همچنین
بیشترین شیوع در ماه مهر و اردیبهشت به ترتیب مربوط به سروار پومونا
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و گریپوتیفوزا بود .طبق گزارش بولین در س��ال  ،1996نتایج س��رولوژی
 MATمثب��ت نش��ان دهنده آلودگ��ی دام ها در طی تماس مس��تقیم با
میزبان نگهدارنده وحش��ی یا به دنبال واکسیناسیون می باشد .اما در این
مطالعه دام های درگیر هیچ واکسنی بر علیه لیپتوسپیروز دریافت نکرده
بودند ( .)٢البته بر اساس گزارشات منتشره در سال  ۲۰۰٥توسط Green
واکسیناسیون ضرورتاً از انتشار عامل توسط دام ها جلو گیری نمی کند و
خود واکسن نیز می تواند به عنوان یک منبع عفونت برای گاوداری مطرح
باشد( )٦و گوساله هایی که واکسن  bivalentدریافت کرده باشند بر علیه
س��ویه های دیگر مقاومتی نش��ان نمی دهند ( .)٧البته برخی گزارش��ات
بیان کرده اند که واکسیناس��یون از انتش��ار عامل متوسط سیستم اداری
جلوگیری می کند ( .)١5براساس این مطالعات نمی توان دقیقاً بیان کرد
که آیا در چنین مواردی برای جلوگیری از ورود عامل به دامداری های مد
نظر می توان از واکسن به عنوان یک عامل حفاظتی استفاده کرد یا نه؟!
ب��ر اس��اس این مطالع��ه حتی در صورت ع��دم دریافت واکس��ن در
گوساله های بدون عالیم بالینی نیز انتظار انتشارعامل در گله وجود دارد.
براس��اس نتایج و مطالعات بررسی شده توسط عبد اله پور و همکاران در
س��ال  ،١٣٨٨س��گ های موجود در گله که به عنوان س��گ گله یا سگ
نگهبان می باشند ،می توانند یکی از عوامل گسترش عامل در سطح گله
باشند(.)8،1
براساس گزاراشات  Wardدر س��ال  ۲۰۰۲و براساس نتایج بررسی
م��ورد مطالعه ما در ماه های پرباران مثل ماه مهر در منطقه مورد مطالعه
میزان ش��یوع بیماری بیشتر اس��ت به همین دلیل در ماه های مهر ،آبان،
اردیبهش��ت و خرداد بیش��ترین ش��یوع نمون��ه های س��رولوژیکی مثبت
می باشد (.)١8،١7
رایج ترین س��ویه ی لپتوس��پیروز در میان گاوان در سراس��ر جهان
س��ویه ی هارجو می باش��د اما در مناطق اطراف تهران شیوع سویه های
پومونا و گریپوتیفوزا بیش��تر از بقیه س��ویه ها بود و این بیان گر آن است
که با توجه به نوع س��ویه شایع در منطقه ،واکسن مورد نظر باید استفاده
گردد.
در مطالعه ای که در س��ال  2010در گاوان کش��تارگاه اطراف رشت
توسط ش��فیقی و همکارانش انجام گرفت بیشترین سویه ی جدا شده از
گاوان س��ویه ی پومونا بود ک��ه با مطالعات ما نی��ز همخوانی دارد.دراین
مطالع��ه از بی��ن  98نمون��ه ی انتخابی به صورت تصادف��ی  30،8درصد
نمونه های مثبت مربوط به گاوان نر بود (.)15
در مطالع��ه ای ک��ه در س��ال  2005درترکی��ه توس��ط  Ozkanو
 Vildanانجام گرفت بیش��ترین سویه ی جدا شده از گاوان توسط تست
اگلوتیناسیون میکروسکوپیک ،سویه ی گریپوتیفوسا و هارجو بود (.)13
مطالع��ه ی حاضر نش��ان دهنده ی آن اس��ت که انجام آزمایش��ات
س��رولوژیکی برای تأمین امنیت بیشتر و بیوسکیوریتی به ویژه در مناطق
پر باران و مرطوب قبل از اقدام به فروش گاوان نر و گوس��اله ها به عنوان
گاوان تخمی ضروری به نظر می رس��د.از س��وی دیگر ب��ه دلیل افزایش
س��ویه ی پومونا در گاوداری ها و به دلیل آنکه س��گ اصلی ترین میزبان
نگهدارنده ی این س��ویه محس��وب میشود،احتماال تست سگ های گله و
واکسیناسیون س��گ ها میتواند نقش مهمی در کنترل لپتوس پیروزیس
گاوان داشته باشد.

(پژوهشوسازندگی)

بررسی سرولوژی لپتوسپیروزیس ...
جدول  -1شیوع پادتن های  L.interogansدر  200نمونه سرمی از گوساله های نر تخمی در گاوداری های صنعتی اطراف تهران

درصد کل

تعداد سرم مثبت

تعداد گوساله

زمان

33/92

38

112

مهر 1388

22/72

20

88

اردیبهشت 1388

56/64

58

200

کل

جدول  -2تعداد نمونه های سرمی مثبت در مقابل سروار های مختلف لپتوسپیرا در رقت های مختلف در ماه اردیبهشت

رقت ها

سروار

800/1

400/1

200/1

100/1

0

0

2

13

G

0

0

1

4

P

0

0

0

0

I

0

0

0

4

C

0

0

0

0

B

0

1

0

0

H

0

1

3

21

جمع کل

جدول  -3تعداد نمونه های سرمی مثبت در مقابل سروار های مختلف لپتوسپیرا در رقت های مختلف در ماه مهر

رقت ها

سروار

1/800

1/400

1/200

1/100

0

0

10

9

G

0

0

5

25

P

0

0

0

0

I

0

0

1

2

C

0

0

0

0

B

0

0

2

1

H

0

0

18

37

جمع کل
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شماره  ،93نشریه دامپزشكي ،زمستان 1390
جدول -4توزيع فراواني و درصد نمونه هاي مثبت در رقت هاي مختلف در ماه اردیبهشت

فراوانی سرمی

تعداد موارد +

تعداد سروارها

17

15

یک سروار

4

5

دو سروار

5/68

0

سه سروار

0

0

چهار سروار

0

0

پنج سروار

0

20

جمع کل

جدول -5توزيع فراواني و درصد نمونه هاي مثبت در رقت هاي مختلف در ماه مهر

فراوانی سرمی

تعداد موارد +

تعداد سروارها

21/48

2

یک سروار

9/82

4

دو سروار

2/67

1

سه سروار

0

3

چهار سروار

0

0

پنج سروار

33/97

10

جمع کل

37
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