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وارد آمدن  ودر نشخوارکنندگان  یمثل دیو اختالالت تول دیبروز کاهش تول باعثانسان و دام است که  نیمشترک ب ییایباکتر یماریب کی روزیلپتوسپ :زمینۀ مطالعه

 .شودیم دامداران و انییروستا به یاعمده یخسارات اقتصاد

و ارزیابی نقش فاکتورهای  نتروگانسیا رایلپتوسپنشخوارکنندگان استان لرستان از نظر سرووارهای مختلف  یسرم وعیشهدف از مطالعه حاضر بررسی میزان : هدف

 محیطی و میزبانی در شدت این آلودگی بود.

راس گوسفند،  258نمونه خون شامل  691های مختلف استان لرستان اقدام به اخذ در شهرستانگوسفند و بز  یهاگله و یگاوداربه این منظور با مراجعه به  :کارروش

 مورد عیار کیکروسکوپیمبه روش آگلوتیناسیون  نتروگانسیالپتوسپیرا سرووار مختلف  7راس گاو شد و در ادامه از نظر وجود آلودگی نسبت به  238راس بز و  195
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 05/26) راس 62 نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان شیوع کلی سرمی لپتوسپیروز در گاو، گوسفند و بزهای مورد بررسی در استان لرستان به ترتیب برابر با :نتایج

درصد؛ فاصله اطمینان  87/14) راس 29و  (95/16 – 16/25 درصد: 95درصد؛ فاصله اطمینان  48/22) راس 58(، 7/19 – 23/31درصد:  95درصد؛ فاصله اطمینان 

ترین سرووار (. غالب<05/0Pداری دیده نشد )های مختلف سنی و جنس نر و ماده اختالف آماری معنیاز نظر واکنش سرمی در گروه بود.( 37/9 – 36/20درصد:  95

 27/48درصد( و کانیکوال ) 76/32درصد(، کانیکوال ) 93/41به ترتیب گریپوتایفوزا ) رایلپتوسپآلوده کننده در گاو، گوسفند و بزهای دارای واکنش سرمی مثبت بر علیه 
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(001/0P=و ارتفاع محل زندگی دام )( 03/0ها از سطح دریاP= بر روی شیوع سرمی )های مناطق مرکزی و در دام یسرم وعیشاثرگذار است و باالترین  رایلپتوسپ

 (.>05/0Pغربی استان دیده شد )
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 نیشتریب(. 1شود )های جدید منتقل می( به میزبانلپتوسپیرا

 و شودیم دهید ییاستوا تحت و ییاستوا مناطق در یآلودگ زانیم

 ریتکث جهت طیشرا لیتسه باعث مرطوب و گرم یهوا و آب وجود

 (. 2،13) گرددیم طیمح در یباکتر یبقا و

در نشخوارکنندگان کوچک به عنوان یک بیماری  رایلپتوسپ

مزمن که منجر به اختالالت تولید مثلی از قبیل سقط و مرگ و 

شود. آلودگی در گوسفند و بز عموماً ناشی باشد، شناخته میمیر می

باشد می Sejroاز سرووار هارجو است که متعلق به سروگروپ 

عنوان یک مخزن برای  تواند به(. از آنجایی که گوسفند و بز می16)

مطرح باشد، در نتیجه اهمیت تشخیص تعداد و  رایلپتوسپ

های آلوده در یک منطقه بسیار حائز اهمیت است پراکندگی دام

شود آلوده می Sejro(. گاو نیز عموماً به وسیله سروگروپ 14،31)

توانند باعث بروز آلودگی در (. اگرچه سرووارهای مختلفی می36)

ند اما تنها تعداد محدودی از سرووارها منجر به بروز این گونه شو

 کاهشو خسارات اقتصادی از قبیل سقط جنین، مرگ و میر رویانی 

ترین و ولفی مهم هارجو. در آمریکای جنوبی شودمی ینرخ بارور

( در حالی که مطالعات صورت 35های بیماریزای گاو هستند )سویه

که در نقاط مختلف ایران  های اخیر نشان دادهپذیرفته در سال

 (.1،22باشد )بیماریزای گاو کانیکوال می ترین سویهغالب

 روزیلپتوسپ صیتشخ منظور به عمده روش دو یکل طور به

 و ییرایلپتوسپ اجرام یقطع یجداساز هاآن از یکی که دارد وجود

به  صیتشخ. باشدیم ییرایلپتوسپ ضد یبادیآنت یابیرد یگرید

 عالوه و بوده یاختصاص طیمح در کشت ازمندین یجداساز روش

 زنده ییرایلپتوسپ جرم حضور به وابسته باشد،یم برزمان نکهیا بر

 جهت نیبنابرا است، کشت طیمح در رشد جهت آن ییتوانا و

 ونیناسیآگلوت مانند یکیسرولوژ یهاآزموناز  یآلودگ صیتشخ

 نیب نیا در. شودیماستفاده  شتریب زایاال و( MAT) یکروسکوپیم

 یماریاز ب یناش یآلودگ یابیرد یشده برا هیتوص یکیسرولوژ روش

 است یکروسکوپیم ونیناسیآزمون آگلوت کماکان دام، و انسان در

(. 43) شودیم استفاده ژنیآنت عنوان به زنده یباکتر از آن در که

 یکیجهت مطالعات سرولوژ یشگاهیروش آزما نیاگرچه پرکاربردتر

MAT و به علت ویژگی باالی آزمون به عنوان استاندارد  است

اما  (44) شودطالیی در تشخیص بیماری لپتوسپیروز محسوب می

 یدر سطح سروگروپ اختصاص یآلودگ نییتع یآن تنها برا جینتا

 یدر سطح سرووار کاف یآلودگ نییتع یبخش است و برا تیرضا

 (.4،33،42،43) ستین

های عفونی به ویژه ی بیماریاثرات اقلیمی محیط در زمینه

در قرن اخیر از اهمیت زیادی برخوردار گشته است. عواملی که در 

جغرافیای پزشکی و دامپزشکی مرتبط با امراض عفونی مطالعه 

ی درجهرطوبت، های جوی، میزان شوند، عبارت از ریزشمی

حرارت و فشار است. استان لرستان در ناحیه جنوب غربی ایران 

دقیقه طول شرقی و  1درجه و  50دقیقه تا  50رجه و د 46بین 

دقیقه عرض شمالی از  23درجه و  34دقیقه تا  40درجه و  32

نصف النهار گرینویچ واقع شده است. میانگین ارتفاع آن بیش از 

 239ترین نقطه استان با ارتفاع متر از سطح دریا است، پست 2200

ن اشترانکوه با ارتفاع های استان و بلندترین قله آمتر در دشت

متر از سطح دریا در میان رشته کوه زاگرس قرار دارد. از  4080

حیث شرایط جغرافیایی، استان لرستان با میانگین بارش سالیانه 

های ترین استانمتر در جایگاه سوم پر بارشمیلی 600تا  550

ای از این استان آب و کشور قرار دارد. همچنین در بخش عمده

معتدل مرکزی و گرم جنوبی برقرار است که این امر براساس هوای 

گیر شناسی و سبب شناسی بیماری لپتوسپیروز، این استان را همه

 دهدیم قراروجود بیماری در زمره مستعدترین مناطق کشور از نظر 

(27،28،29.) 

( iسه نکته اساسی شامل ) رایلپتوسپدر مطالعات سرولوژیکی 

( آستانه برش iiiژنی مورد بررسی و )الگوی آنتی( iiگیری، )نمونه

تیتراسیون جهت ردیابی آلودگی همواره باید مدنظر قرار گیرد. به 

همین منظور باید تعداد نمونه مورد بررسی کافی باشد تا نتایج قابل 

اعتمادی حاصل آید و از هر سروگروپ حداقل یک سرووار در پانل 

(. با توجه به این موارد، 35د )آنتی ژنی جهت تشخیص قرار داده شو

در  رایلپتوسپی ولوژیدمیسرواپمطالعه حاضر با هدف بررسی 

جمعیت نشخوارکنندگان استان لرستان و بررسی نقش فاکتورهای 

 سرمی طراحی و انجام شد.   وعیشمحیطی و میزبانی در میزان 

 کارمواد و روش

 یمقطع نوع از حاضر مطالعه :نمونه حجم و یریگنمونه

 اواخر تیلغا 1393 تابستان اواسط از کسالی مدت به که است

 یبرا الزم نمونه حجم. شد انجام لرستان استان در 1394 تابستان

 در روزیلپتوسپ درصد 36 یسرم وعیش براساس حاضر مطالعه

 از زانیم نیا به توجه با. شد گرفته نظر در( 38) نشخوارکنندگان

 و یمقطع مطالعات یبرا نمونه حجم فرمول از استفاده با یآلودگ

مشخص شد  (α) درصد 5 با برابر اول نوع یخطا گرفتن نظر در

 353حداقل نمونه مورد نیاز برای هدایت مطالعه حاضر برابر با 
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باشد که جهت افزایش دقت مطالعه و پایش جمعیت دامی باالتر می

 گیری به عمل آمد. راس نشخوارکننده نمونه 691مجموعاً از 

n= Z2 P (1-P)/d2 

n  ،برابر است با حجم نمونهP  مقدار شیوع آلودگی بر اساس

 96/1برابر است با  Zدرصد در نظر گرفته شد،  36مطالعات قبلی 

 درصد برآورد گردید.  5میزان خطای مطلق است که  dو 

در طی یک سال به صورت تصادفی  :مطالعه انجام روش

و مزارع پرورش گاو  های نشخوارکنندگان کوچکتعدادی از گله

گیری های مختلف جهت نمونهشیری و پرواری در شهرستان

گله گوسفند  19(. با مراجعه به 1جدول ، 1انتخاب گردید )تصویر 

نمونه خون  691گله گاو شیری و پرواری، اقدام به اخذ  14و بز و 

راس گاو( پس از تعیین  238راس بز و  195راس گوسفند،  258)

ول دندانی( و جنس شد. الزم به ذکر است که سن )برحسب فرم

 هیعلواکسیناسیون های مورد مطالعه سابقه هیچ کدام از گله

ای مبنی بر عالیم و هایی که تاریخچهرا نداشتند و از دام رایلپتوسپ

گیری های اخیر داشتند نمونهدر ماه لپتوسپیراهای مرتبط با نشانه

ورید وداجی و توسط سرنگ های خون از آمد. نمونهبه عمل نمی

آوری لیتری و لوله آزمایش فاقد ماده ضد انعقاد جمعمیلی 10

های خون گردید. پس از گذشت زمان الزم جهت ایجاد لخته، نمونه

در کنار یخ به آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی دانشگاه لرستان 

سانتریفیوژ  دور 3000با سرعت دقیقه  10منتقل و به مدت 

(Ecco-PRAXA-2, USA) سازی شده در شد. نهایتاً سرم جدا

لیتر ریخته و تا زمان انجام میلی 2هایی با حجم میکروتیوب

 گراد نگهداری شد. درجه سانتی -20آزمایشات در دمای 

های سرمی به آزمایشگاه تحقیقاتی در ادامه نمونه

در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارسال و برای  رایلپتوسپ

 leptospiraسرووار زنده  7ردیابی حضور آنتی بادی علیه 

intrrogans  :شاملAustralis ،Ballum  ،Canicola ،

Grippotyphosa ،Hardjo ،Icterohaemorrhagiae  و

Pomona  مورد بررسی  یکروسکوپیم ونیناسیآگلوتبه روش

رقت سازی  1:50های سرمی با نسبت ا نمونهقرار گرفت. ابتد

های فوق با رقت مشابه شده و حجم مساوی هر یک از آنتی ژن

های پلیت اضافه گردید و در نتیجه رقت نمونه سرمی به گوده

تبدیل  1:100نهایی هر چاهک حاوی نمونه سرمی مشکوک به 

ها به وسیله میکروسکوپ زمینه تاریک و با شد. سپس نمونه

از اجرام لپتوسپیرایی  >50بررسی و چنانچه  x100بزرگنمایی 

، نتیجه مثبت تلقی شدندیم دهیدآگلوتینه  1:100در رقت 

های مثبت مورد عیارسنجی قرار شد. در مرحله بعدی نمونهمی

تهیه  1:400های سرمی دو برابر تا گرفته و برای این منظور رقت

 1:100هایی که در مرحله اول و رقت و تیتر آنتی بادی نمونه

 گردید. مثبت شده بودند، تعیین می

شهرستان استان لرستان  7مطالعه حاضر  در ی:آمار روش

 طیمح یدما ساالنه نیانگیمانتخاب و بر حسب  یریگجهت نمونه

بر حسب  ؛گرادسانتی درجه 20و باالتر از  20از  کمتربه دو گروه 

 1400از  شتریو ب 1400به دو گروه کمتر از  ایارتفاع از سطح در

 42و باالتر از  42از  کمتربه دو گروه  یمتر؛ از نظر رطوبت نسب

و  500از  کمتربه دو گروه  بارش ساالنه نیانگیاز نظر م ودرصد 

به شمال،  ییایجغراف تیبر حسب موقع و مترمیلی 500از  شتریب

 یسرم وعیو سپس از نظر ش یبند طبقهجنوب، غرب، شرق و مرکز 

 قرار گرفتند.  سهیمورد مقا روزیلپتوسپ

 MedCalc Statisticalنتایج به وسیله نرم افزار آماری )

Software version 15.11.4; MedCalc Software bvba, 

Ostend, Belgiumهای ( با کمک آزمونChi-Square  و

Fisher's exact  جهت تعیین وجود اختالف بین متغیرهای مختلف

 مورد بررسی قرار گرفت. درصد 5کمتر از  یداریمعن سطح درآماری 

 نانیاطم فاصله با زین یآلودگ وعیش و( Odd Ratio)شانس  نسبت

(Confidence Interval )95  به  نیهمچن. شد محاسبهدرصد

 یماریب یسرم وعیدر ش ییایجغراف تیموقعنقش  یابیمنظور ارز

در نظر گرفته شد و  هیبه عنوان بخش پا یمرکز منطقه روز،یلپتوسپ

با ( Logistic regression) کیالجست ونیآزمون رگرس قیطر از

 شد.  سهیمقا ییایجغراف یهاتیموقع ریسا

 نتایج

 یسرم مثبت واکنش یدارا یهادام تیجمع انگریب 2 جدول

 مطالعه. است تیجنس کیتفک به رایلپتوسپ یسرووارها به نسبت

 از باالتر ماده هایگوسفند و گاو در یآلودگ اگرچه داد نشان حاضر

 یآمار ارتباط اما است ماده جنس از باالتر نر یبزها در و نر جنس

 یهاگونه تمام در جنس با یماریب یسرم وعیش نیب یداریمعن

 (.  <05/0P) ستین برقرار لرستان، استان در یبررس تحت یدام

)جدول  کرد مشخص سن حسب بر جینتا یابیارز نیهمچن

 یماریب وعیش بر سن شیافزا با هاگوسفند و گاو در اگرچه( 2

 یآمار ارتباط اما شودیم افزوده سال 2-4 یسن رده تا



 

9139، 4 شمارۀ 75 دورۀ▐مجلۀ تحقیقات دامپزشکی           

 

489 

 در(. <05/0P) نشد دهید یماریب وعیش و سن نیب یداریمعن

 افزوده یآلودگ وعیش بر سال 4-6 یسن رده تا زین بز خصوص

 شد کاسته یآلودگ زانیم از باال به سال 6 یسن رده از اما شد

 نشد دهید بز در یآلودگ و سن نیب یداریمعن یآمار ارتباط اما

(05/0P> .) 

 روزیلپتوسپ یکل وعیش زانیم داد نشان حاضر مطالعه جینتا

 بیترت به لرستان استان در یبررس مورد یبزها و گوسفند گاو، در

 23/31: درصد 95 نانی؛ فاصله اطمدرصد 05/26راس ) 62 با برابر

: درصد 95 ناناطمی فاصله درصد؛ 48/22) راس 58 ،(7/19 –

 95 ناناطمی فاصله درصد؛ 87/14) راس 29 و( 95/16 – 16/25

 (. 3)جدول  بود (37/9 – 36/20: درصد

ترین سرووار آلوده کننده در گاو گریپوتایفوزا و کانیکوال غالب

درصد، در گوسفند کانیکوال و پومونا به  1/37و  93/41به ترتیب با 

درصد و در بزهای دارای واکنش سرمی  41/22و  76/32ترتیب با 

 28/48به ترتیب کانیکوال و گریپوتایفوزا با  رایلپتوسپمثبت بر علیه 

هیچ موردی از آلودگی با سرووار بالوم و . بوددرصد  14/24و 

ایکترهموراژیه در گاو؛ آسترالیس در گوسفند و هارجو و آسترالیس 

در بز دیده نشد. الزم به ذکر است که واکنش مثبت سرمی بر علیه 

راس از گاوهای استان لرستان دیده  4سرووار آسترالیس تنها در 

 (. 3ها ماده بودند )جدول شد که تمامی آن

 

 اداره یفرودگاه و یاصل کینوپتیس یهاستگاهیا) لرستان استان در مطالعه مورد یهاشهرستان ییایجغراف منطقه و یهواشناس یهامولفه شده، اخذ نمونه تعداد .1 جدول

  .(1394؛ سالنامه آماری آب و هوایی استان لرستان، 1394 لرستان، استان یهواشناس کل

 

 . 1394در سال  لرستان استان نشخوارکنندگاندر  یسن یهاگروهبر حسب جنس و  روزیلپتوسپ یموارد مثبت و منف یسرم وعیش یمطلق و نسب یفراوان .2 جدول

    سال سن نداشتند. 6 یدر مطالعه حاضر باال یریگمورد نمونه یکدام از گاوها چیه ٭

 

                           مورد              یها ریمتغ

 مطالعه

 

 

 شهرستان

 (رأس) نمونه تعداد
 نیانگیم

 دما ساالنه

درجه )

 (سانتی گراد

 ساالنه نیانگیم

 بارش

 (میلی متر) باران

 رطوبت

 ینسب

 (درصد)

 سطح از ارتفاع

 ایدر

 (متر)

 منطقه

 ییایجغراف

 جمع بز گوسفند گاو

 شمال 1499 85/40 6/591 96/15 122 30 52 40 بروجرد

 جنوب 713 23/37 437 52/23 108 28 46 34 پلدختر

 مرکز 1148 43/42 9/563 26 150 55 48 47 آباد خرم

 شرق 1522 52/41 4/686 6/16 99 24 36 39 درود

 غرب 1198 55/46 2/432 7/17 105 29 39 37 کوهدشت

 شمال 1859 27/48 3/605 74/12 107 29 37 41 سلسله

 - - - - - 691 195 258 238 جمع

 آزمون جینتا

 

 ریمتغ

 (درصد) یفراوان

 تیجمع کل یمنف مثبت

 زب گوسفند گاو بز گوسفند گاو بز گوسفند گاو

    جنس

 (6/63) 124 (84/29) 77 (8/24) 59 (64/80) 100 (92/77) 60 (74/84) 50 (35/19) 24 (07/22) 17 (25/15) 9 نر

 (4/36) 71 (82/92) 181 (2/75) 179 (96/92) 66 (34/77) 140 (39/70) 126 (04/7) 5 (65/22) 41 (6/29) 53 ماده

    ٭ یسن گروه

1 > 3 (5/7) 7 (14) 4 (4/11) 37 (5/92) 43 (86) 31 (57/88) 40 (81/16) 50 (38/19) 35 (18) 

1-2 5 (29/14) 10 (20) 5 (16/13) 30 (71/85) 40 (80) 33 (84/86) 35 (70/14) 50 (38/19) 38 (5/19) 

2-4 39 (39) 15 (25) 7 (46/13) 61 (61) 45 (75) 45 (57/86) 
100 

(01/42) 
60 (25/23) 52 (3/26) 

4-6 15 (81/23) 17 (91/30) 10 (27/21) 48 (19/76) 38 (1/69) 37 (72/78) 63 (47/26) 55 (32/21) 47 (1/24) 

6 < - 9 (93/20) 3 (04/13) - 34 (07/79) 20 (95/86) - 43 (67/16) 23 (12) 
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 .1394در سال  لرستان استان در مثبت موارد از درصد و جنس حسب بر نشخوارکنندگان در رایلپتوسپ مختلف یسرووارها به یسرم یآلودگ ینسب و مطلق یفراوان .3 جدول

 . نشد افتی بز در سیآسترال و هارجو زین و گوسفند در سیآسترال گاو، در بالوم و هیکترهموراژیا یسرووارها به یآلودگ ٭
 

 .1394در سال  لرستان استان در مطالعه مورد نشخوارکنندگان تیجمع کل در جنس حسب بر یبادیآنت اریع و چندگانه یسرم یآلودگ ینسب و مطلق یفراوان .4 جدول

 

 

 

 

 12درصد( بر علیه یک سرووار و  65/80راس ) 50در گاو، 

درصد( بر علیه بیش از یک سرووار، در گوسفند  35/19راس )

راس بر  7درصد( و  93/87راس بر علیه یک سرووار ) 51نیز 

راس بر  25درصد( اما در بز  07/12علیه بیش از یک سرووار )

لیه بیش از راس بر ع 4درصد( و تنها  2/86علیه یک سرووار )

دادند درصد( واکنش سرمی مثبت نشان  79/13یک سرووار )

های آزمایشگاهی مشخص شد در بررسی. همچنین (4)جدول 

به ترتیب بیشترین موارد آلودگی سرمی چندگانه ناشی از 

 . بودکانیکوال همراه با گریپوتایفوزا و پومونا همراه با گریپوتایفوزا 

 20مشخص کرد در گاو  بادی نتایجبر حسب عیار آنتی

درصد( و  41/22راس ) 13درصد(، در گوسفند  26/32راس )

های دارای واکنش سرمی درصد( از دام 69/20راس ) 6در بز 

و  1:200بادی عیار آنتی لپتوسپیرامثبت بر علیه سرووارهای 

  (.4)جدول  دادندباالتر را نشان 

 

 رایلپتوسپ یسرووارها

 یدام گونه
 ٭سیآسترال فوزایپوتایگر کوالیکان ٭هارجو پومونا ٭بالوم ٭هیکترهموراژیا تیجنس

 گاو

 - (33/33) 3 (33/33) 3 (11/11) 1 (22/22) 2 - - نر

 (55/7) 4 (39/43) 23 (73/37) 20 (32/11) 6 - - - ماده

 (45/6) 4 (93/41) 26 (10/37) 23 (29/11) 7 (22/3) 2 - - جمع

 گوسفند

 - (65/17) 3 (29/35) 6 (88/5) 1 (53/23) 4 - (65/17) 3 نر

 - (07/17) 7 (7/31) 13 (19/12) 5 (95/21) 9 (44/2) 1 (63/14) 6 ماده

 - (24/17) 10 (76/32) 19 (34/10) 6 (41/22) 13 (72/1) 1 (52/15) 9 جمع

 بز

 - (25) 6 (83/45) 11 - (83/20) 5 - (33/8) 2 نر

 - (20)1 (60)3 - -  (20)1 -  ماده

 - (14/24) 7 (27/48) 14 - (24/17) 5 (45/3) 1 (9/6) 2 جمع

 آزمون جینتا

 ریمتغ

 جمع ماده جنس نر جنس

 درصد یفراوان  درصد یفراوان  درصد  یفراوان

 گاو

 65/80 50 02/83 44 67/66 6 سرووار 1

 35/19 12 98/16 9 32/33 3 سرووار 1 از شیب

1:100 7 78/77 35 04/66 42 74/67 

 26/32 20 96/33 18 22/22 2 باالتر و 1:200

 گوسفند

 93/87 51 24/90 37 35/82 14 سرووار 1

 07/12 7 75/9 4 65/17 3 سرووار 1 از شیب

1:100 15 23/88 30 17/73 45 59/77 

 41/22 13 83/26 11 76/11 2 باالتر و 1:200

 بز

 2/86 25 60 3 67/91 22 سرووار 1

 79/13 4 40 2 33/8 2 سرووار 1 از شیب

1:100 19 17/79 4 80 23 31/79 

 69/20 6 20 1 83/20 5 باالتر و 1:200
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 نشخوارکنندگان در شده محاسبه شانس نسبت و یریگنمونه مورد ییایجغراف مختلف مناطق و ییهوا و آب طیشرا حسب بر یسرم یآلودگ ینسب و مطلق یفراوان .5 جدول

   .1394 سال در لرستان استان

 آزمون جینتا

 

 ریمتغ

  (درصد)  یفراوان

 یمنف موارد مثبت موارد
 (OR) شانس نسبت

 (درصد 95 نانیاطم فاصله) 
Value-P٭  

  (درجه سانتی گراد) طیمح یدما ساالنه متوسط

 49/14 (60/80) 349 (40/19) 61 20 از کمتر

(7/105 – 99/1) 
08/0 

 (81/74) 193 (19/25) 65 20 از شتریب

 باران بارش ساالنه متوسط

 (میلی متر)
 

 31/2 (47/77) 165 (53/22) 48 500 از کمتر

(9/5 –09/0) 
001/0 

 (87/78) 377 (13/21) 101 500 از شتریب

 ینسب رطوبت ساالنه متوسط

 (درصد)
 

  16/5 (32/86) 284 (68/13) 45 42 از کمتر

(28/13 –35/1) 
02/0 

 (93/72) 264 (07/27) 98 42 از شتریب

 ایدر سطح از ارتفاع

 (متر)
 

  53/0 (73) 265 (27) 98 1400 از ترنییپا

(96/0 – 47/0) 
03/0  

 (28/86) 283 (72/13) 45 1400 از باالتر

  ٭٭ییایجغراف منطقه

 (28/84) 193 (72/15) 36 شمال
87/1 

(68/3 – 06/0) 
35/0 

 (11/86) 93 (89/13) 15 جنوب
45/2 

(32/4 – 14/0) 
11/0 

 (57/68) 72 (43/32) 33 غرب
09/3 

(17/5 – 1/0) 
06/0 

 (84/84) 84 (15/15) 15 شرق
01/2 

(28/3 – 21/0) 
08/0 

 -  - (67/66) 100 (33/33) 50 مرکز
* 05/0≥P منطقه جغرافیایی مرکز به عنوان پایه در نظر گرفته شد و سایر مناطق جغرافیایی با آن مقایسه گردید. ٭٭ دار است.یمعن یاز نظر آمار 

 

 

 

 یمورد مطالعه بر حسب فاکتورها یهادام 5جدول  در

 ییایو مناطق مختلف جغراف ییآب و هوا تیشامل وضع یطیمح

رطوبت  ساالنه، بارش زانیمنشان داد  جیشدند. نتا یدسته بند

 یبر رو ایدر سطح از هادام یزندگ محل ارتفاع و طیمح ینسب

مشخص کرد  یآمار آزموناثرگذار است.  رایلپتوسپ یسرم وعیش

 طیبارش باران در مح زانیکه م ییهانسبت شانس ابتال دام

فاصله اطمینان ) 31/2بود  مترمیلی 500ها باالتر از آن یزندگ

 رطوبت با مناطق در که ییهادام ؛( برابر09/0 – 9/5درصد:  95

فاصله ) 16/5 کردندیم یزندگ درصد 42 از باالتر ینسب

 که ییهادام زیو ن برابر( 35/1 – 28/13درصد:  95اطمینان 

 بود ایمتر از سطح در 1400از  باالتر هاآن یزندگ محل ارتفاع

شانس ابتال  (47/0 – 96/0درصد:  95فاصله اطمینان ) 53/0

 یواکنش سرم نیشتریب نیهمچن(. 5)جدول داشتند  کمتر

توجه به حجم نمونه در هر با  رایلپتوسپ یسرووارها هیمثبت عل

منطقه جغرافیایی و در مقایسه با مناطق مرکزی استان به عنوان 

بخش پایه در شرق و غرب استان دیده شد اما این اختالف 

  . (<05/0P) دار نبودمعنی
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پراکندگی جغرافیایی شهرهای مورد مطالعه در استان لرستان که با  .1تصویر 

 .ستاره مشخص شده است

 بحث

ترین چهارپایان اهلی، لپتوسپیروز به عنوان یکی از مهم در

(. 18شود )علل کاهش تولید و اختالالت تولید مثلی شناخته می

شود که به دلیل لپتوسپیروز یک بیماری هشدار ویژه محسوب می

تنوع شرایط دموگرافیک و جغرافیایی شامل توپوگرافی، رطوبت، 

مخازن دامی وحشی  دما، بارش باران، مخازن دامی اهلی و

 (. 8)جوندگان، روباه و راسو( دارای گستردگی جهانی است )

های نشخوارکننده اهلی گونه مطالعه حاضر مشخص کرد تمام

 رایلپتوسپعلیه سرووارهای  استان لرستان دارای واکنش سرمیدر 
درصد(  48/22و  05/26هستند، اما در گاو و گوسفند )اینتروگانس 

. نتایج مطالعات قبلی بوددرصد(  87/14شدت آلودگی باالتر از بز )

در شهرستان خرم آباد مرکز استان لرستان نشان داده بود که میزان 

در گاو، گوسفند و بز به ترتیب برابر با اینتروگانس  رایلپتوسپشیوع 

(. همچنین نتایج سایر 28،29،30ت )درصد اس 67/11و  14، 20

مطالعات صورت گرفته در اقصی نقاط جهان و ایران در توافق با نتایج 

مطالعه حاضر است و اصواًل شیوع سرمی در گاو و گوسفند باالتر از 

 3/15 پرتغالدر گاو در  یسرم وعیشمیزان بز است. بر این اساس 

(؛ در گوسفند در 20درصد ) 42/25( و در ترکیه 35درصد )

، 3/14، 7/19کشورهای آرژانتین، بولیوی، یونان و مالزی به ترتیب 

( و در کشورهای ایتالیا، نیجریه و 6،9،11،13درصد ) 10و  8/16

درصد در بزهای مورد  3/14و  1/13، 3/12فرانسه به ترتیب برابر با 

باشد. اما در ایران میزان شیوع سرمی در گونه ی( م3،11،17مطالعه )

، 6/24گاو در تهران و حومه، مشهد و حومه و استان گیالن به ترتیب 

(؛ در گوسفندان اهواز، ارومیه و مجددًا 1،26،41درصد ) 22و  24/24

( و 22،38،39درصد ) 53/8و  3/19، 9/14اهواز به ترتیب برابر با 

های اهواز، ارومیه و خوی میزان همچنین به ترتیب در شهرستان

 46/10، 95/10در جمعیت بزهای مورد بررسی برابر با  یسرم وعیش

و همکاران در سال  Hajikolaei(. 24،39،42درصد بود ) 3/13و 

های صنعتی و در گاوداری لپتوسپیرانشان دادند بین شیوع  2005

واند تداری وجود دارد و این مسئله میسنتی اهواز اختالف معنی

ریشه در رعایت بهتر اصول مدیریتی و بهداشت عمومی گله داشته 

 وعیش و یبهداشت مسائل نیبمطالعات مختلف نشان داده  جینتاباشد. 

 رسدیبرقرار است و به نظر م یمثبت یارتباط و همبستگ روزیلپتوسپ

 مورد حاضر مطالعه در که ییهایدامدار اکثر بودن یسنت به توجه با

 نیهم یسرم یآلودگ یباال نرخ لیدال از یکی گرفتند قرار یبررس

، چون گاوهای بومی بیشتر اوقات روز را به منظور چرا باشد مسئله

برند و شانس تماس با مخازن دامی بیماری در سطح مرتع به سر می

ها بیشتر است. عالوه بر آن، در روش پرورش سنتی گاوها برای در آن

شوند و این مورد باعث دفع ادراری های طوالنی نگهداری میسال

و انتقال آلودگی به گاوهای سالم در همان  رایلپتوسپبیشتر باکتری 

 شود. منطقه می

براساس نتایج این مطالعه با وجود این که آلودگی در گاو و 

گوسفند ماده باالتر از جنس نر و در بزهای نر باالتر از جنس ماده 

بین شیوع سرمی بیماری با جنس  داریاما ارتباط آماری معنی بود

های دامی تحت بررسی در استان لرستان برقرار در تمام گونه

 شواهد(. 3،38نیست، که با نتایج دیگر مطالعات همخوانی دارد )

 یآلودگ وعیش بر تواندیم تیجنس نکهیا بر یمبن یاعتماد قابل

 جنس نر و ماده نسبت به تیو حساس ندارد وجود باشد گذار ریثأت

 تمام درآنکه در مطالعه حاضر  ضمناست.  کسانی روزیلپتوسپ

 تعداد سال 2-4 یسن رده تا یبررس تحت نشخوارکننده یهاگونه

 یآلودگ جینتا و داشته شیافزا یپلکان صورت به یبررس تحت نمونه

 4 از باالتر یسن رده در اما است، بوده منوال نیهم به زین یسرم

از  یکی لذا و شده مواجه کاهش با یبررس تحت نمونه تعداد سال

سال  4باالتر از  یسن یهادر گروه یسرم یآلودگ تیعدم تبع لیدال

 باشد.  تواندیم مسئله نیا

 2-4اگرچه میزان آلودگی در گاو و گوسفندان در رده سنی 

تر بود های جوانسال بیشتر از دام 4-6سال و در بز تا رده سنی 
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داری بین سن و آلودگی آماری معنیاما به طور کلی هیچ ارتباط 

های دامی مورد بررسی دیده نشد. در این خصوص نتایج در گونه

مطالعه حاضر در مطابقت با سایر مطالعات مبنی بر افزایش احتمال 

با لپتوسپیرا اینتروگانس واکنش سرمی مثبت بر علیه سرووارهای 

 مطالعه جینتا نیهمچن(. 24،26،39باالتر رفتن سن بود )

Hassanpour که یهنگام داد نشان 2012 در سال و همکاران 

 علت. ابدییم شیافزا یسرم یآلودگ زانیم شوندیبالغ م واناتیح

 هیتوج توانیم نیچن نیا را حاضر مطالعه یهاافتهی و دهیپد نیا

با ناقل و مخازن  طیسن شانس برخورد دام در مح شیافزا باکرد که 

 افتهی شیافزااز عمر تولیدی دام  روزیک گذشت هر  یبه ازا یماریب

 رایلپتوسپ هیعل بر یبادیآنت تریت بودن باالتر انتظار به طبع آنو 

 . است محتمل ترهاجوان به نسبت مسن یهادام در

ترین سرووارهای مسبب واکنش مثبت در گاو رایج

گریپوتایفوزا و کانیکوال، در گوسفند کانیکوال و پومونا و در بز 

دهد کانیکوال و گریپوتایفوزا بود. مطالعات مختلف نشان می

ترین سرووارهای آلوده کننده در ایران در گاو پومونا، شایع

(، در گوسفند ایکترهموراژیه، 1،22،30کانیکوال )گریپوتایفوزا و 

بز ایکترهموراژیه و کانیکوال  در ( و38،39هارجو و گریپوتایفوزا )

( است. وجود تفاوت در درصد آلودگی با سرووارهای مختلف 39)

 عللاز  یکی دیشا های جهان ثابت شده است.در بسیاری از بخش

کشور  گریمطالعات در نقاط د ریمطالعه حاضر با سا جیاختالف در نتا

 یسرووارهاشدن  یبوم و وسعت جمعیت پایش شدهمربوط به 

برای مثال در برخی از استان لرستان باشد.  یدام تیدر جمع گرید

های سرمی مورد بررسی در گونه گاو مطالعات فوق تعداد نمونه

راس بوده  181و  166راس و در گونه گوسفند  205و  203، 154

های مورد بررسی در مطالعه حاضر است که در مقایسه با تعداد دام

ی یک سرووارها تنوع نیهمچن(. 1،22،30،38تر است )پایین

 تغییرات آب و هوایی دراز مدت داشته و دربه  یبستگ منطقه

منطقه با گذر زمان  کی یدر سرووارها رییمطالعات مختلف تغ

نشان دادند  2000و همکاران در سال  Zinali. گزارش شده است

به  فوزایپوتایمنطقه از گر کیسال سرووار غالب  10پس از گذشت 

بر همین اساس هر چند سال یک بار نیاز شده است.  لیهارجو تبد

 تماس آن بر عالوهباشد. به مطالعه جدید در هر منطقه ضروری می

 از تواندیم هستند فوزایپوتایگر مخزن که یجوندگان با کینزد

 یبررس یگاوها تیجمع در سرووار نیا با یآلودگ بودن باالتر لیدال

 یسرووارها یدام مخزن نکهیا ضمن. باشد حاضر مطالعه در شده

 توجه با(. 12) است جوندگان و سگ فوزایپوتایگر و کوالیکان پومونا،

 که ییروستا منازل در زین و بز و گوسفند یهاگله اکثر در نکهیا به

 وانیح عنوان به سگ عموماً  شوندیم ینگهدار یبوم یگاوها

 مورد نشخوارکنندگان نیب مکرر تماس لذا دارد، وجود نگهبان

با  یآلودگ یفراوان لیدل تواندیم سگ و حاضر مطالعه در یبررس

 یسرووارها نییتع و آلوده واناتیح وجودمذکور باشد.  یسرووارها

 در ونیناسیواکس بر دال یاسابقه عدم رغم یعل کننده آلوده

 و کنترل در کارآمد یهایاستراتژ نییتع به یدام یهاتیجمع

 کمک یعموم بهداشت یهابرنامه بهبود نیهمچن و یریشگیپ

 . کندیم یریچشمگ

در مطالعه حاضر شدت رخداد واکنش سرمی چندگانه در گاو 

درصد  79/13درصد و در بز  07/12درصد، در گوسفند  35/19

 1بود. مطالعات زیادی حاکی از وجود آلودگی بر علیه بیش از 

های درصد دام 44/16سرووار بوده است که بر این اساس در گاو 

های مثبت درصد دام 69/8و  3/31(، در گوسفند 37مثبت )

( دارای چنین 38های مثبت )درصد دام 76/4( و در بز 38،39)

تواند بیانگر آلودگی با ترکیبی از اند. این مسئله میوضعیتی بوده

پذیری چند سرووار در مناطق جغرافیایی متفاوت بسته به عادت

و یا به دلیل واکنش متقاطع سرمی در عوامل آلوده کننده گوناگون 

 آزمون آگلوتیناسیون میکروسکوپی باشد. 

در ارومیه  2013و همکاران در سال Ramin نتایج مطالعه 

و باالتر در گاو و گوسفند به ترتیب  1:200عیار آنتی بادی  دادنشان 

های سرم مثبت است. ارزیابی عیار آنتی درصد دام 71/35و  34/59

درصد، در گوسفند  26/32لعه حاضر نشان داد در گاو بادی در مطا

های دارای واکنش سرمی مثبت درصد از دام 69/20و در بز  41/22

و باالتر دارند؛  1:200عیار آنتی بادی  رایلپتوسپبر علیه سرووارهای 

تر از ارومیه است. در نتیجه آلودگی سرمی در استان لرستان ضعیف

است  1:100 اریبا ع یدر اکثر موارد آلودگ کهنیا به توجه با لذا

 استان نشخوارکنندگان در روزیلپتوسپ یماریب گفت توانیم

و از  دهدیم رخ ینیبال تحت صورت به عموماً  و بوده یبوم لرستان

 و یکنترل یهاروش در تواندینکته م نیا یکیولوژیدمینقطه نظر اپ

 .باشد دیمف لرستان استان در یماریب از یریشگیپ آن جهینت در

در خارج  رایلپتوسپبقای طوالنی مدت سرووارهای بیماریزای 

وجود شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب با  مستلزماز بدن میزبان 

pH ( در برخی از مطالعات نقش عوامل 32نزدیک به خنثی است .)

ها محیطی و میزبانی از قبیل جمعیت گله، منبع آب، دسترسی دام

های دامی وحشی های اهلی با گونهوجود تماس بین دامبه چراگاه، 

بومی، سابقه سقط جنین و دسترسی به خدمات دامپزشکی بر 

(. در 10میزان آلودگی سرمی گاو، گوسفند و بز نقش داشته است )
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هایی که میزان بارش باران مطالعه حاضر، نسبت شانس ابتالی دام

یتر، رطوبت نسبی میلی ل 500ها بیشتر از در محیط زندگی آن

متر  1400ها باالتر از درصد و ارتفاع محل زندگی آن 42باالتر از 

مطالعه . بود برابر 53/0 و 16/5 ،31/2ترتیب از سطح دریا بود به 

Johnachan نشان داد میزان شیوع  1990و همکاران در سال

لپتوسپیروز در مناطقی که دارای میانگین بارش ماهیانه حداقل 

درصد است اما در مناطقی که  40متر هستند باالتر از میلی 240

 15تا  5متر است بین میلی 240میانگین بارش ماهیانه کمتر از 

درصد گوسفند و بزهای بررسی شده است. همچنین مشخص شد 

تر بیشتر و در بز میزان شیوع سرووار ایکترهموراژیه در مناطق گرم

بارش باالتر از مناطق  رمیزان شیوع سرووار کانیکوال در مناطق پ

باشد. نتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد که منطقه خشک می

جغرافیایی بر شیوع بیماری اثرگذار است که شاید این مسئله ریشه 

های بوم شناسی و آب و هوایی داشته باشد که از این در تفاوت

در تضاد  2016و همکاران در سال   Rezaeiحیث نتایج با مطالعه

در توافق  1990و همکاران در سال  Johnachanنتایج مطالعه و با 

 مناطق در یسم تک راس 140 از کیمکز در یامطالعه در. باشدمی

 یریگنمونه ارتفاع کم و یادره مناطق در راس 54 و یکوهستان

 شکل به ارتفاع کم مناطق در یآلودگ وعیش داد نشان جینتا که شد

در  یامطالعه نی(. همچن5) است( درصد 87) باالتر یداریمعن

در مناطق  روزیلپتوسپ وعیمراکش مشخص کرد شکشور شمال 

را نامناسب  دهیپد نیاز مناطق مرتفع است و علت ا بیشپست 

در مناطق  رایلپتوسپ یبقا یبرا یمیاقل – ییایجغراف طیبودن شرا

 یرو بر متحده االتیا دری گرید مطالعه(. 7سرد و مرتفع دانستند )

 یساحل مرطوب مناطق  در یسرم واکنش یفراوان کرد ثابت سگ

 مناطق دربه لپتوسپیروز  ابتال شانس و است یشهر مناطق از باالتر

 و 10 از باالتر طیمح یدما (.19) بود شتریب مرتبه 25/2 یساحل

درجه  28دما  نیترنهی)به گرادیسانت درجه 35 از ترنییپا

اجرام  ریبقا و تکث یبرا ییدامنه دما نیترگراد( مناسبیسانت

 ارتفاع کاهش با چون رسدیم نظر به(. 12) باشدیم ییرایلپتوسپ

 میمستق ریبه صورت غ شودیم افزوده هوا یدما بر ایدر سطح از

اثرگذار بوده و ارتفاع به  یسرم یآلودگ یبر رو ایارتفاع از سطح در

بیماری را عنوان یک فاکتور محافظتی عمل کرده و شانس ابتال به 

 دهد. کاهش می

در انتها، مطالعه انجام شده بیانگر وجود تعداد بسیار باالیی 

در جغرافیای  رایلپتوسپدام مخزن و آلوده به سرووارهای مختلف 

های استان لرستان است. با توجه به اینکه در این مطالعه تنها از دام

روز به ظاهر سالم و فاقد هیچ عالمت بالینی دال بر لپتوسپی

گیری شد، در نتیجه وجود این سطح از آلودگی سرمی نمونه

تواند به عنوان یک زنگ خطر از نظر سالمت عمومی لحاظ گردد می

های پیشگیرانه، واکسیناسیون جمعیت هدف و ضرورت انجام برنامه

ترویجی به خصوص برای دامپروران -و برگزاری مداخالت آموزشی

 اید.نمو روستاییان را دو چندان می

 یسپاسگزار

ت نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاون

کنند. همچنین از آقایان پژوهشی دانشگاه لرستان اعالم می

م را رشیدیان و نایب آقایی که در انجام مطالعه حاضر همکاری الز

 شود. مبذول داشتند، سپاسگزاری می

 تعارض منافع

.تعارض در منافع گزارش نشده است سندگانینو نیب
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Abstract 
BACKGROUND: Leptospirosis is a common bacterial disease in humans and livestock, which leads to reduced 

production and reproductive disorders in ruminants and also causes major economic losses to villagers and farmers. 

OBJECTIVES: The purpose of this study was to investigate the seroprevalence of different Leptospira interrogans 

serovars in ruminants population of Lorestan province and assess the role of environmental and host factors on the 

severity of the serological infection. 

METHODS: For this purpose, referring to livestock and sheep and goat flocks in different cities of Lorestan province, 

691 blood samples were collected including 258 sheep, 195 goats and 238 cows, and then, the point of infection with 

seven different serovars of Leptospira interogans was assessed using microscopic agglutination test. Hosting factors 

such as age, gender and also environmental factors including geographical area, rainfall, temperature, relative humidity 

and altitude of sampling area from the sea level were recorded, and their probable role in the seroprevalence was 

statistically analyzed. 

RESULTS: Results of this study showed that the overall prevalence of leptospirosis in cattle, sheep, and goats examined 

in the Lorestan province was 26.05 % (95 % CI: 19.7-31.23), 22.48 % (95 % CI: 16.95-25.16) and 14.87% (95 % CI: 

9.37-20.36), respectively. There was no statistically significant (P>0.05) difference from the point of age groups and 

sexes. The most prevalent contaminant serovars for cows, sheep, and goats with seropositive reaction against 

Leptospira were grippotyphosa (41.93%), canicola (32.76%) and canicola (48.27 %), respectively. The results showed 

environmental factors including relative humidity (P=0.02), annual rainfall (P=0.001) and altitude from the sea level 

of sampling location (P=0.03) have a significant effect but the annual temperature does not have a significant effect 

(P>0.05) on the seroprevalence of Leptospira. Also, more positive reactive animals in the eastern and western areas of 

Lorestan province were found (P>0.05). 

CONCLUSIONS: Leptospirosis is endemic in livestock population of Lorestan province and environmental factors play 

a significant role in the severity of infection, which increases the need for attention to the geographical areas at risk. 

Keywords: Environmental factors, Leptospirosis, Microscopic agglutination, Ruminants, Zoonosis 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. The number of samples taken, the meteorological component and the geographical area of the studied cities in Lorestan province (main synoptic stations 

and airports of the Meteorological Administration of Lorestan province, 2015; Lorestan Statistical Yearbook, 2015). 
Table 2. Absolute and Relative Frequency of positive and negative animals based on sex and different age groups in ruminants of Lorestan province. *None of the 

cows sampled in the current study were over 6 years of age. 

Table 3. Absolute and Relative Frequency of different serovars of Leptospira based on sex and percentage of positive cases in Lorestan province. *No 
contamination was found with Icterhaemorrhagiae and ballum in cattle, australis in sheep, as well as hardjo and australis in goats. 

Table 4. Absolute and Relative Frequency of multiple serum infections and titer of antibodies in based on sex and percentage of positive cases in Lorestan province. 

Table 5. Absolute and Relative Frequency of seroprevalence based on weather conditions and different geographical areas studied in ruminants population of 
Lorestan province. *Statistically significant (P≤0.05). **Central geographic region was considered as the base and the other geographic regions were compared. 

Figure 1. Geographical distribution of the selected cities for sampling in Lorestan province are shown by asterisk.  
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