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چکیده 

شدت    .  باشدمورد توجه میهای عفونی  محیطی و میزبانی به عنوان دو بخش اساسی در مطالعات اپیدمیولوژیکی بیماریخطر    عوامل    
محیطی و میزبانی قرار  خطر  دستخوش عوامل به انسان همواره  علفخواران از  اینتروگانس لپتوسپیراهای  انتقال باکتریآلودگی و شانس 

و تعیین سرووارهای بومی و  لرستان  حاضر بررسی وجود واکنش سرمی در جمعیت تک سمیان استان    ی هدف از مطالعه    .داشته است
راس قاطر و    46،  راس اسب  223  راس تک سمی شامل   327  ازمحیطی و میزبانی در میزان آلودگی سرمی است.    ل عوام نیز ارزیابی نقش  

 مورد بررسی قرار گرفتند.   اینتروگانس   لپتوسپیراسرووار مختلف    7بر علیه  های سرمی  نمونهشده و  گیری  راس االغ اقدام به نمونه  58
عوامل میزبانی    .  باشددرصد می  45/3و   87/10،  18/ 38سرمی در اسب، قاطر و االغ به ترتیب برابر با  مثبت نتایج نشان داد میزان واکنش  

کننده  ترین سرووار آلودهرایج  داری وجود داشت.  نظیر جنس، سن و نژاد بر روی میزان واکنش سرمی اثرگذار بود و اختالف آماری معنی
همچنین      دیده نشد.   آماری  های دامی اختالفگونهبین    اما درصد ناشی از کانیکوال بود    60و    100،  46/ 34  اسب، االغ و قاطر به ترتیب بادر  

لپتوسپیرا  بر علیه  سرمی  آلودگی  میزان باگیری از سطح دریا و ارتفاع محل نمونهنتایج مشخص کرد عواملی از قبیل دمای ساالنه محیط 
حاضر ثابت   ی ج مطالعهنتای    داری ندارد.تباط معنیرامحیط  نسبی  و رطوبت  اما میزان بارش باران    ردداری دارتباط معنیا  اینتروگانس

تری دارد اما وجود داشته و  چه در استان لرستان در مقایسه با سایر نقاط کشور شدت کم  اگر  اینتروگانس  لپتوسپیرا  کرد آلودگی به
ترین سرووار بومی این منطقه کانیکوال است. مهم

، زئونوز لرستان، کانیکوال، تک سمیان، اینتروگانس لپتوسپیرا   :کلمات کلیدی

 مقدمه

جهانی       گستردگی  با  زئونوز  بیماری  یک  لپتوسپیروز 

می پیچیدهمحسوب  اپیدمیولوژی  که  و  شود  داشته  بر ای 

و   است  انسان  گذار  اثر  وحشی  و  اهلی  پستانداران 

(Haggag et al, 2015  .)  چه با توجه به متنوع بودن    اگر

عالیم بالینی و دشواری در اثبات آزمایشگاهی آن، بیماری  

 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران  ،  شهرام ملکی :    مسئولنویسنده *

E-mail: maleki.sh@lu.ac.ir

© 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the 

terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 

license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 

تر مورد بررسی  به ویژه در کشورهای در حال توسعه کم

-های بیماریبه دنبال  اسپیروکت لپتوسپیروز      گیرد.قرار می

انسان و دام  بروز و  اینتروگانس    توسپیرالپزای جنس   بین 

بیماری  لپتوسپیروز    .است مشترک   جمله  شغلی  از  های 

می درگیر  محسوب  که  افرادی  و  بخششود  در  های  کار 
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دامپروری و جنگلکشاورزی،  کشتارگاه  در هستند  داری  ، 

باالتری    ,Adler & Moctezuma)باشند  میمعرض خطر 

2010; Benkirane et al, 2016.)  

بدون عالمت بالینی خاصی رخ   در اسب لپتوسپیروز عموماً

  (، اگر Pikalo et al, 2016; Simbizi et al, 2016دهد )می

شامل  وجود  چه   بالینی  مثلی  اختالالتتظاهرات   ، تولید 

زایی، مرگ و میر نوزادان ، جذب رویانی، مردهجنین  سقط

مختلف گزارش  های ضعیف در مطالعات اسب کره  و تولد 

   (. Hamond et al, 2015; Simbizi et al, 2016شده است )

شده شناخته  از  آلودگی  یکی  دنبال  به  که  اختالالت  ترین 

یا   یوویت راجعه  ،تواند رخ دهدلپتوسپیرایی در اسب می

درد ( Equine Recurrent Uveitis)اسب    ایدوره  چشم 

همچنین مطالعات نشان    (.  Whitwell et al, 2009)   باشدمی

اسب  علیه  داده  بر  مثبت  سرمی  واکنش  دارای  های 

مختلف   دچار    اینتروگانس  لپتوسپیرا سرووارهای  مرور  به 

های  و اختالل در توان ورزشی اسب گشته  کاهش عملکرد  

   (.Hamond et al, 2012شود )می مشاهده ای مسابقه

  جهان، پومونازای اسب در  های بیماریترین سرووارشایع

)و   است   & Haggag et al, 2015; Aielloگریپوتایفوزا 

Moses, 2016 .)    شایع التین  آمریکای  سرواردر   ،ترین 

  ،در آفریقای جنوبی  (Pinto et al, 2017هموراژیه )وایکتر

 ( آسیاSimbizi et al, 2016براتیسالوا  جنوب  در  و   )،  

( میThangapandiyan et al, 2018آسترالیس   باشد. ( 

-رایجاست  مطالعات صورت گرفته در ایران نیز نشان داده  

تک   و  اسب  در جمعیت  مشاهده شده  ترین سرووارهای 

هموراژیه  وتایفوزا، پومونا، ایکتر سمیان شامل هارجو، گریپو 

 ,Hassanpour & Safarmashaei)   باشدمی کانیکوال    و

2012; Khoushesh et al, 2012; Ramin et al, 2013; 

Maleki et al, 2015; Haji Hajikolaei et al, 2016; 

Stankeviciene et al., 2016 .) 

روش تشخیص  از  جهت  مختلفی  آزمایشگاهی  های 

می  استفاده  رایجلپتوسپیرا  از  یکی  که  و  شود  ترین 

روش آگلوتیناسیون   هایپرکاربردترین  آزمون  موجود 

است.  MATمیکروسکوپی ) افزایش    (  بیماری  ابتدای  در 

IgM    سپس مرور  و  می  IgGافزایش  به  در که    دهد رخ 

آزمایش آگلوتیناسیون    تری دارد.  بقای بیش  IgMمقایسه با  

ایمونوگلوبولین   دو  ردیابی ذکر شده  میکروسکوپی هر  را 

شود نتیجه   100آزمون باالتر از  چه تیتر این    کند و چنانمی

  (. Constable et al, 2017گردد ) مثبت تلقی می

استان لرستان به لحاظ اقلیم و هواشناسی یک استان چهار  

این      دارای آب و هوای متنوعی است.  باشد کهمیفصل  

از شرق به غرب استان کامالً از شمال به جنوب و   تنوع 

است.   استان    محسوس  شهرهای  در  شده  ثبت  اختالف 

از   بیش  دمایی  مطلق  حداقل  و  حداکثر  بین   80لرستان 

و   47/ 4حداکثر دمای ثبت شده  گراد است. سانتی یدرجه

این     است.  گرادسانتی  یدرجه   -35حداقل دمای ثبت شده  

با   از میلی  550-600بارش ساالنه  میانگین  استان  لیتر بعد 

بارشاستان پر  مازندران  و  گیالن  کشور  های  استان  ترین 

مراتع فراوان و بارندگی مناسب، امکان    شود.  محسوب می

 است.   پرورش دام و کشاورزی را در این منطقه فراهم نموده

دامپروری و  از دیرباز از همین رو پیشه سنتی مردم لرستان 

بوده  آما  بر    .است  کشاورزی  جهاد  راساس  سازمان  های 

جمعیت دامی استان لرستان شامل    1396کشاورزی در سال  

-راس دام سنگین می  247000راس دام سبک و    2680000

راس را اسب و سایر    2000اشد، که از این بین بیش از  ب

  شوند. شامل میتک سمیان 

و  مهم بیماری  بروز  در  محیطی  خطر  فاکتورهای  ترین 

،  وبافزایش آلودگی سرمی شامل آب و هوای گرم و مرط

های مرطوب و  های راکد با اسیدیته خنثی، زمینوجود آب

های سنگین باران و حضور جوندگان وحشی  لجنی، بارش

دام زندگی  محیط  در  موش  میو  اهلی  باشد  های 

(Constable et al, 2017  .)   مطالعه از  اصلی    ی لذا هدف 

حاضر بررسی جامع در خصوص شدت واکنش سرمی در  

استان   سمیان  تک  سرووارهای  لرستان  جمعیت  تعیین  و 

و  پراکندگی  در  سمیان  تک  احتمالی  نقش  تا  است  بومی 

مشخص   آلودگی  این  .  شودگسترش  به  توجه  که    با 

در  کشورمان  و  جهان  سطح  در  اندکی  بسیار  مطالعات 

االغ    اینتروگانس  لپتوسپیرا  با  سرمیآلودگی  خصوص   در 

(Haji Hajikolaei et al, 2005; Hassanpour & 

Safarmashaei, 2012; Benkirane et al, 2016; 
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Alvarado-Esquivel et al, 2018  )  شده انجام  قاطر  و 

(Hassanpour & Safarmashaei, 2012; Ramin et al, 

گیری لحاظ  های تک سمی نیز در نمونه(، این گونه2013

اهلی   انهای تک سمیشد تا وضعیت آلودگی در تمام گونه

دهیم.   قرار  بررسی  مورد  این    را  فرعی  هدف  همچنین 

و  محیطی  خطر  فاکتورهای  برخی  نقش  ارزیابی  مطالعه 

  لپتوسپیرا میزبانی در نوسان آلودگی سرمی بر علیه باکتری  
 باشد.  می اینتروگانس

 

 مواد و روش کار 

زمانی بود که از دو نوع  -این پژوهش یک مطالعه مقطعی     

به منظور  های اقلیمی و میزان واکنش سرمی(  )فراسنجهداده  

بررسی ارتباط بین عوامل و عناصر اقلیمی با میزان آلودگی  

اینتروگانسسرمی بر علیه   در تک سمیان استان    لپتوسپیرا 

نمود.   استفاده  دمای  فراسنجه  لرستان  شامل  اقلیمی  های 

بارش   و  نسبی  رطوبت  دریا،  سطح  از  ارتفاع  به محیط، 

هواشناسی  کل    یصورت میانگین ماهانه و ساالنه از اداره

همچنین با استفاده    ،استان لرستان و بانک اطالعاتی این اداره

 آماری استان لرستان اخذ و ثبت گردید.  یاز سالنامه

علیه       بر  سرمی  واکنش  ارزیابی  منظور  لپتوسپیرا  به 

به صورت تصادفی تعدادی از مراکز پرورش    اینتروگانس

های مختلف و مناطق جغرافیایی استان  اسب در شهرستان

نمونه )جهت  گردید  انتخاب  اسب  از   (. Table 1گیری 

های  همچنین با مراجعه به برخی روستاهای توابع شهرستان

به ظاهر سالم مشخص و   قاطرهای  مختلف استان االغ و 

با مراجعه به مراکز پرورش اسب    در ادامه  انتخاب گردید.  

استان جمعاً    راس تک سمی شامل:   327از    و روستاهای 

نریان(    75راس مادیان و    148راس اسب )  223 از راس 

راس دو خون،    73راس نژاد عرب،    98)نژادهای مختلف  

  32راس قاطر )  46راس تروبرد(،    19راس نژاد کرد و    33

راس ماده و   37غ )راس اال 58راس نر( و  14راس ماده و 

دندانی   21 فرمول  برحسب  سن  تعیین  از  پس  نر(  راس 

(Dacre et al, 2008; Rezazadeh & Javidi-Brazandeh, 

هیچ کدام     گیری شد.اقدام به نمونه  یتجنسثبت  ( و  2010

نمونه مورد  روستاهای  و  اسب  پرورش  مراکز  گیری  از 

علیه    یسابقه بر  اینتروگاواکسیناسیون  را   نسلپتوسپیرا 

دام از  فقط  و  هیچ  نداشتند  فاقد  و  سالم  ظاهر  به  های 

تاریخچه یا عالمت بالینی مبنی بر لپتوسپیروز شامل سقط،  

فوتوفوبیا،  مرده )هایپوپیون،  چشمی  اختالالت  زایی، 

های خون نمونه  شد.  گیری میکراتیت، کونژکتویت( نمونه 

سرنگ  توسط  و  وداجی  ورید  )پارس  میلی  10  از  لیتری 

لولهخا و  ایران(  ماده  یور،  فاقد  انعقاد   یآزمایش  ضد 

گردید.  جمع به  نمونه  آوری  یخ  کنار  در  خون  های 

و   منتقل  لرستان  دانشگاه  دامپزشکی  بیمارستان  آزمایشگاه 

  10پس از گذشت زمان الزم جهت ایجاد لخته، به مدت  

های سرم پس از نمونه  سانتریفیوژ شد.    g  3000دقیقه در  

استخراج به درون میکروتیوب منتقل و تا زمان انجام آزمون  

 یدرجه  -21یزر با دمای  آگلوتیناسیون میکروسکوپی در فر

 گراد نگهداری شدند. سانتی

 
Table 1: Details of the meteorological components (mean ± standard error), geographical location of the 

studied cities, and number of tested animals in Lorestan province (main synoptic stations and airport of 

Lorestan Meteorological Department) 

District 

Annual 

rainfall 

(mm) 

Altitude 

(m) 

Air 

Temperature 

 (°C) 

Relative 

 humidity 

(%) 

Location No. of tested animals 

  Horse Mule Donkey 

Borujerd 591.6 1499 15.96±2.74 40.85±4.07 North 40 11 14 

Khorramabad 563.9 1148 17.78±2.71 42.4±5.5 Center 72 10 16 

Selseleh 619.3 1567 13.34±2.35 53.52±2.74 Northeast 55 10 15 

Kuhdasht 432.2 1198 17.17±2.66 46.55±6.03 West 56 15 13 

Overall - - - - - 223 46 58 
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آلودگی،       سطح  بررسی  منظور  به  نمونهبه  سرمی  های 

تحقیقاتی   دانشکده  اینتروگانس  لپتوسپیراآزمایشگاه    یدر 

حضور   ردیابی  برای  و  ارسال  تهران  دانشگاه  دامپزشکی 

شامل:    leptospira intrrogansسرووار    7بادی بر علیه  آنتی

Australis،Ballum   ،Canicola  ،Grippotyphosa  ،

Hardjo  ،Icterohaemorrhagiae    وPomona   روش به 

MAT    .جهت انجام    مورد بررسی قرار گرفتMAT    ابتدا

  1:50( رقت PBSبا استفاده از محلول بافر نمکی فسفات )

میکرولیتر   10های سرمی مشکوک تهیه و در ادامه از نمونه

آنتی از  از  آماده هر یک  با  ژن  از    10سرووارها  میکرولیتر 

  1:100مخلوط و رقت نهایی    1:50نمونه سرم دارای رقت  

دقیقه در دمای   90ماده شده به مدت آمحلول  . حاصل شد

به    گذاری شد و پس از آن گراد گرمخانهسانتی  یدرجه  30

  x100میکروسکوپ زمینه تاریک و با بزرگنمایی    ی وسیله

نترل منفی و کنترل آنتی در صورتی که ک     گردید.بررسی  

ژن، فاقد آگلوتیناسیون بودند اما کنترل مثبت آگلوتیناسیون  

نشان می4 را  نمونه+  میداد،  قرار  قرائت  مورد    گرفتند.ها 

اجرام  درصد    25  چنانچه میدان از  هر  در  باکتریایی 

+ )منفی(، و اگر  1شدند، نتیجه  آگلوتینه می  میکروسکوپی

شدند به اجرام باکتریایی آگلوتینه میدرصد    100و    75،  50

-+ )مثبت( در نظر گرفته می4+ و  3+ )مشکوک(،  2ترتیب  

مورد  اول    ی مرحلههای مثبت  بعدی نمونه  یدر مرحله  .  دش

های سرمی  عیارسنجی قرار گرفته و برای این منظور رقت 

تا   برابر  آنتی  1:400دو  تیتر  و    هاینمونهنهایی  بادی  تهیه 

 گردید. می، تعیین مثبت 

، بروجرد،  سلسلهآّباد،  )خرمشهرستان    4حاضر    یدر مطالعه

نمونهکوهدشت(   لرستان جهت  بر  استان  انتخاب و  گیری 

 17تر از حسب میانگین ساالنه دمای محیط به دو گروه کم

سلسیوس؛ بر حسب ارتفاع از سطح    یدرجه  17و باالتر از  

متر؛ از    1200تر از  و بیش  1200تر از  دریا به دو گروه کم

 43و باالتر از    43از    ترپاییننظر رطوبت نسبی به دو گروه  

تر از  درصد و از نظر میانگین ساالنه بارش به دو گروه کم

بندی و سپس از نظر  طبقه  مترمیلی  570تر از  و بیش  570

گرفتند.   قرار  مقایسه  مورد  لپتوسپیروز  جزئیات    شیوع 

های مورد بررسی به تفکیک در  های آماری شهرستانمولفه

Table 1   .قابل مشاهده است 

به وسیله )نرم  ینتایج  آماری   MedCalc Statisticalافزار 

Software, V. 15.11.4; MedCalc Software bvba, 

Belgium; Analyse-it software for Excel, V. 4.80.2, 

Leeds, UKهای  ( با کمک آزمونChi-Square    وFisher's 

exact    وجود اختالف بین متغیرهای مختلف  جهت تعیین

معنی سطح  در  قرار    درصد  5داری  آماری  بررسی  مورد 

شانس    گرفت.   نسبی  Odds ratio)نسبت  خطر  و   )

(Relative risk  آلودگی سرمی با  (    95اطمینان    فاصلهنیز 

 محاسبه شد. MedCalcافزار با استفاده از نرم درصد

 

 نتایج  

میزان واکنش سرمی در  حاضر نشان داد   ینتایج مطالعه    

مورد    41درصد )  18/ 38اسب، قاطر و االغ به ترتیب برابر با  

  3/ 45راس( و    46مورد از    5درصد )  10/ 87راس(،    223از  

( از    2درصد  می  58مورد  بین    (=0P/ 03)  باشدراس(  و 

های مختلف تک سمیان از نظر آلودگی سرمی اختالف گونه

نشان    Table 2و نتایج  ارزیابی آماری    .  آماری وجود دارد

درصد و    9/ 76های نر  داد فراوانی واکنش سرمی در اسب 

اما در قاطر و االغ    درصد است،  24/90های ماده  در اسب 

علیه   بر  سرمی  واکنش  از  مثبتی  مورد  سرووارهای  هیچ 

نشد    اینتروگانس  لپتوسپیرا مختلف   دیده  نر  جنس  و  در 

های مختلف تک  مشخص شد بین جنس نر و ماده در گونه

معنی اختالف  آماری  نظر  از  دارد  سمی  وجود  داری 

(0001 /0P< .) 
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Table 2: Relative and absolute frequency of serum contamination with different Leptospira introgans 

serovars and infection antibody titer based on sex, percentage of positive cases and studied population in 

Lorestan province 

               Prevalence 

Serovar                      

Male (n=110) Female (n=217) Overall (n=327) Percentage 

of positive 

cases 
Number Percentage Number Percentage Number Percentage 

Horse*  

Icterohaemorrhagiae 0 0 5 13.51 5 1.52 12.19 

Balum 0 0 1 2.7 1 0.3 0.2 

Pomona 0 0 1 2.7 1 0.3 0.2 

Hardjo 1 25 4 10.81 5 1.52 12.19 

Canicola 2 50 17 45.94 19 5.81 46.34 

Grippotyphosa 1 25 9 24.32 10 3.06 24.39 

Overall 4 100 37 100 41 12.54 100 

1:100 2 25 29 78.38 31 9.48 75.6 

1:200 2 25 8 21.62 10 3.06 24.4 

Donkey⸸ 

Canicola 0 0 2 100 2 0.6 100 

Overall 0 0 2 100 2 0.6 100 

1:100 0 0 2 100 2 0.6 100 

Mule‡ 

Hardjo 0 0 1 20 1 0.3 20 

Canicola 0 0 3 60 3 0.92 60 

Grippotyphosa 0 0 1 20 1 0.3 20 

Overall 0 0 5 100 5 1.52 100 

1:100 0 0 4 80 4 1.22 80 

1:200 0 0 1 20 1 0.3 20 
* Australis serovar infection was not found in horses. 

⸸ Infection to Australis, Icterohaemorrhagiae, Balum, Pomona, Hardjo and Grippotyphosa serovars were not found in donkeys. 

Infection antibody titer of higher than 1:100 was not found. 

‡ Infection to Australis, Icterohaemorrhagiae, Balum, Pomona serovars were not found in mules. 
 

 4حاضر به  یبندی تک سمیان در مطالعهبه دنبال گروه    

های مبتال زیر  درصد از اسب   7/ 32گروه سنی مشخص شد  

 10تا    7درصد    24/ 39سال،    7تا    4درصد    7/ 32سال،    4

سن داشتند، در االغ و  سال 10درصد باالی  60/ 97سال و 

سال دیده    10وارد مثبت در سنین باالی  قاطر نیز تمامی م 

های  سال با گروه  7تر از  از این نظر بین گروه سنی کم   شد.  

از   باالتر  معنی  7سنی  آماری  اختالف  داری  سال 

(0001 /0P<  .برقرار بود )  ترین سرووار آلوده  همچنین رایج

سال به ترتیب کانیکوال   10تر از  سمیان بزرگکننده در تک

درصد(   4هارجو )درصد( و  7درصد(، گریپوتایفوزا ) 17)

رگرسیون الجستیک چند متغیره به روش پس روند    بود.  

درصد از    66  نشان داد که جنس، گونه دامی و سن مجموعاً

 کند. تغییرات بیماری را توجیه می 

  لپتوسپیرادر اسب بررسی میزان آلودگی سرمی بر علیه      

های  در اسب مشخص کرد،  در نژادهای مختلف    اینتروگانس

)  6عرب   اسب   14/ 6مورد  تروبرد  درصد(،  مورد    1های 

اسب   2/ 4) کرد  درصد(،  )  4های  در    9/ 8مورد  و  درصد( 

درصد( واکنش مثبت    73/ 2مورد )  30های دو خون  اسب 

و اختالف بین نژادهای مختلف از نظر    وجود دارد  سرمی

معنی سرمی  )آلودگی  است  نتایج      (.>0P/ 0001دار 

نژاد   داد  نشان  الجستیک  از    33/ 54رگرسیون  درصد 

 کند. تغییرات بیماری را توجیه می 

 تک سمیان ترین سرووار آلوده کننده در جمعیت  رایج    

به    اینتروگانس  لپتوسپیرادارای واکنش سرمی مثبت بر علیه  

)ترتیب   کانیکوال  اسب  و  درصد  46/ 34راس؛    19در   )

راس؛    2در االغ )درصد(،    24/ 39راس؛    10گریپوتایفوزا )

قاطر  درصد  100 و  بود. درصد(    60راس؛    3)(    کانیکوال 

در اسب، االغ   آسترالیسهیچ موردی از آلودگی با سرووار  

قا نشد.  و  دیده  سرووارهای    طر  به  آلودگی  همچنین 

ایکترهموراژیه، بالوم و پومونا در قاطر و االغ و نیز هارجو  
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؛ در نتیجه از (Table 2)و گریپوتایفوزا در االغ یافت نشد  

های دامی اختالفی  نظر شیوع سرووارهای مختلف در گونه

نشد ) آلودگی   در خصوص  .  (=0P/ 97دیده  تیتر  ارزیابی 

  2)  4/ 88نشان داد در اسب و قاطر به ترتیب  نتایج  سرمی  

، 1:200ثبت دارای تیتر  درصد موارد م(  5از    1)  20( و  41از  

سرمی   تیتر  دارای  مثبت  نمونه  دو  هر  االغ  در   1:100اما 

 . (Table 2) بودند

دامدسته     موقعیت  بندی  حسب  بر  بررسی  مورد  های 

  از قبیل  عواملینشان داد و هوایی  جغرافیایی و شرایط آب

ها و ارتفاع محل زندگی دام  (=0P/ 005)  دمای ساالنه محیط

  لپتوسپیرا  برعلیه   سرمی  آلودگی  با  (=0P/ 03از سطح دریا )

معنیا  اینتروگانس محیط  اما    داررتباط  نسبی  رطوبت 

(43 /0P=  )( 0/ 35و میزان بارشP=  )ت. نداشداری  اثر معنی  

ابتال و خطر نسبی  آزمون آماری مشخص کرد نسبت شانس  

 ی درجه  17از    ترباالها  هایی که دمای محیط زندگی آندام

: درصد  95اطمینان    فاصله)  2/ 57  به ترتیب   سلیسیوس بود

  –   3/ 93:  درصد  95اطمینان    فاصله)  2/ 24و  (  1/ 35  –  4/ 90

تر  رطوبت نسبی بیشهایی که در مناطق با مبرابر؛ دا (1/ 28

می   43از   زندگی  ترتیب   کردنددرصد    فاصله)  3/ 14  به 

اطمینان    فاصله)  2/ 61و    (1/ 67  –   5/ 88:  درصد  95اطمینان  

هایی که ارتفاع محل دام،  برابر(  1/ 54  –   4/ 43:  درصد  95

آن بود  1400از    ترپایینها  زندگی  دریا  سطح  از  به   متر 

و  (  1/ 61  –  5/ 11:  درصد  95اطمینان    فاصله)   2/ 87  ترتیب 

برابر  (  1/ 54  –  5/ 02:  درصد  95اطمینان    فاصله)  2/ 82

هایی که میزان بارش باران در محیط زندگی و دامتر  بیش

لیتر بود با این که از نظر آماری میلی  570از    تربیشها  آن

  به ترتیب   تر نداشتند اماباران  پر  داری با مناطقاختالف معنی

  1/ 31و    (0/ 70  –  2/ 69:  درصد  95اطمینان    فاصله)  1/ 37

بیش(  0/ 74  –  2/ 35:  درصد  95اطمینان    فاصله) تر  برابر 

رگرسیون الجستیک چند متغییره به    (.  Table 3باشد )می

بارش   و  رطوبت  ارتفاع،  که  داد  نشان  روند  پس  روش 

کند، درصد از تغییرات بیماری را توجیه می  47/ 7  مجموعاً

  8/ 73به تنهایی    محیط  یدمای ساالنهحالی است که    این در

-همچنین بیش  کند.  درصد از تغییرات بیماری را توجیه می

سرووارهای   علیه  مثبت  سرمی  واکنش  لپتوسپیرا  ترین 
به    کوهدشت و    آبادخرم  هایشهرستاندر  اینتروگانس  

با   این   12و    27ترتیب  آماری  مورد دیده شد و اختالف 

دار  شهرهای استان از نظر آماری معنی  دیگر ها با  شهرستان

(0001 /0P<  .بود ) 

 
 

Table 3: Relative and absolute frequency, odd ratio and relative risk (with 95% confidence interval in 

parenthesis) of Leptospira interrogans serum contamination according to different climatic conditions 
                Parameter  

 

Risk factor                    

Frequency (%) 

Odd ratio Relative risk P-value 
Positive Negative Overall 

Temperature (℃) 

>17 

≥17 

 

9 (6.2)  

39 (21.4)  

 

136 (93.8) 

143 (78.57)  

 

145 (44.34) 

182 (55.66) 

2.57 

(1.35-4.9) 

2.24 

(1.28-3.93) 
0.005 

Annual rainfall (mm) 

>570 

≥570 

 

12 (25) 

36 (14.81)  

 

72 (75) 

207 (85.19)  

 

84 (25.68) 

243 (74.32) 

1.37 

(0.7-2.69) 

1.31 

(0.74-2.35) 
0.35 

Relative humidity (%) 

>43 

≥43 

 

31 (19.02) 

17 (10.36)  

 

132 (80.98) 

147 (89.63)  

 

163 (49.85) 

164 (50.15) 

3.14 

(1.67-5.88) 

2.61 

(1.54-4.43) 
0.43 

Altitude (m) 

>1400 

≥1400 

39 (21.43) 

8 (5.52) 

143 (78.57) 

137 (94.48) 

182 (54.13) 

145 (45.87) 

2.87 

(1.61-5.11) 

2.82 

(1.52-5.01) 
0.03 
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 بحث 

امروزه در نقاط مختلف جهان از اسب، االغ و قاطر به      

شود استفاده میمنظور مسابقات ورزشی، سواری و باربری  

(Stankevicie et al, 2016  و انسان  بین  کلی  طور  به  و   )

های مختلف تک سمیان اهلی ارتباط نزدیکی برقرار گونه

همین مسئله باعث شده تا خطر احتمالی انتقال اجرام     است.

از   اینتروگانس  لپتوسپیراهای پاتوژن  عفونی از جمله باکتری

به همین منظور      شود.   تک سمیان به انسان همواره احساس

که به عنوان   MATهای تشخیصی مانند  استفاده از آزمون

آزمون سرولوژیکی استاندارد و اختصاصی برای مطالعات 

جهت تعیین آلودگی سرمی در اپیدمیولوژیکی شناخته شده،  

سمیان   )تک  است  ارزشمند   ;Cole et al, 1973بسیار 

Constable et al, 2017  .) 

درصد    3/ 45و    10/ 87،  18/ 38مطالعه به ترتیب  در این      

گیری واکنش سرمی  های مورد نمونهاز اسب، قاطر و االغ

مطالعات مختلف نشان داده شیوع واکنش    مثبت داشتند.  

اهواز،  تبریز،  در  بررسی  تحت  اسبان  جمعیت  در  سرمی 

،  41/ 05به ترتیب برابر با    آبادو خرم  تهران  ، ارومیه،اردبیل

)  7/ 62و    15/ 13،  12/ 3،  7/ 77،  27/ 88  Hajiدرصد 

Hajikolaei et al, 2005; Hassanpour & Safarmashaei, 

2012; Khoushesh et al, 2012; Ramin et al, 2013; 

Maleki et al, 2015;تحت بررسی   های(، در جمعیت االغ

اهواز   ترتیب  در  به  تبریز   Haji)درصد    41/ 25  و  40و 

Hajikolaei et al, 2005; Hassanpour & Safarmashaei, 

  9/ 6و    30  و ارومیه به ترتیب   تبریزو نیز در قاطر در  (  2012

 Hassanpour & Safarmashaei, 2012; Ramin et)درصد  

al, 2013  )  .در  بررسی  است گرفته  صورت  دیگر  های 

درصد   27درصد، سوئد    13/ 5هندوستان  کشورها از قبیل  

استرالیا   این مسئله  بوده  آلوده  درصد تک سمیان    35و  و 

می جهان  نقاط  اکثر  در  آلودگی  وجود  از   باشد حاکی 

(Baverud et al, 2009; Wangdi et al, 2013; Seshagiri 

et al, 1985.)    این به  توجه  به    با  نسبت  قاطر  االغ و  که 

-های پرورش اسب نگهداری میهایی که در باشگاهاسب 

بیش تماس  و  شوند،  مراتع  در سطح  احشام  سایر  با  تری 

تری به جهت قرار گرفتن در  روستا دارند لذا شانس بیش

 Haji)اجرام لپتوسپیرایی به صورت طبیعی دارند  معرض  

Hajikolaei et al, 2005  )  این انتظار وجود دارد که نرخ  و

آن در  باالتر  آلودگی  مطالعه  ،باشدها  در  بر  یاما    حاضر 

رسد علت احتمالی آن پایین عکس شده است و به نظر می

بودن جمعیت االغ و قاطر مورد بررسی در مقایسه با اسب  

حاضر در استان لرستان مشخص    ینتایج مطالعه  باشد.  می

مختلف   سرووارهای  علیه  بر  سرمی  واکنش  شیوع  کرد 

مورد    در تک  لپتوسپیرا با سایر  سمیان  مقایسه  در  بررسی 

پایین مطالعه  همان  و  تر است مناطق کشور  در  که    ی طور 

روی   بر  پذیرفته  صورت  اسب   105قبلی  از  های  راس 

خرم لرستان(  اد  بآّشهرستان  استان  بود )مرکز  شده  انجام 

( برآورد  Maleki et al, 2015درصد )  7/ 62میزان آلودگی  

سزایی در ه  نقش ب  گردید؛ لذا تک سمیان در استان لرستان

  پر خطر های دامی پراکنش آلودگی نداشته و به عنوان گونه

 .شوندان محسوب نمیدر انتقال آلودگی به انس

سرمی  بررسی  نتایج       شیوع  کرد  ثابت    لپتوسپیراحاضر 
معنی  اینتروگانس شکل  به  ماده  جنس  از در  باالتر  داری 

در این خصوص نتایج به دست آمده در   جنس نر است.  

در  و همکاران    Langoniاستان لرستان در مطابقت با نتایج  

سال    Safarmashaeiو    Hassanpour،  2004سال   در 

2009، Maleki     همکاران سال  و  و    2013در 

Thangapandigan    همکاران سال  و  در   2018در  نیز  و 

با   همکاران    Haji Hajikolaeiمغایرت  سال  و  ،  2005در 

Ramin    و    2013در سال  و همکارانAlvardo-Esquivel  

 بود.   2018در سال و همکاران 

نتایج مطالعات مختلف نشان داده با افزایش سن، شیوع      

باال   اینتروگانس  لپتوسپیرابر علیه  واکنش سرمی در اسب  

در   (.  Park et al, 1992; Williams et al, 1994رود )می

حاضر نیز موید این نکته بود که   یاین زمینه نتایج مطالعه

اسب   85/ 36 از  درصد  بزرگتر  واکنش   7های  دارای  سال 

آماری  ارتباط    وجود  ینشان دهندهو    باشندمی سرمی مثبت  

است.بین   سمیان  تک  در  بیماری  سرمی  شیوع  و     سن 

های تروبرد و استانداربرد در  سرولوژیکی در اسب   یمطالعه
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ایالت انتاریو کانادا نشان داد با افزایش سن آلودگی سرمی  

  Baverudمطالعه  (. Constable et al, 2017رود )باالتر می

در سوئد مشخص کرد در اسبان    2009در سال  و همکاران  

درصد و   1/ 7سال میزان آلودگی سرمی    2گروه سنی زیر  

درصد است و با    19/ 2سال    15ی  در اسبان گروه سنی باال

نتایج این    شود.  افزایش سن بر شدت آلودگی افزوده می

با  مطالعه   همکاران    Langoniهمسو  سال  و  و    2004در 

Kitson-Piggot    با   1987در سال  و همکاران و در تضاد 

 Maleki  ،2005در سال  و همکاران    Haji Hajikolaeiنتایج  

همکاران   سال  و  و    Alvardo-Esquivelو    2013در 

و   Ramin  یهمچنین مطالعه  بود.    2018در سال  همکاران  

سال  همکاران   و   Hassanpour  نیز  و   2013در 

Safarmashaei    سال نمودند  ،2009در  چه    اگر  گزارش 

ی برقرار  داری بین سن و آلودگی سرماختالف آماری معنی

سال و    12تا    7سنی    یرده، اما اکثر موارد مثبت در  نیست 

ترین علت وجود اختالف آماری محتمل  .  سال است   6تا    3

از   ناشی  با باال رفتن سن  آلودگی سرمی  افزایش میزان  و 

تر دام در سطح مرتع و محیط با فاکتورهای  برخورد بیش

باشد، به خطر مسبب بیماری و افزایش شانس آلودگی می

بیان  که  و  نحوی  محیطی  فاکتورهای  اهمیت  پر  نقش  گر 

 میزبانی در میزان آلودگی سرمی است. 

و       سرمی  واکنش  فراوانی  بین  ارتباط  خصوص  در 

نژادهای اسب، نتایج این مطالعه نشان داد به ترتیب باالترین 

ترین آلودگی درصد( و پایین  30آلودگی در نژاد دو خون )

مطالعات      درصد( است.   2تر از  های تروبرد )کمدر اسب 

است  پرداخته  نژاد  و  آلودگی  بین  ارتباط  به  در    .  اندکی 

آباد صورت پذیرفته بود،  که در شهرستان خرم  قبلیبررسی  

بیان اسب نتایج  در  آلودگی سرمی  بودن  باالتر  دو  گر  های 

 ,.Maleki et alخون در مقایسه با سایر نژادهای اسب بود )

2015)  .  Haggag    دادند    2015در سال  و همکاران نشان 

دارای   baladyهای نژاد عرب و  درصد کره اسب   63و    43

لپتوسپیرا هارجو هستند. به  در مطالعه    آلودگی سرمی  ای 

های تروبرد  کره جنوبی مشخص کرد میزان آلودگی در اسب 

 Jung et)  درصد است   31/ 1و    23/ 2ها به ترتیب  و پونی

al, 2009)  .    همچنینTadich    در    2016سال  و همکاران در

در اسب  آلودگی سرمی  میران  مقایسه  به  های رسته  شیلی 

های باربر پرداختند و نتایج حاکی  تشریفات ارتش و اسب 

(  23/ 31در مقابل    30/ 63های باربر ) از آلودگی باالتر اسب 

( در سوئد میزان آلودگی  2009و همکاران )  Baverud  بود.  

اسب  در  علیه  سرمی  بر  استانداربرد  و  تروبرد  نژاد  های 

کردند و  بررسی  را  براتیسالوا  و  ایکتروهموراژیه  سرووار 

درصد اسبان تروبرد و    8/6و  5/ 8نتایج نشان داد به ترتیب 

دارای آلودگی بر علیه  اسبان استانداردبرد  درصد    8/ 7و    6/ 6

بودند.   براتیسالوا  ایکتروهموراژیه و  نظر    سرووارهای  به 

رسد نژاد به صورت مستقیم در میزان آلودگی اثرگذار نمی

نحوه قبیل  از  مواردی  نقش  اما  رعایت    یباشد  مدیریت، 

تواند به صورت غیرمستقیم  بهداشت و سیستم پرورش می

باعث این اختالف شود که در مطالعات دیگر به آن اشاره  

( است   ;Lees and Gale, 1994; Jung et al, 2010شده 

Baverud et al, 2009  .)    لذا با توجه به این که نژاد نزدیک

این    34به   کند،  می  توجیه  را  بیماری  تغییرات  از  درصد 

های دو خون دیده شده  تر که در اسبمیزان آلودگی بیش

تیمارداری   تر و به تبع آناز ارزش مادی کمتواند ناشی می

 هاتر به مسائل بهداشتی و مدیریتی آنتر و توجه کمضعیف

ارزشمند   و  خالص  نژادهای  با  مقایسه  که  در  چرا  باشد، 

  76گیری )های دو خون مورد نمونهبخش زیادی از اسب 

مطالعه در  سوارکاری    یدرصد(  باشگاه  به  متعلق  حاضر 

نمونه مورد  مناطق  توابع  روستاهای  در  و  گیری  نبوده 

 کردند. روی مراتع زندگی می برشدند و نگهداری می

  ترین دهد رایجنشان میتحقیقات بر روی تک سمیان      

آلوده در اسب سرووارهای  ایران  کننده    ،هارجو شامل  های 

ایکترپومونا،   کانیکوال  وگریپوتایفوزا،  و   Haji)هموراژیه 

Hajikolaei et al, 2005; Hassanpour & Safarmashaei, 

2012; Ramin et al, 2013; Maleki et al, 2015; Haji 

Hajikolaei et al, 2016)االغ در  مکزیک    ؛  در 

 Alvardo-Esquivel)  کانیکوالسجرو و  هموراژیه،  وایکتر

et al, 2018)  ،  آسترالیس و  جاوانیکا  مراکش  شمال  در 

(Benkirane et al, 2016 التین آمریکای  در   ،)

(، در آذربایجان غربی Pinto et al, 2017هموراژیه ) وایکتر
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 Haji Hajikolaei etگریپوتایفوزا )در االغ و قاطر و اهواز 

al, 2005; Hassanpour & Safarmashaei, 2012  ) .است 

ترین سروواره آلوده کننده در غالب   حاضر  یاما در مطالعه

و گریپوتایفوزا با    درصد  46/ 34اسب به ترتیب کانیکوال با  

و همچنین درصد    60با  ، در قاطر کانیکوال  درصد  24/ 39

سرووار   تنها  االغ    بود. (  درصد  100)کانیکوال    موجوددر 

  باشدترین میزبان نگهدارنده سرووار کانیکوال سگ میمهم

(Andre-Fontaine, 2004 ،) د ارتباط بین رسلذا به نظر می

تک سمیان و سگ باعث شده تا این سرووار به تک سمیان  

یید یا رد این یافته أ، اما جهت تمنتقل و دچار آلودگی شوند

آلودگی سرمی در سگ الگوی  بررسی  به  های ولگرد نیاز 

 باشد.  استان لرستان می 

جهان به نقش شرایط  برخی از مطالعات انجام شده در      

بوم و  بیماری  جغرافیایی  شیوع  و  پراکندگی  در  شناسی 

پرداخته ) لپتوسپیروز   ,Ward, 2002; Ghneim et alاند 

2007; Benkirane et al, 2016; Alvardo-Esquivel et al, 

راس تک سمی    140ای در مکزیک از  در مطالعه  (.  2018

و   کوهستانی  مناطق  در    54در  درهراس  کم  مناطق  و  ای 

ان داد شیوع آلودگی در گیری شد که نتایج نش ارتفاع نمونه

معنیمناط شکل  به  ارتفاع  کم  باالتر  ق  درصد(    87)داری 

-همچنین مطالعه    .(Alvardo-Esquivel et al, 2018)  است 

در ا لپتوسپیروز  شیوع  کرد  مشخص  مراکش  شمال  در  ی 

مناطق پست باالتر از مناطق مرتفع است و علت این پدیده 

بودن شرایط جغرافیایی   نامناسب  بقای    –را  برای  اقلیمی 

دانستند   اینتروگانس  لپتوسپیرا مرتفع  و  سرد  مناطق  در 

(Benkirane et al, 2016  .)  ایاالت   یمطالعه در  دیگری 

بر روی سگ ثابت کرد فراوانی واکنش سرمی در  متحده و

های مناطق  های مناطق مرطوب ساحلی باالتر از سگسگ

مرتبه    2/ 25شهری است و شانس ابتال در مناطق ساحلی  

 Jungدر کره جنوبی    (.  Ghneim et al, 2007تر بود )بیش

نشان دادند میزان آلودگی سرمی   2010و همکاران در سال  

تر از پاییز و تابستان است  ها در بهار و زمستان پاییناسب 

باکتری   بقای  شانس  افزایش  در  را  اختالف  این  علت  که 

زمانی طوالنی تر در آب    ی برای دوره  اینتروگانس  لپتوسپیرا

دانستند.  تابستان  و  پاییز  فصول  مرطوب  و  گرم  هوای   و 

دمای محیط و بارش    حداقل و حداکثره  الزم به ذکر است ک 

بررسی   تحت  مناطق  در  همکاران    Jungباران  سال و  در 

  2139/ 8گراد و  سانتی   یدرجه   13/ 3-5/16به ترتیب    2010

تر و پایین  10باالتر از  محیط  دمای    متر بود.  میلی  1212/ 3  –

)بهینهسانتی  یدرجه  35از   دما  گراد    ی درجه  28ترین 

دامنهمناسب   گراد(سانتی تکثیر    یترین  و  بقا  برای  دمایی 

به      .(Constable et al, 2017باشد )اجرام لپتوسپیرایی می

بر دمای    ارتفاع از سطح دریاچون با کاهش  رسد  نظر می

شود به صورت غیرمستقیم ارتفاع از سطح هوا افزوده می 

اما     ثر باشد.ؤ دریا باعث شده تا بر روی آلودگی سرمی م

تر از  میزان بارش ساالنه باران در مناطق تحت بررسی کم

می انتظار  که  است  سرمی  مقادیری  آلودگی  روی  بر  رود 

نشان  در استان لرستان  حاضر    ینتایج مطالعه  اثرگذار باشد.  

وداد دریا  سطح  از  ارتفاع  چون  عواملی  ساالنه    ،  متوسط 

محیط  مت  دمای  استأکه  آن  از  آلودگی  بر    ثر    سرمی نرخ 

و به عنوان فاکتورهای خطر در افزایش شانس شته  اثرگذا

اما میزان    ندآیبه شمار می  نتروگانسیا  لپتوسپیرا   آلودگی به

ثر از آن  أبارش ساالنه باران و رطوبت نسبی محیط که مت

اپیدمیولوژی  در  محیطی  خطر  فاکتور  عنوان  به  است 

نمی محسوب  لرستان  استان  در  این  در    .  شودلپتوسپیروز 

-Alvardo  در مطابقت با نتایج  خصوص نتایج این مطالعه

Esquivel    سال  و در  و   Benkiraneو    2018همکاران 

نتایج    2016همکاران در سال   در   Wardو در مغایرت با 

 بود.  2002سال 

  

 تشکر و قدردانی

نویسندگان      را دارا هستیم.  گیری ما را یاری نمودند همکارانی که در مراحل نمونهتمام  اسبداران و  مراتب تشکر و قدردانی از      
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Abstract 

    Environmental and hosts risk factors are considered as two essential elements in 

epidemiological studies of infectious diseases. The severity of the infection and also the chance 

of transmission of pathogenic Leptospira interrogans bacteria from herbivores to humans have 

always been exposed to environmental and hosts risk factors. This study aimed to investigate 

the presence of serum reaction in the equid's population of Lorestan province and the 

determination of native serovars as well as evaluation of the role of environmental and host 

factors on seroprevalence. A total of 327 equids including 223 horses, 46 mules, and 58 donkeys 

were sampled and sera samples evaluated against 7 different Leptospira interrogans serovars. 

Geographical location and environmental conditions of sampled areas were recorded to be used 

in statistical surveys. The results showed that the serum positive reaction rate in horses, mules, 

and donkeys was 18.38, 10.87 and 3.45%, respectively. Host risk factors such as sex, age, and 

breed were effective on serum response rate and a significant difference was found. Canicola 

serovar with 46.34, 100 and 60% infection in horses, donkeys, and mules, respectively was the 

most common infective serovar; but a significant difference was not observed between animal 

species. Also, the results indicated that annual temperature of the environment and altitude at 

sea level of sampled location have a significant effect on seroprevalence of leptospirosis, but 

relative humidity and annual rainfall did not have a significant effect. Results of the current 

study proved that infection with Leptospira interrogans, although in Lorestan province is less 

severe than in other parts of the country, the most important native serovar of this region is 

canicola. 
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