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  اروميه انندسرم خون گاو و گوسف در لپتوسپيراهاي ضد  پادتنجستجوي 
  

  5نيرام و سينا 4مسعوديامير ، 3يقهرمانپريا ، 3ززادهيعزفريد ، 2پور عبدالهغالمرضا ، *1رامين عليقلي

  
 6/9/91: تاريخ پذيرش      20/10/90:  تاريخ دريافت

  
  خالصه

مختلفي از وقوع  ياه تا كنون گزارش بوده كهاز حدود نيم قرن پيش  دامترين بيماري مشترك بين انسان و ايعلپتوسپيروز يكي از ش    
 مذكورجمعيت بين حاكي از افزايش شيوع آن در  ايران نقاطبررسي انجام شده در بسياري از   .شده است گزارش هامادآن در انسان و 

نمونه براي اين منظور   .بوداروميه  در هاو گوسفند هاگاودر  الپتوسپير سرولوژيكميزان شيوع  تعيينهدف از مطالعه حاضر  . ستا
هاي خون با روش استاندارد سرم  .هاي خون گرفته شد نمونهكشتارگاه اروميه  درراس گوسفند  166راس گاو  و  203تعداد خون از 

ها با آزمايش آگلوتيناسيون نمونه  .گراد نگهداري شدند درجه سانتي -20دماي سرولوژيك در  ياه نجام آزمايشزمان اجدا و تا 
در   .ندشدارزيابي  ، ايكترهموراژيه و بالومكانيكوال، هارجو، گريپوتيفوزا، پوموناهاي ه از سروتيپو با استفاد) MAT(ميكروسكوپي 

واكنش سرمي مثبت ها ميش% 25ها و قوچ% 3/18گاوهاي ماده، % 5/40گاوهاي نر، % 8/33گوسفندها شامل % 3/19گاوها و % 36 مجموع
هارجو و % 4/8گريپوتيفوزا و % 8/13پومونا، % 7/22در بين واكنش سرمي مثبت گاوها،   .زنده لپتوسپيرا را نشان دادند انواع سرميبه 

و  1:200 عيار% 6/26و  1:100 عيار ،گاوهاي مثبت %2/18ميزان   .كانيكوال بودند% 1/7پومونا و % 2/26زا، گريپوتيفو% 7/66گوسفندها 
به % 9/5، سروواريك  آلودگي به% 6/28در بين گاوها  . ندداشت 1:400 عيار% 3/2 و 1:200عيار  %8و  1:100 عيار% 6/13در گوسفندها 

  .واكنش مثبت نشان دادند سروواربه دو % 6و  سروواربه يك % 3/13 در گوسفند وبوده  سرووارسه  آلوده به% 5/1و  سروواردو 
داري ولي اختالف معني) >05/0P( هاي با واكنش سرمي مثبت نشانگر افزايش موارد مثبت با افزايش سن بودهگاومقايسه فراواني سني 

ولي  بودها بيشتر از نرها در ماده ءثر نبوده اگرچه ابتالؤم به لپتوسپيرا ءفاكتور جنس در ابتال بنابراين . وجود نداشت نر و مادهدر بين 
گريپوتيفوزا پومونا در گاو و  به ءابتالبيانگر غالب بودن  هاسرووارمقايسه فراواني   .داشتافزايش در گاوها  ءبا افزايش سن ميزان ابتال

به يك ها  داماغلب   .بود برابر گوسفند 2هاي اروميه حدود واكنش سرمي مثبت به لپتوسپبرا در گاو ،در مجموع  .دوگوسفندها بدر 
لپتوسپيروز به عنوان يك گيري اينكه نتيجه . شدديده در گاو بيشتر از گوسفند  سروواربه بيش از يك  ءمبتال بوده و ابتال سرووار

تعيين دقيق از طريق تر از گوسفند بوده و ضروري است تمهيدات الزم جهت مبارزه با بيماري اري مشترك در گاوهاي اروميه شايعبيم
  .دفته شودر نظر گرجداسازي و شناسايي آنها و  در منطقه شايعهاي سويه ،وضعيت بيماري

  
  MAT، وسفندو، گا، گسرولوژي، لپتوسپيروز  :كليدي كلمات

  
  مقدمه
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 ف،يعض يهاتولد گوساله ن،يسقط جن ر،يش ديتول ديشد
 يهانهيو سرانجام هز يكاهش وزن، اختالل در بارور

 .Radostits et al) كنترل و درمان است ،يريشگيپ نيسنگ

2007).   
 مخزنترين اصلي ،و حيوانات مبتالادرار جوندگان     

ناقلين  ازولي گاو، گوسفند و سگ نيز  بودهبيماري  انتقال
 هستندبدون عالمت و مخازن بيماري در طبيعت 

(Radostits et al. 2007).  آب آشاميدني  از طريق ءبتالا
و موجب  شده نيز گزارشمخزن هاي دامآلوده به ادرار 

تب، زردي،   .شودمي در انسانزردي و نارسايي كليوي 
در  شير نشدصورتي رنگ  ،هموگلوبينوريسقط جنين، 

در  زائي، آگاالكسي و مرگ قبل از تولد گاو و سقط، مرده
  Radostits) باشندمهم بيماري ميهاي از نشانهگوسفند 

et al. 2007) .  گاو در يماريب (Schonman and Swai 

و  (De Nardi Junior et al. 2010) شيگاوم ،(2010
ه گزارش شد دفعاتبه  (Tooloei et al. 2008) گوسفند
 ،سندرم ويل، تب پاييزي، تب باتالق، تب كانيكوال . است
بيماري آب قرمز  و ، بيماري اشتوتگارتشاليزارتب 

در انسان يا دام بيماري اين از عناوين ديگر  هاگوساله
  .(Radostits et al. 2007) هستند

 باليني وبه عالئم جه ا توبيماري بييد أتشخيص و ت    
 Schonman) االيزا آزمون نظير گاهيآزمايش هايروش

and Swai 2010) ،PCR (Lilenbaum et al. 2009)  و
MAT (Rajeev et al. 2010) بوده كه MAT يزااال و 
نشان را لپتوسپيرا گسترش جهاني و  ترين آنها بوده رايج
 كمشترلپتوسپيروز بيماري  اينكه هبنظر   .دندهمي
اپيدميولوژي و  رابطه بادر خاصي مطالعات  ،باشد مي

 سهبر اين مطالعات زمينه   .شده استانجام كنترل آن 
 از اين رو و بوده انسان، دام و محيط متكياصل 
 خونهاي جاري، آباستفاده از بر مبناي هاي متعدد  روش

غربالگري  درگير به منظورهاي ، ادرار و بافتانسان و دام
ميزان آلودگي در كل،  . است گذاري شده پايهدر جهان 

و % 6/56 تا در گاو MATبه روش به لپتوسپيرا سرمي 
كه بوده  (Zakeri et al. 2010)% 3/17تا  گوسفند

ترين موراژيه، كانيكوال و پومونا غالبسرووارهاي ايكتره
وضعيت از آنجا كه  .اندزارش شدهگنها آ

 و گوسفندهاي اهدر گاو وزسرواپيدميولوژيكي لپتوسپير
 MATبه روش با توجه به جمعيت وسيع دامي اروميه 

 ايمقايسه بررسياين مطالعه از هدف  ،دونامشخص ب
و گوسفندهاي ها سرولوژيكي لپتوسپيروز در گاو شيوع
 شايعهاي سرووار و نوع جنس سن، با توجه به اروميه

  . دوب
  

  مواد و روش كار
  هاآوري نمونهجمع
هاي خرداد، تير، مرداد و ماهدر رأس گاو  203 تعداداز     

بهمن، هاي راس گوسفند در ماه 166و  1388شهريور 
در كشتارگاه  1389-90ارديبهشتاسفند، فروردين و 

ليتر ميلي 10ميزان براي اين كار  . گيري شد نمونهاروميه 
آوري و در لوله آزمايش جمعكشتار دام  هنگامدر خون 

جنس دام و شامل ها گذاري، مشخصات دامپس از شماره
از مجموع  . ها ثبت شدندسن با تكيه بر وضعيت دندان

 از وراس ماده  84راس نر و  119عداد تراس گاو  203
راس ميش  24راس قوچ و  142راس گوسفند  166
به  <4و  4، 3، 5/1- 2، >5/1سن هاي با گاو تعداد . دبودن

ساله و  >5/1ها و قوچراس  24و  79 ،61، 24، 15ترتيب 
 C°4به يخچال ها نمونه . بودند و بيشترساله  4 هاميش

دقيقه  15مدت به در دقيقه  3000 دور منتقل شده در
- ميكروتيوب به هاسرم . دجدا شسرم آنها و سانتريفيوژ 

 درگذاري  ل و پس از شمارهمنتقليتري  ميلي 5/1هاي 
C°20- تحقيقاتي ها به آزمايشگاه نمونه . شدند فريزر

با و  لپتوسپيروز دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران ارسال
) MAT( آگلوتيناسيون ميكروسكوپي استفاده از آزمايش

شايع و  سرووار 6اين مطالعه از  در  .يدنددگرارزيابي 
، هارجو، گريپوتيفوزا، پوموناشامل در ايران زا  بيماري
 به صورت جداگانه ، ايكترهموراژيه و بالومكانيكوال

از نژاد هلشتاين و  ي تحت بررسيگاوها  .استفاده شد
  .و قزل بودند هاي ماكوئيوسفندها از نژادگ
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   MAT)( آزمايش آگلوتيناسيون ميكروسكوپي
ها از فريزر خارج و در دماي محيط رفع انجماد سرم    

هاي ميكروسكوپي به دو رديف سطح الم  .شدند
 كيو ) شت نمونه سرميآزمايش هبه منظور (چهارتايي 

از  1:50رقت  . شد قسيمت يگذارشمارهجهت  ليمستط
) PBS(فسفات  نمكي بافر در محلول يسرم يهانمونه

 . انجام گرفت ريبه صورت ز MAT شيآزما  .شد هيته
مشخص  سرووارژن آماده يك ميكروليتر از آنتي 10مقدار 
هشت نمونه  زميكروليتر ا 10الم با  يهااز مربع كي در هر

حاصل  1:100مخلوط و رقت  1:50 سرم مختلف با رقت
  .شد نيز انجامعمل براي پنج سرووار ديگر  نيا . شد

كاغذ  يحاو شيد يپادتن به داخل پتر - ژن مخلوط آنتي
 C °30 دقيقه در انكوباتور 90مرطوب منتقل و به مدت

با بزرگ  اهيقرار گرفته و در زير ميكروسكوپ زمينه س
كنترل منفي و  كه يدر صورت  .ديگرد سيبرر× 100نمائي 

در كنترل مثبت  ياگلوتيناسيون بوده ول ژن، فاقدكنترل آنتي
شد و ها نيز خوانده مينمونه ،دادرخ مي+ 4 ناسيونآگلوتي

اجرام لپتوسپيرايي در هر ميدان % 25كه  يصورتدر 
% 50 و اگر )يمنف+ (1ند دشميميكروسكوپي آگلوتينه 

و % 75كه  و در صورتي )مشكوك+ (2 شدندآگلوتينه مي
گزارش ) مثبت+ (4و + 3ند دشميآگلوتينه % 100يا 
  .)1378پور  عبداله( شد مي

  

  مثبت يها نهايي نمونه عيارتعيين 
هايي كه در مرحله اول نهايي سرم عيارمنظور تعيين  به    

، 1:200، 1:100 هاىرقت هيپس از ته ،شدندميمثبت 
 . فتگريانجام م عيارسنجيعمليات  1:800و  1:400

 4+ اي 3+باالترين رقتى كه در آن ميزان آگلوتيناسيون 
نهايى پادتن در نمونه سرمى  عيارشد به عنوان ميمشاهده 

   .گرديدمىمثبت تعيين 
  

  هاتجزيه و تحليل آماري داده
 و آزمون SPSS13  افزار ز نرماها داده ليو تحل هيتجز    

  .دياستفاده گرد )Chi-Square(كاي مربع 

  نتايج
رأس  84 رأس نر، 119(گاو  سرمنمونه  203 تعداداز     
از % 8/32(رأس نر  39شامل %) 36( نمونه 73 تعداد )ماده
نمونه  166 از و) هااز ماده% 5/40(رأس ماده  34و ) نرها
راس نر  26شامل %) 3/19( نمونه 32 سفند تعدادگو سرم

واكنش ) هااز ماده% 25(راس ماده  6و ) از نرها 3/18%(
را نشان لپتوسپيرا  وارسرو حداقل يك همثبت بسرمي 
  .دادند

آلودگي سرمي به و درصد  مطلقفراواني  1جدول     
شان ن گاو و گوسفندرا در مثبت  هايسرووارهريك از 

 46با واكنش سرمي مثبت، تعداد  گاوهاياز  . دهدمي
به گريپوتيفوزا %) 8/13( راس 28به پومونا، %) 7/22( راس

راس  3 از گوسفندها وبه هارجو %) 4/8( راس 17و 
به  )%7/66(راس  28تعداد  به كانيكوال،) 1/7%(

 . بودند آلودهبه پومونا  )%2/26(راس  11 گريپوتيفوزا و
 مورد بررسيهاي در نمونه هاسرووارساير واكنش به 
گاو و پومونا در  شيوع سرمي آلودگي به  .يافت نشد
 عيارفراواني  . دودر گوسفند غالب ب گريپوتيفوزا

ر عيا كه دهد نشان مي) 2جدول (ضد لپتوسپيرا هاي  پادتن
  . در گوسفند غالب بودند 1:100در گاو و  1:200

 12، سروواربه يك %) 57/28(راس  58تعداد  ،در گاو    
به سه %) 48/1(راس  3و  سروواربه دو %) 91/5(راس 

 22كه  اند در صورتيواكنش سرمي نشان داده سرووار
راس گوسفند  10به يك و %) 7/68(راس گوسفند 

جدول ( نداواكنش نشان داده سروواربه دو نوع %) 3/31(
در سالگي و  4سرمي بيماري در گاو در فراواني  ). 3

 سني بودهاي  بيشتر از ساير ردهسال  5/1 زيرگوسفند در 
و آزمون آماري ارتباط بين سن و آلودگي ) 4جدول (

  .نشان داد) >05/0P(فقط در گاو را  اسرمي به لپتوسپير
هاي لپتوسپيرا سرووارواكنش چندگانه سرم گوسفند به 

دهد كه در اكثريت موارد گريپوتيفوزا با پومونا و نشان مي
  سپس گريپوتيفوزا با كانيكوال و پومونا با كانيكوال همراه 
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 كه نشان داد) Chi-Square(آماري  آزمون . اندبوده
در گاو و  هاي نر و مادهدر بين جنس هاسرووارفراواني 

داري ندارد و جنس در حساسيت اختالف معنيگوسفند 
  .باشدثر نميؤلپتوسپيروز در گاو و گوسفند مبه 

  
  به تفكيك جنس اروميه انلپتوسپيرا در گاو و گوسفندختلف مهاي سرووارآلودگي سرمي به فراواني  : 1جدول 

 *هاسرووار
 ها مجموع دام  جنس ماده  جنس نر

 ها درصد از مثبت  درصد كلي فراواني  درصد ماده ها فراواني  درصد نرها فراواني

  گاو
 %51  %2/18 46 %4/27 23 %3/19  23 پومونا

 %31 %11 28  %1/19  16  %1/10  12 گريپوتيفوزا

 %18 %8/6 17  %8/4  4  %9/10  13 هارجو

  %100 %36 91  %7/16  43  %3/83  48 مجموع
  گوسفند

 %7/66 %7/12 28  %9/11  5  %8/54  23 گريپوتيفوزا

 %2/26 %25/5 11  %8/4  2  %4/21  9 پومونا

 %1/7 %35/1 3 0 0 %1/7  3 كانيكوال

 %100 %3/19 42  %7/16  7  %3/83  35 مجموع
  .ايكتروهموراژيه و بالوم يافت نشد هايسرووارآلودگي به  *           

  
  

  اروميه به تفكيك جنس انو گوسفند گاودر  سرووارهاي ضد لپتوسپيرا به تفكيك فراواني عيار پادتن :2 جدول
 هارجو گريپوتيفوزا پومونا  هاسرووار

  مجموع
  تيتر نهايي

  ماده  نر ماده نر ماده نر
   گاو

1:100  10  10  5  11  1  -  37  
1:200  13  13  7  5  12  4  54  
  91  4  13  16  12  23  23  مجموع

   گوسفند
    كانيكوال  گريپوتيفوزا  پومونا  

1:100  7  1  15  2  2  -  27  
1:200  1  -  8  1  1  -  11  
1:400  1  1  1  1  -  -  4  
  42  -  3  4  24  2  9  مجموع
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  اروميه انگاو و گوسفندلپتوسپيرا در هاي سرووارآلودگي سرمي چندگانه به فراواني : 3جدول 

  سرووارتعدد 
  درصد از مثبت ها  درصد از كل جمعيت فراواني

  گوسفند  گاو  گوسفند گاو گوسفند گاو
 %7/68 %45/79  %3/12 %57/28  22  58  سرووار 1

2   "   "  12  10  95/5% 6%  44/16% 3/31% 

3   "   "  3   ----  48/1%  ----  11/4%  ---- 

  %100  %100  %3/19 %36  32  73  جمع
  

  اروميه به تفكيك سن انو گوسفند گاو در وزآلودگي سرمي به لپتوسپير: 4جدول 
  گوسفند گاو هادام
  جمع  ماده نر جمع ماده نر سن

5/1<  2  3 5  19 -  19  
2-5/1  3  8 11 - -  - 

3  13  7 20 - -  - 

4  16  14 30 - 2  2  
4>  5  2 7 - 4  4 

  32  6  26  73  34  39  جمع
  

  بحث 
كه  بين انسان و دام استبيماري مشترك  وزلپتوسپير    

ق اطندر م بيمارياين   .كندرا تهديد مي بهداشت همگاني
 ،آب و هواي مرطوب و معتدل، زيادبارندگي ميزان  اب
لپتوسپيروز   .شودديده مي و فاضالب شهري يتالقبا

در معروف است ) تب بيجار( تب شاليزار كه بنامانساني 
است  )آندميك( بومي حاشيه درياي خزر و استان گيالن

بيماري در ايران در سال  . )1384هنرمند و همكاران (
ايكترهموراژيه، هاي سروواربا آلودگي انواع  1339

در گاو مشخص گرديده كانيكوال، گريپوتيفوزا و بالوم 
ها، گوشتخواران و نشخواركنندگان سميسپس در تك

ميزان باالي شيوع سرمي مناطق مختلف ايران با 
 ,Zakeri et al. 2010)نشان داده شد لپتوسپيروز 

Ebrahimi et al. 2004) .    
 هاگوسفند% 3/19گاوها و  %36حاضر  مطالعه در    

 مطالعاتدر مقايسه با كه  داشتند مثبت سرميواكنش 
كه آلودگي گاو را  1379در سال زينالي و همكاران 

بوده و كمتر  ،اندگزارش كرده% 6/42را و گوسفند % 5/62
گذشته هاي  سالنسبت به كاهش فراواني بيماري  بيانگر
 از حاكي نيز كشور مناطق ساير مشابه در مطالعات  .است

گاو در  ميزان آلودگي  .است و گوسفند باالي گاو آلودگي
% 75/18شهركرد در كه  سي شدهربرخي مناطق كشور بر

)Ebrahimi et al. 2004( 9/23، مشهد %
% 75/53 و اهواز )1382گروسي و همكاران  خان طالب(
ميزان   .استبوده  )1384حاجيكالئي و همكاران  حاجي(

و  )1387پور  عبداله(% 4/15اهواز آلودگي گوسفند در 
  .گزارش شده است (Tooloei et al. 2008)% 4/18تبريز 
نتايج حاصل از مطالعه كنوني با مطالعات مشابه در  مقايسه

- رغم تفاوت دهد كه عليمناطق مختلف كشور نشان مي

آلودگي به لپتوسپيرا در گاو و گوسفند  ميزانهاي نسبي، 
   .اروميه نيز باالست

لپتوسپيرا در گاوها  هايسرووارفراواني در اين مطالعه     
 گوسفنددر و  هارجو و گريپوتيفوزا ،پومونا به ترتيب
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تحقيق  نتايج . باشندميگريپوتيفوزا، پومونا و كانيكوال 
مطابقت  )Levett )2001 در گاو با گزارشاتحاضر 

است متفاوت داشته ولي با نتايج ديگر نقاط ايران 
غالب  هايسرووار  .)1382گروسي و همكاران  خان طالب(

در سال  پور و همكاران حسن اين مطالعه توسطو مشابه 
 ايكتروهموراژيه هايسرووار اگرچه ،گزارش شده 1386

گروسي و  خان طالب( و مشهد شيراز در مازندران،
 .Ebrahimi et al(، كانيكوال در شهركرد )1382همكاران 

نيز  (Hajikolaei et al. 2007) در اهواز و هارجو )2004
غالب اروميه  سروواردر ساليان گذشته   .اند ذكر شده

گريپوتيفوزا بوده كه در گوسفند ثابت مانده ولي در گاو به 
 . )1379زينالي و همكاران (پومونا تغيير يافته است 

تواند ميغالب در مناطق مختلف  هايسرووار درفاوت ت
 ،در هر منطقه ي آزمايش شدههانمونهاز تعداد ناشي 

زن گيري و تفاوت در مخ نمونهل فصيا و تفاوت زمان 
 .Abdollahpour et al) باشدمختلف در مناطق بيماري 

 ميزاندهد كه نشان مي ات موجودنتايج مطالع  .(2009
 ايرانغالب در مناطق مختلف  سرووارو  هاسرووارشيوع 
گرچه پومونا وگريپوتيفوزا در مطالعه  . باشدميمتغير 

از نظر  اين اختالفحاضر بيشتر از هارجو است، اما 
    .دونب دارآماري معني

جنس نر و ماده در هر دو بر اساس نتايج اين مطالعه     
 ،حساس بودند گاو و گوسفند به يك اندازه به لپتوسپيرا

خواني همدر نيجريه  )Agunloye )2002 با مطالعهكه 
لپتوسپيرا آلودگي به سرمي در مطالعه حاضر شيوع  . دارد
 هاييافتهكه با  بود بيشتر هسال 4تا  3 ي بالغگاوهادر 

 ،سقطع ووق  .مطابقت دارد )1382(گروسي و همكاران 
   (Radostits et al. 2007) ورم پستان لپتوسپيرائي

عامل از اسپرم و مايعات واژن  مكررجداسازي و 
(Meenak-Shisundaram and Chellapandian 2008) 

  .باشدميبه لپتوسپيرا  هاي بالغگاوحساسيت  دال بر
اين %) 7/68( يو گوسفندها%) 5/79(گاوها  اكثر    

 3تا  ءابتالما ا، نشان دادندواكنش  سروواربه يك مطالعه 

مشاهده نيز  در گوسفند نوع سرمي 2و  گاودر  نوع سرمي
پور و  ، حسن2008در سال طلوعي و همكاران   .شد

، 1379در سال ، زينالي و همكاران 1386در سال همكاران 
Ebrahimi  و  حاجيكاليي و 2004و همكاران در سال
را سرووار  5تا  ءابتال 2007و  1384هاي  در سالهمكاران 
 . شودديده ميكمتر در مطالعات جهاني كه  اند ثبت نموده

 كانيكوال/تيفوزاپومونا، گريپو/تيفوزابه گريپو زمانمهواكنش 
 ايندر  1:200و  1:100 هايرقتا بكانيكوال /و پومونا

ها به سروتيپهمزمان  ءابتالدليلي بر تواند مطالعه مي
براي  1:100براي گاو و  1:200شاهده عيار سرمي م  .باشد

پور و همكاران  حسن(در مقايسه با نتايج ديگران  گوسفند
بسيار ناچيز بوده و  1:1600 و حتي 1:400تا  )1386
اروميه در  سرمي ضعيف به لپتوسپيرا درگر آلودگي  نشان

  . مقايسه با ساير نقاط ايران است
گر  نشان ايرانگذشته در  سال 10نتايج مطالعات     

رغم بهبود شرايط بهداشتي  عليشيوع بيماري افزايش 
  .ن بيماري استبودچند چهره آن يكي از علل مهم   .است

هاي سرمي تائيد موارد باليني انجام آزمايش در نتيجه
 .Rajeev et al) نمايدرا طلب مي MATخصوصاً آزمايش 

 انواع سرميوجود  اين روش در صورت  .(2010
آيي كاربا  مطلوب در آزمايشگاه روشيلپتوسپيراي زنده 

هاي مناسب صورت جايگزين در غير اين باشديم خوب
 ، (FA Radostits et al. 2007و  PCRاليزا،  هايروش

(Cousins et al. 1991 آزمايش مزيت  .هستند MAT 
 ءابتالاول روز  15 بيماري دردر تشخيص  تدقت و سرع

 تلفيقبيماري از براي تشخيص و غربالگري امروزه  . است
 .Vitale et al) كننداستفاده مي PCRو  MAT يهاونآزم

2005, Lilenbaum et al. 2009) . نهائي آنكهگيري نتيجه 
 بهشايع بوده اروميه و گوسفندهاي  در گاو وزريلپتوسپ

 تخاذا نيازمند ،مشترك بين انسان و دام بيماريعنوان يك 
راستاي ارتقاء بهداشت همگاني اقدامات پيشگيرانه در 

  .دباشمي
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Abstract 
    The study was designed to determine the level of incidence, titer and various serovars of 
leptospira in 203 cows and 166 sheep at Urmia abattoir in 2011. Blood samples were 
collected during the slaughter of animals and sera were separated to evaluate serological 
reaction to leptospira spp by microscopic agglutination test (MAT) using live antigens 
representing leptospira interrogans serogroups: pomona, grippotyphosa, canicola, hardjo, 
icterrohaemoragia, and ballum. Overall, 36% of cows and 19.3% of sheep including 33.8% 
of bulls, 40.5% of female cows, 18.3% of rams and 25% of ewes had positive reaction to at 
least one of the leptospira serovars. The most prevalent serovars in cows were pomona 
(22.7%), grippotyphosa (13.8%), and hardjo (8.4%), and in sheep were grippotyphosa 
(66.7%), pomona (26.2%) and canicola (7.1%). Other serovars were not detected in 
ruminants. The most prevalent serological titers for 1:100 and 1:200 in cows was 18.2% and 
26.6% and for sheep, were 13.5% and 8%, respectively, and for 1:400 in sheep it was 2.3%. 
Cows with positive reaction to one, two and three serovars were 28.6%, 5.9%, and 1.5% and 
sheep to one and two serovars were 13.3% and 6%, respectively. Age comparison in 
seropositive cows and sheep showed significantly increased infection (P<0.05) from young to 
adult ruminants, while no differences were seen between males and females regarding gender. 
The main mixed serovars were between grippotyphosa/pomona, grippotyphosa/canicola and 
canicola/pomona. The gender comparison of the serovars' distribution revealed that the 
pomona and grippotyphosa were predominant among other leptospiral serovars in cows and 
sheep, respectively. In conclusion, the rate of leptospirosis in Urmia cows was about 2 fold in 
sheep. The most current serovars in cows and sheep were pomona and grippotyphosa, 
respectively. The majority of animals infected with one serovar, but polyserovars, is also 
possible. The highest titer (1:200) was observed in cows. There was no gender difference, but 
age was significant between ruminants. Finally, leptospirosis as a zoonotic disease must be 
seriously considered in Urmia cows rather than in sheep, and therefore, a serious effort must 
be considered to reduce the rate of disease and the risk of public health as well. 
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