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  مقدمه

 در عیشـا  زئونـوز  يهـا  يمـار یب از یکـ ی عنـوان  هبـ  سیروزیلپتوسپ
 مناطق اکثر در و است مطرح یجهان بهداشت سازمان يسو از جهان

ــان ــد جه ــ دهی ــا شــیوع .شــود یم ــاریب نی ــاطق در يم  و گرمســیر من
 يمـار یب ).2و1( است بیشتر باران ادیز بارش با یمناطق و گرمسیر یمهن

 يهـا  گونـه  ).3( دهـد  یمـ  رخ زییپـا  و )بهار اواخر( تابستان در عمدتاً
 کـه  هستند یعیطب زبانیم عنوان هب وحشی و اهلی حیوانات از متعددي

 انتقـال  .کننـد  منتشـر  ادرار قیـ طر از را يمـار یب نیـ ا عامـل  تواننـد  یم
 خون، ادرار، با آن میمستق ریغ ای میمستق تماس یپ در سیروزیلپتوسپ
 از انسـان  و دهـد  یمـ  رخ زا يماریب يهااریلپتوسپ با آلوده وانیح بافت

 و هاچـ یدر آلـوده،  يهـا  کانـال  در شـنا  ، بـاتالق  مانند مختلف يها راه
 کیـ  يمـار یب نیـ ا آنجاکـه  از .شـود  یم مبتال يماریب نیا به رودخانه

 کارکنــان و کارانیشــال دامــداران، توانــد یمــ ؛تاســ یشــغل يمــاریب
 حـدت  بـه  بسـتگی  بیمـاري  ایـن  شـدت  .دیـ نما مبـتال  را ها اهگکشتار

 خفیـف  شـکل  از و دارد میزبان بدن مقاومت و آن سروتیپ ،باکتري
 یشمال ینواح در شتریب رانیا در سیروزیلپتوسپ .شود یم دهید حاد تا

 و کسـالت  صـورت  بـه  دام در يماریب ینیبال عالیم ).3-6( است عیشا
 تـا  سـاده  سـرماخوردگی  از میعال انسان در و شود یم دهید شیر افت

 طریـق  از را يبـاکتر  ناقـل  يها زبانیم .کند یم بروز کشنده خطرناك
 دفـع  بـدن  از خـارج  بـه  آن از بیشـتر  گـاهی  و هـا  ماه تا ها هفته ادرار،

 و روز 10 تـا  گـاهی  و روز 5-7 معمـوالً  سرولوژیکی پاسخ .کنند یم
  ).7و2( گردد می ایجاد بیماري بروز از پس بیشتر حتی

 هواي و آب داراي مناطق در شایع زئونوز بیماري لپتوسپیروزیس
 کـه  منـاطقی  در انسـانی  هـاي  عفونـت  ).8و4( اسـت  مرطـوب  و گرم
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 بـدین  و دهد می رخ ؛دارند راکد سطحی هاي آب و فراوان بارندگی
 .اسـت  متـداول  بسـیار  سـتوا ا خط به نزدیک مناطق در بیماري جهت
 بـاکتري  ایـن  بقـاء  و رشـد  در مهم عامل دو رطوبت و حرارت درجه
 بارنـدگی  بـا  گرمسیري و معتدل هواي و آب در که يطور به .است
 انتقال و تکثیر و حیات ادامه براي بیشتري فرصت و زمان مدت زیاد،

 لپتوســپیرا کشــت کــه آنجـایی  از ).9( کنــد مــی پیـدا  هــا دام ســایر بـه 
 کنتـرل  در توانـد  می بیماري این سریع تشخیص و )8( است گیر وقت

 هـاي  روش از استفاده لذا ؛نماید شایانی کمک بیماري از پیشگیري و
 نیــیتع منظــور بــه مطالعــه ایــن .باشــد مــوثر توانــد مــی ســرولوژیکی

ــایع ســــرووارهاي ــپیرا شــ ــا لپتوســ  آگلوتیناســــیونکرویم روش بــ
(Microscopic Agglutination Test) و انسـان  سـرمی  هاي نمونه در 

  .شد انجام کشور استان پنج در لپتوسپیروزیس به مشکوك دام
  بررسی روش

 سـرم  نمونـه  67 و دامی سرم نمونه 175 يرو یفیتوص مطالعه این
 هـاي  اسـتان  از شـده  يآور جمـع  لپتوسـپیروزیس  به مشکوك انسانی

 بـا  1390-91 هاي سال یط قم و مازندران گیالن، هرمزگان، اردبیل،
  .شد انجام زنده لپتوسپیراي ژن یآنت 20 از استفاده

 در و سـانتریوفوژ  دقیقه 10 مدت به دور 3000 در سرم هاي نمونه
 قـات یتحق سسـه ؤم رایلپتوسـپ  رفرانس شگاهیآزما به استاندارد طیشرا

 انجــام زمــان تــا و شــدند ارســال کــرج يراز يســاز ســرم و واکســن
 ينگهـدار  گـراد  یسـانت  درجـه  20 یمنفـ  يدمـا  با زریفر در شیآزما
  .دیگرد
 EMJH یاختصاص طیمح يرو بر زنده لپتوسپیراي ژن یآنت ستیب

 .ندشــد داده کشــت ییغــذا يهــا مکمــل و خرگــوش ســرم يحــاو

 بــا روز 10 تــا 7 از پــس گــراد یســانت درجــه 28 يدمــا در هــا کشــت
 اسـتاندارد  يسـرووارها  ).10( شدند یبررس اهیس نهیزم کروسکوپیم

  .است آمده کی جدول در مطالعه نیا در فادهاست مورد
 طـور  هبـ  .شـد  انجام یالملل نیب استاندارد طبق ونیناسیآگلوتکرویم

ــه ــه از خالص ــاي نمون ــرم ه ــت س ــاي رق  ،800/1 ،400/1 ،200/1 ه
ــه 12800/1 و 6400/1 ،3200/1 ،1600/1 ــد تهیـ ــپس .شـ ــرم سـ  سـ
 در دموجـو  رایلپتوسـپ  زنـده  سـرووار  20 بـا  شیآزمـا  مورد يها نمونه
ــگاهیآزما ــرانس ش ــپ رف ــش رایلپتوس ــروب بخ ــی میک ــهؤم شناس  سس
 شـده  مخلوط مجزا طور هب کرج يراز يساز سرم و واکسن قاتیتحق

 مــورد کیــتار نــهیزم کروســکوپیم ریــز در ونیناســیکروآگلوتیم و
 لپتوسـپیراها  درصـد 50 از بـیش  کـه  صـورتی  در .گرفت قرار یبررس

 را تیتـر  و میکـرد  تلقـی  بـت مث عنـوان  به را رقت آن ؛نددش آگلوتینه
 و نشد مشاهده الم در آگلوتیناسیونی که صورتی در .آوریم دست به

 در ).2( مینمـود  گـزارش  منفی را آن بودند؛ فعال و زنده لپتوسپیراها
، میالژي و زردي لرز، تب، شامل پزشک توسط یمیعال يا پرسشنامه
 ونیپرخـ  و تـورم  نـور،  از تـرس  اسـتفراغ،  و تهـوع  ،يویر مشکالت

 پوسـتی،  قرمـز  هـاي  جـوش  ،هدوطرفـ  صورت به چشم ملتحمه يغشا
  .شد ثبت استفراغ و تهوع اشتهایی، بی

  .شدند فیتوص SPSS-20 يآمار افزار نرم از استفاده با ها داده
  ها یافته
 مـورد  ناسـتا  کیـ تفک بـه  انسـان  و دام سـرمی  يهـا  نمونه یفراوان

  .است آمده 2 جدول در مطالعه
 )درصـد 2/46(ی انسـان  نمونـه  31 و )درصد 5/56(ی دام هنمون 99
  .بودند لپتوسپیرا علیه بادي آنتی عیار داراي

  یکروسکوپیم ونیناسیآگلوت شیآزما در استفاده مورد يرایلپتوسپ استاندارد يسرووارها : 1 جدول
  نیاستر  سرووار  سروگروپ  فیرد

1  Australis australis Ballico 
2  Autumnalis  autumnalis  akiyami A  
3  Ballum  castellonts  casrellon  
4  Bataviae  baraviae  vantienen  
5  Canicola canicola  hond utrech IV 
6  Canicola canicola Chiffon 
7  Cynopteri cynopteri 3522 C 
8  Grippotyphosa grippotyphosa moskova V 
9  Hebdomadis hebdomatis hebdomatis 
10  Sejroe hardjo hardjo(bovis)21/8/90 
11  Icterohaemorragiae copenhageni wijnberk 
12  Icterohaemorragia icterohaemorragia Verdun 
13  Javanica javanica veldrat botavia 46 
14  Panama panama cz 214 k 
15  Pomona pomona pomona 
16  Pyrogenes pyrogenes salinem 
17  Sejroe  sejroe  M 84 
18  Sejroe  wolffi 3705 
19  Semaranga  patoc Patoc 1 
20  Tarassovi tarassovi Mitis johnson 
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 دادنـد  تشـکیل  کشـاورزان  را درصد 50 انسانی، نمونه 67 انیم از
  .داشتند قراری سالگ 20-40 سنی گروه در که

  
مشکوك به  یانسان وی دام سرمیي ها نمونهفراوانی :  2جدول 

  کشور استانپنج  از شده آوري جمع لپتوسپیروزیس
  یدام نمونه  استان

  )درصد( تعداد
  یانسان نمونه
  )درصد( تعداد

  )19/61( 41  )16( 28  النیگ
  )8/38( 26  )14/17( 30  مازندران

  )0( 0  )24( 42  لیاردب
  )0( 0  )85/22( 40  قم

  )0( 0  )20( 35  هرمزگان
  
  

 ونیناسیوتآگل شیآزما مثبت منفی و مواردی فراوان عیتوز : 3 جدول
مشکوك به  و انسانیی دام سرمیي ها نمونهی کروسکوپیم

  لپتوسپیروزیس

  یمنف  نمونه
  )درصد( تعداد

  مثبت و هم با همراه سرووار تعداد
1  

  )درصد(تعداد 
2  

  )درصد(تعداد 
3  

  )درصد(تعداد 
  )0( 0  )0( 0  )2/46( 31  )7/53( 36  یانسان
  )1/5( 9  )5/20( 36  )8/30( 54  )4/43( 76  یدام

  
  

 یانسان وی دامي ها نمونه دري باد یآنت تریتی فراوان عیتوز:  4جدول 
  لپتوسپیروزیسمشکوك به 

  یدام نمونه  تریت
 )درصد( تعداد

  یانسان نمونه
 )درصد( تعداد

200/1  12 )8/6(  9 )4/13(  
400/1  34 )4/19(  13 )4/19(  
800/1  29 )5/16(  6 )9/8(  
1600/1  22 )5/12(  0 )0(  
3200/1  4 )2/2( 0 )0( 
6400/1  11 )2/6(  0 )0(  
12800/1  10 )7/5(  0 )0(  

  
 بـا  تماس ،)درصد 1/61( آلوده آب با تماس شامل یآلودگ علل

   .شدند نییتع )درصد 4/10( علل سایر و )درصد 3/28( آلوده خون
 در تـب  شـامل  یبررس مورد افراد در شده مشاهده میعال نیشتریب
 نفر 40 در يزرد ،)درصد 82( نفر 55 در لرز ،)درصد 5/86( نفر 58

 دوره نیهمچن .بود )درصد 9/17( نفر 12 در يالژیم و )درصد 7/59(
 بـه  روز 8 میعال ظهور تا بدن به يباکتر ورود زمان از يماریب کمون
  .آمد دست
  ،آگلوتیناسـیون کرویم آزمـایش  مثبـت  مـوارد  تعـداد  بـه  توجـه  با

 عیـار  داراي سـرووار  یـک  زا بـیش  بـا  دامـی  هـاي  نمونـه  از مورد 45
 هـاي  نمونـه  مـورد  در کـه  صورتی در .بودند لپتوسپیرا علیه بادي آنتی

  .)3 جدول( نشد مشاهده مورد این انسانی
 و 12800/1 تـا  200/1 از بـادي  آنتـی  تیترهاي هاي، نمونه میان در

 800/1 تـا  200/1 از بـادي  آنتـی  يترهـا یت ،انسـانی  هاي نمونه میان در

 400/1 سـرمی  تیتـر  انسانی و دامی هاي نمونه تمامی رد .آمد دست هب
 در ترتیب هب تیترها بیشترین .داشت را )درصد 4/19( فراوانی باالترین
ــاي نمونــــه  و 6400/1 ،200/1 ،1600/1 ،800/1 ،400/1 دامــــی هــ
ــه در و 12800/1 ــاي نمونـ ــانی هـ ــود 800/1 و 200/1 ،400/1 انسـ  بـ

  ).4 جدول(
ــتان دامـــی هـــاي نمونـــه در ــایع ردبیـــلا اسـ ــرووار تـــرین شـ   سـ

Serjoe hardjo )9/61 ســـرووار بـــه دســـت آمـــد و   ) درصـــد 
Icterohemorrhagie 1/57( گــیالن اســتان دامــی هــاي نمونــه در 

ــد ــان ،)درص ــد 7/45( هرمزگ ــم ،)درص ــد20( ق ــدران و )درص  مازن
 هاي نمونه در .داد اختصاص خود به را سرووار ترین شایع )درصد20(

 و )درصــد23( مازنــدران اســتاندر  Serjoe serjoe ســرووار انســانی
ــتان در Icterohemorrhagie ســـرووار ــیالن اسـ  )درصـــد 1/12( گـ

  ).5جدول ( ها تعیین شدندسرووار ترین شایع
  بحث

 هاي نمونه لپتوسپیرا سرووار ترین شایع مطالعه نیا جینتا به توجه با
 نیــیتع serjoe serjoe و serjoe hardjo بیــترت بــه یانســان و یدامـ 

  .شدند
 1375 سـال  در همکـاران  و خـان  طالـب  توسط یمشابه همطالع در

 نیا ).11( شد گزارش درصد7/30 مشهد در روزیلپتوسپ یسرم وعیش
ــم ــه در زانی ــف مطالع ــفیوند و يروزی ــال در یوس ــ در 1379 س   رازیش

 در 1388 سال در همکاران و پور عبداله مطالعه در و )12( درصد 32
 انجـام  همطالع در .است شده گزارش )13( درصد 8/25 النیگ استان
 يهـا  سـال  در هیـ اروم شهرسـتان  در یدامـ  سرم نمونه 130 يرو شده

 اریـــع يدارا ،یدامـــ یســـرم يهـــا نمونـــه درصـــد5/32 ،73-1372
ــ ــاد یآنت ــعل يب ــپ هی ــد رایلپتوس ــه در ).14( بودن ــفی مطالع  و وندیوس

 مثبت مورد 718 دامی، سرم نمونه 932 روي 1373 سال در همکاران
 عنـوان  3200/1 کمتـرین  و 800/1 حاصله تیتر باالترین .شد گزارش

 گــزارش ایکتروهموراژیــه ،تــر حاصــلهین تیشــتریب نیهمچنــ .دیــگرد
 اسـتان  در 1391 سال در همکاران و سلطانی مطالعه در ).15( گردید
 )درصـد 4/44( مـورد  60 ،یدامـ  سـرم  نمونـه  135 مجمـوع  از زنجان
 غالـب  سـروتیپ  نیهمچنـ  .بودند وسپیرالپت علیه بادي آنتی عیار داراي

 شــد گــزارش )درصــد6/54( 200/1 تیتــر بیشــترین و هــارجو ســرجو
 دامـی  سـرم  نمونـه  285 از 1390 سـال  در پـور  عبداله و سخایی ).16(

 و مثبـت  را )درصـد 79/15( مـورد  45 ،کشور شرقی شمال هاي استان
 ).17( کردنـد  گـزارش  غالب سرووار نیز را ایکتروهموراژیه سرووار

 اریـ ع يدارا ،یدام یسرم يها نمونه درصد1/47 زین حاضر مطالعه در
 سال در همکاران و ییسخا مطالعه در .بودند رایلپتوسپ هیعل يباد یآنت

ــه 355 يرو 1383 ــرم نمونـ ــ سـ ــرووار ،یدامـ ــکتروهموراژیا سـ  هیـ
 زیـ ن حاضـر  مطالعـه  در .)5( شـد  گزارش ها دام در سرووار نیتر عیشا

 در .شـد  شـناخته  )درصـد 7/33( هیکتروهموراژیا اه دام عیشا سرووار
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 یفراوانـ  نیبـاالتر  400/1 یسـرم  تریت یانسان و یدام يها نمونه یتمام
 هـاي  نمونـه  در تیترهـا  بیشـترین  ترتیـب  هبـ  و داشت را )درصد 4/19(

 در و 12800/1 و 6400/1 ،200/1 ،1600/1 ،800/1 ،400/1 دامــــی
 مطالعــه در .شــد نیــیتع 800/1 و 200/1 ،400/1 انســانی هــاي نمونــه

 سـرمی  هاي نمونه يرو فرانسه در 2000 سال در Levett یکیسرولوژ
 مـورد  51 ؛لپتوسپیرا سرووار 22 و لپتوسپیروزیس به مشکوك انسانی

 در ).18( بودنـد  800/1 از بـاالتر  عیار با مثبت تیتر داراي )درصد48(
 میـان  در شـده  مشـاهده  بادي آنتی عیار درصد باالترین حاضر مطالعه
 ســرووار بــه مربــوط )400/1 اریــع( درصــد 4/17 یانســان يهــا نمونــه

Serjoe serjoe شد نییتع.  
ــ روزیلپتوســپ ــ عنــوان هب ــهیپذ یشــغل يمــاریب کی  در و شــده رفت

 بـروز  ؛دارنـد  کـار  و سـر  یسـطح  يها آب و واناتیح با که یمشاغل
 هنیجریـ  در همکاران و Pacciarini مطالعه در ).20و19( دارد يشتریب

 112 ؛شـده  آوري جمـع  انسـانی  سـرم  نمونه 710 روي 1991 سال در
 کارکنـان  به مربوط مورد 149 ها، کشتارگاه کارکنان به مربوط مورد

 بـه  مربـوط  مـورد  25 و کشاورزان به مربوط مورد 424 ها، بیمارستان
 ســایر از بیشــتر کشـاورزان  کــه داد نشــان نتـایج  و بــود مشــاغل سـایر 

 نشـان  کلمبیا در Nájera مطالعه ).21( تندهس خطر معرض در مشاغل
 مطالعـه  در ).22( است قوي خطر عامل یک يکشاورز شغل که داد

 بـین  از مورد 173 گیالن، استان در 1382 سال در همکاران و هنرمند
 مطالعـــه در ).23( بودنـــد کشـــاورز بیمـــاري، شـــده تاییـــد مـــوارد

 1/86 هر،شـ  قـائم  و يسـار  در 1385سال در بابامحمودي و همکاران
 34 آنهـا  یسـن  نیانگیـ م و بودند کشاورز مطالعه مورد افراد از درصد

 استان در 1382 سال در همکاران و هنرمند مطالعه در ).24( بود سال
 گـزارش  یسـالگ  50 تـا  20 نیسن در يماریب موارد درصد58 الن،یگ
 در ).23( شـد  مشـاهده  مردان در يماریب موارد شتریب نیهمچن .دندش

 در و مردان در يماریب موارد شتریب زین هیروس در Chumakov مطالعه
 زیــن حاضــر مطالعــه در ).25( شــد مشــاهده یســالگ 50 تــا 20 نیســن
 میـانگین  مثبـت  مـوارد  درصـد 9/38 و بودند کشاورز افراد درصد50
  .داشتند سال 30 یسن

 یانسـان  سـرم  نمونـه  98 روي 1391 سـال  در همکـاران  و یسلطان
 تعیـین  نظـر  از زنجـان  اسـتان  کشـتارگاه  رکنانکا از شده آوري جمع

 و مثبـت  )درصـد 7/34( مـورد  34 و کردنـد  مطالعـه  بـادي  آنتـی  عیار
 مطالعــه ).26( دیــگرد گــزارش هــارجو ســرجو ســرووار تــرین شــایع

 بـه  مشـکوك  فرد 465 روي 1387 سال در همکاران و قناعیمنصور
 رشگـزا  سـال  28 یسـن  نیانگیـ م با مثبت مورد 177 لپتوسپیروزیس،

 ایکتروهموراژیه غالب سروتیپ و ندبود کشاورز آنها درصد78 .شد
 بیمار 102 از 1388 سال در همکاران و اسمعیلی مطالعه در ).27( بود

 .بودند سال 5/31 سنی میانگین با کشاورز درصد1/46 بررسی، مورد
ــین ــا همچن ــایع آنه ــرین ش ــعال ت ــب را می ــد5/74( ت ــم ،)درص  يالژی

 مطالعـه  در ).28( کردنـد  اعالم )درصد1/47( زردي و )درصد6/68(
 مشکوك ماریب 20 نیب از 1383 سال در گرگان در همکاران و گلشا

 یتلقـ  مثبـت  شـن ینیکروآگلوتیم تسـت  توسط مورد 12 روزیلپتوسپ به
 در ).29( بودنـد  لـرز  و تب میعال يدارا مارانیب همه نیهمچن .شدند

 درصـد  9/61 تـب،  درصد81 بررسی مورد افراد بین از حاضر مطالعه
 بررسـی  در کـه  داشـتند  میالژي درصد 19 و زردي درصد 6/47 لرز،

 2/72 بـا  تـب  نیز بیماري عالیم براساس مثبت سرم افراد شیوع توزیع
 .شد شناخته عالمت ترین شایع درصد
 مبـتال  مـاران یب درصـد 70 ،یلیش در همکاران و Perret مطالعه در
 و هنرمنـد  مطالعـه  در ).30( داشـتند  یسـطح  يهـا  آب با تماس سابقه

 یسـطح  يهـا  آب بـا  تمـاس  سـابقه  مـاران یب از درصـد 9/34همکاران
 روي کایکاسـتار  در 1996 سـال  در شـده  انجـام  مطالعه ).23( داشتند
 عامـل  و بودنـد  مثبت عیار داراي مورد 26 که داد نشان انسانی موارد

 در .)4( بـود  شـده  منتقـل  رودخانـه  آلوده آب خوردن راه از يماریب
 عامـل  ،مثبـت  اریع با یانسان يها نمونه از درصد 50 زین حاضر طالعهم
 کـرده  افـت یدر آلـوده  آب بـا  تمـاس  ایـ  مصـرف  قیطر از را يماریب

 روزیلپتوسـپ  انتقال راه نیتر مهم که است آن دیمو موضوع نیا .بودند
 یشـغل  يمـار یب کیـ  يمـار یب نیـ ا و است آلوده آب با تماس لیدل به

 يمـار یب عامـل  بـا  افـراد  میرمسـتق یغ و میمسـتق  تماس اثر در که است
  .شود یم جادیا

 شیافـزا  و باران زشیر کاهش با روزیلپتوسپ یسرم وعیش کاهش
 همکـاران  و Tangkanakul مطالعـه  ).5( است مرتبط بهداشت سطح

 فصـل  اوج در يمـار یب بـروز  مـوارد  نیشـتر یب کـه  داد نشان لندیتا در
 و Herrmann-Storck مطالعـه  ).31( اسـت  )تابستان اواخر( یبارندگ

  ها استان کیتفک به غالب يسرووارها براساس لپتوسپیروزیس به مشکوك یانسان و یدام سرمی يها نمونه یفراوان : 5 جدول
  Autumnalis  استان  نمونه

  )درصد( تعداد
Canicola  

 )درصد( تعداد
Grippotyphosa  

 )درصد( عدادت
Icterohaemorrhagiae  

 )درصد( تعداد
Pomona  

 )درصد( تعداد
Serjoe hardjo  

 )درصد( تعداد
Serjoe serjoe  

 )درصد( تعداد

  یدام

  )8/17( 5  )50( 14  )0( 0  )1/57( 8  )4/21( 6  )5/3( 1  )8/17( 5  النیگ
  )0( 0  )0( 0  )0( 0  )20( 6  )0( 0  )0( 0  )0( 0  مازندران

  )0( 0  )9/61( 26  )0( 0  )0( 0  )0( 0  )1/7( 3  )3/2( 1  لیاردب
  )0( 0  )5( 2  )5/2( 1  )20( 8  )0( 0  )5/2( 1  )5/7( 3  قم

 )0( 0 )1/17( 6 )0( 0 )7/45( 16 )8/2( 1 )8/2( 1 )0( 0  هرمزگان

  )8/4( 2  )8/4( 2  )4/2( 1  )1/12( 5  )4/2( 1  )4/2( 1  )4/2( 1  النیگ  یانسان
  )07/23( 6  )6/7( 2  )6/7( 2  )5/11( 3  )6/7( 2  )0( 0  )0( 0  مازندران
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 وقوع هب یبارندگ فصل در يماریب موارد اغلب که داد نشان همکاران
 از لندیتا کشور در که است آن از حاکی گزارشات ).32( ونددیپ یم

 گـزارش  روزیلپتوسـپ  بیمـاري  مـورد  55 سـاله  هر 1995 تا 1982 سال
 هـاي  لسـا  در بیماري انتقال از پیشگیري و کنترل عدم که است شده
 در کـه  طـوري  بـه  .دیگرد بیماري از چشمگیري افزایش به منجر بعد

 ،1997-2000 يهـا  سـال  در و مـورد  398 مبتالیـان  تعداد 1996 سال
 مطلـب  ایـن  بیـانگر  آلودگی باالي میزان .دیگرد گزارش نفر 14286

 شدن جاري ،آسا سیل هاي باران ریزش دلیل به تایلند کشور که است
 ایـن  بـه  افـراد  ابـتال  مستعد جاري هاي آب و اكخ بودن آلوده ،سیل

 نیشـتر یب حاضـر  مطالعـه  در ).33( اسـت  بیمـاري  گسـترش  و بیماري
 مازنـدران  و النیگـ  استان مانند کشور باران پر مناطق از آلوده موارد

  .بود
  گیري نتیجه

 ترین شایع ،آگلوتیناسیونکرویم روش از استفاده با مطالعه نیا در
 serjoe hardjo بیـ ترت به یانسان و یدام هاي مونهن لپتوسپیرا سرووار

ــیتع serjoe serjoe و ــدند نی ــا .ش ــه ب ــه توج ــا ب ــه نی ــا ک  شیآزم
 یبررسـ  ک،یولوژیدمیـ اپ مطالعـات  در توانـد  یم ونیناسیکروآگلوتیم

 کـه  نیـ ا بـه  توجـه  بـا  و رود کـار  به يماریب صیتشخ و ها سروگروپ
 بـه  توانـد  یمـ  لـذا  ؛رددا ازیـ ن يادیـ ز زمـان  به ینیبال يها نمونه کشت
 در و غالـب  سـرووارهاي  بیمـاري،  شـیوع  یبررس يبرا یروش عنوان

 داد نشـان  هـا  داده نیهمچنـ  .ردیـ گ قرار استفاده مورد يماریب گردش
 کشـور  شـمال  در ژهیـ و بـه  و کشـور  سطح در لپتوسپیرایی عفونت که

 شمار به جامعه بهداشت براي اي بالقوه خطر و دارد وجود فعال طور هب
  .رود یم

  قدردانی و تشکر
 شــماره( مصــوب تحقیقــاتی طــرح از بخشــی حاصــل مقالــه ایــن
 رازي ســازي سـرم  و واکســن تحقیقـات  سسـه ؤم )87031-18-18-2

ــدین .بــود  بخــش همکــاران و پژوهشــی محتــرم معاونــت از وســیله ب
  .نماییم می سپاسگزاري مؤسسه آن شناسی میکروب
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abstract 
Background and Objective: Leptospirosis is an infectious and zoonosis disease, which is caused by 
leptospira and is transmitted from animal to human. The rapid diagnosis can control the disease, therefore 
this study was carried out to determine the prevalent serovars of leptospira using micro agglutination test 
(MAT) in human and cattles. 
Method: In this descriptive study, 175 cattles and 67 suspected human serum samples were tested in five 
provinces in Iran during 2011-12. Serum samples tested by micro agglutination test using 20 live 
leptospira serogroup. 

Results: Ninty nine out of 175 (56.5%) cattle serum samples and 31 out of 67 (46.2%) human samples 
were positive against leptospira antigen. The most prevalent leptospira serovar in cattles and human were 
Serjoe hardjo (61.9%) and Serjoe serjoe (23%), respectively. The most frequent titer in positive samples 
was equal to be 1/400. Fifty percent of human positive samples belong to farmers between 20-40 years 
old. The common contaminations belong to polluted water (61.1%) and infected blood (28.3%), 
respectively. 

Conclusion: Using micro agglutination test, the most prevalent leptospira serovar in cattles was Serjoe 
hardjo and in human was Serjoe serjoe. 
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