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چکیده:
بیماری لپتوسپروز در اسب نشانه بالینی چندان خاصی به جز یووایتیس راجعه ایجاد نمیکند .هدف از انجام این مطالعه تعیین می رایع عویش ناز    
پادتن اختصاصی برعلیه شش سرووار رای مشچ هیلالز عیام رد اریپسوتپل ج

ا مرس و س ببببببب ببببببببه قطنم رن یا ه مزآ زا هدافتسا اب زیربت  ا تست شی    

    

آگلوتیناسیون میکروسکوپی ( )MATبود .نتایج حاصل از آزمایش نمونههای سرمی اخ زا هدش ذ     40راس اس هک داد ناشن رن ب      85درصد

اسبها واجد پادتن سرمی بودند که بیشترین موارد مثبت در خصوص سرووار تاراسووی (  65درصد) بود .بعد  سیلارتسآ نآ زا 

(( (((  50درصد )،

ایکتروهموراژیه (  25درصد) ،پومونا (  10درصد) و هارجو و گریپوتیفوزا (هر کدام  5درصد) قرار داشتند .از بین موارد مثبت گ ،هدش شراز    8
اسب نسبت به یک سرووار 18 ،اسب نسبت به دو سرووار و  6اسب نسبت به سه سرووار عیار پادتنی داشتند .بر اس یسقت سا مم مممبند سا ی بب بببه یا

تحت مطالعه بر اساس سن 100 ،درصد اسبهای گروه سنی  5تا  10سال 80 ،درصد اسبهای گروه سنی  10تا  15سال و  77 /7درصد سا  بب ببب-
های گروه سنی  15تا  02سال از لحاظ سرمی مثبت بودند .این تفاوت در میزان شیوع عفونت لپتوس یاریپ ی ورگ نیب رد  ههه ههههه زا ینس فلتخم یا   

لحاظ آماری معنیدار بود (  .)P> 0/ 05از چهل راس اسب تحت مطالعه ،فقط چهار راس واجد پادتن اختصاص هیلالز عیام رد اریپسوتپلدض ی     

چشم بودند که همگی به صورت یکطرفی و متعلق به چشم راست بودند .در مایع زاللیه چشم این اسبان تنها بر علیه سرووار تاراسووی پادتن با
عیار  1به  100وجود داشت .هر چهار اسب فوق الذکر از لحاظ سرمی نیز ب م یووسارات راوورس هیلع ر ثثثث ثثثثثب میالع هک یسار جنپ زا .دندوب ت      
درگیری چشم و کوری را داشتند ،تنها سه مورد واجد پادتن اختصاصی ضدلپتوسپیرا در سرم و  2راس واجد پادتن در زاللیه چشم بودند.

کلمات کلیدی :یووایتیس راجعه اسب ،لپتوسپروز ،لپتوسپرا اینتروگانس ،اسب
* نویسنده مسئول :مجید فرتاشوند

آدرس :گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران .تلفن09144026217 :

پست الکترونیکfartashvand@iaut.ac.ir :
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مقدمه
یها ای مش نیب کرت    
لپتوس هم زا زورپ مم مممت رامیب نیر ییی ی

انسان و دام با انتشار جهانی است که توسط اس کوریپ تتت-

های جنس لپتوسپیرا گون م داجیا سناگورتنیا ه یییی یییییش دو

( .)2اگر سا دروخرب یژولورس ظاحل زا هچ بببببببببب ببه اب ا     

و االیزا نسبت به بقیه برتری دارند MAT .که با اس هدافت
از باکتری زنده انجام میگیرد ( ،)02بهترین و رایجترین
روش سرولوژیک در دامپزشکی محسوب میشودکه به
صورت گسترده در تم صیخشت تهج ناهج طاقن ما     
سرمی لپتوسپیروز ب م راک ه ییی ییییرود (  .) 21ای علاطم ن هه ههه با

لپتوسپیرا معمول است ولی بیماری عمومی همانند آنچه

هدف تعی هیلع رب نتداپ رایع یمرس عویش نازیم نی         

بیماری حّاّاد کلی زا یشان یو    لپتوس ناگورتنیا اریپ سسسسس در

نر مورد اس کشناد رد هدافت د دازآ هاگشناد یکشزپماد ه     

برای گاو ذکر شده ،خیلی نادر است ( .)02با این و دوج
اسب گزارش شد  تسا ه

(( ((( .)4همچن ینج طقس نی ن و 

مردهزایی از پیامدهای این بیم م بوسحم یرا ییی ییییش .دنو
یاش ب و ییاهت یییییی ییح زا یلا میالع       
ت ب ،یدرز ،ب یییییی ی
غیراختصاصی این بیماری هس سا رد یرامیب .دنت ببب ببببه اـ
نسبت یفخ اـ ف تسا 

 یشان تاراـسخ و از ـج هب نآ ز        

     

ک  دنتسه یئزج ،یروـ (((((( (  .) 21ی تیاوو ی وادتم س لللل لت نیر   
چهره ب پل ینیلا تتوس م بوسحم بسا رد زوریپ
ش نیب طابترا زا یدهاو تنوفع

یییی یییییش و دو

زورب و ییاریپسوتپل    

      

مدرد دورهای در اس بببب به راد دوجو ا د (((((((( (.)6
چش مممم 
لپتوسپیراهای بیماریزا در لولههای خمیده مج هیلک روا   

دامهای حامل زنده میمانند؛ ه فاب ریاس دنچ ر تتتت تتتتته و ا

اندامها نیز میتوانند ب عبنم ناونع ه     عفون نشاب ت د (( (((.)2
لپتوسپیرا به راحتی بین گونههای مختلف دام ناسنا و ی   

به وسیله ادرار ،آب و خ هدولآ یندب تاحشرت ای کا      

منتق م ل یییی ییشود (( ( .)3اخی  ار ا ناونع هب بس نابزیم

نگهدارنده لپتوسپیرا براتیسالوا شناخته شد  تسا ه

        
(( ((( .) 21

تشخیص لپتوسپیروز بر اساس شناسایی آنتیژن ،واکنش
زنجیرهای پلی م شیامزآ ،یکیژولورس یبایزرا ،زار ات     
ب هاشم ای و تشک ،یتفا د اب یرتکاب میقتسم ه                      
میکروس ماجنا کیرات هنیمز پوک

م یییییییییی ییییگیرد (( ( .) 21

گسترهای از تستهای سرولوژیکی وجود دارد که ق ردا
به تعیین سروگروه یا سرووار باکتری هستند .از این میان
دو تست شامل آگلوتیناسیون میکروس  کیپوک

( ()MAT

سرووارهای مختلف لپتوسپیرا اینتروگانس در اسبه یا

اسالمی تبریز با استفاده از آزمایش  MATانجام گرفت.
مواد و روش کار
در طی اردیبهشت  1931لغایت خ دادر  92 31تعد دا
 40راس از اسبهای نر ار نیلک هب یعاج ی  ک د

هدکشنا     

دامپزشکی موردمطالع ارق ه ر سا نیا .دنتفرگ  ببببب ببببببه هب ا   
منظور استفاده در کالسهای آموزشی جراحی دانشکده
دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبری یرادیرخ ز   
شده بودند که به جز پنج راس هیچ یک از آنها عالمت
بیماری نشان نمیدادند و به ظاهر سالم بودند نیا رد 5    .
راس عالیم درگیری چشمی و کوری وجود داش رد .ت
هر مورد پس از معاینه ب و لماک ینیلا

تاصخشم تبث

   

عمومی و حیاتی دامها ،اقدام به اخذ نمونه خون وریدی
از اسبها گردید .بدین من  اب روظ ا زا هدافتس لول هههه هههههه یا
ونوجکت ساده حدود  10میلیلیتر خوننن از ورید جادو 
تهیه شد .سپس متعاقب تش ول ،هتخل لیک ل ههه ههههه یواح یا   
خ م هب نو دت      

 10دقیق و ه  اب د رو      3000در دقیقه   

سانتریفیوژ شدند .پس از برگزاری کالسهای آموزشی
جراحی و انجام عمل جراحی برداشت چش هلصافالب ،م   
مایع زاللیه چشم چپ و راست ب گادج تروص ه ا اب هن    
استفاده از سرنگ  2سیسی ب بیترت نیدب .دیدرگ لز     
نمونههای زاللیه چشم و سرم آنها جدا و ت ماجنا نامز ا    
به یامد رد رادبرد یا    
آزمایش در داخ ویتورکیم ل بب بب

جستجوی پادتن اختصاصی ضدلپتوسپیرا731 ...

 -02درجه سانتیگراد نگهداری شدند .در نهایت نمونههه-

ک رایع رب هوالع ه

های سرمی به آزمایشگاه تحقیقاتی لپتوسپیروز دانش هدک

تارسووی ،همزمان نسبت به سرووار هارجو عی اپ را د نت   

دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل و از لحاظ و رایع دوج   

 1به  00 2داشت .از پنج راس اسب واجد عالیم چشمی،

سرمی برعلیه شش سرووار لپتوسپیرا اینتروگ نا سسس ش لما

                    

ه یووسارات ،انوموپ ،وجرا ، ،ازوفیتوپیرگ

        1به     100ب و سیلارتسآ هیلع ر    

چه  را ر هب تبسن یمرس ظاحل زا سا      

     لپتوس ریپ اا ا مثبت  

بودند .عالیم درگیری چش نایرن سار جنپ نیا رد یم     

ایکتروهموراژی ب سیلارتسآ و ه ا افتسا  د تست زا ه                

عبارت بود از :کاتاراکت دو طرفی در س رد هک سار ه   

آگلوتیناسیون میکروسکوپیک ( )MATمورد آزم شیا

یک م ،دوب ماد لماک یروک اب ماوت درو اراتاک کت        

قرار گرفتند .نقطه برش برای این مطالعه رقت  1به 100
      

در ن ش هتفرگ رظ د ددد ددد .نت تروص هب هدمآ تسدب جیا    

توصیفی بیان شده و همچنین جه وجو ت د نیب طابترا      

میزان عیار سرمی پادتن ضدلپتوسپیرا ب و مرس نی هیلالز    

اسبهای تحت مطالعه ،از آزمون همبس و نوسریپ یگت

نی جو ز و نعم فالتخا د یییییییی یدار در ب ورگ نی هههه هه ینس یا     
مختلف از آزمون آنالیز واری سنا

 هفرطکی (( ((()ANOVA

و نرم افزار  SPSSویرایش  71استفاده شد .سطح معنی-
داری در این تحقیق  P < 0/ 05در نظر گرفته شد.

ی ککک

   

طرف ب هارمه ی ا یشنیس  سار کی رد یمادق و     

کراتیت توام با رگزایی قرنیه در ناحیه لیمبوس در یک
راس .بر اساس تقسیمبندی اسبه رب هعلاطم تحت یا    
10

اساس سن 12 ،اس ینس هورگ رد ب      5تا  10س ،لا

اسب در گروه سنی  10تا  15سال و  18اس هورگ رد ب   
سنی  15تا  02سال قرار داشتند که ب بیترت ه   
مثبت (  100درصد  8 )،م  تبثم درو

 12م درو
14

(( (((  80درصد و )

مورد مثبت ( 77 /7درصد) در این گروهها وجود داشت.

ی در ب نی
این تفاوت در میزان شیوع عفونتتت لپتوس یاریپ ی ی
گروههای مختلف س نعم یرامآ ظاحل زا ین یییی یییییدار ب دو

نتایج

بر اساس دادههای به دست آمده  85درصد از اسب-

( .)P> 0/ 05

از چهل راس اسب تح ر راهچ طقف ،هعلاطم ت اس    

های نر تحت مطالعه دارای پادتن سرمی بر علیه ی ای ک   

واجدصتخا نتداپ  ا یص ضدد ددد ددلپتوس ریپ اا ا در م هیلالز عیا     

فراوانی شیوع سرووارهای مختلف لپتوسپیرا در جمعیت

چشم راست بود (جدول  .)2در م نیا مشچ هیلالز عیا     

چند سرووار لپتوسپیرا بودند و مثبت تلقی شد نازیم .دن   
تحت مطالعه در جدول  1آمده است.

از بین موارد مثبت گزارش شد ،ه  8اس هب تبسن ب    
یک سرووار 18 ،اسب نس و راوورس ود هب تب

 6اسب

نسبت به سه سرووار عیار پادتنی داشتند .در هیچ یک از
اسبهای تحت مطالعه پادتن سرمی بر علیه ب هس زا شی   
سرووار وجود نداشت .همچنین  12مورد ،آلودگی توام
تاراس و یوو

و سیلارتسآ   

 10م ماوت یگدولآ درو

       

ایکتروهموراژیه و تاراسووی را نشان میدادند همه رد    .
موارد مثبت ،عیار سرمی  1به  100بود به جز یک اسب

چشم بودندکه همگی به صورت یک طرفی و متعلق به
اس سارات راوورس هیلع رب اهنت ناب وو جو نتداپ ی ود

       

      

داشت .به عبارت دیگر تم هب طوبرم تبثم دراوم یما

   

زاللیه چشم ناشی از س ور و ت را ا اراسوو وب ی د و  هیلع رب     
پنج سرووار دیگر تحت مطالعه پادتنی شناسایی نشد .هر
چه قوف بسا را

رکذلا ا ظاحل ز هیلع رب زین یمرس                  

سرووار تاراسوو ندوب تبثم ی د   .در  همه م تبثم دراو      
مرب ینتداپ رایع مشچ هیلالز هب طو               1به     100بود؛   
همچنین رقت عیار پادتن در سرم این اسبان نیز  1به 1 00
بود.
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جدول  :1فراوانی نسبی و مطلق نمونههای سرمی مثبت بر علیه لپتوسپیروز در اسبهای تحت مطالعه
هارجو
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جدول  :2میزان شیوع پادتن اختصاصی بر علیه لپتوسپیرا در سرم و زاللیه اسبهای با زاللیه مثبت
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 :Grpگریپوتیوفوزا؛  :Ictایکتروهموراژیه؛  :Pomپومونا؛  :Hrjهارجو؛  :Ausآسترالیس؛  :Trsتاراسووی

بحث

یت  ناو ن جیت هههه هگی رد یر   
مطالع من اذل .دنتفرگ رارق ه یییییییییی ی

در این مطالعه سرولوژیک که با استفاده از آزم شیا

خصوص ارتب طا

و تیسنج

یمشچ ای یمرس تنوفع      

آگلوتیناسیون میکروسکوپیک انجام یافت 85 ، ،درصد

لپتوسپیرایی داشت ولیکن ب  رشتنم جیاتن ساسا ر شده     

اختصاصی بر علیه سرووارهای لپتوسپیرا مثبت بودند .در

(  18و .)11 ، 15

از اس بب به حت یا ت علاطم  ه وجو ظاحل زا  د نتداپ              

مطالع ک یهباشم ه ه مس کت یور رب  یی یییییییییی یییه ناتسا یا     
آذربایجان شرقی انجام شده اس ،ت

در مناطق جغرافیایی مختلف ،سرووار شایع لپتوسپیرا

 93/2درصد نابسا    

به میزان زیادی متفاوت اس  ت ((  .) 21در ب سا نی بب بببه یا

واجد عیار سرمی بر علی اهراوورس ه یی ییی لپتوس ریپ اا بودند

واجد عیار سرمی در این بررس  نیرتشیب ،ی ن تبثم جیات     

( .)11در سایر مطالعات داخلی نیز میزان ش تنوفع عوی   

لپتوسپیرایی در اسبهای منطقه اهواز  27 /8درصد ( (،)8
اردبیل  7/7درصد (  ،) 15گنبد  12درصد (  ) 14گ شراز
شده است .در سایر کشورها همچون کانادا نزدیک

95

درصد ( ،)71ایرلند یلامش      89 /1درصد (( ،)5آمریکا
 ) 18 ( 02/6تا  27 /3درصد (  ،) 26انگلستان  34 /6درصد
(  ) 12و هندوستان  13 /5درصد(( )22آل شرازگ یگدو   
شدنوچمه یلماوع .تسا ه

رتسب ندوب بوطرم

اصطبلهای پ اب سامت ،بسا شرور

قبلی میزان آلودگی در جنس نر بیشتر از ماده بوده است

رد               

نوگ ریاس هههههه هههههههه یا

حیوانی همچون گاو ،گوسفند  ،بز و سگ وجود م شو
زیاد در محیط زندگی اس م ب یی یییتواند یالاب عویش رد     

عفونت لپتوسپرایی نقش دارند (.)21

از آنجایی که تقریبا تم سا ما بب بببه هدافتسا دروم یا    

نریان بودند سا اهنت هعلاطم نیا رد  ،ببببب ببببببه روم رن یا د    

مربوط به سرووار تاراسووی بود.گ راوورس تاقوا یها    

غالب لپتوسپیرا در مناطق و کشورهای مختل توافتم ف   

است .به عنوان مثال در اسبهای منطقه اردبیل هارجو با
 43درصد (  ،) 15اسبهای منطقه گنبد سرووار کنیک الو

با  58 /3درصد (  ) 14و اسبه اوورس زاوها هقطنم یا ر     
گریپوتیف اب ازو       33/3درصد (( ( )8بیش وارف نیرت ا ار ین

  

داش  .تسا هت د طم ریاس ر ا نوموپ تاعل ا نه رد  د د دد د دددد ددوس نات   
( 48 /7درصد  ) (( ( )22و کالیفرنی  ا (( ( 12 /4درصد  ) (( ( ،) 26
براتیسالوا در اوهایو ( 16 /2درصد  ) ((  ،) 18اونت  ویرا ( ( 18
درصد  ) (( (  ،) 16انگلس  نات (( ( 16 /6درصد  ) (( ( ) 12و ایرلند   
شمالی ( 53 /3درصد  ) ( ( )5متد وا لللت جوم هیوس نیر ود    
بوده اس اناک رد .ت دا ا  هیژارومهورتکی ((( (((( 94 /6درصد )،
براتیسالوا ( 56 /6درصد) ،کوپن ه  ینگا (( 45 /5درصد)
و اوتومنالیس ( 43 /5درصد) متد وا لللت یاهراوورس نیر   
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جدا شده بودهاند ( .)71در اکث س رایع تاعلاطم ر ر یم     

عمدتا عدسی و قرنیه چشم مبتال بود و با توجه به این که

حدود     1به    100و  1به    00 2بود جیاتن اب هک تسا ه           

علل مسبب کراتیت و کاتاراکت در اسب متنوع ب و هدو

حاصل از این مطالعه همخوانی دارد (  19و.)11

همچنین به دلیل عدم دسترسی به تاریخچه دامها مبنی بر

همان طور که قبال گفته شد لماوع نیب رد      عف ینو
زمینه ساز ابتال به ،(Equine recurrent uveitis) ERU

بیشترین تأکید متوجه عفون اب ت    لپتوس ناگورتنیا اریپ سسسسس
م ییی یباشد جیتن یلو  .ههههههههه هگی تاشیامزآ ریسفت و یر          

س لور و  رد کیژ ر رد زوریپسوتپل شقن اب هطبا        

   ERU

عود کنند وب ه د  یمشچ یرامیب ن د آ ر نننن نننننه صیخشت ،ا
ماهیت بیماری چشمی در این اسبان میسر نشد .معتقدنددد
همراه نمودن آزمایش  MATبا تست  PCRسبب می ناز
افزایش موفقیت در تشخیص پ تیاووی زنژوتا ی هعجار س    
اس م ب

یییییی یشود ((( ( Gilger .)7و همک  نارا ((( (  ) 2008در

             

به سا ،ملاس یا بببببب به راچد یا       ERUو
مطالعهههای اس بب 

لپتوس  تنوفع نامز رد زوریپ حححححح ح ححححح اد ب  ا ا یرتکاب نی       

اسبهای دچار التهاب چش یغ أشنم اب یم رررر ررررر ERUرا با

دش میالع هک تهج نآ زا .تسا هدیچیپ و راو     

غیراختصاصی و موقت است .عالیم  ERUسالها بعد از

اس زا هدافت ( PCRب بایدر روظنم ه ی ژژژژژ ژژن مو لپتوس ریپ اا ا در

مواقع ممکن است از عیار پادتن لپتوسپیرایی تا حد قابل

ی در مایع و یمشچ تا
جستجوی پادتنهای لپتوس یاریپ ی ی

ی ت م رهاظ یی ییییابد رثکا رد هک     ،
عفونت ح دا لپتوس یاریپ ی ی

زاللی و ه سا هیجاجز بببببب ببه و )ا شیامزآ     

توجهی کاسته شده باشد ش یفنم تلع اذل  .دن هجیتن       

سرم) مورد ارزیابی قرار دادند؛ آنها متوجه شدند ک رد ه

ی لپتوس یاریپ ییی در  2رأس از  4راس
آزم ژولورس شیا یییی ی

اسب که در زاللیه چشم آنها پادتن وجود داشت ،هم نی

نکت م ه یییی یتواند دشاب  (((( (  .) 13در مطالعهههای ک قت ه یییی یپرو   
بازرگانی و همکاران ( ) 90 31در  10راس اسب مبتال به

مایع یمشچ تا     

 28رأس اس هب راچد ب       ERUو 12

رأس اسب سالم اثری از ژنوم این باکتری وجود نداشت
و نت ج جیا سس سسستجوی پادت نن نهیا    لپتوس یاریپ ییی در مایعتا   

چشمی و سرم آنها به احراز تفاوت آم نعم یرا یی یییدار در

 ERUانجام دادند ،فقط  4راس واجد عیار سرمی بودند

بین اعضاء این سه گروه منج و تشگن ر

و بقیه منفی بودند ( .)1در مطالعهای دیگ دهاشم ر ه دش     

ک سا زا یضعب نیب رد ه بببببببب بببه اب تنوفع ا

که تنها  22درصد سا زا  بب بببه هب التبم یا      ERUدارای
عیار سرمی باال بودند ام رد ا

 60درصد دراوم زا     ERU

( MATب یار   

دنتفرگ هجیتن     

اینتروگانس آغازگر روند  ERUب  تسا هدو

     لپتوس اریپ   
(( ((( .)7ب یار

تشخیص این که پادتن لپتوسپیرایی یافت شده در زاللیه،

عیار مربوط به پادتنهای لپتوسپیرایی در نمونههای اخذ

به ص ش دیلوت مشچ رد یعضوم ترو ده هکنیا ای هب         

شده از زجاجیه ب وب الا د (( (((  Wollanke .) 27و همک نارا

صورت سیستمیک تولید شده و به دنبال اختالل در سد

(  ) 2001موفق به سنجش عیار ب اپ یالا د نت    لپتوس یاریپ ی ی
ی

در آزم یا شش ش MATانج تفرگ ما هههه هه ب  ر ر نومن یو هههه هه یا   
زجاجیه در  382 ( % 90نمونه از  624نمونه) از اسبه یا
مبتال به  ERUو  3( %6نمونه از  54نمون سا زا )ه بب بببه یا

خونی -چش بیرض زا ،هدش یمشچ تاعیام دراو یم      
گلدمن -ویتمر استفاده میشود که منظور از آن محاسبه
عیار پادتن اختصاصی در چش و بهتلم م

نوخ نایرج     

نسبت به کل  Ig Gاختصاصی ضدددلپتوس اریپ در مایع تا

قیقحت نیا رد هنافساتم .تسا یطیحم نوخ              

سالم شدههاند ((  .) 28در مطالع زین رضاح ه      3راس از 5

چش و م

راس مبتال به عالیم درگیری چشم پادتن س دنتشاد یمر   

سطح ایمونوگلوبولینهای خون اندازهگیری نشد یلو    .

و بقیه منفی بودند .از آنجایی که در این پنج راس نری نا

مطالعه بر روی  36جفت نمون و مرس ه طسوت هیجاجز     
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آزمایش الکتروفورز بیانگر تولید داخ نتداپ یمشچ ل    
در  % 97از نمونهها بوده است .مش صخ

ا هدش سس س سسسست که

ی B ،)LruA( A
پروتئینهای مرتبط با  ERUلپتوس یاریپ ی ی

( )LruAو  )LruA( Cب  ا ا د یازج ا بسا مشچ یلخ

          

به و ا
که    %33اسبب 

 % 49االغه اا کیژولورس ظاحل ز       

نسبت به لپتوسپیرا مثبت هستند و در ادامه دلیل آل یگدو
بیش الا رت غغ غه شرورپ هویش توافت ار ا و ترواجم و         

چرای در کنار میزبانه واگ ،گس دننام( نزخم یا و    

واک م ناشن عطاقتم شن یییی یییییدهند ((  25و  .) 23 ، 24در این

به یا
گوسفند) و امکان دسترسی و مصرف از من آ عبا ب ب

مطالعه تنها پادتن اختصاصی بر علیه تاراسووی از زاللیه

سطحی و آلوده به ادرار احشام و جانوران وحشی مخزن

اسبان جدا شد .نتایج ارائه شده در مطالعات دیگر ضد و

دانستهاند (.)8

م-
نقیض هستند .به عنوان مثال در آمریک هم یلامش یا م مم ممم

بنابراین سرووارهای مختلف

لپتوس ناگورتنیا اریپ سسسسس

ترین و شایعترین سرووار لپتوسپیرا اینتروگانس آغازگر

میتواند یکی از علل بروز  ERUباشد اما جه تابثا ت   

روند  ،ERUسرووار پومونا میباشد (( .)6در ح هک یلا   

این موضوع و تعیین نق  قیقد ش ا د یرتکاب نی ر دنور       

نتایج حاصل از مقایسه می اپ ناز د و یمشچ تاعیام نت   

پ رامیب نیا زنژوتا ی قحت  ،ی اق ت ب  ی .تسا زاین یرتش              

س هب نایالتبم یمر

به طسوت ملاس یا       
      ERUو اس بب 

همچنین این مطالعه نشان داد که عفونت لپتوس یاریپ ی رد 

 Halliwellو همکاران (  ) 1985در مورد نق راوورس ش   

جمعیت اسبهای نر منطق الاب عویش اب زیربت ه دوجو

     

پومونای لپتوسپیرا اینتروگانس در رابطه با  ERUبی رگنا

دارد و حض  یمرس نتداپ رو د غ ر ی الع با ی نیلاب م ی             

تفاوت آماری معنیدار بین آنها نبود ( .)9اگر مامت هچ   

بیماری میتواند زنگ خطری ب دارفا یار یی ییی ک  اب ه ا نی    

س اهراوور یی ی لپتوس ریپ اا ا را در م نیمز درو هههه ههس التبا یزا     

نه و ا
حیوانات سر و کار دارند ،از جمله اساتید ،تکنسین ن

به ERUمقصر دانستهاند؛ با این حال ن و اکیرمآ رد ه هن    

دانشجویان دانشکدههای دامپزشکی باشد.

در اروپا بعضی از سرووارهای ش نام عیا ند    س ور و یاهرا
ایکتروهموراژیه ،کوپنهاک ،کانیکوال ،و هارجو یا اص ًالًال
از چشمهای مبتال ،جدا نشدهاند یا آنکه نس ریاس هب تب    
س دش ادج رتمک رایسب اهراوور هههههههههه هاند هک یلاح رد .

    

سرووارهای پومونا و گریپوتیفوزا به ترتیب در آمریکا و
اروپ  ا در اب هطبار            ERUب اونع ه ن هم  مممم م مممم ممت و نیر
ش خا صصص ت اوورس نیر ر وب حرطم اه د هههههههه هاند هب هجوت      .
میزبانهای مخزن این دو س ور و روم رد هک ،را د انوموپ      
خ  و وسار و واگ ،کو د م ر ورد پیرگ  و شوم ،ازوفیت             
صحرایی ،راکون و راسو میییباشد م ناشن  ،ییی ییییدهد هک    
تغذی یکی عترم زا ه لماوع زا اب ههجاوم مهم رایسب                 
عفونت با این سرووارها میباشد (  .) 10چن هک تسا نی    
در تحقیق  مه ی د وم ر ر یش د و کت رد زوریپسوتپل ع             
سمیهای شهرستان اهواز انجام گرفته شده ،معلوم گشته
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Abstract: Leptospirosis is the most important zoonosis disease that is caused by Leptospira
interrogans serovars. Leptospirosis is relatively mild and without any specific clinical signs in the
horse, except for blindness due to recurrent uveitis. However, horses plays potential zoonotic role in
human health. The aim of this study was to determination of seroprevalence of anti-leptospiral
antibodies against six Leptospira serovars in stallions of Tabriz area. Examination of sera obtained
from forty male horses were examined using MAT, revealed that 85 percent of animals were
seropositive. The highest number of reactors in horses (65%) were due to serovar tarasovi, followed
in descending order by australis (50%), icterohaemorrhagiae (25%), pomona (10%) and
grippothyphosa (5%) and hardjo (5%). Eight horses had antibodies against one serovar, eighteen
horses had against two serovar and six horses had specific antibodies against three serovars. Basis on
age grouping of the horses, seropositive animals were 100 percent in 5-10 years, 80 percent in 10-15
years and 77.7 percent in 15-20 years old group. This differences was statically significant (P<0.05).
Only four horses had specific antibodies against Leptospira in the aqueous humor of the eyes, which
all belong to right eyes. In these positive animals, antibodies were against Leptospira interrogans
serovar tarasovi with 1:100 titers. All four horses were seropositive, too. Five horses had signs of
ocular involvement and blindness; only two and three horses had specific antibodies against
Leptospira serovars in the aqueous humor of the eye and serum, respectively. Result of this study
suggested that there were leptospiral infections in horse populations of Tabriz area, which is an
important zoonotic and is an occupational hazard to horse owner, farmers, and veterinarians.
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