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چکیده
زمینۀ مطالعه :لپتوسپیروز یك بیماري مشترك با گسترش جهانی است كه از دو جهت ،یکی نگرانی هاي بهداشتی در جوامع انسانی و دیگري خسارات اقتصاد ي
به علت ایجاد سقط و مرده زایی ،تولد گوساله هاي ضعیف ،سندروم كاهش شیر و ورم پستان و مرگ در جمعیت هاي دامی داراي اهمیت فراوانی است .میزان
شیوع یك عفونت در سطح گله ،موضوع كلیدي است كه تعیین می كند وضعیت عفونت باید مهم در نظر گرفته شود و چه تصمیمات و سیاست هایی باید در
این رابطه گرفته شود و به اجرا در آید.
هدف :هدف از انجام این مطالعه فراتحلیل (متا آنالیز) میزان شیوع لپتوسپیروز و سرووار هاي آن در جمعیت دامی كشور است.
روش كار :این پژوهش ،با جستجو ي مقاالت مربوط به سال هاي  1376تا  1396با استفاده از واژه هاي ایران ،لپتوسپیرا ،گاو ،گوسفند ،بز ،گاومیش و شتر و
تركیبی از آن ها در پایگاه هاي داده  Pub Med ،Irandoc ،SID ،Magiranو  Google Scholarانجام گرفت .در این بررس ی  39مقاله با كیفیت پذیرفته
شدند .جهت انجام تحلیل هاي آماري ،مقادیر شیوع وارد نرم افزار ) Comprehensive Meta-Analysis (CMAشدند.
نتایج :شیوع ظاهري لپتوسپیروزیس در جمعیت به ظاهر سالم نشخواركنندگان  21/5درصد (فاصله اطمی نان  95درصد ) 17/25-8/8 :بود و سرووار هاي
گری پوتیفوزا ،پومونا و كانیکوال بیشترین شیوع را داشتند.
نتیجه گیري نهایی :با توجه به شیوع باالي سرووار پومونا در مطالعات چند سال گذشته در ایران ،استفاده از این سرووار در واكسن هاي تولید شده در داخل
كشور ،اعمال روش هاي پیشگیرانه براي كنترل عفونت در سگ هاي گله و دریافت سهمی از بودجه نظام سالمت ،می تواند به كنترل هرچه بهتر بیمار ي
لپتوسپیروز بیانجامد.
كلمات كلیدي :لپتوسپیروزیس ،ش یوع ،جمعیت دامی ،نشخواركنندگان ،فراتحلیل
كپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ كپیبرداري ،توزیع و نشر براي استفاده كامل با ذكر منبع آزاد است.
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مقدمه
لپتوسپیروز یك بیماري مشترك با گسترش جهانی است كه در انسان
و گونههاي مختلف حیوانی از جمله نشخواركنندگان اتفاق میافتد.
عامل بیماري لیپتوسپیروز ،یك اسپیروكت كوچك و هوازي از جنس
لپتوسپیرا است ( .)9تعداد زیادي از پستانداران اهلی و وحشی و
جوندگان ،میزبان طبیعی انواع لپتوسپیراهاي بیماریزا هستند (.)45
لپتوسپیروز در ایران براي نخستین بار توسط  Rafyiو Maghami
در سال  1957با بررسی سرولوژي و همچنین جداسازي باكتري در

گاو ،گوسفند و شتر گزارش شد ( .)38بیماري لپتوسپیروز از دو جهت،
یکی نگرانیهاي بهداشتی در جوامع انسانی و دیگري خسارات
اقتصادي وارد شده به جمعیتهاي دامی از جمله كاهش وزن ،افت
تولید شیر ،سقط جنین ،تولید گوسالههاي ضعیف ،اختالل در باروري
و هزینههاي سنگین كنترل ،پیشگیري و درمان داراي اهمیت فراوانی
است ( .)39وقوع اپیدمیهاي بزرگ بیماري در جمعیت دامی كه
معموالً به دنبال بارندگی و جاري شدن سیل رخ میدهد ،میتواند
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سبب خسارات مالی گسترده گردد .در اپیدمی سال  1382در استان
بوشهر در مجموع  403راس گوسفند 88 ،راس بز 49 ،راس گاو و
گوساله 1 ،راس االغ و یك راس شتر تلف شدند ( .)12همچنین
اپیدمیهاي بیماري در سالهاي  1379در استان اردبیل و  1383در
استان زنجان ،به ترتیب سبب تلف شدن  70و  100راس دام گردید
(.)12
آلودگی در انسان در اثر تماس مستقیم با ادرار ،شیر و بافت-
هاي دام مبتال و یا به وسیله آب یا زمینهاي آلوده صورت میگیرد
( .)37بیماري لپتوسپیروز در انسان عمدتاً یك بیماري شغلی است و
بیشتر در كشاورزان ،دامداران ،كاركنان كشتارگاه ،قصابان و
ماهیگیران ،در فصول گرم سال رخ میدهد ( .)37یکی از عواملی كه
میزان بروز بیماري در انسان را به عنوان یك بیماري شغلی تحت
تأثیر قرار میدهد ،میزان شیوع بیماري در دامهاي اهلی است (.)26
در جمعیت انسانی كشور ایران ،بیماري لپتوسپیروز به صورت اندمیك
در استان گیالن با شیوع  9/7در هر صد هزار نفر و به صورت
اسپورادیك در استآنهاي مجاور آن (مازندران و گلستان) و همچنین
در تهران ،قم ،اردبیل بروز نموده است (.)26
در دامها شدت عالئم بیماري به سویه باكتري و گونه دام
بستگی دارد ( .)9در نشخواركنندگان حساسیت گاو نسبت به
نشخواركنندگان كوچك بیشتر است و سرووارهاي هارجو و پومونا
عامل مهمی در ایجاد سقط جنین در گاو محسوب میشوند (.)45
اكثر عفونتهاي لپتوسپیرایی گاو به صورت تحت بالینی رخ میدهد
و از عالئم بیماري میتوان به تب ،كمخونی ،تغییرات شیر ،سندروم
كاهش شیر و ورم پستان ،سقط و مردهزایی (تا  30درصد) اشاره كرد
( .)27منبع عفونت ،معموالً دام آلودهاي است كه آب و مواد غذایی را
از طریق ادرار ،شیر ،جنین سقط شده و ترشحات رحمی آلوده میسازد
( .)9،45بر اساس پروتکل سازمان دامپزشکی كشور ،ایران از لحاظ
وقوع لپتوسپیروز به سه منطقه پرخطر ،كمخطر و ظاهراً بیخطر
تقسیم میشود .نواحی ظاهراً بدون خطر شامل مناطقی است كه
رخداد بیماري در آنها به صورت بالینی و به شکل یرقان بسیار نادر
بوده و در مناطق كمخطر گزارش وقوع بیماري به صورت رخدادهاي
بالینی انفرادي و به شکل یرقان ،بدون گزارش سقط و عوارض پستانی
و تلفات است و در مناطق پرخطر واگیري نسبتا شدید بیماري به
صورت بالینی همراه با یرقان ،سقط و تلفات ( 5-10درصد) است (.)52
میزان شیوع یك عفونت در سطح گله ،موضوع كلیدي است كه
تعیین میكند آیا وضعیت عفونت باید مهم در نظر گرفته شود و چه
تصمیمات و سیاستهایی باید در این رابطه گرفته شود و به اجرا

درآید .همچنین تهیهي واكسن نیازمند مطالعات اپیدمیولوژیك است
تا براي هر جمعیتی با توجه به سروواري كه آن جمعیت را درگیر
كرده و همچنین نوع دام ،واكسن مخصوص تهیه شود .پس از گذشت
نزدیك به شصت سال از اولین شناسایی بیماري در ایران ،تاكنون
گزارشات مختلفی از لپتوسپیروزیس در گلههاي دام و رخداد
كانونهایی از این بیماري در مناطق مختلف كشور منتشر شده است.
شیوع آلودگی متفاوت بوده و از  7الی  75درصد گزارش شده است.
همچنین شیوع سرووارهاي لپتوسپیرا در گزارشات موجود آن قدر
متفاوت است كه نمیتوان نتیجهگیري مناسبی از آن داشت .بر اساس
تحقیقات انجام شده در موسسه رازي و در قالب مقاالت و پایاننامهها،
این بیماري در كشور رو به گسترش است كه در نتیجه بهداشت
عمومی و تولیدات كشور را تهدید میكند ( .)28مقاالت فراتحلیل یا
متاآنالیز ،روشهاي آماري هستند كه سعی میكند اطالعات به دست
آمده را به صورت ساختار یافته تركیب نموده و نتیجهگیري مبتنی بر
مستندات ارایه نماید .هدف از انجام این مطالعه ،فراتحلیل (متاآنالیز)
میزان شیوع لپتوسپیروز و سرووارهاي آن در جمعیت دامی كشور
است تا بتوان با در اختیار گذاشتن اطالعات جامع و دقیق دربارهي
وضعیت بیماري لپتوسپیروز در بیست سال گذشته در ایران ،مسیر را
در جهت اجراي برنامههاي موثر براي كنترل این بیماري از جمله
بررسی ضرورت تغییر سرووارهاي به كار رفته در واكسن لپتوسپیروز
تولید شده در موسسه رازي ،هموار كرد.

مواد و روشکار
منبع دادهها :در این بررسی ،پایگاههاي دادههاي معتبر داخل
كشور شامل  SID ،Magiranو  Irandocو خارج كشور شامل
 Pub Medو  Google Scholarبا هدف یافتن منابع مرتبط ،مورد
جستجو قرار گرفت .مقاالت با استفاده از واژههاي حساس و كلیدي
شامل ایران ،لپتوسپیرا ،گاو ،گوسفند ،بز ،گاومیش و شتر و تركیبی
از آنها به دو زبان فارسی و انگلیسی مورد جستجو قرار گرفتند.
معیارهای انتخاب :در مرحله بعد تمام مقاالت كه شیوع
لپتوسپیروزیس و سرووارهاي آن را با استفاده از تست سرولوژي
آگلوتیناسیون میکروسکوپی ( )MATاز سال  1376تا سال 1396
مورد ارزیابی قرار داده بودند ،وارد مطالعه شدند .از مجموع مقاالت
جمعآوري شده به ترتیب  61 ،32و  12مقاله به دلیل تکراري بودن،
بیارتباط بودن با موضوع و نداشتن دادههاي كافی از مطالعه حذف
گردیدند .بر این اساس ،تعداد  39مقاله با كیفیت مناسب براي مطالعه
وارد فرآیند فراتحلیل گردید.
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استخراج دادهها :تمام مقاالت نهایی وارد شده به فرایند
مطالعه توسط یك چك لیست كه از قبل تهیه شده بود ،آماده
استخراج دادهها شدند .این چك لیست شامل نام نویسنده ،سال انجام
مطالعه ،مکان انجام مطالعه ،گونهي مورد مطالعه ،اندازه نمونه ،شیوع
آلودگی و سرووارها بود.
آنالیز آماری :آنالیز آماري با هدف تعیین میزان شیوع
لپتوسپیروزیس و سرووارهاي آن در جمعیت دامی به ظاهر سالم
كشور و بر اساس گونهي نشخواركننده انجام گرفت .در این پژوهش،
دادهها با استفاده از نرمافزار Comprehensive Meta-Analysis
) (CMAنسخه  2و با در نظر گرفتن سطح معنیداري  0/95براي
آزمونها ،تجزیه و تحلیل شدند .آنالیز آماري شامل محاسبهي اندازهي
اثر ،انحراف معیار و واریانس بود .براي ارزیابی ناهمگنی مطالعات از
آزمون ( Qآزمون كوكران) و شاخص ( I2شاخص  I2كمتر از  25درصد
ناهمگنی كم ،بین  25-75درصد ناهمگنی متوسط و باالي  75درصد
ناهمگنی زیاد) و ارتباط بین میزان شیوع لپتوسپیروزیس با سال انجام
مطالعه از متارگرسیون استفاده شد.

نتایج
سرانجام  39مقاله با  41گزارش از  13استان كشور ،منتشر
شده در سالهاي  1376تا  1396كه به ترتیب  4 ،6 ،9 ،20و 2
مطالعه مربوط به گاو ،گوسفند ،بز ،گاومیش و شتر بود براي انجام
مطالعه انتخاب شد (جدول  .)1جمعیت دامهاي شركتكننده در این
مطالعه  9839راس بود كه به ترتیب  58/7( 5774درصد) راس،
 19/8( 1947درصد) راس 11/9( 1173 ،درصد) راس7/7( 757 ،
درصد) راس و  1/9( 188درصد) نفر مربوط به گاو ،گوسفند ،بز،
گاومیش و شتر بود (جدول  .)1تمامی مطالعات در سطح انفرادي
دامها و با استفاده از تست سرولوژي آگلوتیناسیون میکروسکوپی انجام
شده بود (جدول  .)1براي تركیب نتایج مطالعات از مدل اثرات ثابت
و تصادفی بر حسب نتایج آزمون  Qو شاخص  I2استفاده شد .شیوع
ظاهري لپتوسپیروزیس در جمعیت به ظاهر سالم نشخواركنندگان
 21/5درصد (فاصله اطمینان  95درصد ،)17/8-25/8 :بود .شیوع
بیماري در گاو  25/6درصد (فاصله اطمینان  95درصد-32/3 :
 ،)19/8گوسفند 17/4درصد (فاصله اطمینان  95درصد-23/8 :
 ،)12/4بز  14/0درصد (فاصله اطمینان  95درصد،)11/9 -17/5 :
گاومیش  40/5درصد (فاصله اطمینان  95درصد )28/2 -54/1 :و
شتر  22/4درصد (فاصله اطمینان  95درصد )17/0 -28/9 :بود
(جدول .)2
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سرووارهاي پومونا ،هارجو ،كانیکوال ،ایکتروهموراژیه و
گریپوتیفوزا در  38و سرووار بالوم در  31مطالعه بررسی شده است.
شیوع سرووارها در جمعیت نشخواركنندگان به ترتیب شامل
گریپوتیفوزا  26/0درصد (فاصله اطمینان  95درصد،)21/8 -30/8 :
پومونا  25/1درصد (فاصله اطمینان  95درصد،)19/7 -31/5 :
كانیکوال  19/6درصد (فاصله اطمینان  95درصد،)15/1 -24/9 :
هارجو  11/5درصد (فاصله اطمینان  95درصد،)8/7 -15/0 :
ایکتروهموراژیه  10/2درصد (فاصله اطمینان  95درصد)6/9 -14/7 :
و بالوم  1/9درصد (فاصله اطمینان  95درصد )1/1 -3/4 :بود (جدول
.)2
به منظور بررسی ارتباط بین میزان شیوع لپتوسپیروزیس با
سال انجام مطالعه از متارگرسیون استفاده شد كه مقدار  P-valueدر
این شاخص  0/002محاسبه گردید كه از نظر آماري معنیدار بود به
این معنی كه شیوع لپتوسپیروزیس با گذشت زمان كاهش مییابد
(نمودار .)1

بحث
اولین مطالعهي گستردهاي كه در ارتباط با بیماري لپتوسپیروز
در ایران انجام شد ،توسط  Rafyiو  Maghamiدر سال 1957
صورت گرفته است .در این پژوهش بر روي  3000نمونه ،شیوع
لپتوسپیروز در گاو  31درصد و در گوسفند  17درصد به دست آمد
( .)38طی مطالعهي دیگر توسط  Maghamiدر سال  1981بر روي
 2097نمونه سرم گاوهاي اطراف تهران ،شیوع آلودگی لپتوسپیروز
 24/6درصد گزارش گردید ( .)31مطالعات صورت گرفته در مناطق
مختلف ایران وجود آلودگی به لپتوسپیروز را در جمعیت دامی كشور
نشان میدهد و بر اساس گزارش سازمان دامپزشکی كشور ،كانونهاي
بیماري در چند سال گذشته كاهش چشمگیري داشته است (.)52
در پژوهش حاضر نیز متارگرسیون انجام گرفته به منظور بررسی
ارتباط بین میزان شیوع لپتوسپیروزیس با سال انجام مطالعه از نظر
آماري معنیدار بود ،به این معنی كه شیوع لپتوسپیروزیس با گذشت
زمان كاهش یافته است .اجراي پروتکل سازمان دامپزشکی در قبال
مناطق پرخطر میتواند از مهمترین دالیل كاهش بروز بیماري باشد.
طبق گزارش سازمان دامپزشکی كشور ،مبارزه با لپتوسپیروز در
مناطق پرخطر با دارو و واكسن و سپس استمرار واكسیناسیون هر
شش ماه یك بار كه از سال 1385به مدت  5سال در استانها ي
كرمانشاه ،بوشهر و اردبیل صورت گرفت ،باعث كاهش كانونهاي
بیماري حتی با قطع عملیات واكسیناسیون شد (.)52
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جدول .1مشخصات مطالعات واردشده به فرآیند فراتحلیل (متاآنالیز).
گاو

جمعیت هدف
مکان انجام مطالعه

تعداد نمونه

درصد شیوع آلودگی

نویسنده اول

سال انتشار

427
488

62/5
32/0

)53(Zeinali
)13( Firouzi

1999
2000

آذربایجان غربی
فارس

23/9

4/7

)46(Talebkhan Groussi

2003

خراسان رضوي

389

پومونا
16/9
0/0

هارجو
22/5
0/0

درصد شیوع سرووار
ایکتروهموراژیه
كانیکوال
0/0
20/2
38/0
40/5

18/9

16/5

33/9

گریپوتیفوزا
40/4
21/5

بالوم
0/0
0/0

26/0

0/0

)11(Ebrahimi

2004

چهار محال و بختیاري

400

18/8

4/0

17/3

50/7

6/7

21/3

-

)18(Haji Hajikolahi

2005

خوزستان

645

53/8

18/3

14/3

15/5

11/6

30/1

10/2

)24(Hassanpour
)42(Sakhaee
)4(Abdollahpour
)44(Shafighi
)43(Sakhaee
)8(Bahari
)3(Abdollahpour

2007
2007
2009
2010
2010
2011
2011

آذربایجان شرقی
تهران
گیالن
گیالن
تهران
همدان
تهران

229
380
205
98
355
80
200

24/0
14/5
25/9
37/8
15/5
22/5
29/0

34/2
8/1
32/4
52/1
8/0
5/6
43/8

0/0
35/6
2/8
10/4
35/6
0/0
0/0

22/4
3/4
39/4
18/8
3/5
94/4
8/8

6/6
42/5
2/8
0/0
42/5
0/0
3/8

32/9
9/2
22/5
18/8
9/2
0/0
42/5

3/9
1/1
0/0
1/2
0/0
0/0

)22(Hamali

2011

آذربایجان شرقی

76

11/8

41/7

0/0

23/1

7/7

30/8

-

)10(Dadkha
)39(Ramin
)50(Vakili

2011
2013
2013

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
آذربایجان شرقی

200
203
210

23/0
36/0
7/1

51
40/0

18
0/0

0/0
0/0

0/0
40/0

31
20/0

0/0
0/0

)34(Maleki

2013

تهران

562

40/6

40/3

26/6

1/4

2/7

29/0

-

)29(Khalili
)35(Maleki

2014
2015

كرمان
لرستان

167
200

17/4
20/0

44/8
0/0

6/9
9/5

13/8
40/5

0/0
0/0

34/5
45/2

-

)36( Mohammadi

2015

ایران

260

22/3

-

-

-

-

-

-

جمعیت هدف
)55(Zeinali

1997

آذربایجان غربی

385

گوسفند
34/8

26/1

13/0

37/0

22/5

1/4

0/0

)16(Haji Hajikolahi

2007

خوزستان

181

14/9

43/8

6/3

21/9

12/5

9/4

6/3

)49(Tooloei
)14(Froutani
)25(Hassanpour
)39(Ramin

2008
2010
2011
2013

آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی

359
70
130
166

18/4
10/0
28/5
19/3

16/4
36/4
12/5
26/2

8/2
9/1
6/3
0/0

30/1
9/1
56/3
7/1

5/5
9/1
4/2
0/0

39/7
36/4
20/8
66/7

0/0
0/0
0/0

)32(Maleki

2015

لرستان

200

14/0

25/8

3/2

48/4

6/5

16/1

0/0

)40(Rezaei
)41(Rezaei
جمعیت هدف
)56(Zeinali

2016
2016

خوزستان
آذربایجان غربی

246
210

1997

آذربایجان غربی

331

8/5
15/2
بز
18/5

68/2
0/0

4/5
6/3

4/5
62/5

18/2
31/3

4/5
0/0

0/0
0/0

0/0

70/3

13/2

16/5

0/0

0/0

)15(Haji Hajikolahi

2007

خوزستان

172

10/5

21/7

4/3

26/1

8/7

39/1

0/0

)23(Hassanpour
)1(Abdollahpour
)33(Maleki
)40(Rezaei
جمعیت هدف

2012
2014
2014
2016

آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
لرستان
خوزستان

150
130
180
210

13/3
19/2
11/7
11/0
گاومیش

20/0
50/0
13/0
56/0

0/0
4/8
0/0
0/0

0/0
2/4
52/2
16/0

0/0
2/4
8/7
28/0

80/0
40/5
26/1
0/0

0/0
0/0
0/0
0/0

)19(Haji Hajikolahi

2006

خوزستان

189

58/7

12/3

20/6

24/5

8/4

18/1

17/4

)48( Tolouei

2014

آذربایجان شرقی

85

35/3

29/7

0/0

10/8

8/1

51/3

0/0

)2(Abdollahpour

2016

آذربایجان غربی

130

25/4

53/8

17/9

0/0

5/1

23/1

0/0

)20(Haji Hajikolahi

2016

خوزستان

353

43/3

-

-

-

-

-

-

جمعیت هدف
)17(Haji Hajikolahi
)5(Afkhamnia

2013
2014

یزد
اردبیل

128
60

شتر
23/4
20/0

57/9
8/3

10/5
0/0

23/7
8/3

2/6
33/3

5/3
50/0

0/0
0/0
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جدول  .2نتایج حاصل از وضعیت بیماري لپتوسپیروز به روش فراتحلیل (متاآنالیز) در ایران.
درصد شیوع

جمعیت هدف

نشخواركنندگان

شیوع كلی
)17/8 -25/8( 21/5

گاو

شیوع كلی
)19/8 -32/3( 25/6

گوسفند

شیوع كلی
)12/4 -23/8( 17/4

بز

شیوع كلی
)11/9 -17/5( 14/0

گاومیش

شیوع كلی
)28/2 -54/1( 40/5

شتر

شیوع كلی
)17/0 -28/9( 22/4

پومونا
)19/6 -30/8( 24/8
كانیکوال
)15/3 -25/4( 19/9
پومونا
)15/1 -30/0( 21/6
كانیکوال
)11/8 -25/5( 17/6
پومونا
)18/2 -39/0( 27/4
كانیکوال
)20/8 -44/6( 31/5
پومونا
)10/8 -45/0( 24/1
كانیکوال
)6/9 -33/7( 16/3
پومونا
)9/8 -55/9( 28/7
كانیکوال
)3/9 -32/7( 12/3
پومونا
)2/9 -85/6( 29/8
كانیکوال

گریپوتیفوزا
)21/8 -30/8( 26/0
هارجو
)8/0 -14/7( 10/9
گریپوتیفوزا
)22/4 -31/4( 26/7
هارجو
)10/9 -20/0( 14/9
گریپوتیفوزا
)7/2 -33/2( 16/4
هارجو
)5/5 -11/7( 8/1
گریپوتیفوزا
)10/9 -53/3( 27/2
هارجو
)0/7 -42/6( 6/6
گریپوتیفوزا
)13/1 -51/9( 28/8
هارجو
)8/6 -29/7( 16/6
گریپوتیفوزا
)1/4 -80/5( 19/6
هارجو

ایکتروهموراژیه
)7/1 -14/2( 10/1
بالوم
)1/1 -3/4( 1/9
ایکتروهموراژیه
)5/0 -15/7( 9/0
بالوم
)0/5 -3/7( 1/4
ایکتروهموراژیه
)7/4 -20/5( 12/6
بالوم
)0/9 -4/5( 2/0
ایکتروهموراژیه
)10/6 -15/2( 15/1
بالوم
)0/5 -4/6( 1/5
ایکتروهموراژیه
)5/0 -12/1( 7/8
بالوم
)0/5 -30/1( 4/5
ایکتروهموراژیه
)0/7 -69/2( 11/5
بالوم

)11/7 -35/2( 21/2

)3/8 -21/5( 9/4

)0/3 -14/1( 2/2

نمودار  .1متارگرسیون میزان شیوع لپتوسپیروزیس در جمعیت نشخواركنندگان
در ایران بر حسب سال انجام مطالعه.

وجود سگ هاي گله ،جوندگان و بستر مرطوب از عوامل
خطر ابتالء به لپتوسپیروز به حساب می آیند .جوندگان به عنوان
مخزن سرووار گریپوتیفوزا شناخته شده اند ،لذا نقش جوندگان
در انتقال عامل بیماري به نشخواركنندگان حیاتی بوده و بایستی
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مبناي برنامه هاي كنترلی لپتوسپیروز منظور گردد ( .)9،45در
بسیاري از گلههاي پر ورش دام در ایران استفاده از سگ هاي گله
امر رایجی است .وجود آلودگی در سگ هاي گله و روستایی و
توانایی دفع لپتوسپیرا به شکل دوره اي در ادرار و انتقال آن به
دام ،می تواند باعث بقاء عفونت در گله شود .آلودگی سگهاي
گله و روستایی در ایران بین  4/5الی  41/6در صد گزارش شده
است ( .)6،47،54طبق مطالعهي  Talebkhan Garoussiو
همکاران در سال  ،2003سرووارهاي كانیکوال و ای کتروهموراژیه
سرووار غالب در سگ هاي گله بوده است ( .) 47جوندگان
می توانند یکی از مهم ترین عوامل انتقال این سرووارها به سگ ها
باشند (.)28
طبق نتایج این مطالعه فراوانی سرووار كانیکوال و
ایکتروهموراژیه در گاو نسبت به نشخواركنندگان كوچك كمتر
است .یکی از دالیل مهم این نتیجه می تواند نوع متفاوت پرورش
گاو باشد به طوري كه پرورش سنتی گوسفند و بز بر خالف گاو
صنعتی و نیمه صنعتی ،باعث افزایش عملکرد فاكتورهاي خطر
ابتال به لپتوسپیروز می گردد .در پژوهش حاضر آلودگی
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لپتوسپیروز در گاو نسبت به نشخواركنندگان كوچك بیشتر است
كه دلیل آن می تواند حساسیت بیشتر گاو نسبت به لپتوسپیروز
باشد .از طرفی این بیماري علتی براي ایجاد مشکالت تولیدمثلی
مانند سقط جنینهاي تكگیر و همه گیر به خصوص در نیمه دوم
آبستنی ،مرده زایی و ناباروري به ویژه در گاو است .سقط جنین
غالباً به علت آلودگی به سرووار هاي پومونا و هارجو در سه ماههي
آخر آبستنی اتفاق می افتد ( .)27،45نرخ سقط میتواند از -30
 10درصد بعد از عفونت هارجو و باالي  50درصد پس از عفونت
پومونا اتفاق بیافتد ( Badii .)27و همکاران در سال  2010و
 Hamaliو همکاران در سال  2012شیوع سقط جنین ناشی از
لپتوسپیروز در گاو را در تهران و تبریز و  Froutaniو همکاران
در سال  2014شیوع سقط جنین ناشی از لپتوسپیروز در
گوسفند را در تبریز با استفاده از روش واكنش زنجیره پلی مراز
به ترتیب  21 ،12/8و  8/6درصد گزارش كردند (.)7،14،22
همچنین شیوع سرمی گاو هاي با سابقه ي سقط در همدان و تبریز
به ترتیب  22و  11/8-59و در گوسفندهاي با سابقه ي سقط در
تبریز  10درصد گزارش شده است (.)7،8،14،22،24
سرووارهاي هر منطقه وابستگی زیادي با شرایط محیطی و
بوم شناسی همان منطقه دارد ،اما به منظور واردات و یا تهیهي
واكسن مناسب جهت مبارزه با بیماري باید یك نگاه جامع به
شایع ترین سرووار هاي گزارش شده از مناطق مختلف كشور
داشت ( .) 12در اكثر مطالعات انجام گرف ته در ایران ،شش سرووار
پومونا ،هارجو ،كانیکوال ،ایکتروهموراژیه  ،گریپوتیفوزا و بالوم
مورد بررسی قرار گرفته اند .عالوه بر این شش سرووار ،سرووارهاي
یورینکانا ،كوپنهاگونی و شرمنی نیز در جمعیت دامی ایران
گزارش شده است ( Vand yosefi .)51و همکاران در سال
 1994با مطالعه ي بر روي نمونه هاي مشکوك ارسال شده از
كانون هاي آلوده در ایران با استفاده از آزمایشات سرولوژي و
كشت باكتري ،مشخص كردند كه سرووار هاي گریپوتیفوزا،
ایکترهموراژیه ،پومونا ،هارجو ،كوپنهاگنی و كانیکوال به ترتیب
شایعترین سرووار هاي باكتري در ایران می باشند ،ولی با توجه به
مطالعات قبلی سه سرووار گریپوتیفوزا ،هارجو و كانیکوال در
ساخت واكسن كشته لپتوسپیروز در ایران استفاده شد (.)21،51

در پژوهش حاضر به ترتیب سرووار هاي گریپوتیفوزا ،پومونا،
كانیکوال و هارجو سرووار هاي غالب در بیست سال گذشته در
ایران بوده است.
با توجه به شیوع باالي سرووار پومونا در مطالعات چند
سال گذشته در ایران و از طرفی اهمیت این سرووار در ایجاد
سقط جنین در گاو ،استفاده از این سرووار در واكسن هاي تولید
شده در داخل كشور می تواند به اثر گذاري هرچه بهتر و مؤثرتر
برنامهي واك سیناسیون در جهت كنترل بیماري لپتوسپیروز
بیانجامد  .با توجه به اینکه حضور سگ و سایر جوندگان فاكتور
خطري براي انتقال و بقاي بیماري در گله محسوب می شود ،لذا
پیشنهاد می شود كه اعمال روش هاي پیشگیرانه براي كنترل
عفونت در سگ هاي گله مثل واكسیناسیون و مبارزه همزمان با
جوندگان ،در نواحی پروش دام صورت گیرد .بیشتر عفونتهاي
لپتوسپیرایی در دامهاي اهلی ،تحت بالینی است و تعداد زیادي
از دامها بدون بروز نشانههاي واضح بیماري ،عامل بیماري را از
طریق ادرار دفع می كنند .تماس مستقیم با ادرار دام ،جنین هاي
سقط شده و ترشحات رحمی آلوده و همچنین آلودگی آب و
خاك به ادرار عفونی باعث انتقال عفونت به انسان می شود .قطعاً
مبارزه و كنترل بیماري لپتوسپیروز در جمعیت دامی ،نتایج
سودمندي در جمعیت انسانی كشور خواهد داشت با این حال،
سهمی از بودجه نظام سالمت كشور را دریافت نمیكند .بنابراین
این نکته به سادگی مشخص میشود كه كنترل و مبارزه هر چه
بهتر با لپتوسپیروز در جمعیت دامی و دریافت سهمی از بودجه
نظام سالمت ،می تواند هزینههاي درمان و عوارض ناشی از
لپتوسپیروز در جمعیت انسانی كشور را كاهش دهد.

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله یر خود واجب میدانند از تمامی
مساعدتها و راهنماییهاي صورت گرفته جهت انجام این پژوهش،
كمال تشکر را داشته باشد.
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Abstract
BACKGROUND: Leptospirosis is a zoonotic disease with a worldwide spread, which is very important from two

aspects, health concerns in human societies and economic losses due to abortion, stillbirth, birth of weak calves, Milkdrop syndrome and mastitis and death. The prevalence of an infection at the herd or animal level is a key issue that
determines whether the infection should be considered important and which measures and policies should be made and
applied.
OBJECTIVES: The aim of this search is a meta-analysis study of the prevalence of leptospirosis and serovars of
leptospira interrogans in Iran.
METHODS: The search was carried out by relevant literature search from 1997 to 2017 and by keywords: Iran,
leptospira, cattle, sheep, goats, buffaloes, camel, and their combination in data banks of Magiran, SID, Iranmedex,
PubMed and Google scholar. In this study, 39 articles were finally accepted. For statistical analysis, prevalence rates
were entered in the Comprehensive Meta Analysis (CMA) software.
RESULTS: The prevalence of leptospirosis in apparently healthy ruminants was 21.5% (95% CI: 17.8-25.8) and
Grippotyphosa, Pomona and Canicola were the most prevalent.
CONCLUSIONS: According to the high prevalence of pomona in our results, using this serovar in produced vaccines
inside the country, applying preventive methods to control infection in herd dogs and gaining a share of the health
system budget can have a good effect on for leptospira control program.
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Figure Legends and Table Captions
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