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 يشهرستان خو
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  ، اروميه، ايرانهي واحد ارومي دانشگاه آزاد اسالميدانشکده دامپزشک) يولوژيکروبيم( هي علوم پايگروه آموزشعضو -۵
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  دهيچک
 از جنس ييها روکتي در اثر اسپ است کهين انسان و دام  با انتشار جهاني مشترک بي عفونيماريک بيروز يلپتوسپ :نه و هدفيزم

 راها را در ادرار خود دفعيباشند که لپتوسپ يم يوانات وحشيدگان و حجون ،يماريبن يا ي منبع اصل.ديآ يرا به وجود ميلپتوسپ
  در کارگران کشتارگاهنتروگانسيرا اي مختلف لپتوسپيها هي به سويسرم يزان آلودگيم ين مطالعه، بررسيهدف از ا. کنند يم

  . بودي دام شهر خويصنعت
  استفاده از روش باها ن نمونهي اسپس. دي ها اخذ گردن دامي از افراد در تماس با اي نمونه سرم۳۰تعداد  :يروش بررس

فوزا، يپوتايه، گريکتروهموراژيهارجو، پومونا، ا: را شامليلپتوسپزنده  ژن يآنت ۶ توسط) MAT (يکروسکوپيون ميناسيآگلوت
  .مورد مطالعه قرار گرفتند کوال و بالوميکن
 ۴۰(نمونه حالت مشکوک  ۱۲و تعداد ) درصد۱۳/۳۳(مثبت  نمونه، ۴نشان داد که تعداد  MATش ي از آزماحاصلج ينتا :ها افتهي

پ ي مشکوک، سروتيها ن نمونهيو در به يکتروهموراژي، ا مثبتي سرميها پ در مورد نمونهين سروتيعتري شادارند که) درصد
از خود  ۴۰۰:۱ و۱۰۰:۱يها قتر ها در ک از نمونهيچ يص داده شدند و هي مثبت تشخ۲۰۰:۱تري مثبت با تيها نمونه تمام .پومونا بود

ور ضسال ح ۴۰-۵۰ يدرصد آنها در گروه سن ۵۰ساله و  ۲۰-۳۰ ي مثبت در گروه سنيها درصد نمونه ۵۰ .واکنش نشان ندادند
 مشکوک را يها درصد نمونه ۳/۸۳ مثبت و يها درصد نمونه ۵۰سال بودند،  ۷ر ي زي سابقه کاري که داراين افراديهمچن. داشتند

   .صاص دادندبه خود اخت
ر افراد در معرض خطر ابتال به يشتر از سايکارگران کشتارگاه ب بوده و بخصوص ي شغليماريک بيروز يلپتوسپ :گيري   نتيجه

 و يي به چرخه مواد غذاين امر منجر به انتقال آلودگيکه ا  مختلف آن قرار دارنديها هي به سويس و آلودگيروزي لپتوسپيماريب
  . خواهد شدينيپروتئ
  ي خو،MAT را،ي، لپتوسپيموع سري، شکارگران کشتارگاه:ها واژه ديکل

  ۱۸/۲/۹۰ :      پذيرش مقاله۲۱/۱۲/۸۹ :      اصالحيه نهايي۱/۹/۸۹ :وصول مقاله
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  ...بررسي آلودگي سرمي      ٧٨

 ۱۳۹۰ تابستان/ دوره شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  مقدمه 
 و زئونوز با انتشار ي عفونيماريک بيروز يلپتوسپ

 بروز ي و وحشي است که در پستانداران اهليجهان
اند  ته شدهرا شناخي از لپتوسپيادي زيسرووارها. کند يم

 منطقه که ي بوميها پي سروتشه توسطي عفونت هميول
جاد ي وابسته هستند، ايکي و اکولوژيطيبه عوامل مح

 عالوه بر پستانداران، از يماريجرم عامل ب. گردد يم
ز جدا شده يها ن يستان و ماهيخزندگان، پرندگان، دوز

 عمل يمارينوان مخزن بوانات به عين حي از ايبرخ. است
درجه اول   دريشوانات وحيکنند که جوندگان و ح يم

 يکيروز ي در حال حاضر لپتوسپ.)۱و۲( ت قرار دارندياهم
براساس . استي در دنياز مشکالت بزرگ بهداشت

ز مطالعات ي و نيقات انجام شده در مؤسسه رازيتحق
 در يمارين بيها، ا ان نامهيانجام شده در قالب مقاالت و پا

 يباشد که بهداشت عموم يز رو به گسترش ميکشور ما ن
 طي .کند يد مي کشور را تهديدات داميو تول
هايي كه در مؤسـسه رازي و دانشكده بهداشت  بررسي

 گاو و ، مواردي از بيمـاري در انسان،انجام گـرفته
  .گوسفند تشخيص داده شده است

ن را يكي از عواملي كه ميزان بروز بيماري در انسا
، دهد به عنوان يك بيماري شغلي تحت تأثير قرار مي

اين ). ٣(ميزان شيوع بيماري در دامهاي اهلي است 
 آب و ،بيماري از طريق تماس با ادرار حيوانات آلوده

همچنين آلودگي ). ٤(شود  منتقل مي... خاك آلوده و 
هاي   قطره زيممكن است در سالن شيردوشي و از طريق ر

  يها پي سروتيتمام ).٥(سان منتقل گردد ادراري به ان
لپتوسپيرا قادرند از راه پوست و مخاطات وارد بدن 

 ). ٦(ميزبان گردند 

بيماران عاليم بيماري ويل را نشان % ۱۰تقريباً 
تب، درد دهند كه بصورت بيماري شديد توأم با  مي

ليوي و  نارسايي ك،زردي  تورم ملتهمه،،يعضالن
. )٦( يابد  تظاهر ميي مخاطياهاخونريزي در ريه و غش

هاي ويژه  ومير در اين بيماران عليرغم مراقبت ميزان مرگ
است ولي در موارد خيلي شديد و كشنده % ۱۰حدود 

). ٧(است بيماري بدون زردي اتفاق بيفتد حتي ممكن 
اين نوع از عفونت اغلب با لپتوسپيرا ايكتروهموراژيه 

ماري تنها از لحاظ  شكل تحت حاد  بي).٦(ارتباط دارد 
و عاليم مشابه با فرم ) ٢(شدت با فرم حاد تفاوت دارد 

حاد در انسان مبتال ديده شده است ولي تمام عاليم در 
اين شكل از بيماري اغلب با . يك انسان وجود ندارد

تر است و يا  تب خفيف. لپتوسپيراهارجو ارتباط دارد
ي نفس و  تنگ،اشتهايي  بي،افسردگي. اصالً وجود ندارد

هموگلوبينوري معمول است ولي زردي ممكن است 
  ). ١( وجود داشته باشد يا نباشد

 اي كه در ايران در مورد مطالعه گسترده اولين
 ۱۳۳۶ صورت گرفته مربوط به سال  در دامهالپتوسپيروز

سسه ؤمقامي و همكاران در م باشد كه در طي آن  مي
 و  گاوسأر ۳۰۰۰هاي سرمي  نمونه ،سرم سازي رازي

مورد بررسي قرار  MAT و شتر را با آزمايش وسفندگ
% ۱۷ و هاآلودگي گاو %۳۱نتايج آن بيانگر  كه .دادند

هاي گريپوتيفوزا، پومونا،  آلودگي گوسفندان به سروتيپ
در بررسي ديگري در سال . )٨(بود  هموراژيه و ايكترو

دامداري  ۲۳نمونه سرم گاو از  ۲۰۹۷مقامي تعداد  ۱۳۵۶
مورد آزمايش قرار   MATرا با آزمايش ف تهراناطرا
 درصد ماده ۶/۲۴بررسي نشان دادكه  نتايج اين. داد

از  مثبت بر عليه يكي گاوها داراي تيتر سرمي
درصد آن ناشي از  ۶/۲۱هاي لپتوسپيرا بودند كه  سروتيپ

يك بررسي  .)٩( بود  L.barincanaرينكانااسروتيپ ب
اطراف  هاي صنعتي  گاوداري درسرواپيدميولوژيك

درصد دامهاي  ۲۴كه  نشان داد ۱۳۷۴در سال  مشهد
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  ٧٩محسن ايماندار      

 ۱۳۹۰ تابستان/ دوره شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

بيشترين آن  بوده كه مورد مطالعه داراي تيتر مثبت سرمي
   ).١٠( است ايكتروهموراژيه بوده  با سروتيپ
 کشورها مانند هندوستان و يروز در برخيلپتوسپ

ر کشورها از ي بوده و در ساي بوميماريکاراگوئه بين
ر يگ  همهي و گاهريتک گ متحده به شکل االتيجمله ا

الن در سال يران، از استان گيدر ا). ١١و١٢( دهد يرخ م
 مثبت گزارش يمار با سرولوژي بيمورد انسان ۱۹۲، ۱۳۷۷

 ي از روشهايص آلودگي تشخي برا).١٣( شده است
ون يناسي، آگلوتيباد يزا، فلورسنت آنتياال: مختلف مثل

ش يک، آزمايدنوکلوئياسون يزاسيديبري، هيکروسکوپيم
گردد  ي م مراز استفادهيره پليثبوت عناصر و واکنش زنج

  ).١٤( باشد يتر م  متداولMATکه استفاده از روش 
 در  قبلي انجام گرفتهيها يبا توجه به بررس

 ي خو در گوسفندان منطقهيمارين بيت ايخصوص وضع
 يآلودگ زاني منييتعن مطالعه ي، هدف از انجام ا)١٥(

زان ي و مشخص نمودن نوع و مراي به لپتوسپيسرم
 مختلف در کارگران کشتارگاه يپ هاي سروتيپراکندگ

ن بار در ي نخستي بود که براي دام شهرستان خويصنعت
  .ن منطقه صورت گرفتيا

  
   يروش بررس

 -يک نوع مطالعه کاربردي در اين تحقيق كه
 ،انجام گرفت ۱۳۸۸ در مرداد ماه سال  بوده ويمقطع
 نمونه خوني از افراد شاغل در کشتارگاه دام ۳۰د تعدا

آوري گرديد که به صورت روزانه   جمعيشهرستان خو
 است که تعداد يادآوريالزم به  .با دامها در ارتباط بودند

ن ي اريسان واحد مشغول به کار بودند که ينفر در ا ۴۲
   .  نشدنديافراد حاضر به همکار

خون را به مدت  هاي محتوي   لوله،پس از خونگيري
 ساعت در دماي محيط قرار داده تا لخته خوني به ۲ الي ۱

 سپس تا صبح روز بعد در ،صورت كامل تشكيل گردد
هاي  صبح روز بعد لوله. شدند  نگهداري ميc ْ۴يخچال 

محتوي خون لخته شده را از يخچال خارج نموده و با 
وده و  سرم آنها را جدا نم،استفاده از پيپت پاستور استريل

در صورتي كه  .گرديد به داخل ميكروتيوب منتقل مي
 به كمك ،سرم جدا شده داراي مقداري گلبول قرمز بود

 ۳۰۰۰با سرعت   دقيقه و۱۰دستگاه سانتريفوژ به مدت 
 و شده سپس سرم خالص جدا ،دور آنرا سانتريفوژ نموده

  . شد به داخل ميكروتيوب منتقل مي
 -c ْ۲۰در فريزر هاي محتوي سرم را  ميكروتيوب

منجمد نموده تا زمان آزمايش كمترين آسيب را متحمل 
را ي ژن زنده لپتوسپي نوع آنت۶سرم ها با استفاده از . شوند

کوال، يه، پومونا، کنيکتروهموراژينتروگانس شامل ايا
 و بر اساس MAT و روش فوزا و هارجويپوتيبالوم، گر

روز در يسپقات لپتوي در مرکز تحق)١٦( OIEدستورالعمل 
ش قرار ي مورد آزماهرانت دانشگاه يدانشکده دامپزشک

 ٧-١٤ خالص يها کشت ش ازيجهت انجام آزما. گرفتند
ع يط مايگراد در محي درجه سانت۳۰روزه در حرارت 

ن يط کشت مورد استفاده در ايمح .دياستفاده گرد
 توسط يکه به صورت تجار دوب1EMJH مطالعه، 
  . گردد ي معيه و توزيفکو تهيشرکت د

 رقت يولوژيزيها با استفاده از سرم ف ابتدا از سرم
تر يکرولي م۱۰ن رقت به يتر از ايکرولي م۱۰ه و ي ته۱:۵۰

 ۳۰ن مخلوط در انکوباتور ي، سپس ا شدهژن اضافه يآنت
 يپس از ط. شدند ي ميقه نگهداري دق۹۰درجه به مدت 

اه يسنه يکروسکوپ زميها با استفاده از م زمان فوق، نمونه
. گرفتند ي قرار مي مورد بررس۱۰۰ ييو با بزرگنما

 شاهد، ۳ش فوق، يهمزمان به منظور کنترل صحت آزما

                                                
1. Ellinghausen, McCullough, Johnson, Harris media 
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  ...بررسي آلودگي سرمي      ٨٠

 ۱۳۹۰ تابستان/ دوره شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 ي، شاهد منف)سرم استاندارد مثبت( شامل شاهد مثبت
ژن تنها به  يآنت(و شاهد سوم ) يسرم استاندارد منف(

  .شد يه ميته) يون خودبه خوديناسيمنظور کنترل آگلوت
 ميزان ،در برگه ثبت نتايج ش،يزمابعد از انجام آ

 ۴+ تا ۱+آگلوتيناسيون در هر نمونه به شرح زير از 
 اجرام لپتوسپيرايي %۲۵ (+): ۱+:شدند  بندي مي درجه

  . آنها متحرك و آزاد هستند%٧٥آگلوتينه شده و 
 اجرام لپتوسپيرايي آگلوتينه شده و %٥٠ (++): ۲+

  . آنها متحرك و آزاد هستند%٥٠
 اجرام لپتوسپيرايي آگلوتينه شده و ۷۵%:  (+++)۳+

  . آنها متحرك و آزاد هستند%٢٥
اكثر قريب به اتفاق اجرام لپتوسپيرايي  (++++): ۴+

  .%)۱۰۰حدود (اند  آگلوتينه شده
هيچ آگلوتيناسيوني مشاهده نشده و اجرام : منفي

لپتوسپيرايي مانند شاهد منفي به صورت زنده و فعال در 
بر . شود مينه تاريك مشاهده ميزير ميكروسكوپ ز

هايي كه آگلوتيناسيون آنها   نمونهWHOاساس استاندارد 
 ،۴+هاي  تنها نمونه.  منفي تلقي شدند، بودند۱+در حد 

شدند و بقيه موارد به حساب موارد  مثبت منظور مي
براي رقتهاي MAT آزمايش. شدند مشكوك گذاشته مي

هايي كه  ام نمونه در تم۸۰۰:۱ و ۴۰۰:۱ , ۲۰۰:۱ , ۱۰۰:۱
باالترين رقتي كه .  انجام شد،مثبت بودند۵۰:۱در رقت 

 به عنوان ،شد  مشاهده مي۴+در آن ميزان آگلوتيناسيون 
 .)١٧( گرديد تيتر نهايي پادتن در نمونه سرمي تعيين مي

 و در يفين مطالعه، به صورت توصي حاصل از ايها افتهي
  .ان شده استيقالب درصد ب

  
  ها افتهي

نشان داد که ش فوق يج به دست آمده از آزمايانت
و تعداد ) درصد۱۳/۳۳(نمونه حالت مثبت  ۴تعداد 

را از خود نشان ) درصد۴۰(نمونه حالت مشکوک ۱۲
 ي سرميها پ در مورد نمونهين سروتيعتري شا.دهند يم

 يها ن نمونهيز در بين وه يکتروهموراژي اپيسروت ،مثبت
 زي ن مثبتيها  نمونهلبغا .پ پومونا بوديمشکوک، سروت

ک از يچ يص داده شدند و هيمثبت تشخ ۲۰۰:۱تريبا ت
 از خود واکنش ۴۰۰:۱ و۱۰۰:۱يها رقت ها در نمونه

  .)۱جدول ( مثبت نشان ندادند
  بر حسب را يوع لپتوسپي شيبررس: ۱جدول 

 ها  در نمونهي باکتريها هيسو

 
ش از ي مشکوک، به بيها  نمونه از نمونه۴تعداد * 
  . پ حالت مشکوک نشان دادنديدو سروت

نمونه به گروه  ۸نمونه اخذشده، تعداد  ۳۰از تعداد 
نمونه به گروه  ۷، تعداد )نمونه مثبت ۲( سال ۳۰-۲۰ يسن
نمونه به گروه  ۷، )نمونه مثبت صفر( سال ۴۰-۳۰ يسن
نمونه به  ۸و تعداد ) نمونه مثبت ۲(  سال۵۰-۴۰ يسن

تعلق ) نمونه مثبت صفر(  سال۵۰ باالتر از يگروه سن
 ۳۰-۲۰ ي مثبت به گروه سنيها درصد نمونه ۵۰. داشتند

 سال مربوط ۵۰-۴۰يندرصد آنها به گروه س ۵۰سال و 
 ي مشکوک در گروه سننمونه ۴ن تعداد يهمچن. شد يم

 ۴۰-۳۰نمونه مشکوک در  ۶، )درصد ۴۰( سال ۲۰-۳۰
 سال ۵۰ شتر ازيو دو نمونه در گروه ب) درصد ۵۰(سال 

  .)۳ و ۲ جداول (وجود داشتند
  
  

 مشکوک مثبت  سروتيپ

Gripo. ۰ ۴ 
Pom. ۰ ۱۲ 

Ictero. ۴  ۰  
Can. ۰ ۰ 
Hard. ۰  ۰ 

 ۱۲* ۴ کل

  %٤٠          ٣٣/١٣ درصد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               4 / 9

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-538-en.html


  ٨١محسن ايماندار      

 ۱۳۹۰ تابستان/ دوره شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  بر حسببررسي شيوع لپتوسپيرا : ۲جدول 
  هاي مثبت گروههاي سني مختلف در نمونه

  
  بر حسب را يوع لپتوسپي شيبررس: ۳جدول 

   مشکوکيها  مختلف در نمونهي سنيگروهها

  
  بر حسب بررسي شيوع لپتوسپيرا :  ۴جدول

  سابقه کاري افراد در کشتارگاه

  
ن يقه کار در بزان سابيها از نظر م افتهي يدر بررس
سال  ۷نمونه از گروه با سابقه کمتر از ۱۲افراد، تعداد 

نمونه  ۱۰نمونه مثبت و  ۲ن تعداد يد که از اياخذ گرد
در مورد گروه . حالت مشکوک را از خود نشان دادند

د که ينمونه اخذ گرد ۶ تعداد سال ۷ -۱۴ يبا سابقه کار
ن گروه مشاهده ي در ايچ نمونه مثبت و مشکوکيه

نمونه  ۲، تنها ي سال سابقه کار۲۱-۱۴در گروه . دينگرد
 ۲۸-۲۱ سابقه کار ين افراد  دارايدر ب. مثبت گزارش شد

ص داده نشد ي تشخيچ نمونه مثبت و مشکوکيز هي نسال
 ۲سال تنها  ۲۸شتر از ينکه در گروه با سابقه کار بيو ا

 ۵۰ .دهند ينمونه حالت مشکوک را از خود نشان م
 يها درصد نمونه ۳/۸۳ز ي مثبت و نيها درصد نمونه

 يسال جا ۷ر ي زيمشکوک در گروه با سابقه کار
ن يش در اين افراد مورد آزماي از ب.)۴جدول ( اند گرفته

 يماريا بي يويها سابقه درد کل ک از نمونهيچ يمطالعه، ه
  .خچه خود را نداشتندي در تاريويکل
  

   بحث
را يلپتوسپ د وجود پادتن ضيفراوان يبررسبه منظور 

 فر ن۳۰، تعداد ي کارکنان کشتارگاه شهر خوسرمدر 
 يج بدست آمده از بررسيمورد مطالعه قرار گرفتند که نتا

 يافراد مورد مطالعه دارا %۱۳/۳۳دهد  يحاضر نشان م
ن افراد تنها از ينکه اينکته ا .را بودنديلپتوسپ پادتن ضد
گر يت درا هستند، به عباري آلوده به لپتوسپيلحاظ سرم

از به درمان يدهند و ن ي را از خود نشان نمينيم باليعال
 است که افراد يز الزامين مهم نيذکر ا. ندارند

 واکنش نشان ٢٠٠:۱تر ين مطالعه با تيو در ايتيسروپوز
 را يمارين بيم اي به باال عال٢٠٠:۱ تريکه از تيدادند، طور

 يماري بني اصيتشخ .ص داديتوان تشخ يبه وضوح م
رد، چرا يگ ي انجام مکيشات سرولوژيه آزماي بر پاشتريب

 و افتد ي اتفاق مينيروز اغلب به شکل تحت باليکه لپتوسپ
  ضديهايباد ي و وجود آنتيرمار سي بحث ععمدتاًلذا 
 که ي مطالعات مشابه.شود يرا مطرح مي لپتوسپيها هيسو

ز بر يران و جهان صورت گرفته است، نير نقاط ايدر سا
 و Ebrahimiران، يدر ا .  بوده استيول سرولوژه اصيپا

را را در ي لپتوسپيها هي سويوع سرميش) ۲۰۰۳(همکاران 
 درصد گزارش نمودند ۴۸/۵ران، ي مرکز ايالتي اينواح

 ک که توسطيولوژيدمي سرواپي بررسکي  در).۱۸(
Bharadwaj صورت  هنديدر بمبئ )۲۰۰۲( و همکاران 

 نفر ۷۴روز، يلپتوسپ فرد مشکوک به ۱۶۹، از رفتيپذ

 درصد مثبت تست شده هاي سني گروه

  ۵۰  ۲  ۸  ساله۲۰-۳۰
 ۰  ۰  ۷  ساله۳۰-۴۰

 ۵۰  ۲  ۷  ساله۴۰-۵۰
 ۰  ۰ ۸  سال۵۰بيشتر از

 %٣٣/١٣  ۴ ۳۰ کل

 درصد مشکوک تست شده هاي سني گروه

  ۴۰ ۴  ۸  ساله۲۰-۳۰
 ۵۰ ۶  ۷  ساله۳۰-۴۰
 ۰ ۰  ۷  ساله۴۰-۵۰
 ۱۰ ۲ ۸  سال۵۰بيشتر از

 ۴۰ ۱۲ ۳۰ کل

 مشکوک مثبت تست شده سابقه کاري

  ۱۰ ۲  ۱۲ سال ۷کمتر از 
  - -  ۶ ال س٧-١٤

 - ۲  ۵  سال۱۴-۲۱
 - - ۳  سال۲۱-۲۸

 ۲ - ۴  سال۲۸بيشتر از 
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  ...بررسي آلودگي سرمي      ٨٢

 ۱۳۹۰ تابستان/ دوره شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 ص داده شدندي مثبت تشخياز نظر سرم) درصد ۴۳/۷(
)۱۴ .(Natarajaseenivasanو همکارانش  )۲۰۰۲ (
  برنج منطقه سالم هندة را در کارخانيماري بيوع سرميش

 ). ۱۹( درصد گزارش نمودند ۶۳/۸

تنها ه يکتروهموراژيپ ايدر مطالعه حاضر، سروت
مثبت با آن واکنش نشان  يها  بود که نمونهيپيسروت
 يها شي ميماندار بر روي که توسط ايا  در مطالعه.دادند

پ ي سروتيزان آلودگين منطقه انجام گرفت، ميهم
ن يد که از ايدرصد گزارش گرد ۲۵/۶ه يکتروهموراژيا

 ن و قابليپ را خطرناکترين سروتيتوان ا يرو م
. )۱۵ ( کرديرا به انسان معرفي لپتوسپسروتيپن يتر انتقال

با مطالعه ز ير نقاط جهان نيمطالعات انجام گرفته در سا
 و همکاران KOدر مطالعه  . دارديحاضر هم خوان

 ، در شهر سالوادوريدميک اپيل، در يدر برز) ۱۹۹۹(
ه، يکتروهموراژي از سروگروپ ايپ کپنهاگنيسروت
 و Ciceroni يدر بررس ).۲۰( پ غالب بوده استيسروت

پ ين سروتيتر ا فراوانيتاليادر ) ۲۰۰۰(همکارانش 
 و Ebrahimi يدر بررس ).۲۱( ه بوديکتروهموراژيا

ن يران، باالتري مرکز ايالتي ايدر نواح) ۲۰۰۳(همکاران 
و بعد از ) درصد۵۴/۱۲(پ هارجو يوع مربوط به سروتيش

  ).۱۸( کوال بوده استيه و کنيکتروهموراژيآن پومونا، ا
 يك بيماري بيماري لپتوسپيروز در انسان عمدتاً

و با هر يك از سروتيپهاي ) ٢(شود  شغلي محسوب مي
اختصاصاً ). ٥و٢٢ (گردد ميلپتوسپيرا اينتروگانس ايجاد 

بيماري حاصل از لپتوسپيرا ايكتروهموراژيه را بيماري 
كه در معدنچيان و افرادي كه در ) ٢٣و ٢٤(نامند  ويل مي

 جينتا). ٢(دهد   روي مي،كنند كشتارگاهها كار مي
 دارد، چرا ين موضوع همخوانيق حاضر کامالً با ايتحق

ه يکتروهموراژيپ اي مثبت با سروتيها که تمام نمونه
امروزه مشخص شده است كه . واکنش نشان دادند

بيماري كالسيك ويل ممكن است تنها در اثر لپتوسپيرا 
ايكتروهموراژيه ايجاد نشده و سروتيپهاي ديگر نيز در 

بيشترين موارد بيماري  ).٢٥ ( باشندشتهايجاد آن نقش دا
در انسان در انگلستان و ولز ناشي از ايكتروهموراژيه 

 ،بطور كلي بيماري در كارگران كشتارگاه. باشد مي
 ، ماهيگيران،افرادي كه با حيوانات سروكار دارند

 شيوع بااليي ، شناگران و كارگران فاضالبها،دامپزشكان
درصد  ۳۰ -۵۰تماالً  احين حال تماس شغلي با ا.دارد

  ).۲۶( شود يروز را باعث مي لپتوسپيموارد انسان
 مثبت به يها  نمونهدرصد ۵۰در مطالعه حاضر، 

 ۷ کمتر از ي سابقه کاري تعلق داشت که دارايافراد
 شد که ما ي مربوط ميز به افراديدرصد ن ۵۰بودند و سال 

. ن کشتارگاه مشغول به کار بودنديسال در ا۲۱-۱۴ن يب
ن کشتارگاه کمتر از ي در ايمارين بيزان ايچند که م هر

 يها نمونه ين حال تعداد بااليگر است، با ايمطالعات د
 را در ييراي لپتوسپيش آلودگيمشکوک، خطر رو به افزا

  .کند ي ميادآوري يدين مرکز تولين افراد حاضر در ايب
در ) ۱۹۸۷( و همکارانش Chan يدر بررس
 ۳۴کارگران کشتارگاه خوک، ن ي در بيسنگاپور آلودگ

  و همکارانEzeh يبررسدر ن يهمچن). ۲۷( درصد بود
 درصد از کارگران کشتارگاه ۲۹/۵ه يجريدر ن) ۱۹۸۸(

ب عبارت يها به ترت پين سروتيآلوده بودند که فراوانتر
ه، پومونا، يکتروهموراژيوژنز، ايهارجو، پ: بودند از

 و صاحبنظران نيده محققيبه عق. فوزايپوتيکوال و گريکن
 يها  نامناسب و حمل نادرست انداميات کشتاريامر، عمل

ن کارگران يروز در بي لپتوسپيوع بااليآلوده سبب ش
ا يگر در استرالي ديا در مطالعه ).۲۸( گردد يکشتارگاه م

 در ينيروز بالي مورد لپتوسپ۸ دو ماه ي، ط۲۰۰۰در سال 
لب  غايها پيص داده شد که سروتيک کشتارگاه تشخي

 تماس با ةهارجو و پومونا بودند که در همه موارد، سابق
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  ٨٣محسن ايماندار      

 ۱۳۹۰ تابستان/ دوره شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 کار خود دارا بودند و تنها دو نفر يوانات را طيادرار ح
در مطالعه  ).۲۹( کردند يم  آنها از دستکش استفاده

درصد از دامداران  ۴۲/۱) ۱۳۷۵( و همکاران يوسفيوند
 اطراف تهران ي درصد از کارکنان کشتارگاهها۵۷/۸و 

  ).۳۰(  آلوده بودندير سرماز نظ
تر قابل ي ت۴ هر،  مثبتي سرميها در مورد نمونه

تر ي تيداراکه ه يکتروهموراژيپ اي سروتباص يتشخ
 يني از لحاظ باليعني ارتباط داشت ،ند بود۲۰۰:۱

ص ي تشخيستيص داد و بايروز را تشخيتوان لپتوسپ ينم
. ردي صورت گيشگاهي آزمايها ه تستي بر پايمارين بيا

 به يجه گرفت آلودگيتوان نت يگر، ميبه عبارت د
، بصورت ين کارکنان کشتارگاه خويرا در بيلپتوسپ

به علت الزم به ذکر است  .افتد يم اتفاق ينيتحت بال
 ي، فاضالبهاياز کنار کشتارگاه شهر خو عبور رودخانه

 که شوند ه مييتخلن رودخانه ين کشتارگاه به اي از ايناش
ت يش جمعي و افزاي زندگي را برايار مناسبيبستر بس

ن موضوع يکند، با توجه به ا يا ميط مهيجوندگان در مح
 ياري بسيک منبع نگهدارنده برايکه جوندگان به عنوان 

توان نقش جوندگان  يرا هستند، مي لپتوسپيها پياز سروت
 به انسان مورد توجه قرار داد که يرا در انتقال آلودگ

 از يريشگي، در کنترل و پنهاآتوجه به بحث مبارزه با 
  .د خواهد بوديعفونت مف

 بودند ين مطالعه افرادي مثبت در ايها کل نمونه
 توسط  کهيا در مطالعه. سال سن داشتند ۵۰ر يکه ز
 يالن و در شهرهاي در استان گ و همکارانياشراق

 %۷۴ ين استان صورت گرفته است، آلودگيمختلف ا

سال بوده  ۵۱ ريز يسن مثبت مربوط به گروه يها نمونه
 يبر رو) ۱۳۷۳( و همکاران يليدر مطالعه خل ).۳۱( است
 ي که به بررسروزي مشکوک به لپتوسپيها نمونه
 شد، يز مربوط مي در سطح شهر تبريروز انسانيلپتوسپ

باشد  ي سال م۵۰-۲۰ ين موارد مثبت در گروه سنيشتريب
   ).۳۲ ( دارديج مطالعه حاضر همخوانيکه با نتا
  

  يريگ جهينت
 ي افراد شاغل در کشتارگاه خويزان آلودگيم

 از يي مواد غذاي احتمال آلودگش است کهيروبه افزا
ت يرسد رعا يبه نظر م. دهد يش مي افزا ران افرادي ايسو

 جهت يت قويريک مدي، وجود يکامل بهداشت فرد
کنترل پرسنل کشتارگاه، استفاده از دستکش و ماسک 

 ينقل اصول  و حمل ويي جابجاها و ن تماس با الشهيح
 مواد ي خطر آلودگيزان قابل توجهيآنها بتواند تا م

  . در کشتارگاه را به حداقل ممکن برسانديدي تولييغذا
  

  تشكر و قدرداني
 شبکه بهداشت و يدر پايان شايسته است از همکار

، ي و نيز رياست محترم شبکه دامپزشکيدرمان شهرستان خو
زاده و زحمات کارشناس  ين حسن دکتر ميرحسيجناب آقا

 لپتوسپيروز دانشکده ي تخصص-يمحترم آزمايشگاه تحقيقات
 ي مهندس سعيد ستاري دانشگاه تهران جناب آقايدامپزشک

   . را بنماييمينهايت تشکر و قدردان
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