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برو لوز از مهمترین و شایعترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام در جهان محسوب می شود .کنترل برو لوز در حیوانلار منرلر بله
کاهش قاب توجه بیماری در انسان میگردد .این پژوهش به منظور برر ی اپیدمیولوژیک برو لوز دامی در شهر تان بروجن طی الهای
 4999-4991اجرا شد .دادههای مربوط به تعداد آزمونهای غربالگری و تکمیلی انرام شده و واکسینا یون دامی به تفکیک لال و نلو
دام (گاو ،گو فند و بز) از واحد مبارزه با بیماریهای دامی اداره دامپزشکی ا تان چهارمحال و بختیاری اخذ و بلا آملار توصلیفی گلزارش
گردید .طی الهای  4999تا  24912 ،4991رأس گاو 91222 ،رأس گو فند و  4922رأس بز از نظر ابتال به برو لوز برر ی گردید ،که
به ترتیب  2/99( 414درصد) 2/2221( 2 ،درصد) و  2/41( 2درصد) مورد از نمونهها آلوده بودند .بیشترین میزان آلودگی بله برو للوز در
جمعیت دامی شهر تان بروجن ،مربوط به ال  4992با  11رأس گاو بود .طی  9ال برر ی ،تعداد  41299رأس گاو ( 99/29درصلد) و
 9912رأس گو اله ( 91/22درصد) 999119 ،رأس گو فند و بز ( 99/22درصد) 921122 ،رأس بره و بزغاله ( 99/21درصلد) ،واکسلینه
شدند .بیشترین میزان واکسینا یون علیه برو لوز ( 91/19درصد) در گاوها و کمترین میزان ( 41/1درصد) در گو الههلا در لال 4992
بوده ا ت .به طور کلی بیشترین درصد ( )92/49واکسینا یون مربوط به ال  4999و کمترین آن ( )99/1مربوط به ال  4992ا ت .با
توجه به نتایج برر ی انرام شده و روند کاهشی شیو برو لوز طی الهای  4999تا  4991در جمعیت دامی گاو ،گو فند و بلز و رونلد
افزایشی دام واکسینه علیه برو لوز ،میتوان بر برنامه واکسینا یون برای کنترل این بیماری تمرکز بیشتری کرد.
واژههای کلیدی :اپیدمیولوژیک ،برو لوز ،بروجن ،جمعیت دامی ،واکسینا یون.

مقدمه
برو لللوز یکللی از مهللمتللرین بیمللاریهللای عفللونی
باکتریایی در حیوانار وحشی و دام های اهلی بله خصلو
گاو ،گو فند و بز ا ت ( 49و  .)21نه گونه باکتری برو ال
در ایراد بیماری برو لوز دخی هست که هفت گونهی آن
حیوانار خشکیزی را آلوده می کند ،این گونههلا عبارتنلد
از :برو ال ابورتوس (گاو و گاومیش) ،برو ال ملی تنسلی
(گو فند ،بز و شتر) ،برو ال ویی (خلوک و حیوانلار-

( گ) ،برو لال

وحشی) ،برو ال اوی (بز) ،برو ال کنی
نئوتوما و برو ال میکروتلی (ملوش و جونلدگان) (،41 ،42
29و  .)99برو ال ملیتنسی اصلیترین عام بیملاری در
انسان ا ت ( 92و  .)99برو لوز یکی از مهمترین بیماری-
های عفونی عام لق در دام ا لت کله موجلب پلایین
آمدن کیفیت شیر به وا طه باال رفتن آلودگی میکروبی آن
میشود ( .)41این بیملاری بله عللت عقیملی ،نلازایی و از
د ت دادن ارزش اقتصادی دامهای مبلتال و همننلین بله
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علت ابتالی انسان به بیماری تب مالت ،هملواره از دو بعلد
اقتصادی و بهداشتی مورد توجه بوده ا ت ،به طلوری کله
یا ت ادارار دامپزشکی بسیاری از کشلورها ریشلهکنلی
بیماری از جمعیلت داملی ا لت (42 ،44و  .)24یسلتم
دامپللروری للنتی ،نبللود واکسینا للیون مللنظم و معللدوم
نکردن دامهای بیمار ،بروز بیماری در جمعیت دامی را بلاال
ملللیبلللرد ( .)29واکسلللن آربلللی  )RB51( 14بلللرای
واکسینا یون گلاو و گو لاله و واکسلن رو-وان ()REV1
برای واکسینا یون گو فند و بز ا تفاده میشلود .برنامله
آزمون و کشتار به منظور به حداق ر اندن احتمال انتقال
بیماری همزمان در را ر کشور اجرا می شود ( .)9مطالعه
رحمان و همکاران در ال  2244در بنگالدش نیز نشلان-
دهنده گسترش باالتر برو لوز در بوفالو ،گاو و بز نسبت به
گو فندان ا ت ( .)21مطالعه  Kaoudو همکاران در لال
 2242در مصر نتیرهای متفاور داشته و میزان برو لوز را
در گو فندان بیشتر از گاو و بز گزارش کلرده ا لت (.)22
 Shahbaziو همکاران طی لالهلای  4999تلا  4992در
برر ی اپیدمیولوژیکی بیملاری برو للوز داملی در ا لتان
کرمانشاه دریافتند تعلداد ملوارد متبلت بیملاری برو للوز
دامی در طح ا تان کرمانشاه نسبتاً پایین بوده کله ملی-
توان با برنامههای کنترللی ملؤثر میلزان آن را بله حلداق
ر اند ( .)94برو لوز مسبب خسارار فلراوان چله از نظلر
اجتمللاعی و کللاهش نیللروی فعللال انسللانی و چلله از نظللر
اقتصادی در را تای از بین بردن دامها و صرف هزینه زیاد
بللرای تشللخید و درمللان ا للت ( .)1پراکنللدگی بیمللاری
برو لوز به گونهای ا ت کله در له منطقله مدیترانلهای،
خاورمیانه و آمریکای مرکزی بیشتر دیده میشود و کشلور
ایران در رده چهارم کشلورهای آللوده بله برو للوز جهلان
ا ت ( .)21آلودگی به بیماری برو لوز در بیشلتر ا لتان-
های کشور دیده می شود ( .)49مصلرف محصلوالر لبنلی
خام و گوشت دامهای اهلی آللوده (گلاو ،گو لفند و بلز) و
تمللاس بللا ترشللحار و الشللهی دام آلللوده راههللای انتقللال
بیماری به انسان ا ت ( 92 ،92 ،22و  .)99بروز تب مالت
در انسان تابعی از وجود برو لوز در دامها ت ،به گونلهای
که میزان شیو تب ماللت در انسلان مسلتقیماً بله شلیو
برو لوز در دامها بستگی دارد ( .)29بهترین راه مبلارزه بلا
بیماری برو لوز حذف برو لوز در حیوانار ا ت ( .)22در
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واقع افزایش بروز تب ماللت در انسلان ملیتوانلد نشلانهی
کنترل ناموفق بیماری در دام باشد ( .)1بروز ایلن بیملاری
در کشور ما به شک اندمیک ا ت ( 1 ،4و .)49
هشللترخانی و همکللاران در للال  2249در برر للی
اپیدمیولوژیک خلود دریافتنلد میلانگین بلروز بیملاری در
ا تان خرا ان رضوی  21در صلدهزار نفلر ا لت ( .)9بله
گزارش محمدیان و همکاران در ال  ،2242میلزان بلروز
اپیللدمیولوژیک برو لللوز در اصللفهان کمتللر از متو لل
کشوری بوده ا ت ( ،)1اما  Farahaniو همکلاران در لال
 2242در مطالعلله خللود بللا موضللو برر للی میللزان بللروز
اپیدمیولوژیک برو لوز در اراک طی یک دهه ،این منطقله
را جزو مناطق با آلودگی باال در کشور نشان دادهانلد ()49
و در قم مطالعه رضایی و همکاران از ال  4999تا ،4999
یر صعودی بروز برو لوز را در این ا تان گزارش کلرده-
اند؛ ولی میزان بروز ،نسبت به ک کشور ،این ا لتان جلزو
مناطق با آلودگی پایین محسوب ملیشلود ( Pakzad .)2و
همکللاران در برر للی خللود در للال  4999در خصللو
برر ی اپیدمیولوژیک برو للوز در شلمال و شلمال غلرب
کشور ،نشاندادند هم آذربایران غربلی در بلروز بیملاری
بیشتر بوده ا ت (.)21
حدود  99درصد از مرمو شاغلین ا تان چهارمحال
و بختیاری در بخش کشاورزی اشلتاال دارنلد .دامپلروری
تأثیرگذارترین زیلر بخلش کشلاورزی ا لتان ا لت (.)21
میزان تولیلد گوشلت ا لتان چهارمحلال و بختیلاری 2/9
درصد ک کشور ا ت که با توجه بله لطح ا لتان (یلک
درصد طح ملی) رقم قاب توجهی ا لت ،ایلن ا لتان بلا
تولید االنه  9هزار و  921تن گوشت قرملز و  222هلزار
تن شیر ،به عنوان قطب تولید فرآوردههای دامی در کشلور
مطرح ا ت ( .)9با توجه به موارد اشاره شلده بلاال و بلا در
نظر گرفتن خطر بیماری برای انسان و خسارار اقتصلادی
ناشی از آن ،مطالعه اپیلدمیولوژیک بیملاری برو للوز کله
جزو بیماریهای شایع در جمعیت دامی به خصلو گلاو،
گو فند و بز ا ت و قدرر انتقال باالیی به انسان با مصرف
فراورده های داملی دارد ،ضلرورر ملییابلد .هلدف از ایلن
پژوهش ارزیابی وضعیت بیماری برو للوز جمعیلت داملی
(گاو ،گو فند و بلز) و برنامله مبلارزه بلا آن در شهر لتان
بروجن طی الهای  4991-4999بوده ا ت.
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مواد و روش کار
این پژوهش یک برر ی توصیفی گذشتهنگر از نو
مقطعی ا ت که به منظور برر ی وضعیت بیماری برو لوز
در جمعیت دامهای (گاو ،گو فند و بز) شهر تان بروجن،
ا تان چهارمحال و بختیاری طی الهلای 4999-4991
انرللام شللد .یکللی از روشهللای کنتللرل برو لللوز در گللاو،
گو للفند و بللز در یا للت للازمان دامپزشللکی کشللور،
آزمایش و کشتار اجباری ا لت .نمونلهگیلری و تشلخید
بیماری برو لوز دامی بر ا اس د تورالعم اجرایی دفتلر
بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی معاونلت بهداشلتی و
پیشگیری وزارر جهاد کشاورزی کشلور ،انرلام پلذیرفت.
اخذ نمونه خون از گو الههای ماده بلاالی  1ملاه ،تلیسله،
گاو ماده بالغ و گاو نر صورر گرفت .پ از آن ،نمونههلای
خون با رعایت ضواب و شرای بهداشتی ،همراه فرم ثبلت
مشخصار دام بله آزمایشلگاه مرلاز اداره کل دامپزشلکی
ا لتان چهارمحلال و بختیلاری ار لال شلد .ابتلدا آزمللون
غربللالگللری رزبنگللال و للپ آزمللایشهللای تکمیلللی
روآگلوتینا یون رایت ( )SATو -2مرکاپتواتانول ()2ME
برای نمونههای رزبنگال متبت روی آنها انرلام شلد ( 9و
 .)29در حال حاضر روش معمول برای تشلخید برو للوز
بللا آزمللون تکمیلللی ،آزمللایش روآگلوتینا للیون رایللت و
2مرکاپتواتانول ا ت .نتایج به د ت آمده با توجه بله لن
دام ،تاریخ و نو واکسینا یون ،ابقه بیماری در گاوداری،
با الگو گرفتن از جدول تفسیر نتایج حاص از آزمایشهلای
رولوژیک در د تورالعم ازنده کیلت (جلدول شلماره
 ،)4از للوی کارشلللناس خبلللره در بخلللش مبلللارزه بلللا
بیمللاریهللای مشللترک انسللان و دام اداره دامپزشللکی
شهر تان تفسیر شد ( .)9گاو رآکتور برو لوز ،کشتار می-
شد و از گاو رآکتور مشکوک 9-1 ،هفته بعد مردداً خون-
گیری انرام میگردید .در صورتی که دام رآکتور مشلکوک
بود به این صورر تفسیر میشد :الل)) اگلر عیلار آزملایش
رایت نسبت به مرحله قب ثابت ،افزایش یا کلاهش و عیلار
آزمایش -2مرکاپتواتانول افلزایش یافتله بلود ،دام رآکتلور
متبت تلقی و کشتار میشد .ب) اگلر عیلار آزملایش رایلت
نسبت به مرحله قب افزایش یافته بود و عیار آزملایش -2
مرکاپتواتانول ثابت بود ،دام رآکتور متبلت تلقلی و کشلتار

میشد .ج) اگر عیار آزمایش رایت ثابت یا کلاهش تلوأم بلا
ثبار یا کاهش عیار آزملایش  2مرکاپتواتلانول نسلبت بله
مرحله قب مشاهده میشد ،دام رآکتلور مشلکوک بلوده و
مرحله وم خونگیلری بلا فاصلله چهلار هفتلهای انرلام
میگردید .چنانچه کاهش عیار آزمایش رایلت نسلبت بله
مرحللله اول و عیللار آزمللایش -2مرکاپتواتللانول مشللاهده
مللیگردیللد دام منفللی در نظللر گرفتلله مللیشللد .یا للت
واکسینا یون علیه برو لوز ازمان دامپزشکی کشور برای
جمعیت گاو ،واکسینا لیون گو لالههلای  1-42ماهله بلا
واکسلللن دوز کامللل آربلللی  14یلللا ایریبلللا (،)IRIBA
واکسینا یون گاوهای ماده بالغ (آبسلتن و غیرآبسلتن) بلا
واکسن دوز کاهیده آربی  14یا ایریبا ،هر دو ال یلک بلار
ا ت و برای واکسینا یون جمعیت گو فند و بز با واکسن
رو -وان که برای تمامی بره و بزغالههای ماده باالی  9ملاه
تا قب از جفتگیری دوز کام واکسن و بلرای بالالان دوز
کاهیده واکسن به صورر دو االنه ،ترجیحاً در چهار ماهه
اول ال ،ا تفاده میگردد ( 9و  .)42روش شنا لایی دام
مبتال در جمعیت گو فند و بز از طریلق کشلت میکروبلی
جنین ق شده و ترشحار رحمی و در جمعیت گاوی از
طریق آزمون نمونه خونهای گرفته شده از وریلد وداجلی
در آزمایشگاه اداره ک دامپزشکی ا تان انرام شلد .بلرای
تشخید اولیه از آزمون رزبنگال ا تفاده گردید .در صورر
غیر واکسینه بودن گو فند و بز یا پری شدن یلک لال
از زملللان واکسینا لللیون برو للللوز ،از آزملللایشهلللای
روآگلوتینا یون رایلت و -2مرکاپتواتلانول و نمونلههلای
فاقد شرای مذکور از آزمونهای آزمایشگاهی تخصصلیتلر
نظیر ثبور مکم ( ) CFTو آزمایش االیزای غیلرمسلتقیم
یللا رقللابتی و رزبنگللال مودیفیلله ( Modification of the
 ،)Rosbengals methodبر حسلب امکانلار ا لتفاده شلد.
روش شنا ایی گو فند و بز رآکتور ،از طریق آزمایشهای
رمی بر ا اس جدول شماره  4صلورر ملیگرفلت و دام
آلوده کشتار میشد .پ از اخذ اطالعار کام  ،به منظلور
ترزیه و تحلی آماری دادههلا ،از نلرمافلزار  SPSSنسلخه
 ،41آزمونهای مربع کای ،فیشر و آمار توصلیفی ا لتفاده
گردید .مقادیر  Pکمتلر از  2/21معنلیدار در نظلر گرفتله
شد.
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جدول  -4تفسیر نتایج حاص از آزمایشهای رولوژی در گاو ،گو فند و بز رز بنگال متبت

گونه

تفسیر نتایج

 2مرکاپتواتانول

رایت

رآکتور
رآکتور
مشکوک
منفی
رآکتور
رآکتور
منفی

وجود هر مقدار از عیار
 1/12و باالتر
 9/12و پایین تر
 4/22و پایین تر
وجود هر مقدار از عیار
 4/22و باالتر
 1/42و کمتر

 4/412و باالتر
 1/12تا 1/92
 2/22تا 1/92
 4/22و پایین تر
 1/12و باالتر
 9/12و پایین تر
 9/12و پایین تر

گاو
گاو
گاو
گاو
گو فند و بز
گو فند و بز
گو فند و بز

آزمایش رولوژیکی در ال  4999بلا  1/9درصلد شلیو
مربوط به دام گلاوی و کمتلرین میلزان ابلتال بله بیملاری
برو لوز با  2/21درصد ابتال مربوط بله دام گلاوی در لال
 4991و  2/221درصد مربلوط بله دام گو لفند در لال
 4991بوده ا ت (جدول شلماره  .)2مقایسله بلین شلیو
بیماری برو لوز در الهلای ملورد برر لی نشلاندهنلده
باالتر بودن شیو این بیماری در لالهلای  4999بلا 1/9
درصد و  4992بلا  9/2درصلد بلوده ا لت (.)P >2/224
بیشترین تعداد نمونه برر ی شده مربوط بله لال 4991
(گو فند) با  91222و کمترین آن در ال ( 4999گاو) با
 12راس ،برر ی شده ا ت (جدول  .)2تمامی نمونلههلای
برو لوز متبت در بز در ال  4992و در گو فند در لال
 4991مشاهده شد.

نتایج
تعداد نمونههای اخذ شده و نتایج آن به تفکیک گونه
دام و ال اخذ نمونه در جدول شماره  2درج شلده ا لت.
تعداد نمونههای اخذ شده و نتایج آن در فاصلله لالهلای
 4999 -4991به تفکیک شهرهای شهر لتان بلروجن در
جدول شماره  9درج شده ا ت .در ک شهر تان بلروجن،
 24912رأس گللاو  91222 ،رأس گو للفند و  4922رأس
بز از نظر ابتال به بیماری برو لوز طی الهلای  4999تلا
 4991برر ی گردید .از این تعلداد نمونله ملورد آزملایش
رولوژیکی 2/99( 414 ،درصلد) از  24912رأس گلاو2 ،
( 2/221درصللللد) از  91222رأس گو للللفند و 2/41( 2
درصد) از  4922رأس بز ،آلوده به برو ال بودند .بیشلترین
میزان ابتال به بیماری برو لوز در میلان دامهلا بلر ا لاس

جدول  -2تفسیر نتایج حاص از آزمایشهای رولوژیک (رزبنگال ,رایت2 ,ام ای) طی الهای  4999-4991در جمعیت دامی شهرهای
مختل) شهر تان بروجن
گاو

بز

گو فند

ال

تعداد نمونههای
آزمایش شده

تعداد نتایج متبت
برو لوز (درصد)

تعداد نمونههای
آزمایش شده

تعداد نتایج متبت
برو لوز (درصد)

تعداد نمونههای
آزمایش شده

تعداد نتایج متبت
برو لوز (درصد)

4999
4992
4994
4992
4992
4999
4991
4991
4991

12
9291
1922
4999
1992
1192
2122

2 )1/9(a
49 )2/14(b
12 )2/99(b
11 )9/2( a
49 )2/21(b
41 )2/91(b
4 )2/21( b

4922
-

-

91222
-

-

 a, bحروف نامشابه در هر تون بیانگر اختالف معنیدار ا ت (.)P>2/224
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-

-(2 )2/221
-
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بیماری برو لوز گو لفندی ( 2/22درصلد) و بلزی (2/19
درصللد) در شللهر بلللداجی در مقایسلله بللا دیگللر شللهرهای
شهر تان بروجن بیشتر بوده ا ت (جدول .)9

شیو بیماری برو لوز با  414مورد متبت از  9949نمونله
گاو ( 4/11درصد) از شهر بروجن در مقایسه با ایر شلهر-
های شهر تان بروجن بیشتر بوده ا ت ( .)P>2/224شیو

جدول  -9توزیع فراوانی مطلق و نسبی و نتایج آزمونهای رولوژی (رایت و  2ام ای) برو لوز طی الهای  4999-4991در جمعیت
دامی شهرهای مختل) شهر تان بروجن
جمعیت دام بزی

جمعیت دام گو فندی

جمعیت دام گاوی

نام شهر

تعداد دام
آزمایش شده

تعداد نتایج متبت
برو لوز (درصد)

تعداد دام
آزمایش شده

تعداد نتایج متبت
برو لوز (درصد)

تعداد دام
آزمایش شده

تعداد نتایج متبت
برو لوز (درصد)

بروجن

9922

2)2(a

942

2)2(a

9949

414)4/11(b

فرادنبه

9222

2)2(a

422

2)2(a

4242

2)2(a

بلداجی

9112

نقنه
فیددشت
گندمان

b

b

(2)2/22

292

4992

2)2(a

12

2)2(a

1222

2)2(a

292

2)2(a

9222

9992

2)2(a

292

2)2(a

9999

a

(2)2

(2)2/19

1122
941

2)2(a
2)2(a
2)2(a

 a, bحروف نامشابه در هر تون بیانگر اختالف معنیدار می باشد (.)P>2/224

به طور کلی از نظر شیو بیماری ،آللودگی کل دام-
های مورد برر ی به برو لوز در بازه زمانی  9اله در ال
 ،4999دو راس ( 1/9درصد) ،ال  49 ،4992راس (2/14
درصد) ،ال  12 ،4994راس ( 2/99درصد) ،لال ،4992
 19راس ( 4/99درصلللد) ،لللال  49 ،4999راس (2/21
درصللد) ،للال  49 ،4991راس ( 2/21درصللد) و للال
 4 ،4991راس ( 2/21درصد) گزارش گردید .طلی  9لال
برر ی از ال  4999الی  ،4991تعداد  41299رأس گلاو
از  99/29( 41291درصللللد) و  9912رأس گو للللاله از
 91/22( 44411درصد) 999119 ,رأس گو لفند و بلز از
 99/22( 111199درصد) 929122 ،رأس بره و بزغالله از
 99/21( 919422درصد) ،علیه بیماری برو لوز واکسلینه
شدهاند (جدول  .)1مقایسه بین میزان واکسینا یون علیله
برو لوز دامی در الهلای ملورد برر لی تفلاور آملاری
معنیداری داشته ا ت ( .)P>2/224در بازه زملانی  9لاله

بیشترین میلزان واکسینا لیون مربلوط بله جمعیلت گلاو
( 99/29درصد) و پ از آن بره و بزغالله ( 99/99درصلد)
ا ت .بیشترین درصد دامهای واکسلینه شلده بله تفکیلک
ال و دام ،مربوط به گاو با  91/19درصلد در لال 4992
بوده و گو اله با  41/1درصد در همان ال کمترین بلوده
ا ت .واکسینا لیون کللی دامهلا طلی بلازه زملانی ملورد
برر ی 91/19 ،درصلد در لال  91/12 ،4999درصلد در
ال  92/92 ،4992درصلد در لال  99/1 ،4994درصلد
در للال  92/49 ،4992درصللد در للال 92/94 ،4999
درصد در ال  4991و  94/99درصد در ال  4991بوده
ا للت کلله بلله جللز للال  4992کلله پللایینتللرین درصللد
واکسینا یون را به خلود اختصلا داده ا لت ،در کل 9
ال مورد برر ی درصد واکسینا یون کلی دامها رونلد رو
به رشد داشته ا ت.
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جدول  -1توزیع فراوانی مطلق و نسبی واکسینا یون اجرا شده در طح شهر تان بروجن به تفکیک ال انرام واکسینا یون در
جمعیت دامی مورد برر ی
ال

99
92
94
92
99
91
91
جمع

واکسن رو -وان دوز کاهیده
(گو فند ،بز)

واکسن رو -وان دوز کام
(بره ،بزغاله)

ک دام

فراوانی دام واکسینه
شده (درصد)

ک دام

12222
11222
91222
11222
11199
94222
99222
111199

(12122 )91/12
(11922 )99/92
(19992 )12/92
(14222 )94/44
(14999 )99/41
(99222 )91/12
(19922 )91/19
(999119 )99/22

22922
12222
11922
11292
11194
19222
91194
919422

واکسن آر بی 14دوز کاهیده
(گاو)

فراوانی دام واکسینه
شده (درصد)

ک دام

41922 )11/49(b
14922 )91/41(a
12122 )92/99(a
19922 )94/92(a
19222 )91/42(a
12122 )91/29(a
99222 )91/92(a
929122 )99/99(a

4929
1191
4291
992
2991
9422
411
41291

واکسن آر بی 14دوز کام
(گو اله)

فراوانی دام واکسینه
شده (درصد)

ک دام

4199 )94/12(a
1429 )92/11(a
4421 )94/21(a
999 )91/19(b
2199 )99/29(a
2912 )91/41(a
412 )92/92(a
41299 )99/29(b

2421
4911
4922
4922
4999
4229
191
44411

فراوانی دام واکسینه
شده (درصد)
4942 )91/22(b
4192 )99/91(b
4124 )91/21(b
219 )41/19(a
4192 )91/91(b
911 )99/24(b
119 )91/11(b
9912 )91/22(b

 a, bحروف نامشابه در هر تون بیانگر اختالف معنیدار ا ت (.)P>2/224

بحث
بیمللاریهللای مشللترک انسللان و دام از موانللع اصلللی
بهداشت عمومی ،پیشرفت های اقتصادی اجتماعی ،المت
غذا و حتی امنیلت در بیشلتر کشورها لت .ایلن بیملاری
پراکنللدگی جهللانی دارد و  Pappasو همکللاران بلله نقل از
مصطفوی و آ مند در ال  ،2242اذعان دارند ایران رتبه
چهارم جهانی از نظر ابتال به بیماری برو للوز را دارد (.)9
شیو برو لوز در ایران به عنوان یک کشور آندمیک از نظر
برو لوز در ا تانهلای مختلل) متفلاور ا لت .مطالعلار
مختل) نشان میدهد در ایران ا تانهایی نظیلر اصلفهان،
اراک ،آذربایرللان غربللی و کرمانشللاه از منللاطق بللا شللیو
متو تا بلاالی برو للوزند ( 49 ،49 ،9 ،1و  .)49انرلام
مطالعار اپیدمیولوژیک برو لوز که جزو بیماریهای شایع
در جمعیت دامی به خصو گلاو ،گو لفند و بلز ا لت و
قدرر انتقال باالیی به انسان با مصرف فراوردههلای داملی
دارد ،بسللیار ضللروری ا للت ،تللا بتللوان بللر ا للاس نتللایج
ارزیابیهای اپیدمیولوژیک ،برناملهریلزی درملانی و پلیش-
گیرانه دقیقی اجرا کرد و میلزان بلروز ایلن بیملاری را بله
حداق ر اند .در برر ی حاضر مشاهده گردید کله میلزان
شیو برو لوز در جمعیت گلاوی در مقایسله بلا جمعیلت
گو فندی در ال  4991و جمعیت بلزی در لال 4992
بیشتر ا ت Bokaie .و همکاران در ال  2222تلا ،2222
مطابق برر ی حاضر ،باال بودن بروز ترمعی برو للوز را در

16

جمعیت دامی گاوی نسلبت بله گو لفند و بلز در منطقله
خوی گلزارش کلردهانلد ( .)49املا مطالعلار  Shahbaziو
همکل لاران در لللالهلللای  2229تلللا  2249و  Bokaieو
همکاران در ال  2229در بیرجند نتیره متفاوتی داشلته
و بیان کردهاند که بله ترتیلب در ا لتانهلای کرمانشلاه و
بیرجند میزان شیو برو لوز در جمعیت دامی گو لفند و
بز بیشلتر از جمعیلت داملی گلاوی ا لت ( 41و  .)94در
برر ی کشوری که مصطفوی و آ مند در الهای 4994
تا  2229به انرام ر اندند ،میزان شیو برو للوز در کل
کشللور در جمعیللت گللاوی بیشللتر از شللیو برو لللوز در
جمعیت گو فند و بز بوده ا ت؛ اما این شلیو در ا لتان
چهارمحال و بختیاری در جمعیت دامی گو فند و بلز 9/1
برابر بیشتر از جمعیت گاوی بوده ا ت در حالی که تعلداد
موارد برر ی شدهی دامهای گاو بیشتر بوده ا لت ( .)9در
برر ی حاضر شیو برو لوز به ترتیب در الهلای 4999
و  4992بیشترین میزان را داشته ا ت؛ اما شاید دلیل آن
پایین بودن تعداد نمونههای ارزیابی در این دو ال نسلبت
به ایر الهای مورد برر لی باشلد (جلدول  .) 2میلزان
پراکنللدگی مللوارد برو لللوز متبللت در جمعیللت گللاوی
شهر تان بروجن از ال  4999تا  4992لیر صلعودی و
از ال  4992به بعد یر نزولی داشلته ا لت ،کله البتله
تعداد نمونههای تحت برر ی نیز قب از ال  4992لیر
صعودی و بعد از آن نیز یر نزولی داشلتها لت .در طلول
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الهای مورد برر ی میلزان شلیو بیملاری در جمعیلت
گاوی شهر تان روند کاهشی پیدا کرده ا ت .تعداد ملوارد
دام واکسینه شده علیه بیماری برو للوز در فاصلله زملانی
الهای  4999تا  4991روند رو به افزایش داشته (جدول
 )1که میتواند دلیلی برای روند کاهشی شیو بیملاری در
این بازه زمانی باشد .مطالعار انرام شده در ال های اخیر
نشان داده که میزان شیو برو للوز داملی کلاهش یافتله
ا ت .مصطفوی و آ مند در ال  2242ا تان چهارمحال
و بختیاری را جزو مناطق بلا آللودگی بسلیار شلدید بیلان
کردند .طی این پژوهش در فاصلله زملانی  49لال ،رونلد
واکسینا یون برو لوز را افزایشی و روند شیو بیملاری را
نزولی ارزیابی کردند ( .)9مرادی و همکاران در لال هلای
 2222تا  2229طلی یلک مطالعله توصلیفی-تحلیللی در
ا تان همدان ،رابطه آماری معنیداری میان درصد پوشش
واکسینا یون گاوها و شیو برو لوز مشاهده کردنلد (.)1
در یللک پللژوهش صللورر گرفتلله از للوی  Avdikouو
همکاران در ال هلای  4999تلا  2222در کشلور یونلان،
رابطه معنیداری میان واکسینا یون دامی علیه برو لوز و
شیو آن در انسان مشاهده گردید و واکسینا لیون داملی
علیه بیماری از جنبههای مختلل) از قبیل لالمت دام و
دامللدار و وضللع اقتصللادی دامدار و جامعلله ،حللا ز اهمی لت
شناخته شده ا ت (.)44
 Chitupilaو همکاران در ال هلای  2249تلا 2241
در مطالعه خود شیو بیماری برو لوز در میلان گللههلای
گاو غرب تانزانیا را برر ی کردند .شلیو بیملاری برو للوز
در منطقههلای  Kibondoو  1/1 Kakonkoدرصلد بلوده
ا ت که جزو بیماریهای شایع منطقه محسوب میگلردد.
آنها عالوه بر برر ی اپیدمیولوژیک بیماری ،عوام ایرلاد
کننلللده آن را نیلللز ارزیلللابی کردنلللد ( Al-Majali .)41و
همکاران در ال  2221نیز در مطالعه شلیو برو للوز در
جمعیت گو فندی جنوب کشور اردن نتیره گرفتنلد کله
ه عام آزمون ،کشتار و واکسینا لیون نقلش مهملی در
کللاهش فراوانللی بیمللاری برو لللوز دارنللد ( .)9مللرادی و
همکاران نیز با برر ی ارتبلاط واکسینا لیون داملی علیله
برو لوز و میزان ابتال به برو لوز انسانی دریافتند ،راهکلار
واکسینا یون دامهای جلوان علیله برو للوز در کلاهش
میزان انسانی بیماری مؤثر بوده ا ت (.)1

با در نظر گرفتن میلزان شلیو بیملاری در جمعیلت
دامی در شهر تان بروجن و با توجه به روند کاهشی شیو
برو لوز طی الهای  4999تا  4991در جمعیلت داملی
ک (گلاو ،گو لفند و بلز) و رونلد رو بله رشلد ملوارد دام
واکسینه شده علیه برو لوز طی الهای مذکور ،میتلوان
بر برنامه واکسینا یون برای کنتلرل ایلن بیملاری تمرکلز
بیشتری کرد ،از این رو تمرکز هر چه بیشتر بر امر آموزش
دامللداران در خصللو لللزوم واکسینا للیون دامهللا علیلله
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نظر میر د .با توجه به تعدد مطالعلار توصلیفی-تحلیللی
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Brucellosis is one of the most important and common zoonotic diseases in the world. Control of
brucellosis in animal leads to considerable reduction in human disease. An epidemiological survey of
livestock brucellosis was carried out from 2010 to 2016 in Borujen County. The data related to
screening and supplementary tests and livestock vaccination based on the year and type of livestock
(cattle, sheep and goats) were obtained from the animal disease control department of Veterinary
office of Chaharmahal and Bakhtiari province. Data were analyzed with descriptive statistics. Total of
21950 cases of cattle, 35000 sheep and 1300 goats were investigated for brucellosis during 2010-2016,
which 161 (0.73%), 2 (0.0006 %) and 2 (0.15 %) of the samples were infected. The highest rate of
brucellosis contamination in livestock population of Borujen County was in 2013 with 55 cases of
cattle. Over the 7 years, 14033 cases of cattle (93.08%), 8362 cases of calves (75.02%), 388659 cases
of sheep and goats (87.22%) and 306500 cases of lambs and kids (88.4%) were vaccinated. The
highest (96.6%) and lowest (14.5%) rate of vaccination against brucellosis was in cattle and calves in
2013, respectively. In general, the highest (17.92) percent of vaccinations was for 2014 and the lowest
(73.5%) was for 2013. According to the results of the survey and the decreasing trend in the
prevalence of brucellosis in the cattle, sheep and goat’s population during the years 2010-2016, and
the increasing trend of vaccination of livestock against brucellosis, the vaccination program could be
more focused to controlling the disease.
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