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چکید ه 
به منظور بررس�ي ش�یوع سرمي و تعیین کانون اشاعه بیماري بروس�لوز در جمعیت دامي مناطق مختلف استان مازندران، در مدت 
پنج س�ال )1389- 1385(، از 4845 راس گوس�فند و بز شهرستان هاي مختلف اس�تان خون گیري  به عمل آمد. با توجه به شرایط 
اقلیم�ي، تراکم و پراکندگي جمعیت دامي اس�تان، اطالع�ات مربوط به دامداراني که به دلیل بروز بیماري و یا عوارض ناش�ي از آن 
در دام جهت تش�خیص، مداوا و یا دریافت غرامت به ش�بکه هاي دامپزش�کي شهرستان هاي مختلف اس�تان مراجعه کرده بودند، 
جمع آوري و از همه دام هاي بیمار و به صورت تصادفي از دیگر دام هاي موجود در اطراف کانون آلودگي، نمونه خون اخذ ش�د. پس 
از جداس�ازي س�رم، آزمایش رزبنگال به عنوان آزمون اولیه تش�خیصي بر روي تمام نمونه ها انجام و سپس جهت تشخیص قطعي 
بیماري، آزمایش�ات رایت و دو مرکاپتواتانول بر روي س�رم هاي مثبت انجام ش�د. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد تعداد 
457 نمونه و یا به طور میانگین 9/44 درصد از کل س�رم هاي آزمایش ش�ده، در تس�ت تکمیلي مثبت مي باش�ند. در بین مناطق 
مختلف استان، شهرستان ساري با 15/35 درصد آلودگي، بیشترین میزان دام حامل را به خود اختصاص داده و کانون اصلي شیوع 
بیماري در اس�تان مي باش�د. شهرستان هاي نور، نوش�هر- چالوس و بابل هم به ترتیب با 14/09 ، 13/02 و 12/01 درصد در رتبه هاي 
بعدي آلودگي قرار داشته و البته در این مدت، شهرستان جویبار حداقل آلودگي )0/84 درصد( را داشته است. به نظر مي رسد باال 
بردن س�طح آگاهي دامداران و جلوگیري از واردات و کش�تار غیر مجاز دام آلوده، پوشش کامل واکسیناسیون و مطالعه اثر بخشي 

آن در حیوانات تلقیح شده، نقش بسزایي در پیشگیري و کنترل این بیماري در جمعیت دامي استان ایفا نماید.  
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To consider of seroprevalence and to determine the focus of Brucellosis propagation in domestic animal population of 
different regions of Mazandaran Province, within 5 years )2006- 2010), blood samples of 4845 numbers of sheep and 
goats of different districts of the province were taken. Due to continental situations, aggregation and dispersion of do-
mestic animal population of the province, we gathered information from ranchers who had come to veterinary networks 
of different districts of the province to diagnosis, treatment and the get the compensation for accession and complica-
tion of the disease. We also took blood samples from all sick animals and we did random sampling for other livestock 
existing around contamination focus point. After serum separation, Rose Bengal test was done for all samples as the 
primary recognizing test, and then Right and 2-Mercaptoethanole test were done on positive serums to make the final 
diagnosis. The results obtained from this research showed that 457 of all tested serum samples )9.44 %) were positive in 
supplementary test. Among all regions of the province, Sari district with 15.35 % of contamination, allocates the most 
amounts of reactor livestock to itself, and is the main focus point of disease outbreak in the province. Districts such as 
Noor, Nowshahr- Chaloos and Babol with 14.09, 13.02 and 12.01 percent are in next ranks of contamination, respec-
tively. Also, at this time, Juibar district had the least contamination (0.84 %). It seems that ranchers raise awareness 
and prevent the import and impermissible slaughter of contaminated animals, vaccination for all domestic animals and 
studies its portion effect in vaccinated animals, have an important role in control and prevention of brucellosis disease 
in domestic animal population of Mazandaran province.  
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مقدمه
بروس��لوز )Brucellosis( نوع��ي بيماری عفونی واگيردار اس��ت كه به 
لحاظ مشترک بودن بين انسان و دام، از اهميت ويژه ای برخوردار است. اين 
بيماری ضررهای اقتصادی بی شماری به صنعت دامپروری كشورها منجمله 
ايران تحميل می كند. برجسته ترين اين زيان ها سقط جنين، تولد نوزادان 
مرده، نازايي و پايين آمدن راندمان توليد ش��ير و گوش��ت است كه گله را از 
وضعيت عادی خارج می س��ازد )5، 6، 12(. نياز به ريش��ه كنی اين بيماری 
در جمعيت های حيوانی، به عنوان پايه و اس��اس محو آن در جوامع انسانی، 
ضرورت بررسی و تحقيقی همه جانبه پيرامون اين بيماری مشترک را بيش 

از پيش آشکار مي سازد. 
انواع مختلف باكتری بروس��ال )Brucella( نسبت به عفونتی كه در ميزبان 
 اصل��ی ايجاد می نماين��د از يکديگر متمايز می گردند. بروس��ال ملی تنس��يس 
)B. melitensis( باعث عفونت در گوس��فند و بز می ش��ود اما ممکن اس��ت به 
گاو و انس��ان نيز منتقل گ��ردد )5، 21(. گونه هاي مختلف باكتري بروس��ال به 
اش��کال گرد، بيضي، ميله اي و به صورت تکي، دوتايي و گاهي زنجيره اي كوتاه 
ديده مي ش��وند )3(. قطعي ترين راه تش��خيص بيماري، كشت ميکروبي است 
ولي از آنجا كه ش��رايط كش��ت همواره مهيا نيست، از تس��ت هاي سرولوژيکي 

اس��تاندارد جهت پايش بيماري، تشخيص و رديابي باكتري مورد نظر در سطوح 
منطقه اي اس��تفاده مي ش��ود )18، 21(. البته با توجه به واكسيناسيون ساالنه 
تمام��ي بره ه��ا و بزغاله هاي ماده باالي 3 ماه ت��ا يك ماه قبل از جفت گيري با 
واكس��ن F.dRev1 توسط سازمان دامپزشکی كشور، بدليل حضور پادتن ناشي 
از واكسن، تفس��ير نتايج آزمايشگاهي مي بايست بر اساس سن دام، نوع واكسن 

استفاده شده و وضعيت سالمت دام انجام پذيرد )4(.
ب��ا توجه به اهميت و نق��ش پرورش دام در اقتصاد خانوار روس��تايي و 
همچنين ش��رايط خاص جغرافيايي مازندران كه ش��امل زمين هاي حاصل 
خيز و مراتع غني در اس��تان اس��ت، پرورش گوس��فند و بز بصورت بومي و 
صنعتي در اين اس��تان از جايگاه ويژه اي برخوردار اس��ت. بر اساس آخرين 
آمار ارائه ش��ده از دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي، بيش از 
130 هزار نفر از مردم مازندران به طور مس��تقيم و غير مستقيم در صنعت 
دامپروري اشتغال دارند. اين استان با دارا بودن 2084044 راس گوسفند و 
بز، 4/6 درصد آمار كل دام كش��ور را به خود اختصاص داده است؛  به نحوي 
ك��ه بيش از 7 درصد گوش��ت قرم��ز و 10 درصد از كل ش��ير خام توليدي 
كش��ور، در اين استان توليد مي شود. تماس مستقيم روستائيان، دامداران و 
دامپزش��کان و ديگر مشاغل مرتبط با دام آلوده به باكتري بروسال، بخصوص 
گوس��فند و بز به عنوان حيوانات غالب روستايي و همچنين استفاده عموم از 
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فراورده هاي لبني غير پاس��توريزه، م��ي تواند كل جامعه را در معرض خطر 
ابتال به بروس��لوز قراردهد. بديهي اس��ت با پايش اي��ن بيماري در جمعيت 
دام��ي منطقه، تعيين كانون هاي خطر و واكسيناس��يون به موقع و يا حذف 
دام آلوده، مي توان گام مهمي در جهت حفظ بهداش��ت و س��المت جامعه 

برداشت )7، 14(.     
هدف از اين تحقيق، بررس��ي وضعيت سالمت دام هاي بومي و صنعتي 
و همچنين تعيين كانون اشاعه بيماري بروسلوز در استان، به منظور رديابي 
و ح��ذف موارد مثبت )حامل( و ارائه راهکارهايي در جهت از بين بردن و يا 
به حداقل رس��اندن خس��ارات ناشي از آن در جمعيت دامي منطقه است. بر 
اين اس��اس طي يك دوره پنج س��اله، نمونه خون و فرم اطالعات مربوط به 
حيوانات مشکوک به بروس��لوز كه توسط دامداران جهت تشخيص، مداوا و 
يا دريافت غرامت به كلينيك هاي بخش خصوصي و يا دولتي شهرس��تانهاي 
مختلف استان مراجعه نموده بودند، به همراه نمونه خون دامهاي ديگري كه 
در  اطراف كانون آلودگي قرار داشتند، جمع آوري و پس از انجام آزمايشات 

سرولوژي، نتايج استخراج شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

مواد و روش کار
در اين بررسي جهت رديابي و پايش دقيق بيماري در جمعيت گوسفند 
و بز منطقه، 16 شهرس��تان بزرگ اس��تان با توجه به تراكم جمعيت دامي 
ب��ه عنوان جامع��ه مورد مطالعه در نظر گرفته ش��د. از اول فروردين 1385 
تا آخر اس��فند 1389 اطالعات همه روس��تائيان، كشاورزان و دامداراني كه 
به دلي��ل بروز عالئمي همچون كاهش توليد ش��ير يا گوش��ت، نازايي، تولد 
نوزاد مرده، س��قط جنين، جفت ماندگي و همچنين تورم بيضه و اپيديديم 
در حيوان نر به بخش خصوصي و يا ش��بکه هاي دامپزش��کي شهرستانهاي 
مختلف اس��تان مراجعه ك��رده بودند، جمع آوري گرديد. ب��ا توجه به اينکه 
انجام آزمايش��ات تکميلي و تش��خيص قطعي اين بيماري در دام بر اس��اس 
آيين نامه اجرايي وزارت جهاد كشاورزي فقط به عهده ادارات كل دامپزشکي 
اس��تان ها می باش��د )4(، لذا بالفاصله بعد از گزارش م��ورد آلودگي، اكيپي 
متش��کل از يك دامپزشك، كمك كارش��ناس و نمونه بردار به محل اعزام و 
از س��ياهرگ وداج )Jugular vein( دام بيمار، ديگ��ر دام هاي در تماس با 
اين حيوان در محل دامداري و همچنين به صورت تصادفي از بقيه حيواناتي 
ك��ه پيرامون كانون احتمالي بيماري قرار داش��تند، با اس��تفاده از لوله هاي 
ونوجکت خال دار، نمونه خون تهيه و به آزمايشگاه مركزي منتقل گرديد. در 
اين پروس��ه پنج ساله طي 879 فقره ماموريت جداگانه، تعداد 4845 نمونه 

خون از گوسفند و بزهاي مناطق مختلف استان اخذ شد. 
 Nielsen پ��س از لخته ش��دن خون، طب��ق روش پاك��زاد )1385( و
 1500  rpm2000(، لول��ه ها در س��انتريفيوژ بم��دت 5 دقيقه و ب��ا دور(
قرار داده ش��د تا س��رم آن با رنگ زرد شفاف جدا ش��ود. آزمايش رزبنگال 
)Rose Bengal( بعن��وان آزمون س��ريع اوليه تش��خيصي، ب��ر روي تمام 
نمونه هاي س��رمي انج��ام گرديد. آنتي ژن رزبنگال مورد اس��تفاده در همه 
نمونه ها محصول موسس��ه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي با شماره بچ 
10491002 ح��اوی 8 درصد جرم ميکروبي بروس��ال ب��ود كه به مقدار هم 
حجم س��رم در يك ميکروپليت به مدت 4 دقيقه ش��يك ش��د و مواردي كه 
دانه هاي آگلوتينه به طور مش��خص در آنها ديده شد، بر روی آنها آزمايشات 
تکميل��ي رايت )Wright test( و دو مركاپتواتانول )2ME( انجام ش��د )1، 

 Institut 18(. آنتي ژن سروآگلوتيناس��يون رايت مورد استفاده نيز محصول
pourquier- Montpellier با شماره بچ P00110 207 بود.

جهت انجام آزمايش رايت لوله اي، به تفکيك از هر نمونه سرم رزبنگال 
مثب��ت، رق��ت 1/10 تا 1/80 تهيه، ب��ه هر كدام 0/5 ميل��ي ليتر آنتي ژن 
ده درص��د اضافه ش��ده و بم��دت 20 تا 24 س��اعت در گرمخانه 37 درجه 
سانتيگراد قرار داده شدند. متناسب با ميزان آگلوتيناسيون و شفافيت مايع 
روي��ي در آخرين رقت داراي آگلوتينه، جواب از منفي تا 4 + قرائت گرديد. 
سپس جهت تشخيص نوع پادتن و تعيين حالت فعال و يا غير فعال بيماري، 
بر روي س��رمهاي مذكور آزمايش دو مركاپتواتانول )2ME( انجام ش��د. در 
اين آزمايش مي بايس��ت قبل از تهيه رقت، پس از ريختن س��رم فيزيولوژي 
و س��رم مش��کوک و 0/2 ملکول گرم در ليتر مركاپتواتانول به لوله اول، لوله 
ها بمدت يك ساعت در گرمخانه 37 درجه قرارگيرند. پس از زمان مذكور، 
همانن��د قب��ل، رقت هاي 1/10 تا 1/80 از س��رمها تهيه و بمدت 18 تا 24 
س��اعت مجددا در گرمخانه 37 درجه قرار داده ش��دند. نتيجه آزمايش نيز 
بر اساس ش��فافيت مايع رويي در آخرين رقت داراي آگلوتيناسيون، قرائت 
گردي��د )1، 2، 5، 18(. در تفس��ير نتايج آزمايش نيز جهت شناس��ايي دام 
حامل در جمعيت گوس��فند و بز غير واكس��ينه و يا آنهايي كه بيش از يك 
س��ال از واكسيناسيون در آنها گذش��ته، در صورتيکه آزمايش رايت در آنها 
4/40 + و باالت��ر بوده با هرمقدار از عيار پادتن در2ME و همچنين آنهايي 
كه در آزمايش رايت تيتر 3/40 + و كمتر داش��ته و عيار2ME آنها 20/+1 
و بيش��تر بود، بعنوان دام حامل تفس��ير شدند )4(. در پايان تحقيق، پس از 
اس��تخراج نتايج و وارد نمودن اطالعات در جدول مربوطه، توزيع داده ها و 
 SPSS تعيين درصد آلودگي مناطق مختلف با اس��تفاده از نرم افزار آماري

)نسخه 11/5( محاسبه گرديد. 

نتایج
در اي��ن مطالعه از مجموع 4845 نمونه خون اخذ ش��ده از دام مناطق 
مختلف اس��تان در مدت پنج س��ال، پس از انجام آزم��ون رزبنگال به عنوان 
آزمايش اوليه تشخيصي و همچنين آزمايشات تکميلي رايت و 2ME جهت 
تشخيص قطعي بيماري، در پايان تحقيق تعداد 457 راس يا بطور ميانگين 
9/44 درصد گوس��فند و بزهاي خونگيري ش��ده، مثبت و جهت جلوگيري 
از اشاعه آلودگي طبق دس��تورالعمل اجرايي سازمان دامپزشکي كشور )4( 

كشتار شدند )جدول 1(. 
در س��ال 1385 از مجموع 801 نمونه سرم مورد آزمايش، تعداد 100 
نمونه )12/49 درصد دام هاي خونگيري شده( در آزمايشات تکميلي مثبت 
ش��دند ك��ه به دليل قاچاق بی روي��ه دام و در نتيجه اج��رای ناموفق برنامه 
كنترل واكسيناسيون، ساري با 25/2 درصد و پس از آن نوشهر- چالوس با 
20 درصد مثبت، بيش��ترين ميزان آلودگي را در ميان شهرستانهاي مختلف 
داش��تند. در سال 1386 با اجرای برنامه جامع كنترل و ريشه كنی بروسلوز 
و كنت��رل مبادی ورودی باالخص در مركز اس��تان )س��اری(، كاهش 2/23 
درصدي در ميزان آلودگي كل اس��تان نسبت به سال قبل مشاهده شد. در 
اين سال از 770 نمونه مورد آزمايش، 79 نمونه يعني 10/26 درصد از كل 
دام هاي خونگيري ش��ده، حامل تشخيص داده شدند. در اين سال نوشهر- 
چال��وس با 21/06 درص��د و بابل با 19/12 درصد مثبت، بيش��ترين ميزان 
آلودگ��ي را به خود اختصاص دادند )نمودار 1(. بررس��ي اطالعات حاصل از 
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اين مطالعه در س��ال 1387 با ادامه اجرای دقيق كنترل، واكسيناس��يون و 
پايش سراس��ری، كاهش چش��م گيري را در ميزان آلودگي نمونه هاي تحت 
بررس��ي، نسبت به دو سال اول تحقيق نش��ان مي دهد )نمودار 2(. از 975 
نمونه س��رمي كه در اين س��ال مورد بررس��ي قرار گرفت، تنها 5/44 درصد 

آنها )4/82 درصد كمتر از سال قبل( در آزمايشات تکميلي مثبت تشخيص 
داده شدند؛ به نحوي كه در اين سال قائمشهر و ساري به ترتيب با 17/65و 
15/28 درصد بيش��ترين آلودگي را داشته و سوادكوه و نوشهر- چالوس هم 

با 8/96 و 7/41 درصد در رتبه هاي بعدي قرار داشتند. 

بررسي سرواپیدمیولوژیك بروسلوز در...

شهرستان
سال 89- 1385سال 1389سال 1388سال 1387سال 1386سال 1385

 تعداد
مثبت

درصد 
آلودگي

 تعداد
مثبت

درصد 
آلودگي

 تعداد
مثبت

درصد 
آلودگي

 تعداد
مثبت

درصد 
آلودگي

 تعداد
مثبت

درصد 
آلودگي

 تعداد
مثبت

درصد 
آلودگي

00413/3347/27000084/37بهشهروگلوگاه

0014/35002112/3527/14248/54نکا

6325/244/551115/282114/58259/8412415/35ساری

0000000013/1310/84جويبار

0000317/6500715/22105/56قائمشهر

38/112612/7468/9688/4200439/82سوادكوه

26/903519/12136/281812/50006812/01بابل

12/2725/7111/19000041/83بابلسر

2210/9413/7183/5544/5500356/01آمل

28/70210/53000012/8653/58محمودآباد

13/5700005418/6278/976214/09نور

620421/0627/41004113/625313/02نوشهروچالوس

000056/4133/490082/98تنکابن

000000001213/79126/59رامسر

10012/497910/26535/4412910/74968/764579/44كل

جدول1: توزیع فراواني نسبي آلودگي در جمعیت دامي شهرستانهاي مختلف مازندران، بر اساس آزمایشات تکمیلی سرولوژي

نمودار 1: فراواني درصد آلودگي دام در شهرستان هاي مازندران به تفکیك سال
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نمودار 2: فراواني درصد آلودگي کل دام هاي مورد مطالعه بر حسب سال

نمودار 3: فراواني درصد کل دام هاي آلوده شهرستان هاي مختلف طي سال هاي 1389- 1385

با توجه به نتايج بدس��ت آمده از آزمايش��ات انجام شده در سال 1388 
مش��خص ش��د ميزان مراجعات دامداراني كه بداليل مختلفي نظير س��قط 
جني��ن، نازاي��ي، تولد نوزاد م��رده، جفت ماندگ��ي و ... در دامهای خود، به 
درمانگاههاي دامپزش��کی بخ��ش خصوصي و دولتي مراجع��ه كرده بودند، 
نسبت به سال قبل افزايش يافته و 10/74 درصد از كل 1202 نمونه مورد 
آزمايش در اين س��ال، مثبت تشخيص داده شدند كه نور با 18/62 درصد و 
س��اري و بابل به ترتيب با 14/58 و 12/50 درصد، بيش��ترين آلودگي را در 
ميان شهرستانهاي مختلف استان به خود اختصاص دادند كه اين امر نشان 
از عدم دقت كافی در اجرای برنامه كنترل و ريش��ه كنی در اين س��ال دارد. 
در سال 1389 كه آخرين سال انجام اين تحقيق بشمار مي رفت، از مجموع 
1097 نمونه س��رم م��ورد آزمايش، تعداد 96 نمونه مع��ادل با 8/76 درصد 

 آنها مثبت اعالم ش��د. از اين ميزان، شهرس��تان قائمشهر با 15/22 درصد و 
رامس��ر و نوش��هر- چال��وس هم ب��ه ترتي��ب ب��ا 13/79 و 13/62 درصد، 
 بيش��ترين مقدار آلودگي را در اين س��ال نش��ان دادند )نمودار 1(. با نگاهي 
اجمالي به نمودار 3 مي توان دريافت در مدت پنج س��ال انجام اين تحقيق 
)1389- 1385( شهرستان ساري با 15/35درصد آلودگي، بيشترين درصد 
دام حامل را داش��ته و شهرس��تانهاي نور، نوش��هر- چال��وس و بابل هم به 
ترتيب با 14/09 ، 13/02 و 12/01 درصد در رتبه هاي بعدي آلودگي قرار 
داش��تند و البته در اين مدت، شهرس��تان جويبار كمترين مراجعه و حداقل 
آلودگي )0/84 درصد( را در ميان همه شهرس��تانها داش��ته و بابلسر هم با 
1/83 درصد، بعد از جويبار، آلودگي كمتري نس��بت به ديگر مناطق استان 

نشان داد.
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  بحث
ب��ا توج��ه به ش��رايط جغرافياي��ي مازن��دران و آب و ه��واي معتدل و 
مرطوب آن، كش��اورزي و دامپروري به عنوان شغل اصلي روستائيان و بعضاً 
شهرنش��ينان اين اقليم مطرح بوده اس��ت. به دليل ارتباط تنگاتنگ انسان 
و دام، بيماري ه��اي مش��ترک )Zoonosis(، بوميان اين اس��تان را بيش از 
س��اير مناطق تهديد مي كند. جايگاه اصلي ميکروب بروسال در دام هاست و 
انتقال آلودگي به انس��ان اغلب از طريق تماس مس��تقيم با ترشحات رحمي 
و يا مص��رف محصوالت لبني آلوده صورت ميگيرد )6، 7(. حس��ن جاني و 
همکاران در سال 2004 گزارش كردند پاستوريزاسيون و يا پخت نامناسب 
محصوالت دامي از مهمترين عوامل شيوع بيماري در جمعيت انساني مورد 
مطالعه در ش��مال ايران به شمار مي رود. البته انتقال از طريق تماس شغلي 
نيز از جمله عوامل شيوع اين بيماري در بيشتر محيط هاي در معرض خطر، 
مطرح مي باشد )14(. انتشار اين بيماری درون گله، هم به طريق عمودی و 
هم به طريق افقی امکان پذير است. البته نقش حشرات، جوندگان و سگ ها 
را در انتق��ال بيماری نبايد از ياد ب��رد. گاهي دم حيوان، در صورت آلودگی 
با ترش��حات عفونی ادرار، می تواند موجب انتش��ار عامل بيماری در محيط 
گردد و عالوه بر آن، عفونت از طريق شيردوش��ی نيز قابل سرايت است )6، 
13(. در تلقيح مصنوعی كه در مازندران هم از آن اس��تفاده مي شود، عامل 
بيماري از منی دام نر قابل سرايت به ماده است. البته گاهی آزمايش سرمي 
نرها منفی است، اما می توان ارگانيسم را از منی آن ها جدا نمود و آزمايش 
آگلوتيناس��يون منی آنها نيز مثبت نش��ان مي دهد. ترش��ح باكتری در شير 
هم معموالَ به صورت متناوب صورت می گيرد ولی در اواخر دوره ش��يرواری 

معمول تر بوده و برای چند سال ادامه می يابد )7(. 
اي��ن بيماري در جمعي��ت دامي )گوس��فند و بز( مازن��دران به صورت 
آندميك ديده ش��ده و همان گونه كه در جدول و نمودارهاي ارائه ش��ده در 
اين مطالعه ديده مي شود، آمار مربوط به شيوع آن در مناطق مختلف استان 
متفاوت اس��ت. تنوع راه هاي انتقال و دوام بروسال در طبيعت و استمرار آن 
در دام، به عنوان چالش��ي مهم در پيشگيري و كنترل بيماري در اين استان 
به ش��مار مي رود )Jordi .)14 و همکاران، در تحقيق خود در س��ال 2000 
گزارش كردند دوام ارگانيسم در طبيعت، با كمك به استمرار چرخه زندگي 
آن در حيوان، حذف عامل بيماري را در جمعيت دامي و انس��اني عمال غير 
ممکن س��اخته است )15(. مطالعات نشان داده كه اين باكتري در آب از 1 
روز ت��ا 2 ماه و در خاک مرطوب تا 2/5 ماه و در كود حيوان از چندين روز 
تا 2/5 سال زنده مي ماند )7(. ارتباط اين موضوع با شرايط اقليمي مازندران 
ك��ه از آب و هوايي معتدل و مرطوب با جمعيتي فعال در زمينه دامداري و 
توليد فرآورده هاي لبني برخوردار اس��ت، لزوم بررس��ي همه جانبه و پايش 
دقي��ق بيماري را در جوامع مختلف دامي و انس��اني بي��ش از پيش نمايان 
مي سازد. اعداد و ارقامي كه در اين تحقيق جمع آوري و گزارش شده است، 
ممکن است كل موارد آلودگي را شامل نگردد؛ چرا كه همچون بيماري هاي 
ديگر، ممکن است عامل آلودگي در جمعيت دامي استان وجود داشته باشد 
ولي به دليل تشابه عالئم، تشخيص داده نشده و يا پس از تشخيص گزارش 
نش��ود. اكثر حيوانات آلوده با استفاده از آزمايش های سرولوژيکی استاندارد 
قابل تش��خيص هس��تند اما اين موضوع در مورد عفونت های نهفته مصداق 
ن��دارد. از اين گذش��ته، وجود تيترهای موقت و گ��ذرا كه در تعداد كمی از 
حيوانات ديده می شود و هيچ توضيح مشخصی نيز ندارد، همگی تشخيص، 

كنترل و ريش��ه كنی بيماری در جمعيت دامي اس��تان را با مشکالت جدی 
مواجه می سازد. 

بررسي سرولوژيکي و رديابي پادتن در كل نمونه هاي اخذ شده در پنج 
س��ال مدت تحقيق و مثبت ش��دن 9/44 درصد كل نمونه ها در آزمايشات 
تکميلي، حضور بالقوه عامل بيماري را در دام بومي و صنعتي استان مازندران 
باالخص در جمعيت دامي گوس��فند و بز نشان مي دهد. بر اساس تحقيقات 
به عمل آمده به نظر مي رس��د عواملي همچون ش��رايط اقليمي، تراكم دام، 
واردات دام از اس��تان هاي مجاور، پايين بودن اطالعات عمومي و همچنين 
عدم تمايل دامداران به كش��تار دام آلوده موجب اش��اعه آلودگي در منطقه 
شده است. در مطالعه اي كه پوركريم و ذوقي در سال 1378 بر روي 6756 
راس گوس��فند و بز استان بوشهر انجام داند، دريافتند كه 9/1 درصد از اين 
حيوانات آلوده به بروس��لوز بوده و بين نمونه س��رم هاي مثبت در آزمايشات 
تکميلي و بروز س��قط جنين در آنها، ارتباط آماري معني داري وجود دارد 
)2(. از طرف��ي قاس��مي و همکاران نيز در س��ال 1382 طي يك تحقيق 5 
س��اله، تع��داد 1791 مورد بيماري را در جمعيت دامي اس��تان كردس��تان 
گزارش كردند كه بيش��تر دام هاي آلوده اين مناطق ش��امل گوس��فند و بز 
بودند. اين مسئله اهميت بروسال ملي تنسيس را كه به وسيله اين حيوانات 
در چرخش و انتقال مي باش��د، مش��خص مي كند. بررسي اپيدميولوژي اين 
محققي��ن بيانگر حضور فعال عامل بيماري در جوامع ش��هري و روس��تايي 
كردستان و همچنين توزيع يکسان آن در زنان و مردان اين استان مي باشد. 
به نظر مي رس��د مشاركت زنان روس��تايي با مردان در فعاليت هاي دامداري 
و همچنين اس��تفاده از محصوالت آلوده دامي در شهرها عامل اصلي توزيع 

يکسان جنسي اين بيماري باشد )7(.
طب��ق نتايج حاص��ل از تحقيق حاضر، در س��ال 1387 كمترين ميزان 
آلودگي طي پنج س��ال اخير، در مازندران مشاهده شده است كه بي ارتباط 
با اجرای مدون طرح كنترل و ريش��ه كنی بروس��لوز، پايش گسترده بيماري 
و برگزاري كالس هاي آموزش��ي، توجيهي دامداران نيس��ت. در اين سال با 
برنام��ه ای منظم، كنترل مبادی ورودی اس��تان، واكسيناس��يون به موقع و 
ارتق��اء اطالعات عمومي و بهداش��تي روس��تائيان و دامداراني كه به صورت 
س��نتي اقدام ب��ه نگهداري دام در مح��ل زندگي خود كرده و مس��تقيماً از 
ش��ير و فراورده هاي آن اس��تفاده مي كردند، انجام گرديد كه تاثير بسزايي 
در پيش��گيري و كنترل بيماري داش��ت. بکايي و همکاران، 2009 گزارش 
كردن��د مهم ترين عامل كاهش درصد دام و پي آمد آن انس��انهاي آلوده به 
ميکروب بروس��ال، پيش��گيري و واكسيناس��يون به موقع دام هايي است كه 
در روس��تاهاي ايران در تماس مس��تقيم با كشاورزان و دامداران قرار دارند. 
البته پاستوريزاس��يون شير و مش��تقات آن نيز قبل از مصرف، سهم بسزايي 
در جلوگيري از انتقال آلودگي ايفا مي كند )8(. بر اس��اس آمار ارائه ش��ده 
توس��ط سازمان بهداش��ت جهاني )WHO( ميزان شيوع بروسالي دامي در 
ايران، س��ال 1956 حدود 44 درصد بوده كه با يك برنامه كنترل سراسري 
در س��ال 1958 ب��ه كمتر از 5 درصد كاهش يافت. در س��ال 1977 دوباره 
به دليل كم توجهي به پيش��گيري مناسب و واكسيناسيون به موقع دام هاي 
در معرض خطر، اين آمار به 17/4 درصد افزايش يافت و در سال 1991 به 
حدود 10/18 درصد رس��يد )Refai .)22 در مطالعه اي كه در سال 2002 
به انجام رس��اند، مهم ترين عامل كنترل بروس��لوز دام��ي را پايش منظم و 
پوشش صد درصدي واكسيناسيون دام و همچنين آموزش مناسب دامداران 

بررسي سرواپیدمیولوژیك بروسلوز در...
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و روستائياني گزارش كرد كه بدليل تماس مستقيم با حيوان و فرآورده هاي 
آن، مي توانند نقش موثري در به حداقل رس��اندن ميزان آلودگي ايفا نمايند 

.)19(
با توجه به متفاوت بودن وسعت و جمعيت دامي مناطق مختلف استان، 
نتايج آماري متفاوتي نيز از شهرستان ها و روستاهاي توابع آنها حاصل شد. 
به نحوي كه در پايان تحقيق، شهرس��تان س��اري و توابع بيش��ترين ميزان 
آلودگي را در ميان مناطق مختلف به خود اختصاص داد. مهم ترين عالئمي 
كه دامداران اين شهر در دام مبتال ديده بودند، سقط جنين در مراحل آخر 
آبستني و تولد نوزاد مرده بود كه در فرم گزارش بيماري اين دامداران زياد 
به چش��م مي خورد. در مناطق غرب استان نيز شهرستان هاي نور و نوشهر- 
چالوس بيشترين درصد آلودگي را نشان دادند. اين شهرها بدليل نزديکي با 
دريا و جنگل و همچنين واقع شدن در نزديکترين مسير ارتباطي با پايتخت 
)جاده كندوان(، جزء مهم ترين مناطق توريست پذير استان بشمار مي روند 
كه در بيشتر فصول سال و باالخص بهار و تابستان مملو از مسافر مي باشند. 
به دليل تقاضاي باالي بازار، حجم دام كشتاري، جوابگوي نياز پروتئيني اين 
مناطق نبوده و اغلب جهت تامين آن، گوش��ت و يا دام زنده از اس��تان هاي 
اطراف در حجم وس��يع وارد اين مناطق مي ش��ود كه البته اطالع دقيقی از 
ميزان آلودگی دام های اين مناطق در دس��ت نيس��ت. البته در بيشتر موارد 
پس��ت هاي قرنطينه اس��تان به ش��کل فعال از ورود هرگونه الش��ه و يا دام 
مش��کوک به منطقه جلوگيري مي كنند و ناظرين بهداشتي دامپزشکي نيز 
پيوسته مراكز كش��تار و توزيع را مورد بازرسي قرار مي دهند ولي پديده ي 
قاچاق دام و كش��تار غير مجاز توس��ط افراد سودجو را نمي توان از نظر دور 
داش��ت. شهرس��تان بابل نيز با دارا بودن دشت هاي حاصل خيز و همچنين 
مناط��ق كوهپايه اي با مراتع غني، از جمله مناطق وس��يع با جمعيت دامي 
فعال در س��طح اس��تان به شمار مي رود. نزديکي اين ش��هر با مركز استان و 
همچني��ن تراكم دام بومي و صنعتي در روس��تاها و ييالقات تابعه، موجبات 
بروز و شيوع بيماري را در منطقه فراهم آورده است؛ تا آنجا كه اين شهر از 
نظر فراواني درصد دام حامل در اين استان، در مکان چهارم قرار دارد. سقط 
جنين در دو س��وم پاياني آبس��تني، كاهش راندمان توليد و همچنين تولد 
نوزاد مرده با ميانگين وزني پايين هم از جمله موارد اشاره شده در فرم هاي 
گزارشي بود كه بيشترين عالئم بيماري را در حيوانات آلوده نشان مي داد. 

كمتري��ن ميزان ش��يوع بيم��اري در اي��ن مطالع��ه، در جمعيت دامي 
شهرس��تان جويبار ديده ش��د كه با توجه به وسعت اين شهر و تراكم دامي 
اي��ن منطقه، دور از انتظار نبود. اين ش��هر در 23 كيلومتري ش��مال مركز 
اس��تان قرار داشته و همچون بابلسر از وس��عت و نيز تعداد گاو، گوسفند و 
بز كمتري نس��بت به شهرستان هاي بزرگ اس��تان برخوردار است. عالوه بر 
آن به نظر مي رس��د پايش منظم جمعيت دامي اين مناطق توسط مامورين 
پرتالش دامپزشکي و همچنين آموزش مناسب روستائيان و دامداران، سهم 
بسزايي در به حداقل رساندن درصد آلودگي در اين مناطق ايفا كرده است. 
واكسيناس��يون ب��ه موقع، حذف و كش��تار دام حام��ل و همچنين پرداخت 
غرامت به زيان ديدگان طبق دس��تورالعمل اجراي��ي، تمايل دامداران را در 
همکاري با ش��بکه هاي دامپزشکي جهت پيش��گيري و كنترل اين بيماري 

دوچندان كرده است.
با توجه به نتايج اس��تخراج ش��ده از اين تحقيق مي توان دريافت استان 
مازندران با شرايط جغرافيايي و آب و هوايي منحصر به فرد، به عنوان قطب 

كش��اورزي و دامپروري منطقه، مس��تعد حضور عوامل بيماري زا و پايداري 
آنها در طبيعت مي باش��د. باكتري بروسال نيز از اين قاعده مستثني نيست. 
با نگاهي به جدول و نمودارهاي ارائه ش��ده، مي توان پراكندگي آنرا با توجه 
به شهرس��تان هاي مختلف، در جمعيت دامي اس��تان مورد ارزيابي قرار داد. 
از آنجا كه ارائه راهکارهاي كنترلي اين بيماري مس��تلزم در اختيار داش��تن 
اطالعات آماري مناسب و كامل است، با توجه به دقيق نبودن آمارهاي ارائه 
ش��ده توسط مراجع ذيربط در مورد تعداد واقعي دام استان، پراكندگي آنها 
در دش��ت ها، كوهپايه ها و ييالقات كه بعض��ا بدليل صعب العبور بودن در 
فصول س��رد س��ال، امکان دسترسي به آنها نيس��ت و همچنين واردات دام 
زنده از اس��تانهاي مختل��ف، نمي توان نتايج اين تحقي��ق را به كل جمعيت 
دامي استان تعميم داد. پيشنهاد مي شود با توجه به درصد باالي آلودگي در 
مناطق مركزي و غرب استان، در وحله اول با برگزاري كالسها و كارگاه هاي 
آموزش��ي توسط ش��بکه هاي دامپزش��کي و حتي برنامه هاي آموزنده راديو 
تلويزيون��ي در اس��تان و باالخص مناط��ق در معرض خطر، س��طح آگاهي 
روس��تائيان و دامداراني كه در راس هرم توليد و احتماال اشاعه بيماري قرار 
دارند، گام موثري در پيش��گيري و كنترل بيماري برداشت. در مرحله بعدي 
طي يك پروژه ملي و يا استاني، پوشش كامل واكسيناسيون را در جمعيت 
دامي اس��تان به انجام رس��انده و اثربخشي اين برنامه را با پايش سرمي كل 
حيوانات تلقيح شده، مورد ارزيابي قرارداد. افزايش تعداد پست هاي قرنطينه 
در مناطق با درصد آلودگي باال، جلوگيري از واردات و كشتار غير مجاز دام 
آلوده و همچنين اجراي كامل آيين نامه اجرائي ريش��ه كني بروسلوز كه در 
آن صراحت��ا به مبارزه وس��يع و پي گير عليه بيماري ت��ا زمان حذف كامل 
آن از جمعيت دامي اش��اره ش��ده، نيز به عنوان راهکارهاي مناسب جهت به 
حداقل رساندن آلودگي و خسارات ناشي از آن در استان مازندران پيشنهاد 

مي گردد.

تشکر و قدررداني
از مديريت و كارمندان زحمتکش اداره كل و ش��بکه هاي دامپزش��کي 
مازندران، باالخص همکاران شريف آزمايشگاه مركزي كه نقش بسزايي در به 

انجام رساندن اين تحقيق ايفا نمودند، صميمانه تقدير و تشکر مي نمايم.
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