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Abstract 

Background: Brucellosis, especially if caused by Brucella melitensis, remains one of the most 
common zoonotic diseases worldwide with more than 500,000 human cases reported annually. In Iran, 
brucellosis was first recognized in 1932 and control of small ruminant brucellosis began in 1963. The 
aim of this study is to give an overview of the National Sheep and Goat Brucellosis Control Program 
in Iran. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, data were collected from Iran 
Veterinary Organization over a period of 45 years. The national control program was based on kid and 
lamb vaccination and testing and slaughtering infected animals.  

Results: B.melitensis biotype I in sheep, goat, and man was the predominant local infective 
biotype. This disease was reported in sheep, goat, cattle, horse, camel, and human. In addition, the 
prevalence of small ruminant brucellosis was estimated around 2.1%. 

Conclusion: Prevention of brucellosis is dependent upon increasing public awareness of 
ranchers through health education programs and more active co-operation between health and 
veterinary medicine organizations as well as animal movement control in the borders. 
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 ارزیابی برنامه ملی مبارزه با بروسلوز گوسفند و بز در ایران
  

  4یال خاجی، ل4، مونا حامدي2، بهمن مرحمتی خامنه3، راضیه پرتوي2، حمید ابراهیم زاده2، حسن اختیارزاده*1حسین اسماعیلی
  

  استادیار، گروه میکروب شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران -1
 سازمان دامپزشکی کشور، تهران، ایران -2

 دستیار تخصصی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران -3

  هران، ایراندانشجوي دکتري عمومی دامپزشکی، دانشگاه تهران، ت -4
  

 21/10/90 ، تاریخ پذیرش 1/8/90تاریخ دریافت 
 چکیده 

باشد که  هاي مشترك انسان و دام می ترین بیماري  بروسلوز به ویژه بروسال ملی تنسیس یکی از مهم:زمینه و هدف
 1311ربوط به سال اولین گزارش آن در ایران م.  شود  هزار مورد انسانی، گزارش می500ساالنه در سراسر جهان بیش از 

هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت .  به تصویب رسیده است1346از انسان بوده و برنامه ملی ریشه کنی آن در سال 
  .باشد مبارزه با بروسلوز گوسفند و بز در ایران می

ا بیماري، از  ساله مبارزه ب45باشد که اطالعات مربوط به دوره   مطالعه حاضر به روش مقطعی می:ها مواد و روش
ها همراه با تست و  مبارزه با بروسلوز گوسفند و بز بر پایه واکسیناسیون بره و بزغاله. سازمان دامپزشکی کشور اخذ گردید

  . باشد هاي آلوده استوار می کشتار دام
بیماري  .بوده است بروسال ملی تنسیس در گوسفند، بز و انسان به عنوان بیوتایپ غالب و بومی کشور 1 بیوتایپ :ها یافته

   گوسفند و بز روستایی  بروسلوز در جمعیت  شیوع چنین میزان هم. در بز، گوسفند، گاو، اسب، شتر و انسان گزارش شده است
 . درصد برآورد گردید1/2

 موفقیت برنامه مبارزه با بروسلوز به افزایش آگاهی عمومی دامداران از طریق آموزش و همکاري بیشتر :نتیجه گیري
  .سیستم بهداشت و دامپزشکی نیازمند است که در کنار آن، کنترل جابجایی حیوانات از طریق مرزها اهمیت فراوان دارد

  کنترل هاي اهلی، ایران، برنامه ملی سقط جنین، بروسلوز، دام :واژگان کلیدي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 روه میکروب شناسی تهران خیابان آزادي دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گ:نویسنده مسئول*

Email: hesmaeli@ut.ac.ir    
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  مقدمه
هاي مشترك بین انسان و  بروسلوز یکی از بیماري

 در نتیجه مصرف مواد لبنی غیر به طور عمدهباشد که  دام می
پاستوریزه و یا تماس با ترشحات دام آلوده به انسان منتقل 

 در  ین جن  ایجاد سقط  به علت  بیماري از یک سو این. شود می
   رفتن  و از دست ، نازایی  تولید شیر، عقیمی دام، کاهش

   مبتال، و از سوي دیگر به علت يها دام   اقتصادي ارزش
   از دو بعد اقتصادي  همواره  مالت،  تب  بیماري  به  انسان ابتالي

که بسیاري از   قرار گرفته به طوري  مورد توجه و بهداشتی
بیماري از جمعیت دامی کشورها در صدد ریشه کنی 

  .)2، 1(باشند می
هاي دامی تنها راه مناسب  مایه کوبی جمعیت

جهت کنترل عفونت بوده و اولین قدم در ریشه کنی بیماري 
 و تاثیر مستقیمی بر روي میزان ابتالي )3-5(محسوب شده

که میزان سقط و ترشح جرم  يبه طورها دارد،   و انسانها دام
  .)6(هدد را در آنها کاهش می

   تاکنون  بیماري  این  از شناخت که با وجود این
 در  چنان هم شده است اما بروسلوز   سپري  قرن  از یک بیش

 و  اي  مدیترانه  کشورهاي ویژهه  ب  جهان  از کشورهاي بسیاري
   مشترك هاي  بیماري ترین  از مهم  یکی عنوانه  ب خاورمیانه

 از  تنها تعداد محدوديباشد و   می  مطرح  و دام انسان
   یا در آستانه  نموده کن  را ریشه  بیماري  این  جهان کشورهاي

 و   و کنترل  بیماري  با این مبارزه.  قرار دارند کنی ریشه
  زا و تنوع  بیماري  عوامل اي  گونه  کثرت دلیله  ب  آن کنی ریشه

   براي  مایه کوبی هاي  برنامه  کفایت ، عدم   میزبان حیوانات
 و  ییموانع متعدد موجود در شناسا  و  بیماري کنی ریشه

 از اجراء   خاص مقاطع  در  انتشار بیماري    عامل يها دام  حذف
  گذاري  و سرمایه دلیل نیاز به هزینهه  و ب  مبارزه هاي  برنامه

ها   با دشواري  جهان  از کشورهاي  در بسیاري  همواره سنگین
  . )7( است  بوده مواجه   عدیده و مشکالت

 وجود بیماري در گوسفندان اطراف     1329در سال   
اصفهان به اثبات رسید و متعاقب آن اقدامات دامپزشـکی در           
جهت مبارزه با بیماري، منجر به تصویب آئین نامه ریشه کنی 

بـا  .  گردید 1346بروسلوز دامی توسط هیئت وزیران در سال        

 شمسی و بـا  20   ور در دهه در کش  بروسلوز دامی   شدن  شناخته
 از   اي   در پـاره     بـا بیمـاري      مبـارزه    مختلـف   يهـا  روش  اعمال
   کنتـرل    متعـددي بـراي     هـاي    و شـیوه   هـا  روش کشور،    مناطق

 بـا    مبـارزه   برنامـه   که  قرار گرفت تا این      مورد ارزیابی   بیماري
   کـشاورزي    توسـعه    پـنج سـاله      برنامـه    در قالب   بروسلوز دامی 

  کنـی   و ریـشه   کنتـرل   ملـی   پـروژه   عنـوان  تحـت ) 1362ــ 66(
 و بـه اجـراء        تـدوین، تـصویب    1362   در سـال    بروسلوز دامی 

  . شد گذاشته
در کــشور مــا اولــین بــار بروســال ملــی تنــسیس از 

رئیس (  توسط دکتر کراندل  1311کشت خون انسان در سال      
ر در  براي نخستین بـا   . جدا گردید ) وقت انستیتو پاستور ایران   

، بروســال ملــی تنــسیس از شــیر بــز توســط دکتــر 1327ســال 
انتـصار، در بخـش بروسـلوز موســسه واکـسن و سـرم ســازي      

ــد واکــسن   ــد و تولی ــاري REV1رازي جــدا گردی ــا همک  ب
 در ایـن موسـسه آغـاز    1341سازمان بهداشت جهانی از سـال   

 تــاکنون بــه صــورت لیــوفیلیزه عرضــه 1342شــده و از ســال 
ایه کوبی جمعیت گوسفند و بـز مربـوط بـه     اولین م . گردد می

 . )8( بوده است1342سال 

 سال از شروع برنامه 45با توجه به گذشت بیش از 
مبارزه با بروسلوز در جمعیت گوسفند و بز  ایران، هدف از 

  .باشد نگارش این مقاله، بررسی روند این برنامه می
  

  ها روشمواد و 
ه روش این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و ب

مقطعی انجام شد که اطالعات مبارزه با بروسلوز در فاصله 
شمسی از دفتر بررسی، مبارزه و  1387 تا 1342هاي  سال

هاي دامی سازمان دامپزشکی کشور اخذ  مراقبت بیماري
اطالعات مربوط به نحوه مبارزه با بیماري در . گردیده است

خیصی  تشهاي مقاطع زمانی مختلف در کشور، انواع آزمون
 باشد میمورد استفاده و نحوه پرداخت غرامت به دامداران 

که مروري کلی بر برنامه مبارزه با بروسلوز گوسفند و بز از 
  .باشد میآغاز 
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  ها یافته
ي جـوان در    هـا  دامبرنامه مبارزه شامل مایه کـوبی       

 1342از سـال    . ي آلـوده اسـت    هـا  دامکنار آزمایش و کشتار     
هاي باالي سه ماه تا یک ماه قبل از  غاله، بره و بز  1352لغایت  

 گوسفندان بـالغ غیـر آبـستن از      چنین همگیري و    اولین جفت 
یک ماه قبل از جفت گیري همراه بـا   اواخر دوره شیردهی تا 

 واکـسن دز کامـل مایـه        بـه وسـیله    ها دامخالکوبی در گوش    
هاي ماده بالغ بـه    مایه کوبی دام1352از سال   . ندشد میکوبی  
ایجاد عیـار پـادتن سـرمی و اشـکال در تـشخیص قطـع             دلیل  

 ماه تا یک مـاه  3هاي ماده باالي  ها و بزغاله   گردیده و تنها بره   
ــت ــل از جف ــري و  قب ــمگی ــین ه ــور  چن ــه منظ ــه ب ــایی ک  نره

ــت ــی  جف ــداري م ــري نگه ــل    گی ــسن دز کام ــا واک ــوند ب ش
FDRev1) 109×3-1 لیتـر   به میزان یک میلـی    )  زنده باکتري

یـه پـشت کتـف مایـه کـوبی و بـه منظـور        در زیر پوسـت ناح  
  . شود میشناسائی، تکه برداري از گوش آنها انجام 

ي آلوده، ها دامدر برنامه آزمایش و کشتار 
 Rose)استفاده از آزمون رزبنگالگوسفندان و بزهاي بالغ، با 

Bengal Plate Test- RBPT) به لحاظ آلودگی با 
کنش ي داراي واها دامبروسال غربالگري شده و 

وسیله ه آگلوتیناسیون مشخص، جهت آزمایشات تکمیلی ب
 Standard Tube Agglutination)هاي رایت آزمایش

Test-STAT) 2)  مرکاپتواتانل-2 وMercapto 

Ethanol-2ME) طی این . گرفتند  مورد بررسی قرار می

ي آلوده، شناسایی و با پرداخت غرامت ها دامآزمایشات 
تمامی آزمایشات بر . شدند ام میناچیزي به کشتارگاه اعز

هاي سازمان جهانی بهداشت دام انجام شد و از  طبق توصیه
هاي تهیه شده در موسسه واکسن و سرم  ها و محلول آنتی ژن

  .)9(سازي رازي استفاده شد
 عالوه بر برنامه واکـسیناسیون     1382از ابتداي سال    

ــره و بزغالــه، مایــه   ــا دامکــوبی  ب ي بــالغ بــا واکــسن دز   ه
)  زنـده باکتري Reduce Dose Rev1 ) 106×2-5/0کاهیده

ــ  ــرار گرف ــه ق ــز جــزو برنام ــشتار نی ــه آزمــایش و ک ت و برنام
هـاي   که کمتر از یک درصد دام گوسفند و بز با توجه به این   

داد از برنامـه حـذف       واجد شرایط را تحت پوشش قـرار مـی        
 Rev1زایـی دز کاهیـده    از آنجـا کـه قـدرت ایمنـی       . گردید
 ماده بـا اولویـت مایـه          بالغ  ر بوده، گوسفندان و بزهاي    ت کوتاه

صـورت دو  ه ي موجـود در منـاطق پـر خطـر، بـ        هـا  دامکوبی  
مایه کوبی و جهت (RDRev1)  دز کاهیده ساالنه با واکسن

اي  شناسائی بـر روي گـوش آنهـا، پـالك پالسـتیکی تکمـه             
نـصب  ) مخـصوص طـرح کنتـرل بروسـلوز    (شکل سبز رنگ  

  .شد می
 با مایه 1342کوبی بره و بزغاله، از سال  هبرنامه مای

 هزار دام در کشور آغاز گردید که پس از 28کوبی بیش از 
آن هر ساله جمعیت تحت پوشش مایه کوبی افزایش یافت 

  ).1 جدول و نمودار(

  
  1342-1352هاي   میزان مایه کوبی، آزمایش و درصد آلودگی گوسفند و بزهاي ایران طی سال.1جدول 

ري هج(سال
 )خورشیدي

1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 

 581058 605141 552328 164422 38902 195583 140168 103365 109623 90067 28631 دام مایه کوبی شده 

 38701 16902 20349 8411 1889 3213 4386 3950 2192 2526 1636 دام آزمایش شده

درصد راکتور به 
 تست

9/8 5/7 7/17 9/4 9 7/4 3/10 7/13 1/6 3/4 1/6 
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  1362-1387 میزان مایه کوبی گله هاي گوسفند و بز ایران .1نمودار 

  
رنامه آزمایش و کشتار، تمامی جمعیت گوسـفند         ب

ــا در    ــداده و تنهـ ــرار نـ ــش قـ ــت پوشـ ــشور را تحـ ــز کـ و بـ
هاي صنعتی، واحدهاي تحت نظـارت اصـالح         گوسفندداري
ــه نــژاد، کــانون ــین گل ــز و  هــاي ســقط جن هــاي گوســفند و ب

گیـري بـه عمـل     ها خـون   هاي تب مالت انسانی، از گله      کانون
میزان جمعیـت تحـت   . ندشد میي آلوده کشتار ها دامآمده و  

 2 و نمــودار 2پوشــش برنامــه آزمــایش و کــشتار در جــدول 
ي مثبــت هــا دام درصــد 3در  نمــودار . مــشخص شــده اســت

ــور( ــت )راکت ــل جمعی ــا مدا، در ک ــده طــی  ه ــایش ش ي آزم
   شـیوع  میـزان .  نشان داده شـده اسـت     1382 تا   1362هاي   سال

 و  1373 در سـال       گوسفند و بز روستایی     بروسلوز در جمعیت  
  . درصد بوده است1/2  و 88/2 به ترتیب 1382

  
  1353-1361هاي  میزان مایه کوبی، آزمایش و درصد آلودگی گوسفند و بزهاي ایران طی سال.2جدول 

 1361 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 1353 )هجري خورشیدي(سال
 2303620 1135057 473000 387548 655541 1243756 1137838 1274195 849739 دام مایه کوبی شده 

 27786 108925 65678 26735 32694 143239 161615 134402 79561 دام آزمایش شده
 4/51 1/7 4/6 8/4 7/2 3/2 2/3 2/4 7/8 درصد راکتور به تست

  

  
  جمعیت گوسفند و بز تحت پوشش برنامه آزمایش و کشتار .2نمودار
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   درصد راکتور به تست در جمعیت  گوسفند و بز.3نمودار 

  
  بحث 

برنامه مبارزه با بروسلوز گوسفندي در مقاطع 
 ا ت1342از سال . مختلف زمانی دچار تحوالتی شده است

م عملیات مایه کوبی افزایش یافته است ساله حج  هر1347
هاي  لیکن این میزان در سراسر کشور نبوده بلکه در کانون

شناخته شده بیماري از قبیل تهران، اصفهان، نیشابور و 
علت کاهش . ه استگرفت میتعدادي مناطق محدود صورت 

 آن است که در این 1348ناگهانی حجم عملیات در سال 
می طاعون گاوي در کشور، پرسنل سال به دلیل وقوع اپید

سازمان دامپزشکی از کلیه امور معمول خارج و براي مبارزه 
  . با طاعون گاوي اعزام گردیدند

 به دلیل 1350افزایش حجم عملیات از سال 
گسترش برنامه مبارزه در مناطق مختلف کشور بوده لیکن در 

راکد ها تقریباً معوق و   برنامه1361 تا 1357هاي  فاصله سال
در این . ی ناچیز بوده استیمانده و حجم عملیات اجرا

ها در طی وقوع انقالب  ها به علت کاهش فعالیت سال
اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی، در کارها وقفه ایجاد گردید 

 کاهش قابل ها دامبه طوري که میزان مایه کوبی و آزمایش 
 .توجهی پیدا کرد و میزان آلودگی نیز افزایش یافته است

 و   کنتــرل  ملــی پــس از تــصویب و اجــراي پــروژه
 همـراه بـا افـزایش       1361 در سـال       بروسـلوز دامـی     کنی  ریشه

ي آلـوده، مجـدداً   ها دامحجم مایه کوبی و آزمایش و کشتار   
  .صورتی گسترده آغاز گردیده برنامه در قالب طرح ملی و ب

 عواملی از جمله افزایش 1384 ا ت1377از سال 
ازمان دامپزشکی نظیر پذیرش کنترل هاي س مسئولیت

هاي خام دامی بدون تامین منابع اعتباري،  وردهآبهداشتی فر
هاي نو ظهور و نوپدید نظیر جنون گاوي،  مراقبت از بیماري

 کنگو، آنفلوانزاي طیور و -تب خونریزي دهنده کریمه 
صرف امکانات و اعتبارات زیاد براي آنها و پایین آمدن 

یل کاهش آلودگی در دام و جمعیت انسانی دله ها ب حساسیت
. موجب شد تا برنامه با اولویت کمتري مورد توجه قرار گیرد

همراه کمبود واکسن در ه عدم انسجام و عوامل ذکر شده ب
منجر به ) 1379-1383هاي  فاصله سال(اي از برنامه دوره

ویژه افزایش تعداد مبتالیان انسانی ه افزایش میزان آلودگی، ب
  . )1(دگردی

از آنجا که بروسلوز بیماري مهمی از جهت 
شود، ضروري  اقتصادي و بهداشت عمومی محسوب می

است که در مناطق آندمیک برنامه اي براي کنترل آن در 
اولین قدم در . جمعیت نشخوارکنندگان کوچک اجرا گردد

به  عفونت در میان جمعیت دامی است کاهشاین مسیر، 
در جمعیت انسانی و دامی کاهش که میزان بروز آن  يطور
وسیله اجراي ه قدم بعدي، ریشه کنی بیماري در منطقه ب. یابد

باشد که پس از آن، انجام  برنامه آزمایش و کشتار می
گیرانه و پایش مداوم جهت جلوگیري از شیوع  اقدامات پیش

  .)10(مجدد بیماري ضروري است
عوامل مختلفی از جمله سیستم پـرورش، موقعیـت     

افیایی منطقه، نـوع تجـارت دام، میـزان اعتبـارات مـالی،       جغر
تر از همـه میـزان شـیوع     منابع نیروي انسانی و تکنیکی و مهم      

بیماري و مقبولیت برنامـه و اسـتراتژي انتخـاب شـده در بـین        
  .)11(دامداران، در انتخاب نوع برنامه مبارزه دخالت دارند
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تجربه ریشه کنی بروسلوز با استفاده از سیاست 
هاي گاوي  مایه کوبی در کنار آزمایش و کشتار در جمعیت

تعدادي کشورها، این گمان را در ارتباط با توانایی این 
سیاست در کنترل بروسلوز گوسفند و بز به وجود آورد 
لیکن تجربه بسیاري کشورها از جمله ایران، نشان داد که بنا 
به مشکالت متعدد موجود در سیستم گوسفند داري 

، توانایی این سیاست منوط به عواملی از جمله اندازه کشورها
ها، شرایط متمرکز و محصور آنها، عدم تماس  کوچک گله

ها از طریق مراتع مشترك و یا  و یا تماس کم با سایر گله
    .)12(باشد حرکت کوچروي می

 تنها در صورتی ممکن ها دام مناسب  سازيایمن
 80 باال، حداقل ز واکسن با کیفیتاست که با استفاده ا

 از جمعیت دامی کشور تحت پوشش برنامه مایه درصد
هاي  طور که اشاره شد طی سال همان. )13(کوبی قرار گیرند

مبارزه با بیماري، به دالیل متعدد از جمله کمبود اعتبارات، 
 ، نیروي ناکافی، عدم وجود آمار دقیق از میزان گوسفند و بز

ین مقدار نرسیده است جمعیت تحت پوشش مایه کوبی به ا
باشد چرا که کاهش  اما این به معنی ناکارآمدي برنامه نمی

هاي گوسفند و بز از سویی، و پایین  میزان سقط جنین گله
 هزار 90دار تعداد مبتالیان انسانی به تب مالت از   آمدن معنی

 از سوي 1387 نفر در سال 17987 به 1368نفر در سال 
مه مبارزه با بروسلوز را به اثبات دیگر، کارآمدي نسبی برنا

  .)1(رساند می
غیر از یک مورد گزارش آلودگی انسانی به 

 بروسال آبورتوس، همه موارد تب مالت انسانی 5بیوتایپ 
کشت داده شده در ایران، در نتیجه آلودگی با بروسال ملی 

 بروسال ملی تنسیس بیشترین 1بیوتایپ . تنسیس بوده است
 سال گذشته 40ی را در ایران طی حداقل فراوانی و پراکندگ

). 14(شود میداشته و بیوتایپ غالب و بومی کشور محسوب 
 بروسال ملی تنسیس توسط ذوقی و 3و 2، 1هاي  بیوتایپ

همکاران از گوسفند، بز، شتر، سگ، گاو و انسان در ایران 
بر طبق نتایج مطالعه شریفی و  چنین  هم)15(جدا شده است

 بروسال ملی 2 و 1هاي   بیوتایپ1386همکاران در سال 
تنسیس از جمعیت گاوهاي ایران نیز جداسازي گردیده 

این نتایج، اهمیت مضاعف برنامه مبارزه با . )16(است
  .رساند بروسلوز در جمعیت گوسفند و بز را به اثبات می

 شانگ و همکاران در به وسیلهطبق گزارشی که 
چین به چاپ  از وضعیت بروسلوز در کشور 2002سال 

رسیده است، برنامه مبارزه با بروسلوز این کشور در سال 
 در 1960 در Rev1 میالدي آغاز و واکسن 1950

گوسفندان جهت جلوگیري از بیماري به کار گرفته شده 
 بر اساس مطالعه رنوکاردیا و همکاران در چنین هم. )17(است

شده  گزارش 1942هندوستان نیز بروسلوز اولین بار در سال 
 بروسال 1بیوتیپ. باشد و هم اکنون به صورت آندمیک می
طبق این گزارش، . باشد ملی تنسیس در این کشور غالب می

ها متفاوت  وضعیت بروسلوز به حد وسیعی در بین ایالت
  .)18(است

 2002نتایج مطالعه سامارتینو و همکاران در سال 
 ملی 1 نیز نشان داد که بیوتایپ غالب در آرژانتین بیوتایپ

گري از  در این کشور نیز جهت غربال. باشد میتنسیس 
مرکاپتو اتانل جهت  2آزمایش رزبنگال استفاده شده و از 

 از االیزاي غیرمستقیم و برند اما اخیراً می آزمایش تاییدي بهره
 .)19(شود فلورسنت پوالریزاسیون جهت تایید استفاده می

یران در  سازمان جهانی بهداشت دام ا     براساس آمار 
ــه ــودگی    منطق ــلوز داراي آل ــر بروس ــه از نظ ــرار دارد ک اي ق

ــی   بــه دلیــل ضــعف سیــستم چنــین هــم، )20(باشــد مــیفراوان
ــودگی   دامپزشــکی و عــدم ارســال گــزارش، از وضــعیت آل
ــران، اطالعــات روشــن و   تعــدادي از کــشورهاي همــسایه ای

حجـم بـاالیی از مبادلـه دام بـا      . باشـد  میمشخصی در دست ن   
لـوده همــسایه، برنامـه مبـارزه بــا بروسـلوز را بــا     کـشورهاي آ 

  . مشکالت فراوانی مواجه کرده است
ــستان    ــشور تاجیک ــمی ک ــات رس ــق گزارش ــر طب ب
آلودگی جمعیت نشخوارکنندگان کوچک در این کـشور از   

 درصــد در ســال 6/1 مــیالدي بــه 2003 درصــد در ســال 9/8
ــین  2009 ــه کــوبی ب ــا 75 رســیده و پوشــش مای  درصــد 80 ت

  .)21( اعالم شده استجمعیت
ــوبی دام ــه ک ــا   روش مای ــایگزین ب ــوان ج ــاي ج ه

استفاده از دز کامل، بـر ایـن فرضـیه اسـتوار اسـت کـه ایـن                   
شـود و    در دام مـی دایمـی واکسن منجر به ایجاد یک ایمنـی     
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 سـال کـه برابـر بـا     5-7بعد از اجراي این پروتکل براي مدت  
کـوبی  عمر اقتصادي گوسفند و بز است، همه جمعیـت مایـه         

شده و ایمنی کاملی در برابر بروسلوز در تمام جمعیت دامـی         
این روش هر چند باعث به وجود . کشور ایجاد گردیده است

گـردد امـا وجـود      مـی هـا  دامآمدن ایمنی خوب و بـادوام در       
طوالنی مدت آنتی بادي در آنها، موجـب تـداخل در برنامـه             

  .)22(گردد مایه کوبی همراه با آزمایش وکشتار می
ها، تنها راه عملی در  مایه کوبی کلی دام

کشورهایی است که در آنها بیماري به صورت بومی وجود 
 به صورت باز و چراي مرتعی ها دامداشته و روش نگهداري 

باشد، لیکن استفاده از این استراتژي داراي دو عیب عمده  می
ي ها دامهاي ناشی از تزریق واکسن به  سقط جنین: باشد می

هایی که به مدت طوالنی در  آبستن و وجود آنتی باديبالغ 
بدن دام حضور داشته و باعث تداخل در برنامه آزمایش و 

توان از  شود که جهت جلوگیري از این مشکل می کشتار می
  .)4، 3(اي بهره برد دز کاهیده و یا روش تجویز ملتحمه

مطالعات بالینی مختلف نشان داده است که 
 باکتري  106 تا 103با دز کاهیده به میزاناستفاده از واکسن 

زنده یک راه موثر جهت کنترل بیماري در نشخوارکنندگان 
خطر در گوسفند و بزهاي آبستن   بینسبتاًکوچک و 

 مایه کوبی 1382 که در ایران نیز از سال )24، 23، 6(باشد می
ها با استفاده از واکسن دز کاهیده در برنامه قرار  عمومی گله

  .گرفت
هـایی کـه جهـت جلـوگیري از سـقط       یکـی از راه 

هـاي ناشـی از مایـه کـوبی وجـود دارد ایـن اسـت کـه            جنین
هـاي آخـر آبـستنی و یـا طـی دوره شـیرواري           واکسن در ماه  

 از شـیر و  بـاکتري در ایـن حالـت میـزان ترشـح        . تزریق شود 
ــی      ــشم پوش ــل چ ــی و قاب ــلی جزئ ــتگاه تناس ــحات دس ترش

داري بـسیاري از   ر سیـستم گلـه    اما از آنجا کـه د      )25(باشد می
هـا وجـود    ي نر به صورت دائمـی در گلـه    ها داممناطق ایران،   

هـا حـضور    هاي با سـنین مختلـف آبـستنی در گلـه       دام  دارند،
که در زمان مراجعـه اکیـپ مایـه کـوبی،            دارند و امکان این   

هاي در یک سن آبستنی وجود داشته باشد تـا بتواننـد در               دام
 به همه آنها واکسن تزریـق کـرد وجـود     هاي آخر آبستنی   ماه

شـود   یی مـی ها داماین موضوع باعث تزریق واکسن به     . ندارد
هاي ابتدایی آبستنی قرار داشته و در برخـی مـوارد          که در ماه  

ي هـا  دامموجب بروز سقط جنین ناشی از تزریق واکـسن در           
  .گردد آبستن می

برخی مطالعات نشان داده است که واکسن دز 
 از ترشحات واژن باکتريکن است موجب دفع کاهیده مم
چنین باعث ایجاد سقط جنین در گوسفند و بز  شده و هم

در  .)27، 26(آبستن، بعد از آلودگی با سویه وحشی گردد
 هاي پس از تزریق واکسن دز کاهیده، ایران نیز در سال

هاي گوسفند و بز به فواصل  تعدادي سقط جنین در گله
کسن مشاهده گردید که در برخی مختلف پس از تزریق وا

 .هاي سقط شده سویه واکسن جدا شد از جنین موارد، 

این نکته ضروري است که همکاري کامل 
ي ها دامدامداران با برنامه وجود داشته باشد چرا که کشتار 

آلوده به علت فقدان تظاهرات بالینی قابل لمس براي دامدار، 
ت ناکافی، با عدم تامین دام جایگزین و پرداخت غرام

مقاومت دامداران مواجه شده و در اجراي برنامه تداخل وارد 
ي ها دام میزان آزمایش و کشتار 3در نمودار . )28(کند می

ي ها دامآلوده نشان داده شده است که این تعداد کم 
کمتر از یک درصد جمعیت گوسفند و بز (آزمایش شده 

از دالیل . باشد میمتناسب با یک برنامه ملی مبارزه ن) کشور
آن عدم در اختیار داشتن منابع مالی کافی براي پرداخت 
غرامت به دامداران و مقاومت دامداران به دالیل پیش گفته 

که این امر به درستی محقق نشود   که در صورتیباشد می
  .د در روند پیشرفت برنامه تداخل جدي ایجاد نمایدتوان می

 RDRev1ر از آنجا که کاهش میزان جرم زنده د       
هـا در    دهد، باعث بقا کمتـر آنتـی بـادي         تري می  ایمنی کوتاه 
یی کـه بـا دز کاهیـده مایـه          هـا  دامشود از این رو      بدن دام می  
اند بـر طبـق پروتکـل سـازمان دامپزشـکی کـشور          کوبی شده 

ــی ــت      م ــاد آور دریاف ــار دز ی ــک ب ــال، ی ــر دو س ــست ه بای
  .)24(نمایند

کلی در هایی که به صورت  یکی دیگر از چالش
ي آلوده وجود دارد این است که ها دامارتباط با تشخیص 

هاي تشخیصی در  بایست محدودیت اعتبار آزمایش می
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شناسایی تمامی گوسفندان آلوده و یا نتایج منفی کاذب در 
اثر دوره کمون، نهفتگی و ضوابط تفسیر نتایج آزمایشگاهی 

مثل هاي سرم شناسی رایج  آزمایش. مورد توجه قرار گیرد
گوسفند و بزي که با رزبنگال و تثبیت عامل مکمل در 

اند داراي حساسیت کمتري  بروسال ملی تنسیس آلوده شده
نسبت به گاوهاي آلوده به بروسال آبورتوس هستند، از این 
رو تعداد گوسفندان آلوده به ملی تنسیس که در این 

  .)13(ها مشخص نمی شوند بیشتر است آزمایش
 توصیه دقیقی کرد که براي همه توان هر چند نمی

کشورها با وضعیت و شرایط مختلف مناسب باشد ولی این 
ها  نکته بسیار مهم است که میزان شیوع آلودگی گله

هاي  به طور کلی اگر میزان آلودگی گله. مشخص شود
 جمعیت آنها باشد فقط مایه  درصد5گوسفند و بز بیشتر از 

. شود بالغین توصیه میهاي جوان و  کوبی اصولی و کلی دام
ي جوان ها دام درصد باشد مایه کوبی 1-5اگر آلودگی بین 

شود البته به  در کنار سیاست آزمایش و کشتار توصیه می
شد و اگر میزان آلودگی شرطی که منابع مالی در دسترس با

 باشد در منطقه  درصد1 به ویژه و  درصد2کمتر از 
ه مدتی که فقط بر اپیدمیولوژیکی جدا شده، برنامه کوتا

آزمایش و کشتار استوار است می بایست به کار برده 
  .)29(شود

هاي  ضروري است پیش از طراحی و شروع برنامه
هاي مشترك، یک سیستم مراقبت کارآمد که  کنترل بیماري

هدف . شود به وجود آید هاي دقیق میدانی تغذیه می با داده
 بیماري است که اصلی این سیستم، محاسبه دقیق میزان شیوع

 اقدامات مناسب جهت کنترل بیماري انجام  از آن طریق،
  .گردد

بایست قادر به تشخیص و  این سیستم مراقبت می
ترین تغییراتی در میزان بروز و  اعالم زود هنگام کوچک

شیوع باشد و در کل بتواند چشم انداز روشنی از میزان 
یان ارائه هاي مختلف را به مجر پیشرفت برنامه در زمینه

 این سیستم مراقبت امکان ارائه میزان چنین هم. )30(کند
پیشرفت، کفایت، بازده و درجه تاثیر برنامه کنترل را به 

ضعف عمده در . )22(کند صورت مستمر و دقیق ارزیابی می

این قسمت از برنامه در کشورهاي در حال توسعه باعث شده 
یق چندانی در  دهه مبارزه، هنوز توف7-8است که علی رغم 

 بروسلوز گوسفند و بز حاصل به ویژهکنترل بروسلوز 
ها،  اند چرا که به جاي توجه به این مطلب و آنالیز داده نکرده

ي ها روشبیشترین حجم کاري و مالی خود را صرف 
 واکسن مورد استفاده آزمایشگاهی و حتی صرفاً

  . )21(نمایند می
ازمان در ایران، سامانه اطالعات جغرافیایی س

هاي دامی، از سال  دامپزشکی کشور جهت پایش بیماري
هاي   راه اندازي شده است که به شرط تغذیه از داده1386

د گام مهمی در زمینه مدیریت مبارزه با توان میقابل اطمینان 
 . بروسلوز محسوب شود

از زمان اجراي برنامه مبارزه با بروسلوز دامی، 
 تا به امروز از 1362ال آلودگی جمعیت گوسفند و بز در س

و آلودگی  درصد رسیده 2درصد آلودگی به  3حدود 
به  1382هاي صنعتی و نیمه صنعتی در سال  گاوداري

که انجام این  درصد گزارش شده است 3/0بروسلوز 
عملیات وسیع ایمن سازي جمعیت دامی کشور بر علیه 

ده هاي فراوانی مواجه بو ها و فراز و نشیب بروسلوز با چالش
  . )31(است

یک اصل کلی در ریشه کنی بروسلوز این است 
ي آلوده، باید از ها دامکه عالوه بر مایه کوبی در کنار کشتار 

  کنترل جاچنین همها جلوگیري شود  ورود دام آلوده به گله
ها باید در  جایی دام و اعمال سیستم شناسائی فردي دامه ب

ت به کار گرفته اي که در حال ریشه کنی بیماري اس منطقه
جایی دام در همه مناطقی که قصد مبارزه ه ب کنترل جا. شود

ترین مسائلی است که  با بیماري را دارند یکی از عمده
شوند اما به کارگیري این تمهیدات  ها با آن مواجه می دولت

د منجر به توان می)  سال5-6حدود (به اندازه یک نسل دامی 
  .)32(ز بیماري گردداي عاري ا به وجود آمدن منطقه

ترین مشکالتی که در ایران، پیش روي  از عمده
برنامه مبارزه با بروسلوز نشخوارکنندگان کوچک وجود 

  : باشد دارد موارد زیر می



 حسین اسماعیلی و همکاران               ...                                                                   ارزیابی برنامه ملی مبارزه با بروسلوز گوسفند و 

 18                                                                          1390 زمستان، 3 ویژه نامه 6، شماره چهاردهم،  سال كمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارا

ــز در کلیــه نقــاط   -1 شــرایط بــدوي نگهــداري گوســفند و ب
 .کشور از جمله وجود عشایر و دامداران کوچ رو

ی و عـشایري    یاي روستا ه ی دام یعدم وجود سیستم شناسا    -2
 .شود ها می اطالعی از سوابق ایمنی گله که باعث بی

ضعف یا عدم وجود سیستم قرنطینه و کنترل تردد وحمل       -3
ــل دام در ــشکالت   و نق ــرزي و سراســر کــشور و م ــاطق م من

 . هاي دامی در کشور موجود در کنترل حمل و نقل فرآورده

 با کشورهاي   وجود مرزهاي طوالنی و خاکی فاقد کنترل       -4
داراي شرایط بهداشتی و دامپزشکی ضعیف و آلودگی آنهـا         

 . به بروسلوز

جوار به دلیل اختالف    تردد و قاچاق دام از کشورهاي هم       -5
 . باالي قیمت گوشت

هــاي عمــومی و  پــایین بــودن اطالعــات و ســطح آگــاهی -6
 .بهداشتی دامداران

بـه  د مدت زمان طوالنی نگهداري گوسفند و بزهـاي مولـ     -7
ها تا زمانی که قادر به زایمان بوده و داراي    که این دام   يطور

عمـر،  طول  شوند که این     ها نگهداري می   دندان باشند در گله   
باشد و باعث حساس شدن      ها می  باالتر از دوره ایمنی واکسن    

 .گردد  در برابر عفونت میها دامدوباره 

ــا   -8 ــستم قــضایی ب خــال قــانون مناســب جهــت برخــورد سی
تخلفین در زمینه بهداشت دام که این امر منجر به عدم توان            م

بازدارندگی در زمینه قاچاق دام از کشورهاي همسایه و جابه          
جایی وسیع دام در کشور گردیده و باعث انتقال و چـرخش            
آلودگی بین نقاط مختلـف داخـل و خـارج کـشور گردیـده         

 .است

 پراکنــدگی دام عـدم وجــود آمــار صـحیح از جمعیــت و   -9
 .کشور

هـا و حجـم     کمبود اعتبارات و امکانات متناسب با برنامه  -10
ــاز و عــدم وجــود ســهمی از بودجــه نظــام   ــات مــورد نی عملی

  .سالمت کشور
که  يبه طور  Rev1 کوتاه بودن تاریخ مصرف واکسن       -11

 ماه قابل مصرف بوده و ایـن زمـان کوتـاه،          4تنها براي مدت    
سن در کشور را بـه      مشکالت فراوانی براي تهیه و پخش واک      

  .وجود آورده است

 ضعف نسبی سیستم زنجیره سرد در مرحله حمل تا زمان -12
  . مصرف واکسن

  
  نتیجه گیري

عوامل مختلفی در کنترل بروسـلوز گوسـفند و بـز         
ــوده و     ــازمانی ب ــا درون س ــدادي از آنه ــه تع ــد ک تاثیرگذارن

بـا  . باشد میتعدادي دیگر عوامل برون سازمانی و بین بخشی         
که کنترل بیماري، مادامی که ورود و خـروج و           وجه به این  ت

ـ  جا جـایی دام در کـشورهاي آلـوده کنتـرل نـشود، میـسر           ه  ب
نخواهد بود و سازمان دامپزشکی کشور نیز از قدرت اجرایی        

الزم اسـت بـا همـاهنگی بـا          در این زمینه برخـوردار نیـست،      
ـ  دستگاه انتظامی و قضایی مشکالت مربوط بـه جـا          جـایی  ه  ب

سیع و خارج از ضوابط بهداشتی دام در کـشور حـل شـود،            و
 از آنجا که این بیماري مشکالت فراوانی در جوامع          چنین هم

بایـست سـهم مناسـبی از بودجـه      آورد می انسانی به وجود می   
نظام سالمت کشور به امر مبـارزه بـا ایـن بیمـاري اختـصاص         

ه اي کـ   مـسئله . یافته تا کنترل و ریشه کنی آن مقـدور گـردد          
بایست به آن اهمیت فوق العاده داده شود ایـن اسـت کـه               می

ها به سـامانه     تدابیري جهت ورود صحیح و قابل اطمینان داده       
اطالعات جغرافیایی اندیشیده شود تا بتـوان بـر مبنـاي آنـالیز        

ــر مبــارزه از آن اســتفاده کــرد  ــوزش . صــحیح آنهــا در ام آم
به آنان نیـز نکتـه      دامداران و توجیه اثرات مفید برنامه مبارزه        

  . مهمی است که باید در این رابطه مورد توجه قرار گیرد
  

  تشکر و قدردانی
بدینوسیله از آقاي دکتر کـریم امیـري کارشـناس          

هاي صادقانه ایشان    سازمان دامپزشکی کشور جهت همکاري    
  .  آید تقدیر و تشکر به عمل می

  
 منابع

1. Iranian Veterinary Organization. National 
control and eradication program of brucellosis 
in Iran.2006. 
2. Tabatabayi AH, Firouzi R. Disease of 
Animals due to Bacteria: University of Tehran 
press; 2001. 



 حسین اسماعیلی و همکاران               ...                                                                   ارزیابی برنامه ملی مبارزه با بروسلوز گوسفند و 

 19                                                                          1390 زمستان، 3 ویژه نامه 6، شماره چهاردهم،  سال كمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارا

3. Alton G. Control ofbrucella melitensis 
infection in sheep and goats—a review. 
Tropical animal health and production. 1987; 
19(2): 65-74. 
4. Blasco J. A review of the use of B. melitensis 
Rev 1 vaccine in adult sheep and goats. 
Preventive veterinary medicine. 1997; 31(3-4): 
275-83. 
5. WHO. Expert Committee on Brucellosis. 
Sixth Report. WHO technical report series 
Geneva, Switzerland. 1986:74-5. 
6. Kolar J. Diagnosis and control of brucellosis 
in small ruminants. Preventive veterinary 
medicine. 1984;2(1-4):215-25. 
7. WHO / MZCP. Human and Animal 
Brucellosis. Report of a WHO/MZCP 
workshop. Damascus: Syrian Arab Republic 
1998. 
8. Kaveh M. Brucellosis in general. Revue de la 
Facultate de medicine veterinaire de Tehran. 
1952; 5:17-30.[Persian] 
9. OIE. Manual of diagnostic tests and vaccines 
for terrestrial animals. Office International des 
Epizooties, Paris, France. 2008:1092-106. 
10. Kaplan  M. The problems of choice between 
control and eradication. Joint WHO/FAO 
Expert Committee Zoonoses.1966:6-12.  
11. WHO/MZCP. Report of the ISS/MZCP 
technical meeting on B. melitensis infection in 
man and small ruminants. Rome, Teramo.1988 
April; 28-39. 
12. WHO.Joint FAO/WHO Expert committee 
on Brucellosis, Technical Report.1986: 740. 
13. Garrido  F. Rev.1 and B-19 vaccine control 
in Spain. Observations on the handling and 
effectiveness of Rev.1 vaccine and the immune 
response. In: Prevention of Brucellosis in the 
Mediterranean Countries. Pudoc Scientific 
Publishers. 1992.p.223–31. 
14. Behroozikhah A. Molecular typing Iranian 
strains of Brucella abortus and Brucella 
melitensis using RAPD-PCR. [Ph.D Thesis]. 
University of Tehran, 2005.[Persian] 
15. Zowghi E, Ebadi A, Yarahmadi M. Isolation 
and identification of Brucella organisms in Iran. 
Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases. 
2008; 3(4):185-8.[Persian] 
16. Sharifi yazdi H.Evaluation the use of nested 
PCR assay for detection of Brucella spp. From 

blood and milk of infected cattle. [Ph.D Thesis]. 
University of Tehran, 2007. [Persian] 
17. Shang D, Donglou X, Jiming Y. 
Epidemiology and control of brucellosis in 
China. Veterinary Microbiology. 2002; 90:165–
82. 
18. Renukaradhya G, Isloor S, Rajasekhar M. 
Epidemiology, zoonotic aspects, vaccination 
and control/eradication of brucellosis in India. 
Veterinary microbiology. 2002;90(1-4):183-95. 
19. Samartino LE. Brucellosis in Argentina. 
Veterinary microbiology. 2002;90(1-4):71-80. 
20. oie.int[homepage on the Internet]. World 
Animal Health Information Database(WAHID). 
[updated 2009 November 20]. Available 
from:HTTP:// www.oie.int/wahis/ 
public.php?page= disease_ status_map 
21. FAO. Brucella melitensis in Eurasia and the 
Middle East. FAO animal production and health 
proceedings.Rome. 2010. 
22. European commission .Scientific committee 
on Animal health and animal welfare, 
Brucellosis in sheep and 
goat(B.Melitensis).[cited 2010 April 17]. 
Available from: http://www. 
ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out59_en.pdf.  
23. Kolar J. Some experience from brucellosis 
control with Rev. 1 vaccine in a heavily 
infected country-Mongolia. Proceedings of the 
FAO/WHO Round Table on the Use of Rev-1 
Vaccine in Small Ruminants and Cattle 
CNEVA Alfort France. 1995;21:22. 
24. Sales Henriques HLR, Hueston WD, Hoblet 
KH, Shulaw WP. Field trials evaluating the 
safety and serologic reactions of reduced-dose 
Brucella melitensis Rev 1 vaccination in adult 
sheep. Preventive veterinary medicine. 1992; 
13(3): 205-15. 
25. Elberg S. Rev. 1 Brucella melitensis 
vaccine. Part III: 1981–1995. Veterinary 
Bulletin. 1996; 66: 1193–200. 
26. Alton G. Vaccination of goats with reduced 
doses of Rev. I Brucella melitensis vaccine. 
Research in veterinary science. 1970; 11(1):54-
9. 
27. Jiménez BMP, Marín C, Barberán M, 
Blasco J. Responses of ewes to B. melitensis 
Rev1 vaccine administered by subcutaneous or 
conjunctival routes at different stages of 



 حسین اسماعیلی و همکاران               ...                                                                   ارزیابی برنامه ملی مبارزه با بروسلوز گوسفند و 

 20                                                                          1390 زمستان، 3 ویژه نامه 6، شماره چهاردهم،  سال كمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارا

pregnancy. Annales de recherches vétérinaires 
Annals of veterinary research. 1989; 20(2):205-
13. 
28. Nicoletti P. The eradication of brucellosis in 
animals. Saudi medical journal. 1993; 14(4): 
288-92. 
29. MZCC.Report of the workshop of 
Brucellosis control in countries of the 
Mediterranean area and the Arab Peninsula. 
Amman.1986: 21–23. 
30. Thrusfield M. Veterinary Epidemiology. 
Blackwell Scientific. United Kingdom. 2005. 

31. Esmaeili H, Gholami H, Hamidiya Z, Khaji 
F, Ekhtiyar zadeh H, Ebrahimzadeh H, et al. 
Status of bovine brucellosis in Iran. Proceeding 
of 4th International Congress of Clinical 
Microbiology; 2010 November 9-11; Isfahan, 
Iran.[Persian] 
32. Blasco JM, Molina-Flores B. Control and 
Eradication of Brucella melitensis Infection in 
Sheep and Goats. Veterinary Clinics of North 
America: Food Animal Practice. 2011;27(1):95-
104. 

 


