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 چکیده  
زمینه مطالعه: بروســلوز یکی از مهم ترین بیماریهای واگیردار بین انســان و دام می باشــد، که امروزه تعداد زیادی از جمعیت دامی و عده 
بی شــماری از جمعیت انســانی از عوارض ناشــی از آن رنج می برند. هدف: بر آورد شــیوع آنتی  بادی های ضد بروسال در سطح حیوان و گله در 
شهرستان های منطقه جنوب استان کرمان. روش کار: این مطالعه مقطعی در دامداری های 7 شهرستان این منطقه طراحی گردید و 300  گله در 
این منطقه و از هر گله 10 نمونه گوسفند یا بز به طورتصادفی انتخاب گردیدند. از مجموع3000 نمونه خون اخذ شده 2952 نمونه مورد آزمایش 
رزبنگال قرارگرفتند و بر روی نمونه های مثبت آزمایش های رایت وME-2  انجام گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و رگرسیون 
لجستیک با استفاده از نرم افزار آماری Stata  نسخه 11/1 استفاده گردید. نتایج: شیوع سرمی آنتی  بادی های ضد بروسال در حیوانات مورد مطالعه 
6/4% و در گله های مورد مطالعه 25/3% برآورد گردید. بین وضعیت ابتال و نوع دام تفاوت معنی داری مشخص گردید و شانس ابتال گوسفندان 
نسبت به بزها 2/12 برابر بود. نتیجه گیری نهایی: شیوع بروسلوز در این منطقه در سطح حیوان و گله   قابل توجه است که عالوه بر اهمیت آلودگی 
این بیماری در این منطقه توصیه می شود جهت کنترل و مبارزه با این بیماری با اختصاص بودجه بیشتری به سازمان دامپزشکی کشور بیماری در 

جمعیت حیوانی کنترل گردد.

واژه های کلیدی: آنتی بادی های ضد بروسال، شیوع سرمی، گوسفند و بز

مقدمه
بروسلوز یکی از مهم ترین بیماریهای واگیردار عفونی مشترک بین انسان و 

دام می باشد. که توسط میکروارگانیسمی به نام Brucella ایجاد می شود. 

مصرف شــیر خام و لبنیات غیر پاســتوریزه و یا تماس با دام و ترشــحات 

دامی آلوده به ویژه ترشــحات پس از ســقط یا زایمان حیوان آلوده، باعث 

انتقال عفونت به انســان می گردد. تب مالت در انسان فاقد هرگونه سیمای 

بالینی اختصاصی می باشد و عالئمی نظیر تب لرز، درد بدن، تعریق شبانه، 

عالئم معده ای -روده ای، ادراری- تناسلی، لنفادنوپاتی، اورکیت، درگیری  

سیســتم عصبی و افســردگی را ایجاد می نماید )11،12،15(. امروزه تعداد 

زیادی ازجمعیت دامی و عده بی شــماری از افراد جامعه از عوارض ناشی از 

این بیماری رنج می برند. حوزه وســیع دام های حساس و قابلیت انتقال آن 

به انســان اهمیت بیماری را بیش از پیش آشــکار کرده است. این بیماری 

خسارات اقتصادی و بهداشتی زیادی را به جمعیت انسانی و دامی وارد کرده، 

به گونه ای که قســمت اعظم نیروی انســانی و بودجه سازمان دامپزشکی 

صرف مبارزه با آن می گردد. این بیماری درجمعیت دامی با جفت ماندگی و 

به میزان کمتری تورم بیضه و اپیدیدیم و غدد ضمیمه جنسی و تورم مفاصل 

و بــورس می گردد که در بعضی موارد به دنبال متریت حاد و جفت ماندگی 

حیوان تلف می شود )10،14(.

این بیماری درنقاط مختلف دنیا در گوسفند و بز به خوبی بررسی شده 

است و اصول کالسیک و کنترل آن بر مبنای مراقبت از آلوده نشدن گله ها 

و محدود کردن میزان انتقال بیماریها با شیوه های بهداشتی، واکسیناسیون 

حیوانات وآزمایش و کشتار حیوانات رآکتور، صورت می گیرد )10(. بروسلوز 

درایران اندمیک بوده و با شــیوع متفاوت درجمعیت دامی و انسانی از نقاط 

مختلف کشــورگزارش شده است. درصورتی که گله ای آلوده شود می تواند 

بیمــاری را در بین نقاط مختلف پراکنده ســازد )14(. بروز تجمعی ســاالنه 

عفونت در جمعیت انسانی کشور حدود 34 فرد در هر 100 هزار نفر می باشد. 

با توجه به راه های انتقال آن به انســان و از آن جایی که امکان اســتفاده از 

لبنیات پاستوریزه برای عموم مردم فراهم نمی باشد، درنتیجه این بیماری به 

طرز نا همگونی در میان جامعه انســانی به خصوص جامعه روستایی ریشه 

دوانیده اســت. علی رغم تالش های بســیار سازمان دامپزشکی کشور سیر 

صعودی آن هم چنان ادامه دارد )13(.

با توجه به جمعیت دامی وسیع درجنوب استان کرمان و امرار و معاش 

جمعیت روستایی از طریق محصوالت و فرآورده های دامی دام های خود و 

شیوه های دامداری سنتی و عشایری در این منطقه و از آن جا که دام های 

آلوده به این بیماری باعث آلودگی در سطح گله و انسان می گردند. شناسایی 
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وضعیت بیماری در منطقه می تو اند در برنامه ریزی کنترل بیماری و کاهش 

آن راه گشــا باشد. از آن جایی که اطالعاتی در رابطه با وضعیت بیماری در 

دام های منطقه در دست نیست برآن شدیم تا در یک بررسی، شیوع بیماری 

را در جمعیت دامی در جنوب اســتان کرمان را برآورد کرده، تا بتوان ضمن 

برآورد شــیوع بیماری و اطالع از وضعیت آلودگی در این منطقه، بر مبنای 

اطالعــات حاصله از آن، برنامه ای جهت مبارزه بــا بیماری مذکور و ارتقاء 

بهداشت وسالمت در سطح جمعیت دامی و به دنبال آن جمعیت انسانی به 

نحو بهتری هدایت و اجرا نمود.

 

 مواد و روش کار
در ایــن مطالعه مقطعی به منظور تعیین شــیوع بیماری بروســلوز در 

جمعیت گوســفند و بز جنوب کرمان که در ماه های فروردین و اردیبهشت 

سال 1391 انجام گرفت، تعداد 3000 نمونه خون از جمعیت مورد نظر اخذ 

گردید )تعدادی از نمونه  ها به علت همولیز حذف گردیدند( و سرم آنها مورد 

آزمایش قرار گرفت. ابتدا بر اساس تعداد جمعیت گوسفند و بز هر شهرستان 

ســهمیه نمونه گیری از هر شهرستان تعیین و واحدهای اپیدمیولوژیک هر 

شهرستان به روش تصادفی و از روی لیست واحدهای اپیدمیولوژیک اداره 

کل دامپزشکی جنوب کرمان انتخاب شدند.

در واحدهای اپیدمیولوژیکی که گله گوســفند یا بز وجود داشــت، آن 

گله انتخاب می گردید. اما در واحدهای اپیدمیولوژیک که بیش از یک گله 

وجود داشت، یک گله به تصادف انتخاب و از هرگله 10 رأس دام به صورت 

تصادفی خونگیری و سرم خون های اخذ شده جدا سازی و در شرایط مناسب 

به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان ارسال گردید.

به صورت همزمان اطالعات مربوط به گله هایی که نمونه گیری از آنها 

انجام می گرفت در قالب پرسشنامه ای که از پیش طراحی شده بود؛ ثبت و 

جمع آوری شد.

در آزمایشــگاه ابتدا نمونه ها با استفاده از آزمایش رزبنگال غربال شده 

و نمونه هــای مثبت با آزمایش های تکمیلــی رایت و 2 مرکاپتواتانول مورد 

آزمایش قرارگرفتند. ســپس نتایج به دســت آمده به صورت موارد مثبت و 

منفی گزارش گردید.

 Stata جهــت مدیریت و تحلیل داده هــای این پژوهش از نــرم افزار

نسخه 11/1 استفاده گردید. ابتدا نرم افزار طبق طرح نمونه گیری با استفاده 

از دســتور )svyset( تنظیم و سپس تحلیل های مرتبط انجام گرفت. برای 

برآورد شــیوع درسطح گله از نســبت تعداد گله های مبتال به کل گله های 

موردمطالعه، استفاده شد. رگرسیون لجستیک برای ارزیابی اثر متغیرهای 

جنس، نژاد و نوع دام استفاده گردید. 

نتایج 
از 300 گلــه نمونه گیری شــده در 76 گله حداقل یــک مورد ابتال به 

بیماری بروســلوز وجود داشــت، که بر این اساس شیوع گله ای بروسلوز در 

منطقــه جنوب کرمان 25/3% )فاصله اطمینــان 95%: 30/7-20/5( برآورد 

گردید. براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، از مجموع 2952 نمونه 

خون که مورد آزمایش قرار گرفت )در این نمونه ها همولیز صورت نگرفته 

بود( 151رأس )5/1 %( از نظر ابتال به بروسلوز مثبت شدند. شیوع بروسلوز 

در جمعیت مورد مطالعه پس از اعمال اثر نمونه گیری و با استفاده از دستور 

)Svyset( 6/4 % )فاصله اطمینان 95 %: 7/8-4/1( برآورد گردید. جدول 1 

شیوع بیماری را در سطح حیوان و جدول 2 شیوع بیماری در سطح گله در 

هر شهرستان مورد بررسی را نشان می دهند.

بر اساس نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون لجستیک بین متغیر های 

جنس دام و نژاد دام با وضعیت ابتال به بیماری رابطه ای وجود نداشــت. در 

صورتی که رابطه معنی داری بین نوع دام و ابتال به بیماری مشاهده گردید. 

بر این اساس شانس ابتال به بیماری در گوسفندان نسبت به بز ها 2/12 برابر 

.)p=0/026 بود )فاصله اطمینان 95 %: 4/1-1/1؛

بحث
در این مطالعه مقطعی شیوع بروسلوز در جمعیت گوسفند و بز منطقه 

جنوب کرمان بیش از 6 % برآورد گردید که بر این اساس شیوع عفونت در 

جمعیت گوسفندها و بزهای منطقه به ترتیب 9 و 4/5 % برآورد گردید؛ که 

بر این اســاس اندکی بیش از مطالعات مشــابه در کشور می باشد )2،5(. در 

مطالعه ای که Sharifi و همکاران در سال 2011 میالدی در شهرستان های 

شــمال استان کرمان انجام دادند شــیوع در سطح حیوان بروسلوز 3/1 % و 

شیوع گله ای آن 21 % برآورد گردید )13(. از نکات مهم این مطالعه شانس 

بیشتر گوسفندها در مقایسه با بزهای در ابتال به بروسلوز بود که این می تواند 

ناشی از سیستم پرورش متفاوت این دو حیوان بررسی نمود که معمواًل بزها 

چــرای آزاد دارند که این می تواند در از بین بردن احتمالی بروســال کمک 

نماید، اما گوســفندها در محیط آغل نگهداری می شــوند که احتمال زنده 

ماندن باکتری و ابتالی دیگر حیوانات را افزایش دهد. 

شیوع بروسلوز در سال 1970 میالدی در جمعیت گوسفند و بز %13/7، 

در ســال 1980 میالدی، 6/4% و در سال 1991 میالدی، 10/18% گزارش 

گردید )11(. از دالیل عمده ای که شــیوع بروســلوز در این منطقه بیش تر 

از بقیه مناطق کشــور برآورد گردید، می توان به سیستم سنتی روستایی و 

عشــایری پرورش گوســفند و بز در این منطقه اشــاره نمود؛ به طوری که، 

عمده واحدهای پرورش گوسفند و بز این منطقه به صورت سنتی می باشند. 

دلیل دیگر این مساله می تواند کوچ عشایر مناطق شمال استان در زمستان 

و بهار به این منطقه می باشــد که این باعث گســترش بیماری به گله های 

این مناطق می باشد. شیوع بروسلوز در کشور در مقایسه با مطالعات قدیمی 

تر تا حدی کاهش داشته است؛ این کاهش می تواند ناشی از اجرای برنامه 

واکسیناســیون، برنامه تســت و کشتار در طی ســال های قبل و گسترش 
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دامداری های صنعتی باشد )14(. ندیم و صباغیان شیوع بیماری را در سال 

1974 میالدی در بین جمعیت گوســفند و بز اصفهــان 12 % اعالم کردند 

 .)10(

مطالعات زیادی تا کنون در مناطق مختلف دنیا در مورد شیوع بروسلوز 

صورت گرفته اســت؛ عالوه بر اهمیت این بیماری نشان دهنده این است 

که بروســلوز یک بیماری با گسترش جهانی می باشد و شیوع آن در برخی 

از مناطق دنیا مانند خاور میانه قابل توجه می باشد. مطالعات قبلی در سایر 

نقاط دنیا نشــان می دهند که شــیوع سرمی بروســلوز 5/8-0/5 % متفاوت 

است )9-6(. هرچند که شیوع باالتر و در حد 60-24 % هم در بین گله های 

گوســفند و بز هم گزارش شده اســت )1،3،4(. نکته مهمی که بر اهمیت 

یافته های این مطالعه می افزاید، شــیوع عفونت در سطح گله می باشد که 

بر این اســاس بیش از یک چهارم گله های نمونه گیری شــده حداقل یک 

مورد مثبت بروسلوز داشتند. شیوع گله ای بروسلوز در مطالعه 2011 میالدی 

در منطقه شمال اســتان کرمان حدود 22 % بود که این نشان دهنده شیوع 

گله ای بسیار باالی عفونت در سطح استان کرمان می باشد )13( و این نشان 

می دهد که گســترش عفونت در بین گله های منطقه قابل توجه است که 

این می تواند عامل مهمی در انتشار بیماری، در صورتی که اقدامات کنترلی 

خاصی صورت نگیرد، باشد. از این رو الزم است دامداران توجه جدی به جا 

به جایی بین گله ای حیوانات نمایند. به نظر می رسد با توجه به سیستم مشابه 

پرورش گوســفند و بز در سطح کشور وضعیت ابتالی دیگر مناطق کشور 

هم مشابه این مطالعه باشد که این لزوم جدی مبارزه با بروسلوز گوسفند و 

بز را می طلبد. 

با توجه به اهمیت این بیماری در جمعیت دامی و به دنبال آن جمعیت 

انسانی، باید سازمان دامپزشکی، برای کنترل و پیشگیری از این بیماری، 

بودجه کافی اختصاص دهد تا گام مهمی در برای ارتقای سطح بهداشت و 

سالمت جامعه برداشته شود. با توجه به جمعیت دامی وسیع درجنوب استان 

کرمان و امرار معاش جمعیت روستایی از طریق محصوالت و فرآورده های 

دامی خود و شــیوه های دامداری ســنتی و عشــایری در این منطقه و تردد 

غیرمجاز و عدم آگاهی کافی دامداران، بررسی وضعیت بیماری در جمعیت 

انسانی این منطقه از اهمیت باالیی برخوردار می باشد و با توجه به اهمیت 

بیماری باید با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان 

دامپزشکی کشور، برای کنترل بیماری در کشور اقدام نمود.

تشکروقدردانی
تمامی هزینه های انجام این پژوهش از اعتبارات اداره کل دامپزشکی 

جنوب کرمان بوده اســت و بدون شک اجرای دقیق و مناسب این پژوهش 

جز با مساعدت و همیاری همکاران و پرسنل زحمتکش آن اداره کل مقدور 

نبــود. نگارندگان بــر خود الزم می دانند مراتب قدردانی و تشــکر خود را از 

مدیریت، کارشناســان و تکنیسین های اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان 

جهت همکاری و پیشبرد این امر ابراز دارند. 

فاصله اطمینان 95٪درصد شیوعتعداد مبتالتعداد دامنام شهرستان

3/1-38071/80/4فاریاب

7/8-24074/20/7منوجان

0-27161/02/3کهنوج

12/6-660468/23/7جیرفت

12/5- 330125/20قلعه گنج

16/6-6304510/64/6رودبار جنوب

7/4-441284/92/4عنبر آباد

7/8-29521516/44/1تعداد کل

جدول 1. شیوع بیماری بروسلوز در سطح حیوان در گله های گوسفند و بز در شهرستان های مختلف جنوب استان کرمان در سال 1391.

فاصله اطمینان 95٪  درصد شیوعتعداد گله مبتالتعداد گله نمونه گیری شدهتعداد واحد اپیدمیولوژیکنام شهرستان

28/5- 18742614/25/4فاریاب

46/7- 98246259/8منوجان

33/7- 16727414/84/2کهنوج

48/5- 386672435/824/5جیرقت

28/2- 20333412/14/3قله گنج

39/6-223631762/916/6رودبار جنوب

49/9- 99441534/120/5عنبر اباد

30/7- 13633007625/320/5تعدادکل

جدول 2. شیوع آنتی بادی های ضد بروسال در سطح گله در گله های گوسفند و بز در شهرستان های مختلف جنوب استان کرمان در سال 1391.

شیوع آنتی بادی های ضد بروسال در گوسفند و بز
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Abstract:
BACKGROUND: Brucellosis is one of the most important zoonosis that is prevalent 

among human and animal. Today, a large percentage of animal and human population suf-
fer from its side effects. OBJECTIVES: The purpose of the present study was to estimate 
the prevalence of anti-Brucella antibodies in flock- and animal-level in districts of south of 
Kerman province. METHODS: In this cross-sectional study, 300 herds of 7 districts in the 
area were selected randomly; 10 samples of sheep and goats in each flock were random-
ly selected. Out of 3000 samples, 2952 samples were examined using Rose-Bengal test; 
Wright and 2-ME tests were done on positive samples. Descriptive statistics and logistic 
regression in Stata 11.2 were used to analyze the data. RESULTS: The seroprevalence of 
anti-Brucella antibodies in animal- and flock-level was 6.4 and 25.3 percent, respectively. 
The chance of being infected in sheep was 2.12 times of goats. CONCLUSIONS: The prev-
alence of Brucella was considerably high in animal- and herd-level in this area. It is neces-
sary to empower Iran Veterinary Organization in financial aspects to control this infection. 
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Prevalence of Brucellosis in the sheep and goat herds in the different southern townships of Kerman Province in 2012.

Table 2. Seroprevalence of anti-Brucella antibodies in the sheep and goat herds in the different southern townships of Kerman 
Province in 2012.


