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چکیده

زمینه مطالعه :شاربن به علت وسعت پراکندگی ،خسارات اقتصادی فراوان و مخاطرهای که برای بهداشت عمومی دارد ،یکی از مهمترین
بیماریهای مشترک محسوب میشود .هدف :هدف از این مطالعه ،ارزیابی برنامه مبارزه با شاربن در جمعیت دامی در ایران با تأکید بر سالهای
 1990تا  2015میالدی اســت .روش کار :در مطالعه حاضر ،اطالعات مربوط به مبارزه با شــاربن ،از ابتدا تا ســال  2015میالدی مورد بحث قرار
گرفته است .دادهها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی تأثیر مایهکوبی بر میزان تلفات و تعداد کانونهای وقوع بیماری،
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .نتایج :از ســال  1926میالدی ،مایهکوبی دامها بر ضد شــاربن در ایران آغاز شــد .در خالل ســالهای
 ،1990-2015حجم مایهکوبی در جمعیت گاو برابر با  78621001و در جمعیت گوسفند و بز برابر با  1357680466بود .در طی این سالها تعداد
 452کانون بیماری در جمعیت گاو و  761کانون در جمعیت گوسفند و بز رخ داده ،همچنین ،تعداد  666رأس گاو و  5775رأس گوسفند و بز در
اثر ابتال به شاربن تلف شدهاند .بین تعداد کانونهای بیماری و مایهکوبی و همینطور بین میزان تلفات و مایهکوبی ،رابطه آماری معنیداری وجود
نداشت .نتیجه گیری نهایی :مایهکوبی بدون هدف و عدم برنامهریزی بر اساس اصول اپیدمیولوژیکی ،عم ً
ال قادر به قطع وقوع بیماری نمیباشد،
لذا برای پیشگیری از رویداد بیماری ،مایهکوبی هدفمند باید توأم با کنترل و مراقبت باشد .جهت تحقق این امر الزم است به مواردی چون آموزش،
تشخیص صحیح ،اجرای راهکارهای کنترلی و گزارشدهی ،اهمیت بیشتری داده شود.

واژههایکلیدی :باسیلوس آنتراسیس ،سیاه زخم ،شاربن ،کنترل و مایهکوبی

مقدمه
باسیلوس آنتراسیس ،عامل شاربن ،اولین باکتری است که به عنوان عامل
بیماری شناخته شد و بر این اساس ،کخ فرضیه معروف خود را ارائه کرد (.)14
شاربن به دلیل وسعت پراکندگی ( ،)4خسارات اقتصادی ناشی از تلف شدن
دامهــا ،هزینههای درمان و مایهکوبی ( )1و همینطور مخاطرهای که برای
بهداشت عمومی دارد ( ،)6یکی از مهمترین بیماریهای مشترک انسان و
دام است ( .)1شاربن انتشار جهانی داشته و باسیل عامل آن ،اغلب محدود
به مناطق کمربند شــاربنی است .در بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای
غرب آسیا ،آفریقا ،آمریکای جنوبی و برخی از کشورهای آسیایی ،شاربن به
صورت بومی حضور دارد (.)11
براســاس مطالعه  Moradi Gravandو Gharib Mombeini
در سال  ،2015در اواسط قرن نوزدهم ،شاربن پاندمی شده و در بسیاری از
مناطق اروپا ،روســیه و دنیای جدید ،موجب بروز تلفاتی برابر با  20تا %30
در جمعیت گوســفندان و گاوها شــد ،تا جایی که در برخی مناطق فرانسه،
بیماری باعث ازبین رفتن  ٪ 50دامها گردید ( .)9طبق گزارش Shiferaw
در سال  2004میالدی ،همهگیری شاربن در اتیوپی در سال  ،2002منجر
به تلف شدن  % 7/7از گاوها ٪ 32/7 ،از بزها و  ٪ 47از االغها گردید ()13
و در مطالعه  Eppو همکاران در ســال  ،2010در  59کشــور ،حداقل یک
همهگیری شاربن در سال  2006میالدی رخ داد که در کشور کانادا ،بیش از
 800رأس دام در اثر شاربن تلف شدند (.)1

ســیاه زخم در ایران ،ترکیه ،پاکستان و ســودان به علت محصوالت
دامی آلوده ،مشــکالت زیادی را نیز در انســان ایجاد نموده است ( .)8طبق
گزارشات سازمان بهداشت جهانی در سال  ،2007به ازاء هر  10مورد الشه
دام شاربنی ،یک مورد شاربن جلدی انسانی و به ازاء هر  30-60الشه شاربن
مصرف شــده ،یک مورد شــکل داخلی شاربن انســانی به وقوع میپیوندد
( .)5،12براساس مطالعه  Mandellو همکاران در سال  ،1994بزرگترین
همهگیری شکل کشاورزی بیماری در کشور زیمبابوه بین سالهای 1979تا
 1985میالدی ،با بیش از  10هزار مورد اتفاق افتاد که اکثر بیماران به فرم
جلدی ،و تعدادی به فرم گوارشی مبتال شدند (.)7
ایران یکی از مناطق اندمیک شــاربن است ( )5و این بیماری منجر به
ایجاد خسارات اقتصادی فراوان ازجمله تلفات دامها ،هزینههای مربوط به
مایهکوبی و مشــکالت در واردات و صادرات محصوالت دامی ،به کشــور
میگردد ( .)9با وجود اینکه شــاربن از بدو تأســیس سازمان دامپزشکی در
دامهای ایران شناخته شده و در اثر مایهکوبی مرتب ساالنه ،در حال حاضر
میزان شیوع آن به طور محسوسی کاهش یافته است ،اما ،هر ساله مواردی
از بروز بیماری به دلیل عواملی چون وضعیت متفاوت سطح ایمنی در دامها،
خطا در مایهکوبی ،عوامل مدیریتی و شرایط مختلف محیطی ،در جمعیت
دامی کشــور اتفاق میافتد ،از این رو ،حتی با وجود پوشش کامل گلهها با
واکسن نیز ،تعدادی از دامها ایمنی مناسب را کسب نمیکنند (.)9
با توجه به اینکه در ایران مطالعات سیستمیک اندکی در مورد شاربن
وجود دارد و تحقیقات صورت گرفته نیز محدود به یافتههای مشاهده شده
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در موارد رویداد همهگیریها بوده اســت ،هدف از این مطالعه ،بررســی و
ارزیابی وضعیت مبارزه با بیماری شــاربن در جمعیت دامی کشــور همراه با
ارزیابی میزان تأثیرگذاری برنامههای اجرا شده میباشد.
براساس مطالعه  Moradi Gravandو  Gharib Mombeiniدر
سال  ،2015روال انجام برنامه طی سالهای مختلف به شرح زیر بوده است:
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مایهکوبی در واحدهای پر خطر ،جایگزین گردیده است.
روشهای تشخیص شــاربن در آزمایشگاههای ســازمان دامپزشکی
کشور ،براساس توصیه سازمان بهداشت جهانی و سازمان بهداشت جهانی
دام بوده و شــامل روشهای رنگآمیزی (گیمســا و مرکب چین) ،کشت و
 PCRمیباشد (.)10،15

از سال  1926میالدی ،مایهکوبی دامها بر ضد شاربن در ایران آغاز و با

مواد و روش کار

پوشش ایمنی متغیر ،از تعداد تلفات و کانونهای بیماری کاسته شده است.
واکســنی که در این سال مورد استفاده قرار گرفته است ،واکسن ضد سیاه
زخم  Aو ( Bواکسن پاستور) بوده که از کشور فرانسه وارد میشده است .در
سال  ،1931واکسن واحدی به جای واکسن پاستور در برخی از نقاط کشور
به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته که با توجه به نتیجه مطلوبی
که داشت ،استفاده از آن توسعه بیشتری پیدا کرده است.
از سال  ،1932با تأسیس مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی ،واکسن
واحدهاگدار گلیسیریندار در این مؤسسه ساخته شده که برای انواع مختلف

در مطالعــه حاضر ،برنامه کنترل و مبارزه با شــاربن در جمعیت دامی
ایران از ابتدای شــروع و با تأکید بر سالهای  1990تا  2015میالدی مورد
ارزیابی قرار گرفت .دادهها جهت بررســی تأثیر مایهکوبی بر میزان تلفات و
تعداد کانونهای وقوع بیماری ،با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمون ضریب
همبســتگی پیرســون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و p>0/05
معنیدار تلقی شد.

گونههای دامی قابل اســتفاده بوده اســت ،اما این واکســن نیز در دامهای
ضعیف و دامهایی که مبتال به بیماریهای انگلی بودند باعث واکنشهای
شدید و حتی گاهی مرگ میشده است.
واکسنی که هم اکنون در ایران در مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی
ساخته شده و مورد استفاده قرار میگیرد ،واکسن تخفیف حدت یافته سوش
 34F2استرن است که فاقد کپسول بوده و هیچگونه بیماری زایی ندارد .در
شــرایط عادی و در دامهای متولد از مادران ایمن ،تجویز این واکســن از 3
ماهگی و سپس ســالیانه صورت میگیرد ،اما ،در صورتی که مادر واکسن
شاربن را دریافت نکرده باشد ،به علت فقدان عیار مادری ،در مناطق آلوده،
زیر سن  3ماهگی نیز میتوان واکسن را تجویز نمود.
با توجه به اهمیت کنترل شاربن در برنامه پنج سال اول توسعه ،عملیات
مبارزه با بیماریهای واگیر در سال  1990به تصویب رسیده است و با وجود
اینکه مایهکوبی قبل از سال  1990نیز صورت میگرفته است ،در این طرح،
باال بردن درصد پوشــش مایهکوبی و ســطح ایمنــی دامها بر ضد بیماری
شــاربن ،مورد نظر قرار گرفته اســت .بدین ترتیب از سال  ،1990به تدریج
استانهای کشور تحت پوشش توسعه عملیات قرار گرفته و تا سال ،1992
کلیه اســتانها مشمول طرح شــدهاند .از آن زمان به بعد ،همچنان توسعه
عملیات با رشد پیشرفت فیزیکی باال مواجه بوده است.
سیاست فعلی سازمان دامپزشکی بر مبنای مایهکوبی انبوه استوار است،
اما طبق توصیه سازمان جهانی بهداشــت دام از سال  ،2010این سازمان،
طرح هدفمندسازی مایهکوبی را از استان هرمزگان آغاز نمود .بر این اساس
به جای اســتفاده گسترده از واکســن ،مایهکوبی هدفمند در کانونهای پر
خطر در دســتور کار قرار گرفته است و شهرستانهایی که در آنها حداقل
در  5سال گذشته موردی از وقوع شاربن در جمعیت دامی و انسانی مشاهده
نشده ،از انجام مایهکوبی سراسری معاف شده و انجام مراقبتهای فعال و

نتایج
در سال  1925میالدی ،حدود یک میلیون رأس گوسفند به علت ابتالء
به شــاربن تلف شــده و طی ســالهای  1954تا  ،1960تعداد  2359مورد
انسانی به آن مبتال شدهاند .در سال  1960میالدی 13000 ،گوسفند و 746
گاو در نقاط مختلف کشــور در اثر شاربن تلف شدهاند .تلفات حاصل از این
بیماری در ســال  ،1970شامل  410رأس گوسفند 151 ،رأس بز 22 ،رأس
گاو و  20رأس اسب که در سال  ،1978تعداد تلفات به  102رأس گوسفند،
 25رأس بز 10 ،رأس گاو و  8رأس اسب کاهش یافته است (جدول .)1
روند انجام مایهکوبی در گوسفند و بز به نحوی بود که در سال ،1998
به  %98جمعیت دامی رسیده و کانونهای بیماری نیز به  19کانون تقلیل
یافته اســت ،همچنین ،در گاو و گاومیش نیز درصد پوشــش مایهکوبی به
 %53افزایــش یافته و کانونهای بیماری بــه  12کانون کاهش پیدا کرده
است (نمودار .)1
براساس نتیجه حاصل از محاســبه ضریب همبستگی پیرسون ،بین
تعــداد کانونهــای بیماری و مایهکوبــی و همینطور بین میــزان تلفات و
مایهکوبی در هیچیک از دامها ،رابطه معنیداری وجود نداشت.

بحث
طبق نتایج ضریب همبســتگی پیرسون ،با وجود پوشش قریب به 85
درصدی مایهکوبی گوســفند و بز کشــور ،موارد بیمــاری در آنها هیچگاه
به صفر نرســیده و تنها  % 38/4کاهش یافته اســت ،در واقع شاخصهای
خاص اپیدمیواکولوژی بیماری شــاربن باعث میشودکه حتی پوشش 100
 %مایهکوبی نیز به قطع کامل کانونهای بیماری منجر نشــود .در رابطه با
مایهکوبی در گاو و گوســاله نیز ،علیرغم اینکه تعداد کانونهای گزارش
شده نسبت به سال مبدأ % 62/5 ،کاهش یافته ،اما منجر به کاهش شدید
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جدول .1حجم مایه کوبی ،تعداد کانونهای بیماری و تلفات در گاو ،گوسفند و بزهای کشور ،طی سالهای .1368-1393
سال

شاربن گوسفند و بز

شاربن گاو
کانون

تلفات

میزان مایه کوبی

کانون

تلفات

میزان مایه کوبی

1990

14

22

1659358

31

215

37718160

1991

26

44

1558224

30

216

36516756

1992

24

64

1829394

46

625

38048062

1993

10

17

1902661

31

389

41302215

1994

9

14

2369977

77

997

45288542

1995

15

44

2624687

42

363

53284575

1996

13

30

2987079

51

233

60577184

1997

24

43

3060114

22

197

63338782

1998

12

16

3196669

19

125

63910119

1999

6

5

3069723

28

143

60580873

2000

13

21

3507247

18

113

61860391

2001

31

52

3698990

34

241

59543502

2002

7

12

3701439

43

178

57597727

2003

12

19

4250751

32

289

57678493

2004

20

22

4237512

25

107

60321685

2005

18

21

3959203

27

128

61702584

2006

24

33

4069608

16

70

60623121

2007

15

28

3799881

28

217

57996697

2008

32

26

3793440

15

23

55063558

2009

62

39

4047670

72

200

56273095

2010

16

28

3415772

12

178

51231857

2011

14

26

3006227

13

158

50404945

2012

15

17

2876301

14

105

51395708

2013

8

10

2437625

14

154

45684633

2014

8

8

1899792

10

63

37173931

2015

4

5

1661657

11

48

32563271

جمع

452

666

78621001

761

5775

1357680466

کانونهــای بیماری نگردیده اســت .به عبارت دیگر مــوارد رخداد بیماری

مناطق آلوده به عامل بیماری نیز موجب شــده است که با افزایش پوشش

کاهش یافته ولیکن در حد مورد انتظار نبوده اســت ،این درحالی اســت که

ایمنی در سطح باالی جمعیت دامی ،ایمنسازی گسترش یابد ،درحالیکه

بسیاری از مرگهای ناگهانی گزارش نشده با سایر بیماریها اشتباه گرفته

درهیچ ســالی اصل ارزیابی اقتصــادی ( )Cost/Effectivenessعملیات

میشوند ،لذا میزانی که در آمارهای رسمی وجود دارند ،کمتر از مقدار واقعی

مبارزه با بیماریهای دامی ،مد نظر قرار نگرفته ( )9و همانطور که از نتایج

میباشد.

ضریب همبستگی پیرسون نیز مشخص است ،همواره همخوانی بین تعداد

سیاســت گذاری کنترل شــاربن در ایران ،بر مبنای افزایش پوشــش
مایهکوبی و گستردگی چتر ایمنسازی در جمعیت دامی گوسفند ،بز و گاو

کانونهای بیماری و ســطح انجام مایهکوبی بهطور منطقی وجود نداشــته
است.

اســتوار بوده است ،بهطوریکه هر ساله بیش از  % 85گوسفند و بز و% 50

از دیگر مواردی که تأثیر مایهکوبی را کم رنگ مینماید ،مسئله ورود

گاو و گوســاله موجود در دامداریهای کشور ،تحت پوشش مایهکوبی قرار

دام قاچاق به کشور است .از آنجا که دامهایی که به صورت قاچاق و خارج

داشتهاند.

از نظارت سیستم دامپزشکی به منطقه حمل میشوند ،فاقد هرگونه سابقه

عدم امکان کنترل کیفی واکســن توسط سازمان دامپزشکی و ضعف

مشخصی از تزریق واکسن شاربن هستند ،احتمال آن وجود دارد که دامهای

در برقراری سیســتم مراقبت از بیماری ،یکی از تنگناها و مشکالت شیوه

حساســی بوده و به محض ورود به منطقه آلوده ،دچار بیماری شده باشند.

اجرایی و دستورالعمل کنترلی در ایران میباشد ،عالوه براین ،عدم شناسایی

مشکل دیگر ،عدم همکاری تعدادی از دامداران با اکیپهای واکسیناسیون
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نمودار  .1درصد پوشش مایه کوبی در گاو وگوساله و گوسفند و بز علیه بیماری شاربن طی سالهای  1998لغایت .2012

اســت ،عالوهبراین ،باور نادرست برخی از دامداران مبنی بر لزوم استراحت
دادن به گله پس از مایهکوبی نیز ،مانع از همکاری آنها میشود (.)9

مایهکوبی با کاهش موارد وقوع بیماری مواجه شده است (.)9
در کنــار اقدامات کنترلی مذکور ،وجود یک سیســتم مراقبت کارآمد

هــدف از اقدامات کنترلی ،شکســتن چرخه عفونت اســت ،بنابراین،

ضرورت داشته و وجود چنین سیستمی یکی از بخشهای مهم در طراحی

اگرچــه در کنترل بیماری ایمنســازی دامها به عنــوان یک اصل مطرح

برنامه مبارزه با شاربن میباشد ،چراکه کنترل به تنهایی نمیتواند اقتصادی

اســت ،اما ،تأثیرات نامطلوب استفاده گسترده از واکسن در جمعیت دامی،

و کارا واقــع گردد ،مگر اینکه مراقبت بــه عنوان بخش مکمل و مدیریت

عدم کارایی این روش در کنترل بیماری در وضعیت اپیدمیولوژیک فعلی و

برنامــه کنترلی به کمک آید .در کشــورهایی مانند ایران که بیماری بومی

همچنین هزینههای سرســام آور عملیات مایهکوبی سراسری ،باعث شده

اســت ولی مایهکوبی در برخی مناطق قطع شــده ،بایــد برنامه مراقبت به

اســت که رعایت اصول بهداشــتی مهمترین عامل در جلوگیری از انتشار

درســتی پیگیری شــود ( .)15برنامه مراقبت شــامل روشهای شناسایی و

بیماری شــناخته شود ،بهطوریکه نقص در رعایت همین مسئله است که

تأیید تشخیص بیماری ،گزارش دهی بیماری و جمع آوری دادهها و ردیابی

با وجود این حجم پوشــش مایهکوبی در کشور ،میزان بیماری در حد مورد

منبع آلودگی است .این برنامه وضعیت سالمت جمعیت حیوانات در معرض

انتظار کاهش نمییابد (.)9

خطر را ارزیابی کرده و منبع مشترک و هرگونه ارتباط شیوع بین گله آلوده

طبق مطالعه  Gilfoyleدر سال  ،2006در جنوب آفریقا در سال 1911

و انســان را بررســی میکند .بررسی گســترده جغرافیایی شیوع بیماری در

میالدی ،برای کنترل شــاربن ،سیاست رعایت اصول بهداشتی ،جایگزین

جمعیت دامی ،شناســایی مناطق پرخطر و جمعیت دامی موجود در آنها،

اســتفاده از واکسن شــد .این سیاست در انگلستان نیز اجرا میشد و معتقد

ارزیابــی لزوم مداخله و الویتبندی و تخصیص منابــع نیز از دیگر اهداف

بودند که مایهکوبی میتواند باعث بروز بیماری شــود ،بنابراین ،در سیاست

برنامه مراقبت است (.)15

کنترلی خود بیشــتر بر رعایت اصول بهداشتی تکیه میکردند تا مایهکوبی

برنامه مراقبت وظایف دیگری چون تســریع در طراحی و ارتباط بین

( .)2براســاس مطالعه  Himsworthدر ســال  2006میالدی ،مایهکوبی

بخشهــای مربوطه انســانی و دامی و همینطور تهیــه بایگانی اطالعاتی

نمیتواند تنها راه کنترل بیماری باشد و الزم است برای پیشگیری از بیماری،

برای ارتباط منظم بین بخشهایی که به طور مســتقیم در برنامه کنترل و

توجهات بیشتر به نحوه معدوم سازی الشه معطوف گردد ( ،)3اگرچه الزم به

پیشگیری شرکت دارند را نیز بر عهده دارد .ارزیابی فعالیتهای پیشگیری

ذکر است که با توجه به شرایط مختلف و متنوعی که منجر به بقاء باسیل

و کنترل ،به وسیله مواردی چون نظارت بر وضعیت بیماری و اندازه گیری

شاربن در محیط میگردد ،واکسیناسیون منظم ساالنه ،نقش بسیار مهمی

تأثیــر برنامهها (ارزیابی برنامه و اقتصــادی بودن آن) و نظارت بر ظهور هر

در کنترل بیماری دارد ( .)1مایهکوبی ،مایهکوبی دورهای و استفاده از واکسن

گونه تغییرات در شکل بیماری ،محقق میگردد (.)15

و آنتیبیوتیک ،ســه راهکار مناســب جهت مبارزه با شاربن هستند ( .)1در

اســتفاده از روشهای مورد نیاز جهت تشــویق گزارشدهی توســط

بررســی  Eppو همکاران در ســال  ،2010در همهگیری که در سال 2005

دامــدار و برطرف کردن موانعی که باعث عدم گزارشدهی میشــود ،باید

میالدی در شمال  Dakotaرخ داد ،مایهکوبی از وقوع بیماری در دامهای

در یک سیســتم مراقبت مد نظر قرار گیرد ( .)15با توجه به این نکته ،عدم

سالم جلوگیری کرد ( ،)1همچنین ،طبق مطالعه  Moradi Gravandو

گزارشدهــی ،دال بر عدم وجود بیماری نخواهد بود ،زیرا بررســی ناکافی

 Gharib Mombeiniدر سال  ،2015جنوب روسیه که تجربیات زیادی

مرگهای دامی غیرمنتظره و ناگهانی و ضعف در گزارش بیماری ،از نواقص

را در اپیدمیهای ملی داشــته اســت ،در سالهای اخیر ،با افزایش پوشش

اقدامات مراقبتی در جهان محسوب میشود ( .)9از جمله عواملی که سیستم

ارزیابی برنامه ملی مبارزه با شاربن
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Abstract:

BACKGROUND: Anthrax is a widespread disease in Iran and its importance is not only

restricted to the economic losses in livestock but also is significant in terms of public
health. OBJECTIVES: The purpose of this study was to evaluate the anthrax combating
program in livestock from 1989 to 2014. METHODS: In this study, national strategy of anthrax disease in livestock was evaluated from the beginning (in 1989) to 2014. Data were
analyzed using Pearson’s correlation coefficients. RESULTS: Vaccination against anthrax
began from 1929. From1999 to 2015, vaccination had been done for 78621001 cattle and
1357680466 small ruminants. In these years, there were 452 and 761 epidemics of disease
in cattle and small ruminants respectively. In addition, 666 cattle and 5775 small ruminants
had died due to anthrax. There was no statistically significant relationship between the
number of epidemics and vaccination, as well as between the rate of mortality and vaccination in livestock population. CONCLUSIONS: Without planning based on epidemiological principles, vaccination alone will not actually be able to decrease the incidence of the
disease, so vaccination should be targeted along with control and surveillance.
Keyword: anthrax, Bacillus anthracis, control, livestock and vaccination

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Vaccination rates, the number of epidemics and mortality in cattle, sheep and goats in Iran, during 1989-2014.
Graph1. The percent of vaccination against anthrax in cattle , calf, sheep and goats during 1997-2011.
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