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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
        

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

هاي طور طبيعي بين حيوانات و انسان انتقال مي يابند زئونوز يا بيماريهايي كه بهبيماري

قابل انتقال بين انسان و حيوان ناميده مي شوند اين گروه بيماري ها از دو جنبه اقتصادي 

ي اهميت ويژه اي مي باشند عالوه بر مشكالت اقتصادي ناشي از و بهداشت عمومي دارا

اين بيماري ها در حيوانات اهلي ، مرگ و مير منتج از آنها در انسان و بويژه در جوامع 

% 25بالغ بر ) WHO(تحت توسعه اتفاق مي افتد طبق آمار سازمان جهاني بهداشت 

ناشي از بيماري ) نفر در سال ميليون 14بيش از (مرگ و مير انساني در سطح جهاني 

عامل بيماري زاي شناخته شده در  1415با توجه به اينكه از بين . هاي عفوني است

مي از طريق حيوانات بطور مستقيم يا غير مستقيم انتقال % 61مورد يا  868انسان تعداد 

ور بيش از يك سوم مرگ و مير در برخي كش .مي نمايددو چندان را ، اهميت موضوع يابد

اين بيماري ها و مخازن آنها . هاي تحت توسعه ناشي از اين بيماري ها شناخته شده است

عالوه .در حيوانات اهلي و وحشي مشكالت فراواني را در جوامع مختلف موجب مي گردند

بر مشكالت انساني، آثار سوء حاصله از آنها در توليدات دامي ،كاهش قابليت استفاده از 

با پيشرفت در  .د موانع در تجارت بين المللي نيز اهميت ويژه اي داردمواد غذايي و ايجا

زمينه كنترل بيماري هاي عفوني اختصاصي انسان امروزه توجه به بيماري هاي قابل 

انتقال بين انسان و حيوان بسيار افزايش يافته و سازمان هاي بهداشت جهاني و ملي را به 

عفونت  ناشي از تهديدات ميكروبي گسترشدنبال از طرفي ديگر ب. فعاليت واداشته است 

گزارش نيز انستيتو طب آمريكا  توسطتعداد اين عفونت ها افزايش  ،هاي نوپديد و بازپديد

از بين .بسياري از اين بيماري ها نيز از حيوانات به انسان انتقال مي يابند .استشده 

از حيوانات به انسان % 75رد يا مو 132مورد عامل شناخته شده نوپديد و بازپديد تعداد 175

بيماري هايي چون جنون گاوي، سارس و آنفلوآنزاي پرندگان از آن . سرايت مي كنند

جنگ افزار بيولوژيك بجزء چند مورد استثناء همه آنها  30از بين حدود  همچنين. زمره اند

عواملي چون سياه زخم، طاعون،  .از عوامل بيماري هاي حيواني محسوب مي شوند
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از اين رو امروزه اين گروه بيماري . بروسلوز و تب هاي خون ريزي دهنده از آن جمله اند

ها با اهميتي ويژه روبرو بوده بطوري كه سازمان هاي جهاني بهداشت قرن بيست و يكم 

در اين راستا . را مبارزه عليه بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان در نظر گرفته اند

يي موفق به مبارزه و كنترل مؤثر عليه اين بيماري ها بوده كه از تشكيالت تنها كشورها

مخزن يا مخازن اصلي اين بيماري ها در حيوانات  .قدرتمند دامپزشكي برخوردار مي باشند

  .بوده و ضرورتاً مبارزه عليه آنها به منشاء حيواني مربوط ميگردد

ع بوده و مشكالت اقتصادي و بهداشتي متاسفانه بسياري از اين بيماري ها در ايران شاي

در بررسي مقاالت كنگره هاي بيماري هاي عفوني انسان . فراواني را موجب مي گردند

موضوعات در ارتباط با بيماري هاي منتقله از حيوانات به انسان بوده است % 70حدود 

بيش از نيمي از تخت هاي بيمارستاني بخش هاي عفوني به بيماري هاي ناشي از 

زئونوزهاي مهمي چون بروسلوز و سل بسيار شايع بوده و هنوز . حيوانات متعلق ميباشد

 .ندبطور موفقيت آميزي تحت كنترل در نيامده ا

اقتصادي ناشي از زئونوزها بسيار مشكل بوده و به سادگي  -تخمين خسارات اجتماعي

 2000فرانسه حدود  هزينه درماني هر مورد انساني بروسلوز در كشور. قابل ارزيابي نيست

هزينه بروسلوز با . دالر براي يكماه بيكاري تخمين زده شده است 800دالر با حداقل 

دالر بدون در نظر گرفتن غرامت براي بيماري شغلي  12800كانون هاي ثانوي عفونت 

  .برآورد گرديده است تخمين هزينه بروسلوز مزمن تقريبا غيرممكن است

رخي زئونوزها در حيوانات آسان تر بوده هرچند كه ارقام كامالً در مقابل تخمين ناشي از ب

از نظر اقتصادي كافي است به موردي چون سل گاوي توجه شود طبق . معتبر نيستند

سل در گاو . ميليون گاو مبتال به سل در جهان وجود دارد 50تخمين كارشناسان حدود 

است و ارزش گوشتي الشه را  توليد شير را كاهش داده ظرفيت توليد مثل را كم كرده

درصد توليد مي شود  30سل گاوهاي شيري منجر به كاهش حداقل . نابود مي سازد

دالر  500چنانچه ارزش معقول حيوانات آلوده توليد و نيروي كار آنها تنها براي هر راس 

خسارت  .بيليون دالر خواهد شد 5/7درصد آن بالغ بر  30محاسبه شود ، خسارت كمتر از 

ميليون دالر تخمين  25ميليون دالر و براي بروسلوز  100اليانه سل گاوي در آمريكا س
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همچنين خسارت ساليانه بروسلوز در كشورهاي آمريكاي التين و  جزاير . زده شده است

  .ميليون دالر تخمين زده شده است 600كارائيب 

. به ثبوت رسيده استاز طرفي ديگر منافع اقتصادي كنترل اين گروه بيماري ها به خوبي 

تا  5به  1ريشه كني بروسلوز در آمريكا با نسبت هزينه به سود / بعنوان مثال برنامه كنترل

همراه بوده درحالي كه براي برنامه هاي مشابهي در كشورهاي درحال توسعه  8به  1

  .برآورد گرديده است 140به  1تا  6به  1نسبت به 

ر بوده كه از نظر بهداشت انسان و دام و مخاطرات سل و بروسلوز دو بيماري مهم در كشو

علي رغم اقدامات انجام شده در . اقتصادي و تجارت بين المللي مورد توجه مي باشند

زمينه پيشگيري و كنترل اين بيماري ها تاكنون، متاسفانه هنوز موفقيت كامل حاصل 

بديهي . سازد نشده و تدوين برنامه اي نوين را جهت كسب نتايج  قطعي ضروري مي

است عوامل بسياري دراين عدم موفقيت كامل دخالت داشته كه از جمله كمبود اعتبارات ، 

از اين رو بازسازي ، سازماندهي . كادر متخصص و اختيارات الزم قابل اهميت مي باشند

مستقل به منظور مراقبت و بررسي اپيدميولوژيكي و مبارزه در جهت كنترل و سرانجام 

طور هدفمند و طبق برنامه زمان بندي شده در قالب استراتژي درازمدت با ريشه كني ب

  .كادر متخصص و تجهيزات و امكانات كافي بداليل زير از ضروريات مي باشد

بروسلوز از آن جهت كه مهمترين بيماري باكتريائي خسارت بار دامي و  از اهـم بيمـاري   

در اكثر كشورهاي جهان با توجه كافي مد هاي منتقله از دام به انسان مي باشد، همواره و 

ليكن  به دليل تنوع گونه هاي عامل بيماري، طيف وسيع ميزبـاني،  . نظر قرار گرفته است

مقاومت باكتري در شرايط مختلف محيطي، راههاي متعدد انتقال آن، پخش حجم انبـوه  

شـده،  باكتري در دامهاي مبتال از طرق مختلف منجمله ترشحات رحمي و جنـين سـقط   

، داراي ........طوالني بودن زمان پاك شدن دام مبتال، حاملين بدون نشانه هاي بيماري و

جنبه هاي اپيدميولوژيكي پيچيده اي مي باشد و از اين منظر و به همان ميزان نيز كنترل 

و ريشه كني آن سخت و پيچيده مي باشـد و اينكـه تـا بحـال فقـط تعـداد محـدودي از        

و در تعدادي از ايـن  ) كشور در جهان  17(ين بيماري پاك شده استكشورهاي جهان از ا

بيماري پس از پاك شدن شيوع يافته و يا در تعدادي از كشـورهاي پـاك    كشورها مجدداً
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شده، مواردي از ابتالي انساني گزارش مي شود كه اين دسته از افراد هيچگاه از منطقه و 

  . مي باشد يچيدگي كنترل بروسلوزپمحل اقامت خود مهاجرتي نداشته اند، مويد 

كشور ما عالوه بر موارد و شرايط برشمرده فوق، بدليل استقرار در منطقـه جغرافيـائي پـر    

خطر بيماري هاي دامي، مرزهاي گسترده خاكي، حيات وحش غير قابل كنترل، تردد غير 

جـاورت  مجاز دام با كشورهاي همسايه، شيوه پرورش و نگهداري توامـان انـواع دام در م  

و جابجائي بدون ضابطه و كوچروي دام در داخل كشور شرايط مناسـبتري بـراي    يكديگر

حفظ عامل بيماري و تكميل زنجيره اپيـدميولوژي بيمـاري دارد، لـذا كنتـرل بيمـاري بـا       

 .مشكالت افزونتر و پيچيده تري مواجه مي باشد

ـ  5سازمان دامپزشكي كشور تقريبا طي  ن بيمـاري، بـراي تـدوين    دهه از آغاز مبارزه با اي

پيشگيري بيماري، ضمن استفاده از تجارب صاحبنظران و محققـين   -برنامه هاي كنترلي

كشور، بطور مستمر از ظرفيت علمي و تجربي مراجع ذيربط بين المللي نيـز بهـره جـوئي    

اين برنامه ها را در طي اين روند دچـار تغييـر، تحـول و     كرده است و بر اين اساس دائماً

مل نموده تا بتواند با برنامه علمي و استفاده از روش و ابـزار مـوثرتر نتـايج بهتـري را     تكا

لذا در مجموعه پيش رو، ضمن ارائه تحوالت صورت گرفته در برنامه هـاي  . كسب نمايد

مقاطع زماني مختلف، ارائه نتايج و دست آوردها، بيان نقاط ضعف و قوت آن در روند اين 

ريخ و تجزيه و تحليل آن، با توجه به اينكه عوامل بيماريزا مرزهـاي  طوالني تا گذر نسبتاً

جغرافيائي را به رسميت نمي شناسند و نمي توان بدون توجه به وضعيت بيماري و برنامه 

هاي تامين بهداشت دام در كشورهاي غرب آسيا و خاور ميانـه كـه ميـزان كيفيـت ايـن      

ير مستقيم در موفقيت و شكست هاي برنامه برنامه ها و چگونگي عملكرد و نتايج آن، تاث

را بمـورد اجـرا    هاي كنترلي پيشگيري جمعيت دامي كشور مـا دارد برنامـه دلخـواه خـود    

بنابراين با مروري مختصر به برنامه ها و اصول كنترل و وضعيت بيماري در اين . گذاشت

، نقـاط ضـعف    كشورها، تجزيه و تحليل برنامه هاي اجرا شده ، نقاط قوت و قابليـت هـا  

ومحدوديت ها و تنگنا ها، فرصت ها و تهديد ها و موانع و آسيب پذيري ها و بـا در نظـر   

برنامه هاي كوتاه مدت و دراز مدت كنترل اين بيماري در كشور   SWOTگرفتن جدول 

ارائه مي گردد تا كليه دست اندركاران اعم از مسئوالن نهادهاي ذيربط و يا متخصصان و 
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با توجه به وضعيت منطقه و پيچيدگي هاي اپيدميولوژي بيماري، كه كنترل  تصميم سازان

حـد  . آن نيازمند گسيل اعتبارات، امكانات، نيروي انساني كافي و پشتوانه قانوني مي باشد

توقع خود را واقع بينانه و با ملحوظ نمودن شرايط جغرافيائي منطقه، اپيدميولوژي بيماري، 

در اختيار ... در كشورهاي منطقه و ميزان اعتبارات، امكانات ووضعيت تامين بهداشت دام 

  . گذاشته شده تنظيم و تطبيق نمايند

ضرورت با توجه به اثر بيماري بر سالمت جوامع انساني، در پايان خاطر نشان ميسازد 

در جمعيت هاي دامي به عنوان پايه و اساس زدودن بيماري  بروسلوز مبارزه و ريشه كني

مورد توجه مقامات تصميم ساز قرار بيش از پيش  الزم استجوامع انساني،  از چهره ي

  .گيرد

  

  



  

  

  

  

  

  



        به نام خدا به نام خدا به نام خدا به نام خدا 

        

        پيشگفتارپيشگفتارپيشگفتارپيشگفتار

. گردد مي  محسوب  و حيوان  انسان  مشترك  هاي بيماري  از مهمترين  يكي  بروسلوز بعنوان

  .سازند را مبتال مي  شيو وح  اهلي  از پستانداران  وسيعي  ، طيف  بيماري  شدة  شناخته  عوامل

  و از دست  و نازايي  توليد شير، عقيمي  ، كاهش  در دام  جنين  ايجاد سقط  بعلت  بيماري  اين

  طاقت  بيماري  به  انسان  ابتالي  بعلت  مبتال و همچنين  هاي دام  اقتصادي  ارزش  رفتن

  .گيرد قرار مي  مورد توجه  و بهداشتي  از دو بعد اقتصادي  همواره  العالج فرسا و صعب

  مبتال به  هاي دامسقط جنين و عواقب پس از آن  گله را از حيز انتفاع خارج مي كند 

  پس  و تا مدتي  سقط  و در هنگام  نموده  جنين  سقط  آبستني  دورة  بروسلوز معموالً در اولين

  كه  گرديده  و مراتع  ، مزارع  محيط  آلودگي  باعث  رحمي  آلوده  بشدت  ترشحات  با دفع  از آن

  باكتري  اي دوره  دفع. سازد مي  فراهم  و انسان  ساير حيوانات  را براي  آلودگي  خود زمينه

  فاقد عالئم  هاي دام  رحمي  مبتال و نيز از ترشحات  شير حيوانات  از طريق  بيماري  عامل

  .دربردارد   ها و انسان ر دامساي  را براي  فراواني  مخاطرات  جنين  و سقط  باليني

از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و ساليانه  بيماري به لحاظ ماهيت زئونوتيك  اين

        . خسارات اقتصادي و بهداشتي فراواني را به كشور تحميل مي نمايد

، بروسلوز   گشته  سپري  قرن  از يك  بيش  تاكنون  بيماري  اين  از شناخت  با وجود اينكه

  همچنان  و خاورميانه  اي مديترانه  كشورهاي  بويژه  جهان  از كشورهاي  در بسياري  همهنوز 

باشد و تنها تعداد  مي  مطرح  و دام  انسان  مشترك  هاي بيماري  از مهمترين  يكي  بعنوان

قرار   كني ريشه  يا در آستانه  نموده  كن را ريشه  بيماري  اين  جهان  از كشورهاي  محدودي

زا  بيماري  عوامل  اي گونه  كثرت  بدليل  آن  كني و ريشه  و كنترل  بيماري  با اين  مبارزه. ارندد

  ، عدم  در محيط  بيماري  عامل  باكتري  توجه  قابل نسبتاً  ، دوام ميزبان  حيوانات  و تنوع

  شناسائي د درموانع متعدد موجوو  بيماري  كني ريشه  براي  واكسيناسيون  هاي برنامه  كفايت

بدليل و   مبارزه  هاي  از اجراء برنامه  خاص  درمقاطع  انتشار بيماري  عامل  هاي دام  و حذف

 با دشواري  جهان  از كشورهاي  در بسياري  همواره  سنگين  گذاري و سرمايه  هزينه نياز به

  .است   بوده  مواجه  عديده  ها و مشكالت



      سلوز داميبرنامه ي ملي كنترل برو                                                        ۱۲
_______________________________________________________  

  

ط سازمان هاي ذيصالح بين المللي مرتبط با بهداشت مستندات منتشر شده توس بر اساس

 خواهد مي برنامهاين  كه شود مشخص بايستيهر كشور  بروسلوز برنامه مبارزه با دام،

 شيوع ميزان دانستن  به وابسته  هم سئوال اين پاسخ و ؟كني ريشه يا و باشد كنترلي

اين است  مهم خيلي نكته، باشد مي  كشورجمعيت هاي دامي حساس  بين بروسلوز در

 براي در اولين گام لذا .بدست آوريم كشور مناطق مختلف  در را بروسلوز شيوع ميزان كه

 بروسلوز شيوع ميزان باشد الزم است كني ريشه يا كنترليمبارزه  برنامه تصميم گيري كه

 برنامه حاضر حال در  آنجاييكه از. بياوريم بدست و درون گله ايي اي گله حوسطرا در 

 و گوسفند گاو، (عشايري  و روستايي دامي جمعيتهاي در ايران  بروسلوز كنترل كشوري

مبتال به  انساني جمعيت آمار از طرفي و باشد مي استوار واكسيناسيون اساس برصرفاً  )بز

 انساني جمعيت در 1و قالب بودن بروسال مليتنسيس اهميت از حكايت بيماري تب مالت

 كشور روستائي و عشايري بز و گوسفند گاو، جمعيت در بروسلوز شيوع ميزان بررسي دارد

 مدت بلند و مدت ميان هاي ريزي برنامهبراي  باشند نمي كشتار و تست برنامه تحت كه

 باشد، مي اهميت حائز بسيار2كنترلي پيشرونده گام به گام  برنامه يك قالب در كشوري

 و تهيه بيماري لكنتر ملي راهبرده برنام مهم بسيار معيار اين آوردن بدست از پس كه

ساله  10اساس برنامه كنترل بروسلوز سازمان دامپزشكي كشور طي   .دتدوين خواهد ش

  . بشرح ذيل مي باشد اخير و در حال حاضر

  

  

  :واكسيناسيون .1

  FdRB51  واكسن با ماهه 4-12 ماده هاي گوساله در واكسيناسيون •

 RdRB51 نواكس با بالغ ماده گاوهاي واكسيناسيون •

 از قبل ماه يك تا ماهگي 3 از دهما هاي بزغاله و بره واكسيناسيون •

  FdRev1  واكسن با  طبيعي جفتگيري

   RdRev1 واكسن با بالغ ماده بز و گوسفند واكسيناسيون •

                                                           

1. Brucella melitensis.  

2. Progressive Control Plan.   
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 هاي صنعتي  تست و كشتار و پرداخت غرامت در گاوداري .2

 آموزش و ترويج .3

  يرعايت مقررات بهداشتي و ضوابط قرنطينه ا .4

  

گام به به بعد برنامه ي كنترل سازمان بر اساس برنامه پيشرونده ي گام  1395اما از سال 

  :و در برگيرنده ي تمامي اجزاي يك برنامه كنترلي به شرح زير مي باشد

  

 مطالعات مقطعي هر پنج سال يكبار •

 ، درمان و آموزش پزشكيسرويالنس هماهنگ با وزارت بهداشت  •

 سرويالنس غير فارمي •

 سرويالنس فارمي  •

 واكسيناسيون هدفمند  •

 جنين برنامه ي كنترل عارضه ي سقط  •

 تست و كشتار   •

  آموزش و ترويج  •

  

        تعريف بيماريتعريف بيماريتعريف بيماريتعريف بيماري

. بروسلوز يكي از مهمترين و شايع ترين بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوانات است

ارد، از اين بستگي د ميزان شيوع تب مالت در انسان مستقيم به شيوع بروسلوز در دامها 

ل و رو كنترل براي جلوگيري از خسارات اقتصادي و مخاطرات بهداشتي اين بيماري كنتر

 . يا ريشه كني آن در حيوانات اجتناب ناپذير است

بروسال ملي تنسيس از بز، گوسفند  يانسان ممكن است به وسيله هر يك از پنج گونه 

ز خوك؛ بروسالكنيس از سگ و وگاو وشتر؛ بروسالآبورتوس از گاو؛ بروسالسوئيس ا

بروسال ماريس از پستانداران دريايي به بيماري تب مالت مبتال شود ولي بروسال ملي 

تنسيس متداول ترين عامل اين بيماري در انسان است و بيماري ناشي از بروسال كنيس 

  . و بروسال ماريس در انسان بسيار نادر مي باشد
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وچ بوده و براي انسان بيماري زا نمي باشد، همچنين بروسال اوويس عامل تورم بيضه در ق

كه عامل بروسلوز در گروهي از جوندگان (بيماريزايي بروسال نئوتومه و بروسال ميكروتي 

  . براي انسان اثبات نشده است ) هستند

  

        عامل بيماري عامل بيماري عامل بيماري عامل بيماري 

قد عامل بيماري باكتري كوكوباسيل گرم منفي بروسال مي باشد كه اسپور توليد نكرده ، فا

بروسالها در انواع مختلف شير، خامه و . تحرك و كپسول بوده و ميكرو آئروفيل مي باشد 

پنير سفيد نرم غير پاستوريزه . پنير تازه براي دوره هاي زماني متغير زنده باقي مي مانند

هفته  11تا  8تهيه شده از شير بز منبع متداول بروسال ملي تنسيس بوده كه به مدت 

  . خود حفظ مي نمايدباكتري را در 
   
   

        حساس به بروسلوز حساس به بروسلوز حساس به بروسلوز حساس به بروسلوز     حيواناتحيواناتحيواناتحيوانات

ميزبان ترجيحي و اصلي بروسال آبورتوس گاو بوده، ضمن آنكه به ديگر حيوانات حساس 

. چون گوسفند و بز، شتر، اسب، سگ و نشخوار كنندگان وحشي نيز انتقال مي يابد

گر حيوانات نيز بروسالملي تنسيس عامل اصلي بيماري در گوسفند و بز بوده و به دي

و بيماريزا بوده سگ  در بروسالكنيس و خوكاصوالً براي سوئيس  بروسال. شود منتقل مي

  .بروسال ماريس پستانداران دريائي را مبتال مي سازد

  

        وضعيت بيماري در ايران وضعيت بيماري در ايران وضعيت بيماري در ايران وضعيت بيماري در ايران 

بروسلوز از دير باز در كشور ما وجود داشته و به سبب ايجاد سقط جنين در دام و ابتال 

سازمان دامپزشكي در جهت  اقدامات  با . مي شده است  يماري تب مالتانسان به ب

هاي اخير تا حد زيادي كاهش كنترل اين بيماري، ابتال انساني و خسارات دامي در سال

در حال حاضر بروسلوز يك بيماري بومي در كشور مي باشد و بر اساس  .يافته است

دفتر بهداشت و العات جغرافيايي اطمطالعات متعدد  و داده هاي موجود در سيستم 
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ميزان شيوع بين گله اي در گاو و  ،مديريت بيماريهاي دامي سازمان دامپزشكي كشور

  .شده استبرآورد درصد  20حداقل  گوسفند و بزدر  گوساله شش و نيم درصد  و

   

        بروسلوز  به انسان و حيوانات بروسلوز  به انسان و حيوانات بروسلوز  به انسان و حيوانات بروسلوز  به انسان و حيوانات  راه انتقال راه انتقال راه انتقال راه انتقال 

از طريق گوارش و خوردن محتويات دفعي  معمول ترين راه انتقال آلودگي به حيوانات

آلوده است، هرچند كه پوست و مخاط آزرده، غشاء ملتحمه چشم، ريه ها و رحم نيز مي 

  . توانند راه ورود باكتري به بدن دام باشند

 راه خوراكي معمولترين آن. شوند باكتري هاي بروسال از چندين راه وارد بدن انسان مي

و فرآورده هاي آن يكي از  نشده پاستوريزه يا نجوشيده وي  آلودهكه مصرف شيراست 

ديگر فرآورده هاي مصرفي تهيه شده از . مي باشند يمتداولترين شيوه هاي انتقال بيمار

مصرف مي  پز و خون كه به صورت خام يا نيم دنبالن حيوانات آلوده چون جگر، گوشت،

  . محسوب مي شوند عفونت منبع نيز شوند

  

در بين چوپانان،  است كه راه استنشاقي معموالً يك مخاطره ي شغلي از  انتقال آلودگي

حمل و نقل كنندگان حيوانات، كارگران دامداري، كاركنان كشتارگاه ها، دامپزشكان و 

استنشاق افشانه هاي حاوي بروسال . تكنسين هاي دامپزشكي و غيره اتفاق مي افتد

  . ان آزمايشگاه ها استين كاركنبعنوان متداول ترين راه انتقال عفونت در ب

از طريق نفوذ در  همچنين ممكن است باكتري به صورت تصادفي در هنگام قصابي

از طريق تماس پوستي با ترشحات آلوده دامها يا  د وگردسبب آلودگي  پوست آسيب ديده

ورود مواد دفعي آلوده به چشم در خالل . آلوده شوند ،دامپروران و دامپزشكانممكن است 

  . باشد مراقبت از حيوانات مبتال نيز راه ديگر انتقال آلودگي مي

در خالل مايه كوبي )  RB51و Rev1  ،S19( تزريق تصادفي واكسن زنده بروسال 

  . حيوانات ممكن است منجر به بروز شكل خفيف بيماري شود

ي، شيرمادر، انتقال از انسان به انسان استثناء بوده، اما احتمال انتقال از طريق داخل رحم

 . انتقال خون، پيوند مغز استخوان و تماس جنسي وجود دارد
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        در حيوان در حيوان در حيوان در حيوان نشانه هاي باليني بروسلوز نشانه هاي باليني بروسلوز نشانه هاي باليني بروسلوز نشانه هاي باليني بروسلوز 

بروز عالئم باليني بيماري در دام به سطح ايمني گله ها وابسته بوده و در گله هاي غير  

ز ماه سقط جنين در گاو ا. مهمترين عالمت بروز بيماري مي باشد واكسينه، سقط جنين

. ماهه دوره آبستني حادث مي شود 2در گوسفند و بز در آخرين  پنجم آبستني به بعد و

هرچند در تعدادي از دامهاي مبتال ، سقط جنين در آبستني هاي دوم و بعد از آن نيز 

مشاهده مي گردد، با اين وجود بسياري از دامهاي مبتال در آبستني هاي دوم به بعد سقط 

مرده  ز ساير عالئم بيماري مي توان به جفت ماندگي، متريت، اركيت، ا. جنين نمي كنند

كاهش توليد شير، عقيم شدن و نازايي موقت يا دائمي، تأخير لنگش، هيگروما، زايي، 

  .شيرواري اشاره نمود   فواصل باروري و افزايش فاصله دوره

نفسي، كاهش در فرم حاد بيماري در گوسفند و بز گاهي عالئمي نظير تب، نارسائي ت

  . ود مي ش  وزن، اسهال و لنگش ديده

هر فاقد در انسان بروسلوز ممكن است به بيماري هاي تب دار ديگر شباهت داشته و   

 2تا  1شروع بيماري ممكن است ناگهاني، طي دوره . گونه سيماي باليني اختصاصي باشد
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: ترين نشاني ها عبارتند از متداول.روزه، تدريجي يا در خالل يك هفته يا بيشتر بروز نمايد

يا رعشه هاي شديد، بي قراري عمومي، دردهاي منتشر در سرتاسر بدن، درد تب، لرز 

  .مفصل و كمر، سردرد، بي اشتهايي، خستگي زودرس و ضعف عمومي

  

        تشخيص بروسلوز تشخيص بروسلوز تشخيص بروسلوز تشخيص بروسلوز 

در صورت وجود سابقه تماس با باكتري و مشاهده نشانيهاي باليني احتمال وقوع بيماري 

تشخيص اوليه . تشخيص داد رادارد ولي با بررسي آزمايشگاهي مي توان بيماري وجود 

، تست    3رزبنگال تست صفحه اي بيماري در دامها از طريق تست هاي غربالگري مانند

آزمايشات تكميلي و تائيدي از قبيل  انجام مي شود و متعاقباً با  5و االيزاي 4حلقه اي شير

،  7و آزمايش مركاپتواتانول 6) تست آگلوتيناسيون سرم(ايتآزمايش سرو آگلوتيناسيون ر

هاي  كشت نمونه. مي شودتشخيص انجام تأييد  9االيزاي رقابتي و 8االيزاي غير مستقيم 

  . تشخيص قطعي آلودگي است ه باليني و جدا سازي عامل بيماري را

سال به جنين سقط شده نمونه هاي مرضي مناسب جهت ار در دامها سرم خون، شير و

  .آزمايشگاه براي تشخيص بروسلوز مي باشند

در انسان غالباً بررسي هاي آزمايشگاهي بروسلوز در خالل مراجعه بيماران تب دار به 

تشخيص بروسلوز بر اساس تاريخچه اپيدميو لوژيك، يافته . شود مراكز درماني انجام مي

وسال همراه با يا بدون كشت هاي باليني و تيترهاي باال يا رو به افزايش آنتي بادي بر

  . هاي مثبت نمونه خون يا ديگر مايعات و بافتهاي بدن انجام مي شود

        درمان بيماري در دام و انسان درمان بيماري در دام و انسان درمان بيماري در دام و انسان درمان بيماري در دام و انسان 

 احتمال ايجاد مقاومت داروئياقتصادي نبودن و همچنين درمان بيماري در دامها به سبب 

دام آلوده كشتار و  ،ئيانجام نمي شود و معموالً پس از شناسا و مخاطرات آن براي انسان

                                                           

3. Rose Bangal Plate Test (RBPT).  
4. Milk Ring Test.  

5. Elisa. 
6. Serum Aglutination test (SAT). 

7. 2 Mercapto ethanol (2ME). 

8. Indirect Elisa. 

9. C-Elisa. 
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درمان بروسلوز انسان آسان نبوده و ممكن است با موارد شكست درمان و . حذف مي شود

رژيم هاي چند داروئي و آنتي بيوتيك در درمان بيماري انسان از . عود بيماري همراه باشد

  .مناسب استفاده مي شودهاي 
        

        هاي پيش گيري و كنترل بروسلوز در دام و انسان هاي پيش گيري و كنترل بروسلوز در دام و انسان هاي پيش گيري و كنترل بروسلوز در دام و انسان هاي پيش گيري و كنترل بروسلوز در دام و انسان     راهراهراهراه

ماري در حيوانات از طريق مايه كوبي دامها و رعايت اصول بهداشتي يپيشگيري و كنترل ب

پيشگيري بيماري در . و امنيت زيستي و شناسايي و حذف دام هاي آلوده انجام مي شود

انسان مستلزم كنترل بيماري در حيوانات، آموزش كادرهاي پزشكي، دامپزشكي، و عموم 

 و ي چون پاستوريزاسيون شير و ديگر فرآورده هاي لبنيجامعه، اجراي مقررات قانون

بوسيله افراد  ...)لباس كار، ماسك، عينك ايمني، دستكش و ( استفاده از البسه محافظ

  .مي باشد تحت مخاطره

        وضعيت جهاني بروسلوز وضعيت جهاني بروسلوز وضعيت جهاني بروسلوز وضعيت جهاني بروسلوز 

در حال حاضر گرچه بروسلوز در تعدادي از كشورهاي توسعه يافته ريشه كن شده است اما  

ه عنوان يك مشكل اساسي بهداشت دام، بهداشت همگاني و خسارت اقتصـادي  بيماري ب

در عرصه پرورش دام در بسياري از مناطق جهان به ويژه  در مناطقي كه دام منبع درآمد 

  .  و اشتغال مي باشد ، به شمار مي رود

  : بومي باقي ماندن بيماري وجود دارد داليل بسياري در

  

 تنوع واريته هاي باكتري �

 نوع ميزبانت �

 بقاء  جرم در طبيعت �

 ويژگي هاي عامل بيماري �

  توسعه جمعيت دامي  �

  نوع دامداري و شيوه نگهداري دام  �

  تردد و نقل و انتقال غير مجاز دام  �

  فقدان و يا ضعف پشتيباني سرويس هاي دامپزشكي  �
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 سطح پايين بهداشت همگاني   �

 چراي توامان و نگهداري انواع دام �

  عشيره ايكوچروي دام و شيوه  �

  

استثناي تعداد اندكي از كشورهاي جهان كه عاري از بيماري  بوده يا موفق بـه ريشـه   ه ب

 .  كني شده اند ، اكثريت كشورها به عفونت آلوده اند

  : كشور  يا ناحيه شامل  17بر اساس آخرين گزارشات تنها  

، )1962(، دانمارك )1960(، فنالند )1957( ، سوئد ) 1952( ، نروژ ) 1935( جزاير مانش 

، انگلسـتان و  ) 1980(، اسكاتلند ) 1969( ، روماني) 1964( ، چكسلواكي) 1963(سوئيس

، جزاير )1986(، بلغارستان ) 1985(، هلند ، لوگزامبرگ، اتريش، قبرس و ژاپن )1981(ولز 

  .از بيماري عاري شده اند)  1994(فالكلند 

كشور در موقعيت جغرافيايي پـر خطـر بيمـاري     با توجه به اپيدميولوژي بيماري و استقرار

هاي دامي، وجود مرز هاي گسترده و غير قابل كنترل، تردد غير مجاز دام در بين كشـور  

ها و ضعف برنامه هاي تامين بهداشت دام در كشور هاي همسايه، اجراي طرحي فراگيـر  

  .قيت الزامي استبه منظور كنترل بيماري در منطقه و هماهنگي الزم براي رسيدن به موف

شنائي با وضعيت بيماري در كشور هاي خاور ميانه و غرب آسيا  و ساير كشور هـايي  لذا آ

نها وجود دارد در تدوين برنامه، واقع آكه الزاماً ارتباط انتقال دام و يا فرآورده هاي دامي با 

  .بينانه تر خواهد بود

 ::::افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان •

ميـزان بـروز     سـابقاً . دقيقي در دسترس نيست از وضعيت بروسلوز در افغانستان اطالعات 

كم و پراكنده بروسلوز گاوي گزارش شده اما وجود عفونت بروسال ملي تنسيس يـا وقـوع   

  .بيماري انسان روشن نيست

 : : : : پاكستانپاكستانپاكستانپاكستان •

بروسلوز گاوي ناشي از بروسالآبورتوس با ميزان بروز كم و پراكنده در پاكسـتان گـزارش   

اره ديگر گونه هاي بروسال و همچنين شـيوع بيمـاري در   شده است ، اطالعات دقيق درب

 .انسان وجود ندارد
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 ::::تركيه تركيه تركيه تركيه  •

  

 1989در سـال  . گـزارش گرديـد   1988و همكاران در سال  Aydinبروسلوز گاو توسط  

 1990در سـال  . درصد تخمين زده شد 56/3و در گاو  26/1ميزان شيوع در گوسفند و بز 

ايـن ميـزان    1991در سال . گزارش شد 2/1ر گاو و د 08/2اين ميزان شيوع در گوسفند 

در گاو به ثبـت   6/0در گوسفند و  48/1  1992در گاو و در سال  01/1در گوسفند  83/1

  .رسيد

 7 -5/7ميزان شيوع بروسلوز در گاو را  1997تا  1995بررسي نگران كننده طي سالهاي 

بروسال ملي تنسيس و  2يووار و از نمونه ها ب. درصد نشان داد 53 -58و در گوسفند و بز 

 2،  1ديگر بيووارهاي بروسال آبورتوس شامل بيووار . بروسال آبورتوس جدا گرديد 3بيووار 

همچنين بيووار يك بروسال ملي تنسـيس نيـز   . نيز جداسازي و شناسائي گرديدند 6و  4، 

  .جداسازي و گزارش گرديد

و  CFده با آزمايشات رزبنگال و گوسفند تست ش 32000گاو و  36000از   2000در سال 

درصد  9/2و بروسلوز گوسفند  78/34ميزان بروسلوز گاوي ) نمونه گيري تصادفي ( اليزا 

  .گزارش شد

  

 ::::عراق عراق عراق عراق  •

  

و گاو به بروسال آبورتـوس  % 15نشان داده شده آلودگي گوسفند به بروسال ملي تنسيس  

 1988در شـتر در سـال    وهمكـاران  Alani مي باشد و در يك مطالعه سرمي توسط % 3

سرو پوزيتيـو بودنـد گونـه هـاي      SATو   RBTدر% 7و % 2/17انجام گرفت به ترتيب 

هـر دو شـيوع داشـته و    )  3و  2بايوواريته هـاي  ( بروسالآبورتوس و بروسالملي تنسيس 

وضعيت . بزي به ثبت رسيده است/ ميزان بروز كم تا متوسط بروسلوز گاوي و گوسفندي 

  .بروسال و شيوع بروسلوز انساني روشن نيست ديگر گونه هاي
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 : : : : كويت كويت كويت كويت 

افزايش پيدا كرد و در  1989تا سال  1984از سال % 2/5به %  3تعداد راكتور ها در گاو از 

 1989و  1986به ترتيـب در سـال   % 6/6به % 1/11بيماري از  Incidenceگوسفند و بز 

سروپوزيتيو بروسلوز در شـتر   ميزان  1988و  1986، 1985كاهش پيدا كرد در سال هاي 

  گزارش گرديد%  7/7و % 8/14و % 6/14به ترتيب

پس از يك مراقبت ملي گسترده در نشخوار كنندگان كوچك مطالعه سرمي بـه   1997در 

بروسلوز انساني بعنوان مشكل عمده بهداشت عمومي در سـالهاي اخيـر در   . رسيد% 18/2

  .اين كشور مطرح مي باشد

 : : : : بحرين بحرين بحرين بحرين  •

  موجود نيست اطالعات

 : : : : قطر قطر قطر قطر  •

  .از كشور قطر از وضعيت بروسلوز اطالعاتي در دسترس نيست

  

 ::::عمان عمان عمان عمان  •

، در بز %  8در شتر  1998در اين كشور مطالعات سرولوژي ميزان بروسلوز را در سال  

در گوسفند گزارش نموده است و بروسال ملي تنسيس % 6/1درصد و  3/3، در گاو %  4/6

  .هاي بز و گاو جدا گرديده است و بروسال آبورتوس از گله

  

 ::::امارات متحده عربي امارات متحده عربي امارات متحده عربي امارات متحده عربي  •

نشـان داد كـه متوسـط ميـزان شـيوع       1989در اين كشور ، بررسي انجام شده در سال  

مي باشد %  5/1و در شتر %  4/14درصد و در گاو  4/5و در گوسفند % 4/6بروسلوز در بز 

 4/3ند، گاو و شتر به ترتيب نشان داده شد كه ميزان بروسلوز در بز ، گوسف 1990در سال 

درصد شترهاي مسابقه تيتر آنتي بادي  5/1 1994در سال . درصد مي باشد 2و  3/1،  2، 

درصد آنها تيتر كافي براي در نظر گـرفتن   0.76ضد بروسال آبورتوس داشته اند كه فقط 

  .آلودگي داشته اند
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        ::::فلسطين اشغاليفلسطين اشغاليفلسطين اشغاليفلسطين اشغالي •

بروسال ملـي   1988قبل از سال . شده استبروسال آبورتوس از گاو شيري و گوشتي جدا 

تنسيس بصورت انفرادي در گله هاي شيري مشاهده مي شد و مكـررا در گلـه هـاي بـا     

اولـين رخـداد در گلـه گـاو هـاي       1989در سال . شرايط نگهداري متراكم فراگير مي شد

  بروسال ملي تنسيس گزارش گرديد 3هلشتاين با بايوار 

عنوان يك مشكل در صنعت دامپروري اين كشور محسوب اكنون بروسال ملي تنسيس به 

 1995به دنبال اجراي برنامه كنترل بروسلوز در اين كشور شيوع بيماري در سال . ميگردد

  . گزارش گرديد%  3در گوسفند  1997و درسال % 3/4در گاو 

شـايعتر از گلـه هـاي شـيري يـا      ) نژاد بومي اصالح شـده  (  Baladiعفونت در گاوهاي 

 3و تا حد كمتري بايوواريته  2، 1در اكثر موارد ، بايوواريته هاي . ي اروپائي مي باشدگوشت

 6و  3بايوواريته هاي . بروسالملي تنسيس مسئــول بروسلوز گــاوهاي شيري بوده است

  Baladiبروسال آبورتوس نقـش غالـب را در گاوهـاي گوشـتي و     )  >%5(  1و ) <95%( 

بروسـالملي تنسـيس در گوسـفند و بـز شـايع بـوده ، و        3و  2،  1بايوواريته هاي . دارند

مورد بروسلوز انساني ، و تقريبـاً   60تا  50ساليانه حدود . بروسالسوئيس يافت نشده است

برنامـه كنتـرل هـر دو نـوع     . تمامي آنها ناشي از بروسالملي تنسيس ، گزارش مي شـود 

  .بزي درحال اجراست/ بروسلوز گاوي و گوسفندي

 ::::لبنانلبنانلبنانلبنان •

در يك برنامه سرولوژيكي محـدود كـه توسـط وزارت كشـاورزي لبنـان و در چنـد فـارم        

خصوصي انجام گرفت نشان داده شدكه اكثر فارم ها داراي عفونت بروسـالملي تنسـيس   

و در % 18ميباشند و در آخرين غربالگري نشان داده شـده ميـزان بـروز بيمـاري در گـاو      

عمـدتاً  ( در لبنان افزايش موارد انساني بروسلوز . ميباشد 1998در سال %2/9گوسفند وبز 

در سالهاي بعد از شروع جنگ داخلي و اشغال جنوب كشور ) ناشي از بروسالملي تنسيس 

اين افزايش درحدزيادي منـتج از كـاهش   . توسط رژيم اشغالگر قدس به ثبت رسيده است

بروسالسـوئيس  . ي باشدجمعيت گاو و اتكاء بيشتر به بز بعنوان منبع فرآورده هاي لبني م

  .نيز از لبنان گزارش شده اما ميزان شيوع آن ناشناخته است
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 ::::سوريهسوريهسوريهسوريه •

 86/2براسـاس نمونـه گيـري تصـادفي      1989شيوع بروسلوز در كشور سوريه در سـال    

در بعضـي منـاطق ميـزان شـيوع     . درصد در گوسفند گـزارش شـد   81/1درصد در گاو و 

  -1991در بررسي شيوع بروسلوز در سـالهاي  . درصد گزارش گرديد 83/7بروسلوز گاوي 

درصد در گوسفند و بز بسته به استانها گـزارش   4/1-5درصد در گاو و  2-8/7با   1990

و بر اين اساس تصميم گرفته شد كنترل بروسلوز با مايه كوبي دام ها بـا واكسـن   . گرديد

تا چهار برنامه در سه  1995سال  از شروع سال  20تا  15طي مدت  Rev1و  S19هاي 

بزي به ميزان بروز / ساله انجام گيرد در سوريه هر دو نوع بروسلوز گاوي و گوسفندي  5

بروسـالملي تنسـيس در برخـي     3و  2بايوواريته هاي . كم و پراكنده به ثبت رسيده است

  .نواحي شايع بوده و عفونت انساني غيرقابل اجتناب بنظر مي رسد

 ::::عربستان سعوديعربستان سعوديعربستان سعوديعربستان سعودي •

نه چند ميليون گوسفند و بز از كشورهاي افريقا ، هند و استراليا جهت مراسم واردات ساال

حج بروسلوز را در اين كشور غيرقابل كنترل نموده و تست غربال گري روي اين گله هـا  

همچنين بروسال ملي تنسـيس مهمتـرين عامـل بيمـاري در ايـن      . بندرت انجام مي شود

ميـزان آن در گوسـفند و بـز     1977تـا   1962كه طي سـالهاي  . كشور گزارش شده است

در منــاطق مختلــف ميــزان بروســلوز  1983گــزارش گرديــده اســت و در ســال % 6/11

گزارش شده است و در همين سال ميـزان بروسـلوز در   %  28و %  25، % 6/6گوسفندي 

 1986همچنين افزايش بروسلوز در سالهاي . گزارش شده است% 7/18و در گاو %  8شتر 

درصد در گاو طي سالهاي  7درصد به  0.7در گوسفند و بز و  26درصد به  7/5 از 1988تا 

نه هاي بروسالي جدا شده از گوسفند و بـز و گـاو و   .اخير گزارش شده است و تمامي گو

بروسال ملي تنسيس بوده اند در عربستان سعودي بروسلوز انسـاني بعنـوان     2شتر بيووار 

اخيـر مطـرح مـي باشـد اكثـر مـوارد ناشـي از         مشكل عمده بهداشت عمومي در سالهاي

بروسـال   6و  3بروسال ملي تنسيس بوده ، اما بايوواريتـه هـاي    3و  2،  1بايوواريته هاي 

احتمـاالً فـرآورده هـاي    . آبورتوس نيز از موارد انساني در عربستان سعودي جدا شده است

ژه نژادهـاي اروپـائي مـورد    لبني گوسفند و بز مسئول اكثريت موارد بوده ، اما گاوها و بوي

شتر نيز ممكن است از اهميت بومي منشاء . استفاده وسيع صنايع شير نيز آلوده مي باشند
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عدم شناسائي بموقع اين مشكل ، اجراي روشـهاي كنتـرل   . عفونت انسان برخوردار باشد

اخته موثر را در اين كشورها به تاخير انداخته و توسعه وضعيت نابهنجار را امكان پـذير سـ  

در مقياس محدودتر، مشـكالت مشـابهي نيـز در ديگـر كشـورهاي شـبه جزيـره        . است 

  .عربستان ، منجمله عمان و امارات متحده عربي ، وجود دارد

  

 : : : : جمهوري عربي يمنجمهوري عربي يمنجمهوري عربي يمنجمهوري عربي يمن •

نمونـه سـرم گوسـفند يمنـي توسـط       690نمونه سرم مربوط به بزهاي يمنـي و   538از  

ميزان شيوع بروسـلوز   SATو  CFTائيدي آزمايش غربالگري تست رزبنگال و آزمايش ت

 1985و همكاران  Hosie( درصد گزارش گرديد  6/0درصد و در گوسفندان  4/0در بزها 

درصد آنهـا راكتـور گـزارش     4/4بز و گوسفند وارداتي درآزمايشات سرولوژيك 183و از ) 

  . شده اند

وسـال ملـي تنسـيس در    بر 3و  2در اين كشور بروسال آبورتوس در گاو و بايوواريته هاي 

گوسفند و بز يافت شده ، انتشار و ميزان بروز عفونت بطور پراكنده گزارش شده و بروسلوز 

  .انساني غيرمتداول بنظر مي رسد

  

 ::::دولت خودگردان فلسطيندولت خودگردان فلسطيندولت خودگردان فلسطيندولت خودگردان فلسطين •

در كشور فلسطين بروسال ملي تنسيس مشكل اصلي بروسلوز انساني و گوسفندي مي  

 1999در سال . زان شيوع بروسلوز در دسترس نيستگزارشي از مي 1990باشد تا قبل از 

گله هاي گوسفند و بز آلوده و ميزان بروسلوز % 9/72بررسي هاي سرولوژي نشان داد كه 

راس گوسفند و 17000از  1990 - 1998مي باشد و طي سالهاي % 6/18گوسفندي 

ه هاي بعمل آمده كه در اين آزمايشات ميزان آلودگي گل RBTراس بز آزمايش  11000

درصد گزارش گرديده  7/7و ميزان بروسلوز در جمعيت گوسفند و بز %   56گوسفند و بز 

  .است
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 ::::مصرمصرمصرمصر •

ميزان شيوع هاي گزارش شده . بروسلوز در مصر گزارش گرديد  1939اولين بار در سال 

از يك مولف به مولف ديگر اختالف وجود دارد به طور مثال برابر گزارشات موجود ميزان 

  متفاوت مي باشد % 23تا % 5/16بيماري در گاو از شيوع 

  .توسط افراد مختلف از گاو جدا گرديد 1943بروسالآبورتوس در سال 

  . بروسال ملي تنسيس از گوسفند و بز و گاو جدا گرديد 1970تا سال 

بـروز  در گاو هاي فريزين مربوط به گاو داري هاي  بزرگ دولتـي   1960در جريان سال 

  .را نشان ميداد% 38االي بيماري رقم ب

كنترل بروسلوز با اجراي تست وكشتار و برقراري مراقبت و واكسيناسـيون   1981در سال 

و به دنبال اجراي برنامـه  1997شروع و در سال  RD S19حيوانات ماده جوان با واكسن 

و در گوسـفند بـه   /% 3و در گـاو مـيش   /% 85بيماري در گاو بـه    INCIDENCEفوق 

  .كاهش پيدا كرد% 17/8ر بز به و د%  78/1

Motassfer  راس دام با آزمـايش  13529در  1999و همكاران در سالCFT    توانسـتند

در % 35/3در بز % 8/2در گوسفند % 27/2در بوفالو % 65/3بيماري بروسلوز در گاو   بروز

  .در خوك را نشان دهند% 64/9و %  64/9شتر 

از شتر نر و ماده جدا  7ميش و گوسفند و بز و بيوار  از گاو وگاو 1بروسال آبورتوس بيووار 

  .شده است

 : : : : اريتره اريتره اريتره اريتره  •

Omar   گله كه بـه طـور تصـادفي از     64و در  2000و همكاران در يك مطالعه در سال

راس بود، نمونه سرم جمع  9گله انتخاب شده بود به طوريكه حد اقل حيوان گله  99بين 

مجددا آزمـايش و نشـان داده     CFTثبت ها با انجام و سرم م  RBTآوري ابتدا آزمايش 

  .را نشان داد) مثبت% 36(گله داراي آلودگي  64گله از  23شد 

پـرواالنس بيمـاري در گـاو و در     2000در تحقيق ديگر توسط همان دانشـمند در سـال   

به ازاء گله را نشـان داد و  % 9/35به ازاء راس به جمعيت و % 2/8شرايط پرورش متراكم 

بـه ازاء راس بـه   % 5يزان شيوع بيماري در شرايط وابسته به مراتع و روستايي همچنين م

به ازاء گله گزارش شده و همچنين در پرواالنس بيماري در گوسفند و بـز  % 30جمعيت و 
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موارد مثبت گزارش نگرديد در صورتيكه در سـاير   Crop- livestock areaو در شرايط 

  .گزارش گرديد% 8/3 و در بز ها% 4/1نقاط آلودگي گوسفند 

 ::::اردن اردن اردن اردن  •

تـا   1971در بز ها گزارش گرديد و از سـال   1971بروسال ملي تنسيس اولين بار در سال 

  .بز هاي كشور سروپوزيتيو بودند% 7 1973سال 

  نتايج زير حاصل گرديد 1995 -1992در تعيين پرواالنس بيماري بين سال هاي 

  رت گله ايبه صو% 7/47به صورت انفرادي و %  2/8گوسفند 

  به صورت گله اي %    5/25به صورت انفرادي و   %   7/3بز 

و يك  1ودونمونه بيوار  3نمونه بروسال ملي تنسيس بيووار  31نمونه آزمايش شده  36از 

و از دو بيوار جدا شده از گاو ترتيـب بيـوار يـك بروسـالملي       Strain Rev1نمونه بيووار

  .تنسيس مي باشد بروسال ملي 3تنسيس و ديگري بيوار 

 : : : : سوماليسوماليسوماليسومالي •

و همكـاران ميـزان    Werneryدر بررسي سرولوژيكي انجام شده توسـط   1979در سال 

درصد تعيين  MRT ،12درصد و در آزمايش  SAT 5/9 شيوع بروسلوز گاوي در آزمايش 

  .شده است

 ::::سودانسودانسودانسودان •

در  .بروسلوز در گاو ، گوسفند و بز در سراسر كشور بصورت انـدميك گسـترده مـي باشـد     

نفر شتر تك كوهانـه اعـم از نـر و مـاده ، در      1502ساله انجام شده بر روي  5تحقيقات 

 95/6 ± 55/1شيوع بروسـلوز   1990و همكاران در سال  Yagoubسنين مختلف توسط 

  در مـاده هـا بـوده    76/13 ±41/4درصد در نرهـا و   94/4 ±51/2درصد گزارش شد كه 

  .است 

به ترتيـب   1989تا  1985ساله طي سالهاي  5در بررسي آنتي بادي ضدبروسال آبورئوس 

  .تعيين گرديد 8.06و  5.75-9.32-5.03 -6.25

بروسال آبورتوس در شتر  3و همكاران براي اولين بار بيووار Agab توسط  1994در سال 

  .جداسازي و گزارش گرديد
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شـور  بروسـلوز در گـاو ، گوسـفند و بـز در سراسـر ك      1999در سال  Mantasserتوسط 

درصـد متغيـر    25تـا   2/14و ميزان شيوع در منـاطق مختلـف از   . اندميك گزارش گرديد

وخسارات اقتصادي ناشي از سقط حنين در اين كشور در اثر بروسلوز بسيار زياد مي . است

بروسال ملي تنسيس عامـل بروسـلوز گوسـفند و بـز      3باشد در گزارشات ثبت شده بيودار 

  .گزارش شده است

 ::::))))شوروي سابقشوروي سابقشوروي سابقشوروي سابق((((آسياي مركزي آسياي مركزي آسياي مركزي آسياي مركزي     هايهايهايهايجمهوريجمهوريجمهوريجمهوري •

بروسالملي تنسيس مشكل  3و  2،  1بزي ناشي از بايوواريته هاي / بروسلوز گوسفندي  

با ايـن وجـود ،   . عمده جمهوري هاي آسياي مركزي شوروي سابق در گذشته بوده است

بروسالملي تنسيس  Rev1بنظر مي رسد كه اجراي برنامه وسيع واكسيناسيون با واكسن 

 kolar,j,. Diagnosis and control. (. عي شيوع بيماري را كاهش داده استبحد وسي

of brucellosis in small ruminant, prev. vet. Med., 2,215, 1984   (  هنـوز

  .بروسال آبورتوس در برخي گله هاي گاو وجود دارد

  

 ::::قفقازقفقازقفقازقفقاز    جمهوريجمهوريجمهوريجمهوري •

ثبت نرسـيده اسـت امـا    عفونت بروسالسوئيس بعنوان مشكل عمده اي در اين ناحيه به  

آن در جوندگان جمهوري قفقاز وجودداشته و از اهميت بالقوه مخاطره براي  5بايوواريته  

  .بهداشت عمومي برخوردار است

  

 ::::مغولستانمغولستانمغولستانمغولستان •

با استفاده از  WHOدر مغولستان ، تا معرفي برنامه واكسيناسيون تحت نظر كارشناسان  

تنسيس مشكل عمده اي در گاو ، گوسفند ، ، بروسلوز ناشي از بروسالملي  Rev1واكسن 

بنظر مي رسد كه اين برنامـه شـيوع بيمـاري در    . بز ، شتر ، گاوميش و جوامع انساني بود

  حيوانات و انسان را كاهش داده ، اما كسب اطالعات دقيق از وضعيت جاري مشكل است 
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  ::::هندوستانهندوستانهندوستانهندوستان •

بروسـلوز  . ا متفـاوت اسـت   در هندوستان ، وضعيت بروسلوز بحد وسيعي در بين ايالت هـ 

بروسال آبورتوس اتفاق افتاده و در سرتاسر كشـور بـا    3گاوي عمدتاً ناشي از بايــوواريته 

) 1معموالً بوسيله بايوواريتـه ( موارد شيوع وسيع عفونت . ميزان كم پراكنده يافت مي شود

ملي تنسـيس  بروسال 2و  1بايوواريته هاي . در گله هاي نژاد اروپائي به ثبت رسيده است

در نواحي پرورش بــز وجود داشته و بنظر مي رسد كه مشكل ويژه اي را در برخي ايالت 

در چندين ايالت هند بروسالسوئيس در خوك گزارش شده . هاي جنوبي موجب مي گردد 

بروسالكنيس از سـگها در هنـدجنوبي جـدا شـده     . اما حد گسترش بيماري ناشناخته است

  .است

  ::::نپالنپالنپالنپال •

جزئيـات دقيـق انتشـار و    . ر نپال شايع بوده و سه گونه اصلي بروسال وجود داردبروسلوز د

 .شيوع بيماري انسان قابل دسترس نيست

 ::::بنگالدشبنگالدشبنگالدشبنگالدش •

با وجوديكه عفونت بروسال آبورتوس در گاوهاي بومي و بروسال ملي تنسيس در گوسفند  

  .گزارش شده اما اطالعات كمي موجود است

    

        سابقه  بيماري در ايرانسابقه  بيماري در ايرانسابقه  بيماري در ايرانسابقه  بيماري در ايران    

و تـا حـد    6،  3بايوواريته هـاي  . ر ايران ، بروسلوز مشكل عمده بهداشت عمومي استد

. نيز به ثبـت رسـيده اسـت    4و  2،  1در گاو شايع بوده ، و بايوواريته هاي  9و  5كمتري 

بروسالملي تنسيس در گوسفند و بز انتشار داشته و مسئول اكثر  3و  2،  1بايوواريته هاي 

بروسالسوئيس نيز در گذشته گزارش شده اما با توجه به . ي مي باشندموارد بروسلوز انسان

  .ديگر وجود ندارد  عدم پرورش خوك ، احتماالً

از كشت نمونه خـون بـه طـور     1311در ايران ، اولين بار عامل بيماري از انسان در سال 

رتيب از همزمان توسط انستيتو پاستور ايران و بيمارستان شوروي سابق و در حيوانات به ت
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و از خـوك در   1329،  از شير و جنين گوسفند و بز در سـال    1323جنين گاو در  سال  

  .توسط موسسه تحقيقات واكسن وسرم سازي رازي گزارش گرديد  1350سال  

در حال حاضر تنها دو گونه  بروسال ملي تنسيس  و  بروسال آبورتوس در ايران شايع مي 

بروسال آبورتوس تيپ هاي بومي  3لي تنسيس و بايو تايپ بروسال م 1سروتايپ  . (باشند 

 ).كشور هستند

و بروسـال ملـي تنسـيس از    ) جنين ماديان (در ايران بروسال آبورتوس از گاو ، بز و اسب 

گوسفند، بز ، گاو ، شتر ، سگ و انسان جدا شـده اسـت ولـي بيمـاري ناشـي از بروسـال       

كه  1323وابق بروسلوز دامي در ايران به سال س. آبورتوس در انسان به تاييد نرسيده است

در همين  1337درسال . بيماري در گاوهاي اطراف تهران تشخيص داده شده برمي گردد

وجـود بيمـاري در    1329در سـال  .درصد برآورد گرديـده اسـت   44مناطق ميزان آلودگي 

جهـت  گوسفندان اطراف اصفهان به اثبات رسـيد و متعاقـب آن اقـدامات دامپزشـكي در     

مبارزه با بيماري منجر به تصويب آئين نامه ريشه كني بروسلوز دامي توسط هيئت وزيران 

و با   30و  20  هاي در كشور در دهه  بروسلوز دامي  شدن  با شناخته. گرديد  1346در سال 

كشـور، روش هـا و     از منـاطق   اي  در پـاره   بـا بيمـاري    مبارزه  مختلف  روش هاي  اعمال

بـا    مبارزه  برنامه  قرار گرفت، تا اينكه  مورد ارزيابي  بيماري  كنترل  متعددي براي  هاي شيوه

          عنـوان   تحـت ) 1362ـ   66(  كشـاورزي   توسـعه   پنجسـاله   برنامـه   در قالب  بروسلوز دامي

وبه مورد   ، تصويب  تدوين» 1362136213621362        در سالدر سالدر سالدر سال        بروسلوز داميبروسلوز داميبروسلوز داميبروسلوز دامي        كنيكنيكنيكني    و ريشهو ريشهو ريشهو ريشه        كنترلكنترلكنترلكنترل        مليمليمليملي        پروژهپروژهپروژهپروژه «

كشور   دامي  بروسلوز در جمعيت  شيوع  از ميزان  يافتن  منظور آگاهيه ب. شد   تهاجراء گذاش

  كـل   ادارات  فنـي   پرسـنل   ، بـا اعـزام   73و  72  سالهاي  طي) گوسفند و بز و گاو روستائي(

 ،»  آمـاري   اصـول   برمبنـاي »   شـده   تعيـين   از پـيش   روسـتاهاي   به استان ها  دامپزشكي

  پـروژه   اجـراي   مدت  طي. شد   گاو ، گوسفند و بز بمورد اجرا گذاشته  يتاز جمع  خونگيري

ــز و   رأس 58999جمعــاً از   كشــور   مختلــف  گــاو در منــاطق  رأس 48286گوســفند و ب

 88/2 -+ 2/0  گوسـفند و بـز روسـتايي     بروسلوز در جمعيت  شيوع  ميزان .گرديد  خونگيري

  .صد برآورد گرديددر 16/1 -+ 5/0گاو   درصد و در جمعيت

گوسـفند و  (  دامي  بروسلوز در جمعيت  شيوع  ميزان  بررسيفوق به منظور   همچنين پروژه 

بروسلوز   شيوع  شدكه ميزان  مورد اجرا گذاشتهه ب مجدداً 1382  در سال)   بز و گاو روستائي
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  زمال(رديددرصد برآورد گ 3/1گاو   در جمعيتودرصد  1/2گوسفند و بز روستايي  در جمعيت

  مـذكور لحـاظ    پـروژه در هـا   اسـتان   و عشايري  كوچ  برون  دامي  جمعيت  كه  ذكر است  به

  .  )است  نگرديده

درصد  و  2الي  1/  8ميزان شيوع بيماري بروسلوز در حال حاضر در جمعيت گوسفند و بز 

بروسـلوز در   ميزان شيوع. در صد بر آورد ميگردد 1/1تا  1در جمعيت گاو روستائي حدود 

  .درصد تعيين گرديده است 2/0جمعيت گاو داري هاي صنعتي و نيمه صنعتي كمتر از 
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        برنامه ها و اقدامات مبارزه با بروسلوز توسط سازمان دامپزشكي كشوربرنامه ها و اقدامات مبارزه با بروسلوز توسط سازمان دامپزشكي كشوربرنامه ها و اقدامات مبارزه با بروسلوز توسط سازمان دامپزشكي كشوربرنامه ها و اقدامات مبارزه با بروسلوز توسط سازمان دامپزشكي كشور

از زماني كه بروسلوز در كشور تشخيص داده شد سازمان دامپزشكي بنا به وظيفه قـانوني  

تا كنـون اقـدامات گسـترده اي در     1337ن هارا شروع و از سال مبارزه با بيماري در كانو

دامهاي سبك و سنگين در هر برهه از زمان با توجه به وضعيت بيماري، شرايط دامداري 

و همچنين امكانات و بودجه اقدامات اساسي بكارگرفته كه ذيال اين به برنامـه هـا اشـاره    

  .گردد مي

هاي همسايه و تردد غيـر مجـاز دام و فـراورده     الزم به ذكر است شيوع بيماري در كشور

هاي دامي از منطقه كه همواره منشاء آلودگي بروسلوز بوده يكي از چـالش هـاي برنامـه    

  .هاي سازمان دامپزشكي است

   :باشد  برنامه هاي سازمان دامپزشكي در برهه هاي مختلف به قرار زير مي 

  

        ::::    1350135013501350لغايت لغايت لغايت لغايت     1337133713371337از سال از سال از سال از سال             ----1111

ا مبارزه با بروسلوز محدود به  گاوداري هاي اطـراف شـهر هـاي بـزرگ و     در اين سال ه

  :مبتني بر 

  . تشكيل پرونده براي هر يك از گاوداري ها. 1

 ).  MRT(برداشت نمونه شير و آزمايش حلقه اي شير . 2

 . نمونه گيري خون و آزمايش رزبنگال و اعزام دام هاي راكتور مثبت به كشتار گاه. 3

ماهه و گاو هاي بالغ سالم در گله و عالمتگذاري انها    6-8يون گوساله هاي واكسيناس. 4

 .بوده است

 

        ::::    1358135813581358لغايت لغايت لغايت لغايت     1351135113511351از سال از سال از سال از سال         ----2222

مبارزه با بروسلوز بر اساس قانون سازمان دامپزشـكي مصـوب خـرداد مـاه      1351از سال 

 .استوار گرديد  1346و آيين نامه اجرايي مصوب ريشه كني بيماري در سال  1350

 . تعيين منطقه ريشه كني و تهيه آمار، شناسايي وثبت دام هاي هر دامداري . 1

 .ماه  6در دام هاي باالي     C.F.Tو   S.A.Tتعيين معيار آزمايش . 2
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 .زيان واقعي دامدار % 75كشتار دام هاي راكتور و پرداخت غرامت بر اساس . 3

 .ار ضد عفوني اماكن و تكرار آزمايش هر سه ماه يكب. 4

 . با خالكوبي در گوش  S19ماهه  با واكسن  3-6واكسيناسيون گوساله هاي . 5

واكسينه نشده   S19واكسيناسيون گاو هاي بالغ غير واكسينه كه در سنين گوسالگي با . 6

  .و عالمت گذاري آنها 20/45بودند با واكسن 

 

        ::::    1362136213621362لغايت لغايت لغايت لغايت     1359135913591359از سالاز سالاز سالاز سال        - - - - 3333    

 ادامه ولي به علـت كـاهش فعاليـت هـا در طـي وقـوع       برنامه ها و اقدامات به روش باال

انقالب اسالمي طي مدت كوتاهي پس از آن در كار ها وقفه ايجـاد گرديـد بـه طوريكـه     

راس در سـال   77346راس و تعداد گوساله واكسـينه از   107348تعداد دام تست شده از 

كـرد و   درصـد كـاهش پيـدا     35و  40راس يعنـي   26967و 42935به ترتيب به  1356

  .نيز به داليل فني متوقف گرديد 20/45مصرف واكسن 

  

        : : : :     1367136713671367لغايت لغايت لغايت لغايت     1363136313631363از سالاز سالاز سالاز سال        ----4444

سازمان دامپزشكي كشور بـر مبنـاي پـروژه     1363با شروع برنامه پنجساله توسعه ازسال 

مبارزه با بروسلوز را ادامه داد و ) صنعتي و سنتي (هاي مصوب در دو بخش از دامداري ها 

ين دوره حركت بر اساس برنامه مصـوب بـوده بطوريكـه كليـه اقـدامات      از ويژگي هاي ا

سازمان دامپزشكي در قالب پروژه كنترل و ريشه كنـي بروسـلوز اجـرا گرديـد و عمليـات      

  . اجرايي از رشد خوبي بر خوردار گرديد

  

        ::::    1376137613761376لغايت لغايت لغايت لغايت     1368136813681368از سالاز سالاز سالاز سال        ----5555

ساله دوم بـا جـديت در ايـن    بدنبال اجراي برنامه پنجساله توسعه اول ، برنامه توسعه پنج

سال ها پيگيري و با احساس مسئوليت بيشتر موفقيـت چشـمگيري در كنتـرل بروسـلوز     

  :مهمترين شاخصه هاي اين دوره عبارت بود از . بدست آمد

  طرح اختصاصي با مجري و امكانات اختصاصي. 1

  مديريت واحد اجرا از مزرعه تاسطح ستاد. 2
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  ت پيگير يكپارچگي طرح و وجود مديري. 3

  :در اين دوره جمعيت دامي به دو گروه

شامل دامداري هاي صـنعتي، نيمـه صـنعتي، دام هـاي داراي چـراي اختصاصـي و       . الف

  .       همچنين دام هاي اطراف شهر ها و شهرك ها

  دامداري هاي روستايي و عشايري  .ب 

دوره بـه دليـل    همچنـين در ايـن  . تقسيم گرديد و براي هر گروه برنامه ويژه طراحي شد

كمتر بودن طول دوره ايمني از سن اقتصادي دام و احتمال شكست  ايمنـي در دام هـاي   

واكسينه، برنامه مشخص مورد مالحظه قرار و  براين اساس، طرح تحقيقاتي مورد مطالعه  

بطوريكه دستورالعمل و برنامه اجرايي مبارزه با بروسـلوز كـه در حـال حاضـر     . قرار گرفت

  .امات سازمان دامپزشكي بر عليه بيماري مي باشد پايه ريزي گرديدمبناي اقد

مبناي مبارزه بر شناسايي و كشتار دامهاي راكتور با شماره گـذاري دقيـق و   : در گروه الف

ثبت شماره ها وكنترل شماره دام ها در زمان تست و قرائت، واكسيناسيون دام هاي ماده 

در گوش گوساله ها و تكه بـرداري گـوش بـره و     خالكوبي(جوان با  انجام نشانه گذاري 

  . ، قرنطينه درون دامداري و رعايت مناسب اصول بهداشتي قرار گرفت )بزغاله

( مبنــاي مبــارزه بــر واكسيناســيون وســيع دام هــاي جــوان صــرفا مــاده  : در گــروه ب 

واكسيناسيون دام هاي نر كه عمال دركنترل بيماري نقشي نداشـت و صـرفا سـبب هـدر     

ن منابع مي گرديد حذف و در عوض پوشش واكسيناسيون دام هاي جوان به دو برابـر  رفت

، كشتار كليه دامهاي سقط جنين كرده به هرعلت با پرداخت غرامـت ،  ) افزايش پيدا كرد

  .تست و كشتار دام ها در كانون هاي آلوده با پرداخت غرامت، قرار گرفت

  

  :ت بود از مهمترين شاخص هاي موفقيت اين برنامه عبار

  .روند نزولي نسبت راكتور به تست در جمعيت تحت پوشش در گاو. 1

  . روند نزولي نسبت راكتور به تست در جمعيت تحت پوشش در گوسفند و بز. 2

  .روند نزولي تعداد مبتاليان به تب مالت در جمعيت انساني. 3
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        ::::    1386138613861386لغايت لغايت لغايت لغايت     1377137713771377ازسال ازسال ازسال ازسال         ----6666

نامه ادامه يافت ، هر چند عواملي سبب شد پـروژه بـا   عمليات مبارزه همچنان بر اساس بر

  :اولويت كمتري مورد توجه سازمان قرار گيرد اين عوامل شامل 

افزايش مسئوليت هاي سازمان دامپزشكي نظير پذيرش كنترل بهداشتي فراورده هاي . 1

  . خام دامي بدون تامين منابع اعتباري ، پرسنلي و امكانات اختصاصي

داشت و كنترل بيماري هاي آبزيان بدون تامين منابع اعتباري، پرسـنلي و  واگذاري به. 2

 .امكانات

 .  عدم امكان جذب نيرو. 3

 -، تب خونريزي دهنده كريمـه   BSEمراقبت از بيماري هاي نو ظهور و نوپديد نظير . 4

يماري كنگو ، انفلوانزاي طيور و صرف امكانات و اعتبارات زياد براي غلبه بر اين دسته از ب

 ها و مخاطرات بهداشتي 

 . پايين آمدن حساست ها بدليل كاهش آلودگي در دام و جمعيت انساني. 5

   

سبب شد پروژه از انسجام قبلي خارج و بعضي از بخش هاي پروژ همچنان ملي و بخـش  

عدم انسجام و عوامل ذكر شده بهمراه كمبود واكسـن  . ديگري به استان ها واگذار گرديد

منجر به افزايش ميزان آلودگي بويژه افزايش ) 1379 - 1383(از برنامه سال  در دوره اي

  . تعداد مبتاليان انساني گرديد 

سازمان دامپزشكي كشور با حساسيت موضوع تامين منابع بيشتر را دنبـال و  1384از سال 

در را اجرا و   86با تالش فراوان پروژه توسعه ايمني دام هاي روستاي و عشايري در سال 

سـال قبـل داراي نتـاج    % 200نيز ادامه يافت كـه ضـمن افـزايش عملكـرد تـا       87سال 

ارزشمندي در كاهش ميزام آلودگي در جمعيت دامي حساس و مبتاليان انساني گرديد كه 

  :  عبارتند از
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    سالسالسالسال تعداد مبتاليان انساني تب مالتتعداد مبتاليان انساني تب مالتتعداد مبتاليان انساني تب مالتتعداد مبتاليان انساني تب مالت

26853 83 

26551 84 

23549 85 

21114 86 

 

بـا توجـه بـه سياسـت هـاي اجرايـي سـازمان         1382موضوع كه از سال با توضيح اين  

دامپزشــكي كشــور برنامــه خــونگيري ، آزمــايش و كشــتار گوســفند و بــز لغــو و برنامــه 

  .جايگزين گرديد  REV1بز بالغ با واكسن دز كاهيده واكسيناسيون عمومي گوسفند و

در برنامه مبارزه بـا  ) وساله بره و بزغاله و گ( واكسيناسيون دام هاي جوان  1381تا سال 

 اضافه گرديدبرنامه  به واكسيناسيون دام هاي بالغ نيز 1382بروسلوز قرار داشته و از سال

  . د شتست و كشتار گوسفند و بز از برنامه حذف  و

  

        ::::    1394139413941394لغايت لغايت لغايت لغايت     1387138713871387ازسال ازسال ازسال ازسال         ----7777

و  1386شروع شده بود طي سـالهاي   1382برنامه واكسيناسيون فراگير دامها كه از سال 

به اوج خود رسيد و بدنبال آن به سبب پوشش خوب مايه كوبي در دامهـا و ايجـاد    1387

سرعت انتشـار بيمـاري در جمعيـت هـاي دامـي كنـد و        ،سطوح ايمني قابل قبول در دام

متعاقب ان شاهد كاهش بروز موارد انساني تب مالت بـه كمتـرين ميـزان خـود در سـال      

  .بوديم  1389

ل اين موفقيت در كنترل بروسلوز دامي و تب مالـت انسـاني دچـار وقفـه     اما به داليل ذي

گرديد كه نهايتاً منجر به كاهش سطح ايمني عليه بروسلوز در جمعيت گوسفند و بز و بـه  

  .تبع آن افزايش تب مالت انساني گرديد

وقوع سقط جنين هاي ناشناخته متعاقب مايه كوبي در برخي از استانها و شكايت هاي . 1

امداران از ادارات كل دامپزشكي استان هاي درگير، كه سـازمان دامپزشـكي اجبـاراً بـه     د
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 1388منظور بررسي هاي الزم عمليات مايه كوبي فراگير در دامهاي بالغ را طي سالهاي 

  .متوقف نمود 1389و 

و  1390شرايط نامناسب اقتصادي و كاهش شديد اعتبارات بخش دولتي طي سالهاي . 2

   1392و  1391

و  1390ايجاد بي انگيزگي در پرسنل بخش دولتي به سبب شرايط موجود طي سالهاي . 3

   .1392و  1391

  نامناسب بودن تعرفه هاي بخش خصوصي و كاهش كيفيت عملكرد اين بخش . 4

  .بيانگر اين موضوع مي باشد جدول زير

  

كـه بـا افـزايش نسـبي      1394تا  1391اما متعاقباً اقدامات مايه كوبي دامها طي سالهاي 

 1393در مقايسـه بـا سـال     94همراه بوده  سبب شد كه ميزان تب مالت انساني در سال 

  .كاهش يابد

 سالسالسالسال تعداد مبتاليان انساني تب مالتتعداد مبتاليان انساني تب مالتتعداد مبتاليان انساني تب مالتتعداد مبتاليان انساني تب مالت

17900179001790017900 87878787 

12685126851268512685 88888888 

11796117961179611796 89898989 

14128141281412814128 90909090 

15915159151591515915 91919191 

19092190921909219092 92929292 

20902209022090220902 93939393 

18518185181851818518 94949494 
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        ::::نقاط قوت ، قابليت ها و امكاناتنقاط قوت ، قابليت ها و امكاناتنقاط قوت ، قابليت ها و امكاناتنقاط قوت ، قابليت ها و امكانات    - - - - 8888

  تامين بهداشت دام و فراورده هاي دامي . 1

  كمك به تامين بهداشت همگاني از طريق كنترل بروسلوز. 2

  كمك به نيروي كار انساني از طريق پيشگيري از ابتال به بيماري . 3

  كمك به افزايش توليد شير و فرآورده هاي دامي واقتصاد دامپروري       .4

  ي طي پنج برنامه هاي پنجساله توسعهكنترل بيماري در دامداري هاي صنعت. 5

وجود مراكز تشخيصي مانند مركز تشخيص و آزمايشگاه كنترل دارو و مواد بيولوژيك و .6

  آزمايشگاههاي مراكز استان ها

 1385در صد زيان واقعي از سال 75پرداخت غرامت دام هاي راكتور بر مبناي . 7

  ر امر مبارزه با بروسلوزامكان استفاده از پتانسيل اجرائي بخش خصوصي د.8

نفر در سال  11796به  1368نفر در سال 90000كاهش بروز موارد انساني تب مالت از .9

1389.  

 

        ::::ها و تنگناهاها و تنگناهاها و تنگناهاها و تنگناهانقاط ضعف، محدوديتنقاط ضعف، محدوديتنقاط ضعف، محدوديتنقاط ضعف، محدوديت. . . . 9999

كمبود اعتبارات و امكانات طي ساليان گذشته متناسب با برنامه هـا و حجـم عمليـات    . 1

  .مورد نياز

  .تحقيقاتي ضعف طرح ها وپروژه هاي . 2

 Shelfبهنگام نبودن توليد واكسن ها و مواد بيولوژيك در داخل كشور وكوتـاه بـودن   . 3

Life واكسن هاي مورد استفاده در مبارزه با بيماري.  

  .نا كار آمدي ضد عفوني اماكن دامي در شرايط روستائي و عشايري. 4

و عدم وجود انگيزه هاي  نبود سيستم تشويق و تنبيه در موفقيت ها و عدم موفقيت ها. 5

  . مادي براي كاركنان بروسلوز در مقايسه با ساير خدمات دامپزشكي

عدم وجود آزمايشگاه مرجع بروسلوز در مركز تشخيص و آزمايشگاه كنترل دارو و مواد . 6

ــازي انجــام آزمايشــات تشخيصــي     ــتاندارد س ــوددر اس ــاي موج ــايي ه ــك نارس بيولوژي

مشكالت موجود در تست و ارزيابي واكسن هـا و  . كشور بروسلوزدرآزمايشگاههاي سراسر

مواد بيولوژيك مورد استفاده مانند عدم وجود آزمايشگاه مرجـع ملـي در سـاختار سـازمان     
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دامپزشكي كشور و يا موانع موجود در ارسال نمونـه هـا بـه آزمايشـگاههاي مرجـع بـين       

  .المللي

ز وعـدم تشـكيل سـاختار و    كم اهميت شمردن برنامه كنتـرل و ريشـه كنـي بروسـلو    . 7

  .سازماندهي پرسنل مبارزه با بروسلوز بر مبناي آئين نامه اجرائي ريشه كني بروسلوز

 .عدم وجود آمار صحيح از جمعيت وپراكندگي دام كشور. 8

 .تردد و نقل وانتقال غير مجاز دام در سطح كشور.  9

و كمبـود جـدي نيـروي     ريزش و باز نشستگي تعداد زيادي از نيروي انساني سازمان. 10

 .انساني در ارتباط با اعمال وظائف حاكميتي

  مختص طرحعدم و جود تمركز در بكارگيري پرسنل ، امكانات و اعتبارات . 11

  .عدم وجود مجري اختصاصي . 12

  

        ::::فرصت هافرصت هافرصت هافرصت ها....10101010

بـه  WHO،FAO  ، OIEبكارگيري دستورالعمل هاي سازمان هاي بين المللي نظيـر  . 1

 .مبارزه با بروسلوز  GUIDE LINEعنوان 

 .استفاده از تجارب كشور هاي ديگر. 2

و آئين نامه هاي اجرائي  1350وجود قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب خرداد ماه . 3

  .مبارزه با بيماري هاي دامي، به عنوان پشتوانه قانوني 

 .وجود نسبي هماهنگي  بين بخشي . 4

 .براي پايش و مراقبت بيماري) GIS( وجود سامانه اطالعات جغرافيايي. 5

 .وجود مركز سازنده واكسن و مواد بيولوژيك در داخل كشور. 6

 .وجود مراكز تحقيقاتي ودانشگاهي در استانهاي بزرگ كشور. 7

ايريبـا سـاخت   (  RB51استفاده از واكسن هاي جديد در امر مبارزه با بروسـلوز ماننـد   . 8

 .)موسسه رازي

 .زشكي در سال هاي اخير و امكان مشاركت آنهارشد بخش خصوصي دامپ. 9

  .راس گاو اصيل ونگهداري در شرايط صنعتي 750000وجود حدود.  10
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        ::::تهديد ها ، موانع و آسيب پذيري ها تهديد ها ، موانع و آسيب پذيري ها تهديد ها ، موانع و آسيب پذيري ها تهديد ها ، موانع و آسيب پذيري ها . . . . 11111111

شرايط بدوي نگهداري گوسفند و بز در كليـه نقـاط كشـور از جملـه وجـود عشـاير و       . 1

 )شوردر صد گوسفند و بز ك20-30(دامداران كوچ رو 

ميليون راس گاو وگاوميش در روستاها و پراكندگي آنها در نزديك بـه   6وجود بيش از . 2

 واحد اپيدميولوژيك 60000

 عدم وجود سيستم شناسائي دامها ي روستائي و عشايري. 3

ضعف ياعدم وجود سيستم قرنطينه و كنترل تردد وحمل و نقـل دام و فـرآورده هـاي    . 4

 سر كشور دامي درمناطق مرزي و سرا

وجود مرز هاي طوالني و خاكي  فاقد كنترل با كشور هاي داراي شـرايط بهداشـتي و   . 5

 دامپزشكي  ضعيف 

 آلودگي دام هاي كشور هاي همسايه به بروسلوز. 6

 تردد و قاچاق دام از كشورهاي همجوار . 7

  پايين بودن اطالعات و سطح آگاهي هاي عمومي و بهداشتي دامداران. 8
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        10101010ز و سازمان جهاني بهداشت دام ز و سازمان جهاني بهداشت دام ز و سازمان جهاني بهداشت دام ز و سازمان جهاني بهداشت دام بروسلوبروسلوبروسلوبروسلو

  :بروسال  11عفونت

به حالتي اطالق مي شود كه كه جنس بروسال از يك نمونه ي حيواني جدا شده  •

  باشد

  :و يا اينكه 

بروسلوز  12ارتباط اپيدميولوژيكي با يك مورد، نتايج مثبت آزمايشگاهيعالوه بر  •

 .وجود داشته باشد 

  

        ضد عفوني كردن در كنترل بروسلوز ضد عفوني كردن در كنترل بروسلوز ضد عفوني كردن در كنترل بروسلوز ضد عفوني كردن در كنترل بروسلوز 

امل بروسلوز توسط اغلب ضد عفوني كننده ها غير فعال مي شود، ضد عفوني كننده ع

 و ، ضد عفوني كننده هاي فنلي% 70هايي از جمله محلولهاي هيپوكلريت، اتانول 

براي ضد  .مي باشندمناسب  بروسال محيط هاي آلوده بهفرمالدئيد براي ضد عفوني 

مي توان استفاده % 2و محلول فرمالدئيد % 2.5عفوني كردن سطوح از سديم هيپوكلريت 

  . كرد

        كاالهاي ايمن و فاقد مخاطره از نظر بروسلوزكاالهاي ايمن و فاقد مخاطره از نظر بروسلوزكاالهاي ايمن و فاقد مخاطره از نظر بروسلوزكاالهاي ايمن و فاقد مخاطره از نظر بروسلوز 

در زمان صدور مجوز صرفنظر از وضعيت بروسلوز در كشور مبدا و يا مبدا دام در هر 

  :محلي  براي كاالهاي مشروحه ذيل  

راتيروييد و ، مغز و طناب نخاعي، دستگاه گوارش، تيموس، تيروئيد  و غدد پاگوشت •

 مشتقات آنها 

 پوست حيوانات سبك و سنگين عمل آوري شده با نمك  •

  ژالتين، كالژن، چربي و پودر گوشت و پودر استخوان  •

  دامپزشكي نبايستي شرايطي براي بروسلوز مطالبه كند

  

                                                           

10. World organization for animal health (OIE). 

11. Infection.  

12. Case.  
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        كشور يا منطقه ي پاك از عفونت به بروسلوز گاوي بدون واكسيناسيون كشور يا منطقه ي پاك از عفونت به بروسلوز گاوي بدون واكسيناسيون كشور يا منطقه ي پاك از عفونت به بروسلوز گاوي بدون واكسيناسيون كشور يا منطقه ي پاك از عفونت به بروسلوز گاوي بدون واكسيناسيون 

از عفونت به بروسلوز اطالق مي شود كه داراي شرايط زير  به كشور يا منطقه اي پاك

  :باشد 

  

 .بوده باشد 13آلودگي به بروسال در كشور اخطار كردني •

كشور يا منطقه ثبت  14در طي سه سال گذشته موردي از بروسلوز در گاوسانان •

 . نشده باشد

در سه سال گذشته بطور منظم و سيستماتيك گله ها تست شده باشند و در  •

گله هاي گاوسانان  كشور يا منقطه % 99.9گله هاي كشور كه اين گله ها % 99.8

  .را تشكيل داده باشند نتايج آزمايشگاهي منفي بوده باشند

براي تشخيص سريع و بموقع بروسلوز در گاوسانان معيارهاي كنترلي منظم و  •

آزمايشگاه سيستماتيك از جمله نمونه برداري منظم  از موارد سقط و ارسال آنها به 

 . وجود داشته باشد

در طي سه سال گذشته هيچ گونه از گاوسانان عليه بروسلوز واكسينه نشده باشند،  •

از زمان قطع واكسيناسيون حداقل سه سال سپري شده باشد و در طي سه سال 

 . گذشته دامهاي واكسينه شده عليه بروسلوز وارد كشور نشده باشند

        

                                                           

13 -Notifiable. 

14- Bovidae.  
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        ونت به بروسلوز گاوي همراه با واكسيناسيونونت به بروسلوز گاوي همراه با واكسيناسيونونت به بروسلوز گاوي همراه با واكسيناسيونونت به بروسلوز گاوي همراه با واكسيناسيونكشور يا منطقه ي پاك از عفكشور يا منطقه ي پاك از عفكشور يا منطقه ي پاك از عفكشور يا منطقه ي پاك از عف

به كشور يا منطقه اي پاك از عفونت به بروسلوز اطالق مي شود كه داراي شرايط زير 

  :باشد 

  

 .آلودگي به بروسال در كشور اخطار كردني بوده باشد •

در طي سه سال گذشته موردي از بروسلوز در گاوسانان كشور يا منطقه ثبت نشده  •

 . باشد

سال گذشته بطور منظم و سيستماتيك گله ها تست شده باشند و در  در سه •

گله هاي گاوسانان  كشور يا منقطه % 99.9گله هاي كشور كه اين گله ها % 99.8

 را تشكيل داده باشند نتايج آزمايشگاهي منفي بوده باشند 

براي تشخيص سريع و بموقع بروسلوز در گاوسانان معيارهاي كنترلي منظم و  •

اتيك از جمله نمونه برداري منظم  از موارد سقط و ارسال آنها به آزمايشگاه سيستم

 . وجود داشته باشد

گاوسانان و مواد ژنتيكي وارد شده به كشور بر اساس توصيه هاي كتاب كد  •

اين كتاب وارد   8.4.16و   8.4.187سازمان جهاني بهداشت دام و رعايت مواد 

 . كشور شده باشند
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        قه ي پاك از آلودگي به بروسال در گوسفند و بز بدون واكسيناسيون قه ي پاك از آلودگي به بروسال در گوسفند و بز بدون واكسيناسيون قه ي پاك از آلودگي به بروسال در گوسفند و بز بدون واكسيناسيون قه ي پاك از آلودگي به بروسال در گوسفند و بز بدون واكسيناسيون كشور يا منطكشور يا منطكشور يا منطكشور يا منط

  :به كشور يا منطقه اي اطالق مي شود كه 

  

 . آلودگي به بروسال در گوسفند و بز در كل كشور اخطار كردني باشد •

 .در طي سه سال گذشته موردي از آلودگي به بروسال ثبت نشده باشد •

گذشته در كشور و يا منطقه وجود  تست منظم و سيستماتيك در طي سه سال •

گله ها كه در %  99.8داشته باشد و نتايج آن دال بر اين باشد كه حداقل در 

 . مورد مثبتي ثبت نشده باشد ،كل گله هاي كشور باشد%  99.9برگيرنده 

معيارهاي كنترلي بطور منظم براي گزارش سريع در خصوص تعيين آلودگي با  •

از جمله حداقل هاي كنترلي؛ نمونه . ود داشته باشدبروسال در گوسفند و بز وج

برداري منظم و سيستماتيك از موارد سقط و ارسال آنها به آزمايشگاه براي 

 . تشخيص مي باشد

در طي سه سال گذشته هيچ بز و گوسفندي عليه بروسلوز واكسينه نشده باشد و  •

 . گوسفند و بز واكسينه نيز وارد منطقه و يا كشور نشده باشد

گوسفند و بز و مواد ژنتيك وارد شده به كشور يا منطقه با رعايت توصيه هاي  •

كتاب كد سازمان جهاني بهداشت دام    8.4.18و   8.4.16و  8.4.14 مندرج در مواد 

 . وارد شده باشند
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        كشور يا منطقه ي پاك از آلودگي به بروسال در گوسفند و بز با واكسيناسيون كشور يا منطقه ي پاك از آلودگي به بروسال در گوسفند و بز با واكسيناسيون كشور يا منطقه ي پاك از آلودگي به بروسال در گوسفند و بز با واكسيناسيون كشور يا منطقه ي پاك از آلودگي به بروسال در گوسفند و بز با واكسيناسيون 

  :اطالق مي شود كه  به كشور يا منطقه اي

  

 . آلودگي به بروسال در گوسفند و بز در كل كشور اخطار كردني باشد •

 .در طي سه سال گذشته موردي از آلودگي به بروسال ثبت نشده باشد •

تست منظم و سيستماتيك در طي سه سال گذشته در كشور و يا منطقه وجود  •

گله ها كه در   %99.8داشته باشد و نتايج آن دال بر اين باشد كه حداقل در 

 . كل گله هاي كشور باشد مورد مثبتي ثبت نشده باشد% 99.9برگيرنده 

معيارهاي كنترلي بطور منظم براي گزارش سريع در خصوص تعيين آلودگي به  •

از جمله حداقل هاي كنترلي؛ نمونه . بروسال در گوسفند و بز وجود داشته باشد

و ارسال آنها به آزمايشگاه براي  برداري منظم و سيستماتيك از موارد سقط

 . تشخيص مي باشد

در طي سه سال گذشته هيچ بز و گوسفندي بر عليه بروسلوز واكسينه نشده باشند  •

 . و گوسفند و بز واكسينه وارد منطقه و يا كشور نشده باشد

گوسفند و بز و مواد ژنتيكي وارد شده به كشور يا منطقه با رعايت توصيه هاي  •

كتاب كد سازمان جهاني بهداشت دام    8.4.18و   8.4.16و  8.4.14 اد مندرج در مو

  . وارد شده باشند

 .گوسفند و بزهاي واكسينه شده بايستي بطور دائم تعيين هويت شده باشند  •
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        15151515كشور يا منطقه ي پاك از آلودگي با بروسال در شتر سانانكشور يا منطقه ي پاك از آلودگي با بروسال در شتر سانانكشور يا منطقه ي پاك از آلودگي با بروسال در شتر سانانكشور يا منطقه ي پاك از آلودگي با بروسال در شتر سانان

  :به كشور يا منطقه اي اطالق مي شود كه 

  

 . وسال در كل دامهاي در كل كشور اخطار كردني باشدآلودگي به بر •

 .در طي سه سال گذشته موردي از آلودگي به بروسال در شترسانان ثبت نشده باشد •

تست منظم و سيستماتيك در طي سه سال گذشته در كشور و يا منطقه وجود  •

گله ها كه در   %99.8داشته باشد و نتايج آن دال بر اين باشد كه حداقل در 

 . كل گله هاي شتركشور باشد مورد مثبتي ثبت نشده باشد% 99.9گيرنده بر

معيارهاي كنترلي بطور منظم براي گزارش سريع در خصوص تعيين آلودگي به  •

بروسال در شتر وجود داشته باشد و از جمله حداقل هاي كنترلي؛ نمونه برداري 

براي تشخيص مي  منظم و سيستماتيك از موارد سقط و ارسال آنها به آزمايشگاه

 . باشد

در طي سه سال گذشته هيچ شتري عليه بروسلوز واكسينه نشده باشند و همچنين  •

 . شتر واكسينه وارد منطقه و يا كشور نشده باشد

شتر و مواد ژنتيكي وارد شده به كشور يا منطقه با رعايت توصيه هاي مندرج در  •

جهاني بهداشت دام  وارد كتاب كد سازمان   8.4.18و   8.4.16و  8.4.14 مواد 

  .شده باشند

        

                                                           

15 -Camelidae. 
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بدون بدون بدون بدون گله ي پاك از آلودگي به بروسال در گاو، گوسفند و بز ، شتر يا گوزن سانان گله ي پاك از آلودگي به بروسال در گاو، گوسفند و بز ، شتر يا گوزن سانان گله ي پاك از آلودگي به بروسال در گاو، گوسفند و بز ، شتر يا گوزن سانان گله ي پاك از آلودگي به بروسال در گاو، گوسفند و بز ، شتر يا گوزن سانان 

        واكسيناسيونواكسيناسيونواكسيناسيونواكسيناسيون

  :به گله اي اطالق مي شود كه داراي شرايط زير باشد 

در كشور يا منطقه اي واقع شده باشد كه  بدون واكسيناسيون از آلودگي به  •

  .بروسال پاك باشد

  

و يا اينكه؛  در كشور يا منطقه اي واقع شده باشد كه  بدون واكسيناسيون از  •

آلودگي به بروسال پاك بوده و توسط دامپزشكي دولتي تاييد شده باشد كه طي 

  .سه سال گذشته گله واكسينه نشده است

  

  :و يا اينكه گله داراي شرايط زير باشد

  

 .ر اخطار كردني باشدآلودگي به بروسال در كل دامهاي در كل كشو •

 .دامهاي گله در سه سال گذشته عليه بروسلوز واكسينه نشده باشند •

 .موردي از بيماري طي سال گذشته در گله تشخيص داده نشده باشد •

نتايج آزمايشگاهي نمونه هاي دامهاي داراي عالئم باليني مشكوك به بروسلوز  •

 . منفي بوده باشد

بروسال در ساير گله هاي همان واحد  طي سال گذشته شاهدي دال بر عفونت •

وجود نداشته باشد يا اينكه معيارهاي الزم براي جلوگيري از انتقال عفونت به 

 . داخل گله  اعمال شده باشد

دو تست متوالي بر روي تمام دامهاي موجود در گله كه به بلوغ جنسي  رسيده اند  •

سه ماه بعد از كشتار آخرين  تست اول حداكثر. انجام  و نتيجه آنها منفي بوده باشد

ماه بعد از تست اول انجام شده  12مورد و تست دوم حداقل شش ماه و حداكثر 

 .  باشد
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گله ي پاك از آلودگي به بروسال در گاو، گوسفند و بز ، شتر يا گوزن سانان با گله ي پاك از آلودگي به بروسال در گاو، گوسفند و بز ، شتر يا گوزن سانان با گله ي پاك از آلودگي به بروسال در گاو، گوسفند و بز ، شتر يا گوزن سانان با گله ي پاك از آلودگي به بروسال در گاو، گوسفند و بز ، شتر يا گوزن سانان با 

        واكسيناسيون واكسيناسيون واكسيناسيون واكسيناسيون 

  :به گله اي اطالق مي شود كه داراي شرايط زير باشد 

نطقه پاك از بروسال با واكسيناسيون  واقع شده و به تاييد دامپزشكي گله در كشور يا م

  : و يا اينكه داراي شرايط زير باشد، كشور رسيده باشد

  

 .آلودگي به بروسال در كل دامهاي در كل كشور اخطار كردني باشد •

 .حيوانات در دسته بندي هاي مربوطه به طور دائم واكسينه  شده اند •

 .سال گذشته در گله تشخيص داده نشده باشدموردي از بيماري طي  •

نتايج آزمايشگاهي نمونه هاي دامهاي داراي عالئم باليني مشكوك به بروسلوز،  •

 . منفي بوده باشد

در سال گذشته شاهدي دال بر عفونت بروسال در ساير گله هاي همان واحد وجود  •

فونت به داخل گله  نداشته باشد يا اينكه معيارهاي الزم براي جلوگيري از انتقال ع

 . اعمال شده باشد

دو تست متوالي بر روي تمام دامهاي موجود در گله كه به بلوغ جنسي  رسيده اند  •

تست اول حداكثر سه ماه بعد از كشتار آخرين . انجام  و نتيجه آنها منفي بوده باشد

ماه بعد از تست اول انجام شده  12مورد و تست دوم حداقل شش ماه و حداكثر 

 .  شدبا

توصيه هاي بهداشتي براي واردات گاو، گوسفند، بز شتر و گوزن به منظور پرورش و يا توصيه هاي بهداشتي براي واردات گاو، گوسفند، بز شتر و گوزن به منظور پرورش و يا توصيه هاي بهداشتي براي واردات گاو، گوسفند، بز شتر و گوزن به منظور پرورش و يا توصيه هاي بهداشتي براي واردات گاو، گوسفند، بز شتر و گوزن به منظور پرورش و يا 

   مولدمولدمولدمولد

دامپزشكي كشور وارد كننده بايستي گواهي بهداشت بين المللي كه موارد زير را 

  :تاييد كرده باشد مطالبه نمايد

 عالئم باليني عفونت به بروسال را در روز حمل نشان نداده باشد •

 اي فراهم شده است كه  از گله •

o از مبدا يك كشور يا يك منطقه ي پاك از بروسال بوده باشد 

  و يا اينكه
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از گله اي كه شرايط يك گله ي پاك را داشته تهيه شده باشد و تمامي دامهايي  •

كه به بلوغ جنسي رسيده اند سي روز قبل از حمل تست شده اند و نتيجه آنها 

 منفي بوده باشد 

  و يا اينكه 

 :شرايط زير باشد  واجد گله مذكورشده باشند ناز گله پاك از بروسال تهيه نانچه چ •

o در مدت يك سال قبل از حمل موردي از بروسلوز در آنها ثبت نشده باشد.  

o  دامها بمدت سي روز قبل از حمل جدا شده باشند و تمامي آنها نمونه برداري و

يي كه زايمان كرده اند تست بايستي نتيجه آنها منفي بوده باشد، در رابطه با دامها

   .سي روز بعد از زايمان انجام و نتيجه آنها منفي بوده باشد
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            16161616توصيه هاي بهداشتي براي واردات اسپرمتوصيه هاي بهداشتي براي واردات اسپرمتوصيه هاي بهداشتي براي واردات اسپرمتوصيه هاي بهداشتي براي واردات اسپرم
 

دامپزشكي كشور وارد كننده بايستي گواهي بهداشت بين المللي كه موارد زير را تاييد 

  :كرده باشد مطالبه نمايد
 

ژاد دام  در زمان جمع آوري اسپرم عالئم  مركز اصالح ن دامهاي مولد موجود در •

  .باليني  مرتبط با بروسلوز نشان نداده باشند

ژاد دام  بر عليه بروسلوز واكسينه نشده باشند  دامهاي مولد موجود در مركز اصالح ن •

كتاب كد  4.5ژاد دام  كه بر اساس بخش  و همچنين در يك در مركز اصالح ن

OIE اشد، نگهداري شده باشند و همچنين اسپرم بر اساس ساخته شده ب

  .جمع آوري و فرآوري شده باشد OIEكتاب كد  4.6دستورالعمل مندرج در بخش 

  و يا اينكه 

در يك گله ي پاك از بروسلوز نگهداري شده باشند و هر شش ماه يكبار براي  •

 4.5.3ساس مواد آلودگي به بروسال تست و نتايج انها منفي بوده باشد و اسپرم بر ا

جمع آوري فرآوري و نگهداري شده  OIEكتاب كد  4.6.7و  4.5.6و  4.5.5و 

 باشند 

 

 

        توصيه هاي بهداشتي براي واردات جنينتوصيه هاي بهداشتي براي واردات جنينتوصيه هاي بهداشتي براي واردات جنينتوصيه هاي بهداشتي براي واردات جنين

دامپزشكي كشور وارد كننده بايستي گواهي بهداشت بين المللي كه موارد زير را تاييد 

  :كرده باشد مطالبه نمايد

  

جنين عالئم باليني مرتبط  بروسلوز را نشان نداده وز جمع آوري ردامهاي مولد در  .1

   .باشند

  

                                                           

16. Semen.  
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 در طي سه سال گذشته عليه بروسلوز واكسينه نشده باشند و مولد دامهاي  .2

 

  .در گله ي پاك از بروسلوز نگهداري شده باشند: يا اينكه 

  

  .هر شش ماه يكبار تست و نتيجه آنها منفي بوده باشد .3

جمع آوري،  OIEكتاب كد  4.9و  4.7در بخش  بر اساس ضوابط مندرج ها جنين .4

  .فرآوري و نگهداري شده باشند

 

        توصيه هاي بهداشتي براي واردات گوشت و فرآورده هاي گوشتي توصيه هاي بهداشتي براي واردات گوشت و فرآورده هاي گوشتي توصيه هاي بهداشتي براي واردات گوشت و فرآورده هاي گوشتي توصيه هاي بهداشتي براي واردات گوشت و فرآورده هاي گوشتي 

دامپزشكي كشور وارد كننده بايستي گواهي بهداشت بين المللي كه موارد زير را تاييد 

  :كرده باشد مطالبه نمايد

  

مورد تاييد دامپزشكي كشور مبدا  قبل و بعد كشتار دامها در كشتارگاهاي مجاز و  •

 : بازرسي شده باشند منوط به اينكه 

 دامها از كشور و يا منطقه پاك از بروسلوز فراهم شده باشند  •

  : و يا اينكه

 ازگله پاك از بروسلوز تهيه شده باشند  •

  و يا اينكه 

  دامهاي حذفي برنامه ريشه كني بروسلوز نبوده باشند  •

        

   اي بهداشتي براي واردات شير و فرآورده هاي لبنياي بهداشتي براي واردات شير و فرآورده هاي لبنياي بهداشتي براي واردات شير و فرآورده هاي لبنياي بهداشتي براي واردات شير و فرآورده هاي لبنيتوصيه هتوصيه هتوصيه هتوصيه ه

  

دامپزشكي كشور وارد كننده بايستي گواهي بهداشت بين المللي كه موارد زير را 

  :تاييد كرده باشد مطالبه نمايد

شير و فرآورده هاب لبني از كشور، منطقه و يا گله ي پاك از بروسلوز جمع آوري  •

 شده باشد 
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  :و يا اينكه 

 باشند ورده هاي لبني بصورت پاستوريزه تهيه شدهشير و فرآ •

 و يا اينكه

بر اساس معيارهاي كنترلي متناسب با آيين كار بهداشت شير و فراورده هاي لبني  •

  .كدكس اليمانتاريوس تهيه شده باشد

  

        توصيه هاي بهداشتي براي واردات مو و پشم توصيه هاي بهداشتي براي واردات مو و پشم توصيه هاي بهداشتي براي واردات مو و پشم توصيه هاي بهداشتي براي واردات مو و پشم 

للي كه موارد زير را تاييد دامپزشكي كشور وارد كننده بايستي گواهي بهداشت بين الم

  :كرده باشد مطالبه نمايد

  

از دامهايي كه در قالب برنامه ريشه كني بيماري بروسلوز حذف شده اند تهيه نشده  •

 باشند

 و يا اينكه  

   .براي اطمينان از غير فعال شدن بروسال محموله ضد عفوني شده باشد •
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        خورشيدي خورشيدي خورشيدي خورشيدي     1394139413941394كشور تا سال كشور تا سال كشور تا سال كشور تا سال برنامه ي كنترل بروسلوز سازمان دامپزشكي برنامه ي كنترل بروسلوز سازمان دامپزشكي برنامه ي كنترل بروسلوز سازمان دامپزشكي برنامه ي كنترل بروسلوز سازمان دامپزشكي اساس اساس اساس اساس 

        

  :واكسيناسيون .1

i. واكسن با ماهه 4-12 ماده هاي گوساله در واكسيناسيون  FdRB51  

ii. واكسن با بالغ ماده گاوهاي واكسيناسيون RdRB51 

iii. از قبل ماه يك تا ماهگي 3 از دهما هاي بزغاله و بره واكسيناسيون 

  FdRev1  واكسن با  طبيعي جفتگيري

iv. واكسن با بالغ ماده بز و دگوسفن واكسيناسيون RdRev1   

 تست و كشتار و پرداخت غرامت در گاوداريهاي صنعتي  .2

 آموزش و ترويج .3

 رعايت مقررات بهداشتي و ضوابط قرنطينه اي .4

        

        برنامه ي راهبردي جديد  سازمان دامپزشكي براي كنترل بروسلوز برنامه ي راهبردي جديد  سازمان دامپزشكي براي كنترل بروسلوز برنامه ي راهبردي جديد  سازمان دامپزشكي براي كنترل بروسلوز برنامه ي راهبردي جديد  سازمان دامپزشكي براي كنترل بروسلوز 
  

اساس مدل برنامه گام  برنامه راهبردي سازمان دامپزشكي كشور بر 1396از ابتداي سال  

  : گام پيشرونده خواهد بود كه اجزاي اصلي اين برنامه به قرار زير مي باشند  

پرويالنس بروسلوز  در جمعيت دامهاي حساس  هر پنج  انجام مطالعه مقطعي سرو .1

 سال يكبار 

 اپيدميوسرويالنس بروسلوز  .2

 واكسيناسيون .3

 و نيمه صنعتي سرويالنس فعال در گاوداريهاي صنعتي .4

 آموزش و ترويج .5

 قرنطينه اي - اعمال مقررات بهداشتي  .6
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 اپيدميوسرويالنس بروسلوزاپيدميوسرويالنس بروسلوزاپيدميوسرويالنس بروسلوزاپيدميوسرويالنس بروسلوز

a. در گوسفند و بز  جنين برنامه ملي كنترل عارضه سقط 

i.  هشتگزارشات سقط غير معمول در گوسفند و بز  توسط دامدار و يا سقط بيش از 

  .درصد در واحدهاي روستايي و عشايري

b. عارضه سقط در گاو  برنامه ملي كنترل 

i.  گزارشات سقط غير معمول در گاو داريهاي صنعتي و روستايي توسط دامدار و يا سقط

  .صد در واحدهاي صنعتيسه دربيش از 

 

c. حيواني  -سرويالنس هماهنگ بروسلوز انساني 

i.  مداخله ي واحد هاي مرتبط با موارد انساني معرفي ( سرويالنس غير فارمي بروسلوز

ت بهداشت در سطح كشوري، استاني و شهرستاني و يا موارد انساني شده توسط وزار

اين سرويالنس بروش ) معرفي شده توسط ساير نهادهاي ذيصالح دولتي و غير دولتي

 .زير انجام خواهد گرفت

  

        سرويالنس غير فارمي بروسلوز سرويالنس غير فارمي بروسلوز سرويالنس غير فارمي بروسلوز سرويالنس غير فارمي بروسلوز 

اين روشي است كه با هماهنگي و اطالع  وزارت بهداشت در سطوح مختلف تقسيمات 

  :وري  صورت مي پذيرد، مراحل عملياتي اين نوع سرويالنس به ترتيب زير مي باشدكش

  

افرادي كه شغل خود و يا اعضاي خانواده ي آنها دامداري و يا به هر نحوي كار با  -

تشخيص داده مي شوند مثبت در سيستم بهداشت انساني بروسلوز و دام مي باشد 

علوم پزشكي استان در انشگاه هاي د ي وكز بهداشتامر ي بهداشتها توسط خانه

نام و نام خانوادگي، سن، جنس، شغل، ( قالب فرمي كه داراي اطالعات الزم 

معرفي تشكيالت دامپزشكي به در اسرع وقت  مي باشد )ادرس، نقطه ي تماس 

 .مي شوند

دامپزشكي شهرستان با اطالع بهداشت شهرستان  به محل زندگي شخص بيمار  -

 زير را انجام مي دهد مراجعه و  عمليات 
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o  سابقه ي  ثبتتعداد خانوار در محل، تعداد و نوع دام، ( تكميل فرم اپيدميولوژيكي

ون بروسلوز ، سابقه ي ساير بيماريها در واحد و يسقط در دام، سابقه ي واكسيناس

 )ساير واحدهاي مجاور 

o  نمونه برداري خون از: 

 دامهاي داراي سابقه سقط در شش ماه گذشته �

 ماه  3هاي واكسينه نشده با سن بيش از دام �

ماه گذشته  12دامهاي واكسينه شده كه از آخرين تاريخ واكسيناسيون آنها حدااقل  �

  .گذشته باشد

 ) در صورت وجود( نمونه سوآپ از ترشحات دستگاه تناسلي دامهاي سقط شده  �

 )در صورت وجود( نمونه ي استريل از مايع شيردان جنين هاي سقط شده  �

o سال نمونه به آزمايشگاه اداره كل دامپزشكي استان ار 

، سي االيزا و يا تست ثبوت مكمل و )اوليه(انجام تست هاي سرولوژيكي رزبنگال  �

 .و رايت  2MEيا 

 حذف دامهاي مثبت  �

 مكاتبه با شوراي بهداشت استان و استانداري براي پرداخت غرامت  �

ل مندرج بر روي واكسنهاي بر اساس دستورالعم( واكسيناسيون دامهاي سالم  �

 ) توزيع شده

 آموزش و اطالع رساني از طريق مجاري ممكنه در سطح استان  �

ارسال گزارش عمليات  توسط  تيم عملياتي به اداره كل استان و دفتر بهداشت و  �

 مديريت بيماريهاي دامي استان 

برگزاري نشست هاي  منظم توسط دامپزشكي و بهداشت در سطوح شهرستاني،  �

 ستاني و كشوري ا
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        واكسيناسيونواكسيناسيونواكسيناسيونواكسيناسيون −

  برنامه واكسيناسيون گوسفند و بز عليه بروسلوز -الف 

i. از قبل ماه يك تا ماهگي 3 از دهما هاي بزغاله و بره واكسيناسيون 

  FdRev1  واكسن با  طبيعي جفتگيري

ii. با واكسن بالغ ماده بز و گوسفند واكسيناسيونRev1 بنا و  در صورت لزوم

    سازمان تخصصي -يبخش فن به تشخيص

بروسلوز عليه حداقل ويژگي هاي واكسن مورد نياز براي برنامه واكسيناسيون گوسفند و بز 

 .بشرح زير مي باشد

كشور بايستي بروسلوز در برنامه كنترل )  توليدي و وارداتي(واكسن مورد استفاده  -

  .مراحل ثبت واكسن را در سيستم سازمان دامپزشكي كشور طي نمايد

 . دزي عرضه گردد 50و يا  25،  20، 10بشكل ليوفيليزه در ويال هاي  واكسن -

با رعايت مندرجات كتاب راهنماي استاندارد سازمان جهاني بهداشت دام واكسن از  -

  .سوش زنده بروسال ملي تنسيس تخفيف حدت يافته تهيه شده باشد

  .ه باشدميلي ليتري همرا 50و  25يا  20، 10هر ويال از واكسن با حالل هاي  -

 4ميليـــارد و حداكثــــر    /. 5ميزان جـــرم موجود در هر دز از واكسن حداقـل  -

  )  CFU / dose 108  ×40-5(   .ميليارد باشــد

ماه بعد از توليد و در زمان تحويل به   12حداقل   17مدت زمان پايداري واكسن -

 .درصد عمر ماندگاري  باشد 80 حداقل داراي ،سازمان

  .بصورت زيرجلدي قابل تزريق باشد )  cc1معادل (سن آماده هر دز از واك -

مشخصات واكسن شامل نحوه مصرف، موارد منع مصرف و تاريخ انقضاء برروي  -

  .برچسب ويال حاوي واكسن ليوفيليزه درج شده باشد

 .گواهي آناليز واكسن همراه هر بچ ارائه گردد -

و بز عليه بروسلوز تهيه شـده  واكسن صرفاً به منظور ايجاد ايمني فعال در گوسفند  -

 . باشد

                                                           

17. Shelf life.  
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  عليه بروسلوز گوسالهو و ابرنامه واكسيناسيون گ -ب 

i. واكسن با ماهگي 12تا  4سن  از دهما هاي گوساله واكسيناسيون  FdRB51  

ii. با واكسن بالغ ماده هاي واگ واكسيناسيون  RdRB51  

  

عليه بروسلوز  او و گوسالهحداقل ويژگي هاي واكسن مورد نياز براي برنامه واكسيناسيون گ

 .بشرح زير مي باشد

در برنامه كنترل بروسـلوز كشـور   )  توليدي و وارداتي(واكسن مورد استفاده  −

بايستي مراحل ثبت واكسن را در سيستم سـازمان دامپزشـكي كشـور طـي     

  .نمايد

  .دزي عرضه گردد 20و  10، 5واكسن بشكل ليوفيليزه در ويال هاي  −

مـورد تائيـد    2308 وحشـي  سـويه (  آبورتوسوسال واكسن از سوش زنده بر −

OIE  وFAO  (تهيه شده باشد.  

  .ميلي ليتري همراه باشد 40و 20، 10هر ويال از واكسن با حالل هاي  −

ميليــارد و حداكثـــر  10ميزان جـــرم موجود در هر دز از واكسن حداقـل  −

  )   CFU / dose 109  ×34-10. ( ميليارد باشــد  34

ماه بعد از توليد و در زمان تحويل به   12ن پايداري واكسن حداقل مدت زما −

 .درصد عمر ماندگاري  باشد 80 حداقل داراي ،سازمان

  .بصورت زيرجلدي قابل تزريق باشد )  cc2معادل (هر دز از واكسن آماده  −

مشخصات واكسن شامل نحوه مصرف، موارد منع مصرف و تـاريخ انقضـاء    −

  .واكسن ليوفيليزه درج شده باشد برروي برچسب ويال حاوي

  .گواهي آناليز واكسن همراه هر بچ ارائه گردد −

برعليـه بروسـلوز   و گوساله  واواكسن صرفاً به منظور ايجاد ايمني فعال در گ −

  . تهيه شده باشد
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 سرويالنس فعال در گاوداريهاي صنعتي و نيمه صنعتيسرويالنس فعال در گاوداريهاي صنعتي و نيمه صنعتيسرويالنس فعال در گاوداريهاي صنعتي و نيمه صنعتيسرويالنس فعال در گاوداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي

 ارتكش تست و

بارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و آئين نامه م " 5و  2به استناد مواد 

اجباري بوده  تست و كشتار )صنعتي و نيمه صنعتي(گروه الف  گاوداريهاي در "انتشار آنها 

تست و كشتار در صورت تامين اعتبارات ) سنتيروستايي و (گروه ب  گاوداريهاي ولي در

بره در بخش دولتي و خريد خدمت الزم از منابع استاني با بهره گيري از توان نيروهاي خ

  .پرسنل دامپزشكي بخش خصوصي ، با ترتيب اولويت هاي زير قابل انجام خواهد بود

  

 )18هاي بهداشت شهرستانگزارش شده از شبكه( روستاهاي كانون تب مالت انساني - 1

گزارش جداسازي باكتري بروسال از نمونه هاي ( روستاهاي كانون بروسلوز دامي   - 2

  )به آزمايشگاه مرضي ارسالي

 روستاهاي واجد مراكز جمع آوري شير  - 3

 روستاهاي همجوار با حاشيه شهرها و شهرك ها  - 4

 ساير روستا ها  - 5

  

  .باشدبه شرح زير مي آزمايشو خونگيري در رابطه با كار روش 

        

پس از ثبت مشخصـات دام هـاي    تست و كشتاردر كليه گاوداريهاي تحت پوشش  •

ماه، تليسه ها، گاوهـاي مـاده    4ماده باالي  ه هايگوسال ( واجد شرايط خونگيري

با رعايت شرايط و ضوابط بهداشتي، خـونگيري انجـام مـي    ) بالغ و گاو نر داشتي 

  .گيرد

گوساله هاي مـاده  (  دام هاي واجد شرايطخونگيري به منظور تست و كشتار از  •

بـه   بسـته ) ماه، تليسه ها و گاوهاي شيري و همچنـين گـاو نـر داشـتي      4باالي 

 .باشد وضعيت بروسلوز در گاوداري متفاوت مي

                                                           

18. Off farm surveillance.  
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فقـط از دام   خـونگيري ي آلوده ياداراي دام راكتور مثبـت بروسـلوز،   درگاوداريها •

باشد و در مورد ساير دام هـاي واجـد شـرايط،     ماه اجباري مي 12هاي ماده باالي 

 .باشد خونگيري الزامي نمي

 سقطكه ) ل طي دو تست متوالي حداق( ي فاقد راكتورمثبت بروسلوز درگاوداريها •

گـزارش نشـده اسـت،     يـا مشـكوك بـه بروسـلوز درآنجـا      ناشي از بروسلوز جنين

  .باشد  فقط از گاوهاي شيري الزامي مي خونگيري

 تشـخيص اخذ شده به همراه فرم هاي ثبـت مشخصـات دام جهـت    خون هاي  •

 .بروسلوز به آزمايشگاه ارسال ميگردد

توسـط آزمايشـگاههاي مجـاز مـورد تائيـد       كليه آزمايشات تشخيصي منحصـراً  •

  .سازمان دامپزشكي كشور انجام ميگيرد

ابتدا تست غربالگري رزبنگال جهت تشـخيص اوليـه بروسـلوز انجـام و سـپس       •

نمونه هاي رزبنگال مثبت جهت انجام آزمايشات تكميلي يا تائيدي مجدداً آزمايش 

 .خواهند شد

آزمايش ) تست تكميلي (  در حال حاضر روش روتين در تشخيص بروسلوز •

ميباشد و درصورت امكان انجام  20مركاپتو اتانول 2و  19سروآگلوتيناسيون رايت

 2ساير آزمايشات معتبر، جايگزين مناسب تست تكميلي سروآگلوتيناسيون رايت و 

يا   21مركاپتو اتانول در تشخيص بروسلوز گاوي،  آزمــايش االيزاي غيرمستقيم

 .دميباش 22االيزاي رقابتي

با توجه  مركاپتو اتانول  2روتين سروآگلوتيناسيون رايت و  تفسير نتايج آزمايشات •

 به سن دام، تاريخ واكسيناسيون ، نوع واكسن استفاده شده و اطالع كامل از سابقه

گاوداري و با  الگو گرفتن از جدول تفسير نتـايج حاصـل از آزمايشـات    بروسلوز در 

                                                           

19- SAT. 

20- 2ME. 

21- Indirect ELISA. 

22- Competitive ELISA. 
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هـاي   ره شـاغل در بخـش مبـارزه بـا بيمـاري     كارشناس خب به عهدهسرولوژيكي، 

 .باشد ميمشترك انسان و دام 

با توجه به سن دام، تاريخ واكسيناسـيون،   سرولوژي، آزمايشاتسايرتفسير نتايج  •

بـا   وگـاوداري   بروسلوز در گله يا نوع واكسن استفاده شده و اطالع كامل از سابقه

كارشـناس خبـره    توسـط ، يـت توجه به تفسير ارائه شده در دستورالعمل سـازنده ك 

هاي مشترك انسـان   شاغل در بخش مبارزه با بيماري كارشناس خبره آزمايشگاه و

  .انجام مي شودو دام 

كارشناس خبره به كارشناسي اطالق ميگردد كه داراي سوابق آموزشي  �

 .هاي مشترك باشد و اجرائي الزم در امر مبارزه با بيماري

  

        از آزمايشات سرولوژيكي بروسلوز در گاواز آزمايشات سرولوژيكي بروسلوز در گاواز آزمايشات سرولوژيكي بروسلوز در گاواز آزمايشات سرولوژيكي بروسلوز در گاو    جدول راهنماي تفسير نتايج حاصلجدول راهنماي تفسير نتايج حاصلجدول راهنماي تفسير نتايج حاصلجدول راهنماي تفسير نتايج حاصل

  

  تفسيرنتايج  مركاپتو اتانول2  رايت  رزبنگال

  هر تيتري  و باالتر 160/1  مثبت

  رآكتور

  وباالتر 40/4  80/4تا  40/4 مثبت

  مشكوك  وپائين تر 40/3  80/4تا  20/2 مثبت

  منفي  وپائين تر20/1  وپائين تر20/1 مثبت

 

  :فاده بهينه از جدول راهنماتوصيه هاي فني به منظور است

 4تـا   3مشكوك تلقي گرديـده،  راكتور گاوي كه بر اساس جدول فوق گوساله، تليسه و از

چنانچه در اين مرحله نتايج آزمايشـات تكميلـي   . هفته بعد خونگيري مجدد بعمل مي آيد



      سلوز داميبرنامه ي ملي كنترل برو                                                        ۶۰
_______________________________________________________  

  

بشـرح زيـر    اي .ام.تـو و رايـت  گردد تفسير نتـايج آزمايشـات    گزارشهمچنان مشكوك 

  .دميباش

رايت نسبت به مرحله قبل ثابت، افزايش يا احتماالً كـاهش يابـد،    اگر عيار آزمايش -الف

دام راكتور مثبت تلقي افزايش داشته باشد،  نسبت به مرحله قبل  2MEولي عيار آزمايش 

  .گرديده و به كشتارگاه اعزام خواهد شد

نسبت به مرحله  2MEيش ثبات عيار آزما ارايت افزايش همراه باگر در عيار آزمايش  -ب

  .دام راكتور مثبت تلقي گرديده و به كشتارگاه اعزام خواهد شدمشاهده گرديد،  قبل

 2MEثبات يا كاهش عيار آزمايش  ارايت ثبات يا كاهش همراه باگردر عيار آزمايش  -ج

منظور گرديده و جهت تعيين  مشكوك نوبت دومدام مشاهده گرديد  نسبت به مرحله قبل

در مرحلـه سـوم   . باشد الزم مي )  هفته بعد 4تا  3(  هائي، مرحله سوم خونگيريتكليف ن

اول  مرحلـه  نسـبت بـه  رايت مرحله سوم عيار آزمايش  چنانچه همراه با كاهشخونگيري 

منفـي  دام مرحله سوم نسبت به مرحله اول نيز كاهش داشـته باشـد    2MEعيار آزمايش 

الزم است نتايج آزمايشـات انجـام شـده در     منظور گرديده وضمن رها شدن در داخل گله

دام راكتور مثبت تلقي گرديده و به كشتارگاه ودرغير اينصورت . پرونده مربوطه ثبت گردد

  .اعزام خواهد شد

نسـبت بـه    2MEكـاهش عيـار آزمـايش     ارايت افزايش همراه باگر در عيار آزمايش  -د

رديده و جهت تعيـين تكليـف   منظور گ مشكوك نوبت دومدام مشاهده گرديد  مرحله قبل

در مرحله سوم خونگيري . باشد الزم مي )  هفته بعد 4تا  3(  نهائي، مرحله سوم خونگيري

اول، عيار آزمايش  مرحله نسبت بهرايت مرحله سوم عيار آزمايش  چنانچه همراه با كاهش

2ME  ه منفي منظـور گرديـد  دام مرحله سوم نسبت به مرحله اول نيز كاهش داشته باشد

وضمن رها شدن در داخل گله الزم است نتايج آزمايشات انجام شده در پرونـده مربوطـه   

دام راكتور مثبت تلقي گرديده و به كشـتارگاه اعـزام خواهـد    ودرغير اينصورت . ثبت گردد

  .شد

 40/3و  80/1در مرحله اول  2MEماهه نتايج عيار رايت و  18اگر در يك تليسه  :1لامث

 2ME 80/2باشد، در صورتيكه در مرحله سوم عيار رايت و  40/2و  80/3و در مرحله دوم 
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كـاهش يافـت    20/4و  40/4مثبت ولي اگر عيار مرحله سوم بـه   راكتور باشد دام 40/2و 

  . دام منفي ميباشد

ماهـه نتـايج آزمايشـات رايـت و      12گوسـاله  اگر در مرحله اول خونگيري از يك : 2لامث

2ME  40/2و  40/2اشد و در مرحله دوم خونگيري اين نتايج به ب 40/1و  40/2به ترتيب 

  .تلقي ميگردد راكتور مثبتاين دام . تغيير نمايد

ماهه به ترتيب  26در يك تليسه  2MEاگر در مرحله اول نتايج آزمايشات رايت و : 3لامث

 تغيير نمايد در صـورتيكه  40/1و  80/2باشد و در مرحله دوم اين نتايج به  40/2و  80/3

مثبـت ولـي اگـر عيـار      راكتـور  باشد دام 40/2و  2ME 80/2در مرحله سوم عيار رايت و 

  . كاهش يافت دام منفي ميباشد 20/4و  40/4مرحله سوم به 

بـه   2MEنتايج آزمايشات رايـت و   گاو شيرياگر در مرحله اول خونگيري از يك : 4لامث

تغييـر   40/1و  40/4تـايج بـه   باشد و در مرحله دوم خونگيري اين ن 40/1و  40/2ترتيب 

  .تلقي ميگردد راكتور مثبتاين دام . نمايد
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بشرح زير مي روسلوز كنترل بمورد نياز براي برنامه  آنتي ژن رزبنگالحداقل ويژگي هاي 

 .باشد

        

كتاب راهنماي استاندارد بـراي   2.1.4بايستي بر اساس بخش  يژن توليد آنتي  −

 .ليد شده باشد تشخيص سازمان جهاني بهداشت دام  تو

 و يـا  S-99آنتي ژن از پيكر بـاكتري كشـته شـده  بروسـال آبورتـوس سـويه        −

S1119-3   در فاز اسموس(Smooth)  مـورد تائيـد    تهيه شده وOIE  و 

FAO قرار گرفته باشد.  

آنتي ژن تهيه شده با رنگ رزبنگال استاندارد، نشان دار گرديده و بشـكل مـايع    −

، 5ر ويال هـاي  و د 6/3خوش رنگ با اسيديته  غليظ قرمز متمايل به صورتي

  .باشد قابل عرضهميلي ليتري  50و  20، 10

  .باشد) يك قطره(ميكروليتر  30آنتي ژن آماده معادل هر دز از  −

بعـد از   سـال  2حـداقل  درجه سانتيگراد  2-8در دماي  آنتي ژنزمان نگهداري  −

  .توليد باشد

آخـرين   تـا ) درجه سانتيگراد 2-8درصورت نگهداري در دماي (  رنگ آنتي ژن −

  . دچار نوسان و تغييرگردداز پايان تاريخ انقضاء نبايد  روز

 .درج شده باشدها و تاريخ انقضاء برروي برچسب ويال آنتي ژن مشخصات  −

  .بروشور روش آزمايش در هر ويال وجود داشته باشد −

  .همراه هر بچ ارائه گردد آنتي ژنگواهي آناليز  −

بروسال آبورتوس (بروسلوز تست غربالگري در تشخيصمنظور صرفاً به  آنتي ژن −

 .تهيه شده باشد )و بروسال مليتنسيس
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بشرح زير مي روسلوز كنترل بمورد نياز براي برنامه  رايتآنتي ژن حداقل ويژگي هاي 

 .باشد

        

             سـويه بروسـال آبورتـوس     (Inactivated) آنتي ژن از پيكر بـاكتري كشـته شـده    −

S-99 در فاز اسموس3-1119 يا  و(Smooth phase)  مـورد تائيـد    تهيه شـده و

OIE     و و و و    FAO قرار گرفته باشد.  

، 5 ر ويـال هـاي  د    PH7.2با  (10X)آنتي ژن تهيه شده بشكل سوسپانسيون غليظ  −

 .باشد قابل عرضهميلي ليتري  50 و 20، 10

  .ميلي ليتر باشد 0.5، معادل )رقيق شده(آنتي ژن آمادههر دز از  −

بعـد از توليـد    سال 2حداقل درجه سانتيگراد  2-8در دماي  آنتي ژناري زمان نگهد −

  .باشد

آخرين  تا) درجه سانتيگراد 2-8درصورت نگهداري در دماي (  پانسيون آنتي ژنسسو −

  . دچار نوسان و تغيير رنگ گردداز پايان تاريخ انقضاء نبايد  روز

 .رج شده باشددها و تاريخ انقضاء برروي برچسب ويال آنتي ژن مشخصات  −

  .بروشور روش آزمايش در هر ويال وجود داشته باشد −

  .همراه هر بچ ارائه گردد آنتي ژنگواهي آناليز  −

 )بروسال آبورتوس و بروسـال مليتنسـيس  (بروسلوز تشخيصصرفاً به منظور  آنتي ژن −

  . تهيه شده باشد
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  ):اقدامات بعد از تشخيص ( كشتار 

 

يا گاوي بعنوان راكتور بروسلوز  ، تليسه، گوساله چنانچه براساس پاسخ آزمايشگاه .1

تحت نظر دامپزشكي در محلي كامالً مجزا  و د بالفاصله نشانه گذاريشناخته ش

حداكثر ظرف مدت (در اسرع وقت  نگهداري و) اصطبل قرنطينه ( از ساير دام ها 

 .به كشتارگاه اعزام خواهد شد)  نشانه گذاري از پس  روز 15

از نمونه هاي مرضي ارسال شده به آزمايشگاه س پاسخ آزمايشگاه ، چنانچه براسا .2

آلوده در اسـرع وقـت    يا گاو باكتري بروسال جدا سازي و شناسائي گرديد، تليسه

تحت نظر دامپزشـكي در محلـي كـامالً مجـزا از سـاير دام هـا        و نشانه گذاري

 ه گذارينشان از ساعت پس 48و حداكثر ظرف مدت  نگهداري) اصطبل قرنطينه(

 .به كشتارگاه اعزام خواهد شد

و آدرس كشـتارگاه مـورد نظـر بـه نحـو       كشتارگاه بهاعزام دام بروسلوزي  تاريخ .3

و دامدار موظف است  ميشوداطالع داده داري يا نماينده او ماد به مسئولمقتضي 

 . اقدام نمايد كشتارگاه بهدر مهلت مقرر نسبت به اعزام دام بروسلوزي  

ارت تحت نظ سازمان در پايان كشتار روزانه مورد تاييد هاي تارگاهكشدر يكي از  .4

نماينده اداره كل دامپزشكي استان، دام بروسـلوزي   وكشتارگاه  س بهداشتيبازر

گـواهي و  را مربوطـه  اسـناد  در همـان روز گاه موظف است كشتار. ميگردد كشتار

بديهي اسـت   .ايدنماينده اداره كل دامپزشكي استان تحويل نم نموده و به امضاء

كادر بازرس بهداشتي شاغل بايد بطور جدي اصول ايمنـي فـردي و اسـتفاده از    

 .تجهيزات حفاظت فردي را در طي اين مرحله رعايت نمايند

دامهاي راكتور مثبت كه الشه ي آنها بدون تب باشد  پس از ضبط كامـل انـدام    .5

ي، روده ها و ريه ها تناسلي، جنين، پستان، كبد، طحال، غدد لنفاو -هاي ادراري

و نظارت بر معـدوم سـازي آنهـا بطريـق بهداشـتي توسـط نماينـده  اداره كـل         

مانند ساير الشه هاي دامهاي سالم در زنجيـزه ي مصـرف در   دامپزشكي استان 

  .خواهد گرفتاختيار مصرف كننده قرار 
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        موردي و محدود در گوسفند و بز روستايي موردي و محدود در گوسفند و بز روستايي موردي و محدود در گوسفند و بز روستايي موردي و محدود در گوسفند و بز روستايي     تست و كشتارتست و كشتارتست و كشتارتست و كشتار

در قالب برنامه سرويالنس غير فارمي شناسايي شده اند جدا سازي  گوسفند و بز هايي كه

و در اسرع وقت با رعايت مقررات بهداشتي قرنطينه ايي به نزديكترين كشتارگاه مجاز 

كتور مثبت كشتار و الشه ي آنها پس از حذف بافتهاي مخاطره احمل و همانند گاوهاي ر

  .غذايي براي مصرف انساني مي گردندهمانند الشه دامهاي سالم وارد زنجيره  23آميز

  

        روش تشخيص در گوسفند و بز روش تشخيص در گوسفند و بز روش تشخيص در گوسفند و بز روش تشخيص در گوسفند و بز 

 

روش شناسائي دام مبتال در جمعيت گوسفند و بز از طريق كشت ميكربي جنين  .1

 .امكان پذير ميباشد آر.سي.و پي سقط شده، شير و ترشحات رحمي

آزمايش اوليه در تشخيص بروسلوز گوسفندي تست غربالي رزبنگال در دامهاي  .2

ماه از آخرين تاريخ واكسيناسيون آنها  12واكسينه و يا دامهايي كه حداقل غير 

 .باشد سپري شده مي

آزمايشات تكميلي مناسب در تشخيص بروسلوز گوسفندي، به ترتيب اولويـت و   .3

، آزمـــايش االيـزاي    24بر حسب امكانات موجود شامل آزمــايش ثبـوت مكمـل  

 .باشد مي شده 25موديفيه غيرمستقيم يا االيزاي رقـابتي و رزبنگال

ا گوسـفند و  ينه و ير واكسيروش شناسائي دام رآكتور در جمعيت گوسفند و بز غ  .4

ون بروسلوز  آنها گذشته باشـد،ازطريق  يناسيكسال از زمان واكسيش از يبزي كه ب

رانجـام پـذير   ي، طبق جدول زمركاپتو اتانول 2سروآگلوتيناسيون رايت و شات يآزما

 .است

  

                                                           

  .تناسلي، جنين، پستان، كبد، طحال، غدد لنفاوي، روده ها و ريه ها -اندام هاي ادراري - 23
24- CFT. 

25- Modification of the Rosbengal’s method. 
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  شات سرولوژي درگوسفند وبزيج حاصل از آزماير نتايجدول تفس

  

  تفسير نتايج  مركاپتو اتانول2  رايت رزبنگال

  شتريوب 40/4  مثبت
وجود هر 

  رآكتور مثبت  اريمقدارازع

  مثبت
  وكمتر 40/3

  شتريوب 20/1

  منفي  وكمتر 10/4  مثبت

 

واكسن بـا   تيترضرورت و فراهم بودن امكانات و اطمينان از عدم تداخل در صورت   .5

آئـين   " 10بر اساس ماده  در جمعيت گوسفند و بز انجام وكشتار  تست و برنامه بيماري،

غرامـت   پرداخت   "نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها 

  .باشد بالمانع ميآنها صاحبان به 

        

        : : : : ضوابط پرداخت غرامت ضوابط پرداخت غرامت ضوابط پرداخت غرامت ضوابط پرداخت غرامت 

        

آئـين نامـه مبـارزه بـا بيمـاري هـاي دامـي و         « 10و  5سازمان بر اساس مواد  .1

به دامداراني كه گوسفند و بـز و يـا گاوهـاي       »جلوگيري از سرايت و انتشار آنها 

مبتال به بروسلوز خود را طبق مفاد اين شيوه نامه به كشتارگاه اعـزام دارنـد بـراي    

رداخت بهاي واقعي دام را بعنوان غرامت پ% ) 75( س دام هفتاد و پنج درصد راهر

 .خواهد نمود

بهاي آن قسمت هائي از دام ذبح شده كه قابل مصرف تشخيص داده مي شـود   .2

 .از ميزان غرامت كسر خواهد شد

 .باشد نحوه پرداخت غرامت بشرح ذيل مي  .3
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بعد از تائيد تشخيص دام بروسلوزي در فرم مخصوص ارسال نمونه به آزمايشگاه  .1

رع وقـت كـارت مشخصـات دام    ، شبكه دامپزشكي شهرستان موظف است در اسـ 

بروسلوزي را در دو نسخه تنظيم و با مراجعه به دامداري نسبت بـه جـدا سـازي و    

نشانه گذاري دام راكتور و تحويل يك نسخه از كارت به دامدار اقـدام و همچنـين   

و آدرس كشتارگاه مورد نظـر را طـي نامـه     كشتارگاه بهاعزام دام بروسلوزي  تاريخ

 .مدار اعالم نمايداداري كتباً به دا

دامدار يا نماينده قانوني او موظف اسـت در مهلـت مقـرر نسـبت بـه اعـزام دام        .2

 .اقدام نمايد كشتارگاه بهبروسلوزي 

رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان موظف است تا قبل از تاريخ تعيين شده جهت  .3

كشتار، با مديريت كشـتار گـاه ، بـازرس بهداشـتي كشـتارگاه، نماينـده اداره كـل        

دامپزشكي استان و نماينده خبره تشكل هاي دامداري شهرستان هماهنگي الزم را 

بعمل آورده كه قبل از كشتار دام طي موعد مقرر در كشتارگاه براي تعيـين قيمـت   

 .دام زنده حضور داشته باشند 

براساس درخواست اداره كل دامپزشـكي اسـتان ، نماينـده خبـره تشـكل هـاي        •

عاوني دامـداران اسـتان ، بعنـوان مقـوم بـه اداره كـل       دامداري شهرستان توسط ت

 .دامپزشكي استان معرفي ميگردد

حق الزحمه نماينده خبره تشكل هاي دامداري شهرستان با صالحديد اداره كـل   •

  . باشد دامپزشكي استان، طبق ضوابط قابل پرداخت مي

ري درموعد مقرر با حضور مقومين در كشتارگاه ، نسبت به بررسي وضعيت ظـاه  .4

 .دام بروسلوزي اقدام و قيمت واقعي آن مشخص ميگردد

شـبكه دامپزشـكي شهرســتان هـر چهـار بــرگ از اسـناد پرداخـت غرامــت دام        .5

بروسلوزي را پس از تكميل بند هاي مربوطه در كشتارگاه، بـه نماينـده اداره كـل    

  .دامپزشكي استان تحويل مي نمايد 

نمونه به آزمايشگاه مربوط به  جهت تائيد دام بروسلوزي ،  فرم مخصوص ارسال �

  .دام مورد نظر بايد ضميمه اسناد پرداخت غرامت دام بروسلوزي باشد 
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بعداز تائيد پرداخت غرامت توسط اشخاص ذكر شده در برگه مشخصـات وسـند    .6

پرداخت غرامت دام  بروسلوزي، اسناد مزبور در دبيـر خانـه اداره كـل دامپزشـكي     

تامين اعتبار به حساب دامدار يا وكيل قـانوني او  استان ثبت و مبلغ غرامت پس از 

 .واريز ميگردد

برگه مشخصات و سند پرداخت غرامت دام بروسلوزي در چهـار بـرگ تنظـيم و     .7

پس از تكميل ، يك برگ به شبكه دامپزشـكي شهرسـتان ، يـك بـرگ بـه اداره      

شـكي  هاي دامي و دو برگ آن به اداره امور مالي دامپز بهداشت و مديريت بيماري

 .استان تحويل مي گردد 

  : باشد نحوه محاسبه غرامت قابل پرداخت به دامدار بشرح ذيل مي .8

قبل از كشتار دام بروسلوزي با حضور اعضاء كميسيون تقويم بها در كشتار گاه و  •

بررسي وضعيت ظاهري دام زنده با اطالع از قيمت دام زنده به نرخ روز و تطابق و 

ا مشخصات ذكـر شـده در برگـه مشخصـات و سـند      تائيد مشخصات دام مذكور ب

پرداخت غرامت دام بروسلوزي،كارت مشخصات دام بروسلوزي مخصوص دامدار و 

ضـميمه سـند پرداخـت غرامـت دام     (فرم مخصوص ارسال نمونـه بـه آزمايشـگاه    

و با در نظر داشتن موارد زير نسبت به تعيين قيمت دام زنده اقدام مـي  ) بروسلوزي

  .گردد 

  

 سن دام •

ارزش اقتصادي دام  ماده داشتي بسته به تعداد زايمان انجام شده متغير بوده و با افـزايش  

تعداد زايش نسبت عكس دارد يعني هرچه تعداد زايمان بيشتر باشـد ارزش اقتصـادي آن   

نوبت زايمان كرده ارزش اقتصادي آن  6بعنوان مثال گاوي كه بيشتر از . دام كمتر ميشود 

  .است  26كشتاريمعادل  ارزش دام 

                                                           

دام كشتاري به دامي اطالق مي گردد كه ارزش اقتصادي آن معادل وزن دام زنده ضرب در قيمت يك كيلوگرم از وزن  -٢٦

كيلو گرم بشرح زير  300بعنوان مثال ارزش اقتصادي يك راس گوساله نر پرواري به وزن . رخ روز ، باشد زنده همان دام به ن

   .)ريال باشد  100000به فرض اينكه قيمت هر كيلو گرم از وزن زنده گوساله به نرخ روز ( محاسبه مي گردد  

ريال 30،  000،  000) =  ريال (  100000)  * كيلوگرم (  300   
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  نوع پرورش دام •

  .باشد  ارزش  اقتصادي دام هاي پرواري اعم از نر و ماده معادل ارزش دام كشتاري مي

  هاي توليد مثل و نازائي بيماري •

ارزش اقتصادي دام ماده بسته به نوع بيماري و شدت بيماري متغير بوده وهر چه درمـان  

ئين تر است كه ذيـالً توضـيح داده مـي    بيماري مشكل ترباشد ارزش اقتصادي آن دام پا

  .شود

ماه يك بار گوساله زنده به دنيا آورده  12دامي است كه تقريباً هر  :) fertile(ـ دام بارور 

  .باشد

 )پايه قيمت گذاري در هنگام تقويم بها، دام بارور كامالً سالم مي باشد : ( توضيح

 17و كمتر از ماه 12زايش بيشتراز دو فاصله بين  ) :subfertile( ـ دام با باروري ضعيف 

 .استماه 

دامي است كه گوساله زنده به دنيا نياورده يا ناقص زايـي، زود   ):infertile(ـ دام نا بارور 

 17داشته و يا فاصله بين دو زايش آن بيشـتر از  ) سقط عادتي(زايي و يا مرده زايي مكرر 

 . ماه باشد

و عوارض رحمي هسـتند ماننـد پـري متريـت،      دام هايي كه داراي ترشحات غير طبيعي

براساس تشخيص دامپزشك مبتني بر طـول بيمـاري، وسـعت    ..... پارامتريت، سالپنژيت و

ضايعات و احتمال عدم درمان، مبلغي از قيمت آنها كسر و حتي ممكن اسـت تـا حـد دام    

 . كشتاري تقويم بهاء شوند

از % 5ماه، به ازاي هر ماه  17ه تا پايان ما 12در مورد دام هاي با باروري ضعيف از پايان 

 .قيمت آنها كسر ميشود

  .و دام هاي نا بارور دام كشتاري محسوب ميشوند
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        وضعيت آبستنيوضعيت آبستنيوضعيت آبستنيوضعيت آبستني

ماه آبستني تا پايان مـاه   2چنانكه دام راكتور آبستن باشد، به ازاء هر ماه آبستني از مبناي 

از سن هفت ( آنها اضافه مي شود  به ازاي هر ماه آبستني به قيمت پايه% 5هفتم آبستني، 

 ). ماه آبستني به باال اين ضريب افزايش تغيير نمي كند

 8به قيمت پايه اضافه مي شود و براي گاو % 10ماه آبستن  4براي يك گاو : بعنوان مثال

  .به قيمت پايه اضافه مي گردد% 25ماه آبستني يعني  5ماه آبستن معادل 

  

  وضعيت  پستانهاي دام  •

اي ورم پستاني ، دام هاي با سرپستانهاي كور و غيرطبيعي بسته به شدت بيمـاري،  دام ه

بـه ازاي  . تعداد كارتيه هاي مبتال وغيرطبيعي بـودن آ نهـا ارزش اقتصـادي متغيـر دارنـد     

از قيمت پايه آنها كاسته مي شـود امـا بيشـتر از دو    %  25معيوب بودن يك يا دو كارتيه 

  .حسوب مي شودكارتيه معيوب، دام كشتاري م

  

  وضعيت اندام هاي حركتي دام •

هاي اندام حركتي متغير بوده و هر چه شدت بيمـاري   ارزش اقتصادي دام مبتال به بيماري

بطـوري كـه ارزش   .  و درمان آن مشكل ترباشد ارزش اقتصـادي آن كـاهش مـي يابـد    

ژنتيكي سـم  هاي اندام حركتي و ناهنجاريهاي  اقتصادي دامي كه به علت ابتال به بيماري

لـذا در دام بـا شـرايط بـدني     . باشد معادل ارزش دام كشـتاري اسـت    قادر به حركت نمي

از قيمت پايه كسر مي شود و در % 25مناسب، به سبب اشكال حركتي در يك يا دو عضو 

  .صورت وجود مشكل در بيشتر از دو عضو حركتي، دام كشتاري محسوب مي شود

  

 چشم ها •

  .از قيمت پايه كسر مي شود% 25شم   با معيوب بودن هر دو چ 
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  نژاد و درجه خلوص ژنتيكي •

هرچه خواص نژادي و درجه خلوص ژنتيكي در جهت افزايش توليـدات دام بيشـتر باشـد    

) رجيسـتر  (قاعدتاً ارزش اقتصادي آن دام بيشتر مي شود لذا گاوهاي داراي ثبت انسـاب  

مت گذاري و غرامت الزم به آنهـا  داراي ارزش ژنتيكي بوده و بر اساس درجه خلوص، قي

 .تعلق مي گيرد

آن و كسر مبالغ مربوط به فروش الشه و %  75بعد از تعيين قيمت دام زنده و محاسبه  .9

، در صورتي كه رقم بدست آمده عددي مثبـت  ) اعضاء خوراكي و غير خوراكي (آاليشات 

  .باشد  باشد بعنوان غرامت  به صاحب دام راكتور قابل پرداخت مي

  ميزان غرامت =]%  ) 75) ( قيمت دام زنده (  [ - ]) قيمت الشه و آاليشات(  [

با توجه به محدوديت اعتبارات سازمان دامپزشكي در پرداخت غرامت و به منظور : تبصره

تاكيد بر اجبار دامدار در بيمه نمودن دامهاي خود، حداكثر مبلغ غرامت قابل پرداخت به 

از حذف دام بروسلوزي از محل اعتبارات سازمان، براي هر راس دامداران زيان ديده ناشي 

ريال و براي هر راس گوسفند و بز ) سي ميليون ( 30000000گاو، گاوميش و شتر

  .ريال مي باشد) دو ميليون( 2000000

بوده ولي دامدار نسبت به بيمه كردن  27چنانچه دام بروسلوزي مشمول بيمه اجباري .10

آئين نامه مبارزه با بيماري هاي  " 10است، بر اساس ماده  دام هاي خود اهمال نموده

  .به دام كشتار شده غرامت پرداخت نخواهد شد "دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها 

  . در حال حاضر بيمه دامها در برابر حوادث و بيماري ها اختياري مي باشد �

يوه نامه  به كشتارگاه اعزام چنانچه دامدار، دام بروسلوزي را در وقت مقرر طبق اين ش .11

آئين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلـوگيري از   " 12ننمايد سازمان بر اساس ماده 

با موافقت وزارت جهاد كشاورزي و هماهنگي با نيـروي انتظـامي،    "سرايت و انتشار آنها 

م كشتار شده س داراوكشتار خواهد نمود و براي هر  منتقلدام بروسلوزي را به كشتارگاه 

در . قيمت واقعي را در پرداخـت غرامـت منظـور خواهـد نمـود     % ) 20(فقط بيست درصد 

                                                           

نمايد و بيمه شده بايد سهم خود را به طـور  افراد را ملزم به بيمه مي/ قانونگذار فرد ر بيمه اجباريد .٢٧

  .)مانند بيمه شخص ثالث(مرتب به بيمه پرداخت نمايد 



      سلوز داميبرنامه ي ملي كنترل برو                                                        ۷۲
_______________________________________________________  

  

قانون سازمان ، دامدار متخلف تحت پيگرد  قانوني قرار ) 6(صورت تكرار تخلف وفق ماده

 .خواهد گرفت

آئين نامه مبارزه با بيمـاري هـاي دامـي و جلـوگيري از      « 13سازمان بر اساس ماده  .12

به دامداراني كه موارد ذيل الذكر را رعايت ننمايند بعد از اعزام دام   »انتشار آنها  سرايت و

قيمـت  %)  20(س دام كشتار شده فقط بيسـت درصـد   رابروسلوزي به كشتارگاه براي هر

قانون سازمان ، دامـداران  ) 6(واقعي را در پرداخت غرامت منظور خواهد نمود و برابر ماده 

 .قانوني قرار خواهد داد  متخلف را تحت پيگرد

  

صاحب دامداري يا نماينده او موظف است در مورد ضوابط قرنطينـه اي و شـرايط     �

بهداشتي و مديريت گاوداري يا گله دستورات  دامپزشكي را رعايت و نسبت به رفع 

معايب و نواقص دامداري كه مـانع از اجـراي اصـول امنيـت زيسـتي در دامـداري       

 .شده از طرف دامپزشكي اقدام نمايد ميگردد، در مدت تعيين

هـا   گاوداري موظف است بمحض مشاهده سقط جنـين در بـين دام   ياصاحب گله  �

مراتب را به دامپزشكي محل اطالع دهد تا مامورين مربوطـه نسـبت بـه برداشـت     

 .نمونه هاي الزم جهت آزمايش و انجام عمليات بهداشتي اقدام نمايند

بـه محـل    جديد بروسلوز مجاز به وارد نمودن دام صاحب گاوداري يا گلة عاري از �

  .                                باشد دامداري بدون اخذ مجوز از دامپزشكي نمي

هر گونه نقل و انتقال دام  بروسلوزي از محل دامداري  به محلـي ديگـر  ، بـدون     �

  .ممنوع استاخذ مجوز از دامپزشكي  

تا زمان ) اي موارد مثبت يا مشكوك به بروسلوز دار( صاحب گاوداري يا گلة آلوده  �

آزمايش نوبت بعدي و روشن شدن وضعيت سالمت گاوداري يا گلـة خـود، تحـت    

هيچ شرايطي مجاز بـه ورود دام جديـد و يـا خـروج دام از محـل دامـداري خـود        

  .باشد نمي
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 آموزش و ترويجآموزش و ترويجآموزش و ترويجآموزش و ترويج

 :شامل آموزش

 كارشناسان آزمايشگاه در سطح ملي  .1

 در سطح ملي ئول كنترل بروسلوزمسدامپزشكان  .2

 تكنسين ها و واكسيناتورها در سطح استاني و شهرستاني .3

 دامداران و پرسنل كشتارگاه ها .4

  عموم مردم از طريق رسانه هاي ملي .5

ي دوره هاي ملي آموزش و بازآموزي بروسلوز براي كليه آموزشاخذ گواهي  •

 .ستالزامي اكارشناسان مرتبط با امور مبارزه با بروسلوز 

در ارتباط با شناخت بيماري و اهميت مايه كوبي واكسيناتور ها  مستمر آموزش •

دامپزشكي استان اداره كل توسط ها عليه بروسلوز و روش هاي مايه كوبي،  دام

 .الزامي است

شناخت بيماري و راههاي انتقال آن از دام به آموزش و ترويج دامداران در ارتباط با  •

شناخت راههاي پيشگيري از بيماري در دام و انسان،  دام و از دام به انسان،

چگونگي برخورد با دام هاي سقط نموده، جنين هاي سقط شده ، مراقبت هاي 

در قطع سريعتر سيكل بيماري در دام و كاهش قابل  ... و بهداشتي موقع زايمان

ست بوده و الزم امالحظه تعداد مبتاليان انساني به بيماري تب مالت بسيار موثر 

بطور مستمر با هماهنگي اداره كل دامپزشكي استان، دانشگاه هاي علوم پزشكي و 

 .مركزآموزش و ترويج سازمان جهاد كشاورزي استان، انجام پذيرد

در  Biosecurityامنيت زيستيآموزش هاي الزم در خصوص رعايت اصول  •

ه داخل گاوداريهاي صنعتي به منظور مسدود نمودن راههاي ورود عامل بيماري ب

شامل دفن يا  Biocontainmentمهار زيستيگاوداري و اقدامات الزم در جهت 

هاي سقط شده و ترشحات مربوطه، نحوه ضد عفوني نمودن جايگاه سوزاندن جنين

بايستي بطور مستمر با هماهنگي اداره كل دامپزشكي استان و تشكل ...  دام و 

  .هداشتي گاوداري انجام پذيردهاي دامداري استان، براي صاحبان و مسئولين ب
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 قرنطينه ايقرنطينه ايقرنطينه ايقرنطينه اي    - - - - اعمال مقررات بهداشتي اعمال مقررات بهداشتي اعمال مقررات بهداشتي اعمال مقررات بهداشتي 

 

 تردد كنترل  −

 بيوسكوريتي در گله اعمال  −

رعايت اصول امنيت زيستي و مهار زيستي در دامداري ها از جمله مديريت بهينـه   •

در نقل و انتقال دامها و جلوگيري از هر گونه تردد غير ضروري در داخل دامداري، 

مـواد  محتويات سقطي و زايماني بوسيله  آلوده بهضدعفوني جايگاه دن و تميز نمو

بطور انفرادي  دام هاي سقط كرده ، جداسازيشعله دادن ضدعفوني كننده مناسب،

جداسازي دام هـاي  هاي سقط شده، تا تعيين تكليف نهائي، دفن يا سوزاندن جنين

شدن ترشحات پس از  پاك به منظور يك هفتهزايمان نموده از گله بمدت حداقل 

كـاهش قابـل مالحظـه بـاكتري بروسـال در      زايش و در صورت احتمال بروسلوز، 

توسط دامدار ضروري بوده و الزم است در اين خصوص توسط مسئول .... و  محيط

اكيپ مبارزه با بروسلوز طي نامه اداري موارد نقـض مقـررات بهداشـتي و ضـوابط     

  .اري ابالغ گردداي جهت اصالح، به صاحب دامدقرنطينه

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پيوست ها وضمائم

  

  

  



  

  

  



  
 وزارت جهاد كشاورزي

 سازمان دامپزشكي كشور

  :شماره                                                          اداره كل دامپزشكي استان

   :تاريخ  شبكه دامپزشكي شهرستان                                                     

 فرم مخصوص ارسال نمونه به آزمايشگاه

  باسالم: اداره كل دامپزشكي استان

 خواهشمند.انجام آزمايشات تشخيص بروسلوز ارسال ميگرددجهت زير  دام با مشخصات اخذ شده از) هاي(نمونه دين وسيلهب

ين شبكه به ات نموده و در اسرع وقت دستورفرمايند نتايج آزمايشات انجام شده را در قسمت هاي الف و ب اين فرم ثب است

   .دنارسال نماي

  تاريخ نمونه برداري  نوع نمونه  نوبت نمونه برداري

      نوبت اول

     نوبت دوم

     نوبت سوم

  

دام  شماره....................... ساير  �گوسفند وبز  �گاو : نوع دام .....................................  صاحب دام نام 

..................................   

:  دام جنس.........    سن دام به ماه �وميب�دورگ�اصيل: نژاد دام  �سنتي�نيمه صنعتي�صنعتي: نوع دامداري 

  �نر�ماده

  : .....................تاريخ آخرين سقط جنين        �ندارد �دارد : سابقه سقط جنين

: تاريخ آخرين مايه كوبي عليه بروسلوز: ....................... نوع واكسن �ندارد   �دارد : سابقه واكسيناسيون عليه بروسلوز

  ..........................  

  : رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان

 تاييد نوبت سوم          تاييد نوبت اول                                            تاييد نوبت دوم                                       

  

  :جدول نتايج يا عيار نهايي آزمايشات انجام شده در آزمايشگاه  -الف 

نمونه 

 گيري

نوع 

 نمونه

تاريخ 

 تشخيص
شماره 

 آزمايش
RBPT WRIGHT 2ME CFT ELISA MRT CUL 

نوبت 

  اول
                    

نوبت 

  دوم
                    

نوبت 

  سوم
                    

 تان          تاييد نوبت اول                   تاييد نوبت دوم                          تاييد نوبت سوممسئول آزمايشگاه مركزي اس

  



      سلوز داميبرنامه ي ملي كنترل برو                                                        ۷۸
_______________________________________________________  

  
  

  :بدين وسيله با توجه به اعالم نتايج در جدول باال، دام با مشخصات فوق الذكر : تفسير نتايج  - ب 

 �رآكتورمثبت   �رآكتورمشكوك   �درنوبت اول  منفي  - 1

 �رآكتور مثبت  �رآكتور مشكوك   �دوم منفي درنوبت  - 2

  �رآكتور مثبت �درنوبت سوم منفي  - 3

  :هاي دامي اداره كل دامپزشكي استان مسئول اداره بهداشت و مديريت بيماري

 تاييد نوبت اول                             تاييد نوبت دوم                                    تاييد نوبت سوم

  
  

  

  :شماره   ئيس محترم شبكه دامپزشكي شهرستانر

    :تاريخ   

  :باسالم،احتراماً عطف بنامه فوق ، با در نظر داشتن تفسير نتايج آزمايشات انجام شده در قسمت ب ، به شرح زير اقدام نماييد

  .اگر گزينه منفي نشاندار ميباشد،نامه درسوابق دامداري بايگاني شود .1

دار ميباشد،اقدام فوري جهت جداسازي واعزام دام به كشتارگاه وتنظيم اسناد پرداخت غرامت اگرگزينه راكتور مثبت نشان .2

  .بعمل آيد

 .هفته بعد از خونگيري قبلي انجام گيرد4تا3اگر گزينه راكتور مشكوك نشاندار ميباشد،ارسال مجدد سرم بفاصله .3

 : مدير كل دامپزشكي استان

تاييد نوبـت دوم                                                  تاييـد نوبـت                           تاييد نوبت اول                        

 سوم

  
اداره بهداشت و مديريت در اداره  نسخهيك  ، در شبكه دامپزشكي شهرستان نسخهتهيه ، يك  نسخهدر چهار  اين فرم

 كشتار دام بروسلوزي، يك نسخه ضميمه اسناد پرداخت غرامت،هاي دامي ، يك نسخه براي آزمايشگاه و درصورت  بيماري

  .تحويل امور مالي دامپزشكي استان مي گردد 
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 وزارت جهاد كشاورزي

  سازمان دامپزشكي كشور

  .............. اداره كل دامپزشكي استان

        ....................................    شبكه دامپزشكي شهرستانشبكه دامپزشكي شهرستانشبكه دامپزشكي شهرستانشبكه دامپزشكي شهرستان
                 

        ي  ي  ي  ي  م بروسلوزم بروسلوزم بروسلوزم بروسلوزسند پرداخت غرامت داسند پرداخت غرامت داسند پرداخت غرامت داسند پرداخت غرامت دا    برگه مشخصات وبرگه مشخصات وبرگه مشخصات وبرگه مشخصات و

 يمشخصات دام بروسلوز -الف 

  ........  سن دام رآكتور به ماه -3................ ..... شناسه دامشماره  - 2 ..............ساير �بز �گوسفند�گاو:نوع دام - 1

 �ماده: جنس   -  6   �بومي�دورگ�اصيل: نژاد دام - 5      �سنتي �نيمه صنعتي �صنعتي: نوع دامداري   -  4

  �نر 

  ..........................................................ساير مشخصات  – 7

  

  يمشخصات صاحب دام بروسلوز - ب 

دامداري آدرس ..... ................شماره شناسنامه  ...............................فرزند ............................... نام و نام خانوادگي 

  ................................نزد بانك .................................. حساب بانكي شماره .......................  ......

  

  تقويم بها در كشتارگاه   -  ج

 ، هبدينوسيله امضاء كنندكان ذيل تاييد مي نمائيم با رعايت كليه ضوابط مربوطه ، دام با مشخصات باال كه در فرم ضميم

 قبل از كشتارمورد بازديد قرار گرفته و....... ......................تفسير نتايج آزمايش بروسلوز آن مثبت ذكر شده است در تاريخ 

  .ريال تقويم بها گرديده است ...........................................بهاي دام زنده مورد نظربه مبلغ 

 دامپزشكي استان  يندهنمانام ونام خانوادگي وامضاء 

  ستان ان شهرهاي دامدار خبره تشكل نمايندهنام ونام خانوادگي ، مهر وامضاء  

  شبكه دامپزشكي شهرستانامضاء رئيس  نام ونام خانوادگي و
  

  و قيمت گذاري پس از كشتار گواهي كشتار - د

پس از تطابق و تاييد مفاد مندرج در اين برگه با كارت ................ بدينوسيله تاييد ميگردد دام با مشخصات باال در تاريخ 

، قيمت و ضبط اندام هاي خوراكي غير قابل مصرف كشتار و بعد از بازرسي الشه  ،مخصوص دامدار يمشخصات دام بروسلوز

  .گذاري آن به شرح زيرمحاسبه گرديده است

قيمت كل    - ) ريال....................... (هر كيلوگرم الشه  از قرار  - )  كيلوگرم ............... (  قابل مصرف وزن الشه - 1

  )                                            ريال .............................  (

راكي قيمت كل آاليشات خو –) ريال.............. (قيمت پوست  -) ريال................ (  قابل مصرف خوراكي اتقيمت آاليش - 2

  )ريال ................ ( و پوست 

ــ وزن كل قسمت هاي ضبط و  )ريال ............................. ( و پوست قابل مصرف  خوراكي  اتجمع كل قيمت الشه و آاليش

  )كيلوگرم ............ (معدوم شده 

  

  دامپزشكي استان نمايندهشتارگاه   نام و امضاء نام و امضاء بازرس بهداشتي ك   شبكه دامپزشكي شهرستاننام وامضاء رئيس 
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  تائيد پرداخت غرامت -  ه

شيوه نامه و براساس  "مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها آئين نامه  " 10به استناد ماده  �

  .             شد ميبا ليذبشرح غرامت % 75فوق ، مشمول دريافت ، دامدار  مبارزه با بروسلوز دامي

  ريال...........................  =ميزان غرامت  =% ) 75× قيمت دام زنده ( -) قيمت الشه و آاليشات(

دامدار فوق مشمول   "مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها آئين نامه  "13و12 هوادبه استناد م �

  .باشد ل مييذدريافت غرامت بشرح % 20

  ريال...........................  =ميزان غرامت  =% ) 20× قيمت دام زنده ( -) قيمت الشه و آاليشات(

دام مشمول بيمه اجباري "مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها آئين نامه  "10به استناد ماده  �

  .  باشد نميمشمول دريافت غرامت دام هاي خود،  به سبب خودداري از بيمه دامدار فوق بوده و
  

 مدير كل دامپزشكي استان     امور مالي اداره كل دامپزشكي استان  رئيس    هاي دامي استان  بيماري بهداشت و مديريترئيس اداره 

   

  پرداخت غرامت  -و 

اين سند، به حساب بانكي شماره   هبابت غرامت موضوع بند  ريال........................... مبلغ ....................... در تاريخ 

وكيل / دامدار ....................................................... به نام ....................... نزد بانك ............................................................. 

  .قانوني دامدار  واريز گرديد

  مدير كل دامپزشكي استان                                               يس امور مالي اداره كل دامپزشكي استانرئ
  

  

و مهرهاي مربوطه باشد از درجه اعتبار ساقط  ءچنانچه اين برگه داراي قلم خوردگي ، اطالعات ناقص و يا فاقد امضا:  1تذكر

  .است 

  .ضميمه اين سند باشد الزم استدام فوق الذكر  درخصوصبه آزمايشگاه  فرم مخصوص ارسال نمونه:  2تذكر 

ـ دستورالعمل اجرائي مبارزه با بروسلوز دامي، حداكثر سقف پرداخت غرامت براي هر 6ـ3ـ9به استناد تبصره بند :  3تذكر 

ريال مي ) دو ميليون( 2000000ريال و براي هر راس گوسفند و بز ) سي ميليون ( 30000000راس گاو، گاوميش و شتر

  .باشد
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 وزارت جهاد كشاورزي

  سازمان دامپزشكي كشور

  .................. اداره كل دامپزشكي استان

        ........................................................................شبكه دامپزشكي شهرستانشبكه دامپزشكي شهرستانشبكه دامپزشكي شهرستانشبكه دامپزشكي شهرستان

        دام بروسلوزيدام بروسلوزيدام بروسلوزيدام بروسلوزي    كارت مشخصاتكارت مشخصاتكارت مشخصاتكارت مشخصات
ساند دام مذكور در تفسير نتايج صاحب محترم دام با مشخصات ذكر شده در بند الف اين كارت ، بدين وسيله به اطالع مي ر

با .... ......................حداكثر تا تاريخكارت  اين به همراهلطفاً . آزمايشات انجام شده بروسلوزي تشخيص داده شده است 

اعزام ..........................ستانواقع در شهر ..............................................به كشتارگاه  هماهنگي قبلي با اين شبكه، دام خود را 

  . ئيدنما

  رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان                                                            

 
 يمشخصات دام بروسلوز -الف 

 سن دام به ماه -  3.. ........................................شناسه دام شماره  - 2 .......................ساير �بز �گوسفند �گاو :نوع دام - 1

  �سنتي �نيمه صنعتي �صنعتي: نوع دامداري   - 5         �نر   �ماده: جنس   -  4..........       

  ............................................................................ساير مشخصات  – 7     �بومي �دورگ �اصيل: نژاد دام ـ 6

  
  يصاحب دام بروسلوز مشخصات وتعهد - ب 

  .............. به شماره شناسنامه  .......................................................فرزند  .................................. اينجانب

بامشخصات فوق الذكر ، متعهد ميگردم  يصاحب دام بروسلوز..............  ..................................................................به آدرس 

به كشتارگاه  .... ...........................................حداكثر تا تاريخ كارت  اين كه دام مزبور را به همراه

.....................................................  

  .اعزام نمايم ..............................................واقع در شهرستان 

 امضاء و اثر انگشت  صاحب دام 

  
  : .............. ماره دفتر كشتارگاهي                                                                شدام بروسلوزتائيد كشتار   –ج 

  ...................: ............ تاريخ                                                                                                      

پس از تطابق و تاييد مفاد مندرج در اين كارت با برگه  .....................بدينوسيله تاييد ميگردد دام با مشخصات باالدر تاريخ 

  .وسلوزي ، كشتار گرديده است مشخصات  و سند پرداخت غرامت دام بر

  مهر كشتارگاه                                                                                 نام و امضا مسئول بهداشتي كشتارگاه 

  
نتيجه در در دو نسخه تنظيم ، يك نسخه از آن تحويل دامدار و نسخه ديگر به منظور پيگيري تا حصول اين كارت :  1تذكر

  .شبكه دامپزشكي شهرستان باقي مي ماند

بروسلوزي توسط شبكه دامپزشكي شهرستان ، صادر و پس از تائيد كشتار كشتار دام  نسخه به منظور پيگيري اين:  2تذكر

  .دام مذكور، ضميمه اسناد پرداخت غرامت، درپرونده مربوطه بايگاني مي گردد

مخصوص دامدار/ مخصوص شبكه دامپزشكي

  :شماره

 :تاريخ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        

        مطالعه مقطعي سل و بروسلوز در گاو و بروسلوز در گوسفند و بز روستايي كشورمطالعه مقطعي سل و بروسلوز در گاو و بروسلوز در گوسفند و بز روستايي كشورمطالعه مقطعي سل و بروسلوز در گاو و بروسلوز در گوسفند و بز روستايي كشورمطالعه مقطعي سل و بروسلوز در گاو و بروسلوز در گوسفند و بز روستايي كشور

  

 توجيه مطالعه توجيه مطالعه توجيه مطالعه توجيه مطالعه 

با توجه به نبود اطالعات قابل قبول و دقيق از ميزان شيوع سل و بروسلوز گاوي و 

بروسلوز گوسفندي و بزي در جمعيت دامهاي روستايي و عشايري، اين مطالعه به منظور 

يين ميزان شيوع بيماريهاي فوق در سطح مناطق روستايي و عشايري كشور  براي تع

  . ارتقاء برنامه هاي كنترلي سل و بروسلوز كشور مورد نياز مي باشد

 

        هدفهدفهدفهدف

 
 برآورد ميزان شيوع سل و بروسلوز گاوي در  جمعيت دامهاي روستايي كشور •

روستايي و عشايري  برآورد ميزان شيوع  بروسلوز گوسفند و بز جمعيت دامهاي •

 كشور

 بهبود برنامه هاي كنترلي بيماري هاي سل و بروسلوز كشور •

 استفاده از نتايج  براي آموزش كارشناسان دامپزشكي و بهداشتي كشور •

 ارتقاء سيستم سرويالنس بيماريهاي سل و بروسلوز كشور •

ع برنامه  ي پيشرونده گام به گام توصيه شده توسط مراج  PCPاعمال برنامه  •

 ذيصالح بين المللي 

 مناطق هدف

مناطق هدف كليه استانهاي كشور مي باشد كه به اين منظور كشور به هفت منطقه 

تقسيم شده و هر منطقه بعنوان يك خوشه در نظر گرفته شده است مناطق هفتگانه 

  :عبارتند از
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 مناطق هفت گانه ي كشورمناطق هفت گانه ي كشورمناطق هفت گانه ي كشورمناطق هفت گانه ي كشور: : : : جدول شماره يك جدول شماره يك جدول شماره يك جدول شماره يك 

  شهاستان هاي مربوط به هر خو  خوشه

  اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و زنجان  منطقه يك

  گيالن، مازندران، گلستان، تهران، البرز، قزوين  منطقه دو

  كردستان،كرمانشاه، همدان، ايالم و لرستان  منطقه سه

  خوزستان، چهارمحال و بختياري،كهگيلويه و بويراحمد و بوشهر  منطقه چهار

  منان، اصفهان، يزد و فارسقم، مركزي، س  منطقه پنج

  كرمان جنوب،كرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان  منطقه شش

  خراسان شمالي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي  منطقه هفت

  

 ::::جمعيت هدف جمعيت هدف جمعيت هدف جمعيت هدف 

  گاو و گوسفند و بز روستايي و عشايري

  

تمامي جمعيت گاو روستايي كشور  اعم از نر و ماده با سن باالي يكسال در  - 1

 .ه خونگيري و تست سل قرار خواهند داشتبرنام

 12كشور كه حداقل طي ) ماه 18باالي (تمامي جمعيت گوسفند و بز ماده بالغ  - 2

ماهه اخير عليه بروسلوز مايه كوبي نشده باشند، در برنامه خونگيري و آزمايش 

 .بروسلوز قرار خواهند داشت

خانوار  20ل تعداد به محلي اطالق مي شود كه حداق: روستا يا منطقه عشايري 

يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده درآنجا سكونت داشته باشند و اكثريت 

هاي  ساكنان آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليت

دامداري،كشاورزي، باغداري به طور اعم و صنايع روستائي و صيد و يا تركيبي از 

راس گوسفند و 100ستي  حداقل داراي ها اشتغال داشته،  روستا باي اين فعاليت

چنانچه تعداد دام موجود بيشتر از اين تعداد بود بطور . راس گاو باشد 10بز و 

راس گوسفند و بز انتخاب و بهمراه كل جمعيت 100تصادفي سيستماتيك تعداد 



  ۸۵                                                    دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي دامي
_______________________________________________________ 

 

در صورتي كه تعداد . گاوهاي روستا خونگيري و همزمان تست سل مي گردند

راس گاو واجد شرايط  40راس باشد، از تعداد  40بيشتر  گاو موجود در روستا

  .بطور تصادفي سيستماتيك خونگيري و همزمان تست سل بعمل خواهد آمد

  

        زمان اجراي مطالعهزمان اجراي مطالعهزمان اجراي مطالعهزمان اجراي مطالعه

  خورشيدي  1395ماه سال   پائيز و زمستان

  

 ::::روش كارروش كارروش كارروش كار

اه ابتدا مسئولين ادارات بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي سازمان دامپزشكي كشور همر

با كارشناسان زئونوز دانشگاههاي علوم پزشكي كشور  در يك دوره ي آموزشي توجيهي 

يك روزه با روش مطالعه و چگونگي اجراي آن آشنا خواهند شد ،اين مطالعه يك مطالعه 

بوده كه در طي سه ماه فصل پاييز توسط كارشناسان سازمان دامپزشكي كشور   28مقطعي

واهد شد، در اين مطالعه  كشور با توجه ساختار جمعيت در كل استانهاي كشور اجرا خ

جدول شماره ي ( دامي، پراكنش دامهاي حساس كشور به هفت منطقه تقسيم شده است 

بوده  و با توجه به حداقل ميزان شيوع  سل و  29هر منطقه بعنوان يك خوشه)   يك

نانچه هر كد واحد يا واحد  انتخاب شده و چ 1962بروسلوز در گاو و گوسفند و بز  تعداد 

روستا فاقد تعداد دام مناسب بود  كد واحد يا روستا  مجاور داراي شرايط تعريف شده 

بعنوان روستا انتخاب شده و  نمونه برداري  و تست سل بر اساس دستورالعمل هاي 

  .سازمان دامپزشكي  در  كد واحد صورت مي گيرد 30استاندارد 

سط دامپزشكي  ادارات كل استانها  و دامپزشكي  به روستاهاي هدف چند روز قبل تو

شهرستانها اطالع رساني شده، و با همكاري شوراي روستا در زمان مراجعه اكيپ به 

روستاها، روستاييان در محل نگهداري دامهاي خود حضور خواهند داشت  و تا پايان 

  .نمود عمليات خونگيري و تست سل از پراكنده شدن دامهاي خود جلوگيري خواهند

                                                           

28. Cross-Sectional study 

29. Cluster  

30. Standard Operative Procedure (SOP) 
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عمليات خون گيري، تست و پركردن فرمهاي مربوطه توسط كارشناسان دامپزشكي و بر 

قبل از خون گيري و . اساس دستورالعمل سازمان دامپزشكي كشور صورت خواهد پذيرفت

تست سل روستاييان در رابطه با بروسلوز آموزش حضوري خواهند ديد، و بر اساس تعريف 

از افرادي كه داراي اين عالئم مي باشند تقاضا مي شود تا  31يمورد باليني بروسلوز انسان

اقدام نمايند )نام و نام خانوادگي، سن، شغل، آدرس ، تلفن تماس ( نسبت به تكميل فرم 

سپس فرم تكميل شده توسط كارشناس مسئول اكيپ به مراكز بهداشت محل ارائه مي 

س جهت نمونه گيري و جمع آوري شود و متعاقباً مراكز بهداشت نسبت به اعزام كارشنا

  .اطالعات الزم اقدام مي كنند

تست سل گاوهاي روستايي بر اساس دستورالعمل هاي سازمان دامپزشكي كشور و بروش 

  .و صرفاً از گاوهاي  با سن بيش از يك سال انجام خواهد شد 32تست مقايسه اي گردني

صحرايي اخذ و تكميل  نمونه هاي سرمي  و فرمهاي اپيدميولوژيكي توسط تيم هاي

  .خواهد شد

  

        تعريف مورد انساني بروسلوزتعريف مورد انساني بروسلوزتعريف مورد انساني بروسلوزتعريف مورد انساني بروسلوز 

  بيماري شدت اساس بر و مي باشد   بروسال  نوع به  وابسته زيادي  حد تا بيماري  عالئم

 .نمايد مي بروز  مزمن و موضعي  حاد، تحت حاد، اشكال به

 پشت درد صوصبخ بدن عمومي درد ناگهاني، لرز گرفتار بيمار شكل اين در  :حاد نوع

 شكايت سستي و ضعف از و داده دست از را خود اشتهاي بيمار  .شديد دارد عرق و بوده

 .دارد

 مي سر وصدا بي آن آغاز و نداشته وجود اوليه دار تب حالت اوقات اغلب :حاد تحت نوع

 و ضعف از بيمار اصلي شكايت .شود مي شروع حاد تب دار مرحله گاهي بدنبال ولي باشد

 .است خستگي

 .ماند مي باقي ها سال براي دار تب دوره يك از بعد عالئم غالباً  :مزمن نوع

                                                           

31. Human Brucellosis clinical case definition  

32. Comparative Cervical Test (CCT) 
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 ايجاد بدن مختلف اعضاء در توانند مي بروسلوز هاي باكتري:  )موضعي ( لوكاليزه نوع

 اعصاب سيستم مفاصل، ها، استخوان شامل مبتال اعضاء شايعترين موضعي نمايند، عفونت

33مركزي 
 مي پوست و پروستات ها، كليه صفرا، كيسه كبد، ها، ، بيضهطحال ريه، قلب، ، 

 شكل اين شود، ايجاد نيز محل در چند همزمان بطور موضعي عفونت است ممكن .باشند

 از يكي به عنوان اگرچه است، بيماري مزمن نوع با ارتباط در موارد اغلب در بيماري

 .است مطرح سوئيس البروس يا تنسيس ملي بروسال بدليل بيماري حاد شكل عوارض

        

        ) ) ) ) خون گيريخون گيريخون گيريخون گيري((((روش نمونه برداري روش نمونه برداري روش نمونه برداري روش نمونه برداري 

نمونه خون بايد به وسيله لوله خالء دار بصورت . نمونه خون منعقد شده مورد نياز مي باشد

از آنجا كه لوله هاي خالء دار ممكن است حاوي مواد افزودني . خيلي تميز اخذ شود

در بيشتر پستانداران بزرگ براي  معموالً. متفاوتي باشند بايستي در انتخاب آن دقت گردد

  . خونگيري از سياهرگ و داج و يا سياهرگ دمي استفاده مي شود

دقيقه، ضمن محافظت  90تا  60براي بدست آوردن سرم، ابتدا بايد خون اخذ شده براي 

. از گرما، در درجه حرارت محيط نگهداري شود تا لخته شروع به تشكيل شدن نمايد

بعد از چندين ساعت . درجه سانتي گراد قرار داده شود 4در يخچال سپس لوله شيشه اي 

البته جداكردن سرم را ميتوان با سانترويفوژ . ميتوان سرم را براحتي از لخته جدا نمود

g 1200-1000كردن نمونه در 
دقيقه  10-15به مدت  35)هزار دور در دقيقه 4تا  2(  34

  .وله جديدي منتقل نمودانجام داد و سرم شفاف را جدا نموده و به ل

  

        ::::تذكرات مهم در خصوص خون هاي اخذ شدهتذكرات مهم در خصوص خون هاي اخذ شدهتذكرات مهم در خصوص خون هاي اخذ شدهتذكرات مهم در خصوص خون هاي اخذ شده

        

 .مقدار خون اخذ شده نبايد كمتر از پنج ميلي ليتر باشد - 1

تمامي خون هاي اخذ شده پس از ارسال به شبكه دامپزشكي شهرستان، توسط  - 2

مسئول آزمايشگاه شبكه دامپزشكي تحويل و در يخچال نگهداري خواهند شد، 

                                                           

33. Central Nervous system (CNS) 

34. Gravity 

35. (revolutions per minute, RPM) 
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اه موظف است صبح روز بعد پس از جداسازي سرم از لخته، سرم مسئول آزمايشگ

جدا شده را كه نبايد كمتر از دو ميلي ليتر باشد با ذكر مشخصات و رعايت زنجير 

 .سرد جهت انجام آزمايشات سرمي به اداره كل دامپزشكي استان ارسال نمايد

زمايش رزبنگال از تمامي نمونه هاي ارسالي به اداره كل دامپزشكي استان، فقط آ - 3

 .بعمل خواهد آمد

طبق فرم هاي پيوست در فايل اكسل (پس از انجام آزمايشات و اعالم نتايج آنها  - 4

به دفتر بهداشت و مديريت ) با مشخصات كامل تمامي دامها اعم از مثبت و منفي

بيماريهاي دامي سازمان، تمامي سرم هاي آزمايش شده اعم از مثبت و منفي، در 

درجه سانتيگراد نگهداري و در پايان عمليات اجرائي طرح  همراه  18فريزر منفي 

با فرم هاي مربوطه به واحد اخذ نمونه هاي مرضي سازمان واقع در بانك واكسن 

 .تحويل خواهند شد

نمونه هاي ارسالي به بانك واكسن جهت انجام ساير تست هاي تكميلي و تائيدي  - 5

استان، به يكي از آزمايشگاه هاي  و همچنين ارزيابي تست هاي انجام شده در

 .مورد تائيد سازمان در داخل و يا خارج از كشور ارسال خواهند شد

نمونه هاي سرم جمع آوري شده در بانك واكسن سازمان بمدت دو سال جهت  - 6

انجام مطالعات ساير بيماري هاي اولويت دار سازمان دامپزشكي كشور، به روش 

  .فاده قرار خواهند گرفتمورد است 36ديده وري فعال موازي

                                                           

36 . parallel active surveillance 
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        :سرم شفافسرم شفافسرم شفافسرم شفاففيوژ جهت تهيه فيوژ جهت تهيه فيوژ جهت تهيه فيوژ جهت تهيه     مراحل قبل و حين سانتريمراحل قبل و حين سانتريمراحل قبل و حين سانتريمراحل قبل و حين سانتري

 

بايد حدود لوله  37،لوله هاي حاوي فعال كننده لخته با گيريخونپس از بال فاصله  •

، به آرامي سر كامل خون با ماده فعال كننده لخته شدن بار جهت مخلوط  6الي 5

 .و ته گردد

 و سانتريفيوژ ، جهت سپري كردن مراحل لخته رمس نمونه خون قبل از جداسازي •

دور از  و دقيقه بصورت ايستاده در لوله دربدار، 90الي  60شدن مي بايست حدود 

 .مستقيم نور خورشيد و در دماي محيط قرار گيرد تابش

درجه 22±4( درجه سانتي گراد 26الي  18پروسه لخته شدن بهتر است در دماي  •

 .انجام شود) سانتي گراد

 .استفاده كرد  سانتريفيوژ براي جداسازي مطلوب سرم ميبايست از •

 .انجام شودخون  لكامن لخته شدنبايد قبل از سانتريفيوژ  •

استفاده از اپليكاتور پالستيكي يا چوبي جهت جداسازي لخته از ديواره لوله به دليل  •

لوگيري در صورت استفاده بايد احتياط الزم براي ج .ايجاد هموليزتوصيه نمي شود

 .آئروسل صورت گيرد از ايجاد هموليز و توليد ذرات

 - g  1200 در دقيقه 15الي  10 جهت تهيه سرم ، نمونه بايد به مدت •

 .سانتريفيوژ گردد 1000

 .توقف ناگهاني سانتريفيوژ در حين كار ممكن است باعث ايجاد هموليز نمونه شود •

  

                                                           

37 . Clot Activator 
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            39393939تست رز بنگالتست رز بنگالتست رز بنگالتست رز بنگال     38383838روش استاندارد عملياتيروش استاندارد عملياتيروش استاندارد عملياتيروش استاندارد عملياتي

                           رز بنگال                                                                 رز بنگال                                                                 رز بنگال                                                                 رز بنگال                                                                 تست تست تست تست 

آزمايش رزبنگال يك تست آگلوتيناسيون ساده و سريع است كه آنتي ژن مورد استفاده در 

اين تست شامل سلول هاي كشته بروسال آبورتوس مي باشد كه با ماده قرمز رنگ 

 ±05/0(    پائين    PHبا ) محلول بافر(كل محلول در تامپون رزبنگال رنگ آميزي شده و بش

  .در دسترس مي باشد) 65/3

        روش انجام تست                                                                    روش انجام تست                                                                    روش انجام تست                                                                    روش انجام تست                                                                    

        

درجه 22±4(نمونه سرم و آنتي ژن هر دو قبل از آزمايش بايد با دماي آزمايشگاه  .1

يزان آنتي ژني كه از يخچال خارج مي گردد بايد همسان شوند، م) سانتي گراد

متناسب با تعداد تست هاي روزانه باشد تا پس از پايان آزمايشات، لزومي به انتقال 

  . مجدد باقيمانده آن، به داخل يخچال نباشد

ميكروليتر از هر نمونه سرم، داخل هر يك از گوده هاي موجود در پليت  30 -25 .2

قرار      40ي، يا پليت مخصوص سازمان جهاني بهداشتهاي سفيد سفالي، پالستيك

  . گيرد

شيشه حاوي آنتي ژن را به آرامي تكان داده، تا محلول كامالً همگن و يكنواخت  .3

گردد سپس يك حجم از آنتي ژن كه مساوي با حجم سرم موجود در گوده باشد 

 بدون مخلوط شدن با سرم موجود در گوده، به ارامي در) ميكروليتر30يا 25(

  .مجاورت سرم مورد آزمايش قرار گيرد

بالفاصله پس از ريختن آخرين قطره آنتي ژن بداخل پليت ، با استفاده از يك ميله  .4

شيشه اي يا پالستيكي تميز، سرم و آنتي ژن مجاور آن، بخوبي مخلوط شوند 

                                                           

38. Standard Operative Procedure (SOP) 

39 .(Rose Bengal plate test) RBPT 

40.WHO Haemagglutination Plate 
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هر ميله تميز . (سانتي متر ايجاد گردد 2بطوريكه يك دايره يا هاله بيضي به قطر 

  )انجام يك تست براي

مخلوط آنتي ژن و سرم بايد به مدت ) درجه سانتي گراد22±4(در دماي آزمايشگاه  .5

  . دقيقه بخوبي تكان داده شود 4

٤١براي اينكار بهتر است از دستگاه تكان دهنده .6
جهت مخلوط هاي بيضي شكل و  

  . براي مخلوط هاي دايره اي شكل استفاده نمود  42از مخلوط كن سه جهته

ژن مورد بررسي و    له پس از پايان دقيقه چهارم، مخلوط سرم و آنتي بالفاص .7

مشاهده قرار گرفته و هر ميزان از آگلوتيناسيون قابل مشاهده بعنوان نتيجه مثبت 

جهت اعتبار سنجي حساسيت تست الزم است قبل از شروع . آزمايش ثبت گردد

ترين پاسخ مثبت، آزمايش، آنتي ژن مورد استفاده با يك سرم كنترل واجد كم

  .تست شود

 

ماه از آخرين 12شرط الزم براي خونگيري از گوسفند و بز، سپري شدن حداقل 

واكسيناسيون آنها عليه بروسلوز مي باشد  و چنانچه در آزمايش رزبنگال اين دامها مثبت 

همچنين روستا هايي واجد بيش از يك نمونه . باشند بعنوان نمونه مثبت تلقي خواهند شد

تمامي نمونه هاي رزبنگال . بت رزبنگال، واحد اپيدميولوژيك مثبت تلقي خواهند شدمث

  .مثبت جهت تاييد نهايي بروش االيزا تست خواهند شد

  

                                                           

41. Rocker machine 

42. Three-directional agitator 
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 ::::    روش  تست سل گاويروش  تست سل گاويروش  تست سل گاويروش  تست سل گاوي

در گاو تست سل بر اساس دستورالعمل اجرائي مبارزه با سل گاوي سازمان دامپزشكي 

پس از قرائت تست سل و .  جام مي پذيردكشور و به روش تست مقايسه اي گردني ان

مشخص شدن نتايج تست، نتايج اعالم شده توسط دامپزشك عامل در فرم شماره يك 

ثبت و همزمان با ارسال نتايج سرمي تست ) فايل اكسل(ضميمه اين دستور العمل

  .رزبنگال به دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي سازمان ارسال خواهد شد

كان در مرحله بعدي دامهاي راكتور مثبت شناسائي شده، طبق دستورالعمل در صورت ام

اجرائي مبارزه با سل گاوي سازمان دامپزشكي كشور پس از تقويم بها به كشتارگاه اعزام  

و چنانچه در بازرسي كشتارگاهي گاو مذكور داراي ضايعه ي فعال بوده باشد  و يا نتايج 

به آزمايشگاه مورد نظر سازمان مثبت باشد، واحد  آزمايشگاهي نمونه هاي ارسالي آن

  .روستايي مذكور بعنوان واحد اپيدميولوژيك مثبت تلقي مي گردد

  

        هماهنگي بين بخشي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيهماهنگي بين بخشي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيهماهنگي بين بخشي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيهماهنگي بين بخشي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

بيماري هاي قابل انتقال از حيوان به انسان از جمله بيماري هاي عفوني هستند كه اثرات 

در اين ميان تب مالت يكي از شايعترين بيمـاري هـاي   . جامعه دارند نامطلوبي برسالمت

قابل انتقال از حيوان به انسان در كشور است و موجب ناتواني در افراد مبـتال و عـوارض   

اين بيماري در چند سال اخير بطور قابل تـوجهي چنـدين سـازمان و    . خطرناك مي گردد

  . اهميت ويژه اي برخوردار است نهاد بهداشتي را درگير ساخته و از اينرو از

. اين بيماري، موجب عوارض متعدد و طاقت فرسا در بسياري از ارگان هاي بدن مي گردد

در برخي بيماران ممكن است عوارض شديد تري مانند عفونت مغز يا قلب رخ دهـد كـه   

 درمـان . حتي با درمان داروئي و اعمال جراحي نيز ممكن است به مرگ بيمار منجر گردد

مناسب شامل درمان چند دارويي طوالني مدت چندين ماه مي باشد و گروهي از بيمـاران  

طـول درمـان درمـوارد عارضـه دار     . علي رغم درمان كافي دچار عود بيماري مي گردنـد 

  .ماه مورد نياز باشد 6ممكن است بيشتر از 
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صرفه  بـوده و  رسيدن به وضعيت حذف تب مالت پروژه بسيار هزينه بر و گران و البته به 

نيازمند مديريت مالي و اجرايي بسيار دقيق است، چنانكه تا كنون به جز چند كشور معدود 

  .به اين هدف دست نيافته اند

 9/100، لرستان 8/143  43دانشگاه هاي تربت حيدريه با ميزان بروز ساالنه 1394در سال 

در يكصد هزار نفـر     7/65، همدان 2/73، شاهرود  7/67، كرمانشاه    1/79، كردستان 

  . بيشترين آمار بروز بيماري را  در كشور را داشته اند

در حال حاضر بيماريابي غير فعال بيماران براسـاس تعريـف مـوارد مشـكوك و محتمـل      

بيماراني است كه به پزشك مراجعه كرده و براساس آزمايش خون به عنوان بيمار معرفي 

اين درحالي است كه بـه  . ثبت و گزارش مي شوند  مي شوند و در برنامه مراقبت بيماري

دليل عدم آگاهي بيماران در صورت شروع عالئم جهت انجام تشخيص و درمان مراجعـه  

ننموده و با وجود استقرار برنامه مراقبت بيماري كماكان كليه مـوارد بيمـاري شناسـايي و    

شود كه به دليل تشخيص داده نمي شوند يا شناسايي آنان در بخش خصوصي انجام مي 

عالوه بر اين نظام ثبـت و  . عدم دسترسي به سيستم مراقبت معرفي و گزارش نمي شوند 

گزارش دهي براساس تشخيص آزمايشگاهي در شيوع واقعي اين بيمـاري كمـك كننـده    

از اينرو همكاري با سازمان دامپزشكي كشور . است كه در حال حاضر استقرار نيافته است

طعي شيوع بروسلوز در دام ها مي تواند به عنوان يك بيماريابي فعال در اجراي بررسي مق

  . و همزمان بر اساس تعريف واحد هاي اپيدميولوژيك تلقي گردد

        

        : : : : تعداد شهرستان ها و روستاهاي مورد بررسي تعداد شهرستان ها و روستاهاي مورد بررسي تعداد شهرستان ها و روستاهاي مورد بررسي تعداد شهرستان ها و روستاهاي مورد بررسي 

امكان ابتال انساني در كليه  شهرستان ها  و روستاهاي كشـوركه بـه دامپـروري اشـتغال     

  .دارند وجود دارد

تعداد شهرستان ها و روستاها و واحـدهاي اپيـدميولوژيك براسـاس منـاطق هفـت گانـه       

واحد اپيدميولوژيك تعريف شده  1962منتخب طرح سازمان دامپزشكي در هفت منطقه و 

  . است

                                                           

43 .Annual incidence rate (Human) 
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وضعيت فعلي بيماريابي موارد مبتال به تب مالت در كشور به صورت غير فعال صورت مي 

مار بـه پزشـك، تشـخيص بيمـاري، مراجعـه بـه آزمايشـگاه،        با توجه به مراجعه بي. گيرد

تشخيص نهايي، ثبت و گزارش موارد بيماري از مراكز بهداشتي درماني، بيمارستان هـاي  

  .خصوصي و دولتي، آزمايشگاه هاي خصوصي و دولتي تحت پوشش انجام مي شود

  
  :تعريف مورد انساني مشكوك به تب مالت بر اساس دستورالعمل كشوريتعريف مورد انساني مشكوك به تب مالت بر اساس دستورالعمل كشوريتعريف مورد انساني مشكوك به تب مالت بر اساس دستورالعمل كشوريتعريف مورد انساني مشكوك به تب مالت بر اساس دستورالعمل كشوري

تب، كاهش وزن، بي اشتهايي، تعريـق شـبانه   ( د عالئم كلينيكي سازگار با تب مالتوجو 

همراه با ارتباط اپيدميولوژيك با موارد حيواني مشـكوك يـا قطعـي    ) همراه با درد مفاصل

  .بروسلوز يا فرآورده هاي آلوده حيواني

خطـي  كليه اين موارد توسط فردي آموزش ديده در تيم بررسي، پـس از تكميـل ليسـت    

اطالعات به يك آزمايشگاه از قبل تعيين شده در شهرستان با حفظ زنجيـره سـرد جهـت    

مورد مشكوكي كه آزمايش رايت آن مساوي يا بيشتر . انجام آزمايش رايت اعزام مي شوند

  . باشد، به عنوان محتمل به پزشك ارجاع مي شود 80/1از 

  

        شرح وظيفه پزشك شرح وظيفه پزشك شرح وظيفه پزشك شرح وظيفه پزشك 

بر اساس ليست خطي مركز مديريت بيماري هاي  شناسايي بيماران، تكميل اطالعات 

واگير و گزارش به طور هفتگي، همكاري با تيم وزارت بهداشت و ارجاع به مركز بهداشتي 

  .درماني تحت پوشش را بر عهده خواهد داشت
  

        شرح وظيفه بهورز شرح وظيفه بهورز شرح وظيفه بهورز شرح وظيفه بهورز 

  .همكاري با افراد تيم در شناسايي بيماران خواهد بود 
  

        شرح وظيفه مراقب سالمت شرح وظيفه مراقب سالمت شرح وظيفه مراقب سالمت شرح وظيفه مراقب سالمت 

  .ري با افراد تيم در شناسايي بيماران خواهد بودهمكا
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        شرح وظيفه پزشك مركز بهداشتي درماني روستايي و شهري شرح وظيفه پزشك مركز بهداشتي درماني روستايي و شهري شرح وظيفه پزشك مركز بهداشتي درماني روستايي و شهري شرح وظيفه پزشك مركز بهداشتي درماني روستايي و شهري 

وظيفه پيگيري و معاينه بيماران ارجاع داده شده و در صورت لزوم درخواست آزمايش را  

در صورت شناسايي به عنوان بيمار ثبت و گزارش مورد به مركز . برعهده خواهد داشت

  . داشت شهرستان خواهد شدبه

   

        شرح وظيفه كارشناس زئونوز شهرستانشرح وظيفه كارشناس زئونوز شهرستانشرح وظيفه كارشناس زئونوز شهرستانشرح وظيفه كارشناس زئونوز شهرستان

وظيفه هماهنگي با بهورز، پزشك و آزمايشگاه مربوطه، نظارت و پايش واحد هاي  

اپيدميولوژيك تابعه، تهيه ليست از بيماران به همراه مشخصات دموگرافيك با ذكر عالئم 

ش ليست خطي  به كارشناس استاني و باليني، تاريخ بروز عالئم ، تاريخ تشخيص و گزار

  .ثبت در سيستم پورتال را برعهده خواهد داشت

  

        شرح وظيفه كارشناس زئونوز استانشرح وظيفه كارشناس زئونوز استانشرح وظيفه كارشناس زئونوز استانشرح وظيفه كارشناس زئونوز استان 

نقش نظارت و پايش واحدهاي شهرستان، هماهنگي در تعيين آزمايشگاه هاي  

شهرستاني، هماهنگي در ارسال و انتقال نمونه ها به آزمايشگاه، تهيه ليست خطي از 

و گزارش آن به ستاد وزارت بهداشت و عالوه بر آن ثبت در سيستم پورتال را  بيماران

  .عهده دار خواهد بود

  

 ::::تجزيه و تحليل تجزيه و تحليل تجزيه و تحليل تجزيه و تحليل 

اطالعات اپيدميولوژيكي  و آزمايشگاهي حاصل از مطالعه جمع آوري و توسط نرم 

با توجه به نتايج مطالعه علل باال بودن . افزارهاي آماري تجزيه و تحليل خواهد شد

طرات احتمالي در بعضي از مناطق با ساير مناطق بررسي كه پس از شناسايي خ

فاكتورهاي خطرات احتمالي ، برنامه مديريت خطر در مناطق پر خطر در چارچوب برنامه 

  . كنترلي سازمان  اجرا خواهد شد



  

  

  

  

  

  

  

  

  



        

 ژيكي مطالعه بروسلوز روستايي كشورژيكي مطالعه بروسلوز روستايي كشورژيكي مطالعه بروسلوز روستايي كشورژيكي مطالعه بروسلوز روستايي كشور    پرسشنامه اپيدميولوپرسشنامه اپيدميولوپرسشنامه اپيدميولوپرسشنامه اپيدميولو

  

  :زشكي مسئول اكيپ نام كارشناس دامپ

  :.نام روستا يا واحد اپيدميولوژيك 

  )  Decimal Degreeبر اساس : (طول جغرافيائي 

  )  Decimal Degreeبر اساس : (عرض جغرافيائي 

  :نام بخش  

  :نام شهرستان  

  :نام استان  

  نفر    : .................. تعداد خانوار روستا

  ........................نفر         سطح تحصيالت عمومي  ....... : ...........تعداد جمعيت روستا  

  :وضعيت اقليمي محل

  كوهستان             �            دره�  دشت �  كوير �

  :وضع چراي دامها 

  عشايري        �  علوفه وارداتي �     علوفه محلي �مرتع       �

  :سطح نزوالت ساالنه 

  پربرف            �  باراني  �        كم باران �    خشك �

  :آب شرب دامها 

  مانداب          �  رودخانه  �       چاه عميق �     چشمه �

  

  :مكان نگهداري دامها 

  درهم            �  آزاد �   آغل سنتي  �  اصطبل بهسازي شده�

.......... سگ .......... شتر  .........بز ............ گوسفند ............ گاو :  تعداد دام موجود در روستا

  ..........تك سمي ........... طيور 

  ............گوسفند و بز ................. گاوي :      آخرين تاريخ واكسيناسيون عليه بروسلوز

  :سابقه بروسلوز در محل 
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.......... .......آخرين بار در سال  �سابقه اي وجود ندارد      �:    موارد حيواني   –الف 

  دام بروسلوزي شناسائي شده است               

پرسشنامه مربوط به وزارت بهداشت (درحال حاضر وجود دارد  �: موارد انساني  –ب 

  )براي افراد مبتال تكميل گردد

  سابقه اي وجود ندارد        �

  در ده سال اخير وجود نداشته                �

  .فرد مبتال وجود داشته است ............. ......آخرين بار در سال  �

  

  رفتارهاي روستائيان با شير دامها چيست ؟

    مصرف خام �     جوشاندن �روغن             �ماست بندي           �

  توليد پنير  �

  رعايت موازين بهداشتي چگونه است؟

    بسيار بد �        بد�  نسبتاً خوب � خوب �

ني است كه تمامي ضوابط بهداشتي رعايت شده و وسايل لبنيات امتياز خوب زما: توضيح 

امتياز بسيار بد هم در شرايطي داده . سازي از  نوع آهن مقاوم در برابر زنگ زدگي باشد

ميشود كه امور لبنيات سازي بطور مطلق به شيوه عشايري با خيك و ظروف حلبي و 

  .غيره صورت گيرد

  : يادداشتهاي ويژه مسئول اكيپ 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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R.B.P.TWRIGHT2MEELISACFTــايش ــير آزم ــايشتفس ــير آزم ــايشتفس ــير آزم ــايشتفس ــير آزم بت   منفي  منفي  منفي  منفي  تفس بت   مث بت   مث بت   مث مشكوك  مشكوك  مشكوك  مشكوك  مث

 دامپزشـك عامـل تسـت ســل    دامپزشـك عامـل تسـت ســل    دامپزشـك عامـل تسـت ســل    دامپزشـك عامـل تسـت ســل   شماره دفتر آزمايشگاه و تاريخ جواب آزمايشات بروسلوز .......................................محل انجام آزمايش ...........................................

نـام و نـام خـانوادگي و مهـر و امضـاء     نام و نام خانوادگي و امضاء مسئول آزمايشگاهنام و نام خانوادگي و مهر و امضاء دامپزشك ناظر نـام و نـام خـانوادگي و مهـر و امضـاء       نـام و نـام خـانوادگي و مهـر و امضـاء       نـام و نـام خـانوادگي و مهـر و امضـاء        

3333-  -  -  -  بال  بال  بال  بال   2222- - - - ميزان خون اخذ شـده از  پنـج سـي ســي كمــتر نباشــد   ميزان خون اخذ شـده از  پنـج سـي ســي كمــتر نباشــد   ميزان خون اخذ شـده از  پنـج سـي ســي كمــتر نباشــد   ميزان خون اخذ شـده از  پنـج سـي ســي كمــتر نباشــد   . . . .  بر روي برچسب لوله عـالوه بـر شـماره رديـف حتمـاً نـام روسـتا نـيز نوشـته شـود          بر روي برچسب لوله عـالوه بـر شـماره رديـف حتمـاً نـام روسـتا نـيز نوشـته شـود          بر روي برچسب لوله عـالوه بـر شـماره رديـف حتمـاً نـام روسـتا نـيز نوشـته شـود          بر روي برچسب لوله عـالوه بـر شـماره رديـف حتمـاً نـام روسـتا نـيز نوشـته شـود          . . . .   - - - -1111 ــم: : : :  ــمتذكرات مه ــمتذكرات مه ــمتذكرات مه تذكرات مه

ــور    ــابش مســتقيم ن ت ــور    دقيقـه بصــورت ايســتاده و دور از  ــابش مســتقيم ن ت ــور    دقيقـه بصــورت ايســتاده و دور از  ــابش مســتقيم ن ت ــور    دقيقـه بصــورت ايســتاده و دور از  ــابش مســتقيم ن ت 9 دقيقـه بصــورت ايســتاده و دور از  09 09 09 0 6 الي   الي   الي   الي   06 06 06 0 ه  حـدود   ه  حـدود  لول ه  حـدود  لول ه  حـدود  لول لول  - - - -4444  . . . . ــه گــردد  ه آرامي سـر و ت ــه گــردد   بار  ب ه آرامي سـر و ت ــه گــردد   بار  ب ه آرامي سـر و ت ــه گــردد   بار  ب ه آرامي سـر و ت 6666  بار  ب لي   الي   لي   ا لي   ا 5555 ا ــد حــدود  اي ه ب ــ ــد حــدود فاصله پس از خونگــيري،  لول اي ه ب ــ ــد حــدود فاصله پس از خونگــيري،  لول اي ه ب ــ ــد حــدود فاصله پس از خونگــيري،  لول اي ه ب ــ فاصله پس از خونگــيري،  لول

خورشيد، در دمـاي محيـط قـرار گــيرد   خورشيد، در دمـاي محيـط قـرار گــيرد   خورشيد، در دمـاي محيـط قـرار گــيرد   خورشيد، در دمـاي محيـط قـرار گــيرد   . . . . 
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فرم شماره 1 -  ثبت مشخصات گاو هاي واجد شرايط خونگيري و تست سل در پروژه تعيين پرواالنس سل و بروسلوز در سال 1395
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نام و نام خانوادگي و مهر و امضاء دامپزشك ناظرنام و نام خانوادگي و امضاء مسئول آزمايشگاه  

3333-   -   -   -   بال فاصله پـس از خونگـيري،  لولـه    بال فاصله پـس از خونگـيري،  لولـه    بال فاصله پـس از خونگـيري،  لولـه    بال فاصله پـس از خونگـيري،  لولـه     5555 سي سي كمـتر نباشــد  سي سي كمـتر نباشــد  سي سي كمـتر نباشــد  سي سي كمـتر نباشــد . . . .  ــده از  ــذ ش ــده از ميزان خون اخ ــذ ش ــده از ميزان خون اخ ــذ ش ــده از ميزان خون اخ ــذ ش 2222-  -  -  -  ميزان خون اخ 1111-  -  -  -  بر روي برچسب لوله عالوه بر شـماره رديـف حتمـاً نـام روسـتا نـيز نوشـته شـود        بر روي برچسب لوله عالوه بر شـماره رديـف حتمـاً نـام روسـتا نـيز نوشـته شـود        بر روي برچسب لوله عالوه بر شـماره رديـف حتمـاً نـام روسـتا نـيز نوشـته شـود        بر روي برچسب لوله عالوه بر شـماره رديـف حتمـاً نـام روسـتا نـيز نوشـته شـود        .  .  .  .   ــم:  :  :  :   ــمتذكرات مه ــمتذكرات مه ــمتذكرات مه تذكرات مه

ــرار گــيرد   . . . .  ــرار گــيرد    دقيقه بصورت ايستاده و دور از تابش مسـتقيم نـور خورشـيد، در دمــاي محيــط ق ــرار گــيرد    دقيقه بصورت ايستاده و دور از تابش مسـتقيم نـور خورشـيد، در دمــاي محيــط ق ــرار گــيرد    دقيقه بصورت ايستاده و دور از تابش مسـتقيم نـور خورشـيد، در دمــاي محيــط ق 9 دقيقه بصورت ايستاده و دور از تابش مسـتقيم نـور خورشـيد، در دمــاي محيــط ق 09 09 09 0 6 الي   الي   الي   الي   06 06 06 0 4444-  -  -  -  لوله  حدود    لوله  حدود    لوله  حدود    لوله  حدود     ــردد.  .  .  .   ــردد  بار  به آرامي سر و ته گ ــردد  بار  به آرامي سر و ته گ ــردد  بار  به آرامي سر و ته گ 6666  بار  به آرامي سر و ته گ 5555 الي   الي   الي   الي   بايد حدود   بايد حدود   بايد حدود   بايد حدود   

 ســازمان دامپزشــكي كشــور ســازمان دامپزشــكي كشــور ســازمان دامپزشــكي كشــور ســازمان دامپزشــكي كشــور

فرم شماره 2 -  ثبت مشخصات گو سفندان و بز هاي واجد شرايط خونگيري و تست بروسلوز در پروژه تعيين پرواالنس  بروسلوز در سال      1395
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