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مقدمه

تب برفکي از ديرباز كانون توجه ويروس شناسان ،اپيدميولوژيست ها و دامپزشکان بوده است .اين بيماري از نظر
بهداشت جمعيتهاي دامي ،وارد آمدن خسارات سنگين در زمينه توليدات دامي و همچنين هزينه هنگفت مبارزه و كنترل
آن بسيار مهم ميباشد .از اين رو ،سازمان جهاني بهداشت حيوانات ( )OIEبيماري تب برفکي را به علت انتشار سريع و
گسترده در داخل و بين كشورها به عنوان يک بيماري اخطاركردني فرامرزي طبقهبندي كرده است و به منظور حذف آن،
برنامه كنترل گام به گام به عنوان روش نوين مديريت خطر و با رويکردي مقرون به صرفه ،توسط سازمان جهاني بهداشت
دام و سازمان خواربار كشاورزي تدوين و منتشر گرديده است .اين بيماري در كشور ما بومي محسوب مي شود و همواره
كنترل و كاهش خسارت هاي آن از اولويت ها محسوب مي شود .كشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريکايي و تعدادي از
كشورها ،با صرف هزينههاي هنگفت ،اين بيماري را در سرزمين خود ريشهكن نمودهاند تا از گزند خسارات اقتصادي و
بهداشتي اين بيماري مصون بمانند .البته ذكر اين نکته نيز حائز اهميت است كه شرايط جغرافيايي ،مساحت كشورها ،نوع
جمعيت دام و تعداد و تراكم دام در آن كشور و همچنين وضعيت كشورهاي همسايه از لحاظ وضعيت بيماري و كنترل ورود
و خروج دام از نقش بسزائي برخوردار است.
با توجه به سرعت انتقال باالي اين بيماري ،از آن با عبارتهاي ديگر همچون  fast moving diseaseنيز نام برده شده
است .همچنين به دليل ضررهاي اقتصادي فراوان به عنوان يک بيماري استراتژيک با اثرات گسترده اجتماعي و اقتصادي و
در صورت رخدادهاي گسترده حتي سياسي محسوب مي گردد .اين بيماري خصوصاً در جمعيت نشخواركنندگان بزرگ ،در
بين  6بيماري فرامرزي در آسيا و اروپا به عنوان مهمترين بيماري فرامرزي Foot-and-mouth and Similar
) Transboundary animal Diseases (FASTمحسوب ميشود.
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 -1-1اتیولوژی

ويروس تب برفکي متعلق به جنا آفتوويروس از خانوادهي پيکورناويريده بوده (ويروس سرما خوردگي و فلج اطفال نيز
جزو اين خانواده هستند) و داراي هفت سروتيپ مجزا و چندين تحت تيپ است .اين هفت سروتيپ ويروس تب برفکي به
نامهاي  SAT3 ،SAT2 ،SAT1 ،Asia1 ،C ،O،Aنامگذاري شده اند .آلودگي با هريک از اين سروتيپها گرچه از نظر
باليني با يکديگر شبيه هستند ،لکن ايمني متقاطع ندارند .شناسايي سروتيپها بر اساس آزمايشات سرولوژيکي همچون
شناسايي آنتي ژن ويروس در االيزا ميسر است؛ گرچه اخيرا گشايشهايي در شناسايي سروتيپها با بررسي مولکولي رخ داده
است.
تاكنون بيش از  70تحت سروتيپ شناسايي شده كه بيشترين آنها مربوط به سروتيپ  Aمي باشد .تحت سروتيپهاي هر
سروتيپ مي توانند تا حدودي با يکديگر همپوشاني ايمني متقاطع داشته باشند كه ميزان آن به شباهت ژنتيکي اين تحت
سروتيپها ارتباط دارد .گرچه بيماري در اروپا ،آمريکاي شمالي و اقيانوسيه ريشهكن شده است؛ اما در آفريقا و آسيا و برخي
مناطق آمريکاي جنوبي آندميک است و به هفت منطقه ( )Poolتقسيم شده كه ايران در منطقه ( 3آسياي مركزي و
خاورنزديک) قرار دارد.
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در اين منطقه سروتيپهاي  O,A,Asia1حضور دارد .از آنجايي كه ايران در تقاطع بين سه قاره آسيا ،آفريقا واروپا قرار
دارد؛ همواره در معرض هجوم و رخداد طغيانهاي كشورهاي غرب و شرق اطراف خود بوده و نيز مي تواند منبعي براي
درگيري ساير كشورهاي اطراف باشد .مثالً در سال  2005يک تحت سويه  Aدر ايران ( )A-Iran-05شناسايي شد كه
انتشار آن از شرق تا افغانستان ( )2007و پاكستان ( )2008و در غرب تا ليبي ( )2009كشيده شد و يا در سال  2015تحت
سويه  Aبه نام  GVIIاز تركيه به ايران راه يافت .شناسايي تحت سروتيپهاي درگير دركشور براي تنظيم تحت
سروتيپهاي مؤثر در واكسن الزامي است .همچنين اطالع از تحت سروتيپهاي درگير در كشورهاي منطقه  3به آمادگي
كشور براي پيش بيني اقدامات از جمله واكسنهاي مؤثر كمک ميكند.
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ويروس تب برفکي يک  RNA virusاست و ژنوم آن  12پروتئين را كد مي كند 4 .پروتئين در تشکيل كپسيد نقش دارند
كه از آنها به پروتئينهاي ساختاري ( )Structural Proteinنام برده مي شود كه ايمني زايي در عفونت با ويروس زنده و
نيز با واكسن بر اساس اين پروتئينهاست 8 .پروتئين ديگر ،وظايف ديگري همچون آنزيمهاي مورد نياز در همانندسازي
دارند كه از آنها ( )Non Structural Proteinنام برده ميشود و نقشي در ايمني زايي ندارند .در كشورهايي كه برنامه
ريشه كني بيماري دارند ،توجه به اين دو دسته پروتئين اهميت فراوان دارد ،زيرا در اين كشورها يا مناطق از نوع خاصي از
واكسن كه ( DIVA )differentiating infected from vaccinated animalsناميده مي شود ،استفاده مي گردد .در
واقع ،هنگام استفاده از اين نوع واكسن (كه فاقد پروتئينهاي غير ساختاري مي باشد) ميتوان حيوانات واكسينه شده را از
حيوانات آلوده شده به عفونت طبيعي شناسايي كرد و مشخص نمود كه آيا ويروس در كشور يا منطقه در گردش است يا نه.
 4مولکول پروتئين كه كپسيد از آنها ساخته مي شود ،با نام پروتئينهاي ويروسي شماره  1الي  4نامگذاري ميشوند.
خاصيت ايمني زايي ويروس تب برفکي بيشتر مربوط به پروتئين شماره  )VP1( 1است كه بزرگتر بوده و در سطح كپسيد
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قرار دارد.از طرف ديگر پروتئين شماره  )VP4( 4كه كوچکتر از بقيه مولکولهاست به طرف مركز ويروس تمايل دارد و
خاصيت ايمني زايي كمتري دارد.

ويروس مولد بيماري تب برفکي ازجمله مقاومترين ويروسهاي شناختهشده در طبيعت ميباشد .اگر چه غير استاندارد و
متفاوت بودن آزمايشات مربوط به مدت بقاي ويروس در محيط ،مقايسه اين آزمايشها را مشکل ساخته است؛ با اين همه
مدت بقاي ويروس در محيط به نوع ماده آلوده ،ميزان تراكم ويروس و سويه و درجه حرارت pH ،و رطوبت محيط بستگي
زيادي دارد .تأثير نور خورشيد روي ويروس كم است و تأثير آن بيشتر غير مستقيم و از طريق خشک كردن محيط و افزايش
درجه حرارت است .گرماي زياد و  pHباالتر از  7/8و پايينتر از  7باعث از بين رفتن عفونتزايي ويروس مي شود .ويروس
موجود در هوا براي بقا به رطوبت نسبي بيشتر از  55الي  60درصد نياز دارد و در رطوبت نسبي كمتر از  55درصد غير فعال
مي شود .تراكم مواد آلي باعث بقاي طوالنيتر ويروس مي گردد .ويروس در مقابل محيط اسيدي بسيار حساس بوده و با
رسيدن  pHبه  6/8و پايينتر به تدريج ناپايدار شده و از بين مي رود .ويروس در خوني كه به آهن چسبيده بود ،در دماي
 15الي  20درجه سانتيگراد  2الي  3روز زنده ماند .بقاي ويروس روي پشم حداقل  3هفته و روي موي گاو  4هفته بود .در
مغز استخوان ،غدد لنفي و آاليش حيوانات نيز به مدت طوالني باقي مي ماند ولي در گوشتي كه جمود نعشي در آن اتفاق
افتاده ،ويروس از بين مي رود .مواد ضد عفوني كننده مؤثر بر روي ويروس شامل اسيد استيک (سركه) 2درصد ،كربنات
سديم 4درصد ،هيدروكسيد سديم (سود سوزآور)  2درصد ،پراكسيد هيدروژن حاوي يون نقره  0/5درصد و هايپوكلريت
سديم با رقت  3قسمت محلول و  2قسمت آب مي باشد.
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 -1-2اپیدمیولوژی

تب برفکي طيف وسيعي از زوج سمان اهلي و وحشي ازجمله گاو ،گاوميش ،گوسفند ،بز ،شتر و خوک را مبتال نموده و
سبب بروز نشانههاي باليني ميگردد .همچنين  70گونه پستاندار وحشي از  20خانواده جانوري ،مستعد ابتال به اين عفونت
ميباشند.
در ايران براي اولين بار تيپ  Oدر سال  ،1334تيپ  Aدرسال  1339و تيپ  Asia1در سال  1342جدا گرديد و
بررسيهاي انجام شده نشان ميدهند كه تيپهاي فوق از نقاط مختلف كشور جدا شدهاند .يکي از جنبههاي مهم بيماري
تب برفکي ،عفونت پايدار ميباشد كه ممکن است پا از بهبودي از شکل باليني بيماري و يا به دنبال مواجهه با ويروس
زنده در نشخواركنندگان واكسينه ايجاد شود .اين حيوانات در اپيدميولوژي تب برفکي اهميت زيادي دارند ،زيرا ممکن است
ويروس تب برفکي را انتقال داده همهگيري جديدي را موجب گردند .حيوان حامل به حيواني اطالق ميشود كه بتواند 28
روز پا از عفونت ،ويروس زنده را از آن جدا نمود .طول مدت وضعيت حاملي به گونه حيوان و خصوصيات فردي بستگي
دارد.
گاو براي مدتي بيش از  3سال ،گوسفند براي  9ماه ،بز و نشخواركنندگان وحشي براي مدتي كوتاهتر ممکن است حامل
ويروس باشند .برخي از گاوميشها ممکن است عفونت را براي دورههايي حداقل به مدت  5سال حفظ نمايند.
 -1-2-1دوره كمون بیماري
دوره كمون بيماري تب برفکي  2تا  14روز است .در بيشتر موارد ،ظهور بيماري بعد از آلودگي  3الي  5روز طول
ميكشد .طول دوره كمون بستگي مستقيم با تعداد ويروسي دارد كه وارد بدن مي شود و با افزايش تعداد ويروس ،طول
دوره كمون كاهش مي يابد .همچنين طول دوره كمون به راه ورود ويروس به بدن ،سويه ويروس ،شرايط محيطي و گونه
حيوان ني ز بستگي دارد .هنگامي كه موارد بيماري افزايش مي يابد و ميزان آلودگي محيط بيشتر مي شود ،دوره كمون
بيماري كاهش مي يابد .به عبارت ديگر ،چون در يک گله يا واحد ابتدا مقدار ويروس موجود در محيط كم است دوره كمون
زياد است ولي با درگيري چند دام و دفع ويروس و آلودگي شديد محيط دوره كمون كوتاه مي شود .سويه ويروس نيز در
كوتاه يا طوالني شدن دوره كمون بيماري مهم است .براي مثال ،دوره كمون بيماري در اثر ابتالي خوک ها با سويه كتي
14

كوتاهتر از ساير سويه ها است.روش عفونت نيز مهم است كه به طور مثال در گاو و گوسفند دوره كمون در آلودگي تنفسي
كوتاهتر از ساير راه هاست .يا زماني كه خوک از راه دهاني مبتال مي شود عاليم باليني ظرف  1تا  3روز ظاهر مي شود.
 -1-2-2میزان واگیري و تلفات
هنگام شيوع بيماري ،دام هاي حساس سريعاً به بيماري مبتال مي شوند و ميزان واگيري در گاو ممکن است صد در صد
باشد .با اين همه عفونتزايي بعضي سويهها مانند كتي به گونه هاي دامي خاص (خوک) محدود ميشود .ميزان مرگ و مير
بالغين معموالً كمتر از  5درصد است ،با اين همه گاهي ممکن است در گاوها به  30درصد برسد .در دامهاي جوان اغلب
ميزان مرگ و مير بيش از  90درصد است .ميزان مرگ و مير بالغين مبتال كم و حدود 2درصد است .اين ميزان در دامهاي
جوان مي تواند زياد بوده و به حدود  20درصد برسد.
 -1-2-3انتقال بیماري
همه ترشحات بدن دام آلوده و بيمار ميتواند داراي ويروس بوده و آن را دفع كند .بزاق ،ترشحات بيني ،هواي بازدم،
مايعات تاول موجود در دهان و پا و پستان ،ادرار ،شير ،ترشحات واژن و سلولهاي پوستي كنده شده حاوي ويروس هستند
و ميتوانند باعث انتقال بيماري شوند.
ترشحات و مواد دفعي دام آلوده حتي قبل از ظهور نشانههاي باليني بيماري ميتواند حاوي ويروس باشد و بيماري را منتقل
كند .اين مدت در گاو ميتواند  4روز ،در گوسفند  2روز و در خوک  5روز قبل از ظهور نشانههاي باليني باشد .حدود  5روز
بعد از ظهور نشانههاي باليني بيماري ،ترشح آنتيبادي در بدن شروع ميشود و اين آنتي بادي باعث از بين رفتن ويروس و
قطع دفع آن ميگردد .دفع ويروس در زمان ظهور عاليم باليني در نقطه اوج خود ميباشد.
بيماري تب برفکي به آساني از يک دام به دام ديگر منتقل ميشود ،زيرا مقدار ويروس در هواي بازدم و ذرات ريز تنفسي
دام ها زياد است .ذرات ريز آلوده معلق در هوا به طور عمده توسط هواي بازدم دامهاي مبتال ايجاد ميشود ،ولي ميتواند در
اثر جابه جايي مواد آلوده مانند كود ،هواي خروجي تانکرهاي شير و هنگام خروج شير با فشار از تانکر نيز توليد شود.
بافتهاي آلوده نيز مقدار زيادي ويروس دارند .براي مثال ،هر ميليليتر مايع تاول ميتواند  10ميليارد عدد ويروس داشته
باشد.
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بيشترين مقدار دفع ويروس در روز ظهور عالئم باليني ميباشد و  5روز بعد از ظهور عاليم ،دفع ويروس قطع ميگردد.
گاوهاي بهبود يافته اغلب دفع ويروس را بعد از  2هفته متوقف مي كنند و جداسازي ويروس براي دوره هاي طوالنيتر از
ناحيه نازوفارنکا گاوها انجام مي شود .طول دوره دفع ويروس در ترشحات مختلف بدن نيز متفاوت است و بيشترين ميزان
دفع ويروس در ترشحات بزاق گاوها و در گاوهاي نر بالغ در مني آنها ميباشد.

 -راه هاي دفع ويروس از بدن دام آلوده

 -1-2-3-1انتقال بیماري در گاو

بيماري تب برفکي معموالً با حمل و نقل دامهاي آلوده و ورود آنها به گله حساس يا تماس بين آنها اتفاق ميافتد .گاو
حساس ،در اثر تماس با دام آلوده (كه ميتواند گاو ،گوسفند ،بز ،خوک يا حيوانات وحشي باشد) آلوده ميشود .گاو در مقابل
بيماري بسيار حساس است و ورود حدود  20ويروس در معيار ميانه دوز عفوني كشت سلولي 1از طريق تنفسي ميتواند
باعث آلودگي و بيماري آن شود .گاو ميتواند به غير از راه دستگاه تنفسي از راه پوست و مخاط و دستگاه گوارشي نيز آلوده
شود .براي آنکه ويروس از طريق پوست و مخاط وارد بدن حيوان شود بايد در آنها خراشيدگي و جراحت وجود داشته باشد.
در گاو براي ايجاد آلودگي از طريق خوراكي مقدار ويروس مورد نياز حدود  10هزار برابر بيشتر از راه تنفسي ميباشد .در
گوسالهها ،بلع شير آلوده به داخل ناي ميتواند يکي از راههاي آلودگي و بيماري باشد .يک گاو آلوده ميتواند روزانه در
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هواي تنفسي خود تابعي از لگاريتم  5/1در مبناي ده ويروس در معيار ميانه دوز عفوني كشت سلولي2دفع كند .اين ميزان
ويروس چون در هوا رقيق ميشود از طريق هوا نميتواند باعث آلودگي ساير گاوها در منطقه شود ،اما اگر تعداد گاوهاي
يک گله زياد باشند و تعداد زيادي گاو در آن گله همزمان آلوده شوند و ويروس دفع كنند ،ويروس موجود در هواي تنفسي
آنها ميتواند باعث آلودگي گله هايي شود كه در آن نزديکي قرار دارند .بعد از ورود آلودگي به گله ،انتقال بيماري بين
گاوهاي گله بسيار سريع است و دامهاي حساس در گله به سرعت آلوده ميشوند .افزايش غلظت ويروس در يک گله حتي
ميتواند باعث شکست ايمني در گاوها و گوسالههايي شود كه واكسينه شدهاند .شير و مني گاو آلوده ميتواند  4روز قبل از
ظهور عاليم باليني بيماري حاوي ويروس باشد .وقتي نشانههاي بيماري ظاهر شد ،مقدار ويروس در معيار ميانه دوز عفوني
كشت سلولي در هر ميليليتر شير به حداكثر ميزان خود و به تابعي از (لگاريتم  6/7در مبناي3 )10ميرسد .در اين زمان
تعداد ويروس در معيار ميانه دوز عفوني كشت سلولي در هر ميليليتر از ادرار ممکن است به حداكثر خود براساس تابعي از
لگاريتم  4/9در مبناي ده و در مني  6/2در مبناي ده و در هر گرم از مدفوع  5در مبناي ده باشد.
بيش از  50درصد از گاوهايي كه آلوده شده و بهبودي مييابند به صورت حامل 4در ميآيند .يعني بعد از وقوع بيماري
ويروس را بيش از  28روز در بدن خود نگه ميدارند و ميتوان ويروس را از مخاط حلق آنها جدا كرد .اگر گاوهايي كه
واكسن زده شدهاند با ويروس وحشي آلوده شوند ،آنها نيز درست مانند گاوهاي مذكور به صورت حامل در ميآيند .نقش
گاوهاي حامل در همهگيري بيماري هنوز مشخص نشده است .اما نشان داده شده است كه گاو ميتواند ويروس را بيش از
 3سال در سلولهاي پوششي پايه حلق و انتهاي كام نرم نگهداري كند ) .معموالً حالت حامل بودن در گاو حداكثر  6ماه و
در نشخواركنندگان كوچک چند ماهي طول مي كشد(
با توجه به اينکه حجم هواي تنفسي گاو (هواي دم) نسبت به ساير حيوانات زياد است ،بنابراين ابتال به بيماري از طريق
هواي آلوده در آن بيشتر از ساير حيوانات است .الزم به ذكر است كه مقدار ويروس دفعي در هواي بازدم خوک بسيار بيشتر
از مقدار آن در گاو و گوسفند و ساير نشخواركنندگان است .بنابراين احتمال آنکه خوک آلوده از طريق هواي تنفسي باعث
2
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آلودگي ساير حيوانات شود بسيار است .ويروس موجود در ذرات معلق در هوا كه از بازدم خوک دفع ميشود بر اساس معيار
ميانه دوز عفوني كشت سلولي ميتواند روزانه تابعي از لگاريتم  8/6در مبناي ده باشد كه از نظر تئوري براي آلوده كردن 20
ميليون رأس گاو و گوسفند كافي ميباشد.
احتمال ميرود كه مقدار ويروس دفعي در هواي تنفسي گراز (خوک وحشي) كه در بعضي مناطق كشور ما وجود دارد نيز
بسيار زياد باشد و گاهي در همهگيريهاي بيماري در كشورمان نقش داشته باشد .البته اين موضوع نياز به بررسي و مطالعه
دارد.
 -1-2-3-2انتقال بیماري در گوسفند و بز

گوسفند و بز نيز همانند گاو و ساير نشخواركنندگان نسبت به آلودگي از راه تنفسي و توسط ذرات آلوده معلق در هوا
حساس ميباشند و همانند گاو ،ورود حدود  20ويروس در معيار ميانه دوز عفوني كشت سلولي  5به بدن آنها از طريق
تنفسي ميتواند باعث آلودگي و بيماري آنها شود.
با اين همه ،مقدار ويروس دفعي در هواي بازدم و ذرات ريز تنفسي گوسفند بسيار كم است و احتمال انتقال بيماري از طريق
هواي بازدم گوسفند در فاصله بيش از  100متر وجود ندارد .از طرف ديگر حجم هواي تنفسي (هواي دم) گوسفند كم است.
بنابراين احتمال آلودگي گوسفند از طريق هوا زياد نيست.
گوسفند و بز بيشتر از طريق تماس مستقيم با دامهاي آلوده و بيمار ،آلوده ميشوند .ويروس ممکن است از طريق جراحات
پوستي يا غشاي مخاطي ،غذاي آلوده يا از طريق تنفسي وارد بدن گوسفند و بز شود .در همهگيري سال  2001در انگلستان
انتشار بيماري بين گلهها اغلب به صورت مکانيکي توسط انسان و وسايل بود .انتقال بيماري در يک گله گوسفند و از
گوسفندي به گوسفند ديگر محدود است و كمتر از انتقال آن در گله خوک ،و از يک خوک به خوک ديگر و يا در گله گاو از
يک گاو به گاو ديگر ميباشد .با اين همه ،بايد به اين نکته نيز توجه شود كه به علت واضح نبودن نشانههاي باليني و انتقال
محدود بيماري در گله ،در اغلب موارد بيماري در گوسفند تشخيص داده نميشود.

5

)- TCID50(Tissue Culture Infectious Dose
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احتمال انتقال بيماري از گوسفندي به گوسفند ديگر يا ساير حيوانات در زمان حضور ويروس در خون 6،افزايش مييابد و در
زمان ظهور نشانه هاي باليني يا درست قبل از آن ،اين امکان بيشتر است .اين دوره به خوبي با دوره دفع ويروس همخواني
دارد و با ظهور آنتيبادي در سرم پايان مييابد .ميزان دفع ويروس بستگي به سويه ويروس دارد.
 -1-2-3-3انتقال بیماري در خوك

با توجه به اين كه خوک نقش مهمي در همهگيري شناسي بيماري تب برفکي دارد و در ايران نيز گراز يا خوک وحشي
در بيشتر استانها يافت ميشود ،آشنايي با نحوه انتقال بيماري و همچنين تشخيص بيماري در آن حيوان حائز اهميت است
كه به صورت خالصه توضيح داده ميشود.
در كشورهايي كه پرورش خوک دارند ،آلودگي خوک با ويروس تب برفکي معموالً از طريق خوراكي و در اثر تغذيه از
پاماندههاي آشپزخانه اتفاق ميافتد با اين همه ،در اثر تماس مستقيم با حيوانات آلوده يا زندگي در محيط آلوده نيز صورت
ميگيرد .ذرات آلوده معلق در هوا كه خوک توليد مي كند  30تا  100برابر بيشتر از گوسفند و گاو ميباشد و بنابراين توان
آلودهكنندگي بااليي دارد.
خوک در مقايسه با گاو و گوسفند در مقابل آلودگي تنفسي و تنفا ذرات آلوده معلق در هوا مقاوم است و در مقايسه با گاو
و گوسفند براي آلوده شدن از اين طريق حدود  600برابر بيش از آنها ويروس نياز دارد .البته اين ميزان بستگي به نژاد
خوک و سويه ويروس نيز دارد .البته در بسياري از مستندات از خوک يا گراز به عنوان كارخانه ويروس سازي ياد كرده و
نقش آن را در اپيدميولوژي اين بيماري بسيار حساس عنوان نموده اند .خوک همچنين يک آمپلي فاير تشديد كننده و تزايد
كننده سريع ويروس در بدن خود مي باشد .ليکن به عنوان مشخصه مثبت ،برخالف نشخواركنندگان كه بعد از بهبودي به
صورت حامل در ميآيند ،خوک هرگز به صورت حامل در نميآيد.

6. Viremia
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 -1-2-3-4تب برفكي در حیات وحش

ميزبان هاي طبيعي بيماري در حيات وحش عبارتند از گراز ،گاوميش ،گاو وحشي ،گوزن ،گوزن شمالي ،آهو ،خرس،
الما ،شتر ،زرافه ،فيل ،موش سوري و خارپشت .موارد نادر انساني نيز گزارش شده است و تا به حال حساسيت  70الي 100
گونه جانوري به تب برفکي نشان داده شده است.
در كشورهايي كه پرورش خوک شايع است ،معموالً خوک اولين حيواني است كه آلوده مي شود و ويروس را در بدن خود
تکثير ميكند ،اما ممکن است عاليم باليني نشان ندهد .خوک آلوده همراه بازدم خود مقدار زيادي ويروس به محيط دفع
مي كند .بنابراين ،به عنوان حيوان تکثير كننده يا افزايش دهنده ويروس ( (virus ampilifierگفته ميشود .با افزايش
ويروس در محيط ،گاوها مبتال شده و بيماري باليني نشان مي دهند و بيماري قابل رؤيت مي شود .بنابراين ،گاو را به عنوان
حيوان نشانگر ( (indicatorبيماري ميگويند .اگرچه پرورش خوک در ايران وجود ندارد ،اما گراز و خوک وحشي در بيشتر
مناطق كشور (كه در سال هاي اخير هم به علت منع كشتار زياد شدند) مي توانند در همه گيري بيماري نقش داشته باشند.
خوک در مقايسه با گاو و گوسفند در مقابل آلودگي تنفسي و ذرات آلوده معلق در هوا مقاوم است و در مقايسه با گاو و
گوسفند براي آلوده شدن از اين طريق  600برابر بيشتر از آنها به ويروس نياز دارد .البته اين ميزان بستگي به نژاد خوک و
سويه ويروس نيز دارد و بر خالف نشخواركنندگان خوک هرگز به صورت حامل در نمي آيد.
همه سرتيپهاي ويروس براي دامهاي اهلي آندميک هستند به جز سويه هاي  SATدر بوفالوي آفريقايي ( syncerus
 )cafferو هيچ يک از حيوانات حيات وحش براي  FMDمخزن نيستند به جز تيپ  SATدر بوفالوي آفريقايي.
گاو اهلي و گاوميش آبدوست آسيايي ( 1 )bubalus bubalisتا  2سال و بز و گوسفند تا  9ماه بوفالوي
آفريقايي تا  5سال ،بزكوهي تا  28روز ،گاو كوهي آفريقايي تا  32روز ،گوزن وحشي تا  45روز و گوساله ( )kuduتا 160
روز،گوزن داماداما تا  70روز ،گوزن  sikaو گوزن دم سفيد تا  77روز حامل هستند .در ميان شترها فقط شترهاي
دوكوهانه  bacterianو شتر هاي دنياي جديد به بيماري حساسيت نشان مي دهند.
در خاورميانه شواهدي مبني بر پايداري ويروس تب برفکي در حيات وحش وجود ندارد .در خاور نزديک شتر و حيوانات اهلي
به همه سويه ها مقاوم هستند و به نظر نمي رسد نقشي در انتقال بيماري به حيوانات اهلي داشته باشند .در اروپا شواهدي
20

مبني بر پايداري ويروس در حيات وحش وجود ندارد .بعد از همه گيري سال  2011در دام هاي اهلي بلغارستان شروع
سرمي و توضيح خوشهاي كم در گوزن كوچک و گراز نشان داد كه تب برفکي توانايي ايجاد بيماري را در حيات وحش آنجا
ندارد و نيز بعد از همهگيري سال  2001انگلستان توانايي ايجاد بيماري توسط ويروس تببرفکي در حيات وحش بسيار
ضعيف بود .در آمريکاي شمالي طي يک همه گيري در سال  1924در گلههاي گاو كاليفرنيا بيزون و الک به طور تجربي
آلوده شدند ،اما عفونت طبيعي فقط در گوزن قاتل مشاهده گرديد .در آمريکاي شمالي و مركزي و جنوبي شواهدي مبني بر
پايداري عفونت در حيات وحش وجود ندارد.

 -1-3عالئم كلینیكي
از عاليم بارز بيماري ميتوان به تب ،ضعف عمومي و ظهور تاولهاي وزيکولي بر روي زبان ،لثه ،نوک پستان و نيز در
تاج سم و بافت بين دو سم اشاره نمود .تب برفکي ممکن است با عوارضي همراه باشد كه در برخي از منابع به كاهش توليد
شير و اختالالت غدد ازجمله اختالل تيروئيدي اشاره داشتهاند كه منجر به كاهش توانائي رشد آينده دام مي شود .در اين
ارتباط در مطالعات دامپزشکي بهخصوص در مورد ابتال به تب برفکي و سندرم عدم تحمل گرماي همراه آن در گاوهايي كه
درگذشته سابقهي ابتال داشتهاند حائز اهميت مي باشد.
اولين عالمت اين بيماري كماشتهايي ،افسردگي ،تب (تب باال  40 – 41درجه سانتي گراد) ،بيحالي و لرزش است .ازدياد
ترشح بزاق و دندانقروچه در اثر درد ،از عاليم ديگر اين بيماري است .در لب ،گونهها ،زبان ،منخرين ،سر پستان ،بين
انگشتان و تاج سم وزيکول هائي ديده ميشوند .دردناک شدن سم باعث ايجاد لنگش در دام ميشود .بعد از رسيدن
وزيکولها كه معموالً  24ساعت طول ميكشد وزيکولها پاره شده و جاي آنها يک زخم باقي ميماند .ضايعات دهان بعد
از چند روز بهبود مييابند اما ضايعات بين انگشتان و پستان ممکن است به عفونتهاي ثانويه دچار شوند .در گوسالهها
بهواسطه حساسيت باال نسبت به دام بالغ ،در هنگام بروز بيماري با تلفات زياد به دليل ابتال به فرم قلبي بيماري
(ميوكارديت) مواجه هستيم.
گاهي شدت بيماري و سرعت ابتالي گوسالهها بهقدري سريع است كه دام بدون بروز عالئم ظاهري بيماري از قبيل ريزش
بزاق و تاول ،در اثر ابتال به فرم حاد قلبي تلف ميشود .تلفات در دامهاي بالغ ،كم ( 1الي  5درصد) و در نوزادان و دامهاي
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جوان باال ( 20الي  50درصد) ميباشد .در اثر تب باال ممکن است دام آبستن سقط كند .شدت عالئم در گوسفند و بز
(خصوصاً بز) نسبت به گاو كمتر بوده و اولين نشانه بيماري تب برفکي لنگش ميباشد .تاولهاي ريزي در ناحيه سم و ندرتاً
در دهان بروز نموده و چهره بيماري را مشابه گاو نمايان ميسازد .بيماري در برهها همانند گوساله شديدتر بوده و گاهي با
تلفات باالي برهها رخ ميدهد.

 -1-4يافته هاي كالبدگشايي
جدا از ضايعاتي كه در معاينه خارجي حيوان زنده ديده مي شود ،ضايعات وزيکولي نيز ممکن است در پيالرهاي شکمبه
حيوانات نشخواركننده مانند وزيکول يا تاول بر روي زبان ،پد دنداني ،لثه ،گونه ،كام سخت و كام نرم ،لبها ،سوراخ بيني،
پوزه ،باندهاي كرونري سم ،سرپستانکها و پستان نيز ديده شود .ضايعات ميوكارد در حيوانات جوان شايع است .كانونهاي
نکروتيک خاكستري نامنظم ممکن است ظاهر راه راه (به اصطالح "قلب ببري") در ميوكارد /اپيکارد قلب ايجاد كند.

 -1-5يافته هاي بافت شناسي
ضايعات بافت شناسي بيماري تب برفکي خيلي اختصاصي نيست ،اما در عفونتهاي زودهنگام به عنوان وزيکول هاي
مايع چند اليهاي پر از مايعات در طبقه اسپينوزوم و سلولهايي كه تحت آكانتوليز قرار مي گيرند ،ظاهر مي شود .دژنراسيون
هيالن ميوكارد موارد مرگبار بيماري تب برفکي را مشخص مي كند .تأييد تشخيص نبايد مبتني بر بافت شناسي صرف باشد.

 -1-6تشخیص تفريقي
بيماري تب برفکي از نظر باليني غير قابل تشخيص از استوماتيت وزيکولي ( )VSاست به جز اينکه  VSبر اسبها نيز
تأثير مي گذارد .عالئم باليني  FMDشامل تب ،افسردگي ،بي اشتهايي ،بي حسي ،لرز گاه به گاه ،ترشح بزاق ،لک شدن لب،
ترشحات بيني و لنگش است .ممکن است  Agalactiaرخ دهد .عالوه بر  ، VSتشخيص افتراقي شامل استوماتيت پاپولي
گاوي ،اسهال ويروسي گاوان ،زبان آبي ،طاعون گاوي ،تب نزله ايي بدخيم و موارد شديد رينوتراكئيت عفوني گاو ميشود.
ضايعات پستاني را مي توان با موارد ايجاد شده در اثر عفونت گاوي هرپا ويروسي پستاني و يا پاراميکسوويروس اشتباه
گرفت .در طي  48ساعت ،ضايعات وزيکولي (تاول)  5تا  10سانتيمتر قطر و به دنبال آن يک ضعف مخاطي و فرسايش
بزرگ ايجاد مي شود .به نظر مي رسد اين ضايعات بسيار دردناک هستند و حيوانات مبتال تمايلي به خوردن يا جابهجايي
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ندارند .ميزان عوارض باالست ،اما ميزان مرگ و مير كم است .اين بيماري از نظر اقتصادي ويرانگر است زيرا به سرعت
گسترش مي يابد و باعث كاهش وزن ،ورم پستان ،از بين رفتن توليد شير و سقط مکرر مي شود.
حيوانات مستعد كه داراي بزاق بيش از حد ،لنگش و ساير عاليم باليني هستند ،بايد براي ضايعات وزيکولي با دقت مورد
بررسي قرار گيرند .در صورت يافتن اين موارد ،بايد به شدت به تب برفکي مشکوک و اقدامات فوري الزم براي اطمينان از
تشخيص قطعي و جلوگيري از شيوع بيشتر بيماري در حين انجام اين كار صورت گيرد.
اگرچه ضايعات دهان و پوزه در ساير بيماري هاي مشابه لزوماً وزيکولي نيستند ،اما مي توانند با ضايعات قديمي بيماري تب
برفکي اشتباه گرفته شوند .ساير بيماريهايي كه ممکن است با بيماري هاي وزيکولي ويروسي از جمله تب برفکي اشتباه
گرفته شوند عبارتند از:
• درماتوفيلوس و انواع ديگر استوماتيت قارچي
• درماتيت فوتوكسيک با تشکيل وزيکول ناشي از تماس با برگ گياهان خانواده Umbelliferae
• مواد تحريک كننده شيميايي و پوسته پوسته شدن بافت پا
• ضايعات ضربه اي دهان يا پا
ضايعات اندام حركتي در  FMDممکن است با عفونتهاي باكتريايي ثانويه كه ميتوانند علت اصلي را مخفي سازند ،پيچيده
شود .هنگامي كه گلهها به دليل بيماريهاي وزيکولي مورد بررسي قرار ميگيرند ،ممکن است الزم باشد كه پاي حيوانات با
دقت شسته شود تا قبل از معاينه ،از گل و بقاياي ديگر عاري گردد .پاهاي عفوني اغلب بيش از حد گرم اند .براي آشکار
كردن ضايعات كوچک در گوسفند ،اغلب برداشت مو در باند كرونر تاج سم الزم است .همچنين اگر مرگ و مير ناگهاني در
حيوانات نشخواركننده وجود داشته باشد ،تب دره ريفت ،آنتروتوكسمي و آبله و اكتيماي واگير بايد در تشخيص افتراقي در
نظر گرفته شوند.
بنابر موارد فوق االشاره مورد تب برفکي به شرح ذيل تعريف مي گردد:
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 موارد مشکوک تب برفکي شامل دو يا سه عالئم باليني زير است:
 لنگش و عدم تمايل به حركت در تعدادي از دامها
 سيالن بزاق
 دندان قروچه و ملچ ملوچ دهان
 مشاهده وزيکول/زخم و تخريش در دهان (روي زبان ،لثه ،سطح داخلي گونه و لبها) ،اندام حركتي و پستان
 در دامهاي شيروار كاهش مشخص توليد شير
 ضايعات كالبدگشايي:
 موجود در وزيکول يا تاول در زبان ،محوطه دهاني ،پستان و اندامهاي حركتي
 ضايعا تخريشي در پيالر شکمبه
 نکروز در ميوكارد دامهاي جوان

 -1-7تشخیص آزمايشگاهي
تأييد آزمايشگاهي براي تشخيص احتمالي  FMDبستگي به جداسازي ويروس ،تشخيص آنتيژنهاي ويروسي يا
تشخيص آنتيباديها دارد (هنگامي كه آنتيباديها نه اثر واكسيناسيون بلکه عفونت را نشان دهند) .دستورالعملهاي دقيق
در مورد روشهاي تشخيصي آزمايشگاهي براي  FMDدر راهنماي استانداردهاي آزمايشهاي تشخيصي و واكسن ها موجود
است ( )2000 ،OIEكه با تأكيد بر تستهايي كه معموالً مورد استفاده قرار مي گيرند ،خالصهاي به شرح زير ارائه مي گردد:
نمونه ارجاع شده براي جداسازي ويروس ،ميبايست اپيتليوم (حداقل  1 - 2سانتي متر مربع) از وزيکولهاي پاره نشده يا
تازه پاره شده باشد .مايعات وزيکولي نيز (در صورت موجود بودن) بايد اضافه شود .نمونههاي اپيتليال بايد در يک محيط
حمل و نقل تشکيل شده از مقادير مساوي گليسرول و بافر فسفات  M 0.04با  ، pH= 7.2-7.6ترجيحاً با
آنتيبيوتيکهاي اضافه شده (پني سيلين [ 1000واحد بين المللي ) ، ](IUنئومايسين سولفات ]  ، ]100 IUپلي ميکسين B
سولفات [ ، ]50 IUمايکوستاتين ] )[100 IUباشد .اگر بافر فسفات  M 0.04در دسترس نباشد ،ميتوان به جاي آن از محيط
كشت بافت يا بافر نمک فسفات ( )PBSاستفاده كرد ،اما مهم است كه  pHنهايي مخلوط گليسرول /بافر در دامنه =pH
 7.2-7.6باشد .نمونهها بايد تا زمان ارسال ،در يخچال يا همراه يخ نگه داشته شوند.
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تشخيص آزمايشگاهي فقط بايد توسط پرسنل آموزش ديده در آزمايشگاههاي مجهز و داراي ايمني زيستي كافي انجام شود.
جداسازي ويروس .ويروس  FMDبه بهترين وجه در كشتهاي سلولي اوليه تيروئيد يا خوک ،كليه گوسفند يا گاو جدا
ميشود .خطوط سلولي مانند  BHK-21و  IBRS-2نيز ممکن است مورد استفاده قرار گيرند ،اما حساسيت كمتري دارند.
ويروس ممکن است با تلقيح سوسپانسيون در بافت موشهاي بدون آلودگي نيز جدا شود .بنابراين به دست آوردن بهترين
كيفيت ممکن از ضايعات بافتي جهت ارسال به آزمايشگاه بسيار مهم است .تشخيص آنتي ژن دو تست متداول:
• تست ثبوت مکمل ()CFT؛
• ( ELISAغيرمستقيم).
االيزا تا حد زيادي جايگزين  CFTشده است .مورد دوم حساس است و كاربرد آن سادهتر است اما مانند همه آزمايشها ،
بايد به درستي استاندارد شود تا حساسيت و ويژگي آن بهينه گردد.
تشخيص آنتيبادي آزمايشهاي سرولوژيکي براي  FMDشامل موارد زير است:
• آزمايش خنثي سازي ويروس ( :)VNTاين يک آزمايش حساس خاص سروتيپ است ،كه براي ارائه نتيجه به  3روز زمان
نياز دارد.
• تست ( ELISAبر اساس فاز مايع يا جامد) :اين تست حساس ديگري براي سروتيپ است .اكنون اين برنامه به طور
گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد ،زيرا نتايج سريعي را ارائه مي دهد و نيازي به امکانات آزمايشگاهي پيچيده مانند VNT
ندارد .نتايج مثبت را مي توان در مدت  5ساعت از آزمايشگاه به دست آورد.
• آزمايشهاي  ELISAبراي تشخيص آنتيباديها به جاي تشخيص پروتئينهاي غير ساختاري FMD

• تشخيص مواد ژنتيکي ويروسي :تست واكنش زنجيره اي پليمراز معکوس ( )RT-PCRبراي  FMDدر دسترس است.
آزمايشگاههاي در دست ساخت تستهاي تشخيصي اضافي بايد اعتبارسنجي شوند.
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به دليل ماهيت بسيار واگير بيماري  FMDبراي حيوانات و اهميت اقتصادي آن ،كليه دستکاريهاي آزمايشگاهي با كشت
ويروسي زنده مواد آلوده  /بالقوه آلوده مانند بافت و نمونه خون ،بايد در يک محيط ايزوله مناسب انجام شود كه توسط آناليز
بيوريسک تعيين مي شود .كشورهايي كه فاقد دسترسي به تجهيزات مناسب هستند ،بايد نمونهها را به آزمايشگاه مرجع OIE

 FMDبفرستند.
بافت مورد نظر براي تشخيص آزمايشگاهي ،مايع اپيتليوم يا مايع وزيکولي است .در حالت ايدهآل ،حداقل  1گرم از بافت
اپيتليال بايد از وزيکولهاي بدون پارگي زبان ،پستان ،دست و پا جمع شود .براي جلوگيري از آسيب ديدگي پرسنل در حال
جمعآوري نمونهها و همچنين به دليل رفاه حيوانات ،توصيه مي شود حيوانات قبل از به دست آوردن هر نمونه آرام شوند.
توليدكنندگان و دامپزشکان بايد با عاليم بيماري وزيکوالر آشنا باشند ،زيرا ممکن است تشخيص دهنده اوليه شيوع FMD

باشند .بسته به دوز ويروس و مسير عفونت ،دوره كمون به طور معمول  2 - 14روز است .سازمان جهاني بهداشت حيوانات
 )2014( OIEدوره كمون را  14روز تعريف مي كند؛ هرچند دوره كمون بين گونه ها متفاوت است.

 -1-8مديريت درمان
در مواردي كه تب برفکي بومي باشد ،قرنطينه ،ريشه كني موضعي ،تعيين تيپ ويروس ،واكسيناسيون گلههاي گاو در
معرض خطر با تحت سويه مناسب ويروس بايد در نظر گرفته شود.
اگرچه هيچ درمان خاصي براي  FMDوجود ندارد ،اما بايد از آلودگي تاول ها و زخم هاي دهاني براي جلوگيري از بروز
عفونتهاي ثانويه و تقويت بهبودي ،پيشگيري شود .مراقبت مناسب ،پرستاري و درمان ميبايست به صورت سيستميک با
استفاده از داروهاي آنتيبيوتيک سيستميک وسيعالطيف ،ويتامينهاي گروه  Aو  Dبراي محدود كردن پنوموني باكتريايي
ثانويه و ورم پستان بوده و درمان موضعي متعاقباً با شستوشوي مداوم ضايعات با نرمال سالين ،اسيد سيتريک  %1يا
پرمنگنات سديم  %1يا متيلن بلو  %1به وسيله اسپري شستوشو و سپا در صورت امکان ،زخم ها با پماد آنتي بيوتيک
وسيعالطيف آغشته شده و با باند پوشانده شود .همچنين مصرف خوراکهاي نرم مانند علفهاي سبز خرد شده (يا يونجه
خيا شده) نسبت به يونجه خشک براي مصرف در حيوانات دچار ضايعات دهاني بسيار بهتر هستند.
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گاهي در درمان دامهاي درگير بيماري از پمادهاي حاوي نقره و داروهاي بي حسي موضعي جهت كاهش اليتام دام استفاده
مي شود.
پيش آگهي براي بهبودي خوب است ،اگرچه بسياري از حيوانات سقط مي كنند ،كاهش وزن مي دهند و شيردهي متوقف
ميشود و يا ورم پستان شديد باكتريايي ثانويه در معرض ضايعات پوستي ويروسي به وجود ميآيد ،زيرا ويروس ،اپيتليوم
آلوئولهاي غدد پستاني را به طور دائم از بين مي برد.

 -1-9پیشگیري و كنترل
در مناطق آندميک ،واكسيناسيون و قرنطينه و كنترل تردد حيوانات ،مبناي پيشگيري و كنترل هستند .در مناطق عاري
از ( FMDبريتانيا ،اياالت متحده ،كانادا ،ژاپن ،نيوزلند و استراليا) روش مناسب انتخابي مبتني بر شناسايي سريع شيوع
بيماري ،قرنطينه و كشتار كليه گلههاي مبتال و در معرض است .استراتژيهاي جهاني نيز به طور جد مورد مطالعه قرار
گيرد.
ايمنيت ناشي از واكسيناسيون ،طبيعي و كوتاه مدت است ،و واكسيناسيونها معموالً بايد دو يا سه بار در سال تکرار شوند.
واكسنهاي روغني جديدتر ،ممکن است تا  1سال هم ايجاد محافظت كنند .از آنجا كه اين محافظت جزئي است ،عفونت
معموالً منجر به حالت تحت باليني يا خفيف بيماري ميشود .ايمنيت گوسالهها به مدت مشابه  5ماه توسط آنتيبادي منفعل
محافظت ميشود .تحقيقات اخير در مورد بررسي واكسنهاي تحت واحد اميدوار كننده بوده است .در شيوع بيماري،
مؤثرترين نوع واكسن ،اتوژن است.
از جمله اقدامات كنترلي در صورت بروز بيماري شامل جمعآوري نمونه هاي تشخيصي مناسب ،اطالع رساني به اداره كل
دامپزشکي استان يا اداره دامپزشکي شهرستان و اجراي اقدامات قرنطينه فوري است .ضد عفوني جايگاه دام و همچنين
افراد كارشناس بازديد كننده بايد پا از بازرسي از حيوانات مظنون انجام شود و در هيچ شرايطي نبايد در همان روز از
مزرعه ديگري بازديد شود.
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 -1-10قضاوت كشتارگاهي تب برفكي
درخصوص قضاوت كشتارگاهي الشه دامهاي مبتال به تب برفکي ،با رعايت ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي ،مراتب به
شرح زير مي باشد:
 -1در كشورهاي عاري از بيماري تب برفکي :حذف و معدوم سازي كلي الشه دامهاي مبتال به بيماري تب برفکي
 -2در كشورهايي كه بيماري تب برفکي بومي باشد:
الف .در صورت تب دار بودن دام در بازديد قبل از كشتار :به تعويق انداختن كشتار دام تا رفع تب ،كشتار دام ،قابليت مصرف
انساني گوشت دام پا از حذف كله پاچه پستان و اندرونه
ب .در صورت نداشتن تب در بازديد قبل از كشتار :كشتار دام و قابليت مصرف انساني گوشت دام پا از حذف كله پاچه،
پستان و اندرونه

28

 منابع-1-11
1. OIE Manual Terrestrial. (2018). Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals
2018. CCCCCCC 3.1.8. CCCC CCC CCCCC CCCCCCC. CCC. CCCCC. CCCCCC.
2. OIE PPP Handbook(2019) Guidelines for Public-Private Partnerships in the veterinary domain.
Paris, France.
3. Alexandersen, S. Zhang, Z.; Donaldson, A.I. andGarland, A.J.M. (2003). The Pathogenesis
and Diagnosis of Foot-and-Mouth Disease. Journal of Comparative Pathology, 129(1): 1-36.
4. Cai, CH.; Li, H.; Edwards, J.; Hawkins, CH. and Robertson, I.D. (2014). Meta-analysis on
the efficacy of routine vaccination against foot and mouth disease (FMD) in China. Preventive
Veterinary Medicine, 115: 94-100.
5. Constable, P.D.; Hinchkliff, K.W.; Done, S.H. and Grunberg, W. (2017). Veterinary Medicine. 11th
ed, Saunders Elsevier Ltd, Pp: 264-266 and 2058-2067.
6. Aktas, M.S.; Ozkanlar, Y.; Oruc, E.; Sozdutmaz, I. and Kirbas, A. (2015). Myocarditis associated
with foot-and-mouth disease in suckling calves. Veterinarski Arhiv 85(3): 273-282.
7. Aslani, M.R.; Mohri, M. and Movassaghi, A.R. (2013). Serum troponin I as an indicator of
myocarditis in lambs affected with foot and mouth disease. Veterinary Research Forum, 4(1):59-62.
8. Maddur, M.S.; Rao, S.; Chockalingam, A.K.; Kishore, S.; Gopalakrishna, S.; Singh, N. et al.
(2011). Absence of heat intolerance (panting) syndrome in foot-and-mouth disease-affected Indian
cattle (Bos indicus) is associated with intact thyroid gland function. Transboundary and Emerging
Diseases, 58(3): 274-279.
9. Aidaros H.A. (2002). Regional status and approaches to control and eradication of foot- andmouth
disease in the middle east and north Africa.Revue Scientifique et technique Office International des
Epizooties, 21: 451- 458.
10. Belsham G.J. (1993). Distinctive features of foot-and-mouth disease virus, a member of the
picornavirus family: aspects of virus protein synthesis, protein processing and structure, Progress in
Biophysics and Molecular Biology, 60: 241- 260.

29

11.

CCCCCCC C. CCCCCCC. CCCC CCCCCCC. CCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC. CCCCCCCCCCC CC

Foot-And-Mouth

DiseaseContingency Plans Food And Agriculture Organization Of The United

Nations Rome (2002),16nd ed, ISBN 92-5-104867-3.
12. CCC CC CCC CCCCCC CCCCCCC CC. CCC CC CCC CCCC CCC CCCCCCCCC. CCCCCCC CCC CC. CCCC
Gardiner of Kimble, Victoria Prentis MP, Foot and Mouth Disease Control Strategy for Great
Britain(2011),

Department

for

Environment

Food

&

Rural

Affairs

Available

from

https://www.gov.uk/government/publications/foot-and-mouth-disease-control-strategy-for-great-britain,
Ref: PB13681, 8-10.
13. CCC CCCCCCC CCCCCC CCCCCCC CCCCCCCCCCCC CCC CCCCCCCC CCCC )CCC CCCC(. CCCC-CCCMouth Disease Response Plan The RED BOOK (2014), USDA APHIS, Veterinary Services National
Preparedness and Incident Coordination Center, Available from http://www.aphis.usda.gov/fadprep, 1524.
14. CC CCCCCCC CCCCCC. CCCCCCCC CCCCCCCC. CCC CCCCCC CC CCCCCCCCCC CCCCC CCC
Vaccines for Terrestrial Animals Seventh Edition, 2012, Seventh Edition: ISBN 978-92-9044-878-5.
Volume 2: ISBN 978-92-9044-880-8. 433-464
15. CCCCCCCC C. CCCCC. CCCCC CCCCCC CCCCCCCC CCCCCCCC )2015(. 15CC CC. CCCCCCCC CCCCC.
ISBN: 978-0-323-08839-8. 763-764.

30

محور اول  :اپیدمیوسرویالنس

-2-1آنالیز خطر
 -2-1-1مقدمه
به دليل اهميت بسيار باالي تب برفکي از جهت قدرت انتشار سريع و همچنين خسارات اقتصادي شديد ناشي از آن،
كنترل تب برفکي مورد عنايت ويژه سازمانهاي بين المللي قرار داشته و طي كنفرانا مشتركي كه بين سازمان خواربار و
كشاورزي ملل متحد ( )FAOو سازمان جهاني بهداشت حيوانات ( )OIEدر سال  2012در تايلند برگزار شد ،برنامه جهاني
كنترل تب برفکي ( )Global FMD Control Strategyارائه گرديد كه هدف كلي آن بهبود وضعيت برنامههاي كنترلي
تب برفکي و ديگر بيماريهاي فرامرزي در مناطق بومي بيان شده است .اولين هدف اين برنامه جهاني ،اصالح و ارتقاي
سطح كيفي برنامههاي كنترلي تب برفکي در جهان ميباشد كه براي اين امر نقشه راه كنترل تب برفکي ( )PCPطراحي
گرديد .زماني كه خطر بيماري و گزينههاي كنترلي آن در كشور شناسايي شوند ،مفيدترين اقدامات كنترلي را ميتوان بر
روي بخشهاي كليدي پرورش دام و يا نقاط پرخطر بحراني معطوف نمود كه اين امر الزمه عبور از مرحله اول به مرحله
دوم نقشه راه كنترل تب برفکي ميباشد.
ارزيابي خطر ميتواند در حصول اطمينان از متناسب بودن اقدامات انجام شده ،با مقدار خطر مورد نظر در كشور به منظور
كنترل و ريشه كني بيماري ،نقش مهمي داشته باشد .در واقع به دليل محدوديت منابع در دسترس براي كنترل بيماري ،اين
امر اهميت دارد كه براي دستيابي به بيشترين اثربخشي ،منابع در دسترس در كجاها مورد استفاده قرار گيرند .براي مثال،
مهم است كه بدانيم كدام استانها در معرض خطر بيشتري در خصوص بروز تب برفکي هستند؟ كجاها قرنطينه بين استاني
الزم است؟ كدام ميادين دام ،خطر بيشتري در انتشار بيماري داشته و بايد نظارت بيشتري بر روي آنها انجام شود؟ كدام
واكسن كارايي بهتري دارد و اصوالً با توجه به محدوديت در تأمين مقدار واكسن ،واكسن هاي موجود در چه نوع دامي،
كدام مناطق و در چه نوع سيستم پرورشي (روستايي/صنعتي )...مورد استفاده قرار گيرد؟ و بسياري سؤاالت ديگر از اين
دست ،ممکن است مطرح باشند كه پاسخگويي به بسياري از آنها از طريق انجام آناليز خطر ممکن ميباشد.
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به طور كلي در پاتوژنز بيماريها ،عوامل مختلف بيشماري ميتوانند به صورت مستقيم و غيرمستقيم دخالت داشته باشند
كه در آن ،عوامل غيرمستقيم ،عوامل مستقيم را فعال نموده و اين عوامل در كنار هم در سطوح مختلف ،يک زنجيره از
عوامل را ايجاد مي نمايند كه به "شبکه عليت "7معروف است .از طرف ديگر ،افراد مختلف درگير در توليد يک محصول
مرتبط با بيماري (در خصوص تب برفکي ،براي مثال شير ،گوشت و  ،)...عادات آنها و نحوه عملکرد آنها ،همه و همه
ميتوانند در رخداد بيماري نقش داشته باشند .در آناليز زنجيره ارزش ،سعي ما بر اين است كه به هر شکل ممکن با شناخت
كامل و دقيق اين زنجيره ،به بهترين نحو قادر به قطع آن شده و از بروز بيماري پيشگيري نماييم يا بيماري ايجاد شده را
كنترل نماييم .زنجيره ارزش توليد شير در ايران براي نمونه در شکل زير نمايش داده شده است:

7

Web of causation

32

بر اين اساس و طبق دستورالعمل حاضر ،آناليز خطر تب برفکي در كشور منطبق بر توصيههاي مجامع بين المللي و توسط
تيمي مجرب متشکل از متخصصين امر در زمينه هاي اپيدميولوژي ،ويروس شناسي ،داخلي و  ...در دفتر مديريت و كنترل
بيماريهاي دامي سازمان دامپزشکي كشور در حال انجام ميباشد كه در بخش دوم اين دستورالعمل ،توضيحاتي در اين
خصوص آمده است و نتايج آن متعاقباً به استانها اعالم خواهد شد.
الزم به يادآوري است كه در پيوستهاي شماره  1و  2اين دستوالعمل ،به ترتيب مراحل انجام آناليز خطر ( Risk
 )Analysisو ارزيابي خطر ( )Risk Assessmentتب برفکي جهت اطالع و مطالعه بيشتر براي عالقهمندان ارائه
گرديده است.
-2-1-2

بخش اول :مراحل انجام آنالیز خطر با به كارگیري زنجیره ارزش ها

8

به طور كلي ،آناليز زنجيره ارزش ،ابزاري است كه به كمک آن بايد به جمعآوري اطالعات در مورد افراد درگير ،عادات
آنها ،انگيزهها ،اولويتهاي فرهنگي ،تحصيالت و آموزش آنها اقدام نمود تا بتوان از اين طريق مواردي را كه براي آنها
انجام آناليز خطر ضرورت دارد ،تعيين نمود .به بيان ديگر ،بررسي زنجيره هاي ارزش به منظور ارائه اطالعات كيفي و كمي

8

FMD Risk Analysis Along the Value Chain
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در مورد فرآيندها ،رفتارها و امور اقتصادي صورت ميگيرد كه در اين فرايند ،اطالعات جنبههاي مختلف زماني (فصلي) و
مکاني اهميت دارند؛ چراكه زنجيرههاي ارزش ممکن است در زمانهاي مختلف سال متفاوت عمل كنند (مثالً در
نمايشگاهها ،جشنوارههاي فرهنگي ،روند تقاضاي مصرفكنندگان به صورت فصلي ،ارتباط با ساير فعاليتهاي كشاورزي) .از
اين اطالعات ،خطرات محلي و فصلي استنتاج مي شوند كه ميتوانند اقدامات كنترلي هدفمند را رهنمون باشند .اين هدف از
طريق جمعآوري و بررسي اطالعات ذيل ،محقق مي گردد:
* چگونگي و مکان فرآوري و معامله دامها و محصوالت آنها؛
* مقاديري از دام /توليدات دامي ،كه در هر قسمت از زنجيره فراوري و معامله ميشوند؛
* شناسايي افراد درگير در معامالت در طول زنجيره و درک چگونگي و چرايي درگيري آنها؛
* شناسايي عوامل اقتصادي در طول زنجيره (حجم ،ارزشافزوده ،هزينه معامالت و غيره)؛
* رفتارهاي خطرناک ( )Risk behavioursافراد درگير در معامالت در طول زنجيره و عوامل مؤثر بر اين رفتارها (يعني
افراد چگونه عمل ميكنند و چه چيزي تصميمات آنها را هدايت كرده و به آنها انگيزه ميدهد؟).

 -2-1-2-1تحلیل وضعیت تب

برفكي9

اولين قدم ،انجام يک بررسي درباره خطر زنجيره ارزش مرتبط با دام بوده كه ميبايست شامل مشاركت بهرهبرداران در
تهيه خالصه اطالعات توصيفي زنجيرههاي ارزش باشد .تهيه اينگونه خالصه اطالعات اوليه ،از طريق ايجاد كارگاهها با
حضور بهرهبرداران ،مصاحبه با گروههاي متمركز و مطلعين ميسر ميباشد .سپا به اين اسناد مقدماتي ،دادههايي اضافي
شده و تکميل گرديده و براي نظرخواهي و تأييد ،دوباره بين شركتكنندگان در كارگاه توزيع ميشوند .در طي اين فرآيند،
وضعيت اپيدميولوژيک بيماري توصيف شده و عوامل مختلف زنجيره ارزش كه به خطر طغيان و گسترش بيماري كمک
ميكند ،شناسايي شده و مورد بحث قرار ميگيرند.
9
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گرچه كار در سطوح مختلف جزئيات ،اهميت بسياري دارد؛ اما بهتر است كه با مروري كلي ،ارزيابي سريع زنجيره ارزش و
ارزيابي خطر شروع شود .بعد از اين كار ،براي آماده سازي اطالعات جزئيتر خطر و آناليزهاي زنجيره ارزش ميتوان نقاط
خطر ( )risk pointsو نواقص دادهها ( )data gapsرا شناسايي نموده و روي آنها تمركز نمود.
-2-1-2-1-1

اپیدمیولوژي توصیفي وضعیت بیماري

در اين قسمت ميبايست وضعيت كشور از نظر مبارزه با تب برفکي تشريح گردد .لذا ميبايست اطالعات ذيل تهيه و
ارائه گردد:
 -1ضمن مشخص نمودن مرحلهاي از  PCPكه كشور در آن قرار دارد ،وضعيت  RBSP/OCPنيز مشخص
ميگردد؛
 -2توصيف جمعيت حساس به بيماري و همچنين شيوههاي رايج دامپروري در كشور؛
در اين قسمت ،اطالعاتي كه به نوعي در ارتباط با درک كلي از ميزان خطر بروز تب برفکي ميباشند ،جمعآوري ميگردد؛ از
جمله تعداد دام (جدول) ،شيوه اصلي دامپروري در كشور (مثالً صنعتي ،دامداري خردهپا ،).... ،شيوههاي دامپروري (مثالً 80%
از جمعيت گوسفند و بز و  %40از جمعيت گاوي براي چرا به مرتع فرستاده ميشوند) و اطالعات جغرافيايي سيستمهاي
مختلف پرورش دام در كشور (شامل نقشه و توصيف آنها ،مثالً  %90از جمعيت گاو شيري در  2استان در اطراف پايتخت
نگهداري ميشوند).
 -3موارد باليني تب برفکي و طغيانها؛
در اين قسمت ،اطالعات مربوط به رخداد بيماري از جمله تعداد كانونها ،بروز و شيوع بيماري ،الگوهاي زماني ،محلي و
منطقهاي رخداد بيماري ،ميزان مرگ و مير و ساير اثرات بيماري بر جمعيتهاي دامي ،بر حسب نوع دام ،سيستمهاي توليد،
مناطق جغرافيايي و فصول مختلف با استفاده از جداول ارائه ميگردد.
 -4سروتيپها و سويهها؛
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در اين قسمت ،اطالعاتي در خصوص سروتيپهاي شناسايي شده ويروس تب برفکي و سويههاي در گردش آن در كشور
ارائه ميشود.
 -5آلودگي به ويروس؛
در اين قسمت ،هرگونه اطالعات به دست آمده از مطالعات پروتئينهاي غير ساختاري ( )NSP sero-surveyدر كشور ،از
جمله تاريخ اجرا ،مهمترين يافتهها و تفاسير مربوطه ارائه ميگردد.
 -6واكسيناسيون
در اين قسمت ،اطالعات كلي عمليات واكسيناسيون در كشور از جمله تعداد عمليات در سال ،نوع دام تحت پوشش ،درصد
پوشش ،واكسيناسيون راپل و انواع واكسن مورد مصرف (سروتيپ و سويه واكسنها ،اطالعات كارخانه سازنده و  )...ارائه
ميگردد.
 -2-2-1-2ترسیم زنجیره ارزش ها

در اين قسمت ،در ابتدا ليست كاملي از محصوالت توليدي انواع مختلف دامهاي حساس به تب برفکي كه به هر شکل
در انتشار ويروس در كشور اهميت دارند ،در قالب يک جدول تهيه مي گردد و ادامه اين دستورالعمل براي هريک از اين
محصوالت به طور جداگانه دنبال مي شود .آناليز زنجيره ارزش را ميتوان به سه مرحله اساسي تقسيم كرد:
10

 .1توصيف زنجيره ارزش (نقشهبرداري زنجيره ارزش )؛

 .2شناسايي مسيرها ،افراد ،گروهها و سازمانهاي مهم درگير در زنجيره؛
 .3ارزيابي سودمندي ،توان و دايره عملکرد افراد ،گروهها و سازمانهاي كليدي دخيل در اين زنجيره.
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 -2-1-2-2-1توصیف زنجیره ارزش محصول (نقشه برداري زنجیره ارزش)

در اين قسمت ،ميبايست الگوي زنجيره ارزش محصول ترسيم شود .ارائه گرافيکي زنجيرههاي ارزش از طريق
جمعآوري دادههاي اوليه و ثانويه قابل دستيابي است؛ بدين شکل كه در ابتدا با ترسيم نقشههاي ساده زنجيره ارزش براي
همه فرآوردههاي اصلي دامي در منطقه موردنظر و سپا با مطالعه مقاالت موجود و دادههاي ثانويه (مثالً دادههاي بازار،
سرشماري ها و  )...و همچنين با مشورت كارشناسان مربوطه ،مرور سريعي در بخش دام مربوطه به انجام رسد.
پا از ساماندهي دانش موجود ،ميتوان از رويکردهاي مشاركتي با مشورت با مطلعان و بهرهبرداران كليدي (مثالً از طريق
كارگاههاي آموزشي ،مصاحبههاي فردي و گروهي ،بحث هاي گروهي متمركز) 11براي ترسيم نقشه زنجيرههاي ارزش
استفاده كرد .مزيت استفاده از رويکرد مشورتي اين است كه مبنايي براي ارتباط خوب با خطرات ايجاد ميشود .نقشههاي
زنجيرههاي ارزش ،بهخوديخود يک ابزار ارتباطي قدرتمند هستند كه مركزيتي را براي بحث در مورد خطر بيماري و
كاهش /مديريت ريسک فراهم ميكنند .به واسطه همکاري نزديک با توليدكنندگان دام ميتوان عرضهكنندگان ،بازرگانان و
بازارهاي عمده دام و فرآوردههاي دامي را شناسايي نمود .همکاري نزديک با تاجران دام و محصوالت دامي و بازارهاي
شناخته شده ،به شناخت وقايع مربوط به دام و فرآوردههاي دامي و واسطههاي مربوطه كمک ميكند .البته اگر در اين
مرحله به سطح مصرفكننده نرسيده باشيم ،توصيه ميگردد كار در زنجيره تا مرحله رسيدن به مصرفكننده ادامه يابد.
هنگاميكه شناختي از زنجيره ارزش (از نهادههاي ورودي تا توليدكننده و از توليدكننده تا مصرفكنندگان) ايجاد شد ،بايد با
استفاده از دادههاي اوليه يا ثانويه ،نواقص دادهها شناسايي و تکميل شود .دادههاي ثانويه شامل تماس با افراد و
سازمانهايي است كه در گذشته دادهها و اطالعات مهم را جمعآوري و ثبت كردهاند .نتايج بايد با افرادي از زير بخشهاي
ويژه زنجيره ارزش كه كار بر روي آنها متمركز است به اشتراک گذاشته شود تا از توصيف خوب و درستي مسيرهاي مربوط
به بازاريابي دام اطمينان حاصل شود .آناليز زنجيره هاي ارزش اوليه بايد براي توليدكنندگان و تجار مربوطه ارائه شده و مورد
بحث و گفتگو قرار گيرد تا از دستيابي به پااليش (آمادهسازي) بيشتر ،انجام اصالحات الزم و شناسايي نقاط ضعف احتمالي
آنها اطمينان حاصل گردد .هدف اين مشاوره بايد گردآوري اطالعات دقيق و خاص محلي از افرادي باشد كه مستقيماً در
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زنجيرههاي ارزش درگير هستند .كارگاههاي مهم اطالعرساني ،مصاحبههاي فردي و گروهي و بحث و گفتگوهاي گروهي
متمركز بايد دربرگيرنده افراد خبره كليدي بوده كه نمايندگان تشکل هاي زير باشند:
 دامداران؛ كشتارگاههاي دام و مراكز فرآوري محصوالت دامي؛ ادارات دولتي مرتبط با بهداشت و توليد دام؛ دامپزشکان خصوصي؛ بازرگانان و سازمانهاي بازاريابي؛ ساير افراد مربوط به يک زنجيره دامي خاص.اين الگوي زنجيره ارزش ميبايست حداقل حاوي اطالعات ذيل باشد:
 زيرساخت هاي خدمات رسان (مانند تأمين كنندگان خوراک ،كارخانجات دارويي و )...
 زيرساخت هاي فرآوري كننده (مانند كشتارگاه ها ،كارخانجات فرآوري ،سردخانه ها و )...
 زيرساخت هاي توليد كننده (شامل :جمعيت دامي بر حسب نوع دام ،نوع محصول ،سايز گله ،سيستم پرورش و
شيوه نگهداري دام و همچنين توزيع جغرافيايي سيستم هاي محتلف پرورشي و )...
 زيرساخت حمل و نقل و بازارهاي خريد و فروش (شامل :مسير اصلي ورود دام و محصوالت دامي (جاده ،راه آهن،
مسير هوايي ،رودخانه و  ،)...توزيع جغرافيايي مناطق اصلي مصرف كننده محصوالت مختلف دامي ،بازارهاي دام و
محصوالت دامي داخل كشور ،مسيرهاي انتقال دام از مناطق پرورشي به مناطق مصرف كننده محصوالت دامي،
واردات و صادرات)
ضمناً الگوي فوق الذكر ميبايست حاوي گزارشات و تفاسيري در خصوص افراد مختلف دخيل در امر پرورش و بازار دام و
محصوالت دامي و همچنين اقدامات ،انگيزه ها ،اولويت هاي فرهنگي ،تحصيالت و آموزش افراد دخيل در اين امر باشد.
چنين تحليلي ،راه هاي اصلي تجارت دام و محصوالت دامي ،افراد دخيل در امر تجارت ،گروهها و سازمانهاي عمده درگير
در توليدات دامي ،فرآوري و تجارت و همچنين مصرف كنندگان اصلي و محل آنها را مشخص مي نمايد كه بهتر است با
38

استفاده از نقشه ،مراكز اصلي توليد و مصرف محصول مورد نظر و همچنين ديگر مناطق جغرافيايي مرتبط مانند چراگاه هاي
فصلي ،مسيرهاي حمل و نقل و كوچ دامها و مراكز تجاري به همراه مسيرهاي اصلي حمل و نقل محصول و  ...به صورت
گرافيکي نمايش داده شوند.
-2-1-2-2-2

شناسايي مسیرهاي اصلي ،افراد و سازمانهاي مهم درگیر در زنجیره ارزش

در اين قسمت ،براي شناسايي مهمترين مسيرها ،افراد ،گروهها و سازمانهاي موجود در زنجيره ارزش دام ،توصيه
ميشود در صورت امکان موارد زير مشخص شوند:
* تعداد توليدكنندگان دام كه از مسيرهاي مختلف در يک زنجيره استفاده ميكنند؛
* حجم محصولي كه در مسيرهاي مختلف زنجيره جابهجا ميشود؛
* مقدار پولي كه در مسيرهاي مختلف زنجيره جابهجا ميشود.
در اين راستا ميتوان از ديدگاههاي گوناگون ،اهميت شاخههاي مختلف يک زنجيره ارزش دامي را نشان داد و در
نمودارهاي مختلف ،قسمت هاي متفاوتي از كل زنجيره را بيان نمود .دانستن اين نکته اهميت دارد كه جزئيات بيشتري در
زنجيرههاي ارزش وجود دارد كه در نمودارها نميگنجند .توليدكنندگان و مصرفكنندگاني كه مستقيماً با هم معامله
ميكنند ،با افرادي كه كه در زنجيره بازرگانان-خردهفروشان ملي درگير هستند ،متفاوت مي باشند .زنجيرههاي عرضه
مستقيم از توليدكننده به مصرفكننده به احتمال زياد در مقياسهاي كوچک و محلي (به عنوان مثال در داخل روستاها)
متمركز هستند.
بايد توجه داشت در اين قسمت با استفاده از تقويم يا به صورت توصيفي ،تغييرات مهم فصلي در زنجيره ارزش ها نيز مانند
تغييرات متأثر از برگزاري نمايشگاه هاي فصلي ،دوره هاي كوچروي دامها ،فصول زايمان و  ...ميبايست نمايش داده شوند.
همه اين اطالعات مختلف از منظر ارزيابي و مديريت ريسک ،با هم مرتبط و داراي اهميت هستند .به واسطه حجم جريان
محصول و حيطه جغرافيايي زنجيرهها ،ميزان خطر ،تحت تأثير تعداد توليدكنندگان و ساير كساني است كه در نقاط مختلف
با يکديگر تعامل دارند .ارزش پولي كاالهايي كه در نقاط مختلف زنجيره به كار گرفته ميشوند ،به طور مستقيم نشان
39

ميدهد كه سرمايه بهرهبرداران در زنجيرههاي مختلف در معرض چه خطراتي هستند و بنابراين اين موضوع هنگام طراحي
اقدامات كاهش خطر از جمله اعمال مقررات يا اصالح زنجيرهها ،قابل مالحظه و با اهميت مي باشند.
 -2-1-2-2-3ارزيابي سودمندي ،توان و دايره عملكرد افراد ،گروهها و سازمانهاي كلیدي دخیل در اين زنجیره

اولين قدم ،شناسايي افراد ،گروهها و سازمانهاي اصلي اين زنجيره است كه ميتوانند از طريق تأمين بودجه براي
فعاليتهاي دامي سود ببرند .با اين افراد بايد در رابطه با بازارهاي ورودي و خروجي براي فعاليت مرتبط با دام خود ازجمله
فرصتها و محدوديتهاي حوزه عرضه ،تقاضا و تنظيم اين فعاليت ها ،مصاحبه صورت گيرد .در صورت امکان بايد
اطالعاتي در مورد اهميت هر فرد ،گروه يا سازمان از نظر قدرت براي تعيين قيمت ،تعيين استانداردهاي كمي و كيفي و نيز
ازنظر جستجو و دستيابي به بازارهاي جديد فراهم شود .جمعآوري و آناليز دادهها براي استفاده در توسعه بودجههاي سازماني
براي افراد مختلف در طول زنجيره ميتواند به شرح زير به كار گرفته شود:
الف -براي بررسي سودآوري هر گروه از مردم ،وروديها و خروجيهاي مهم آنها؛
ب -براي بررسي سهم سود در كل زنجيره ،جهت شناسايي افراد داراي قدرت (سهام) بيشتر نسبت به ديگران؛
بسياري از تحليلگران كه حاشيه بازاريابي را در سراسر زنجيره بررسي ميكنند ،صرفاً قيمتهاي پرداخت شده و دريافتي را
در نظر ميگيرند و هزينههاي انجام كار را در نظر نميگيرند .توصيه ميشود كه آناليز زنجيره ارزش با احتياط با چنين
حاشيههايي برخورد كرده و جهت جمعآوري جزئيات بيشتر در مورد ساختار هزينهها در هر قسمت از زنجيره ،تالش بيشتري
صورت گيرد.
ج -براي بررسي بازده عمومي زنجيره از نظر گرفتن ورودي و ارائه خروجي و همچنين انتقال اطالعات در مورد انتظارات
مصرفكنندگان از بخشهاي توليدي و فرآوري موجود در زنجيره.
 -2-1-2-2-3-1مديريت دولتي

زنجیره12

درک چگونگي اداره زنجيرههاي ارزش در هنگام انتخاب استراتژيهاي كاهش خطر از اهميت بسيار زيادي برخوردار
است؛ زيرا مديريت يک زنجيره ارزش ،تعيينكننده چگونگي توسعه آن زنجيره از طريق بهروزرساني محصول ،فرآيند و
12
Governance of the chain
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عملکرد آن يا از طريق تغيير به يک زنجيره كامالً جديد ميباشد .مقررات بخش خصوصي در سراسر زنجيرههاي ارزش دام
نقش فزاينده و مهمي را در تعيين توسعه استانداردهاي توليد و فرآوري دام دارد .مکانيسمهاي اجرايي در بخش خصوصي
قدرتمند بوده و توسط قيمت محصوالت اعمال ميشوند .اين امر بهويژه با توجه به تقاضا براي محصوالت غذايي سالمتر و
همچنين براي دامهايي كه با لحاظ جنبههاي رفاهي دام پرورش يافتهاند ،بسيار مهم است .هنگام برنامهريزي مداخالت در
سطح ادارات دولتي ،نقش بخش خصوصي در بهبود سالمت حيوانات بايد در نظر گرفته شود .بنابراين ،درک خوب از
مديريت زنجيرههاي بخش دام ،به سازمانهاي دولتي اين امکان را ميدهد تا افراد و سازمانهاي اصلي در اين زنجيرهها را
شناسايي كرده و استراتژيها را بهگونهاي تدوين كنند كه اين افراد و سازمانها را درگير تغيير در شيوهها و استانداردهاي
بهداشتي حيوانات كند .ارزيابي سودآوري13و مديريت دولتي زنجيره ها اطالعاتي را در مورد احتمال پذيرش مداخالت و
واكنشها نسبت به بيماري به ما ارائه ميدهند كه جهت اطمينان از اثربخشي و مقبوليت اجتماعي هرگونه استراتژي كاهش
خطر اهميت دارد.
چک ليستي از مواردي كه بايد در شرح و تحليل زنجيره ارزش در نظر گرفته شود ،در پيوست شماره  3آورده شده است.
 -2-1-2-3شناسايي نقاط پرخطر با استفاده از زنجیره ارزش ها

در اين قسمت ،هدف ما اين است كه مهمترين نقاط تجمع خطر (نقاط پرخطر)14را در زنجيره ارزشها شناسايي نماييم.
بديهي است كه احتمال انتقال ويروس در هر نقطه از زنجيره ارزشها ،متأثر از عوامل خطر مختلف ميباشد؛ لذا در هر
مرحله از زنجيره ارزشها (گرهها) ميبايست سؤاالت ذيل مطرح شوند:
 آيا امکان ورود ويروس به اينجا وجود دارد؟ (اگر پاسخ مثبت است ،از چه طريقي؟ منبع آن چيست؟)
 آيا امکان بقاي ويروس در اينجا وجود دارد؟
 آيا امکان شناسايي ويروس در اينجا وجود دارد؟ (مراقبت)
 آيا امکان انتشار ويروس از اينجا وجود دارد؟ (اگر پاسخ مثبت است ،از چه طريقي؟ چگونه؟)

13
Profitability
14
risk hotspots
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 چه چيزي مي تواند خطر بيماري را تحت تأثير قرار دهد؟ به خصوصيات بيولوژيکي محصول و همچنين اقدامات
پرخطري كه مي توانند ورود ،مواجهه و انتشار ويروس را متأثر سازند ،توجه شود .لذا ميبايست موارد ذيل بررسي
شوند:
 حجم /مقدار دام /محصول و احتمال بالقوه آنها در انتشار در زنجيره؛ مناطق اختالط يا نقاط تماس حداكثري ،چراكه اين گرهها به طور غيرمستقيم روي ديگر زنجيرهها يا تعداد فراوانبهرهبرداران اثر مي گذارند؛
 جايي كه زنجيره ارزش با ديگر زنجيرههاي ارزش مرتبط ميشود (براي مثال ،محصوالت فرعي يا ديگر انواعبازارها)؛
 توجه به اينکه آيا اقدامات كنترلي از قبل براي كاهش خطر بيماري در اينجا به كارگرفته شدهاند يا اينکه اقداماتامنيت زيستي و بهداشتي در نظر گرفته نشدهاند؟
 اهميت اقتصادي-اجتماعي هر گره بايد مورد توجه قرار گيرد (پيامدهاي بروز بيماري در هر گره چيست؟).در اين راستا مي توان از جدول ذيل كمک گرفت و با مشخص نمودن پاسخهاي مثبت و منفي ،مهمترين نقاط خطر بيماري
را شناسايي نمود .اين نقاط ميبايست بر روي زنجيره ارزشها مشخص شوند.
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مؤلفه هاي خطر
گره زنجيره ارزش

مقدار يا

اختالط/تماس/ارتباط با

اقدام كنترلي قبلي جهت اهميت اقتصادي -موارد

حجم زياد؟

ديگر زنجيرههاي ارزش؟

ديگر:

كاهش خطر بيماري؟

اجتماعي؟

براي مثال:
كشتارگاه صنعتي
بازار
مزرعه
…

در اين راستا در نظر گرفتن پيچيدگي زنجيرهها و مهمتر از آن ،يافتن مناطقي كه چندين زنجيره همگرايي يا واگرايي دارند،
از اهميت خاصي برخوردار مي باشد؛ زيرا اينها نقاط احتمالي تقويت و پخش عفونت هستند .همچنين در نظر گرفتن تعداد
افراد يا گروهها و مکانها در نقاط مختلف زنجيره ارزش مفيد است .چراكه تعداد و مقدار بيشتر ،احتماالً حاكي از خطر بيشتر
بوده و انجام مراقبت بيماري و اعمال مقررات كاهشي بيماري را دشوارتر ميكند .با توجه به موضوع خطر بيماري و نيز
مداخالت كاهش خطر ،بررسي چگونگي ساماندهي افراد و مکانها و چگونگي اداره و تنظيم گروهها توسط خودشان اهميت
دارد .همچنين در نظر گرفتن تغييرات فصلي در مورد هر عاملي كه ممکن است الگوهاي خطر فصلي ايجاد كند مهم است.
خود زنجيرههاي ارزش ممکن است در معرض تغييرات فصلي باشند كه بازارهاي ويژه جشنوارهها ،تقاضاي بيشتر براي انواع
خاصي از محصوالت و غيره ،مثالهايي از تغييرات فصلي هستند.
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 -2-1-2-4ارزيابي خطر

مقدماتي15

وقتي كه نقاط پرخطر اصلي زنجيره ارزش مشخص شد ،ارزيابي خطر مقدماتي در قالب جدول ذيل به انجام ميرسد .در
واقع اين قسمت ،مرحلهي گذر از تحليل زنجيره ارزش به ارزيابي خطر بيماري ميباشد.
در ستون "عوامل مؤثر بر خطر بيماري" تمامي مؤلفههاي خطر بيماري در خصوص نقاط پرخطر بيماري ميبايست مد نظر
قرار گيرند و توصيف اطالعات مرتبط در خصوص زنجيره ارزشها بهويژه رفتارهاي پرخطري كه بر روي خطر بروز بيماري
مؤثر ميباشند ارائه گردد .همچنين ميبايست به عوامل حاكميتي16نيز توجه نمود .مثالً وضع قوانين كنترلي در واردات
محصوالت و كيفيت اجراي اين قوانين مي تواند بر روي خطر ورود بيماري به كشور مؤثر باشد .در ستون "برآورد خطر"
يک ارزيابي خطر مقدماتي بر اساس مستندات درج شده در ستون سوم (عوامل مؤثر بر خطر بيماري) به شکل كيفي ارائه
ميگردد و در ستون آخر نيز ميبايست هرگونه داده/اطالعات مهم در برآورد خطر ،بهويژه مواردي كه ضرورت دارد مورد
پايش و يا مطالعه قرار گيرد ،بيان گردد.
در توصيف خطر بيماري مي بايست تا جاي ممکن به طور ويژه و اختصاصي عمل نمود و در اين ميان ،به سؤاالت چه
كسي؟ چه چيزي؟ كجا؟ چه زماني؟ و چگونه؟ به خوبي پاسخ داد و برآورد خطر نيز ميبايست براساس مدارک و مستندات
در دسترس و به شکل طبقه بندي شده و كيفي و همچنين با عنايت به اينکه خطر بيماري مشتمل بر احتمال وقوع و
پيامدهاي مربوطه مي باشد ،انجام شود و مي توان به هركدام از اين بخشها برآورد متفاوتي را نسبت داد (احتمال وقوع
زياد ،متوسط و كم ،در كنار پيامدهاي زياد ،متوسط و كم).

15
preliminary risk assessment
16
governance factors
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موضوع مرتبط با خطر

نوع حامل مشاركت

عوامل مؤثر بر

كننده در انتقال ويروس

خطر بيماري

ورود ويروس تب برفکي به

حيوانات زنده

كشور/منطقه

محصوالت دامي

برآورد خطر (زياد ،سؤاالت باقيمانده/نظرات
متوسط ،كم)

و پيشنهادات

ناقلين غيرزنده
موارد ديگر
مواجهه دامهاي محلي با

حيوانات زنده

ويروس تب برفکي

محصوالت دامي
ناقلين غيرزنده
موارد ديگر

انتشار ويروس تب برفکي

حيوانات زنده

در منطقه

محصوالت دامي
ناقلين غيرزنده
موارد ديگر

انتشار ويروس تب برفکي

حيوانات زنده

به ديگر مناطق/كشورها

محصوالت دامي
ناقلين غيرزنده
موارد ديگر

ارزيابي خطر مقدماتي اغلب توسط افرادي انجام ميشود كه خارج از زنجيرههاي ارزش ميباشند .با فرض اينکه بيشتر
بيماريهاي مسري ،پيامدهاي منفي خارجي قابل توجهي ايجاد ميكنند و كنترل بيماريها بسياري از پيامدهاي مثبت
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بيروني را به همراه دارد ،دولت بايد به موضوع عدم موفقيت بازار در كنترل بيماري حساس باشد ،زيرا اغلب دولت مجبور
ميشود زيانهاي ناشي از بيماري را جبران كند؛ بنابراين دولتها مجبورند در به حداقل رساندن پيامدهاي بيماري و
گسترش آن نقش داشته باشند .براي دستيابي به موفقيت" ،افراد خارج از زنجيره" كه خطر را ارزيابي ميكنند ،بايد توجه
داشته باشند كه آنها خود مستقيماً در زنجيره ارزش توليد درگير نبوده و همچنين مجري تغييرات پيشنهادي براي كاهش
خطرات بيماري و همچنين متحمل شونده هزينههاي اين تغييرات نيستند .بنابراين براي بهبود شانا موفقيت ،ارزيابي بايد
به صورت مشورتي انجام شده و افراد زنجيره ارزش ،درگير و آگاه شوند و به هر قيمتي بايد از هرگونه مکانيسمي كه آنها را
از اين روند بيگانه ميسازد ،اجتناب شود.
 -2-1-2-5خط سیر

خطر17

در هر زنجيره ارزش ،نقاط پرخطر متعددي ميتواند وجود داشته باشد كه ميبايست براي هركدام از مهمترين آنها كه بر
اساس ارزيابي خطر مقدماتي مدنظر قرار مي گيرند ،خط سير مربوطه را ترسيم نمود .در اينجا يادآوري ميگردد كه نقطه
پرخطر هم ميتواند يک مکان باشد (مانند بازار خريد و فروش دام) ،و هم ميتواند يک اقدام يا عمل پرخطر باشد (مانند
چراي مخلوط دامها و تجارت بين مرزي غيررسمي).
قبل از هرچيز ميبايست در خصوص نقاط پرخطر مهم در زنجيره ارزشها ،توصيفي كلي و مختصر و همچنين دليل اهميت
آنها بيان شود .سپا ميبايست با كمک جدول ذيل ،خط سير اتفاقات و مراحلي كه الزم است طي شوند تا پيامد ناخواسته
مربوط به هريک از نقاط پرخطر مذكور (به عنوان مثال ورود يا گسترش ويروس  )FMDبه وقوع بپيوندد ،بيان گردد.
توصيف پيامد ناخواسته و اهميت آن:
 -1مراحل مختلف

-2عوامل احتمالي مؤثر

 .3اطالعات مرتبط

-4سطح احتمال

 -5فعاليتها/اقداماتي كه

خط سير خطر

بر خطر (عوامل خطر)

(دادههاي موردنياز)

(تخمين كيفي)

ميتوانند موجب كاهش خطر
شوند

1
17
risk pathway
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2
3
4
...
در راستاي تکميل جدول فوق ميبايست پيامد ناخواسته به وضوح تعيين شده باشد (براي مثال ،اينکه ارزيابي در خصوص
خطر ورود ويروس FMDيا انتشار آن انجام ميشود) و همچنين ميبايست تا جاي ممکن به جزئيات دقت شود.
براي هر مرحله در ترسيم خط سير ميبايست موارد زير مد نظر قرار گيرند:
ستون اول :براي اينکه پيامد ناخواسته اتفاق بيفتد بايستي يک سري شرايط (مراحل) طي شده يا اتفاقاتي رخ دهند؛ اين
شرايط و اتفاقات ميبايست فهرست شوند.
ستون دوم :عوامل خطر مؤثر بر احتمال رخ دادن آن مرحله مشخص شوند.
ستون سوم :ميبايست به دادههاي موجود و دادههاي الزم (غير موجود) براي ارزيابي احتمال وقوع هر مرحله از خط سير
خطر توجه شود.
ستون چهارم :احتمال وقوع مرحله رخ داده ثبت گردد (با استفاده از مقياسهاي كيفي بسيار كم-كم-متوسط-باال ،كه در زير
تعاريف مربوط به آنها آمده است).
ستون پنجم :گزينه هاي كاهش خطر در صورت وجود ،در هر مرحله از خط سير خطر مشخص شوند.
وقتي خط سير خطر توضيح داده شد و جدول كامل گرديد ،با استفاده از مراحل ذيل خطر كلي خط سير مورد ارزيابي قرار
ميگيرد:
 -1سطحي از تخمين براي احتمال كلي مسير با استفاده از گزينههاي بسيار كم-كم-متوسط-زياد اختصاص مييابد.
براي انجام اين كار ،هر دو مورد زير ميبايست در نظر گرفته شوند:
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الف -با طي كردن تمام مراحل موجود در خط سير ،احتمال وقوع پيامد ناخواسته (كلي) چقدر است؟ اين احتمال (كلي)
حاصل (ضرب كردن) احتماالت در هر مرحله است (ستون  4در جدول فوق).
ب -اين خط سير چقدر معمول است؟
ج -آيا اين خط سير اتفاقاتي را كه بهطور مرتب در كشور رخ ميدهند ،توصيف ميكند؟
 -2ارزيابي شود؛ محتملترين پيامدها يا اثرات ناشي از رخداد پديده ناخواسته چه مي تواند باشد؟ سناريوهاي مختلف
كه ممکن است در اثر رخداد پديده ناخواسته منتج شوند در نظر گرفته شوند .مختصراً يک يا دو مورد از
محتملترين سناريوها شرح داده شده و براي عواقب هر يک ،نمره كيفي (بسيار كم  -كم – متوسط  -باال)
اختصاص داده شود.
 -2-1-2-6ارزيابي گزينه

ها18

در اين قسمت تمركز ويژهاي روي برنامه استراتژيک مبتني بر خطر19و ارتقاء استراتژيهاي مديريت خطر 20وجود دارد
و گزينههاي كاهش خطر21كه قبالً مشخص شده بودند ،مورد توجه و بررسي بيشتر قرار ميگيرند.
براي هر يک از اقدامات كاهش خطر تعريف شده قبلي ،موارد ذيل ميبايست مد نظر قرار گيرند:
 -1براي هر مرحله از خط سير تدوين شده ،اقداماتي مشخص شدهاند كه ميتوانند خطر را كاهش دهند .براي اين
اقدامات /فعاليتها جهت كاهش خطر ميبايست موارد ذيل مد نظر قرار گيرند:
الف -آن اقدام پيشنهادي چگونه خطر  FMDرا تحت تأثير قرار ميدهد؟ كدام گروه از بهرهبرداران درگير هستند؟ تأثير
 FMDبر روي آنها (بهرهبرداران) چگونه است؟ آيا آن اقدام كنترلي تأثير منفي بر آن بهرهبرداران دارد؟ (جدول)1

جدول :1گزينههاي كاهش خطر و تأثيرات آنها
18
option appraisal
19
Risk-Based Strategic Plan
20
risk management strategies
21
risk mitigation options
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توصيف پيامد ناخواسته و اهميت آن:
مراحل خط

اقدامات/فعاليتهايي كه

سير خطر* ميتوانند خطر را كاهش دهند*

تأثير اقدامات بر

بهرهبرداران

تأثير  FMDبر

تأثير منفي اقدامات

خطر ابتال به

درگير

بهرهبرداران**

كنترلي بر

FMD

بهرهبرداران**

1
2
…
* "مراحل خط سير خطر" و "اقدامات/فعاليتهايي كه ميتوانند خطر را كاهش دهند" بايد شامل مواردي باشند كه در
مراحل قبلي اشاره شده اند؛ البته هر اقدام /فعاليت اضافي را نيز ميتوان براي اين موارد در نظر گرفت.
** خيلي كم  /كم  /متوسط  /زياد
ب -آن اقدام مشخص ازنظر فني ،عملياتي ،اقتصادي و پذيرش توسط بهرهبرداران چقدر امکانپذير است؟ (جدول)2
 ازنظر فني (آيا تخصص و تجهيزات الزم در كشور موجود است؟)
 ازنظر عملياتي (آيا با توجه به جغرافيا ،آب و هوا ،كاركنان موجود و غيره امکان پيادهسازي وجود دارد؟)
 ازنظر اقتصادي (آيا در حال حاضر بودجه در دسترس است و براي نيازهاي آينده پيش بيني شده است؟)
 توسط بهرهبرداران قابل قبول است؟ (آيا بين خسارات تب برفکي و تأثير اقدامات كنترلي ناهمخواني وجود دارد
 آنچه را كه در جدول فوق وارد شده است مي بايست مورد بررسي بيشتر قرار گيرد)
22
،برنامه استراتژيک
 -2مراحل بعدي براي ادغام زنجيره ارزش و تحليل خطر در برنامه ارزيابي خطر كشور ()RAP

مبتني بر خطر ( )RBSPيا برنامه رسمي كنترل بيماري كشور (23)OCPمي بايست مورد توجه قرار گيرند و يک

22
Risk Assessment Plan
23
Official Control Plan
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برنامه عملياتي24به همراه فعاليتهاي ضروري ،چالشهاي دستيابي به آنها و منابع مورد نياز تدوين گردد
(جدول.)3
جدول :2امکانپذيري گزينههاي كاهش خطر
اقدامات/فعاليتهايي
كه ميتواند خطر را

فني؟
بلي/خير

كاهش دهد؟

عملياتي؟

اگر خير،

بلي/خير

اقتصادي؟

اگر خير،

بلي/خير

اگر خير،

پذيرش توسط بهرهبرداران
بلي/خير

اگر خير ،چگونه مي

نواقص

نواقص

نواقص

توان تمکين آنها را

چيست؟

چيست؟

چيست؟

فراهم نمود؟

جدول :3برنامه عملياتي براي ادغام زنجيره ارزش و تحليل خطر در برنامه  RBSP/OCPكشور
فعاليت مورد نياز

منابع مورد نياز

مسئول

زمان تکميل فعاليت

 -3در نهايت ،بر اساس ارزشيابي گزينههاي انجام شده (جداول  1و  ،)2كدام اقدامات را براي اجرا توصيه ميكنيد؟ هر
تعداد از اقداماتي را كه به نظر مناسب هستند ،ميتوانند انتخاب شوند و توضيحات مربوطه در اين قسمت ارائه
گردند و اگر اطالعات كافي براي ارائه چنين توصيههايي وجود ندارد ،بايد مشخص شود.

24
action plan
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-2-1-3

بخش دوم :آنالیز خطر تب برفكي در ايران

در مرحله اول به دليل خطر بسيار باالي ميادين دام در انتشار بيماري ،به مدت يک سال روي آناليز خطر ميادين دام به
عنوان يکي از مهمترين نقاط پر خطر ( )Risk Hotspotsدر انتشار بيماري كار خواهد شد و در اين راستا داده هاي الزم از
استانها اخذ شده و با استفاده از ديگر منابع اطالعاتي مانند سازمان هاي مرتبط ،اتحاديه ها ،مصاحبه با بهرهبرداران و ...
زنجيره ارزش ترسيم و ارزيابي خطر مقدماتي و بقيه مراحل آناليز خطر تب برفکي به انجام رسيده و اقدامات الزم جهت
كنترل بهينه بيماري در كشور در اين خصوص مشخص شده و به اجرا گذاشته خواهند شد و سپا به ديگر نقاط پرخطر
انتشار بيماري پرداخته خواهد شد .سير مراحل انجام آناليز خطر تب برفکي در ايران بر اساس مطالعات و تجربيات موجود در
خصوص عوامل مختلف مؤثر بر انتشار بيماري به شرح ذيل پيش بيني ميگردد.
 -1مرحله اول (يک سال)
آناليز خطر ميادين دام سنتي و صنعتي و تردد دام
آناليز خطر پرواربنديها
 -2مرحله دوم (يک سال)
آناليز خطر مايه كوبي و ويزيت دامپزشکان و تلقيح مصنوعي
آناليز خطر گاوداريهاي شيري
 -3مرحله سوم (يک سال)
آناليز خطر گلههاي عشايري
آناليز خطر مراكز جمعآوري شير و كشتارگاههاي دام و ...
خروجيهاي هر مرحله از آناليز در صورت اجرا ،بالفاصله در دستورالعملهاي ساليانه براي اقدام توسط ادارات كل دامپزشکي
استانها قرار خواهد گرفت و همچنين به عنوان بخشي از برنامه  RBSPمستندسازي و به سازمانهاي بين المللي
( )OIE/EuFMDارائه خواهد شد .براي اجراي مرحله اول آناليز خطر در سال اول ،سرشماري ميادين دام كشور انجام خواهد
شد؛ بدين معني كه تمامي ميادين دام كشور بر اساس پرسشنامه مربوطه در مدت يک سال مورد مطالعه قرار خواهند گرفت
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و دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي كليه مقدمات و امکانات و پشتيبانيهاي الزم را در هماهنگي با ساير
بخشهاي سازمان و ادارات كل براي اجرايي شدن آناليز خطر فوق براي تيم ارزيابي خطر سازمان فراهم خواهد نمود.
مقدمات فوق ميتواند شامل مکاتبات ،فراهم كردن امکانات سفر ،پشيتباني سخت افزاري و نرم افزاري براي اجراي بررسي
فوق خواهد بود .شايان ذكر است با توجه به نحوه اجراي مطالعه كه به صورت  Questionnaire surveyاست هزينه آن
در مقايسه با ساير مطالعات بسيار ناچيز خواهد بود و با امکانات موجود سازمان قابل انجام است در عوض بروندادهاي آن
بسيار كاربردي و مفيد خواهند بود.
بعد از جمعآوري داده پرسشنامههاي فوق ،مراحل بعدي آناليز خطر بر طبق دستورالعمل حاضر و بر پايه دادههاي جمعآوري
شده به انجام خواهند رسيد و اين آناليز خطر به عنوان پايه انجام ساير آناليزهاي خطر سازمان دامپزشکي در مراحل بعدي
خواهد بود و ارزيابي خطر كيفي و نقشهكشي بر مبناي آن نيز به عنوان بخش ديگري از آناليز خطر تب برفکي سازمان
دامپزشکي كشور در آينده به اين دستورالعمل اضافه خواهد شد.
 -4-1-2منابع
Radostits OM, Gay CC, Hinchcliff KW, Constable PD. Veterinary Medicine E-Book: A textbook of
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office international des epizooties. 2002;21(3):.41-637
FAO-EuFMD-OIE. The Progressive Control Pathway for FMD control (PCP-FMD):
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Principles, Stage Descriptions and Standards. 2011. p. .24
EuFMD. Foot-and-Mouth Disease Risk Analysis along the Value Chain. .2020
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.6

Organisation Animal Production and Health Series. 2011(.)4

52

.7

Thrusfield M. Veterinary epidemiology. Fourth Edition ed. 111River Street, Hoboken, NJ 07030,

USA: John Wiley & Sons Ltd; 864 .2019p.
.8

OIE. Import risk analysis. In: Terrestrial Animal Health Code, editor.: World Organisation for Animal

Health; .2013

p. 168 .1398 ; هنر و علوم دانشگاهي: ارزيابي ريسک انساني. شما الهي ح.يونسيان م
.10

.9

Ince OB, Çakir S, Dereli MA. Risk analysis of lumpy skin disease in Turkey. Indian Journal of

Animal Research. 2016;50(6):.7-1013

53

-2-1-5

بخش چهارم :پیوست ها

 -2-1-5-1پیوست شماره  :1مراحل انجام آنالیز خطر

آناليز يا تحليل خطر25عبارت است از فرآيندي براي تخمين احتمال رخداد يک پديده نامطلوب و پيامدهاي ناشي از آن
در يک جمعيت معين ،با در نظر گرفتن احتمال مواجهه با مخاطرات26بالقوه و طبيعت اثرات آنها .اين فرآيند طبق تعريف
سازمان جهاني بهداشت دام ( )OIEشامل  4جزء شناسايي مخاطره ( ،)Hazard Identificationارزيابي خطر ( Risk
 ،)Assessmentاطالعرساني خطر ( ،)Risk Communicationو مديريت خطر ( )Risk Managementميباشد.

اجزاي آناليز خطر

-2-1-5-1-1

برنامه ريزي

 2-1-5-1-1-1تعیین جمعیت ،زمان و مكان مورد مطالعه

25
Risk Analysis
26
Hazard
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 چه جمعيتي از گاوهاي صنعتي و سنتي و در چه مکان هايي در معرض خطر ميباشند؟
 منبع ايجاد مخاطره چيست؟
 چه عواملي در ميزان اثرات نامطلوب حاصل از مواجهه با مخاطره ،موثر ميباشند؟
 2-1-5-1-1-2ارزيابي اطالعات موجود

 چرا براي تب برفکي الزم است ارزيابي خطر انجام شود؟
 آيا اين ارزيابي خطر قابل انجام است؟
 اين ارزيابي خطر چه اهدافي را دنبال ميكند؟
 آيا اين ارزيابي خطر از نظر تحليل هزينه  -فايده ( )Cost-benefit Analysisسودمند ميباشد؟
 حجم منابع نيروي انساني ،منابع مالي ،حمايت هاي دولتي ،همکاريهاي بخش خصوصي و صنعت و  ...در راستاي
اجراي اين ارزيابي خطر چقدر است؟
 در اين قسمت فهرستي از كليه اطالعات و دانش قبلي به دست آمده از مطالعات قبلي انجام شده در خصوص تب
برفکي تهيه و ارائه ميگردد.
 2-1-5-1-1-3ارزيابي برنامه

برنامهاي براي اجراي ارزيابي خطر تهيه گردد كه ميبايست شامل اهداف ،مدلسازيها ،انجام آزمايشها ،اجراي
ارزيابيهاي اپيدميولوژيکي و زمانبندي طرح باشد .در انتهاي اين مرحله ميبايست برنامهاي تهيه شود كه با منابع نيروي
انساني و مالي در دسترس محقق ،منطبق باشد.
 2-1-5-1-2شناسايي مخاطره

در اين قسمت ميبايست اطالعاتي در خصوص ماهيت عامل مخاطرهآميز و توصيفي از نوع و طبيعت اثرات نامطلوبي
كه عامل مخاطرهآميز به طور ذاتي توانايي ايجاد آنها را دارد ،ارائه گردد .به بيان ديگر ،شناسايي خطر در واقع عبارت است از
ارزيابي كيفي عامل ايجاد كننده مخاطره ( )Agentو اهداف زير را دنبال مينمايد:
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الف -ارزيابي عامل ايجادكننده مخاطره :تعيين مشخصات فيزيکي ،شيميايي ،و سم شناسي عامل مخاطره آميز با توجه ويژه
به انواع اثرات نامطلوب عامل پاتوژن
ب -ارزيابي دادهها :دادههاي مورد استفاده در اين قسمت بايد از اين نظر كه چقدر قابل اعتماد هستند ،مورد ارزيابي قرار
گيرند .اطمينان نسبت به دادههاي حاصله با اين موارد افزايش مييابد:
 پايداري ( :)Consistencyنتايج مشابه در مطالعات مختلف (بيش از يک مطالعه)
 قدرت باالتر رابطه بين مواجهه و پيامد
 پيروي منطق بيولوژيکي از رابطه حاصله
 وجود يک رابطه دوز  -پاسخ شفاف بين مواجهه و پيامد
 رابطه معنيدار آماري بين آنها
 وجود تقدم و تأخر رابطه مواجهه و پيامد
 2-1-5-1-3ارزيابي خطر ()Risk Assessment

براي توصيف خطر بروز بيماري ،ضرورت دارد نسبت به ارزيابي خطر ورود و انتشار ويروس تب برفکي به عنوان جزئي
اساسي از برنامه ملي مبارزه با اين بيماري اقدام گردد .هدف اين ارزيابي ،ارائه توصيفي دقيق از مقدار خطر بروز بيماري در
منطقه مورد مطالعه بوده و اطالعات به دست آمده در اين خصوص ،زمينهساز اجراي برنامههاي مراقبت بر پايه خطر ( Risk
 )Based Surveillance Programsميباشد كه مراحل انجام آن در ذيل توضيح داده شده است.
 2-1-5-1-4اطالع رساني خطر ()Risk Communication

كليه مراحل آناليز خطر ميبايست با تعامل با تمامي بهرهبرداران صورت پذيرد و انجام اين آناليز بدون برقراري ارتباط با
بهرهبرداران كارايي الزم را نخواهد داشت .لذا جهت برقراري اين ارتباط ميبايست برنامهريزي و توجه ويژهاي صورت
پذيرد.
 2-1-5-1-5مديريت خطر ()Risk Management
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با توجه به نتايج حاصل از ارزيابي خطر انجام شده ،ميبايست توصيههاي علمي و عملي به منظور كاهش احتمال ورود
بيماري به مناطق پاک و همچنين كاهش انتشار ويروس در مناطق داراي سابقه بيماري ارائه گردد .براي مثال ،نقل و
انتقاالت دام زنده و فرآوردههاي خام دامي آلوده ،از راههاي مهم انتقال بيماري ميباشند .از آنجا كه اين نقل و انتقاالت
اجتناب ناپذير هستند ،اين موضوع بايد مد نظر قرار گيرد كه اين نقل و انتقاالت چگونه مديريت شوند كه خطر انتشار
بيماري كاهش يابد.
 -2-1-5-2پیوست شماره  :2مراحل انجام ارزيابي خطر

ارزيابي خطر عبارت است از يک فرآيند علمي و ابزاري براي استخراج اطالعات از دادههاي علمي و آماري براي رسيدن
به مقداري كه بتوان آن را به عنوان برآوردي از خطر مرتبط با يک پديده يا فعاليت خاص قبول نمود .طبق تعريف سازمان
جهاني بهداشت دام ارزيابي خطر شامل مراحل "ارزيابي ورود/انتشار بيماري (،")Entry/Release Assessment
"ارزيابي مواجهه (" ،")Exposure Assessmentارزيابي پيامد ( ،")Consequence Assessmentو "برآورد خطر
( ")Risk Estimationمي باشد.
 2-1-5-2-1ارزيابي ورود/انتشار بیماري ()Entry/Release Assessment

در ارزيابي ورود  /انتشار ويروس ،بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه "احتمال ورود دام مبتال به تب برفکي به جمعيت
دامي كشور و انتشار بيماري چقدر است؟" .لذا مي بايست درخت تصميمگيري جهت توصيف و ارزيابي مسير ورود بيماري از
طريق واردات قانوني و غيرقانوني (قاچاق) دام زنده طراحي گردد .در اين درخت تصميمگيري با استفاده از احتماالت از پيش
تعيين شده براي هر مرحله و تركيب مراحل مختلف باهم ،احتمال نهايي ورود بيماري از طرق فوق الذكر تعيين ميگردد.
در اين راستا ،با توجه به رخداد كانونهاي بيماري و آمار به دست آمده از بازديد كانونها و مصاحبههاي نيمه ساختاريافته
( ،)Semi-structured interviewsاحتماالت مختلف از جمله "امکان آلودگي يک مزرعه (ابتال در سطح واحد)"،
"امکان آلودگي يک رأس دام در يک مزرعه (ابتال در سطح دام)"" ،امکان عدم تشخيص دام بيمار بدون عالئم باليني" و
"امکان ورود بيماري به استان هاي پاک ،از طريق نقل و انتقاالت دامي" تخمين زده ميشوند.
 2-1-5-2-2ارزيابي مواجهه ()Exposure assessment
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در ارزيابي مواجهه ،شدت ،مدت و تکرار مواجهه اهميت دارد و به شيوه فوق الذكر (مشابه ارزيابي ورود  /انتشار ويروس)
بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه "احتمال اينکه گاو حساس موجود در جمعيت دامي كشور در معرض حمله ويروس تب
برفکي قرار گيرد چقدر است؟".
در اين راستا با توجه به مطالعات اپيدميولوژيک صورت گرفته و بررسي هاي انجام شده قبلي در خصوص مسيرهاي نقل و
انتقال دام و همچنين وضعيت رعايت اصول قرنطينه اي – بهداشتي در حين ارائه خدمات دامپزشکي ،واكسيناسيون و ...
احتماالت مختلف از جمله "امکان مواجهه دام حساس با ويروس از طريق جابهجاييهاي فصلي دامها" و " امکان مواجهه
دام حساس با ويروس از طريق ابزار و وسايل خدمات دامپزشکي" تخمين زده ميشود.
 2-1-5-2-3ارزيابي پیامد ()Consequence Assessment

در اين مرحله ،كانونهاي بيماري مورد بازديد قرار گرفته و موارد مشکوک مورد معاينه باليني و پاراكلينيکي قرار
ميگيرند .خسارات اقتصادي مستقيم بيماري بر اساس بروز تلفات و كشتار اضطراري دامهاي بيمار محاسبه ميگردند.
خسارات اقتصادي كلي ناشي از تب برفکي با استفاده از فرمول ذيل برآورد ميگردند:
ميانگين قيمت دام زنده × ميانگين نرخ مرگ و مير (تعداد تلفات  +تعداد دام معدوم شده  +تعداد دام كشتار شده).
 2-1-5-2-4برآورد خطر ()Risk Estimation

در اين مرحله ،تجميع نتايج سه مرحله قبل (ارزيابي ورود  /انتشار بيماري ،ارزيابي مواجهه و ارزيابي پيامد) براي تخمين
خطر كلي ناشي از بيماري به انجام ميرسد .خروجي برآورد خطر شامل موارد ذيل خواهد بود:
 تخمين تعداد مزرعه و تعداد دام و صاحبان دامي كه احتمال دارد به درجات مختلف درگير خسارات ناشي از بيماري
شوند.
 ارائه مقادير عدم قطعيتها در تخمينهاي فوق الذكر
 نمايش انحرافات در تمامي وروديهاي مدل
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 آناليز حساسيت به منظور طبقهبندي متغيرهاي وارده از نظر مقدار مشاركت هركدام در ايجاد انحرافات در خروجي
برآورد خطر
 آناليز وابستگي و همبستگي بين وروديهاي مدل
 2-1-5-2-5آنالیز عدم قطعیت ()Uncertainty Analysis

به آن "دامنه قطعيت"" ،محدوده عدم قطعيت" يا "فاصله عدم قطعيت" نيز ميگويند .ما معموالً محافظه كارانه عمل
ميكنيم و برآوردهاي نقطهاي ما از خطر معموالً خيلي سختگيرانه است .به منظور اينکه در نهايت به جاي يک نقطه ،يک
فاصله اطمينان از خطر ارائه نماييم ،از آناليز حساسيت استفاده ميكنيم .هدف از اين كار ،ارائه يک بازه اطمينان براي
ريسک ،با يک درصدي از احتمال است.

 -2-1-5-3پیوست شماره  :3چک لیست توصیف و آنالیز زنجیره ارزش

(((چک ليست مواردي كه بايد در توصيف و آناليز زنجيره ارزش در نظر گرفته شود)))
اين ليست از مصرفكنندگان  /محصوالت شروع ميشود و به طرف عقب بر ميگردد .البته ،روند معکوس نيز به همان
اندازه مفيد مي باشد.
* كليه محصوالت دامي مختلف كه در منطقه مورد نظر توليد ميشوند؛
* محصوالت وارد شده به منطقه مورد نظر؛
* بازارهاي اصلي (با تمركز عمدهفروشيهاي بزرگ)؛
* زيرساختهاي فرآوري؛
* زيرساختهاي توليد (انواع محصوالت ،مناطق)؛
* زيرساختهاي نهادههاي ورودي (گلههاي پرورشي ،خوراک دام ،زنجيره تأمين وروديها)
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با ترسيم نمودارهايي ،ارتباط بين عناصر ،افراد يا سازمانهاي مختلف موجود در زنجيرههاي ارزش به تصوير كشيده شده و
همچنين با ترسيم نقشههايي ،موقعيت قسمتهاي مختلف شبکه نشان داده ميشوند.
* مراكز مصرف (شهرکهاي بزرگ ،شهرها)  -كدام كاالها توسط مصرفكنندگان شهري ،پيراموني و روستايي مورد تقاضا
قرار ميگيرند؟
* مراكز بازاريابي و فرآوري (ازجمله مکانهايي كه واردات  /صادرات به  /از منطقه مورد نظر انجام ميگيرد)
 مناطق توليدي (موقعيت مزارع بزرگ و غيره) منابع ورودي (در داخل و خارج از منطقه موردنظر)دستههاي مختلفي از اطالعات در توضيحات اوليه زنجيره ارزش مورد نياز است.
فرايند تولید

* وروديها
 منبع: كجا؟ (موقعيت جغرافيايي ازنظر دسترسي توليدكنندگان) چه كسي؟ خواه قرارداد توليدكننده و عرضه كننده بهصورت غيررسمي يا رسمي باشد (هزينه معامالت و تمکين) چگونه؟ (پول نقد ،اعتبار ،اعتبار با چه شرايطي) قيمت فصلي بودن زمان/تغيير* توليد
 محصوالت (با توجه به تقاضا ،قيمت ،كميت و فصلي بودن ،كيفيت و اولويتها) ساختار هزينه بهره وري يارانه  /پشتيباني (سياست دولت) ورودي و خدمات دامپزشکي* مسيرهاي بازاريابي
 نقشهبرداري از بازارها اطالعات مربوط به بازرگانان و شبکه مربوطه قيمت60

* پردازش
 نقشهبرداري از مکانهاي كشتار* مصرف
 نقشهبرداري از خردهفروشيها قيمت مقصد (بازارنهايي) براي توليد (ممکن است خارج از استان باشد) حاكميت ،مقررات ،روالحاكميت ،مقررات ،روال
مديريت دولتي ،مقررات ،روال

27

* رفتارها  /روالها (چه كسي قوانين را تعيين ميكند؟ چه كسي آنها را اعمال ميكند؟ انگيزه  /سركوب كننده براي انجام
آنها چيست؟ چه كسي مديريت ميكند؟)
 براي مثال ،كارها چگونه انجام ميشود؟ در اينجا اختصاصاً بايد به دنبال رفتارهاي "خطرناک" و رفتارهاي "امنيتزيستي" بود .آيا مراجعه كنندگان به مزارع با دام ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم برقرار ميكنند؟ آيا حيوانات منابع مختلف در
بازارها با هم مخلوط ميشوند؟ آيا بازرگانان وسايل نقليه خود را تميز و ضدعفوني ميكنند؟ آيا تأمين كنندگان خوراک دام از
مزارع بخشهاي مختلف توليدي بازديد ميكنند؟
شرايط میداني محلي

28

*چه تجهيزاتي براي شستشو در بازارها موجود است؟ آيا دما براي بقاي ويروس (در زمانهاي مختلف سال) مناسب است؟

27
Governance, regulation, routine
28
Local field conditions
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2-2

مراقبت

استراتژيهاي كنترل بيماري بسته به شرايط مختلف از جمله الگوي رخداد بيماري در كشور و كشورهاي همسايه،
گستردگي طغيان ها ،ويژگيهاي عامل بيماري،مقدار واكسن و ساير منابع در دسترس و  ...متفاوت ميباشند .هدف از انجام
مراقبت عالوه بر بررسي حضور و يا شيوع بيماري در يک منطقه خاص ،حركت در راستاي كنترل بيماري از طريق تعيين
گستره طغيان در اسرع وقت ،شناسايي واحدهاي آلوده در اطراف كانون ،شناسايي مخازن آلودگي در حيات وحش با كمک
سازمان هاي مربوطه ،و جمعآوري ،خالصهسازي و تحليل دادههاي مراقبت به صورت مداوم و در طول زمان به منظور
ارزيابي اقدامات كنترلي ميباشد.
مراقبت؛ به مجموعه اقدامات و فعاليتهاي منظمي اطالق ميشود كه هدف آن مشخص كردن شرايط سالمتي يک
جمعيت خاص در جهت تشخيص سريع و كنترل بيماري در يک منطقه است .برنامههاي مراقبتي يکي از نقشهاي كليدي
سروياهاي دامپزشکي در تمام كشورها ميباشد .لذا توجه به برنامههاي مراقبتي در دستورالعملها و برنامههاي ملي ،يک
جزء اساسي ميباشد .در راستاي اجراي برنامه مراقبت يک همبستگي كلي بين اجزاي مختلف نياز است كه اين اجزا شامل
پرورش دهندگان ،بخش دولتي و خصوصي ميباشد.
اهداف اصلي برنامه مراقبت شامل  3هدف ذيل مي باشد:
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 تشخيص زود هنگام بيماريها
 اخطار سريع ( )Early warning
 تعريف منطقه زون بيماري ( عاري از بيماري )
در برنامههاي مراقبتي مختلف بر اساس شرايط بيماري هر كشور رويکردها ميتواند شامل تشخيص سريع بيماري براي
اولين بار ،تعيين شيوع و گستردگي بيماري در يک منطقه ،پاسخ سريع و به موقع به رخداد بيماري ،ايجاد يک نقشه راه در
مسير كنترل بيماري و ارزيابي تأثيرگذاري برنامههاي انجام شده باشد.
در برنامه هاي مراقبتي ،ابتدا بايد مشخص شود كدام بيماريها در اولويت است و در آن بيماري خاص كدام مناطق اولويت
بيشتري دارند و هدف از برنامه مراقبت و زمانبندي آن بايستي تعريف شده باشد و مسئوليتهاي بخشهاي مختلف نيز
ترسيم شده باشد .يعني بايستي در واحد مبارزه شهرستان مشخص باشد برنامه مراقبت تب برفکي در ماه جاري به چه
صورتي خواهد بود و واحدهايي كه به آنها مراجعه مي شود در تقويم كاري قيد گردد.
در جهت طراحي برنامه مراقبت و تعيين زمان ،طول دوره و دفعات انجام مراقبت تحت تأثير عواملي از جمله ،هدف برنامه
مراقبت ،بيولوژي و اپيدميولوژي بيماري (از جمله روش انتقال ،فصلي بودن بيماري ،دوره كمون و نقش وكتورها در انتقال
آن) ،خطر ورود و گسترش بيماري روش نگهداري دام ،اقدامات پيشگيري و كنترلي ،شرايط جغرافيايي و شرايط آب و
هوايي است.
بهتر است برنامه مراقبت توسط افراد ثابتي انجام شود تا هم آن فرد يا افراد نسبت به شرايط منطقه آشنائي كافي پيدا كنند و
هم اينکه دامداران اعتماد و آشنائي الزم جهت اطالعرساني گزارش را داشته باشند .همواره آموزش ،جزئي مهم در برنامه
هاي مراقبتي است تا دامداران در اسرع وقت بيماريهايي را به اداره دامپزشکي گزارش كنند تا پاسخ قبل از گسترش بيشتر
بيماري انجام شود .البته برنامههاي مراقبتي به صورت يک پکيج ميباشند و تنها شامل يک بيماري نميباشد كه در اين
زمينه طي سنوات آينده بايد برنامه هاي مراقبت بيماريهاي دامي به صورت پکيج ارائه شود .البته تب برفکي در كشور ما
ميتواند بستر اصلي تهيه برنامه مراقبتي باشد.
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در هر برنامه مراقبتي بايستي اطالعات اخذ شده از جمله مراقبتهاي باليني و آزمايشگاهي پا از جمعآوري توسط
روشهاي آماري ساده ،مورد تجزيه و تحليل دائمي قرار گيرد و در نهايت در طراحي هر برنامه مراقبتي بايستي مجموعه
اقدامات بر اساس اطالعات به دست آمده تعريف گردد.
مراقبت انواع مختلفي دارد و با هر نوع مراقبت اهداف خاصي محقق خواهند شد و مجموعه مراقبتهاي پيشنهادي باعث
دستيابي به تحليل واقعبينانهاي از وضعيت بيماري در كشور شده و در نهايت به كنترل آن كمک خواهد كرد .در مراقبت،
بررسي منجر به پاسخ مي گردد .با توجه به ويژگيها و نيازهاي كشور ،امکانات و اولويتها ،جهت مديريت منابع در دسترس
برنامه مراقبت كشور بر پايه مراقبت مبتني بر خطر كه آخرين شيوه مراقبت مورد قبول و توصيه سازمان جهاني بهداشت دام
و كميسيون كشاورزي ملل متحد و كميسيون تب برفکي اتحاديه اروپايي است تعريف شده است.
به منظور طراحي يک سيستم مراقبت مؤثر دو نکته را ميبايست مد نظر داشت:
 داشتن گزينههاي مراقبت در دسترس با توجه به اهداف مختلف
 توانايي مقايسه و ارزيابي گزينههاي مختلف به نحوي كه بتوان بهترين تركيب را انتخاب نمود
يکي از انواع ساده و ارزانترين و اجراييترين روش مراقبت ،روش ديداري ( )Visualيا باليني است كه در دو نوع مستقيم
و غير مستقيم انجام مي شود .در نوع مستقيم عامل انجام دهنده تمام دامداريهاي قرارگرفته در منطقه خود را بازديد
ميكند و از روش تصادفي در انتخاب استفاده نميشود در اين روش مشاهدهگر تمام دامهاي موجود در آن منطقه را بازديد
ميكند و در صورت شک به بيماري در هر يک ،معاينه از نزديک انجام مي شود .در روش غير مستقيم با اينکه مشاهدهگر
تمام دامداران آن منطقه را بازديد ميكند؛ ولي به اطالعات آنها در گزارش بيماري اعتماد مي كند .بهترين روش ،تلفيقي از
دو روش فوق خواهد بود.
يکي ديگر از انواع اصلي مراقبت روش پايش سرمي ( )Sero-surveyاست .در اين روش با خونگيري و عيارسنجي سطوح
آنتيبادي ،گردش ويروس در منطقه مشخص مي شود .يکي از پايشهايي كه با توجه به شرايط بيماري در كشور ما قابليت
استفاده را خواهد داشت ،پايش سرمي متعاقب واكسيناسيون خواهد بود.

64

يکي از مکانهايي كه بايستي در برنامه مراقبت همواره به آنها توجه شود ،كشتارگاه است .مسئول فني كشتارگاه بايستي
دسترسي الزم جهت ثبت مراقبت در سامانه  GISرا داشته باشد تا امکان ثبت مراقبت بيماري در حين بازرسي كشتارگاهي
به وجود آيد.
در هر بار مراجعه به واحد دامي جهت انجام مراقبت ،بايد اسناد آن بايگاني شود كه در اين زمينه از فرم پيوست استفاده
خواهد شد .در صورتي كه زيرساخت الزم مهيا شود از توان بخش خصوصي خصوصاً واكسيناتورها ميتوان در بخش مراقبت
استفاده نمود.
در اين مرحله ،با توجه به بومي بودن تب برفکي در كشور و تعدد كانونهاي بيماري و امکانات و شرايط و با توجه به
توصيههاي سازمان بهداشت جهاني دام در برنامه  FMD-PCPمراقبت تب برفکي به  3نوع مختلف اجرا خواهد شد:
 -2-2-1مراقبت مبتني بر خطر
انجام فعاليتهاي مراقبتي به طور هدفمند در يک تحت جمعيت دامي كه ورود ،رخداد و گسترش بيماري يا عفونت در
آنها محتملتر است كه نهايتاً منجر به تشخيص سريع بيماري ،نشان دادن عاري شدن از بيماري ،انجام اقدامات كنترلي و
تخمين شيوع بيماري ميشود.
اين برنامه مراقبتي بر اساس ارزيابي خطر بوده و در جهت بهينهسازي منابع و امکانات موجود مورد استفاده قرار ميگيرد.
مهمترين ويژگي مراقبت مبتني بر خطر ،مديريت بهينه منابع موجود و اختصاص آنها به نيازهاي واقعي بر اساس
اولويتبندي است .اين مراقبت هم كارايي 29الزم را دارد و هم از كارآمدي30برخوردار است .اين مراقبت در شناسايي
درست و موثر مناطق پرخطر به ما كمک مي كند تا پروتکلهاي كنترل بيماريها را بر اساس آنها طراحي كنيم.
علل نياز به مراقبت مبتني بر خطر در كشورهايي كه بيماريهايي مانند تب برفکي در آنها بومي است:
 -1بررسي وجود و تعيين فراواني و شيوع و بروز بيماري ،شناسايي مناطق پرخطر ،تركيب عوامل خطر مختلف براي
استخراج خطر تركيبي براي شناسايي Critical points
29
efficacy
30
efficiency
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-2شناسايي آن دسته از طغيانها كه براي كنترل بيماري مهمتر هستند
 -3پايش تغييرات بيماري ،شناسايي سويههاي جديد بيماري در زمان مناسب و به موقع
 -4اطالع رساني در خصوص لزوم كنترل به موقع بيماري
-2-2-2

مراقبت هدفمند

31

مراقبت هدفمند؛ مراقبتي است كه بر بيماري خاص يا پاتوژن مشخص تمركز دارد .نظير مراقبت بروسلوز  FMD ،و سل.
در اين نوع مراقبت ،بيماري خاصي مورد هدف است و ساير بيماريها در فعاليت مراقبت مد نظر نيستند.
اصطالح مراقبت هدفمند در دو حالت و كيفيت كاربرد دارد:
 -1مراقبت هدفمند براي يک بيماري خاص
 -2مراقبت هدفمند دربخشي از جمعيت با خطر باال ( مراقبت مبتني برخطر)
استراتژي مراقبت تب برفکي كشور بر سه نوع مراقبت استوار خواهد بود:
 مراقبت غير فعال (و در ادامه مراقبت غير فعال تشديدي)
 مراقبت فعال (براي تأييد عدم وجود بيماري در مناطق فاقد گزارش بيماري)
 مراقبت سندروميک
مجموعه مراقبتهاي فوق مکمل در راستاي همديگر ميباشند و هدف نهايي مراقبت مبتني بر خطر را محقق خواهند كرد.
 2.2.2.1مراقبت غیرفعال

اين مراقبت رايجترين نوع مراقبت بيماري است و معموالً به صورت ديداري انجام مي شود كه هر دونوع مستقيم و غير
مستقيم آن اجرا مي شود .غيرفعال بودن به معني اهميت كمتر آن نمي باشد و بر اين اساس تعريف مي شود كه طبق يک
برنامه از قبل مشخص نبوده و دامدار به شما مراجعه خواهد كرد به جاي اينکه شما به دامدار مراجعه كنيد .اين مراقبت بر
پايه گزارش مرسوم بيماري از منابع مختلف به ادارات دامپزشکي است .براي اين نوع از مراقبت هيچ فعاليتي به صورت
31
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برنامهريزي شده از قبل صورت نميگيرد .بعد از گزارش اوليه ،مراقبت فعال تشديدي اجرا خواهد شد بدين صورت كه
كارشناس اداره شهرستان با مراجعه به واحدي كه بيماري از آن گزارش شده ،اقدام به بررسي بيماري و نمونهبرداري خواهد
نمود .بررسي ساير واحدهاي اطراف كانون با رعايت اولويتها و اصول امنيت زيستي جزو اصول اين نوع مراقبت است.
 2.2.2.2مراقبت فعال

اهداف اين مراقبت در وهله اول ،اثبات وجود بيماري در مناطقي است كه بر اساس مراقبت غير فعال گزارشي از
بيماري نداشته اند و با هدف اثبات عدم وجود بيماري بر مبناي علمي است .اين برنامه مراقبتي به طور از قبل طراحي شده
است و زمان انجام مراقبت مشخص مي باشد و در اين برنامه مشاهدهگر ،به واحد مراجعه ميكند و از اين حيث فعال است.
در مراقبت فعال مبتني بر خطر ،به جاي بررسي تصادفي واحدهاي اپيدميولوژيک ،هميشه به دنبال واحدهايي باشيم كه
بيماري در صورت وجود به احتمال قوي در آنها رخ خواهد داد .اين واحدها واحدهايي هستند كه ويژگيهاي خاص داشته و
منبع مهم ورود و انتشار بيماري هستند .ويژگيهاي اين واحدها شامل وجود تعداد زياد چوبدار ،نقل و انتقال وسيع و
غيرمجاز دامي ،پرواربنديهاي موقت دام ،خريد و فروش معتنابه دام ،عدم رعايت حداقل اصول امنيت زيستي در دامداريها،
رفت و آمد زياد با ميادين دام ،استفاده از خوردوها (وانت و كاميونت)هاي آلوده براي حمل دام و  ....ميباشد.
مبحث ارزيابي خطر به طور جامعي در فصلهاي بعدي مورد بررسي قرار ميگيرد ،ولي به طور كلي در مراقبت مبتني بر
خطر مواردي كه مورد توجه قرار مي گيرد به شرح ذيل است:
 .1واحدهاي با سابقه رخداد باالي تب برفکي
 .2واحدهاي با تعداد دام باال
 .3واحدهاي با تراكم دامي باال از جمله شهرکهاي دامي
 .4واحدهاي با ورود  /خروج باالي دام
 .5كشتارگاهها و ميادين دام و واحدهاي در شعاع  10كيلومتري آنها
 .6واحدهاي در مسير كوچ دام
 .7واحدهاي با پوشش ناقص مايهكوبي به علل مختلف از جمله عدم همکاري دامداران آن منطقه
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 .8واحدهاي با رعايت اصول امنيت زيستي ضعيف
 .9مراكز پرواربندي
بديهي است فراواني رخداد تب برفکي در چنين واحدهايي بيشتر از حد انتظار (يعني وضعيت بومي بيماري در واحدهاي
اپيدميولوژيک يک منطقه) بوده و واحدهاي پرخطر ناميده مي شوند .انتظار بر اين است؛ هنگام ورود و انتشار بيماري،
اين واحدها به لحاظ ويژگيهاي ذكر شده ،باالترين احتمال بروز بيماري را داشته باشند .لذا براي جستجوي رخداد
بيماري در منطقهاي كه قبالً (حداقل در يک ماه گذشته) بيماري نداشته اول بايد اين واحدها مورد بررسي قرار گيرند.
لذا نمونهبرداري از ميان واحدهاي اپيدميولوژيک واقع در حوزه يک شهرستان بر اين مبنا براي كشف حضور بيماري به
صورت هدفدار ( )purposiveو مبتني بر خطر ( )Risk basedاز واحدهاي پرخطر صورت ميگيرد .نحوه استخراج
واحدهاي پرخطر هم به اين شکل است كه فهرست واحدهايي كه تب برفکي در آنها باالترين فراواني را در طول 10
سال گذشته داشته از روي سامانه پايش و مراقبت بيماريهاي دامي استخراج نموده و اعالم مراقبت تب برفکي بر
مبناي آنها صورت مي گيرد (هر چقدر سابقه استخراج واحدهاي مبتال به تب برفکي بيشتر باشد بهتر است .پا اگر
استاني قادر به استخراج كانونهاي  20ساله بيماري باشد بسيار بهتر از كانونهاي  10ساله خواهد بود .در اين نمونه،
واحد پر خطر واحدي است كه حداقل در طول سه سال يک بار كانون از آن گزارش شده باشد) .بديهي است ميادين
دام و كشتارگاههاي دام نيز عالوه بر فهرست ،فوق جزو واحدهاي پرخطر هستند كه هميشه بايد تحت مراقبت باشند.
 2-2-2-2-1مرحله اول :انتخاب واحد اپیدمیولوژيک

 -1اگر در حوزه يک استان در ماه گذشته بيماري تب برفکي گزارش شده ،نيازي به مراقبت فعال نيست.
 -2اگر در حوزه يک استان بيماري در ماه گذشته گزارش نشده باشد ،در برنامه مراقبت براي ماه آتي قرار مي گيرد.
تعداد واحد اپيدميولوژيک پرخطر از بين تمام واحدهاي پرخطر كه بايد مورد بررسي ميداني قرار گيرند .
 -3با توجه به نقش گزارش بيماري در برنامه مراقبت فعال ماه بعد ،بهتر است برنامه مراقبت در روزهاي پاياني هر ماه
تهيه توسط اداره كل استان تهيه و به شهرستان اعالم گردد.
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فهرست واحدهاي پر خطر هر شش ماه يک بار بايد بهروز شود .مرحلۀ بعد از انتخاب واحد اپيدميولوژيک ،مراجعه به واحد به
منظور بررسي وجود بيماري بين دامهاي هدف در يک واحد اپيدميولوژيک است كه به شکل زير اقدام مي گردد:
اگر به محض مراجعه به واحد و پرسوجو ،دامداريهاي داراي بيماري شناسايي شد ،اقدام به بررسي آنها كرده و آن واحد به
عنوان آلوده و مبتال گزارش خواهد شد؛ اما در صورت اعالم عدم وجود بيماري توسط دامداران بايد از نبود آن اطمينان
حاصل كرد كه اين بايد به طريقه علمي صورت گيرد .حال اگر مي خواهيد به طور مطلق مطمئن باشيد كه يک بيماري در
جمعيت روستايي وجود ندارد ،تنها گزينه ،بررسي كل جمعيت است؛ اما اين عملياتي نبوده و به ندرت امکانپذير است .لذا ما
بر اين اصل علمي اپيدميولوژيک تکيه مي كنيم كه بيشتر بيماريها (از جمله تب برفکي) اگر در جمعيت وجود داشته باشند
در باالي برخي شيوعهاي حداقلي وجود خواهند داشت .براي مثال ،ممکن است فکر كنيم اگر يک بيماري مسري مانند تب
برفکي در منطقه در جمعيت دامي حساس وجود داشته باشد احتمال كمي وجود خواهد داشت كه كمتر از  20%جمعيت آلوده
باشند (يعني معموال بيشتر از  % 20آلوده وجود دارند) .بر اين اساس مي توانيم حجم نمونهاي را محاسبه كنيد كه به طور
منطقي ما را مطمئن كند كه اگر شيوع  %20يا باالتر باشد بيماري را تشخيص خواهيم داد.
اگر از يک جمعيت محدود نمونه برداري ميكنيد (منظور تعداد دام روستا يا واحد كمتر از  1000راس باشد) پا فرمول زير
براي تعيين حجم نمونه مورد نياز به كار خواهد رفت ( اين فرمول در يک كاربرگ نرم افزار  Excelبه صورت آماده تعريف
شده و به راحتي براي تعيين حجم نمونه قابل استفاده است).

در اين فرمول
 =nحجم نمونه مورد نياز (تعداد دامي كه بايد مورد بررسي و معاينه قرار گيرد)
= سطح اطمينان( 1-اغلب =)0/05
 =Dبرآورد حداقل تعداد دامهاي بيمار در گروه (تعداد جمعيت واحد × حداقل شيوع مورد انتظار (كه در تب برفکي حداقل را
مي توان  10تا  30و گاهي تا  %50نيز فرض كرد .اين مورد بر اساس تجربيات هر استان متفاوت است)
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 =Nحجم جمعيت واحد (به طور تخميني از روي آخرين آمار مايه كوبي و پرسش حضوري از دهيار يا شوراي روستا....
برآورد ميشود).
اگر شما نمونه مورد نياز گرفته و هيچ نتيجه مثبتي به دست نياوريد (با فرض اينکه  αرا در سطح  0/05تنظيم كرديد)،
ميتوانيد بگوييد كه شما  %95اطمينان داريد كه شيوع بيماري در جمعيت كمتر از حداقل آستانهاي است كه براي بيماري
مورد سؤال تعريف كرديد .بنابراين شما اين را به عنوان مدرک كافي براي نبود بيماري قبول خواهيد كرد .مثال ،محاسبه
حجم نمونه مورد نياز براي تعيين پاک بودن از تب برفکي را در يک گله گاو را نشان مي دهد.
مثال حجم نمونه مورد نياز براي بررسي عاري (پاک) بودن از بيماري تب برفکي
فرض كنيد كه شما مي خواهيد نبود تب برفکي از يک گله  200راسي گاو را مستند سازي كنيد كه بر اساس تجربه شما و
مقاالت ،در صورتي كه تب برفکي وجود داشته باشد  %20گاوها عالئم بيماري را در يک منطقه خاص نشان خواهند داد.
)N=200 , α=0.05 , D=40(20%*200

)=(0.072)( 18015
=13.02 13

پا اگر شما  13گاو يا گوساله را معاينه و بررسي كنيد و همه فاقد عاليم بيماري باشند ،ميتوانيد ادعا كنيد كه %95
اطمينان داريد كه شيوع بيماري تب برفکي در گله %20

است .اين بدان معني است كه اگر تب برفکي داخل واحد

اپيدميولوژيک شيوع پيدا ميكرد ،حداقل بايد  %20واحد آلوده ميشد و چون در بررسي ميداني با توجه به فرمول در حداقل
شيوع  %20دام بيمار پيدا نکرديم؛ لذا مي توان ادعا كرد بيماري در واحد وجود ندارد.
طبق فرمول ارائه ش ده در باال و همچنين بر اساس تعداد واحد اپيدميولوژيک موجود در هر شهرستان استان فاقد گزارش
بيماري و با در نظر گرفتن سطح اطمينان  ،%95هر شهرستان از آن استان كه گزارشي از بيماري ندارد ،طبق جدول پيوست
شماره  1ميبايست مورد مراقبت تب برفکي قرار گيرد.
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 2-2-2-2-2مرحله دوم  :نحوه انتخاب خانههاي روستايي مورد بازديد

در داخل روستا هم براي بررسي خانههاي روستايي ميتوان به  2شکل عمل كرد يا ميتوان از روي فهرست دامداران
(كه در ريز عمليات هاي مايه كوبي وجود دارد) نسبت به انتخاب تصادفي تعدادي خانه داراي دام اقدام نمود (نحوه عمل  :به
هر دامدار كه در رديف يک شماره داده و آن را داخل ظرفي ريخته و از داخل آن چند شماره را برداشته و از هر خانه بين 2
تا  3رأس دام انتخاب و تا رسيدن به عدد  13رأس ،دامها را در حداقل  4تا  6خانه بررسي ميكنيم .همچنين ميتوان
هميشه تعدادي شماره از پيش نوشته شده و آماده داخل يک ظرف نگهداشته و هنگام ورود به روستا تعدادي را برداشته و با
مقايسه با شماره دامداران در ريز عملکرد مايهكوبي تب برفکي نسبت به انتخاب و بررسي دامداران اقدام كرد) و سپا آن
خانهها را تا رسيدن به سقف  13رأس دام بررسي مي كنيم .همچنين ميتوان از يک طرف روستا وارد شده و از هر  4تا 6
خانه به ترتيب رديف قرار گرفتن آنها ،انتخاب و از هر خانه بين  2تا  3رأس را معاينه كرد تا به سقف  13رأس نهايي رسيد.
واحدهاي دامداري صنعتي معموالً واحدهاي پرخطر تلقي نميگردند .لذا در برنامه مراقبت مبتني بر خطر قرار نميگيرند؛ ولي
در صورت ابتال به بيماري ،بايد بر اساس اصول بررسي طغيان (پيوست شماره  )2مورد بررسي قرار گيرند.
به عنوان بخش انکارناپذير از اصول مراقبت ،در صورت شناسايي واحد آلوده ،اقدامات كنترلي بايد صورت پذيرد .بخشي از
اقدامات كنترلي (كه بايد عملياتي شوند) به شرح زير ميباشند:
 -1انجام  Outbreak Investigationبر اساس پيوست شماره  2و نمونهبرداري از ضايعات جهت اهداف تشخيص
سويه و سکانا
 -2جداسازي دامهاي درگير داراي عاليم باليني از ديگر دامها
 -3واكسيناسيون كانون ،در صورتي كه بيش از  50درصد از طول زمان ايمني زائي واكسن گذشته باشد يا در صورت
شک به عدم پاسخ دهي واكسن بيش از بيست درصد دامهاي گله عاليم باليني را نشان دهند.
 -4واكسيناسيون واحدهاي اطراف تا شعاع  3كيلومتري
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 -5قرنطينه نمودن كانون و اعالم به مراجع ذيصالح
 -6جلوگيري از حمل نقل دام از منطقه آلوده
 -7جمعآوري فضوالت دامي و انبار كردن آنها در محل مناسب و در صورت امکان ضدعفوني آن
 -8ضد عفوني واحد با مواد ضدعفوني كننده مؤثر بر ويروس تب برفکي مانند اسيد استيک ،جوش شيرين يا مواد ضد
عفوني كننده تجاري مناسب
 -9ارائه آموزشهاي مناسب چهره به چهره به دامدار و ساير آموزشها
-10اعالم واحد به عنوان واحد آلوده به ساير دامداران موجود در آن واحد و نيز به دامداران موجود در ساير واحدهاي
اپيدميولوژيک به روشهاي مناسب
 -10پيگيري محل ورود بيماري (از روي )Backward tracing
 -11اطالع رساني به محلهاي احتمالي گسترش بيماري ،در صورت فروش دام از روي ( )Forward Tracingزخم
هاي تب برفکي
 به طور كلي ،تا زماني كه كشور در مرحله دو تب برفكي (آندمیک) است ،مراقبت فعال بالیني و
به صورت مبتني بر خطر تنها در استانهايي انجام ميشود كه در يک ماه اخیر گزارشي از
بیماري را نداشتهاند و در ساير استانها مراقبت فعال انجام نخواهد شد.
2.2.2.3
مراقبت سندروميک معموالً براي تشخيص زود هنگام بيماريهاي جديد طراحي شده است و متعاقب شناسايي يک
مراقبت سندرومیک

تغيير ميبايست بررسي هاي دقيقتري براي تشخيص داليل تغيير انجام شود.
با توجه به ويژگي بارز مراقبت غير فعال كه به صورت كم گزارش دهي 32خودش را نشان ميدهد ،نميتوان از وضعيت
بيماريهاي كشور تنها متکي به دادههاي آن بود .بخشي از اين نياز توسط مراقبت فعال گفته شده تأمين خواهد شد .ولي
تجربه ساليان گذشته نشان داده تنها اتکا به مراقبت غير فعال كه بر اساس گزارش خودجوش بخش خصوصي و دامداران و
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 ...است و مراقبت فعال كه با اتکا به سيستم دولتي صورت مي گيرد به علل مختلف مانند از دست دادن انگيزه ،نبود بودجه
و امکانات و مشکالت مديريتي ،كارآمدي كافي را نداشته و توانايي كشف به موقع ورود بيماريهاي نوپديد و بازپديد و حتي
سويههاي جديد تب برفکي به كشور را نداشته و زمان كشف بيماري گاهي هفتهها بعد از ورود بيماري به كشور بوده است.
مثال بارز براي اين موضوع ،بيماري لمپي اسکين است.
با توجه به گسترش مناسب و روزافزون شبکه مخابراتي كشور در بخش تلفن همراه و برخورداري بسياري از مناطق
روستايي و شهري كشور از امکانات تلفن همراه و اينترنت از يک سو و افزايش استفاده از شبکههاي اجتماعي به عنوان بک
وسيله بهروز و كارآمد براي اطالع رساني و آشنايي عموم مردم به خصوص قشر جوان از آن ،باعث شده تا بتوان از توانايي
بالقوه اين شبکهها به عنوان ابزاري بهروز و بسيار قدرتمند در اطالع رساني بيماريهاي دامي بازپديد و نوپديد و اپيدميهاي
دامي استفاده كرد كه تاكنون مغفول مانده است.
ويژگي مهم اين سامانه ،اطالع رساني از طريق دامداران ،روستاييان و تمامي بهرهبرداران مستقيم صنعت دامپروري كشور به
طريقي بسيار ساده خواهد بود؛ طوري كه نياز به هيچ آموزش خاصي نداشته و بسيار ساده است .اما مديران اين سيستم
مستقر در سازمان دامپزشکي در پايش بيماريهاي دامي بسيار موفق عمل خواهند كرد.
ابتدا نرم افزاري سازگار با كليه سيستمهاي عامل تلفن همراه طراحي و تهيه خواهد شد .اين نرم افزار از طريق كليه
تلفنهاي همراه از بخش اپليکيشن نرم افزاري قابليت دانلود رايگان و نصب خواهد داشت.
 -1-3-2-2ويژگيها و مزاياي منحصر به فرد اين سامانه
در اين سامانه عاليم مهم بيماريهاي دامي شايع (نوپديد  ،بازپديد و يا هر بيماري دامي مهم ديگر كه در برنامه پايش
قرار دارد) در نرم افزار وارد شده و دامداران و ساير افراد براي اطالع رساني تنها كافي است در صورت مشاهده آن عالمت
عدد مربوطه را در پاسخ سؤال مربوطه ارسال نمايند .عاليم مورد استفاده معموالً عاليم و نشانههايي خواهند بود كه براي
دامداران بسيار ارزش داشته و تمايل زيادي به اطالع رساني آنها دارند .به عبارت بهتر عاليمي كه حاكي از ضرر اقتصادي
مهم و جذابيت خاص براي دامدار دارند ،استفاده خواهند شد .از طرف ديگر اين عاليم در اطالع رساني بيماريهاي مهم
دامي بسيار حائز اهميت هستند.
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همچنين در صورت تمايل ،عکا نيز قابل ارسال خواهد بود .روند كاري بسيار شبيه شبکههاي اجتماعي خواهد بود ،اما
تغييرات الزم براي استفاده در پايش بيماريهاي دامي داده خواهد شد.
مثالها:
 سقط جنين ،مرده زايي ،تلفات ،حمله به ساير افراد و دامها و ظهور برجستگيهاي متعدد در نقاط مختلف بدن دام
 دامدار محترم در صورت مشاهده سقط در گاو عدد  ،11مرده زايي عدد  ،12تلفات عدد  ، 13ظهور برجستگيهاي
متعدد در نقاط مختلف بدن دام عدد  14و  ...را ارسال نماييد.
 عدد مورد درخواست تركيبي از نوع دام (عدد  ) 1و عدد عاليم بيماري ( 1تا  )4ميباشد.
 دامدار محترم تعداد تلفات خود را با ذكر عدد ارسال نماييد .در صورت تمايل ميتوانيد عکا دام تلف شده را نيز
ارسال نماييد.
 ويژگي ديگر اين سيستم پويا بودن آن است يعني بر اساس شرايط منطقهاي و بيماريهاي شايع عاليم مورد
درخواست تغيير خواهند كرد.
 منطقهاي بودن اين نرم افزار از ساير ويژگيهاي آن است يعني ميتوان تنها در استاني كه پايش در آن صورت
ميگيرد ،از دامداران خواست تا آن را از بخش نرمافزارهاي رايگان تلفن همراه دانلود و نصب نموده و مورد استفاده
قرار داد.
اين نرم افزار قابليت اتصال به سيستمهاي اطالعات جغرافيايي مانند  GISرا داشته و به راحتي ميتوان نواحي جغرافيايي را
كه در آن عاليم دامي مورد اشاره مشاهده ميشوند ،رصد كرده با اطالعات بيماريهاي دامي در دسترس گیزارش شیده از
طريق دامپزشکان بخش خصوصي و ساير منابع تطبيق داد.
مهمترين ويژگي اين سامانه به دام انداختن موارد شاخص33بيماري است .اين سامانه نه تنها در میورد تیب برفکیي بلکیه در
مورد تمام بيماريهاي استراتژيک و مشترک مهم براي سازمان دامپزشکي كاربرد خواهد داشت.
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بديهي است طراحي اين سامانه و اتصال آن به سامانه پايش نيازمند زمان ،بودجه و  ...است كه در صورت تصويب ميتواند
از طريق دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي و دفتر فاواي سازمان دامپزشکي پيگيري گردد.

اقدامات الزم بعد از گزارش كانون در هر يک از انواع مراقبت

اقدامات پيشگيرانه و كنترلي متعاقب رخداد كانون بيماري تب برفکي ،در انتهاي بخش راهنماي بررسي همهگيري و
طغيان تب برفکي ،صفحه  71تا ( 75در قسمت  )-7-4-3-2به تفصيل شرح داده شده است.

 -2-3بررسي همهگیري و طغیان تب برفكي
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 -2-3-1مقدمه
يکي از مهمترين اجزاي برنامههاي كنترلي بيماريها ،استراتژي بررسي ،پاسخ و مديريت به موقع و كارآمد رخدادهاي
بيماري است .هدف اصلي استراتژي ارزيابي و بررسي بيماريها پيیشگيري از گستیرش بيماري دريک منطقه و اتخاذ
مؤثرترين اقدامات كنترلي با توجه به مختصات و ويژگيهاي كانون بيماري ميباشد.
به عنوان مثال ،در يک رخداد محدود بيماري ،بهترين تصميم و اقدام كنترلي ميتواند اعزام دامهاي مبتال به كشتارگاه باشد
و اين درحالي است كه در يک رخداد با واگيري و گسترش وسيع ،درمان ،قرنطينه واحد اپيدميولوژيک و اعمال ضوابط
امنيت زيستي بهترين راهکار است .از اين رهگذر ،بررسي صحيح و جامع طغيانها مسیتلزم تصميمگيري و تدابير كنترلي
مؤثر مي باشد كه دراين شيوهنامه به آن پرداخته ميشود.
-2-3-2

تعاريف

طغيان  :به حالتي از رخداد بيماري اطالق ميشود كه دريک دوره زماني معين و كوتاه ،در يک ناحيه يا در ميان گروهي
معين ،از يک بيماري خاص ،تعداد موارد زياد و وقوعي بيش از حد انتظار وجود داشته باشد.
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بيماري همه گير يا اپيدميک  :بيمارياي كه فراواني آن دريک جمعيت ،طي فاصله زماني معيني به وضوح از فراواني مورد
انتظار آن فراتر رود .به عنوان مثال ،در طول يک طغيان
خوشه  :تجمع موارد يک بيماري خاص دريک منطقه صرف نظر از اينکه بيش از تعداد مورد انتظار است يا خير
موارد طبيعي  :تعداد موارد جديد نسبت به فراواني معمول يک بيماري در يک منطقه و درميان جمعيت مشخص در يک
زمان معين ،معرف تعداد موارد طبيعي است (درخصوص اكثر بيماريهاي اخطاركردني شيوع معموالً به صورت وقوع يک يا
چند مورد درگله غيرآلوده حالت طبيعي و درحد انتظار است).
بررسي طغيان  :روشي سيستماتيک جهت شناسايي علل و منابع رخداد طغيان ميباشد.
 -2-3-3اهداف اصلي بررسي همهگیري ها و طغیانهاي بیماري تب برفكي
اهداف اصلي بررسي طغيان عبارتند از:
 .1جلوگيري از گسترش بيماري
 .2شناسايي منبع يا منابع اصلي ايجاد كننده بيماري جهت پيشگيري از رخداد موارد بيشتر
 .3جلوگيري از خسارات اقتصادي به دامداران و توليد كنندگان
 .4شناسايي مکانيسمهاي انتقال جهت اتخاذ استراتژيهاي پيشگيري و كنترل
 .5شناسايي سويههاي جديد عامل بيماري
 .6انجام تمهيدات قانوني و بينالمللي
سه عامل مهمي كه بايد در طي تجزيه و تحليل طغيان در نظر گرفته شود عبارتند از:
 .1دام
 .2مکان
 .3زمان
سؤاالت اوليه اصلي كه در شروع بررسيها مطرح مي باشد عبارتند از:
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 .1چه دام يا دامهايي مورد حمله بيماري قرار گرفتهاند ؟
 .2چه زماني بيماري رخ داده است ؟
 .3موارد جديد از كدام نواحي بودهاند ؟
 .4دليل رخداد و منابع آن چه بوده است ؟
 -2-3-4مراحل ارزيابي طغیان يا همهگیري بیماري تب برفكي
 -2-3-4-1دريافت گزارش و جمعآوري اطالعات اوليه

گزارش بيماري يا شيوع در يک منطقه ميتواند توسط دامداران ،دامپزشکان بخش خصوصي ،مسئوالن محلي ،اهالي
منطقه و  ...انجام پذيرد .گزارشگيري ميبايست تشويقي بوده و هر گزارشي جدي تلقي شود .حساسيت و ويژگي شيوههاي
تأييد طغيان حائز اهميت است ،درصورتي كه معيارهاي تأييد طغيان داراي حساسيت باال باشد (شيوع بيش ازحد را نشان
دهد) در نتيجه ،احتمال دارد موارد مثبت كاذب افزايش يابد و در صورتي كه معيارهاي تأييد طغيان داراي ويژگي باال باشد
(معيارها بيش ازحد سختگيرانه باشند) در نتيجه ،تعداد موارد منفي كاذب افزايش يافته و تعدادي از موارد جهت بررسي و
كنترل ازدست خواهد رفت .لذا ميبايست معيارهاي استاندارد و داراي حساسيت و ويژگي قابل قبول جهت شناسايي و تأييد
طغيان و همهگيري تعيين نمود .عموماً دريافت گزارشات مشابه از چند منبع مستقل در افزايش اعتبار و صحت آن تأثيرگذار
بوده و ميبايست سريعاً پيگيري گردد.
 -2-3-4-2آمادگي جهت انجام عمليات صحرايي ارزيابي طغيان

در اين راستا اقدامات ذيل ميبايست مد نظر قرار گيرند:
 آماده نمودن و فراهم آوردن تجهيزات مورد نياز اعم از تجهيزات حفاظت فردي ،وسايل نمونهبرداري ،فرمهايبررسي و چک ليستها  ،دوربين و....
-

انجام هماهنگي با دامداران و مسئولين مرتبط (دهياران و شوراها ) و دامپزشکان بخش خصوصي
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 -2-3-4-3تأييد وجود همه گيري يا طغيان

گام اول تأييد تشخيص بيماري ،براساس عالئم باليني ،اخذ تاريخچه ،نمونهبرداري و اقدامات پاراكلينيکي است .جهت
تأييد تشخيص ،بيماري ميبايست از نظر باليني و پاراكلينيکي تعريف شده و داراي معيارهاي مشخصي باشد و ساير موارد
(غير از موارد تحت بررسي) حذف گردد.
تعريف شاخصهاي بيماري ميبايست ساده و كاربردي بوده و بيشتر موارد معمول بيماري را دربرگيرد ،همچنين ميبايست
الگوي زماني و مکاني آن مشخص بوده و در سه طبقه بندي زير قابل تعريف باشد:
 مورد ممکن ()possible مورد محتمل ()probable مورد تأييد شده ()confirmed case مورد ممکن تب برفکي ،دامي است كه تعداد معدودي از عاليم بيماري تب برفکي را دارا باشد.
 مورد محتمل تب برفکي ،دامي است كه عاليم بيماري را به طور واضح دارا ميباشد و هنوز به تأييد آزمايشگاهي
نرسيده است.
 مورد تأييد شده تب برفکي ،دامي است كه عالوه بر عاليم باليني بيماري داراي تأييد آزمايشگاهي نيز باشد.
 تعداد حيوانات درگير ،تعداد حيوانات در معرض خطر ،ميزان ابتال و مرگ و مير
 زمان رخداد ،عاليم باليني و محل طغيان
 روش پرورش ،جادهها و مسيرهاي حمل و نقل دامها و فرآوردهها و نهادههاي مورد نياز دام

مرحله بعدي؛ تعيين ميزان رخداد مورد انتظار بيماري در منطقه جهت بيان ميزان مسئله و تأييد وجود طغيان يا همهگيري
است ،به اين منظور تعداد موارد بيماري را ميبايست با تعداد موارد گزارش شده هفتهها يا ماههاي قبل يا زمان مشابه
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سالهاي گذشته مقايسه كرده و با رسم نمودار اپيدميک ( )Epicurveوضعيت موجود را دريکي از گروهبنديهاي اندميک
( ، )Endemicاپيدمي ( ،)Epidemicتکگيري ( )Sporadicو  ...تعيين نمود.
بررسي پايگاه اطالعاتي بيماريها از نظر دسترسي به اطالعات قبلي درخصوص طغيانها و سابقه بيماري در اين زمينه
راهگشا خواهد بود.
نهايتاً جهت تأييد همه گيري محاسبه شاخص ميزان حمله ( )ARو مقايسه آن با وقوع طبيعي و مورد انتظار بيماري انجام
ميشود.
شاخص نرخ حمله ،اندازه گيري ميزان بروز است و مطابق فرمول ذيل انجام ميپذيرد:

 -2-3-4-4توصيف دادهها بر اساس الگوي زماني  ،مکاني و نوع دام

اين مرحله تحت عنوان اپيدميولوژي توصيفي ناميده ميشود و شامل توصيف همهگيري يا طغيان از منظر زمان ،مکان
و ويژگيهاي جمعيتي است .درک صحيح همهگيري يا طغيان از طريق توصيف دادهها روشنتر و بهتر انجام ميپذيرد و
دراين راستا خطاهاي دادهها شناسايي و حذف ميگردد.
با ارزيابي نمودارهاي  Epicurveامکان تعيين مرحله همهگيري يا طغيان و پيش بيني آينده ميسر ميگردد .همچنين با
توجه به دوره كمون بيماري ،ميتوان دورهاي را كه دامها در معرض عامل بيماري قرار گرفتهاند ،تعيين نموده و بررسي،
متمركز بر همان دوره خواهد بود.
از سويي در ارزيابي نمودارهاي مکاني ،استنتاج اين موضوع كه همهگيري يا طغيان از نوع مواجهه با منبع مشترک
( )Common source exposureيا انتقال دام به دام ( )person to person exposureيا تلفيقي از هر دو بوده را
ميسر ميسازد.
اگر دوره مواجهه طوالني شود ،همهگيري به عنوان همهگيري با مشترک مداوم ( Continuous common source
 )epidemicناميده ميشود كه ازويژگيهاي آن وجود پيکهايي است كه از دوره كمون يک همهگيري طوالنيتر است.
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-2-3-4-4-1

نکاتي درتفسير نمودار Epicurve

نکته مهم در تفسير هر نمودار اپيدمي ،در نظر گرفتن شکل كلي آن است كه الگوي همهگيري (خواه به صورت
همهگيري با منبع مشترک و خواه به صورت انتقال دام به دام) ،دوره زماني مواجهه جمعيت حساس ،حداقل ،حداكثر و
ميانگين دوره كمون را مشخص خواهد كرد.
تقسيم بندي طغيانها براساس الگوهاي اصلي شناسايي منابع:
ازنظرالگوي زماني :
 طغيان نقطهاي طغيان گسترش يافتهازنظرالگوي مکاني :
طغيان نقطهاي
طغيان منتشر
ازنظرمنبع اپيدمي :
منبع مشترک
منابع چند گانه
ازنظر الگوهاي حيواني  :با در نظر گرفتن حساسيت يا مقاومت طبيعي يا مصنوعي حيوانات تعيين ميگردد.
سن ،نژاد ،جنا ،سويه و ژنتيک مهمترين فاكتورهاي تعيين كننده ويژگيهاي ميزبان است.
نمودار  : 1نحوه برآورد حداقل ،حداكثر ،ميانگين دوره كمون و دوره زماني احتمالي مواجهه :
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نکته بعدي ،در نظر داشتن شيب نمودار جهت تعيين نوع اپيدمي است .در نمودار همهگيري مانند نمودار زير كه داراي شيب
صعودي و شيب تدريجي نزولي است ،نشاندهنده اپيدمي با منبع تکي (يا منبع نقطهاي) است كه در آن افراد مبتال در دوره
نسبتاً كوتاهي با يک منبع مواجهه پيدا كردند .افزايش ناگهاني تعداد موارد بيماري ،نشان دهنده مواجهه ناگهاني با يک منبع
آلودگي مشترک است .در همهگيري با منبع نقطهاي تمام موارد بيماري در طول يک دوره كمون اتفاق ميافتند.
نمودار  :2اپيدمي با منبع مشترک:

نمودار  :3اپيدمي با منبع مشترک نقطهاي با موارد ثانويه :
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همان طور كه گفته شد؛ اگر دوره مواجهه طوالني شود ،همهگيري به عنوان همه گيري با منبع مشترک مدوام ناميده خواهد شد و
در اين حالت ،به جاي قله نمودار داراي يک بخش افزايش يافته مسطح وجود خواهد داشت.
نمودار  :4اپيدمي با منبع مشترک مداوم:

به طوركلي ،توصيف دادههاي جمعآوري شده در قالب نمودارهاي زماني و مکاني در شناسايي منبع يا منابع بيماري و اتخاذ
شيوههاي كنترلي راهگشا ميباشد .جهت توصيف دادهها در قالب الگوي حيواني ،در نظر داشتن سن ،جنا و نژاد و
همچنين ميزان مصونيت گله و مستعد بودن آن حائز اهميت ميباشد .آسيب پذيري يک دام در برابر عفونت و خطر ابتال،
بستگي دارد به اين كه حيوان در كدام دسته قرار مي گيرد .دستهبندي حيوانات از اين نظر شامل موارد زير مي باشد:
 حيوانات مستعد (آسيب پذير نسبت به عامل)؛ حيواناتي كه دردوره كمون قراردادند و در فاصله عفونت و عاليم باليني مي باشند؛82

 حيوانات بيمار و داراي عاليم بيماري؛ حيوانات تحت باليني كه به عامل بيماري آلوده شدهاند و قادر به انتقال عامل به حيوانات حساس ميباشند و منبععامل عفوني بوده و به راحتي قابل تشخيص نميباشند؛
 حيواناتي كه در دوره نقاهت بوده و از بيماري بهبود يافتهاند و انتقال عامل در مراحل اوليه بهبودي ميتواند انجامپذيرد .با اين حال تصور نميشود اين حيوانات منابع مهم انتقال ويروس باشند.
 حيوانات ايمن :مصونيت در حيوانات به دنبال عفونت ،واكسيناسيون يا وجود آنتيبادي مادري (به دليل عفونتطبيعي يا واكسيناسيون) ايجاد ميشود .ايمني حاصل از عفونت طبيعي متغيراست و ميتواند تا دو سال طول بکشد.
به طوركلي سطح محافظتي بدن  6تا  12ماه خواهد بود.
بنابراين ،دوره ايمني در بيماري تب برفکي گذراست و حيوانات در يک جمعيت اگر در معرض قرار نگيرند ،مجدداً مستعد
ميشوند و افراد حساس باعث افزايش شيوع ميشوند.
 -2-3-4-5تعيين منشأ آلودگي و روند بيماري

با درنظر داشتن گروهبنديهاي دام و تعيين منشأ آلودگي در گلهها و زمان ورود به گله و يافتن اولين دامي كه در گله
بيمار شده است (داراي مسنترين و كهنهترين جراحات بيماري) و نيز موارد ثانويه ( دامي كه به واسطه مواجهه با دام بيمار
اوليه بيمارشده است) ،معاينه همه دامهاي گله يا منطقه آلوده و تعيين دقيق شيوع ،سابقه ورود دام جديد و تردد كاميونهاي
حمل و نقل علوفه و كود و همچنين افراد متفرقه و دالالن و چوبداران و  ...جهت ريشهيابي گذشتهنگر ()Trace back
بيماري و تعيين روند بيماري در كنار آناليز دادههاي توصيفي ،به استنتاج درستي از وضعيت كانونهاي بيماري در طغيان
منجر ميشود و اتخاذ استراتژي كنترلي را ميسر ميسازد .راهنماي تعيين سن جراحات مخاطي بيماري تب برفکي بر اساس
ظاهر تاول يا زخم ،در قالب جدول زير توضيح داده ميشود:
روز ظهور نشانه باليني (تاول)

ظاهر تاول يا زخم

روز اول

سفيد شدن اپيتليوم و تشکيل تاول
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روز دوم

پاره شدن تاول همراه با زخمي كه رنگ قرمز روشن دارد و لبههاي آن تيز است و فيبرين در
آن رسوب نکرده است.

روز سوم

زخمها لبه تيز و شفافيت خود را از دست ميدهند و فيبرين شروع به ترسيب ميكند.

روز چهارم

فيبرين به مقدار زيادي در زخم رسوب كرده و اپيتليوم در اطراف زخم شروع به رشد مينمايد.

روز هفتم

بافت ترميمي همه زخم را فراگرفته و زخم بهبود يافته است .مقداري رسوب فيبرين هنوز ديده
ميشود.

جهت دستيابي به بهترين اقدامات كنترلي و تمركز بر مهمترين عامل رخداد طغيان ميبايست در نظر داشت كه شيوع
بيماري به دليل تغيير در تعادل طبيعي بين ميزبان و محيط و عامل بيماري رخ داده و يکي از احتماالت ذيل بيشترين
تأثيرگذاري را داشته است:
 افزايش درمعرض عامل قرارگرفتن دامها افزايش حدت عامل فراهم آمدن امکان انتقال بيشتر عامل بين حيوان آلوده و حساس تغيير در حساسيت ميزبان نسبت به عاملاز سويي يکي از موضوعات مهم در اتخاذ اقدامات كنترلي ،مشخصسازي زماني است كه دام بيمار قادر به عفونت زايي و
پخش ويروس در محيط اطراف خود و آلودهسازي ساير دامها ميباشد و اين ارزيابي تحت عنوان ارزيابي آيندهنگر
( )Tracing forwardميباشد كه با توجه به دوره كمون بيماري و ويژگيهاي دام و محيط انجام ميشود.
 -2-3-4-6طرح فرضيه

رخداد موارد يک بيماري به طور تصادفي در يک جمعيت توزيع نميشود ،بلکه طبق الگوهاي خاصي اتفاق ميافتد و
پا از شناسايي اين الگوها ،شناسايي عوامل تعيين كننده و مستعد كننده ميسر ميگردد .پا از جمعآوري كليه دادهها،
تکميل و جمعبندي پرسشنامهها و مشخصسازي همهگيري يا طغيان به لحاظ مؤلفههاي زماني و مکان و دامهاي درگير و
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انجام  Tracing backwardو  ،Tracing forwardتيم بررسي بيماري قادر به ارائه فرضيه اوليه خواهد بود .فرضيه مورد
نظر ميبايست منبع و منشأ ويروس بيماري ،روش انتقال ،مواجهههاي منجر به بروز بيماري ،زمان و نحوه ورود آلودگي،
نحوه گسترش و محدوده انتقال و گسترش ويروس بيماري در واحدهاي مجاور و عوامل خطر اصلي در ايجاد بيماري و
نقش هريک در ايجاد همهگيري را در برگيرد .
در مرحله بعدي ،اثبات فرضيه از دو راه ميبايست انجام شود:
 .1مقايسه فرضيه با واقعيتهاي اثبات شده
 .2استفاده از اپيدميولوژي تحليلي
در روش اول؛ با توجه به شواهد قوي نياز به آزمون فرضيه نميباشد .در روش دوم؛ با استفاده از مقايسه گروههاي مختلف
دامي و روابط بين مواجهههاي مختلف فرضيه ،مورد بررسي و تأييد قرار ميگيرد.
پا از تأييد فرضيه ،اتخاذ اقدامات پيشگيري و كنترلي بر پايه آن انجام ميپذيرد.
 -2-3-4-7اقدامات پيشگيرانه و كنترلي

جهت انجام اقدامات مؤثر در اين زمينه ،ميبايست با اولويت بندي و با تمركز بر زنجيره عفونت ،ميزبان و مخزن
فهرستي از اقدامات تهيه و به طور مؤثر ،ارتباطات اين زنجيره قطع گردد .به عبارت ديگر؛ ميبايست با تحليل زنجيره
ارزشگذاري ( )value chain analysisدر واحد مبتال به همهگيري يا طغيان نحوه ارتباط عوامل تأثيرگذار بر حلقههاي
كليدي اين زنجيره را مديريت و بيماري را كنترل نمود .به منظور قطع زنجيره گسترش ويروس و مواجهه در داخل واحد،
اقدامات مختلفي ميتوان انجام داد ،از جمله آنها ميتوان به موارد ذيل اشاره داشت:
جدا نمودن دامهاي مبتال و نگهداري آنها در قرنطينه ،شستوشو و ضدعفوني جايگاههاي نگهداري دام ،محدود سازي ورود
افراد به دامداريها و جايگاهها ،جمعآوري و ضدعفوني كود دامي ،جلوگيري از تردد حيوانات در نواحي شيوع و چراي
مشترک دامها و به حداقل رسانيدن تماس بين موارد آلوده و حيوانات حساس و در نهايت مايهكوبي وسيع در تمام دامهاي
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حساس غيرمبتالي واحد و واحدهاي مجاور ،با استفاده از واكسن مؤثر حاوي سويههاي مورد نظر يا مشابه و يا واكسن
تکظرفيتي

 -2-3-5اقدامات متعاقب رخداد كانون بیماري تب برفكي در يک واحد اپیدمیولوژيک
 -2-3-5-1اقدامات متعاقب كانون در واحد روستايي:
در صورت گزارش بروز رخداد تب برفکي در واحد روستايي به شرح زير با رعايت اولويت بندي اقدامات الزم مي بايست
ضمن مستند سازي صورت پذيرد.
 -1كارشناس مطلع و خبره با همراه داشتن اقالم و تجهيزات بازديد و نمونه برداري و همچنين اطالعات مورد نياز در
خصوص واحد و وضعيت فعاليت واحدهاي مستقر در شعاع سه و هفت كيلومتري بر اساس اطالعات مندرج در
سامانه  ،GISدر واحد حداكثر ظرف مدت  24ساعت از زمان دريافت گزارش جهت بررسي صحت گزارش وارده
حضور يابد.
تبصره :در صورت امکان توصيه مي شود جهت واحدهاي روستايي به صورت همزمان دو كارشناس جهت بررسي
به واحد مراجعه نمايند.
 -2بازديد دقيق از وضعيت دامهاي درگير و تکميل پرسشنامه پيوست به صورت كامل و دقيق
 -3بازديد از دامهاي پنج دامدار ديگر در  5نقطه مختلف روستا توسط كارشناسي كه به واحد درگير مراجعه ننموده
است .در صورت عدم امکان ارجاع دو كارشناس به صورت همزمان ،كارشناس مراجعه كننده موظف است پا از
بازديد از واحد درگير ،جهت بررسي نقاط ديگر بدون حضور در دامداري ها و با حداقل تماس با دامداران نسبت به
كسب اطالعات الزم اقدام نمايد.
 -4اخذ نمونه هاي الزم بر اساس  SOPمركز ملي تشخيص اعالمي در اين برنامه و ارسال نمونه ها با فوريت به
آزمايشگاه مورد نظر مركز ملي تشخيص
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 -5اطالع رساني سريع به صورت پيامکي به رئيا اداره بيماري هاي ويروسي دفتر در صورت وجود شرايط زير:
 بروز بيماري در واحدهاي مستقر در شهرستان هاي مرزي
 مايه كوبي واحد بين سه هفته تا سه ماه قبل از روز شروع بيماري انجام گرفته باشد و رخداد بيماري در بيش از 10
درصد دامهاي واحد باشد.
 حدت بيماري يا عاليم باليني به طور مشخصي متفاوت باشد.
 شيوع و بروز بيماري در گله به طور معنيداري متفاوت از شيوع و بروز در ساير گلههاي استان باشد.
 تلفات گله به طور معنيداري متفاوت از ساير گلهها در شهرستان باشد.
 تلفات عالوه بر دامهاي جوان در تعدادي از دامهاي بيشتر از يکسال هم رخ داده باشد.
 ابالغ قرنطينه بودن دامداري دگير و ممنوعيت جابجايي دام به ساير واحدها به مدت  28روز در صورت عدم بروز
گزارش رخدادهاي جديد
تبصره :كشتار دام هاي واحد درگير در كشتارگاه ،تحت نظارت و با اخذ مجوز دامپزشکي پا از پايان كشتار
عادي با رعايت شتشو و ضد عفوني پا از كشتار ،صرفا در نزديکترين كشتارگاه مستقر در شعاع كانون مي تواند
صورت پذيرد.
 -6اطالع رساني سريع به تمامي دهياران و شوراهاي اسالمي و دامداران مستقر در شعاع منطقه حفاظت شده (شعاع
سه كيلومتري ) و منطقه رصد و پايش (شعاع هفت كيلومتري) جهت افزايش سطح هوشياري و تشديد اقدامات
امنيت زيستي
 -7اطالع رساني به بخش خصوصي دامپزشکي و اتحاديه دامداران جهت آگاهي رساني به ذينفعان
اقدامات ضروري در منطقه حفاظت شده (شعاع سه كیلومتري):
 جابجايي دام در واحدهاي غير آلوده واقع در منطقه محافظت شده با مجوز دامپزشکي و بر اساس ضوابط تعيين
شده مي تواند صورت پذيرد
 رصد و پايش تشديدي غير فعال باليني از همه مزارع داراي حيوانات حساس حداكثر ظرف مدت  48ساعت
متعاقب تاييد رخداد ،توسط همکاراني كه در واحد آلوده حضور نداشته اند و يا مسئولين فني واحدهاي صنعتي
 28 روز پا از رخداد بيماري در واحد درگير و عدم بروز گزارشات جديد  ،در منطقه محافظت شده تمام محدوديت
ها مجددا بررسي و در صورت عدم وجود گزارشات بروز جديد محدوديت ها ملغي مي گردد .
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 اقدامات ضروري در منطقه رصد و پايش (شعاع هفت كیلومتري):
 جابجايي دام در واحدهاي غير آلوده واقع در منطقه رصد و پايش با مجوز دامپزشکي و بر اساس ضوابط تعيين شده
مي تواند صورت پذيرد
 اطالع رساني به تمامي واحدهاي صنعتي ،غير صنعتي ،روستايي و عشايري مستقر در اين منطقه جهت افزايش
سطح امنيت زيستي و اطالع رساني فوري در صورت مشاهده عاليم بيماري
 اقدامات مرتبط با واكسیناسیون :
 اجراي عمليات واكسيناسيون رايگان جهت دام سنگين و سبک روستايي و عشايري مستقر در منطقه حفاظت شده
(شعاع سه كيلومتري) كه بيش از  50درصد دوره محافظت واكسن قبلي آنها گذشته باشد (واكسن پايه آبي بيش از
 2ماه و واكسن پايه روغني بيش از  3ماه گذشته باشد ) با رعايت مفاد زير:
 -1اجراي عمليات به صورت حلقوي و از خارج از شعاع به داخل شعاع صورت پذيرد.
 -2مدت زمان اجراي عمليات واكسيناسيون حداكثر تا  5روز از زمان تاييد باليني بيماري با رعايت اصول امنيت
زيستي و عدم مراجعه پرسنل آلوده به واحدها مي بايست صورت پذيرد.
 اطالع رساني به تمامي واحدهاي صنعتي و يا غير صنعتي مستقر در خارج از بافت روستا در شعاع منطقه حفاظت
شده كه بيش از  50درصد دوره محافظت واكسن قبلي آنها گذشته باشد (واكسن پايه آبي بيش از  2ماه و واكسن
پايه روغني بيش از  3ماه گذشته باشد ) جهت اجراي عمليات واكسيناسيون فوري با هزينه دامدار

-2-3-5-2

اقدامات متعاقب كانون در دام عشايري:

در صورت گزارش بروز رخداد تب برفکي در واحد عشايري به شرح زير با رعايت اولويت بندي اقدامات الزم مي بايست
ضمن مستند سازي صورت پذيرد.
 -1كارشناس مطلع و خبره با همراه داشتن اقالم و تجهيزات بازديد و نمونه برداري و همچنين اطالعات مورد
نياز در خصوص واحد و وضعيت فعاليت واحدهاي مستقر در شعاع سه و هفت كيلومتري در صورت استقرار
دام در منطقه قشالق ،ييالق يا ميانبند بر اساس اطالعات مندرج در سامانه  ،GISدر واحد حداكثر ظرف مدت
 24ساعت از زمان دريافت گزارش جهت بررسي صحت گزارش وارده حضور يابد.
 -2بازديد دقيق از وضعيت دامهاي درگير و تکميل پرسشنامه پيوست به صورت كامل و دقيق
 -3اخذ نمونه هاي الزم بر اساس  SOPمركز ملي تشخيص اعالمي در اين برنامه و ارسال نمونه ها با فوريت به
آزمايشگاه مورد نظر مركز ملي تشخيص
 -4اطالع رساني سريع به صورت پيامکي به رئيا اداره بيماري هاي ويروسي دفتر در صورت وجود شرايط زير:
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 بروز بيماري در واحدهاي مستقر در شهرستان هاي مرزي
 مايه كوبي واحد بين سه هفته تا سه ماه قبل از روز شروع بيماري انجام گرفته باشد و رخداد بيماري در بيش از 10
درصد دامهاي واحد باشد.
 حدت بيماري يا عاليم باليني به طور مشخصي متفاوت باشد.
 شيوع و بروز بيماري در گله به طور معنيداري متفاوت از شيوع و بروز در ساير گلههاي استان باشد.
 تلفات گله به طور معنيداري متفاوت از ساير گلهها در شهرستان باشد.
 تلفات عالوه بر دامهاي جوان در تعدادي از دامهاي بيشتر از يکسال هم رخ داده باشد.
 -5ابالغ ممنوعيت جابجايي دام به ساير مناطق به مدت  14الي  28روز با توجه به شرايط ضرورت كوچ در
صورت عدم بروز گزارش رخدادهاي جديد
تبصره :كشتار دام هاي واحد درگير در كشتارگاه ،تحت نظارت و با اخذ مجوز دامپزشکي پا از پايان كشتار
عادي با رعايت شستشو و ضد عفوني پا از كشتار ،صرفا در نزديکترين كشتارگاه مستقر در شعاع كانون مي تواند
صورت پذيرد.
 -6اطالع رساني سريع به تمامي دهياران و شوراهاي اسالمي و دامداران مستقر در شعاع منطقه حفاظت شده
(شعاع سه كيلومتري ) و منطقه رصد و پايش (شعاع هفت كيلومتري) جهت افزايش سطح هوشياري و تشديد
اقدامات امنيت زيستي
تبصره :در صورتي كه بيماري در دام عشاير در حال حركت رخ دهد ،تمامي دهياران و دامداران روستاهايي كه طي
 72ساعت قبل از اولين مورد بيماري داراي چراگاه مشترک بوده اند ،مي بايست نسبت به بروز بيماري آگاه و
اطالع رساني الزم جهت گزارش رخدادهاي احتمالي بيماري صورت پذيرد.
 -7اطالع رساني به بخش خصوصي دامپزشکي و اتحاديه دامداران جهت آگاهي رساني به ذينفعان
اقدامات ضروري در منطقه حفاظت شده (شعاع سه كیلومتري) در صورت ساكن بودن دام:
 جابجايي دام در واحدهاي غير آلوده واقع در منطقه محافظت شده با مجوز دامپزشکي و بر اساس ضوابط تعيين
شده مي تواند صورت پذيرد
 رصد و پايش تشديدي غير فعال باليني از همه مزارع داراي حيوانات حساس حداكثر ظرف مدت  48ساعت
متعاقب تاييد رخداد ،توسط همکاراني كه در واحد آلوده حضور نداشته اند و يا مسئولين فني واحدهاي صنعتي
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 28 روز پا از رخداد بيماري در واحد درگير و عدم بروز گزارشات جديد  ،در منطقه محافظت شده تمام محدوديت
ها مجددا بررسي و در صورت عدم وجود گزارشات بروز جديد محدوديت ها ملغي مي گردد .
 اقدامات ضروري در منطقه رصد و پايش (شعاع سه تا هفت كیلومتري پیرامون منطقه حفاظت
شده) در صورت ساكن بودن دام:
 جابجايي دام در واحدهاي غير آلوده واقع در منطقه رصد و پايش با مجوز دامپزشکي و بر اساس ضوابط تعيين شده
مي تواند صورت پذيرد
 رصد و پايش تشديدي غير فعال باليني از همه مزارع داراي حيوانات حساس ظرف مدت  72ساعت به طرق
مختلف از تماس تلفني و ...
 اطالع رساني به تمامي واحدهاي صنعتي ،غير صنعتي ،روستايي و عشايري مستقر در اين منطقه جهت افزايش
سطح امنيت زيستي و اطالع رساني فوري در صورت مشاهده عاليم بيماري
 اقدامات مرتبط با واكسیناسیون :
 اجراي عمليات واكسيناسيون رايگان جهت دام سنگين و سبک روستايي و عشايري مستقر در منطقه حفاظت شده
(شعاع سه كيلومتري) كه بيش از  50درصد دوره محافظت واكسن قبلي آنها گذشته باشد (واكسن پايه آبي بيش از
 2ماه و واكسن پايه روغني بيش از  3ماه گذشته باشد ) با رعايت مفاد زير:
 -1اجراي عمليات به صورت حلقوي و از خارج از شعاع به داخل شعاع صورت پذيرد.
 -2مدت زمان اجراي عمليات واكسيناسيون حداكثر تا  5روز از زمان تاييد باليني بيماري با رعايت اصول امنيت
زيستي و عدم مراجعه پرسنل آلوده به واحدها مي بايست صورت پذيرد.
 اطالع رساني به تمامي واحدهاي صنعتي و يا غير صنعتي مستقر در خارج از بافت روستا در شعاع منطقه حفاظت
شده كه بيش از  50درصد دوره محافظت واكسن قبلي آنها گذشته باشد (واكسن پايه آبي بيش از  2ماه و واكسن
پايه روغني بيش از  3ماه گذشته باشد ) جهت اجراي عمليات واكسيناسيون فوري با هزينه دامدار
 -2-3-5-3اقدامات متعاقب رخداد (كانون) تب برفكي در واحدهاي گاوداري صنعتي(
شیري /پرواري)
تمام اقدامات زير بصورت موازي براي مهار رخداد انجام مي پذيرد
 -8انجام بررسي همه جانبه رخداد 35تب برفکي ( ،اپيدميولوژي توصيفي و اپيدميولوژي تحليلي) بعنوان اولين اولويت
موازي با تمامي اقدامات پيش دستانه و اقدامات كنترل و مهار
Outbreak investigation 35
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 .Iبالفاصه پا از تماس با مالک دامداري /ناظر بهداشتي در صورت تاييد رخداد ،ضمن هماهنگي با آزمايشگاه
مركز تشخيص و يا آزمايشگاه اداره كل دامپزشکي استان،
 .iفهرست تمامي واحدهاي داراي دام حساس به تب برفکي از سامانه  GISاستخراج و گزارش ووضعيت
واكسيناسيون آنها مشخص گردد
 .iiكارشناس /كارشناسان ذيصالح با همراه داشتن اقالم و تجهيزات بازديد و نمونه برداري و همچنين
اطالعات مورد نياز در خصوص واحد و وضعيت فعاليت واحدهاي مستقر در شعاع محافظت شده و شعاع
رصد و پايش بر اساس اطالعات مندرج در سامانه  ،GISدر واحد حداكثر ظرف مدت  24ساعت از زمان
دريافت گزارش جهت بررسي صحت گزارش وارده حضور يابد.
 .iiiتکميل پرسشنامه اپيدميولوژيکي ( فرم پيوست)
 .ivهماهنگي و اخذ نمونه هاي استاندارد36بر اساس  SOPمركز ملي تشخيص ،آزمايشگاههاي مرجع و
مطالعات كاربردي اعالمي در اين برنامه و ارسال نمونه ها با فوريت به آزمايشگاه مورد نظر مركز ملي
تشخيص
 -9اطالع رساني سريع به هر طريق ممکن (پيامکي ،تلفني )..به رئيا اداره بيماري هاي ويروسي دفتر
 -10قرنطينه نمودن واحد و ابالغ پيگيري تشديد اقدامات امنيت زيستي در واحد آلوده به مديريت و مسئول فني بهداشتي
واحد
 -11اطالع رساني سريع به تمامي دامداران مستقر در شعاع منطقه حفاظت شده (شعاع سه كيلومتري ) و منطقه رصد و
پايش(شعاع هفت كيلومتري) جهت افزايش سطح هوشياري و تشديد اقدامات امنيت زيستي
 -12ممنوعيت جابجايي دام از واحد آلوده به ساير واحدها
تبصره :كشتار دام هاي واحد درگير در كشتارگاه ،تحت نظارت و با اخذ مجوز دامپزشکي پا از پايان كشتار عادي
با رعايت شتشو و ضد عفوني پا از كشتار ،صرفا در نزديکترين كشتارگاه مستقر در شعاع كانون مي تواند صورت
پذيرد.
 اطالع رساني به بخش خصوصي دامپزشکي و اتحاديه دامداران جهت آگاهي رساني به ذينفعان
اقدامات ضروري در منطقه حفاظت شده (شعاع سه كیلومتري):
 جابجايي دام در واحدهاي غير آلوده واقع در منطقه محافظت شده با مجوز دامپزشکي و بر اساس ضوابط تعيين
شده مي تواند صورت پذيرد
FMD Standard samples 36
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 رصد و پايش تشديدي غير فعال باليني از همه ,واحدهاي داراي حيوانات حساس به ويروس تب برفکي حداكثر
ظرف مدت  48ساعت متعاقب تاييد رخداد ،توسط همکاراني كه در واحد آلوده حضور نداشته اند و يا مسئولين فني
واحدهاي فوق الذكر
 بيست و هشت روز پا از بروز عاليم در آخرين دام بيمار  ،در منطقه محافظت شده تمام محدوديت ها مجددا
بررسي و در صورت عدم مشاهده دام بيمار محدوديت ها ملغي مي گردد .
 اقدامات ضروري در منطقه رصد و پايش (شعاع هفت كیلومتري پیرامون منطقه محافظت
شده):
 جابجايي دام در واحدهاي غير آلوده واقع در منطقه رصد و پايش با مجوز دامپزشکي و بر اساس ضوابط تعيين شده
مي تواند صورت پذيرد
 oدر شش ماه گذشته در واحد مبداء و مقصد بيماري تب برفکي گزارش نشده باشد
 oحداقل يکماه و حداكثر سه ماه از تاريخ واكسيناسيون بر عليه تب برفکي سپري شده باشد
 اطالع رساني به تمامي واحدهاي صنعتي ،غير صنعتي ،روستايي و عشايري مستقر در اين منطقه جهت افزايش
سطح امنيت زيستي و اطالع رساني فوري در صورت مشاهده عاليم بيماري
 اقدامات مرتبط با واكسیناسیون :
 در واحد آلوده توصيه موكد به مايهكوبي درخصوص ساير دامهاي موجود در بهاربندهاي غير آلوده توسط واكسن
هاي مؤثر (واكسيناسيون اضطراري) در صورتي كه بيش از  50درصد از زمان اعالم شده بعنوان ايمني واكسن
گذشته باشد.
 اطالع رساني به تمامي واحدهاي صنعتي و يا غير صنعتي مستقر در خارج از بافت روستا كه بيش از  50درصد
دوره محافظت واكسن قبلي آنها گذشته باشد (واكسن پايه آبي بيش از  2ماه و واكسن پايه روغني بيش از  3ماه
گذشته باشد ) جهت اجراي عمليات واكسيناسيون فوري با هزينه دامدار
 اجراي عمليات واكسيناسيون رايگان جهت دام سنگين و سبک روستايي و عشايري كه بيش از  50درصد دوره
محافظت واكسن قبلي آنها گذشته باشد (واكسن پايه آبي بيش از  2ماه و واكسن پايه روغني بيش از  3ماه گذشته
باشد )
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 2.3.6ضد عفونی جایگاهها و وسایل دامداری

ضد عفوني نمودن جايگاه و تجهيزات دامداري در كم كردن ميزان ويروس و كاهش شيوع و شدت بيماري مؤثر خواهد
بود .جهت انجام ضدعفوني مؤثر موارد ذيل ميبايست مد نظر قرار گيرد:
 پاكسازي جايگاهها و سطوح از كود و ساير آلودگيها پاكسازي از كليه مواد آلي اهم از پسمانده مواد غذايي  ،شير ،خون و ... پا از پاكسازي ،تميز نمودن با آب انجام شود و كليه مواد آلي با رعايت اصول بهداشتي به محل مناسبي حملگردد و با خاک پوشانيده شود .
 استفاده از مواد شوينده در پاكسازي با آب مي تواند انجام شود . پا از پاكسازي و شستوشوي جايگاه ،خشک شدن حائز اهميت است و پيش از آن نبايد مبادرت به ضدعفونينمود .
 مرحله نهايي ،ضدعفوني با استفاده از ماده مؤثر جهت از بين بردن ميکرو ارگانيسم ميباشد. غلظت مورد توصيه ضد عفوني رعايت شود. براي رقيق سازي ماده ضدعفوني ،از آب سنگين حاوي امالح استفاده نشود. مواد ضد عفوني رقيق شده با آب ،در سريعترين زمان ممکن استفاده شود (نگهداري آن به مدت چند روز باعثبياثر يا كم اثر شدن آن خواهد شد).
 جهت تأثيرگذاري مناسب ،معموالً بايستي ماده ضدعفوني  20الي  30دقيقه در تماس با جايگاه و تجهيزات باشد. استفاده از برخي ضدعفوني كنندههاي تجاري در رقتهاي مناسب جهت ضدعفوني آب آشاميدني دامها و يا بهصورت اسپري در محيط يا بر روي بدن دامهاي مبتال نيز از ديگر شيوه هاي توصيه شده مي باشد.
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 -انواع مواد ضد عفوني كننده مؤثر بر ويروس تب برفکي :

مواد ضدعفوني كننده مؤثر روي ويروس تب برفکي

نام ماده

غلظت

نحوه آماده سازي

الزم

مالحظات

هيپوكلريت سديم %25/5

 3ليتر سفيد كننده اين محلول ممکن است به لباس ،كفش و وسايل

(( )NaOClماده سفيدكننده %3

با  2ليتر آب پالستيکي آسيب برساند و در وسايل فلزي مقداري
مخلوط شود

خانگي)
اسيد استيک

%4

خوردگي ايجاد كند.
سركه خانگي محلول  %4اسيد استيک است .اما به عنوان

يا

ضدعفوني كننده براي مصارف عمومي مناسب نيست.

%5

تركيب پراكسي منوسولفات
پتاسيم و كلريد سديم %1

-

طبق بروشور همراه

(ويركن اس)
%4

-

كربنات سديم

هيدروكسيدسديم (%2 )NaOH

-

قدرت تخريبي كمي دارد اما براقيت رنگها و سطوح را از
بين ميبرد.
اين محلول خيلي تخريب كننده است .هنگام استفاده از
لباس پالستيکي ،عينک ايمني و دستکش استفاده كنيد.
براي مصارف عمومي مناسب نيست.
احتياط :هميشه هيدروكسيد به آب افزوده شود و هرگز آب
را روي هيدروكسيد نريزيد.
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پراكسيد هيدروژن

طبق بروشور همراه در شکل همراه با يون نقره (كلوئيد نقره) قدرت اثر بخشي
آن افزايش مييابد.

فرم تجاري

 2.3.7مقررات امنیت زیستی

به مجموعه اقداماتي گفته ميشود كه جهت كاهش احتمال بروز بيماري و انتقال عفونت از يک منطقه آلوده به منطقه ديگر
انجام مي شود .مقررات امنيت زيستي ،امري حياتي دركنترل بيماري است .در اين راستا موارد ذيل ميبايست در اولويت قرار
گيرد:
 شناسايي ميادين دام فعال و اولويتبندي آنها براساس بهينهسازي ساختار اين مراكز ،دارا بودن مسئول فني و نحوهنظارت بر ورود و خروج دام دراين ميادين و تمركز برواحدهاي اولويتدار جهت كنترل و مديريت امنيت زيستي و
نقل و انتقال دام
 آموزش مستمر اصول بهداشتي و امنيت زيستي به دامداران و بهرهبرداران ترويج و توسعه بهينه سازي اماكن دامي و ارتقاي كيفيت مديريتي و بهداشتي واحدهاي دامي ضد عفوني مستمر و مؤثرخودروها و وسايل نقليه و كنترل تردد آنها به واحدها الزام تعويض لباس  ،استفاده از لباس كار و تجهيزات فردي بهداشتي توسط كاركنان مديريت رفت و آمد و ورود و خروج به واحدها سالمت و بهداشت آب مصرفي و جلوگيري از مصرف منبع آب مشترک درمان مؤثر دامهاي مبتال و قرنطينه نمودن كامل كانونهاي بيماري -اطالع رساني و آگاهي بخشي بهرهبرداران و گزارش دهي شفاف و مستمر جهت توليد كنندگان و بهرهبرداران
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 انتشار یافتهها و نتایج2.3.8

 انتشاريافتهها و نتايج حاصل از بررسي و اقدامات كنترلي انجام پذيرفته به،مرحله پاياني بررسي همهگيري يا طغيان
مسئولين و بهرهبرداران ميباشد كه ميبايست به صورت علمي و كاربردي انجام پذيرد و كليه مفاد آن قابل دفاع و
 مستندات در، بايستي ضمن تکميل فرم ارزيابي، پا از مراجعه به واحد، در هر رخداد بيماري تب برفکي.توصيهپذير باشد
.پوشه مجزايي بايگاني شده و علل اصلي رخداد به ترتيب احتمال ثبت شود
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محور دوم :برقراری شبکه تشخیص
از آنجايي كه تشخيص سريع و صحيح تب برفکي در كنترل بيماري از جايگاه ويژهاي برخوردار است ،لذا نمونهبرداري
صحيح و پيگيري نتايج آن همواره مهم بوده است .با وجود اينکه تشخيص قطعي تب برفکي از روي عاليم باليني خصوصاً
در گاو عموماً به سادگي انجام مي شود ،ولي نمونهبرداري و تشخيص آزمايشگاهي ،در اپيدميولوژي ويروس در جمعيت دامي
كشور از جايگاه خاصي برخوردار است .بنابراين تشخيص قطعي تب برفکي غالباً توسط تشخيص باليني امکانپذير است و
تنها بيماري كه در نشخواركنندگان تشخيص تفريقي آن با تب برفکي تنها با تکيه بر نشانههاي باليني امکانپذير نميباشد
استوماتيت وزيکوالر ميباشد .لذا جهت بررسي اپيدميوسرويالنا ويروس ،با وجود سهولت در تشخيص باليني بيماري،
همواره نمونهبرداري از موارد تب برفکي انجام مي شود .خاطر نشان ميگردد مباحث مرتبط با تشخيص باليني به تفسير در
مقدمه تشريح گرديد.

 -3-1تشخيص آزمايشگاهي
بر اساس برنامه ملي كنترل تب برفکي كشور توصيه ميشود نمونهبرداريهاي بافتي به طور مستمر انجام شود و هر
استان در صورتي كه موردي از كانون تب برفکي در سه ماه گذشته را در هريک از گونه دامي از جمله گوسفند ،گاو و بز
مشاهده نکرده ،موظف است در صورت برخورد با كانون بيماري ،نسبت به نمونه برداري (در صورت امکان پذير بودن مرحله
بيماري) اقدام نمايد كه در استانهاي مرزي كشور در صورت رخداد بيماري ،بايستي حداقل ماهانه يک نمونه بافتي تب
برفکي را ارسال نمايند .استانهايي كه كانونهاي متعددي را در يک ماه مشاهده كردهاند ،ملزم به نمونهبرداري از تمام
كانونهاي همان گونه دامي نميباشند مگر اينکه رفتار غير طبيعي از بيماري مشاهده نمايند كه از جمله آنها واگيري باالي
بيست درصد ،رخداد تلفات بيش از يک رأس به علت مستقيم تب برفکي ،وجود ضايعات قلبي ،رخداد بيماري در واحدهايي
كه به طور منظم واكسيناسيون و بوستر را انجام ميدهند و شرايط امنيت زيستي در آنها رعايت ميشود (واحدهاي پرورش
دام سبک و سنگين شيري) مي باشد.
بنابراين تمام استانها در صورت رخداد بیماري بايستي حداقل از يک رخداد تب برفكي مرتبط با هر
گونه دامي نمونه برداري نمايند و حداكثر میزان مورد نیاز نمونه برداري در يک ماه حدود  30درصد از
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گزارشهاي استان (يا تعداد  10نمونه) با در نظر گرفتن توزيع جغرافیايي استان و نمونه برداري از
موارد با واگیري و تلفات باال است و در صورت ضرورت به نمونهگیري بیشتر هماهنگي با دفتر بهداشت
و مديريت بیماري دامي صورت پذيرد.

 -3-2نمونه برداري
طيفي از نمونهها از جمله اپيتليوم ،نمونه پروبنگ ،شير و درم از طريق جداسازي ويروس و يا روشهاي مولکولي قابليت
رديابي ويروس را دارند ،در حالي كه االيزا تنها جهت استفاده نمونه بافتي اپيتليوم ،مايعات وزيکولي يا كشت سلولي مناسب
است ،ولي اين روش آزمايشگاهي براي تشخيص ويروس در سرم و نمونه پروبنگ مناسب نيست.
بهترين نمونهها براي جداسازي ويروس و نشان دادن آنتي ژن ويروس ،مايع تاول و اپيتليوم روي تاول ميباشد .اگر تاول به
تازگي پاره شده باشد نيز ميتوان از اپيتليوم روي آن براي جدا سازي ويروس يا نشان دادن آنتي ژن ويروس استفاده كرد.
تامپون خاصي كه تركيبي از گليسرول و بافر فسفات به عالوه آنتيبيوتيک است در بازار براي نمونه برداري وجود دارد .از
 PBSنيز مي توان براي اين مورد استفاده كرد .اما بايد دقت كرد كه  pHآن بين  7/2الي  7/6باشد .در غير اين صورت
ويروس كشته خواهد شد.
اگر تاولها در حال بهبودي باشند و تاول تازه وجود نداشته باشد نمونهبرداري از آنها مفيد نيست .زيرا از آن نمونهها
نميتوان ويروس را جداسازي كرد .در اين حالت در نشخواركنندگان مناسبترين نمونه شامل خون كامل تنها يا خون كامل
همراه با نمونه ترشحات مري و حلق است .نمونهگيري از ترشحات و بافت مري و حلق بايد با استفاده از پروبنگ37انجام
شود .در اين حالت بايد حداقل از  5حيوان نمونه برداري كرد .پروبنگ وسيلهاي مانند يک فنجان كوچک است كه مانند لوله
معده در مري فرو برده شده و در نزديکي حلق چندين بار عقب و جلو برده ميشود ( 5-10بار) تا ترشحات و نمونه بافت
حلق و مري در آن جمع شود.
نمونه برداري از خون جهت جستجوي ويروس بيماريزا بايستي با استفاده از لوله خون هپارينه ( 0.1 – 0.2ميليگرم از
هپارين به ازاي هر ميلي ليتر از خون) يا سيتراته انجام شود و در شرايطي از دام نمونه برداري شود كه دام در فاز ويرميک و
تب دار بيماري قرار دارد كه عموماً حدود سه روز پا از مشاهده عاليم است.
37
- probang
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در حيواناتي كه تلف شدهاند ،براي جداسازي ويروس يا نشان دادن آنتيژن ويروس از نمونه ماهيچه قلب و خون كامل
ميتوان استفاده كرد .اگر دام تلف شده داراي تاول است نمونه مايعات تاول و اپيتليوم ارجحيت دارند.
در صورتي كه برداشت نمونه اپيتليوم ميسر نميباشد ،بهتر است با يک سوآپ از سطح اپيتليوم تخريش يافته يا در حالت
بهبود نمونه برداري شود و اين سوآپ داخل تامپون قرار گيرد.
چون نمونه داراي ويروس است بايد در زمان ارسال و حمل و نقل آن دقت نمود تا نشت نکند و محيط را آلوده ننمايد .در
اين زمينه مقررات بين المللي وجود دارد كه بهتر است حتي در زمان حمل و نقل نمونهها در داخل كشور نيز رعايت گردد.
براي تشخيص بيماري ميتوان از نشان دادن وجود آنتيبادي نيز استفاده كرد؛ اما در اين حالت نبايد واكسيناسيون با
واكسنهاي حاوي پروتئين غيرساختاري در دام انجام شده باشد .زيرا در غير اين صورت (استفاده از واكسن عاري از پروتئين
ساختاري) تفکيک ايمني حاصل از واكسيناسيون و عفونت غير محتمل خواهد بود .بنابراين ،در حال حاضر با توجه به بومي
بودن بيماري در كشور و انجام مايهكوبيهاي مکرر تب برفکي در دامهاي كشور ،استفاده از نمونه سرم در تشخيص بيماري
تب برفکي كمک كننده نخواهد بود و تنها جهت پايش متعاقب مايهكوبي كاربرد دارد كه در انتهاي همين فصل روش
ارزيابي ايمني ناشي از واكسن در جمعيت دامي شرح داده ميشود.
اولين مرحله براي تشخيص آزمايشگاهي يک بيماري ،تهيه نمونه است .نمونهاي كه تهيه ميشود بايد براي تشخيص آن
بيماري مناسب باشد .مقدار نمونه كافي باشد؛ براي نگهداري آن از مواد نگهدارنده مناسب استفاده شود؛ ظرف و بستهبندي
آن برچسب مناسب بخورد؛ در حداقل زمان به آزمايشگاه فرستاده شود و بستهبندي مناسب داشته باشد تا نشت نکند.
همچنين هنگام ارسال به آزمايشگاه بايد فرم مخصوصي همراه آن باشد.
در تببرفکي دو نوع نمونه مورد استفاده قرار ميگيرد:
 - 1نمونه براي تشخيص و نشان دادن آنتيژن يا اسيد نوكلئيک ويروس و جداسازي آن
 - 2نمونه براي نشان دادن آنتيبادي بيماري جهت پايش و ارزيابي متعاقب مايهكوبي
اگر در نمونهاي آنتيژن ويروس تببرفکي يا اسيد نوكلئيک آن وجود داشته باشد ،آن نمونه مثبت تلقي ميشود .بهترين
نمونه براي نشان دادن آنتيژن ويروس تببرفکي يا اسيد نوكلئيک آن ،نمونه اپيتليوم روي تاول و مايع تاول است .تا چهار
پنج روز بعد از پاره شدن تاول نيز ميتوان از اپيتليوم جراحت ،براي نشان دادن آنتيژن ويروس تببرفکي يا اسيد نوكلئيک
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آن نمونه تهيه كرد ،اما بعد از آن و با ظهور آنتيبادي در خون ،رشد ويروس تضعيف و متوقف ميشود و تهيه نمونه مفيد
نيست .مقدار اپيتليوم بايد حدقل  2سانتيمتر مربع باشد كه در تامپون خاصي جمعآوري ميشود كه تركيبي از گليسرول و
بافر فسفات است و بهتر است به آن آنتيبيوتيک اضافه شده باشد .اين تامپون در بازار موجود است .بايد دقت كرد كه pH
تامپون بين  7/2الي  7/6باشد .در غير اين صورت ممکن است ويروس از بين برود .مايع تاول را ميتوان با سرنگ
جمعآوري و به داخل تامپون تخليه كرد .اما بايد به نحو مقتضي آزمايشگاه را در جريان قرار داد تا آن را تامپون خالي فرض
نکنند.
نمونهبرداري از گاو معموالً آسانتر است و اگر تاول روي زبان باشد با پوشيدن دستکش و يا دست ميتوان تکهاي از
اپيتليوم زبان را كنده و در تامپون انداخت .در ساير موارد ممکن است براي نمونهبرداري نياز به قيچي يا پنا باشد .جهت
حفظ رفاه دام توصيه ميشود جهت جلوگيري از آزار دام قبل از تهيه نمونه از داروي آرامبخش از جمله زايالزين استفاده
شود .در هواي معمولي تامپون را ميتوان به مدت چند ساعت در بيرون از يخچال نگهداري كرد .اما در صورتي كه
نگهداري آن طوالني مدت باشد بهتر است در كنار يخ يا در يخچال نگهداري شود.
براي نشان دادن آنتيژن ويروس و تعيين سروتيپ آن ميتوان از آزمايش آنتي ژن االيزا استفاده كرد .قبالً براي اين منظور
از آزمايش تثبيت كمپلمان استفاده ميشد كه امروزه بيشتر با االيزا جايگزين شده است .زيرا حساسيت و اختصاصيت آن
بيشتر است و تحت تأثير عوامل ضد يا موافق كمپلمان قرار نميگيرد .اگر مقدار نمونه كم بود يا جواب آزمايش قابل اعتماد
نبود از آزمايش  RT-PCRيا كشت ويروس ميشود استفاده كرد.
اگر جراحات حاصل از تاولها در حال بهبودي باشند ،امکان جداسازي ويروس از آنها خيلي كم است .در اين صورت نمونه
خون تهيه ميشود تا وجود آنتيبادي عليه بيماري در سرم دام مشخص گردد كه در اين صورت با توجه به اينکه دامهاي
كشور ما مايهكوبي ميشوند ،بايد دو نمونه سرمي به فاصله دو هفته اخذ شود.
تفريق بين آنتي بادي حاصل از واكسيناسيون و بيماري در برخي از واكسنها امکانپذير ميباشد .در سالهاي اخير با
معرفي واكسنهاي خالص كه پروتئينهاي غيرساختاري ويروس در آنها موجود نيست يا مقدار آن كم است امکان جداسازي
ايمني حاصل از واكسيناسيون و آلودگي طبيعي فراهم شده است .بنابراين اگر در اين سرمها ايمني در مقابل پروتئينهاي
غير ساختاري وجود داشت ،ايمني به آلودگي طبيعي مربوط ميشود؛ در غير اين صورت ايمني مربوط به واكسن است .از
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آزمايش االيزا يا آزمايش خنثيسازي ويروس ميتوان براي تشخيص آنتيبادي استفاده كرد .جهت ارسال نمونه بايد سرم از
خون جدا و ليبل گذاري شده و در صورتي كه تا  72ساعت آينده به آزمايشگاه ارسال نميشود در فريزر منفي  20درجه
نگهداري شود.
تنها روش تأييد حامل بودن دام ،استفاده از ترشحات مري و حلق است .در دامهايي كه حامل بودن آنها مشکوک است يا
دامهايي كه زخمهاي تببرفکي آنها قديمي است ،براي جداسازي ويروس ميتوان از مايعات مري و حلق كه به وسيله
پروبنگ تهيه ميشوند ،استفاده كرد .اگر امکان تحويل اين نمونهها به آزمايشگاه در چند ساعت مقدور نباشد بايد براي
نگهداري آنها از يخ خشک يا نيتروژن مايع استفاده شود.
نمونههايي كه به آزمايشگاه فرستاده ميشوند بايد به خوبي بستهبندي شوند تا در طول راه نشت نکنند و باعث آلودگي
نشوند .اين بستهها بايد حداقل دو اليه ضد آب داشته باشند .همراه با نمونه بايد فرم نمونه نيز تکميل و ارسال شود .فرم
نمونه در نامه ارسالي به مركز ملي تشخيص ،پيوست و رونوشت نامه ارسال نمونه به دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي
دامي ارسال مي گردد.
يکي از روشهاي تشخيص آزمايشگاهي شامل جداسازي ويروس از ضايعات در بافت زبان ،پاها ،نوار تاجي سم با استفاده از
كشت ويروس است كه در اين صورت نمونه برداري بايد با اصول آسپتيک انجام شود .در صورت لزوم به كشت ويروس
جهت تشخيص يا كارهاي تحقيقاتي از سلولهاي اوليه تيروئيد گوساله ،سلولهاي كليه گوساله ،بره و خوک و يا الين
سلولي كليه بچه همستر ) (BHKاستفاده ميشود .در صورت مشاهده اثر سيتوپاتيک نمونه كشت شده را با االيزا ،تثبيت
كمپلمان يا  RT_PCRمورد تأييد قرار مي دهيم .معموالً عوارض سيتوپاتيک بعد از  48ساعت در كشت مشاهده ميشود.
در صورت عدم مشاهده اثر سيتوپاتيک در كشت اول 2 – 5 ،پاساژ سلولي ديگر انجام ميشود تا  100درصد اثر سيتوپاتيک
مشاهده شود.
در صورت استفاده از روشهاي سرولوژيک براي تشخيص آنتي بادي غير ساختاري ) ،(NSPپروتئينهاي ،3CC ،3C ،3C
 3CCCيا  3Cمورد عيارسنجي قرار ميگيرد كه در كيتهاي آزمايشگاهي تجاري اغلب  3CCCرديابي مي شود.
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در حال حاضر تنها روش تأيید آزمايشگاهي تب برفكي در كشور ،استفاده از روشهاي تشخیص
آنتيژنیک است وتستهاي سرولوژيک از جمله االيزا تنها براي ارزيابي ايمني متعاقب مايهكوبي
كاربرد دارد.

 -3-3تعيين توالي ژنومي (سکانسينگ)
اپيدميولوژي مولکولي تب برفکي بر اساس مقايسه تفاوت ژنتيکي بين ويروسهاي موجود و ويروسهاي قبلي در كشور
يا منطقه ميباشد .با مطالعاتي از اين دست ،روند حركت ويروس و ايجاد سويههاي جديد امکانپذير است .پا از تعيين
توالي و ترسيم درخت فيلوژنيک ،محل قرار گيري ويروس ،نشان دهنده ميزان قرابت توالي ژنتيکي  VP1ويروس جدا شده
با ساير ويروسهاي تب برفکي موجود ميباشد .پايش توالي ژنومي ويروسهاي تب برفکي در حال گردش در كشور ،يکي
از اقداماتي است كه بايد به طور منظم انجام و نتايج آن هر ماه توسط مركز ملي تشخيص به دفتر بهداشت و مديريت
بيماريهاي دامي ارسال گردد.
ماهانه بين  10تا  20ويروس در گردش كشور با توجه به توزيع جغرافيايي و تنوع گونهاي ،تعيين توالي ميشود .بدين
منظور ،استانها با توجه به شاخصهاي زير نسبت به پيشنهاد نمونه اقدام و انتخاب و تأييد نهايي به عهده دفتر بهداشت و
مديريت بيماريهاي دامي خواهد بود .در صورت عدم ارائه پيشنهاد توسط استانها ،مركز ملي تشخيص از بين نمونههاي
ارسالي با در نظر گرفتن توزيع جغرافيايي و تنوع سويههاي آن ماه اقدام به تعيين توالي مينمايد.
استان هايي كه درخواست انجام تعيين توالي و مشخص كردن تحت سويه ويروس از نمونه ارسالي را دارند ،با مشاهده
حداقل يکي از شاخصهاي زير ،در فرم ارسال نمونه نسبت به پيشنهاد اقدام نمايند:
 -1مايه كوبي واحد بين سه هفته تا سه ماه قبل از روز شروع بيماري انجام گرفته باشد و رخداد بيماري در بيش از 10
درصد واحد؛
 -2حدت بيماري يا عاليم باليني به طور مشخصي متفاوت باشد؛
 -3شيوع و بروز بيماري در گله به طور معنيداري متفاوت از شيوع و بروز در ساير گلههاي استان باشد؛
 -4تلفات گله به طور معنيداري متفاوت از ساير گلهها در شهرستان باشد؛
 -5تلفات عالوه بر دامهاي جوان در تعدادي از دامهاي بيشتر از يکسال هم رخ داده باشد؛
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 -6رخداد بيماري در واحدهاي صنعتي با برنامه مايهكوبي منظم و دقيق با رعايت امنيت زيستي مناسب.

 -3-4ارسال نمونه به آزمايشگاه هاي مرجع بين المللي
هر ساله بر اساس شرايط رخداد بيماري در كشور حدود  20تا  30نمونه از موارد سکانا شده تب برفکي كشور با توجه
به غالبيت سويهها و پراكنش جغرافيايي به آزمايشگاههاي بينالمللي تب برفکي ارسال ميگردد .در اين بين سعي خواهد شد
نمونههاي ارسال شده از مواردي انتخاب شود كه علي رغم مايهكوبي ،واگيري و تلفات بااليي داشتهاند .انتخاب نمونهها طي
هماهنگي بين دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي و مركز ملي تشخيص انجام ميشود .روش بسته بندي و ارسال
نمونهها بر اساس قوانين بين المللي  1ميباشد و ضمن انجام سکانسينگ ،نسبت به انجام  R-valueنيز اقدام ميشود.

 -3-5آزمايش مچينگ و R-value
پيشنهاد انجام آزمون بررسي انطباق سوي هاي موجود در واكسن مصرفي با سويه ويروس تب برفکي در حال گردش
در فيلد ،زماني انجام ميگردد كه كارآيي واكسن مصرفي در مقابله با بيماري مورد سؤال قرار گيرد .طبق نظر دفتر بهداشت
و مديريت بيماريهاي دامي ،پيشنهاد نمونه هاي مورد نظر جهت اين موضوع ،فقط از طرف دفتر و با ارائه مشکل پيش
آمده در فيلد از جانب ادارات كل دامپزشکي استانها انجام ميگردد.
تست راه اندازي شده جهت مچينگ واكسن و ويروس در حال گردش در مركز ملي تشخيص ،مطابق با آزمايشگاه رفرانا
بوده و با استفاده از روش نوتراليزاسيون دوبعدي ويروس ميباشد .براي اين منظور ،تمامي شركتهاي توليد كننده و وارد
كننده واكسن موظف ميباشند از طريق دفتر امور دارو و درمان نسبت به ارسال موارد ذيل در زمان تمديد مجوز يا ثبت
واكسن به مركز ملي تشخيص اقدام نمايند.
 .1ويروس موجود در واكسن به صورت زنده و مجزا يا اعالم تيتر همولوگ سويه مذبور
 .2آنتي سرم مرجع هر يک از سويههاي واكسن
در همين راستا ،تمامي شركتهاي توليد كننده موظف خواهند بود اسناد مربوط به مچينگ سويههاي واكسن با سويههاي
در گردش كشور در يک سال اخير را به دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي ارائه نمايند .در صورتي كه به هر دليلي

103

از جمله حفظ فنآوري شركت ،امکان تحويل نمونههاي فوق به مركز ملي تشخيص نباشد ،توانائي ايجاد ايمني واكسن با
سويههاي در گردش كشور در زمان ثبت واكسن بايد توسط آزمايشگاههاي مرجع بين المللي امکانپذير باشد.

 -3-6آزمايشگاههاي همکار
با توجه به اينکه بيماري تب برفکي يک بيماري استراتژيک در كشور ميباشد ،روندهاي مرتبط با آن تنها بايستي توسط
آزمايشگاههاي معتبر انجام گرفته و اجراي هرگونه اقدام تشخيصي اعم از ارزيابي متعاقب مايهكوبي يا تشخيصهاي
آنتيژنيک يا سکانسينگ توسط مراكز آموزشي و دانشگاهي و آزمايشگاههاي بخش خصوصي غير قانوني ميباشد .مركز
ملي تشخيص به منظور ايجاد توانايي انجام تستهاي اوليه تشخيص بيماري تب برفکي و جهت جلوگيري از ارسال نمونه
به اين مركز و صرفهجويي زماني با نظر دفتر مديريت بهداشت و مبارزه با بيماريهاي دامي ،اقدام به راه اندازي وانتقال دانش
فني به آزمايشگاه مركزي ادارات كل دامپزشکي برخي استانها نموده است .انتخاب آزمايشگاههاي همکار بر اساس وجود
توانمنديهاي سخت افزاري و نرم افزاري و با توجه به جغرافياي كشوري انجام گرديده است.
آزمايشگاههاي همکار مركز ملي تشخيص سازمان دامپزشکي به شرح ذيل ميباشند:
آزمايشگاه مركزي اداره كل دامپزشکي استان فارس
آزمايشگاه مركزي اداره كل دامپزشکي استان خراسان رضوي
آزمايشگاه مركزي اداره كل دامپزشکي استان سيستان و بلوچستان
آزمايشگاه مركزي اداره كل دامپزشکي استان آذربايجان غربي
آزمايشگاه مركزي اداره كل دامپزشکي استان كرمان
الزم به توضيح ميباشد كليه آزمايشگاههاي همکار تب برفکي از روش و مواد و كيتهاي يکساني جهت امر تشخيص
استفاده ميكنند و هر سال در پورتال مركز ملي تشخيص بهروز رساني خواهد شد.

 -3-7مانيتورينگ متعاقب مايهكوبي )(PVM
يکي از تستهاي آزمايشگاهي كه تعيين كننده كيفيت واكسن تب برفکي در دام خواهد بود و از ارزش بسياري
برخوردار است ،مانيتورينگ متعاقب مصرف واكسن در دام ميباشد .موارد مرتبط با اين سر فصل در فصل پنجم در خصوص
ارزيابي و نظارت تشريح مي گردد.
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محور سوم :اقدامات کنترلی

 -4-1واكسيناسيون
-4-1-1

مقدمه

برنامههاي كنترل و مديريت بيماريهاي عفوني مسري از جمله بيماري تب برفکي بر پايه سه اصل استوار است:
 .1ارتقاي سطح ايمني دامها با اقدامات مختلف از جمله ايمن سازي دامها با واكسيناسيون
 .2جداسازي يا همان قرنطينه دام بيمار از دام سالم در سطوح مختلف (با هدف حذف رابطه ويروس و دام حساس)
 .3رعايت مسائل امنيت زيستي (نامساعد كردن شرايط براي بقاي ويروس و از بين بردن عامل بيماري)
عدم شناخت و توجه كافي به هر يک از اين سه اصل سبب ميشود كه برنامه كنترل و مديريت بيماري با چالش و حتي
شکست روبرو شود.

واكسيناسيون يکي از مؤثرترين ابزارها در كنترل بيماريهاي عفوني است .براي اين امر به يک واكسن مناسب نياز است.
واكسن خوب بايستي با تحريک سيستمهاي ايمني ذاتي و اكتسابي سبب ايجاد ايمني طوالني در برابر پاتوژن هدف بشود.
آنچه از يک واكسن مطلوب انتظار است؛ پيشگيري از بيماري و جلوگيري از انتقال عفونت است.
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واكسن هنگامي كه با كيفيت و تركيب مناسب مورد استفاده قرار گيرد ،يکي از ابزارهاي اصلي ثابت شده براي مديريت بهتر
يا حذف بيماري تب برفکي ميباشد .ضروري است كه اطالعات به روز در مورد سويههاي در حال گردش ويروس در هر
منطقه جغرافيايي به منظور انتخاب سويههاي مناسب واكسن ،جمعآوري شود.
هزينه واكسن و واكسيناسيون بيش از  90درصد كل هزينه كنترل تب برفکي را تشکيل ميدهد .بنابراين ،طراحي و ارزيابي
كارآيي واكسن و واكسيناسيون براي متقاعد كردن تصميم گيران و از جمله مهمترين آنها يعني دامداران براي انجام و تداوم
جدي واكسيناسيون ،امري ضروري است.
اقدامات الزم براي ريشه كني يا كنترل بيماري تب برفکي ،طي سالهاي متمادي در مناطق مختلف وجود داشتهاند و مورد
حمايت سازمان جهاني بهداشت دام بوده است كه مسئوليت آن شناسايي برنامههاي كنترلي ملي و وضعيت كشورها از نظر
بيماري تب برفکي ميباشد تا خطرات ناشي از شيوع مجدد تب برفکي مديريت شوند .در سال  2012راهبرد جهاني كنترل
تب برفکي توسط  FAOو  OIEاعالم شد و شامل مسير كنترل مداوم تب برفکي ( )PCP-FMDميباشد كه اصول كاربرد
روشهاي كنترلي را به صورت مرحله به مرحله توضيح ميدهد .عملکرد خدمات دامپزشکي  OIEبه كشورها كمک ميكند
ساختارهاي ضروري براي اجراي برنامههاي خود را پايش كنند .واكسيناسيون ،يک جز مهم از برنامههاست كه هدف آن
كاهش تأثيرات بيماري تب برفکي و مسدود كردن گردش ويروس تب برفکي به منظور تثبيت و حفظ پاک بودن از اين
بيماري است.
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انتخاب و موفقيتآميز بودن واكسن و روشهاي واكسيناسيون مناسب ،تحت تأثير بسياري از عوامل پويا از جمله عوامل
ذيل مي باشد:
 -1تنوع ويروسهايي كه بايد كنترل شوند؛
 -2ويژگيهاي عملکردي و ناپايداري واكسنها؛
 -3طيف گونههاي حساس دامي و سيستمهاي پرورش؛
 -4اهداف واكسيناسيون؛
 -5ماهيت كوتاه مدت ايمني ناشي از واكسيناسيون؛
 -6طراحي و كاربرد برنامههاي واكسيناسيون.
عالوه بر اين ،در صورتي كه ساير روشهاي كنترلي مکمل ،در حمايت از واكسيناسيون انجام نشوند ،واكسيناسيون موفق
نخواهد بود .بنابراين ،كل فرآيند انتخاب واكسن و واكسيناسيون بايد پيوسته پايش و ارزيابي شود تا از تضمين اهداف
واكسيناسيون اطمينان حاصل شده و به كنترل پايدار بيماري تب برفکي كمک كند .واكسيناسيون بر عليه يک بيماري
عفوني مثل تب برفکي ميتواند اهداف متعددي داشته باشد.
الف) براي كاهش تعداد دامهايي كه نشانههاي باليني را پا از آلوده شدن نشان ميدهند و بنابراين زيانهاي اقتصادي
بيماري ( مثل تلفات دامهاي جوان ،كاهش توليد شير ،و قدرت باركشي) محدود گردد .
ب) كاهش مداوم يا انسداد گردش ويروس تب برفکي ،كه در اين حالت نسبت تعداد دامهاي واكسينه شده بايد به اندازه
كافي باال باشد تا زنجيره انتقال ويروس در جمعيت هدف كاهش يابد.
به اين ترتيب ،ممکن است هدف واكسيناسيون يک بخش دامي خاص باشد مثالً گاوهاي شيري يا خوک كه در نتيجه وقوع
بيماري آسيب زيادي ميبينند يا ممکن است هدف از واكسيناسيون ،مشاغلي باشد كه گونههاي حساس را به تعداد زياد
نگهداري ميكنند يا مرتب دامهايشان را خريد و فروش ميكنند و به اين ترتيب به بقا و گسترش ويروس كمک ميكنند .از
واكسيناسيون بايد به عنوان بخشي از يک روش كنترلي گستردهتر نظير شناسايي و كنترل شيوع بيماري ،كنترل جابهجايي
دامها و محصوالت دامي و مراقبت استفاده شود .كنترل تب برفکي يک فرآيند دراز مدت است ،اما با موفقيت در كشورها و
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قارههاي مختلف در طي سالهاي زياد انجام شده است .در مورد مرحلهبندي و اجراي رويکردهاي مختلف كنترل تب
برفکي به صورت مسير كنترل مداوم تب برفکي ،يک راهنما تنظيم شده است.
سيستم تحويل ميتواند به عنوان توالي اتفاقاتي تعريف شود كه منجر به توزيع واكسن به واكسيناتور شود كه قرار است آن
را به دامهاي هدف تجويز كنند .سيستم توزيع و تحويل بايد تضمين كند كه نسبت بااليي از جمعيت دامي واجد شرايط
واكسيناسيون عمالً با يک واكسن مؤثر واكسينه ميشوند .
برنامه واكسيناسيون ،عبارت است از زمانبندي واكسيناسيون و واكسيناسيون مجدد در ارتباط با سن و گونه دامها ،سابقه
واكسيناسيون آنها ،خطر عفونت ،فصل و ساير عوامل ،كه همگي آنها بر اساس شرايط حاكم بر پرورش و الگوي تب برفکي
و همچنين هدف از برنامه كنترل تب برفکي تغيير ميكند.
به نسبت دامهاي واجد شرايطي كه در عمل واكسينه ميشوند ،پوشش واكسن گفته ميشود و ميتوان آن را پايش كرد و از
آن به عنوان شاخص عملکرد سيستم توزيع و تحويل واكسن استفاده كرد .پوشش واكسن مورد نياز براي كنترل تب برفکي
به سرعت انتشار ويروس بستگي دارد كه در واقع به روش نگهداري و جابهجايي دامها و ساير عوامل خطرآفرين مربوط به
انتشار غير مستقيم ويروس وابسته است .از اطالعات مربوط به پوشش واكسن براي اهداف متنوعي استفاده ميشود كه
عبارتند از  :پايش عملکرد خدمات ايمن كردن (واكسيناسيون) در سطوح محلي ،ملي و بين المللي ،هدايت اقدامات انجام
شده براي كنترل بيماري و شناسايي نواحياي كه عملکرد سيستم تحويل واكسن ضعيف است و به بودجه و توجه بيشتري
نياز دارد .پوشش خوب واكسن نشان ميدهد كه سيستم توزيع خوب كار ميكند .براي اندازهگيري و محاسبه پوشش واكسن
بايد دادههاي مناسب جمعآوري شود و در حالت ايده آل يک سيستم رديابي اجرا شود ،به نحوي كه بچهاي واكسن از مركز
تا مراكز محلي و نهايتاً تا واكسيناتورها پيگيري شوند.
ساير ابعاد مهم واكسيناسيون شامل موارد زير است:
الف) نياز به تصميمگيري در مورد اينکه آيا مي توان بخشي يا تمام عمليات واكسيناسيون را به دامداران واگذار كرد يا نه؟
اگر پاسخ مثبت است چه طور مي توان بر روي آن نظارت كرد؟
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ب ) آموزش روشهاي مناسب مراقبت از واكسن و تجويز آن ،چه گلهها و دامهايي واكسينه شدهاند و انجام اقدامات امنيت
زيستي در هنگام جابهجا شدن بين گلهها و روستاها
-4-1-2

عوامل اصلي مؤثر در سطح ايمني ايجاد شده و انتخاب واكسن

يک يا چند سروتيپ و سويه از سروتيپها و سويههاي متنوع ويروس تب برفکي را ميتوان در واكسنهاي تب برفکي
گنجانيد و كيفيت واكسنها مي تواند بسيار متفاوت باشند .انتخاب يک واكسن از نظر كيفيت و تركيب سويهها ،پيش نياز
برنامه واكسيناسيون موفق ميباشد كه بدون آن تمام تالشها راه به جايي نخواهد برد .مقامات مسئول در كشورهاي
مختلف رويکردهاي متنوعي را براي تضمين كيفيت واكسنها به وجود آوردهاند .اين دستگاههاي مسئول از نظر تأكيد بر
كنترل فرآيند توليد و آزمايش فرآورده نهايي ،با هم متفاوتند گرچه هدف نهايي آنها يکي است.
واكسنها بايد در صورت امکان مطابق با  GMPتوليد شوند .با اين حال ،از آنجايي كه  GMPتوسط توليدكنندگان به
صورت جهاني استفاده نميشود و به صورت رضايتبخش قانونمند نشده است يا حتي توسط مقامات مسئول ملي الزامي
تلقي نميشود ،توصيه ميشود كه در غياب سيستمهاي  GMPقابل اطمينان ،توليد و آزمايش واكسنهاي تب برفکي بايد
طبق استانداردهاي ( 1.1.6–OIEاصول توليد واكسن هاي دامپزشکي) و ( 2.1.5واكسن تب برفکي) دستورالعمل تستهاي
تشخيصي و واكسن هاي  OIEبراي حيوانات خشکي زي و استانداردهاي ملي مربوطه شامل الزامات فارماكوپه انجام شود.
انتخاب سويه واكسن بايد بر مبناي دانش خطرات ناشي از تجارت ويروسهايي كه به صورت منطقهاي در گردش هستند،
باشد و در صورتي كه ويروسهاي در گردش به صورت ملي مشخص نشده باشند ،بايد با آزمايشگاههاي مرجع منطقهاي و
بين المللي مشورت شود .جمعآوري منظم ويروسهاي در گردش و تحويل آنها به آزمايشگاههاي مرجع ،قطعيترين
اطالعات را فراهم خواهد كرد .با فرض اينکه سويههاي واكسن به درستي انتخاب شدند ،كيفيت واكسن بايد پايش شود.
واكسن مطلوب طيف گستردهاي از محافظت را در برابر خطرات متعدد ايجاد ميكند .ميزان تنوع آنتي ژنيک براي بعضي از
سروتيپها بسيار متفاوت از ساير سروتيپها مي باشد .اين كه آيا يک سطح محافظت كننده از ايمني ايجاد ميشود يا نه ،به
سه متغير مستقل اصلي بستگي خواهد داشت كه عبارتند از:
 .1تطابق آنتي ژنيک بين سويه واكسن و سويه فيلد
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 .2قدرت واكسن
 .3روش واكسيناسيون

به عنوان مثال؛ ممکن است يک واكسن بسيار قوي بعد از تنها تزريق يک دوز ،بر عليه طيف وسيعي از سويههاي متفاوت
(واگرا) محافظت متقاطع و ايمني نسبتاً دراز مدت ايجاد كند .در مقايسه واكسني با قدرت كم ،يک محافظت محدود از نظر
آنتي ژنيکي و كوتاه مدت ايجاد خواهد كرد ،اما اگر يک نوبت واكسيناسيون ديگر يک ماه بعد از اولين دوز انجام شود،
افزايش پادتنها به محافظت وسيعتر و طوالنيتر كمک خواهد كرد .ممکن است كه شدت چالش بسته به سيستم پرورش و
تراكم دامهاي حساس نيز تغيير كند.
 -4-1-2-1تطابق آنتي ژنيک واكسن با سويۀ در

گردش38

تطابق آنتي ژنيک سويههاي واكسن با سويههاي در گردش ،ركن اصلي در انتخاب واكسن ميباشد .اين تطابق بايد
بيشترين همپوشاني را داشته باشد؛ در صورتي كه اين تطابق به صورت مناسب رعايت نشود ،حتي با رعايت دو اصل ديگر
در انتخاب واكسن ،ايمني ايجاد شده با چالش روبرو مي شود.
38

vaccine matching
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الزم به ذكر است بايستي همواره نسبت به بررسي سويههاي در گردش اقدام نمود تا در صورت ورود سويه جديد و يا ايجاد
موتاسيونهاي عمده ( )shiftو توليد سويه جديد كه تطابق آنتي ژنيک با سويه واكسن نداشت ،نسبت به اصالح سويههاي
واكسن اقدام كرد .براي اين منظور در سال دو بار نسبت به نمونه گيري و انجام آزمايشات  R-VALUEاقدام خواهد شد
كه ترجيحاً يک بار آن بايد در آزمايشگاههاي مرجع انجام شود.
-4-1-2-1-1

سروتيپ هاي ويروس

ويروس تب برفکي از جنا آفتوويروس و خانواده پيکورنا ويريده بوده و داراي  7سروتيپ شامل سروتيپهاي C ،O،A
 SAT3 ،SAT2 ،SAT1 ،Asia1 ،ميباشد .سروتيپهاي يک ويروس ممکن است از نظر خصوصيات ظاهري و كشت،
تفاوتي با هم نداشته باشند ،ولي از نظر سرولوژي و ايمني زايي (يعني نوع آنتي بادي كه در بدن دام توليد ميكنند) با هم
تفاوت دارند و با تستهاي سرمي ميتوان آنها را از هم تشخيص داد .به عبارت ديگر ،ايمني در مقابل يک سروتيپ نسبت
به سروتيب ديگر متفاوت است و اگر دامي در مقابل يک سروتيپ ايمني داشته باشد باعث ايمني در مقابل سروتيپهاي
ديگر آن ويروس نمي شود .نکته جالب توجه ديگري كه درباره ويروس تب برفکي وجود دارد آن است كه در داخل خود
سروتيپها ،سويه هايي وجود دارند كه گاهي ايمني متقاطع آنها با همديگر بسيار كم است .يعني ايمني در مقابل يک سويه
باعث ايمني در مقابل سويه ديگر از همان سروتيپ نميگردد .بنابراين در گذشته سويههاي مختلف يک سروتيپ را در داخل
تحت تيپهاي مختلف قرار ميدادند كه اكنون اين روش منسوخ شده است .با اين همه تقسيم بنديهاي گذشته و
سويههاي قديمي كه در داخل تحت تيپها قرار داده شدهاند هنوز باقي هستند و مورد استفاده قرار ميگيرند .تب برفکي
بيماري بسيار واگير در حيوانات زوج سم ميباشد كه اولين بار در قرن شانزدهم ميالدي شرح داده شد و اولين حيوان آلوده
به ويروس شناسايي گرديد .همهگيريهاي اخير تب برفکي در كشورهاي مختلف توسعه يافته و هزينههاي اقتصادي قابل
توجهي را در سرتاسر دنيا به دولتها تحميل كرده است .از  12پروتئين كه ژن آن در ژن ويروس وجود دارد  4پروتئين در
تشکيل كپسيد (پوشش پروتئيني) ويروس نقش دارند كه به آنها پروتئينهاي ساختاري گفته ميشود 8 .پروتئين ديگر كه
در ساختار پوشش پروتئيني شركت نميكنند و شامل آنزيمهاي مورد نياز براي تکثير و همانندسازي ويروسي است،
پروتئينهاي غير ساختاري ناميده ميشوند 4 .مولکول پروتئين كه كپسيد از آنها ساخته مي شود با نام پروتئينهاي
ويروسي شماره  1الي  VP1 ( 4تا  ) VP4نامگذاري ميشوند .خاصيت ايمنيزايي ويروس تب برفکي بيشتر مربوط به
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پروتئين شماره  1است كه بزرگتر بوده و در سطح كپسيد قرار دارد .از طرف ديگر پروتئين شماره  4كه كوچکتر از بقيه
مولکولهاست به طرف مركز ويروس تمايل دارد و خاصيت ايمنيزايي كمتري دارد.

امروزه براي طبقهبندي ويروسهاي تب برفکي اغلب از توالي نوكلئوتيدهاي اسيد ريبونوكلئيک ويروس به خصوص توالي
آنها در ژن پروتئين ويروسي شماره  )VP1( 1استفاده مي شود و اگر چه ارتباط بين اختالفات ژنتيکي و آنتي ژني كامالً
مشخص نيست با اين همه استفاده از اين تکنيک باعث ايجاد شجرهنامههاي ژنتيکي شده است كه ارتباط بين سويهها و
تيرههاي ژنتيکي ويروس را نشان ميدهد .بر اين اساس مشخص شده است كه از نظر توالي نوكلئوتيدها در ژن پروتئين
ويروسي شماره  ، 1سروتيپها حدود  30الي  50درصد با هم اختالف دارند و از اين نظر در تيره ژنتيکي متفاوت قرار
ميگيرند .اين مطالعات همچنين نشان ميدهد كه ميتوان سويههاي متعلق به هر يک از سروتيپها را از نظر توالي
نوكلئوتيدي مقايسه كرد و آنها را به ژنوتيپهاي مختلف تقسيم نمود .در همين رابطه مشخص شده است كه وقتي اختالف
بين نوكلئوتيدها در يک سروتيپ به  15الي  20درصد ميرسد تيپهاي جغرافيايي به وجود ميآيند .همچنين نشان داده
شده است كه توالي نوكلئوتيدي ژن تب برفکي ميتواند هر ساله  1درصد تغيير يابد .به عبارت ديگر ،هر  15سال يک تيپ
جغرافيايي و هر  30الي  50سال يک سروتيپ جديد ميتواند ايجاد شود .در زير به صورت مختصر خصوصيات چند سال
پيش آمده است:
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ميزان جهش پروتئين كد كننده سکاناهاي سويههاي جدا شده بين سالهاي  1932تا  2007ميالدي
 1/46 × 10 3جايگزيني/سايت/سال تخمين زده شده است .مقاديري شبيه ساير  RNAويروسها ميباشد .بيشترين اجداد
غالب رشد يافته اخير به  481سال قبل (اوايل قرن 16ميالدي) باز ميگردد .سپا اجداد به دو شاخه منشعب شده و پا از
آن نسخه رايج آسيايي اروپايي و جنوب آفريقا گسترش يافت SAT1 .در  397سال قبل منشعب شد و در ادامه  SAT2در
 396سال قبل و به ترتيب  147( Aسال قبل)  121( O،سال قبل)  89( Asia1 ،سال قبل)  86( C ،سال قبل) و SAT3
( 83سال قبل) منشعب شدند.
 -4-1-2-1-1-1سروتیپ O

از نظر آنتيژني براي آن  10تا  11تحت تيپ تعيين كردهاند .با وجود اين نشان داده شده است كه تنوع ژنتيکي در اين
سروتيپ آن چنان كه قبال فکر ميكردند ،نيست و چند سوش محدود واكسن ميتواند در مقابل ويروسهاي مختلفي ايمني
ايجاد كند .با اين همه تنوع ژنتيکي اين سروتيپ زياد است و در داخل آن تيرههاي مختلف ويروس را ميتوان تشخيص داد.
اين سويه در خوک سازگار شده و نشان داده شده است كه تحت تيپهاي ژنتيکي متفاوت ،شيوع جغرافيايي خاصي دارند
مثالً بيشتر ويروسهاي متعلق به سروتيپ  Oكه در دهه  1970و  1980ميالدي در همهگيريهاي اروپا جدا شدهاند با
سويه  O1كه در واكسن استفاده ميشد ،قرابت داشتند؛ اما سويههاي ويروس كه در سال  1981در اتريش و در سال 1982
در آلمان غربي از خوک جدا شدند ،قرابتي با سويه  O1نداشتند و مشابه سويههاي شايع در چين و هنگكنگ بودند و تيپ
جغرافيايي ( )Knowles & samuelنام گرفتند.
در شکل  2شجرهنامه ژنتيکي تيرههاي سروتيپ  oكه هر يک در محدوده جغرافيايي خاصي شايع هستند و تيپ جغرافيايي
مربوطه را ايجاد ميكنند ،نشان داده شده است.
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 -4-1-2-1-1-2سروتیپ A

سروتيپ  Aبيشترين تنوع آنتيژني و ژنتيکي را در مقايسه با ساير سروتيپها دارد و تا اوايل دهه  1970ميالدي 32
تحت تيپ از آن شناسايي شده بود .با اين همه ،توالي نوكلئوتيدي پروتئين ويروسي شماره  1در  300ويروس متعلق به اين
تيپ كه از نقاط مختلف جهان جمعآوري شده بود ،نشان داد كه آنها را ميتوان به طور كلي به سه نقطه جغرافيايي مختلف
با ژنوتيپ مختلف تقسيم نمود :ژنوتيپ اروپا و آمريکاي جنوبي ،ژنوتيپ آسيا و ژنوتيپ آفريقا
اين طبقه بندي در شجرهنامه شکل  3نشان داده شده است:
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 -4-1-2-1-1-3سروتيپ Asia1

تنوع ويروس هاي متعلق به اين سروتيپ كم است و تنها سه تحت تيپ در آن ديده شده است كه بعضي مطالعات انجام
شده همه آنها را در يک تيپ جغرافيايي جاي داده است .اين سروتيپ از چندي قبل ،از شبه قاره هند خارج و به پاكستان،
ايران و تركيه گسترش مي يابد.

115

 -4-1-2-1-1-4سروتيپ

c

اين تيپ ،انتشار محدودي دارد و همهگيريهاي حاصل از آن كاهش يافته است .اين سروتيپ تاكنون در ايران ديده
نشده است .هنگام توليد واكسن و اجراي برنامههاي واكسيناسيون ،سويهها و سروتيپها اهميت خاصي پيدا مي كنند و براي
ايجاد ايمني مناسب ،واكسن بايد حاوي همان سروتيپهايي باشد كه در محل شايع ميباشند .سويههاي موجود در واكسن
نيز بايد همان سويه شايع در محل يا سويهاي كه قرابت آنتيژني نزديک به آن دارد ،باشد.
از سروتيپ استاندارد ويروس تب برفکي ،تيپ هاي  Oو  Aتقريباً در همه كشورهايي كه بيماري وجود دارد ديده مي شود.
تيپ (سروتيپ)  SAT2و  SAT3به آفريقا محدود مي شود و تيپ  Asia1مخصوص آسيا است .تيپ  SAT1اگرچه
مخصوص آفريقا است ولي گاهي از مرزهاي آن ميگذرد و وارد آسيا ميشود .با اين همه ،اين تيپ در آسيا دوامي ندارد و
بعد از مدت كوتاهي خود به خود ريشهكن ميگردد .به طور كلي موارد وقوع بيماري در اثر سروتيپ  Aو Oبيشتر از ساير
سروتيپها است .عامل بيشتر همهگيريهاي بيماري تب برفکي در جهان سروتيپ  Oميباشد و سروتيپ  Aدر مقام دوم
قرار مي گيرد.
-4-1-2-1-1-5

تحت سويه GVII

تحت سويه جديد ويروس تب برفکي حدوداً در آبان ماه  1394براي اولين بار متعاقب افزايش تعداد كانونهاي بيماري
در منطقه شمال غرب كشور و از دامهاي مبتالي استان آذربايجان غربي جداسازي گرديد .در اثر تردد و جابهجايي دامها در
بين استانها بيماري گسترش يافته و موارد بعدي از استانهاي قم و اصفهان گزارش گرديد كه طي چند ماه به جز معدود
استانهاي شرقي گزارشات درگيري با تحت سويه جديد از ساير استانها نيز اعالم گرديد .اگر چه روند گسترش اين تحت
سويه دركشور بسيار سريع بود ،ليکن با توجه به شرايط حاكم بر تحت سويه  A05در منطقه ،مجدداً جدا شدن اين تحت
سويه نسبت به سويه  A-GVIIمشهودتر شد ،به طوري كه در اوايل سال  1396بيشتر جداييهاي سويه  Aناشي از تحت
سويه  A05بودند.
 -2-2-1-4پوتنسي يا قدرت واكسن ()Vaccine potency

بايد نشان داده شود كه هر سويه واكسن ،قدرت مورد نياز را دارا ميباشد ،چون بعضي سويهها نسبت به ساير سويهها
ايمونولوژيکتر ( ايمنيزاتر ) هستند .قدرت واكسن در دامهاي واكسينه شده با آزمايش چالشي دامها با ويروسهاي زنده
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مرجع تب برفکي كه توسط آزمايشگاه مرجع جهاني يا ساير آزمايشگاههاي مرجع  FAO/OIEتوزيع ميشوند ،مورد آزمايش
قرار ميگيرند.
گرچه روشهاي مختلفي براي بررسي قدرت واكسن وجود دارد؛ عليرغم محدوديتها و برخي ضعفها ،رايجترين روش
بررسي قدرت واكسن ( )Potency testبا محاسبه  PD50ميباشد .روشهاي ديگري همچون مطالعات ميداني ،آناليز
مستقيم واكسن و  ...نيز جهت بررسي قدرت واكسن وجود دارد .در روش بررسي قدرت واكسن ،يک واكسن مناسب جهت
استفاده در كشورهاي با شرايط آندميک بيماري PD50 ،بيش از  6را دارد و اگر اين عدد كمتر از  3باشد ،اين واكسن در
شرايط كشورهاي آندميک غير قابل قبول است .گرچه واكسنهايي با  PD50بسيار باالتر (حتي تا  )12هم موجود است.
پروتکلهاي مورد استفاده براي آزمون چالشي در گاو عبارتند از :تست  %50( PD50دوز محافظت كننده) يا تست PGP
(محافظت در برابر عفونت عمومي تب برفکي).
 -3-2-1-4برنامه واكسيناسيون

برنامه زمانبندي واكسيناسيون تب برفکي ،تحت تأثير عواملي مانند سن و گونه دامها ،سابقه قبلي واكسيناسيون ،خطر
بروز عفونت ،فصل ،شرايط حاكم بر پرورش ،الگوي بيماري ،هدف از برنامه كنترل تب برفکي و  ...ميباشد و اين عوامل
سبب تغيير در اين برنامه و زمانبندي آن ميشوند.
گونههاي دامياي كه قرار است واكسينه شوند ،به اهداف پويش واكسيناسيون بستگي خواهد داشت .اهميت گونههاي
مختلف حساس ،در حفظ و انتشار بيماري بر اساس تراكم دام ،ساختارهاي پرورش و تماس دامها و الگوي جابهجايي دامها
و همچنين ويژگي سويههاي در حال گردش ويروس تب برفکي براي ميزبان متفاوت است .واكسنهاي تب برفکي
محافظت نسبتاً كوتاه مدتي فراهم ميكنند .هنگامي كه از واكسنهاي پر قدرت براي ايجاد محافظت اضطراري سريع و
كوتاه مدت استفاده مي شود ،به واكسيناسيون مجدد نيازي نيست (يعني ممکن است يک تزريق كافي باشد) .با اين حال در
نواحي كه خطر بيماري تب برفکي هميشه وجود دارد ،پيشگيري نياز به واكسيناسيون متعدد دارد تا سطح ايمني محافظت
كننده حفظ شود .در برنامه واكسيناسيون انتخابي بايد سهولت حمل و نقل (يعني سهولت واكسيناسيون هنگامي كه دامها به
جاي مرتع در دامداري نگهداري ميشوند) ،وقوع دورههاي پرخطر (يعني زماني كه دامها جابهجا يا با هم مخلوط ميشوند)،
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و دوره ايمني حاصل از واكسيناسيون قبلي در نظر گرفته شوند .عالوه بر اين ،ساختار و ديناميک جمعيتي كه قرار است ايمن
شوند نيز بر روي انتخاب يک برنامه واكسيناسيون مطلوب به منظور حفظ سطح بااليي از ايمني در طول زمان ،مؤثر است.
توليد كننده واكسن بايد دوره ايمني محافظت كننده واكسن را مشخص كند؛ اما ممکن است اين دوره تحت تأثير قدرت
واكسن ،تطبيق سويه واكسن و سويه در گردش ،ايمني قبلي حاصل از واكسيناسيون و عفونت ،ميزان ويروس در منطقه،
رعايت فواصل مايهكوبيهاي قبلي و استفاده از واكسن يادآور قرار گيرد .بنابراين ،يک فاصله زماني ثابت را نميتوان براي
واكسيناسيون مجدد تعيين كرد و مي تواند از  4تا  12ماه پا از واكسيناسيون اوليه متغير باشد .البته رعايت فواصل
مايهكوبي در سابقه قبلي دامداري و استفاده منظم از واكسن يادآور و عدم تغيير مکرر سويه واكسن مورد استفاده نيز در طول
مدت ايمني واكسن حائز اهميت است.
در بسياري از سيستمهاي پرورش ،گردش دامها باالست و هر ساله تعداد زيادي دامهاي جوان وارد گله ميشوند .هنگامي
كه اين دامها ايمني مادري خود را از دست ميدهند ،نسبت به عفونت فوق العاده حساس ميشوند و هدف بحراني براي
واكسيناسيون هستند .دو دوز واكسن كه حداقل به فاصله يک ماه از يکديگر تجويز شوند ،بهترين روش واكسيناسيون
ميباشد .تجويز دوز دوم واكسن پاسخ آنتي بادي ،دامنه محافظت آنتيژنيک و طول دوره ايمني را افزايش مي دهد .دوز
بعدي واكسن عموماً بر اساس نوع واكسن مورد استفاده  4تا  6ماه بعد تجويز ميشود .فاصله واكسيناسيون مجدد ،بسته به
كيفيت واكسن و ميزان چالش با ويروس در گردش حتي تا يک سال نيز ميتواند افزايش مي يابد.
براي تأييد ايمني واكسن ،به منظور استفاده در دامهاي آبستن بايد به پرونده ثبت واكسن مراجعه شود؛ ولي عموماً جهت
جلوگيري از خسارتهاي بيماري در نوزادان تازه متولد شده ،توصيه به مايه كوبي تمام دامهاي آبستن گله مي گردد .در
صورت عدم مايهكوبي دام آبستن سنگين ،به علت مهيا نبودن شرايط مقيدسازي دام و شرور بودن دام آبستن سنگين،
توصيه به مايهكوبي نوزادان دو هفته بعد از تولد ميشود .البته در صورت رخداد بيماري در گلههاي اطراف و امکان رخداد
بيماري در نوزادان ،گلههاي فاقد ايمني را ميتوان در روز تولد نيز مايهكوبي كرد ،هرچند پاسخ سيستم ايمني ضعيف خواهد
بود .نوزادان را ميتوان دو هفته پا از تولد ،واكسينه كرد اما درصورت مايهكوبي مادر در زمان اواخر آبستني ،پادتنهاي
مادري (كه به صورت غير فعال از آغوز مادرهاي ايمن جذب نوزاد شدهاند) ،ميتوانند تا  5ماه با القاي ايمني فعال ناشي از
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واكسيناسيون تداخل ايجاد كنند .بنابراين ،براي انجام واكسيناسيونهاي پيشگيرانه در جمعيتهايي كه سطح بااليي از ايمني
قبلي را دارا هستند ،اولين واكسيناسيون را مي توان در گاو تا  4 – 6ماهگي به تأخير انداخت .با اين حال ،از آنجايي كه
سطح پادتنهاي مادري ،حتي در جمعيتهاي ايمن ،بسيار متغير است ،ممکن است بعضي دامها از واكسيناسيون زودتر سود
ببرند .عالوه بر اين ،در عمل در سيستمهاي توليدي باز ،فصل زايش ممکن است  6ماه يا بيشتر طول بکشد و ممکن است
جمع كردن دامها بيش از  2يا  3بار در سال امکانپذير نباشد .بنابراين بهتر است دامها در تمام گروههاي سني به صورت
پيشگيرانه واكسينه شوند .اين كار براي واكسيناسيونهاي اضطراري نيز كاربرد دارد.
اگر تب برفکي ،الگوي فصلي شناخته شده داشته باشد واكسيناسيون بايد يک ماه تا دو ماه قبل ازدوره پرخطر شروع شود.
واكسيناسيون تکميلي قبل از فعاليتهاي پر خطر مثل جابهجايي و مخلوط كردن دامها نيز كار خوبي است و بايد تأخير
زماني بين واكسيناسيون و ايجاد محافظت و نيز نياز به واكسيناسيون يادآور را در نظر گرفت .براي ايجاد ايمني بهتر ،بايد
حداقل  10روز بعد از واكسيناسيون اول و  5روز بعد از واكسن دوم (يادآور) فرصت داده شود .عموماً واكسيناسيون
نشخواركنندگان روستايي كه از توليد مثل فصلي برخوردارند ،اغلب در دورههاي زماني ثابت (مثالً در بهار و پاييز ) انجام
ميشود.
روش سادهاي براي تعيين بهترين فاصله زماني تجويز دوز اول واكسن الزم است .به عنوان مثال؛ اگر هدف اين است كه
مطمئن شويم هنگامي كه دامها به سن سه ماهگي مي رسند ،واكسينه شوند و اطمينان داشته باشيم كه واكسيناسيون
بيشتر از سن  7ماهگي به تأخير نمي افتد ،در اين صورت دامهاي تازه متولد شده ،بايد هر چهار ماه يک بار (تفاوت بين
حداكثر و حداقل سن مجاز دريافت اولين دوز واكسن ) واكسينه شوند.
-4-1-3
-4-1-3-1

ساير عوامل مؤثر در سطح ايمني ايجاد شده و انتخاب واكسن
انواع واكسن ها

ويروس تب برفکي معموالً در سلولهاي كليه نوزاد همستر ) (BHKتکثير ميشود و سوسپانسيون ويروس توسط
فيلتراسيون يا سانتريفيوژ پااليش ميشود تا خردههاي سلولي حذف شوند .سپا ويروس تصفيه شده با استفاده از يک ماده
شيميايي نظير  BEIغير فعال ميشود .پا از غير فعال كردن ،آنتيژن ويروس را ميتوان با استفاده از رسوب،
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اولترافيلتراسيون يا تركيبي از هر دو آنها ،تغليظ كرد؛ اما ميتوان به صورت مستقيم بدون هرگونه فرآوري اضافي آن را
فرموله كرد .اين فرآيندهاي تغليظ از طريق كاهش ميزان پروتئينهاي غير ساختاري  ، NSPsمنجر به خالص سازي
آنتيژن نيز ميشوند .استفاده از واكسنهاي خالص شده  ، DIVAتفکيک دامهاي واكسينه از دامهاي مبتال به بيماري را
بهبود ميبخشد .تغليظ و خالصسازي آنتي ژن ويروسي ميتواند منجر به از دست رفتن توده آنتيژنيک شود كه بسته به
قدرت مورد نياز واكسن بايد اصالح گردد.
واكسنها ،بسته به نوع ماده كمکي ،ميتوانند به شکل روغني يا محلول آبي باشد .واكسنهاي تب برفکي در محلول آبي از
ژل هيدروكسيد آلومينيوم و ساپونين به عنوان ماده كمکي استفاده ميكنند .واكسنهاي روغني دو نوع هستند -1 :تک
امولسيون يا آب در روغن ( )W/Oو  -2امولسيون روغني مضاعف يا آب در روغن در آب ( .)W/O/Wواكسنهاي محلول
در آب عموماً در گاو ،گوسفند ،بز و گاوميش استفاده ميشوند؛ اما در خوک مؤثر نيستند .واكسنهاي روغني در تمام گونهها
استفاده ميشوند .به عنوان مثال ،واكسن هاي  W/Oبه صورت معمول در گاوهاي آمريکاي جنوبي و واكسنهاي
 W/O/Wبه صورت معمول در آسيا در خوک استفاده ميشوند.
 -2-3-1-4ايمني دام هدف

بايد يک بچ آزمايشي از واكسن در هر گونه دامي هدف ،با استفاده از روش توصيه شده به صورت يک تک دوز و تکرار
دوز انجام شود .اين واكسن آزمايشي بايد حاوي حداكثر ماده واكسن مجاز بوده و به صورت روش اصلي واكسيناسيون
(معموالً دو تزريق به فاصله يک ماه ) تجويز شود .دام ها بايد براي هر گونه واكنش موضعي و عمومي احتمالي به مدت 14
روز تحت نظر باشند.
 -3-3-1-4آزمايش خلوص براي پادتن هاي مربوط به پروتئين هاي غير ساختاري

در صورتي كه توليد كننده مدعي است يک واكسن خالص توليد ميكند ،بايد يک بچ آزمايشي از واكسن آزمايش شود تا
عدم حضور پادتنهاي القايي در برابر ( NSPsپروتئين هاي غير ساختاري) اثبات شود.
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 -4-1-3-4پايداري واكسن

توليد كننده بايد پايداري خواص واكسن در پايان عمر نگهداري ادعا شده را به عنوان بخشي از پرونده واكسن ،نشان
دهد .به عنوان مثال؛ حداقل قدرت واكسن به صورت پيوسته حفظ شود .همچنين از سوي توليدكننده ،بايد به درجه حرارت
نگهداري واكسن اشاره شود و اگر كيفيت واكسن تحت تأثير انجماد يا دماي محيط قرار ميگيرد ،هشدار الزم داده شود.
 -4-1-3-5دوره ايمني ()DOI

دوره ايمني به كارآيي واكسن بستگي دارد و بايد توسط يک آزمايش چالشي يا آزمون جايگزين توصيف شده (كارآيي
واكسن ) نشان داده شود و در پايان دوره محافظت ادعا شده از طرف توليد كننده انجام ميشود .توليد كننده بايد در پرونده
ثبت ،به سن توصيه شده براي اولين واكسيناسيون و برنامه پيگيري واكسيناسيون اشاره كند.
 -4-1-3-6اثر بخشي مورد نظر39واكسن و اثر بخشي واقعي40آن

اثربخشي مورد نظر واكسن ،شاخصي از ميزان محافظتي است كه يک واكسن از دام در برابر پيامدهاي نامطلوب( ،مانند
بيماري ،تکثير ويروس ،دفع ويروس يا انتقال ويروس) ،تحت شرايط كنترل شده نظير شرايط واكسيناسيون و چالش عفونت
كه به خوبي مشخص شدهاند ،به عمل مي آورد .يک مثال؛ عبارت است از تست قدرت در گاو كه در دستنامه مقررات
حيوانات خشکيزي توصيف شده است و متعاقب تجويز رژيم واكسيناسيون و چالش ،نتيجه به دست آمده گسترش عمومي
ويروس پا از تلقيح در زبان و ظهور تاول در روي پا ميباشد و اين روش نشانهاي از اثربخشي ذاتي واكسن ميباشد.
عالوه بر روش توصيف شده فوق ،ميتوان از طريق آزمونهاي تصادفي كنترل شده ( ،)RCT sاثربخشي مورد نظر
واكسن را در شرايط كنترل شده فيلد ارزيابي كرد .در چنين مواردي ،اثربخشي مورد نظر واكسن به عنوان ميزان كاهش
بيماري يا عفونت در جمعيت واكسينه شده در مقايسه با يک جمعيت شاهد (كه به آن دارونما تجويز شده است) ،بيان
ميشود .گاهي اوقات اثربخشي مورد نظر واكسن با اثر بخشي واقعي واكسن (كه شاخصي از چگونگي محافظت دامها در
فيلد توسط يک برنامه واكسيناسيون ميباشد) اشتباه گرفته ميشود .اثربخشي واقعي واكسن ،شاخصي از محافظت ايجاد
شده در برابر يک پيامد نامطلوب كه معموالً بيماري يا عفونت است ،ميباشد و از مقايسه بين ميزان وقوع آن پيامد در
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دامهاي واكسينه شده و واكسينه نشده در درون همان جمعيت به دست مي آيد .اثر بخشي واقعي واكسن نه تنها به كيفيت
اوليه (ذاتي) واكسن تهيه شده توسط توليد كننده ،بلکه به عوامل خارجي مثل تأثير ذخيرهسازي و توزيع واكسن ،تطبيق
واكسن ،برنامه زماني واكسيناسيون و به صورت غير مستقيم به پوشش واكسن بستگي دارد.
 -4-1-3-7ارزيابي پاسخ ايمني

براي انتخاب واكسن و پايش برنامه واكسيناسيون ،در صورتي كه همبستگي شناخته شدهاي بين محافظت و عيار پادتن
وجود نداشته باشد ،هنوز ميتوان از پاسخ سرولوژيک به واكسيناسيون استفاده كرد .به عنوان مثال؛ براي اطمينان از اينکه
واكسن مورد نظر ميتواند پاسخ ايمني ايجاد كند ،ميتوان يک ارزيابي اوليه و خام انجام داد ،در حالي كه قدرت نسبي
واكسنهاي جايگزين را ميتوان با مقايسه سطح پادتنهايي كه ايجاد ميكنند ،با هم مقايسه كرد .سرمهايي كه از چنين
آزمونهايي به دست ميآيند را نيز ميتوان براي كاليبره (واسنجي) كردن آزمايش جمعيت واكسينه شده گستردهتري
استفاده كرد .به عنوان مثال؛ ميتوان از آن براي پايش هر گونه كاهش سطح آنتيبادي كه ممکن است ناشي از نوسان در
بچهاي واكسن يا اشکال در زنجيره سرد باشد ،بهره جست .به همين ترتيب ،در هنگام پايش ايمني جمعيت ،حتي اگر
همبستگي بين سرولوژي و محافظت قطعي نباشد ،از سرولوژي ميتوان براي مقايسه تفاوت در ايمني بين تحت جمعيتها
(مثالً بر اساس سن دام) يا مقايسه كارآيي تحويل واكسن به صورت منطقهاي استفاده كرد.
در عمل تعريف يک عيار محافظت كننده از پادتنها براي بيماري تب برفکي كامالً سخت است ،زيرا اين عيار تحت تأثير
متغيرهاي فراواني (مثل نوع واكسن ،نوع و تکرارپذيري آزموني كه براي اندازه گيري پاسخ سرولوژي استفاده مي شود،
سويه ويروس كه محافظت در برابر آن مورد نياز است ،سنگيني چالش و غيره) قرار ميگيرد.
در اين خصوص ،ميتوان سه رويکرد احتمالي را در نظر گرفت:
 .1جايي كه عيار محافظت كننده براي واكسن خاص ويروس چالش و آزمون تعريف شده است ،اين امکان را
ميدهد كه دامهاي واكسينه شده را تست نمود و به عنوان محافظت شده يا محافظت نشده گروهبندي كرد.
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 .2جايي كه اين عيار محافظت كننده دقيقاً شناخته شده نيست ،با دانشي كه از سويههاي ويروس موجود در
واكسن و ويروسهاي فيلد داريم و نيز شناختي كه از عملکرد تستهاي سرولوژيک ،سويههاي مناسب و
استانداردها داريم ،ميتواند تخمين زده شود.
 .3در غياب اطالعات مربوط به همبستگي بين نتايج سرولوژي و محافظت (كه تفسير پاسخ سرولوژيک به تعيين
نسبتي از دامها كه پاسخ آنتي بادي دارند ،محدود است و اين پاسخ با واكسيناسيون موفق همخواني دارد) يعني
به اهداف ايمني مورد انتظار دست پيدا ميكند.
-4-1-4

معيارهاي مؤثر در موفقيت برنامه واكسيناسيون

گرچه انتخاب واكسن مناسب ،يک اصل اساسي در مديريت و كنترل بيماري تب برفکي مي باشد؛ ليکن موارد ديگري
در افزايش موفقيت در برنامههاي مبارزه با بيماري تب برفکي نيز تأثير دارد:
 -4-1-4-1استفاده از دوز بوستر

با واكسيناسيون دام ،در واقع سيستم ايمني تحريک ميگردد .يکي از اثرات اين تحريک بر روي سيستم ايمني همورال
است و جهت افزايش سطح ايمني ايجاد شده ،نياز است تا در فاصله زماني مناسب ،واكسيناسيون تکرار شود.
 -2-4-1-4استفاده از ياور(آدجوان)41مناسب

در واكسنهاي غير زنده ،استفاده از يک ياور مناسب در افزايش ايمني نقش مؤثري دارد.
 -4-1-4-3استفاده از DIVA Vaccine

در كشورها يا مناطقي كه برنامه كنترل و پيشگيري از گردش ويروس در دستور كار است (در ايران در حال حاضر برنامه
پيشگيري وكنترل بيماري مطرح است) ،براي رهگيري گردش ويروس ،نياز به استفاده از واكسني است كه امکان تفکيک
بين دام آلوده شده (با ويروس در گردش) و دام واكسينه ،وجود داشته باشد.

41
adjuvant
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 -4-1-4-4پوشش واكسن

پوشش واكسن ،اغلب ميانگين نسبت دامهايي است كه قرار است واكسينه شوند و آنهايي كه در عمل واكسن دريافت
ميكنند و اعداد محاسبه شده را ميتوان به عنوان شاخص عملکرد سيستم تحويل واكسن در نظر گرفت .با اين حال،
پوشش واكسن ميتواند معناي ديگري هم داشته باشد؛ يعني نسبت دامهاي واكسينه شده به كل جمعيت حساس .اينکه
بدانيم چه تعريفي و چه مخرج كسري قرار است به كار برود حياتي است .تفاوت بين جمعيت واجد شرايط واكسيناسيون و
كل جمعيت و ساختار (و پويايي) جمعيت هدف براي واكسيناسيون و اين عوامل خارجي ،تأثير مهمي بر روي مؤثر بودن
برنامه واكسيناسيون دارد و عوامل دروني نظير محافظت ايجاد شده توسط خود واكسن را تکميل ميكند.
پوشش ضروري براي متوقف كردن انتشار ويروس تب برفکي در درون يک گله ،بستگي خواهد داشت به تعداد دامهايي در
يک جمعيت كالً حساس كه توسط يک دام بيمار به صورت متوسط در طول دوره عفوني خود ،مبتال ميشوند (نسبت توليد
مثل پايه  .)R0 ،اگر نسبتي از جمعيت ايمن باشند ،ممکن است انتقال بيماري به اين دام ها مسدود شود و نسبت توليد مثل
خالص (  )Rnكاهش خواهد يافت .اگر نسبت توليد مثل به سطحي كاهش يابد كه هر دام آلوده به طور متوسط كمتر از
يک دام جديد ( ) Rn > 1را آلوده كند ،با گذشت زمان ،نسبت جمعيتي كه آلوده ميشود كاهش مييابد و نهايتاً منجر به
ريشهكني مي شود .نسبتي از جمعيت كه به واسطه واكسيناسيون ايمن است ،به پوشش و اثر محافظتي واكسن بستگي
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خواهد داشت .دامهايي كه قبالً آلوده شده اند نيز ايمن خواهند شد .علت اين كه واكسيناسيون هميشه بايد با ساير
روشهاي كنترلي (كه فرصت انتشار ويروس را در بين دامها محدود ميكنند) همراه باشد ،همين است و استفاده از
واكسنهاي با كيفيت باال و منطبق برسويه بيماريزا در فيلد كه قادرند سطح بااليي از محافظت را ايجاد كنند ،ضروري
است .براي محاسبه پوشش واكسن ،در دسترس بودن دادههاي قابل اعتماد نهايت اهميت را داراست و از اين نظر ضروري
است كه يک سيستم اطالعاتي ساده راهاندازي شود.
بر اساس ركوردهاي برگههاي واكسيناسيون و اطالعات ثبت بچها و دوزهاي واكسن كه بايد در مراكز مايهكوبي در
دسترس باشند ،ميتوان پوشش واكسن را ارزيابي كرد .پوشش واكسن در دامهاي واجد شرايط بعد از آخرين دوره
واكسيناسيون را ميتوان از فرمول زير محاسبه كرد:

اگر هدف ،محاسبه پوشش واكسن در كل جمعيت حساس باشد ،مخرج كسر با تعداد كل دامها جايگزين ميشود و به
فرمول زير تبديل مي شود.

مخرج كسر بايد منعکا كننده جمعيت هدف به دقت تعريف شده باشد يعني دامهايي كه واجد شرايط واكسيناسيون هستند
يا كل دامهاي حساس .اگر مخرج كسر نادرست تخمين زده شود ،پوشش واكسن نيز نادرست محاسبه خواهد شد .در
كشورهايي كه براي دامها پايگاه دادههاي ملي وجود دارد و دامها به صورت انفرادي پالکكوبي ميشوند ،به دست آوردن
پوشش واكسن نسبتاً ساده و دقيق است .در كشورهايي كه پايگاه دادههاي ملي براي دامها وجود ندارد ،ممکن است
دادههاي مربوط به سرشماري دامها وجود داشته باشد .اگر دادههاي سرشماري وجود نداشته باشد ،ممکن است نياز به
تخمين اعداد باشد .به عنوان آخرين راه حل ،تعداد واقعي دامهاي واجد شرايط و دامهايي كه واجد شرايط واكسيناسيون
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نيستند را ميتوان در هنگام انجام واكسيناسيون ارزيابي كرد .گرچه در اين حالت نيز اطالعات تقريبي مقدماتي براي
تصميمگيري در مورد تعداد دوزهاي واكسن كه قرار است در مراكز پيراموني شركت كننده در واكسيناسيون ،توزيع شود،
مورد نياز خواهد بود.
اطالعات در مورد تعداد دامهايي كه در عمل واكسينه شدهاند (صورت كسر) را ميتوان از منابع مختلف كسب كرد .پوشش
واكسيناسيون تب برفکي را اغلب به صورت دوزهاي واكسن توزيع شده (يعني تعداد دوزهاي واكسن فرستاده شده به مراكز
واكسيناسيون ) تقسيم بر اندازه جمعيت تخميني محاسبه ميكنند (روش توزيع شده) .روش توزيع شده اگر چه ساده است،
اما محدوديتهايي نيز دارد و به منظور به دست آوردن تخمينهاي قابل اعتماد ،حياتي است كه دفاتر ثبت بچها ،دوزها و
تخمين تعداد دامهاي هدف واكسيناسيون دقيق باشند.
در صورتي كه آمارها فقط نشان دهند كه روستا ،مزرعه يا بخش واكسينه شده است و تعداد دامها مشخص نباشد ،با
بيدقتي روبرو ميشود زيرا معلوم نيست كه همه دامهاي موجود در يک واحد واكسينه شده باشند ،به خصوص دامهايي كه
در حياط منازل نگهداري ميشوند .اگر واكسنها از چند منبع مختلف (يعني بخش خصوصي و بخش دولتي) تهيه شده
باشند ،بايد هر دو در صورت كسر لحاظ شوند.
روش تجويزي با روش تخميني شباهت دارد با اين تفاوت كه از دوزهاي تجويز شده به دامها (و نه دوزهاي توزيع شده بين
مراكز واكسيناسيون) ،در صورت كسر استفاده ميشود .سابقه واكسيناسيون دامها به صورت انفرادي نيز ميتواند ثبت شود.
اين كار ،امکان محاسبه نسبت دامهاي واكسينه شده در يک دوره زماني خاص يا تعداد دوزهاي دريافت شده توسط دامها
در طول دوره زندگي آنها را فراهم ميكند .اين كار به نسبت دقيق دادهها و قابليتهاي مديريتي نياز دارد.
پوشش واكسن بايد به صورت منظم پايش و تأييد شود .پيشرفت كلي بايد حداقل سالي يک بار همراه با اطالعات به دست
آمده از مطالعات ايمني جمعيت به خصوص مطالعاتي كه به منظور بررسي ايمني در جمعيت واكسينه شده انجام شدهاند،
بررسي شود.
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 -4-1-4-5ساير اقدامات كنترلي

همانند بسياري از بيماريها ،استفاده از واكسن و واكسيناسيون دامهاي حساس يکي از راههاي پيشگيري و كنترل
بيماري تب برفکي است .با اين همه ،كنترل اين بيماري با استفاده از واكسن ،پيچيدگيهاي خاص خود را دارد .همچنان كه
گفته شد ويروس تب برفکي  7سروتيپ متفاوت دارد .به عبارت ديگر ،اگرچه عالئم باليني و ظاهري آلودگي در كليه
سروتيپها با هم مشابه ميباشد ،با اين همه ايجاد ايمني در مقابل يک سروتيپ ،باعث مقاومت دام در مقابل ساير
سروتيپها نميشود .معني ديگر اين عبارت آن است كه براي كنترل بيماري ،مثالً واكسني كه با استفاده از سروتيپ O
ساخته شده است ،نميتواند جلوي آلودگي و بيماري توسط سروتيپ  Aرا بگيرد .اما پيچيدگي مربوط به ايمني و استفاده از
واكسن براي كنترل بيماري در همين جا متوقف نميشود و در داخل هر يک از سروتيپهاي ويروس ،سويههايي از آن
يافت ميشود كه از نظر ايمنيزايي يا آنتيژني از ساير سويههاي آن سروتيپ كامالً متفاوت است و چنانکه گفته شد در
گذشته با توجه به اين خصوصيت ،براي هر سروتيپ ،تحت سروتيپهاي مختلف در نظر ميگرفتند .براي ايجاد ايمني در
مقابل سويههاي متعلق به هر يک از تحت تيپها بايد از سويه متعلق به آن تحت تيپ استفاده شود .به عالوه ،بررسيهاي
چند دهه اخير در آزمايشگاه پربرايت نشان ميدهد در مناطقي كه بيماري بومي است هر چند سال سويههايي جديد از
ويروس پديد ميآيد كه واكسن معمول در مقابل آن ايمني ايجاد نميكند .از طرف ديگر ،بعضي از سويهها ناپديد ميشوند و
از بين ميروند .طبق همان بررسيها در آسيا و خاورميانه تقريباً هر  5سال يک بار سويهاي جديد ظاهر ميشود كه تفاوت
آنتيژني با سويههاي قبلي دارد و واكسنهايي كه با استفاده از سويههاي قبلي در بازار وجود دارند ،نميتواند جلوي بيماري
حاصل از اين سويهها را بگيرد.
مطالب مذكور نشان ميدهد كه براي كنترل بيماري با استفاده از واكسن در يک منطقه ،بايد از واكسن داراي سويههاي
خاص آن منطقه يا سويههايي كه قرابت آنتيژني نزديک با آنها دارند ،استفاده شود و واكسن بر اساس سويههاي جديد كه
ظاهر ميشوند ،تغيير يابد .مشکالتي كه براي اجراي موارد مذكور وجود دارد باعث ميشود كه واكسيناسيون براي پيشگيري
از بيماري كامالً مؤثر واقع نشود و با وجود واكسيناسيون مناسب ،گاهي در منطقه يا دامداري بيماري شايع شود .نمونه آن
شيوع بيماري در كشورمان در سال  1394به علت ظهور سويه جديد  A15يا  AGvIIاست كه با وجود واكسيناسيون
درصد زيادي از دامها ،همهگيري شديدي ايجاد كرد و باعث خسارات و تلفات قابل توجه دامها گرديد.
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نمونه ديگر ،شيوع بيماري در بعضي از گلههاي شيري در عربستان سعودي است كه هر  3تا  6ماه يک بار واكسني كه
داراي  7سويه است و براساس استانداردهاي اروپا ساخته شده است ،تزريق ميشود.
براي اينکه ايمني سريعتر و زودتر به وجود آيد ،ميتوان از واكسنهايي كه قدرت (پوتنسي)42باال دارند ،استفاده كرد .امروزه
در بيشتر كشورهايي كه بيماري ريشه كن شده است ،بانک آنتيژني نگهداري ميشود كه در مواقع اضطراري ميتوان از
آنها واكسني با پوتنسي برابر  6يا بيشتر دوز محافظتي  50درصد43تهيه كرد و واكسيناسيون با استفاده از اين نوع واكسن را
واكسيناسيون اضطراري44نام گذاشتهاند .گزارش شده است كه در رابطه با سرو تيپ  Oو  Aواكسن با پوتنسي باال ميتواند
در مقابل برخي از سويههاي آن سروتيپ ايمني ايجاد كنند.
موفقيت يک برنامه ريشهكني كه با دقت طراحي شده است ،به اجراي كامل آن بستگي دارد .هنگام اجراي برنامه ريشهكني
بيماري تب برفکي ،بايد به محض آنکه بيماري تشخيص داده شد ،همه حيوانات زوج سم موجود در گله و گلههايي كه در
تماس با گله يا دامهاي بيمار قرار داشتهاند ،به سرعت كشتار شده و در همان محل دفن يا سوزانده شوند .گوشت اين دامها
نبايد مصرف شود و بايد شير آنها نيز آلوده محسوب گردد .وسايلي كه احتمال آلودگي آنها وجود دارد ،نبايد قبل از ضدعفوني
مناسب از مزرعه خارج شوند .اين موضوع در مورد لباس افراد ،خودروها و ماشينهاي كشاورزي اهميت خاص دارد .بستر،
خوراک ،ظروف غذا ،فرآوردههاي دامي و ديگر اشيا كه نمي توان آنها را به خوبي ضدعفوني كرد ،بايد سوزانده شوند .آغلها
و بهاربندها را بايد تميز و ضدعفوني كرد .هنگامي كه همه منابع آلودگي از بين برده شد ،بايد مزرعه به مدت  6ماه خالي
بماند و تنها هنگامي اجازه استفاده از آن داده شود كه تعدادي دام به صورت آزمايشي به عنوان دامهاي ديدهور در آنجا
نگهداري شوند و مبتال به بيماري نگردند .براي آنکه كشور و منطقهاي عاري از بيماري اعالم شود ،مقررات بينالمللي
خاصي موجود است كه توسط سازمان جهاني بهداشت دام اعالم شده است (كه قبالً ذكر گرديد).
توصيه درباره اماكن و مناطق باز و بدون حصار ،مشکل است .مشاهدات به دست آمده در آرژانتين نشان داد كه مزارع و
بهاربندهاي آلوده غيرمسقف در صورتي كه دامي به آنها وارد نشود ،در عرض  8الي  10روز از آلودگي پاک ميشوند .در
مناطقي كه آلودهاند بايد تردد حيوانات ممنوع گردد و رفت و آمد انسان و خودروها به حداقل ممکن برسد .افرادي كه در

42

potency
43
6CC50
44
-Emergency vaccination
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مزارع آلوده كار ميكنند يا وارد آنها ميشوند ،بايد لباس ضد آب بپوشند تا به آساني و با اسپري كردن بتوان آنها را
ضدعفوني كرد .لباسهايي كه امکان ضدعفوني كردن آنها با مواد شيميايي موجود نيست ،بايد جوشانده شوند.
به علت احتمال انتشار سريع بيماري ،به محض تشخيص بيماري ،بايد تا شعاع  5الي  10كيلومتر در اطراف مزارع آلوده (با
توجه به شرايط بيماري در كشور و شرايط منطقهاي) قرنطينه برقرار گردد.
اگرچه اتخاذ روش ريشهكني در هنگامي كه ميزان بروز بيماري كم است ،روش بسيار خوبي است اما در بيشتر كشورها
اجراي آن خسارت سنگيني به صنعت دامداري وارد ميكند و از نظر اقتصادي غيرعملي است .با اين همه ،ريشهكني بيماري
بايد يکي از اهداف نهايي كنترل بيماري باشد.
دركشورهاي آلوده ،محاصره و قرنطينۀ منطقهاي كه همهگيري در آن اتفاق ميافتد و واكسيناسيون حلقهاي در اطراف
منطقه آلوده ،استراتژي استاندارد و تثبيت شده براي جلوگيري از گسترش بيماري ميباشد .همچنان كه گفته شد اگر اين
استراتژي هنگام همهگيري در كشورها و مناطق عاري از بيماري اجرا شود ،بايد دامهاي واكسينه شده كشتار شوند تا دوباره
آن كشور يا منطقه در كوتاهترين مدت پاک اعالم شود .قرنطينه و محاصره منطقه همهگيري ،معموالً كار مشکلي است اما
نتيجه آن بسيار خوشايند ميباشد و در بسياري از موارد با تجزيه و تحليل سود و زيان حاصل از همهگيريها ،نتيجه بخش و
با صرفه بودن اين اقدام نشان داده شده است .بحث بر سر اينکه در كشورهاي پاک چه موقع بايد از واكسيناسيون استفاده
كرد ،هنوز ادامه دارد .مثالً در همهگيري در سال  1967و  1968كه در انگلستان روي داد براي پاكسازي كشور  250ميليون
دالر هزينه شد و حدود نيم ميليون دام كشتار و معدوم گرديد .خسارات حاصل از اين همهگيري به حدي بود كه در همان
زمان تصميم گرفته شد اگر بار ديگر بيماري برگردد از واكسيناسيون براي كنترل آن استفاده شود با اين همه ،در همهگيري
سال  2001در آن كشور باز هم سياست كشتار و معدوم سازي دامها اجرا شد و تعداد زيادي دام كشتار و معدوم گرديد.
-4-1-5

اهداف واكسيناسيون

ميتوان هماهنگ با اهداف برنامه واكسيناسيون چهار مجموعه اپيدميولوژيک گسترده اصلي را ذيل چهار گروه اصلي
تعيين كرد:
الف -واكسيناسيون براي كاهش ميزان بروز موارد باليني
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ب -واكسيناسيون براي حذف گردش ويروس
ج -واكسيناسيون حفظ پاک بودن از تب برفکي
د -واكسيناسيون براي پاک شدن مجدد از تب برفکي
 -4-1-5-1واكسيناسيون براي كاهش ميزان بروز موارد باليني

در اين گروه ،كشورها يا مناطقي قرار دارند كه بيماري تب برفکي بومي است و هدف اصلي از برنامه واكسيناسيون،
كاهش بار شيوع باليني تب برفکي است .به صورت نمونه ،اين سناريو را در كشورهايي كه در مرحله  2از PCP-FMD
هستند ،ميتوان مشاهده كرد.
شاخصهاي پيشگيري از بيماري عبارتند از:
 -1معموالً واكسيناسيون هدفمند انجام ميشود ( )Target Vaccinationكه به دو روش پيشگيري كننده
( )Prophylacticو اضطراري ( )Ringانجام ميشود.
 -2ساير شاخصهاي كنترل بيماري معموالً انجام نميشود و به ندرت كشتار صورت ميگيرد.
 -4-1-5-2واكسيناسيون براي حذف گردش ويروس

در اين گروه ،كشورها يا مناطق خاصي از يک كشور قرار دارند كه هنوز از بيماري پاک نشدهاند ،اما در جهت آن در حال
حركت هستند .احتمال دارد واكسيناسيون يکي از اجزاي يک برنامه كلي كنترلي باشد كه شامل اقدامات ديگري نظير
كنترل جابهجايي دامها و ريشهكني نيز باشد .اين سناريو در كشورهايي كه در مرحله سوم از  PCP-FMDهستند ،مشاهده
ميشود.
انواع روشهاي توصيه شده واكسيناسيون تب برفکي بر اساس شرايط بيماري و منابع موجود كشورها:
 -1واكسيناسيون پيشگيري كننده:
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الف-واكسيناسيون فراگير ( )mass vaccinationدر اين روش تمامي جمعيت دام حساس كشور يا يک بخش از
جمعيت دامي حساس كشور (به طور مثال تنها دام سنگين) با فاصله زماني محدود مايهكوبي ميشود كه حداقل
جمعيت مورد انتظار در مايهكوبي حدود  85درصد خواهد بود .در اين روش بر اساس نوع واكسن ساالنه دو تا سه يا
كل كشور واكسيناسيون شده و بوستر آن نيز در دامهايي كه اولين سابقه مايهكوبي را دارند انجام ميشود.
ب_ واكسيناسيون هدفمند ( )target vaccinationكه بر پايه ريسک )  )risk based: zonal, bufferانجام
ميشود .در اين روشها بر اساس ميزان خطر رخداد بيماري و اثرات رخداد بيماري در مناطق مختلف برنامه
مايهكوبي عملياتي خواهد شد .در اين روش بر اساس اولويت رخداد بيماري و اثرات رخداد بيماري در زنجيره توليد
كشور برنامه مايهكوبي و فواصل آن تعريف ميشود.
 -2واكسيناسيون اضطراري يا حلقوي (:)ring
الف_ روش محافظتي ( : )vaccinate-to-liveدر اين روش در صورت واكسيناسيون ،دامهاي مايهكوبي شده در
گله و منطقه حفظ خواهد شد .در روش رينگ در صورت بروز بيماري در شعاع  3-10كيلومتري واحد درگير
واكسيناسيون انجام ميشود.
ب_ سركوب كننده ( :) vaccinate-to-killدر اين روش ،كه اكثراً پا از بروز بيماري در كشورهاي عاري از
بيماري انجام ميشود ،جهت كنترل گسترش بيماري ،جمعيت منطقه اطراف بروز تب برفکي مايهكوبي شده و پا
از كنترل بيماري جهت برگشت سريعتر به شرايط پاک ،دامهاي واكسينه كشتار خواهد شد.
-4-1-5-2-1

محاسن و محدوديتهاي روش واكسيناسيون فراگير

اين روش ،پايه ريشهكني بيماريهايي مانند آبله انساني و طاعون گاوي بوده است .با توجه به ايمني كوتاه مدت
واكسن ،نياز به تکرار فازهاي واكسيناسيون با پوشش باالي جمعيت دارد .اين روش ،پايه كنترل و ريشهكني بيماري تب
برفکي در اروپا و آفريقاي جنوبي بوده است .روشي بسيار گران بوده و نياز به سطح باال از هماهنگي و برنامه ريزي ،اجراي
برنامه به مدت طوالني و لزوم همکاري با كشورهاي همسايه دارد.
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-4-1-5-2-2

محاسن و معايب روش واكسيناسيون هدفمند يا برپايه ريسک

در اين روش ،دامهايي كه بيشترين ريسک بيماري را دارند؛ با در نظر گرفتن مواردي از جمله سن ،نژاد ،مديريت،
موقعيت و  ...تحت پوشش واكسيناسيون قرار ميگيرند .مثالً دامهاي شيري ،دامهاي جوان يا جاهايي كه تراكم دام بيشتر
است و يا دامهايي كه كوچ ميكنند .اين روش ميتواند در كنترل بيماري مناسب باشد ولي در برنامه ريشهكني ناكافي
ميباشد .واكسيناسيون حلقهاي مثالي بر اين روش ميباشد.
 -4-1-5-3واكسيناسيون براي حفظ پاک بودن از تب برفکي

برنامههاي واكسيناسيون براي به حداقل رساندن پيامدهايي كه از بازگشت تب برفکي از بيرون ايجاد ميشوند ،انجام
ميگردد .اين سناريو ويژه كشورهايي است كه در مراحل 4و  PCP-FMD 5قرار دارند.
 -4-1-5-4واكسيناسيون براي پاک شدن مجدد از تب برفکي

در اين گروه ،كشورهايي هستند كه قبالً از بيماري تب برفکي پاک بودند و ممکن است واكسيناسيون در آنها انجام شده
يا نشود و تهاجم ويروس را تجربه كردهاند و تالش ميكنند مجدداً پاک شوند .در يک اقدام اضطراري ،برنامههاي
واكسيناسيون به منظور رسيدن مجدد به وضعيت پاک بودن انجام ميشوند و شبيه كشورهايي هستند كه در گروه ب
(واكسيناسيون براي حذف گردش ويروس) قرار دارند؛ مشروط بر اينکه شيوع سريعاً كنترل شود و دوره طوالني مدت ايجاد
محافظت الزم نيست .اين سناريو در كشورهايي مشاهده ميشود كه در مرحله  5از  PCP-FMDهستند يا كشورهايي كه
مسير  PCP-FMDرا ترک كردهاند و رسماً پاک اعالم شدهاند و واكسيناسيون انجام نمي دهند.
-4-1-6

برنامه كنترلي تب برفکي در كشور

 -4-1-6-1واكسيناسيون مناسب و منظم و برنامهريزيشده استاني (در زمان نبود

رخداد)45

 واكسيناسيون زمانبندي شده براي دامهاي حساس
 در صورتي كه از واكسن روغني استفاده شود ،واكسيناسيون هر  6ماه يک بار انجام شود و در صورتي كه از واكسن
غير روغني استفاده شود ،دامهاي حساس هر چهار ماه يک بار واكسينه شوند .شيوه تزريق در دامهاي هدف،

45

-Peace time
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مطابق توسعه كارخانه سازنده بوده و زمان اجراي برنامه واكسيناسيون بر اساس شرايط استاني و ترجيحاً با در نظر
گرفتن برنامه واكسيناسيون در دامهاي عشايري به عهده اداره كل دامپزشکي استان خواهد بود.
 واكسيناسيون گوسالههاي باالي دو هفته متولد شده از مادران غير واكسينه
 واكسيناسيون گوسالههاي باالي  3ماه متولد شده از مادران واكسينه
 واكسيناسيون بوستر  21روز بعد از روز اول در گوساله ها و يا دامهايي كه اولين واكسن را دريافت داشتند
 تکرار واكسيناسيون  4تا  6ماه بعد از نوبت اول (بر حسب نوع واكسن مورد استفاده)
 مايه كوبي دامهاي حساس شعاع سه كيلومتري كانونهاي بيماري
 در واحدهاي صنعتي اعم از پرواربندي و شيري در دام سنگين و سبک مايه كوبي بصورت آماده باش Standby
 vaccinationو با پرداخت هزينه خريد و اجراي واكسيناسيون توسط دامدار خواهد بود.
 واكسيناسيون تب برفکي و كوپه بندي گاوداريهاي شيري بزرگ

46

گاوداريهاي شيري با تعداد  1000رأس به باال صرف نظر از موقعيت جغرافيايي داراي دو برنامه واكسيناسيون خواهند بود:
 .Iواكسيناسيون منظم و سيستماتيک كه بر اساس ايمنيزايي واكسن47و دستورالعمل توليدكننده واكسينه خواهند شد ( تکرار
در  4يا  6ماه بسته به مدت ايمنيزايي واكسن)
 .IIواكسيناسيون دامها در صورت وجود رخداد در واحدها و يا شعاع اپيدميولوژي اطراف گاوداري در صورتي كه بيش از 50
درصد از عمر ايمني زايي واكسن قبلي گذشته باشد.


در صورتي كه سروتيپ هاي موجود در واكسن قبلي با ويروس در گردش متفاوت باشد و يا سويه موجود در واكسن

ايجاد ايمنيت نکرد ،صرف نظر از آخرين تاريخ واكسيناسيون ،تمامي دامها با سن بيش از دوهفته واكسينه و دوز بوستر آنها
هم زده شود (تعيين نوع سروتيپهاي واكسن بر اساس سروتيپهاي در گردش خواهد بود) .در صورت بروز بيماري در
نوزادان در گلههاي مجاور واكسيناسيون مي تواند از روز تولد انجام شود.

46
گاوداري شيري با تعداد  1000راس به باال -Mega dairy farm
47
-Potency
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 .IIIدر صورت بروز رخداد در داخل واحد ،تمامي دامهاي با سن بيش از دو هفته در قسمتهاي غير درگير با سروتيب درگير
واكسينه شوند.
 .IVدامهاي وارداتي به داخل ميدان دام و روستاهاي با جمعيت دامي سيال ،بايد از آخرين تاريخ واكسيناسيون آنها حداقل يک
ماه و حداكثر چهار ماه گذشته باشد.
 .Vدر صورتي كه دام ،واكسينه نشده و يا فاقد سابقه واكسيناسيون باشد ،دامهاي در داخل ميدان و روستاهاي با جمعيت دامي
سيال48بالفاصله واكسينه و متعاقباً بوستر آنها هم تزريق شود.
.VI

در صورت رخداد بيماري در شهرستان ،تردد دامهاي ميادين دام و روستاهاي با جمعيت دامي سيال صرفاً به
نزديکترين كشتارگاه مجاز ميباشد.

 -2-6-1-4واكسيناسيون اضطراري



بدنبال رخداد بيماري و صرفا در داخل واحد اپیدمیولوژيک درگیر بر اساس شدت درگيري و واگيري بيماري

در گله با نظر كارشناس خبره با رعايت اصول امنيت زيستي تيمهاي عملياتي دولتي جهت مناطق روستايي اقدام به
انجام اين واكسيناسيون به شرط وجود دام حساس ( دام هاي با سبقه واكسينه بيش از  50درصد از عمر ايمني زايي
واكسن )مي نمايند.


تبصره : -1واكسيناسيون اضطراري جهت دامهاي غير بيمار متعلق به دامدار درگير با بيماري در واحد

اپيدميولوژيک (روستا) به شرط واگيري پايين و عدم ارتباط مستقيم دامهاي بيمار با غير بيمار و در صورت درخواست
دامدار بالمانع مي باشد.


تبصره  : -2واكسيناسيون اضطراري جهت واحدهاي صنعتي درگير بر اساس شدت درگيري و ميزان واگيري در

ساير بهار بندي ها فاقد دام مبتال و از بهاربندي دورتر به كانون بيماري به شرط وجود دام حساس با پرداخت هزينه
توسط دامدار صورت مي پذيرد.

 -48روستاي سيال به روستايي اطالق مي شود كه همانند ميادين دام زنده براي مدتي محدود دام به آنها وارد و خارج مي شود .و مالک تشخيص و شناسايي اين روستاها شبکه هاي دامپزشکي
هر استان مي باشد.
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در صورت تغيير سوش ،صرف نظر از تاريخ واكسيناسيون دامهاي با سن بيش از دو هفته واكسينه ميشوند و

بوستر آنها بايستي تزريق شود.
 واكسیناسیون حلقوي (بافر):
 در اين روش واكسيناسيون پا از رخداد بيماري در يک واحد اپيدميولوژيک با ايجاد يک كمربند ايمني در اطراف
كانون بيماري جهت جلوگيري از گسترش سريع بيماري انجام مي شود .واكسيناسيون در كنار ساير اقدامات از
جمله ايجاد محدوديت جابجائي در واحد درگير ،محدوديت در خريد و فروش دام ،جابجائي كود ،ضدعفوني واحد
درگير و كنترل تردد افراد و وسايل نقليه از واحد درگير از گسترش سريع بيماري جلوگيري خواهد مي شود .تصميم
براي پياده سازي واكسيناسيون بايستي سريعا انجام شود زيرا در صورت هرگونه تاخير كارآئي اقدام ناچيز يا
معکوس خواهد بود .در عمل اجراي اين اقدام بستگي به جمعيت واحد درگير و واحدهاي اطراف آن و شرايط
ايمني واحدهاي درگير ،نوع واحدهاي دامي اطراف كانون و شرايط ايمني گله هاي اطراف دارد .بر اين اساس
انجام عمليات مايه كوبي بايد با بيشترين سرعت و حداكثر در عرض  5روز پا از تاييد بيماري توسط بخش
دولتي در شعاع سه كيلومتري كانون در دام سبک و سنگين فاقد ايمني محافظتي انجام شود .عالوه بر اهميت دو
شاخص سرعت عمل و شعاع اطراف كانون ميزان پوشش در واحدهاي اطراف نيز از اهميت وافري برخودار خواهد
بود .مايه كوبي از اطراف كانون بيماري به سمت مركز و منطقه آلوده انجام مي شود .در كانون دامي درگير بيماري
نيز در صورت امکان پذير بودن مايه كوبي از واحدها يا بهاربندهاي پاک به سمت درگير مياه كوبي انجام مي شود
با توجه به اينکه اجراي واكسيناسيون مناسب در جمعيت حساس بدون اجراي محدوديت در تردد تاثير
معکوس(گسترش بيشتر بيماري) يا حداقلي در جلوگيري از گسترش بيماري خواهد داشت بايستي قبل از اجراي
مايه كوبي اعمال كنترل تردد به دامداران اطراف كانون اعالم گردد.
 پا از تاييد باليني بيماري واحدهاي اپيدميولوژيک تا شعاع  10كيلومتري كانون مشخص خواهد شد در صورتي
كه اين شعاع در استانهاي ديگر قرار مي گيرد رخداد كانون به استان همجوار اطالع رساني گردد .تمامي واحدهاي
روستائي و صنعتي اطراف كانون از حيث وضعيت ايمني بررسي مي شوند و در صورتي كه بيش از دو ماه از مايه
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كوبي با واكسن آبي يا سه ماه از مايه كوبي روغني گذشته است واحد هاي روستائي اطراف اعم از دام سبک و
سنگين ما يه كوبي رايگان و واحدهاي صنعتي نيز جهت انجام مايه كوبي بهادار و تشديد اقدامات امنيت زيستي
اطالع رساني خواهند شد .در واحدهاي صنعتي توصيه به انجام مايه كوبي بوستر در گوساله هايي كه سابقه يک
بار واكسيناسيون دارند بايستي در صورت گذشت بيش از دو هفته از مايه كوبي قبلي انجام شود.
 در اين مورد توجه به تشخيص صحيح و تعريف مورد بيمار كه در صفحات  17تا  21شرح داده شده است جهت
تعيين كانون بيماري بسيار مهم است .در موارد دام سنگين توجه به عالئم باليني كفايت مي كند ولي در موارد دام
سبک بايستي بعد از تاييد باليني نسبت به مايه كوبي اقدام گردد ولي همزمان نمونه برداري و ارسال به آزمايشگاه
جهت تعيين ميزان صحت تشخيص باليني بايستي صورت پذيرد.

 -4-1-6-3واكسيناسيون گوسفند و بز روستايي و عشايري

بر اساس برنامه ملي بهداشت دام عشاير اقدام خواهد شد ،با توجه به حساسيت كمتر گوسفند و بز نسبت به گاو و گوساله
در برابر بيماري تب برفکي و جابهجايي بيشتر اين دامها نسبت به گاو و گوساله ،در صورت نداشتن برنامه مدون و مشخص
براي پيشگيري از تب برفکي در گوسفند و بز اين دام ميتواند به عنوان عامل انتشار بيماري در گلههاي گاو وگوساله كشور
محسوب گردد .گوسفند و بز روستايي و عشايري كشور بسته به فصل (تصميم با استانها) با واكسنهاي تتراواالن و باالتر با
تکرار  6ماه واكسينه شوند .قابل ذكر است در دامهاي عشايري از  21روز تا  45روز (حدود يک ماه) قبل از شروع كوچ
بهترين زمان انجام اين برنامه واكسيناسيون ميباشد.
در دام سبک روستائي مايه كوبي رايگان بصورت واكنشي49اجرا مي شود

49
Reactive Vaccination
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 -4-1-6-4برنامه واكسیناسیون تب برفكي در كشور

 برنامه واكسيناسيون تب برفکي در سال جاري مبتني بر خطر بوده و بايستي هدف استان در دام سنگين مايهكوبي
با پوشش حداكثري در مناطق پرخطر باشد و از واكسيناسيون بدون هدف و فراگير با پوشش نامناسب خودداري
شود.
 مايه كوبي جمعيت دام سنگين صنعتي و نيمه صنعتي با واكسنهاي تب برفکي در قالب برنامه واكسيناسيون به
روش آماده باش انجام خواهد شد.
 جمعيت دام سبک صنعتي در كل كشوردر قالب برنامه واكسيناسيون به روش آماده باش انجام خواهد شد.
 در جمعيت دام سبک و سنگين صنعتي و نيمه صنعتي مايه كوبي بصورت آماده باش براساس طول دوره ايمني واكسن و
براساس نتايج  PVMتوسط آزمايشگاه هاي مورد تاييد مركز تشخيص خواهد بود.
 مايه كوبي دام سبک بصورت واكسيناسيون واكنشي صورت مي پذيرد كه مبناي تعريف آن ارزيابي خطر خواهد
بود.
 واكسيناسيون دام عشاير در قالب برنامه ملي بهداشت دام عشاير هر سال دو بار ،يک ماه قبل از كوچ در مناطق
زمستان گذراني و تابستان گذراني انجام خواهد شد.
 همچنين در صورت رخداد بيماري چه در دام سبک و سنگين واحدهاي دام سبک وسنگين فاقد ايمني موثر
(گذشت  50درصد از زمان ايمني زائي واكسن) با شعاع سه كيلومتر پا از تأييد توسط بخش دولتي در اسرع
وقت (حداكثر  5روز) مايهكوبي گردد .در اين راستا دامهاي روستائي با واكسن رايگان مايه كوبي انجام خواهد شد.

جهت ثبت اولیه و تمديد واكسن تب برفكي موارد ذيل مورد انتظارخواهد بود:
 .1روند و پروسه توليد واكسن از جمله نوع سلول مورد استفاده در كشت ،روش كشتن ويروس و خالصسازي واكسن
مشخص باشد.
 .2نوع آدجوانت واكسنها كامال مشخص باشد.
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 .3كارآيي و اثربخشي ) (Efficacyواكسن مشخص باشد كه بدين منظور از دو روش مستقيم و غير مستقيم استفاده
ميشود .در روش مستقيم كه به صورت چالش دام واكسينه با سويه وحشي به دو روش  PD50و  PGPانجام
ميشود .مستندات آن به دفتر امور دارو و درمان فرستاده شود .جهت ارزيابي اثربخشي غير مستقيم از روش R-
 VALUEاستفاده خواهد شد كه از اين طريق ميزان قرابت آنتيژنيک بين سويههاي در گردش و سويههاي واكسن
مقايسه خواهد شد .جهت انجام اين تست تمام شركتهاي توليد كننده و واردكننده واكسن موظف ميباشند آنتي سرم
مرجع به ازاي هر سويه را با هماهنگي دفتر امور دارو و درمان به مركز ملي تشخيص تحويل دهند .در صورت ارسال
نمونه مرضي از كشور در آن سال ،امکان استناد به نتايج آزمايشگاه هاي مرجع بين المللي مورد تأييد سازمان بهداشت
دام كه در سايت آن قرار داده شده است نيز وجود دارد.
 .4قدرت واكسن ) (Potencyواكسنهاي مورد استفاده براي هر سويه بايد  PD50حداقل برابر  6باشد.
 .5در صورتي كه واكسن در تمام گونههاي نشخواركنندگان استفاده ميشود بايستي اثربخش بودن واكسن در گوسفند و
گاو تأييد شده باشد.
 .6بي خطري )(Safetyدر دام هدف :تمام شركتهاي واردكننده و توليد كننده موظف مي باشند اسناد مربوط به بي
خطري واكسن را در گونه هاي قيد شده در ليبل و بروشور واكسن ارائه نمايند و در صورتي كه در هريک از مراحل
توزيع واكسن مشخص گردد اين واكسن بيخطري و كارآيي اعالم شده را ندارد ،بايستي ضمن جلوگيري از توزيع
خسارتهاي آن به دامداران عودت داده شود.
 .7خلوص ) :(Purityدر صورتي كه در بروشور واكسن قيد شده است كه واكسن قابليت  DIVAدارد ،بايد عاري بودن آن
از  NSPثابت شود كه بدين منظور بايد اسنادي ارائه شود كه واكسن عاري از پروتئينهاي غير ساختاري است .اين
واكسنها در مناطقي كه در مرحله سه قرار دارند ،استفاده خواهند شد.
 .8بي ضرري) : (Innocuityواكسن و بذر واكسن مورد استفاده بايستي عاري از عوامل ايجاد كننده بيماري در
نشخواركنندگان خصوصاً عاري از خانواده پستي ويروسها باشد.
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 .9طول دوره ايمني قيد شده در ليبل و بروشور واكسنهاي كه درخواست ثبت دارند بايد قبل از توزيع در كشور زير نظر
دفتر امور دارو و درمان و با همکاري دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي تأييد شود كه در اين زمينه بايد قبل از
اجازه توزيع گسترده در كشور ،نسبت به انجام آن در شرايط فارم در حداقل  200رأس دام انجام شود.
 .10ثبات ) (Stabilityواكسن :واكسنهاي مورد استفاده بايد از طريق ارزيابي و پايش بعد از فروش مورد بررسي قرار
گيرند و دوره زمان نگهداري قفسهاي آنها مورد تأييد باشد .در صورت عدم همخواني بين زمان اعالم شده و ارزيابي
صورت گرفته ،شركت موظف به پرداخت غرامت به مصرف كنندگان خواهد بود.
 .11واكسني مورد تأ ييد خواهد بود كه عوارض جانبي حداقلي داشته باشد و در صورت وقوع سقط و يا شوک ناشي از
واكسن ،واردكننده يا توليدكننده واكسن موظف به پرداخت غرامت به دامدار خسارت ديده باشد.
 .12واكسنهاي مورد استفاده بايد از جنبه سويه داراي مشخصات ذيل باشند:
 تعداد سويههاي آن چهار سويه يا پنج سويه باشد. سويههاي انتخاب شده در واكسن بايد مربوط به  POOLسه تب برفکي باشد. سويه  Oمورد استفاده بايستي به سويههاي ) Me_SA, O Panasia 2 (Ant10 ,Qom 15محافظت داشتهباشد و سويههاي واكسينال منطقه سه كه ايجاد ايمني بر عليه آنها نمايد نيز غير از سويههاي لوكال قابل مصرف
خواهد بود.
 سويه  Aمورد استفاده بايد يا از سويههاي داخلي باشند يا سويههاي واكسينالي كه بر سويههاي  AG 7و A05 Asia,محافظت داشته باشد.
 سويه  Asia-1آن بايد يا از سويههاي در گردش باشد يا بر عليه سويه  Asia, Asia-1 Sind08ايجاد محافظتنمايد.
 اين تركيب سويهاي در واكسنهاي مورد نياز كشور بر اساس تغييرات سويهاي در كشور قابليت بازنگري و بهروزرساني دارد.
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 محاظت سويهها تنها بر اساس نتايج آزمايشگاه مرجع سازمان دامپزشکي و آزمايشگاههاي مرجع مورد تأييدسازمان جهاني بهداشت دام كه در سايت آن اشاره شده است مورد قبول خواهد بود.
 تطابق و هويت ويروس مورد استفاده شده ) :(Identityوجود سويههاي ذكر شده فوق ،بايستي از طريق انجام RT-PCRبه تأييد مركز ملي تشخيص كشور برسد.
 .13تمامي مراحل نمونه برداري از واكسن بايستي زيرنظر دفتر امور دارو و درمان و بر اساس دستورالعملهاي ابالغ شده آن
دفتر باشد.

 -4-2فرآيند استاندارد واكسيناسيون
واكسن و واكسيناسيون ،يکي از ابزارهاي كنترل بيماري تب برفکي است كه ساليان سال در كشور مورد استفاده بوده
داشته است .البته اين ابزار اگر به درستي مورد استفاده قرار نگيرد ،كارأيي الزم را ندارد .در اين مجموعه ،استانداردها و
الزامات مورد نياز براي بهينه سازي واكسيناسيون (از تحويل واكسن تا زمان تزريق واكسن) تدوين و قيد شده كه اكيپهاي
مايه كوبي ملزم به رعايت آنها ميباشند.
 -1-2-4نگهداري واكسن
واكسن بايد فقط در يخچال بين  +2تا  +8درجه سانتيگراد نگهداري شود .بايستي يخچال يا سردخانه نگهداري
واكسن ،داراي ترمومتر با قابيلت ثبت و نگهداري دما باشد و در صورت عدم دسترسي از ترمومترهايي كه دماي حداقل و
حداكثر را نشان مي دهند ،استفاده شود .سردخانه و يخچال نگهداري واكسن بايستي داراي منبع توليد برق (ژنراتور) مجزا از
برق شهري نيز باشد تا در زمان قطعي برق ،قابليت حفظ دماي سردخانه را داشته باشد.
محل نگهداري واكسن مشخص باشد و نشانهگذاري (ليبلگذاري) شود تا بچهاي مختلف واكسن در سردخانه مشخص
باشد .يخچال را هميشه قفل نگه داريد .كليدها بايد در جاي ايمن نگهداري شوند.
عالمت "( ”DO NOT UNPLUGGدوشاخه را از برق نکشيد) يا "( "SWITCH OFFخاموش نکنيد) را كنار سوكت
يخچال نشان دهيد .به طور مرتب يخچال را يخزدايي كنيد (بدون برفک) اما فقط در زمان خالي بودن يخچال.
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اطمينان حاصل كنيد كه يخچال و فريزر براي تعميرات سريع تحت قرارداد براي تعمير و نگهداري ساالنه است.
از فضاي كافي براي گردش هوا در داخل سردخانه اطمينان حاصل كنيد.
غذا ،نوشيدني يا نمونه مرضي و غيره را در كنار واكسن نگهداري نکنيد.
فقط در صورت لزوم يخچال را باز كنيد.
بايستي مستندات بازديد دماي سردخانه در مركز مايهكوبي موجود باشد.
مستندات بازديد ترموگراف مركز ،بايستي در اداره شهرستان و اداره كل استان به نحو مقتضي بايگاني گردد تا در صورت
وقوع موارد عوارض جانبي واكسن قابل دستيابي و استناد باشد.
 -2-2-4پوشش اكيپهاي مايهكوبي
اكيپهاي عملياتي )مايهكوبي و بررسي بيماري( قبل از عزيمت به عمليات اجرايي ،بايستي لوازم و تجهيزات خود را
مورد بازبيني قرار داده و پا از تکميل نمودن كامل آنها ،به واحد اپيدميولوژيک عزيمت نموده و قبل از ورود به واحد موارد
ذيل را رعايت نمايند:
• وسايل حفاظت فردي:
پوشيدن لباس يکبار مصرف ) در صورت عدم وجود لباس كار يکبار مصرف ،اكيپ عملياتي بايستي حداقل  3دست لباس
داشته باشد و لباسها بعد از هر بار مراجعه به واحدهاي اپيدميولوژيک به طوركامل با آب گرم شسته شوند(
 پوشيدن دستکش جراحي يکبار مصرف غير استريل :اين دستکشها بسيار محکم به دست چسبيده و مانع كارنميشوند.
 چکمه سفيد :اكيپهاي عملياتي بعد از هر بار مراجعه به واحد اپيدميولوژيک در روستا در آخرين خانه موردواكسيناسيون و بعد از اتمام كار ،نسبت به شستوشوي كامل چکمه و سپا ضد عفوني آن با ماده ضد ويروسي
)ويروسيد ،ويركن اس ،جرمي سايد پي و يا هر ماده مؤثر بر ويروس تب برفکي( اقدام نمايند.
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 كاور چکمه :براي احتراز از آلودگي چکمه ،استفاده از كاور چکمه بسيار مفيد است ،لذا خانه به خانه اقدام بهتعويض كاور و استفاده از كاور جديد نماييد.
 پوشيدن كاله يکبار مصرف استفاده از ماسک يکبار مصرف -3-2-4وسايل و لوازم مايه كوبي
اكيپ مايهكوبي ملزم هستند لوازم و ابزارهاي ذيل را به همراه داشته و طبق دستورالعمل مورد استفاده قرار دهند:
 سرنگ ) اتوماتيک يا نيمه اتوماتيک  5و  1سي سي هر يک  2سري( ،سرسوزن يکبار مصرف يا فلزي،كيفحمل واكسن همراه با آيا پک ،كلمن يا يخدان 16 ،يا  18براي دام سنگين و  20و  21براي دام سبک ،در
خصوص سرنگ مايهكوبي موارد زير مد نظر قرار گيرد:
 سرنگ مورد استفاده بايد كاليبره بوده و داراي گواهي كاليبراسيون قبل از هر بار فاز مايهكوبي از مرجع مورد تأييدباشد .در اين زمينه بايستي حداقل ساالنه سرنگها توسط اداره كل دامپزشکي استان كاليبره شده و گواهي كاليبره
بودن در واحد مبارزه شهرستان يا مركز مايهكوبي نگهداري شود.
 سرسوزن بايد بعد از مايهكوبي هر دام تعويض گردد )حداقل بعد از مايهكوبي هر خانه سرسوزن عوض شود( ازسرسوزنهاي يکبار مصرف نيز ميتوان استفاده نمود ) براي واكسيناسيون گاو و گوساله از سرسوزن 16 G 1/2و
گوسفند و بز از سرسوزن 18 G 1/2استفاده شود ،در خصوص واكسيناسيون گوساله از سرسوزن  18نيز ميتوان
استفاده نمود(.
 اكيپهاي بخش خصوصي بايستي همراه خود سرسوزن يکبار مصرف داشته باشند تا در صورت درخواست تعويضسرسوزن به ازاي هر دام توسط دامدار با اخذ وجه اين اقدام صورت گيرد.
 قبل از استفاده از سرنگ بايد از كاركرد درست آن مطمئن شد ،سرنگ قبل از استفاده بايستي تست شود كه اينعمل در مورد سرنگهاي اتوماتيک و نيمه اتوماتيک به قرار زير است:
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 سرنگ اتوماتيک :براي اطمينان از كاركرد درست سرنگ و تزريق مايع توسط آن ،كافي است انگشت خود را درمحل اتصال سرسوزن به سرنگ قرار داده و به پيستون فشار دهيد كه اگر پيستون تا انتهاي استوانه سرنگ حركت
نمود ولي واكسن از سرنگ خارج نشد ،سرنگ هوا ميكشد و خالي تزريق ميكند و در غير اين صورت سرنگ
درست كار ميكند.
 سرنگ نيمه اتوماتيک :اين سرنگها در صورت سرويا و درست بودن واشر و ساير وسايل كاركرد درستي دارند. هواي سرنگ قبل از استفاده بايد تخليه شود. بدنه بيروني سرنگ مايهكوبي بعد از هر خانه بايد با آب گرم شسته شود.-

بعد از اتمام عمليات مايه كوبي بايد سرنگ به طور كامل باز شده و تمامي اجزاي آن فقط با آب داغ ( 70درجه
سانتيگراد) شسته و تميز شود و آنها را به مدت  30دقيقه در آب جوش قرار دهيد.

 در صورت پرت زياد ،بايد از استفاده سرنگ خودداري و به مرجع كاليبركننده تحويل شود. مستندات بازديد ماهانه سرنگها توسط مسئول اكيپ مايهكوبي بخش دولتي و يا خصوصي بايد در واحد مبارزهشهرستان و مركز مايه كوبي موجود باشد و در بازديدها مورد بررسي قرار گيرد.
 همراه داشتن كيف حمل واكسن ضروري بوده و كيف حمل واكسن بايستي تميز و همراه با آياپک كافي باشد. در صورت همراه نبودن داروهاي ضد شوک و عوارض جانبي واكسن از جمله اپينفرين و دگزامتازون عواقب ناشياز اين سهل انگاري و تلف شدن دام به عهده واكسيناتور و مسئول اكيپ مايهكوبي اعم از خصوصي و دولتي
خواهد بود.

 -4-2-4واكسن
واكسن بايد در دماي  + 2تا  + 8درجه سانتيگراد نگهداري شود .يکپارچگي زنجيره سرد براي ذخيرهسازي واكسن
براي حفظ قدرت واكسن مهم است .اين مسئله در خصوص واكسنهاي كشته نيز صادق است و در صورت عدم رعايت آن
توانايي ايمني زائي واكسن به شدت كاهش پيدا مي كند.
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واكسن تب برفکي پا از باز شدن درب بطري واكسن تنها تا  24ساعت قابل مصرف با حفظ زنجيره سرد مجاز مي باشد.
نسبت به تأمين ،تحويل و همراه داشتن واكسن به تعداد مورد نياز بر اساس حجم عمليات واحد اپيدميولوژيک مورد نظر
براي مايهكوبي ،از شبکه دامپزشکي و يا مراكز مايهكوبي بخش خصوصي اقدام نموده و واكسن تحت شرايط زير تا واحد
اپيدميولوژيک حمل گردد:
يک كلمن بزرگ كه بايد در پشت خودرو مستقر بوده و حاوي مقادير كافي كيسه يخ باشد .نکته مهم اين است كه
واكسنها در داخل كلمن بزرگ قرار داده شده و در شرايط سرمايي مناسب نگهداري شوند .كلمن دوم كوچک بوده و بايد
داراي تعداد مناسبي كيسه يخ بوده و براي حمل واكسن استفاده شود.
با استفاده از دماسنج ،از ايجاد دماي مناسب در داخل كلمن مطمئن شويد.
قبل از استفاده از واكسن بايد تاريخ آن مورد بازبيني قرار گيرد.
واكسن بايد قبل از استفاده كامالً مخلوط شده و از ايجاد مخلوط همگن مطمئن بود؛ سپا با سرنگ اقدام به كشيدن
واكسن مي كنيم .اين كار بايد در عرض مدت بسيار كوتاهي انجام شده و سپا واكسن به داخل كلمن كوچک و يا كيف
حمل واكسن برگردانده شود.
در واحدهاي اپيدميولوژيک ،براي حمل واكسن جهت تزريق آن به دام ،واكسن در داخل كيف مخصوص حمل واكسن
همراه با آياپک قرار داشته و هر  15دقيقه يک بار اقدام به تکان دادن كامل شيشه و محتوي واكسن گردد .تکان دادن
واكسن بسيار آهسته بوده به طوري كه ايجاد كف نکند.
هنگام مايه كوبي در جمعيت گاو و گوساله ،شيشه واكسن به طور معمول همراه واكسيناتور بوده و تکان ميخورد و مخلوط
ميشود اما هنگام مايه كوبي گوسفند و بز ،دامها توسط دامدار جابهجا شده و فرد واكسيناتور در يک جا به طور ثابت مستقر
شده و واكسن در يک جا به طور ثابت )در داخل كيف حمل واكسن و يا در كنار محل نشستن فرد( قرارداده ميشود؛ لذا به
منظور جلوگيري از ته نشيني واكسن ،تکان دادن آن هنگام مايهكوبي الزامي است.
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در صورت مشاهده هر گونه تغيير رنگ غير عادي در واكسن و يا رسوب غير عادي و غيره از مصرف واكسن خودداري
نموده و نمونه آن به اداره كل دامپزشکي استان عودت داده شود.
از ويال واكسن در معرض نور محافظت كنيد.
 -5-2-4محل تزريق واكسن
محل تزريق واكسن فقط بر اساس توصيه شركت سازنده (مطالعه بروشور واكسن) خواهد بود.
در واكسنهاي پايه آبي مايهكوبي اغلب به طور زيرجلدي و در ناحيه يک سوم خلفي گردن انجام ميشود.
محل تزريق عضالني (براي واكسنهاي بر پايه روغن)
 گاو :در عضله گردن ،در جلوي شانه ،از لبه بااليي گردن تقريباً يک سوم پايينتر و از لبه پايين گردن دو سوم باالاست.
 در گوسفند مايه كوبي روغني عموماً در عضله ران انجام مي شود. -سوزن بايد با زاويه  45درجه نسبت به پوست وارد شود تا از نشت عقب جلوگيري شود.

Site for
Intramuscular
injection
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 -6-2-4انجام واكسیناسیون
-

دستورالعملهاي سازندگان در مورد شيوه و مقدار مصرف را به دقت مطالعه و دنبال كنيد.

 قبل از برداشتن واكسن ،بطري را به آرامي تکان دهيد .هنگام برداشتن واكسن ،جعبههاي خنک را بسته نگه داريد. فقط واكسن كافي براي حدود نيم ساعت كار بايد از يخچال گرفته شود.-

جعبه خنک با بستههاي يخي در اطراف ويالهاي واكسن استفاده كنيد و از آن اطمينان حاصل كنيد.

-

از نگه داشتن كيسههاي يخ روي ويالها يا شيشههاي واكسن خودداري كنيد.

سوزنهاي توصيه شده براي واكسيناسيون گونههاي حساس به شرح زير است
-

براي هر واكسيناسيون از يک سوزن استريل جداگانه استفاده كنيد.

-

سوزني كه براي تزريق حيوانات استفاده ميشود نبايد داخل ويالهاي واكسن قرار داده شود .براي هر ويال
واكسن دو سوزن استريل الزم است :يکي براي برداشت واكسن (1/2 G x 21اينچ) و ديگري براي ورود هوا به
داخل ويال براي جلوگيري از ايجاد خأل (1/2 G x 23اينچ) و هر دو سوزن در پالگين ويال واكسن باقي ميمانند.

-

بطريهاي خالي يا نيمه استفاده شده واكسن را در كيسههاي پالستيکي شفاف جداگانه ببنديد و به درستي
عالمت گذاري كنيد.

-

حداقل پوشش واكسيناسيون  ٪80از جمعيت براي كنترل صحيح بيماري مورد نياز است.

  2- 3هفته قبل از واكسيناسيون براي پاسخ ايمني بهتر در خصوص بيماريهاي انگلي برنامه كنترلي را اجرا نماييد-

واكسيناسيون بايد حداقل يک ماه قبل از وقوع احتمالي بيماري انجام شود.

-

از مقيد شدن صحيح حيوانات ،قبل از واكسيناسيون اطمينان حاصل كنيد تا از صدمه به حيوان و واكسيناتور
جلوگيري شود.

 در صورت تزريق تصادفي به خود ،اجازه دهيد كه زخم آزادانه خونريزي كند ،فشرده نشويد ،با آب و صابونبشوييد ،تميز و خشک نگه داريد و بالفاصله به دنبال مشاوره پزشکي باشيد.
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 -7-2-4خودروي مايهكوبي
اكيپ مايه كوبي )دولتي يا بخش خصوصي( بايستي داراي خودرو مناسب و اختصاصي براي عمليات مايهكوبي باشد.
(اين خودرو بايد جدا از خودرو عمليات بررسي بيماري ،نمونه برداري و درمان باشد(.
وسايل مايه كوبي و يخدان حامل واكسن بايد طوري در داخل خودرو قرار داده شوند تا در تکانهاي شديد آسيب نديده و
نريزند.
بهتر است خودرو مجهز يه يخچال و سيستم سرمايشي مناسب باشد.
يک دستگاه سمپاش دستي كوچک )غير موتوري( كه بهتر است  1ليتري باشد ،در خودرو موجود باشد تا هنگام خروج از هر
واحد براحتي چرخهاي خودرو را با آن ضد عفوني كرد.
هنگام مراجعه به واحد اپيدميولوژيک صنعتي ،خودرو را در بيرون محوطه پارک نموده و در روستاها ،در مکان مناسب در
داخل روستا پارک نموده و از بردن وسيله نقليه به داخل محوطه دامداري خودداري گردد.
پا از استقرار وسيله نقليه نسبت به بردن لوازم وسايل مورد نياز جهت مايه كوبي به داخل دامداري اقدام نموده و سعي
گردد واكسن به ميزان مورد نياز در كلمن كوچک )همراه اكيپ( قرار داده شده و از مراجعه مکرر از داخل محوطه دامداري
به خودرو جهت بردن واكسن خودداري گردد.
بهتر است خودرو به دو بخش پاک و آلوده تقسيم شده و بخش آلوده كه عمدتا صندوق عقب آن يا بخش عقب خوردو در
خودروهاي پاترول ميباشد ،بعد از هر بار عمليات مايه كوبي با سمپاش دستي ضد عفوني شود.
هنگام خروج از واحد اپيدميولوژيک ،نسبت به ضد عفوني چرخهاي خودرو با ماده ضدعفوني كننده مناسب اقدام گردد.

 -3-4عوارض جانبي واكسن
50

50

مبحث عوارش جانبی واکسن تنها مربوط به تب برفکی نمی باشد ولی به جهت اهمیت موضوع در این برنامه گنجانده شده است.
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بايد حداقل  1-2ساعت پا از واكسيناسيون حيوان كنترل شود تا موارد آنافيالكسي كه اتفاق مي افتد را شناسايي و
درمان كند .در اين زمينه بايستي به دامداران روستا اعالم شود كه مسير حركت در روستا كجاست و در انتها يک ساعت
در روستا حضور داشته باشند تا در صورت رخداد شوک اقدامات درماني اورژانسي انجام شود .همچنين داروي ضد شوک
بايستي همراه واكسيناتور باشد و مراقبت پا از مايهكوبي به دامدار اعالم گردد زيرا مواردي از شوک واكسن چند
ساعت پا از مايه كوبي رخ مي دهد.
در صورت اطالع بروز شوک توسط دامدار ،مسئول فني مركز مايهكوبي و در صورت مايهكوبي توسط بخش دولتي
مسئول مبارزه شهرستان به واحد مراجعه و نسبت به اقدامات درماني اورژانسي مبادرت كند .در صورت عدم خروج
واكسيناتور از واحد مايهكوبي شده ،سريعاً به واحد مراجعه و اقدامات درماني انجام و صورتجلسه آن تهيه و به امضاي
دامدار برسد .در صورت تلفات دام مسئول مركز مايه كوبي بخش دولتي و خصوصي بايستي مراتب را حداكثر تا 24
ساعت به مسئول مبارزه استان اطالع رساني نموده و ضمن تهيه صورتجلسه ،كالبدگشايي دام انجام و تصاوير آن
ضميمه پرونده گردد.
در صورت عدم پيگيري دامدار و رخداد تلفات عواقب اين سهل انگاري به عهده دامدار است.
حيوانات واكسينه شده بايد حداقل يک هفته پا از واكسيناسيون از نظر عوارض جانبي كنترل شوند (همه واكنشها
بايد گزارش شوند).
عاليم باليني شوک و برخوردهاي اضطراري با دام دچار شوک از جمله استفاده از آب به دامدار آموزش داده شود.
در واحدهاي صنعتي مسئول فني واحد موظف است هرگونه شوک ناشي از واكسن را به اداره دامپزشکي شهرستان
همراه با اطالعات واكسن گزارش نمايد.
در واحدهاي روستايي ،واكسيناتور بخش دولتي يا خصوصي موظف است موارد عوارض جانبي را گزارش نمايد.
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جهت دريافت غرامت ناشي از شوک واكسن ،اداره دامپزشکي شهرستان يا مركز مايهكوبي بخش خصوصي بايستي
موارد را در سامانه اطالعات جغرافيايي بيماري  GISدر صفحه مربوط به واحد ثبت نمايد و مستندات الزم از جمله
اقدامات درماني و در صورت تلف شدن دام عاليم كالبدگشايي را حداكثر ظرف  24ساعت به اداره كل دامپزشکي
استان و مركز پخش واكسن استاني منعکا نمايد .در خصوص واكسنهاي رايگان چه به صورت طرح دولتي يا خريد
خدمت ،گزارش عوارض جانبي به عهده بخش دولتي خواهد بود و در واكسيناسيون غيردولتي روند پيگيري به عهده
مركز مايهكوبي و پخش استاني خواهد بود.
پا از رخداد شوک در واكسنهاي دولتي ،ضمايم الزم كه در پيوست موجود است ،بايستي تکميل گردد و در موارد
مايهكوبي توسط بخش خصوصي و غير خريد خدمت ،موارد الزم جهت تکميل بايستي با هماهنگي پخش استاني و
توليد كننده يا وارد كننده واكسن باشد.
اداره كل دامپزشکي استان موظف است در زمان عقد قرارداد خريد واكسن يا خريد خدمت غرامت متعاقب مايهكوبي را
در قرارداد قيد نمايد.
همان گونه كه پيشتر ذكر شد؛ دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکي نيز موظف خواهد بود تنها اجازه توزيع به
واكسنهايي را دهد كه شركت توليد كننده يا وارد كننده مسئول پرداخت غرامت عوارض جانبي واكسن باشد.
فرمهاي تكمیل شده (در واكسنهاي دولتي) توسط اداره كل دامپزشكي استان براي شركت وارد
كننده يا سازنده ارسال مي شود و رونوشت آن به دفتر ارسال مي گردد.
فرمها و ضمايم الزم براي تکميل پرونده عوارض جانبي واكسن:
 فرم گزارش اعالم خسارت دامدار و تاييد واكسيناتور (فرم)1 صورتجلسه تنظيم شده دامپزشک بخش خصوصي /مركز مايهكوبي (فرم)2 صورتجلسه تنظيم شده بخش دولتي (فرم)3149

 عکا دامهاي تلف شده و عوارض كالبدگشايي ،تعدادي از آنها با كيفيت متوسط (با كيفيت حدود 570×1000پيکسل و حجم حدود  450كيلوبايت)
 كارت شناسايي انفرادي (اسکيج) دام تلف شده در واحدهاي صنعتي يا كپي برابر اصل آن تصوير كارت ملي دامدار نامه اداره دامپزشکي شهرستان فرم تکميل شده گزارش واكنش متعاقب واكسيناسيون (فرم )4 -4-3-1شوك پس از واكسیناسیون در دامهاي مزرعه
با عنايت به رخداد شوک متعاقب مايهكوبي ،مقتضي است اداره كل استان به نحوه الزم آموزشهاي الزم در اين
خصوص را انجام داده و روند ايجاد شوک و مديريت آن را به مسئولين فني واحدهاي دامداري صنعتي و مراكز مايهكوبي،
كلينيسنهاي بخش خصوصي و مسئولين مبارزه شهرستاني آموزش دهد .در اين زمينه مواردي به شرح زير ذكر خواهد شد
كه الزم است اين آموزش ،توسط اداره كل استان به تمام مسئولين فني مراكز مايه كوبي (قبل از تأسيا مركز) داده شود.
بسياري از فرآوردههاي تجويزي به انسان و دام به علت ماهيت بيگانه بودن براي سيستم ايمني بدن ،ميتوانند منجر به
توليد آنتيبادي شوند ،ولي در مواردي اين واكنش سيستم ايمني بدن حالت آلرژيک پيدا كرده و باعث واكنشهاي مضري
ميشود.
انواع متفاوتي از پاسخهاي منفي پا از واكسيناسيون در دامها وجود دارد كه طيفي از واكنشهاي جلدي و موضعي در
محل تزريق تا واكنشهاي خود ايمني و شوک آنافيالكتيک و حتي مرگ باشد.
انواع متفاوتي از واكنشهاي مضر پا از واكسيناسيون وجود دارد كه به صورت جدول ذيل ميباشد:
علت

نوع واكنش

علت

نوع واكنش

1

غير مرتبط با واكسن

4

عاليم سيستيمک

2

تورم در محل تزريق

5

شوک ،آنافيالكسي و كالپا

3

تورم صورت
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از علل واكنشهاي پا از واكسيناسيون ،ميتوان به خالصسازي نامناسب واكسن ،استفاده واكسن در گونه غير مناسب،
روش اشتباه تجويز ،نگهداري و حمل غير مناسب اشاره كرد.
واكنشهاي موضعي مي تواند از ايجاد يک تورم در محل تزريق تا ايجاد آبسه و بافت فيبروزه يا حتي تسريع ايجاد نئوپالسم
جلدي باشد.
واكسن ،غير از آنتيژن ،اجزاي ديگري نيز دارد از جمله؛ نگهدارنده ،ياور (آدجوانت) و بقاياي روند توليد واكسن .كه ميتوانند
علت واكنشهاي ازدياد حساسيت باشند ،ولي اغلب علت دقيق اينکه كدام جزء واكسن منجر به واكنش ازدياد حساسيت
شده است ،مشخص نمي گردد .واكنش موضعي بيشتر زماني رخ ميدهد كه واكسيناسيون در شرايط بارندگي انجام شود يا
اينکه واكسني كه بايستي در اليههاي عمقي عضالني تجويز شود ،در اليههاي سطحيتر و زير جلد تزريق شود و برعکا.
كه اينها منجر به ايجاد تورم ،درد و آبسه ميشوند.
برخي از واكنشهاي متعاقب واكسيناسيون ،يک پاسخ فيزيولوژيک بدن است كه از آن جمله توليد آنتي بادي و ايجاد
حفاظت در برابر بيماري ميباشد .يکي ديگر از واكنشهاي فيزيولوژيک پا از واكسيناسيون ،افزايش دماي ركتال است
كه در حدود  1-1/5درجه افزايش دما را نشان ميدهد كه چند ساعت تا  24ساعت پا از واكسن ايجاد ميشود ،ولي اغلب
ظرف مدت  48ساعت به حد نرمال بر ميگردد .از جمله واكسنهايي كه منجر به شوک آنافيالكتيک ميشوند ،ميتوان به
سالمونال و تب برفکي اشاره كرد.
نوعي از واكنش ازدياد حساسيت متعاقب واكسيناسيون تب برفکي در گاو ديده ميشود؛ كه منجر به درماتيت ميگردد .در
اين نوع از واكنش ازدياد حساسيت  8-12روز پا از واكسيناسيون ضايعات جلدي به صورت درماتيت اكسيداتيو و
نکروتيک مشاهده ميشود كه براي  3-5هفته نيز ميتواند ادامه داشته باشد .عاليم اين واكنش ازدياد حساسيت به صورت
درماتيت سرتاسري ،ادم اندام حركتي ،وزيکول در تيت ،كاهش وزن ،لنفادنوپاتي و كاهش توليد شير است.
يکي از علل مفروض براي ايجاد واكنشهاي ازدياد حساسيت ،تجويز تصادفي مقادير كمي از واكسن به صورت داخل جلدي
است .در گاو ،آنافيالكسي يا واكنش ازدياد حساسيت نوع يک ميتواند منجر به پنوموني بينابيني آتيپيک شود .آنافيالكسي،
يک واكنش ازدياد حساسيت شديد ،تهديدكننده زندگي و سرتاسري و كلي بدن است .به طور كلي در گاو ،ريه ارگان هدف
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اصلي ازدياد حساسيت نوع يک ميباشد .بنابراين عالئم مشاهده شده در گاو و گوساله تلف شده بر اثر شوک آنافيالكتيک
مشابه آن چيزي است كه در يک پنوموني بينابيني مشاهده ميگردد .آنتيژنهاي توليد شده در سلولهاي كليه بچه
همسترها باعث واكنشهاي آلرژيک در گاو مي شود.
 -4-3-1-1انواع واكنشها پا از تجويز واكسن

 .1شوک سه فرم اصلي دارد كه شامل ،شوک هايپوولوميک ،كارديوژنيک و وازوژنيک است .متداولترين شوک مشاهده
شده در گاو ،شوک وازوژنيک و به طور اختصاصي اندوتوكسيک يا سپتيک است .اثرات قلبي و عروقي شامل كاهش
فشار عروقي و برونده قلبي و افزايش فشار شريان ريوي است .شوک ،يک مفهوم وسيع از شرايطي است كه در آن سه
روند به وقوع مي پيوندد كه شامل كاهش پرفيوژن بافتي ،هايپوكسي بافتي و نهايتاً مرگ سلولي است.
 .2كهير ( )Urticariaيک واكنش موضعي جلدي به صورت تورم در پوست يا غشاهاي مخاطي است .منشأ كهير
ميتواند آلرژنهاي محيطي ،داروها (خصوصاً آنتيبيوتيکها و داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي) ،عوامل فيزيکي
(سرما ،گرما يا فشار فيزيکي) و گاهي آلرژنهاي با منشأ غذايي باشد .در برخي از نژادهاي گاو متعاقب خشک كردن
گاو ،عارضه آلرژي شير رخ ميدهد كه باعث ايجاد كهير در پوست ميشود .مکانيزم كهير به علت اتساع عروقي و
جابهجايي مايعات از مويرگها به عروق خوني كوچک است كه علت آن اين است كه عامل آلرژن باعث آزادسازي
مدياتورها از ماست سلها و بازوفيلها ميگردد كه منتج به ايجاد كهير ميشود.
كهير بعد از واكسيناسيون اغلب در اسب ولي گاهي در گاو نيز ديده ميشود.
 .3آنژيوادما ) (Angioedemaبه تورم بافت زيرجلدي منتشر كه اغلب كل صورت و گردن را درگير ميكند ،اطالق
ميگردد.
روشهاي غيرمناسب واكسيناسيون و واكنشهاي متعاقب آن
رديف

روند متعاقب

روش نامناسب

1

نگهداري نامناسب

واكنش موضعي

2

محل تزريق نامناسب

واكنش موضعي
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3

روش غير استريل

واكنش موضعي

4

آلودگي واكسن يا سرنگ

شوک توكسيک

5

ناديده گرفتن منع مصرف

شوک آنافيالكسي

6

حالل غير مناسب يا استفاده از دارو (به عنوان حالل)

مرگ

 -4-3-1-2روند بیماريزايي

به طور متداول واكنشهاي آنافيالكتيک در دامهاي مزرعه ،پا از تجويز غيرخوراكي يا پارانترال يک فرآورده
بيولوژيک ايجاد ميشود .البته وارد شدن آلرژن از طرق ديگر نيز ميتواند باعث واكنش آنافيالكتيک گردد.
آنافيالكسي ،يک واكنش حاد تهديد كننده زندگي دام است كه به وسيله واكنش آنتيژن و آنتيبادي ) (IgEايجاد ميشود و
در صورتي كه شديد باشد ،ميتواند باعث ايجاد يک شوک آنافيالكتيک گردد .برخورد كمپلکا آنتيژن و آنتيبادي به
سلولهاي ماست سل ،بازوفيل و نوتروفيل منجر به فعال شدن اين سلولها و آزاد سازي مدياتورها از جمله هيستامين،
سروتونين ،كاتکولآمين پلي پپتيدي متسع كننده عروق و ليپيدهاي متسع كننده عروق از جمله پروستاگالندينها ميشود .با
توجه به مطالعات انجام شده ،به نظر مي رسد هيستامين ،اهميت كمي به عنوان يک مدياتور در دامهاي مزرعه داشته باشد.
بيماري زماني بروز ميكند كه دام با يک آلرژن كه در برخورد قبلي حساس شده است ،مجدد برخورد نمايد .اغلب برخورد
اوليه منجر به هيچ عالمت باليني نميشود ولي برخورد بعدي دام با آنتيژن منجر به دگرانوله شدن ماستسلها و
ائوزينوفيلها ميشود كه باعث آزادسازي گسترده مدياتورهاي التهابي و بسط دهنده عروق ميشود كه منجر به شوک
آنافيالكسي ميگردد .واكنش ازدياد حساسيت ،ميزان باالتري از بروز را در برخي از نژادهاي گاو نشان داده است.
در گاو و اسب تغييرات عمده در تون عروقي به علت افزايش نفوذپذيري مويرگي ،افزايش ترشح غدد موكوسي و
برونکواسپاسم است كه منجر به احتقان ريوي ،ادم ،آمفيزم و ادم ديواره دستگاه گوارش ميشود.
 -4-3-1-3عاليم بالیني
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تظاهر باليني اصلي ،به توزيع سلولهاي حساس به آنتي بادي و عضالت صاف حساس در ارگانهاي مختلف بستگي
دارد .در گاو ،واكنشها به طور كلي مربوط به مجاري تنفسي است در حالي كه دستگاه گوارش و پوست نيز ارگان هدف
ميباشند .در گوسفند ،واكنشها اغلب ريوي است ،در حالي كه در اسب تغييرات اغلب مربوط به ريهها ،پوست و اندام
حركتي است .حساس شدن يک دام به حدود  10روز زمان بعد از اولين برخورد نياز دارد و اين حساس بودن براي يک مدت
طوالني (ماهها يا سالها) باقي ميماند.
عاليم اصلي شامل ديسپنه ،هايپوتانسيون كه منجر به نبض محيطي ضعيف و ايجاد كهير و كالپا است .در گاو ،ابتدا
يک شروع ناگهاني ديسپنه شديد ،لرزش عضالني و هيجان به دام دست ميدهد .در برخي از موارد ،ترشح فراوان بزاق يا
نفخ ماليم و گاهي اسهال نيز رخ ميدهد .ساير عاليم شامل كهير ،ادم و رينيت است .لرزش و ترمور عضالني كه ميتواند
شديد بوده و باعث افزايش دماي بدن تا  40/5درجه سانتيگراد گردد.
در اكثر دامها كه تلف نميشوند ،عاليم در عرض  24ساعت فروكش ميكند ،گرچه در صورت باقي ماندن آمفيزم ريوي،
ممکن است ديسپنه ادامه داشته باشد .در گوسفند و بز ،ديسپنه حاد متداول است كه ممکن است باعث ايجاد سرفه ،عدم
تمايل به حركت ،لرزش عضالني ،كوليک و عاليم عصبي گردد .در اسب ،عاليم به صورت ديسپنه شديد ،زمينگيري و
تشنج همراه باشد .مرگ ميتواند در عرض كمتر از  5دقيقه رخ دهد ،ولي اغلب به حدود يک ساعت زمان نياز دارد .در اسب
يکي از عاليم ،المينايتيا است.
 -4-3-1-4يافتههاي كالبدگشايي

عاليم اصلي كالبدگشايي در شوک آنافيالكسي شامل؛ احتقان ريوي ،ترشح موكوس در برونشيولها ،ادم ريه و ديواره
دستگاه گوارش است .در آنافيالكسي حاد در گاوهاي جوان و گوسفندان ،يافته باليني محدود به ريهها بوده و به صورت ادم
ريوي حاد و احتقان عروقي است .در گاو بالغ ،ادم و آمفيزم بدون احتقان مشاهده ميشود .آمفيزم ريوي و خونريزي پتشي
گسترده در اسب ممکن است ،باعث ادم گسترده و نشت خون به ديواره روده بزرگ شود.
 -4-3-1-5اقدامات درماني
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اهداف درماني در شوک آنافيالكتيک به شرح ذيل است:
 .1جلوگيري يا به تأخير انداختن عوارضي كه به وسيله مدياتورهاي آزاد شده ايجاد ميشود.
 .2حفظ تماميت دستگاه تنفسي
 .3حفظ ثبات دستگاه قلبي و عروقي
درمان بايستي به سرعت انجام شود و چند دقيقه تعلل در درمان ميتواند منجر به مرگ دام گردد .به علت ايجاد
هايپوكسي ،در صورت دسترسي به كپسول اكسيژن ،اكسيژن درماني نيز توصيه ميشود .يکي از مهمترين اقدامات درماني
در شوک دامهاي مزرعه ،تجويز سريع محلولهاي كريستالوئيدي داخل عروقي است .تجويز خصوصاً در ابتدا بايستي سريع
باشد و در گاو  75 ml/Kgاز محلولهاي ايزوتونيک وريدي در طول  30الي  60دقيقه مناسب ميباشد.
اپينفرين ،دارويي نجات دهنده و به شدت مؤثر در درمان شوک آنافيالكتيک حاد است كه منجر به بر طرف شدن كاهش
فشار خون و بي نظميهاي قلبي مي شود .عملکرد اين دارو به علت آگونيست بودن با گيرندههاي آلفا و بتا آدرنرژيک و
تشديد اثرات سيستم اعصاب سمپاتيک است .اين دارو به علت اثر شلكنندگي عضالت صاف منجر به اتساع مسيرهاي
برونشيولي ميشود كه در نهايت منجر به برطرف شدن ديسپنه ميشود.
اپي نفرين نبايد به صورت زيرجلدي تجويز شود ،به علت اينکه يک منقبض كننده عروق است كه منجر به نکروز بافتي و
جذب ضعيف مي شود.
اپينفرين ،مؤثرترين درمان شوک آنافيالكتيک است كه چهار پنجم حجم دارو به صورت عضالني و يک پنجم آن نيز به
صورت وريدي تزريق ميشود .دوز اپينفرين در دامهاي مزرعه  0/01 - 0/02 mg/Kgاست كه برابر با  4/5-9ميلي ليتر از
غلظت  1:1000اپي نفرين براي يک اسب  450كيلوگرمي است .پاسخ دامها به اثرات اپي نفرين گاهي كامالً متفاوت است
كه در نتيجه بايستي تجويز دارو تکرار شود.
اگر هايپوتانسيون شديد است اپينفرين به صورت آهسته داخل وريدي تجويز ميشود .اگر تزريق وريدي ميسر نيست 2
برابر اين دوز داخل عضالني يا  5برابر دوز داخل نايي تجويز شود .دوزهاي اپينفرين مي تواد هر  15-20دقيقه تکرار شود
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تا اينکه شرايط قلبي و عروقي دام به ثبات برسد .عوارض جانبي درمان اپينفرين شامل تاكيآريتمي و ايسکمي ميوكاردي
كه ميتواند تهديد كننده باشد.
كورتيکواستروئيدها به جهت برطرف كردن برونکواسپاسم مقاوم ،آنژيوادم و جلوگيري از التهاب ناشي از مدياتورها در طول
واكنش ازدياد حساسيت كمک كننده است كه به طیور ايدهآل كورتيکواستروئيد طوالني اثر مثل پردنيزولون سوكسينات
 0/10-25به صورت داخل عروقي و در درجه بعدي دگزامتازون با دوز  0/2-0/5داخل وريدي توصيه ميشود .استفاده از
كورتيکواستروئيدها در خصوص جلوگيري از واكنشهاي فاز تأخيري كمک كننده است .كورتيکواستروئيدها اثر اپينفرين را
تقويت مي كند و ميتواند بالفاصله بعد از اپينفرين تزريق شود.
استفاده از كورتيکواستروئيدها از جمله دگزامتازون با دوز  2 mg/Kgو پردنيزولون با دوز  1/1 mg/Kgو داروهاي ضدالتهاب
غير استروئيدي از جمله كتوپروفن با دوز  3 mg/Kgو يا فلونيکسين مگلومين با دوز 2 mg/Kgدر شوکهاي اندوتوكسيک
توصيه شده است .آنتيهيستامينها در گذشته به طور متداول استفاده ميشد ولي احتماالً بياثر باشند.
اگر ادم حلقي يا حنجرهاي مشاهده شود كه تنفا دام را دچار اختالل كرده است ،تراكئوستومي ممکن است براي نجات
دادن جان دام ضروري باشد.
 -4-3-2ساير واكنشهاي ازدياد حساسیت
ساير واكنشهاي ازدياد حساسيت شامل آنافيالكسي خفيفتر و بدون شوک و مواردي از ازدياد حساسيت تأخيري با
واسطه ايمني سلولي است .در مواردي كه ضايعات به صورت آلرژيک باشند ،درمان با آنتيهيستامين نتيجه بخش است.
اينکه چرا برخي از دامها ازدياد حساسيت سيستميک نشان ميدهند و برخي ازدياد حساسيت جلدي را نشان ميدهند
نامشخص است.
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 -4-4جابهجايي و قرنطينه دام
-4-4-1

مقدمه

تب برفکي به عنوان يک بيماري دامي فرامرزي )TAD(51شناخته شده است كه به شدت قابل انتقال است و ظرفيت
عبور آسان از مرزهاي ملي را دارد .بنابراين ،كنترل مؤثر درازمدت بيماري در خاورميانه و جنوب آسيا ،نيازمند رويکردهاي
منطقهاي و همکاري با سازمانهاي اروپا OIE53، FAO52،و ساير سازمان،هيا بين المللي در راستاي پياده سازي مسير
كنترل پيشرونده )PCP(54و حمايت از نقشه راه براي كنترل تب برفکي ميباشد .اين امر فرصتي را براي كشور فراهم
ميسازد تا در برنامههاي منطقهاي شركت كند و لذا باعث كاهش خطر در كشورهاي همسايه شده و كمک به ايران براي
رسيدن به اهداف خود خواهد شد.
مسير كنترل پيشرونده بيماري تب برفکي ( )PCP-FMDمجموعهاي از مراحل فعاليت كنترل بيماري است كه در صورت
پيادهسازي ،بايد كشورها را قادر سازد تا سطح كنترل بيماري تب برفکي را از طريق  6مرحله در راه دستيابي به وضعيت
منطقه عاري بدون واكسيناسيون به تدريج افزايش دهند (شکل .)1
كشور ايران در حال حاضر در مرحله  2قرار دارد و پيشرفت به مرحله  3تا سال  2020ايران را ملزم به پيشرفت ميكند
(همان طور كه در جدول  1اشاره شده است) .مرحله  2شامل اجراي اقدامات كنترل مبتني بر ريسک ،مانند نظارت هدفمند،
واكسيناسيون هدفمند و اقدامات ديگر بر اساس مناطق خطر است .مرحله  2همچنين شامل اجراي ريسک محور است.
اقدامات كنترلي به گونهاي است كه تأثير بيماري تب برفکي در يک يا چند بخش دامي و /يا در يک يا چند منطقه كاهش
مييابد .براي پيشرفت به مرحله  ، 3نياز به يک استراتژي كنترل تجديد نظر شده و تهاجميتر است كه هدف آن ،كاهش
محسوس در شيوع ،بروز و به دنبال آن از بين بردن گردش ويروس تب برفکي در دامهاي اهلي ،حداقل در يک منطقه از
كشور و شامل توسعه برنامههاي احتمالي فعالتر و آمادگي اضطراري است .يک برنامه ملي كنترل كاربردي و تأييد شده
توسط  OIEرا ميتوان در مراحل پيشرفتهاي از مرحله  3در شکل  1متصور گرديد.

51
- Transboundary Animal Disease

52
- Food and Agriculture Organization of the United Nations
53
- Office International des Epizootic
54
- Progressive Control Pathway
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6
حفظ عاري بودن از بيماري به
همراه بينيازي از مايه كوبي

5

حفظ عاري بودن از بيماري،
مايهكوبي موردي تا رسيدن به
بينيازي از واكسن

4

انتخاب از طرف  OIEبه عنوان عاري
از بيماري به همراه مايهكوبي

3

چرخش ويروس كاهش يافته و
يک برنامه ملي كنترل بيماري
اجرايي شده است.
مراحل  3تا  -4تأيیديه برنامه
ملي كنترل بیماري توسط OIE

2

خسارات ناشي از بيماري در بخشها
يا مناطق هدف كاهش يافته است.

مراحل  2تا  -3طراحي يک برنامه

1

فاكتورهاي ريسک و اطالعات
بيماري شناسايي شده اند.

ملي كنترل با هدف محدودسازي
ويروس در يک منطقه خاص يا كل

0

كشور
ريسک بيماري كنترل نشده
فقدان اطالعات قابل اعتماد
مراحل  1تا  -2طراحي نقشه
استراتژيک مبتني بر خطر

مراحل  0تا  -1طراحي
نقشه ارزيابي خطر

شکل  :1شرايط اعالمي و مسیر كنترل پیشرونده بیماري تب برفكي OIE
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-4-4-2

دسته بندي كشورهاي عضو  OIEاز نظر وضعيت تب برفکي

 -4-4-2-1كشورهاي عاري از تب برفکي كه واكسيناسيون انجام نميدهند

دامهاي حساس در اين مناطق ،بايستي از طريق اقدامات امنيت زيستي كه مانع از ورود ويروس تب برفکي به آن كشور
يا منطقه مي شود ،حفاظت شوند .محدوديتهاي مرزي با كشورها و مناطق آلوده بايد برقرار شود .براي قرار گرفتن در اين
ليست ،كشورهاي عضو بايد اقدامات زير را انجام دهند:
 )1گزارش دهي سريع و منظم بيماري را داشته باشد.
 )2بايد طي اعالميهاي به  OIEاطالع دهد كه بر اساس پروتکل مراقبت از بيماري تب برفکي در  12ماه گذشته
موردي از بيماري تب برفکي نداشتهايم و هيچگونه واكسيناسيوني بر عليه تب برفکي صورت نگرفته است.
 )3بايد شواهد مستند فراهم گردد كه در  12ماه گذشته:
الف) برنامه مراقبت بر طبق پروتکلهاي سازمان جهاني بهداشت دام انجام شده است تا مشخص گردد كه
آلودگي با ويروس تب برفکي در دامهاي غير واكسينه وجود ندارد و شواهدي از انتقال ويروس تب برفکي
در دام هايي كه قبال واكسينه شده بودند (در زماني كه كشور جزو كشورهاي عاري از بيماري تب برفکي با
انجام واكسيناسيون بود) ،مشاهده نشده است.
ب) اقدامات قانوني براي پيشگيري و تشخيص زود هنگامِ بيماري تب برفکي انجام شده است.
 )4در  12ماه گذشته موارد زير بايد به صورت كامالً مستند و دقيق توصيف و اعالم گردد كه انجام شده است:
الف) در مورد مناطق عاري از تب برفکي ،محدوده پيشنهاد شده براي منطقه عاري از تب برفکي.
ب) محدوده و اقدامات انجام شده براي يک منطقه حفاظت شده (در صورت وجود).
ج) سيستم و اقدامات انجام شده براي پيشگيري از ورود ويروس تب برفکي به منطقه عاري از تب برفکي.
د) كنترل جابهجايي دامهاي حساس ،گوشت و ساير فرآوردههاي آنها به كشورهاي عاري از تب برفکي.
ه) هيچ دام واكسينه شدهاي وارد اين منطقه نشده است.
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كشور عضو بعد از رعايت موارد ذكر شده ،وارد ليست كشورهاي عاري بدون انجام واكسيناسيون ميشود و در صورتي در
اين ليست باقي ميماند كه هر ساله بندهاي  3 ،2و  4كه در باال ذكر شد را دوباره به  OIEارسال نمايد .هرگونه اتفاق مهم
اپيدميولوژيک در اين كشورها بايد به  OIEگزارش شود.

 -4-4-2-2كشورهاي عاري از تب برفکي كه واكسيناسيون انجام ميدهند

در اين مناطق ،بايستي دامهاي حساس به بيماري با استفاده از اقدامات امنيت زيستي كه مانع ورود ويروس به كشور يا
منطقه ميشود ،محافظت شوند .با استفاده از حفاظهاي فيزيکي يا محدوديتهاي جغرافيايي با مناطق يا كشورهاي همسايه
كه آلوده به ويروس هستند ،اين اقدامات صورت گيرد .بسته به اپيدميولوژي بيماري در كشور ،تصميم گرفته شود كه
واكسيناسيون در يک منطقه و در گروه خاصي از دامها انجام گيرد يا اينکه در تمامي دامهاي حساس صورت گيرد .براي
قرار گرفتن در ليست كشورها يا مناطق عاري از ويروس كه واكسيناسيون انجام مي دهند ،كشور عضو بايستي اقدامات زير
را انجام دهد:
 -1گزارش دهي سريع و منظم بيماري را داشته باشد.
 -2بايد طي اعالميهاي به  OIEاطالع دهد كه بر اساس پروتکل مراقبت از بيماري تب برفکي در دو سال گذشته
موردي از بيماري تب برفکي نداشتهايم و در طي  12ماه گذشته ،شواهدي از انتقال ويروس تب برفکي وجود
نداشته است.
 -3بايد شواهد مستند فراهم گردد:
الف) به اين صورت كه بررسي و مراقبت بيماري ،طبق پروتکلهاي تعريف شده انجام گرفته و شواهدي از
عفونت در دامهاي غير واكسينه مشاهده نشده است و شواهدي از انتقال ويروس در دامهاي واكسينه مشاهده
نشده است.
ب) اقدمات قانوني براي پيشگيري و تشخيص زود هنگام تب برفکي انجام گرفته است.
ج) واكسيناسيون سيستماتيک اجباري در جمعيت هدف صورت گرفته است تا اطمينان حاصل شود پوشش
واكسيناسيون و ايمني در جمعيت مورد نظر به وجود آمده است.
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د) واكسيناسيون بايد متعاقب انتخاب سويه مناسب انجام گيرد.
 -4موارد زير بايد به صورت كامالً مستند و دقيق توصيف و اعالم گردد:
الف) در مورد مناطق عاري از تب برفکي ،محدوده پيشنهاد شده براي منطقه عاري از تب برفکي.
ب) محدوده و اقدامات انجام شده براي يک منطقه حفاظت شده (در صورت وجود).
ج) سيستم و اقدامات انجام شده براي پيشگيري از ورود ويروس تب برفکي به منطقه عاري از تب برفکي
د) كنترلِ جابهجايي دامهاي حساس و محصوالت آنها به منطقهي پيشنهاد شدهي عاري از تب برفکي
بعد از انجام اقدامات فوق و قبول مدارک و مستندات ارائه شده توسط  OIEكشور عضو به ليست كشورهاي عاري از بيماري
تب برفکي كه واكسيناسيون انجام مي دهد ،وارد مي شود؛ ولي براي اينکه در اين ليست باقي بماند ،هر ساله بايد نکات ذكر
شده در بندهاي  3 ،2و  4و تغييرات اپيدميولوژيک رخ داده در خصوص بيماري را به سازمان جهاني بهداشت گزارش دهد.
 -4-4-2-3كشورهايي كه در يک منطقه خاص از كشور ،منطقه عاري از بيماري ايجاد كردهاند

يک منطقه عاري از تب برفکي ،هم در كشورهاي عاري از تب برفکي و هم در كشورهاي آلوده ميتواند ايجاد شود .در
اين منطقه ،با استفاده از سيستم مديريت امنيت زيستي مؤثر ،بايد دامهاي حساس از ساير دامها جدا شوند .كشورهاي
عضوي كه تمايل به ايجاد چنين منطقهاي دارند ،بايد اقدامات زير را انجام دهند:
 -1سيستم گزارش دهي منظم و سريع بيماري داشته باشند و اگر كشورِ عاري از تب برفکي محسوب نميشوند ،بايد
يک برنامه رسمي كنترل و سيستم مراقبت براي تب برفکي داشته باشند كه اجازه آگاهي از ميزان شيوع ،توزيع و
ويژگي تب برفکي در آن كشور يا منطقه را بدهد.
 -2براي منطقه اي كه اعالم عاري بودن از بيماري ميكنند بايد:
 )1هيچ موردي از ابتال به تب برفکي در  12ماه گذشته نداشته باشد.
 )2هيچ گونه شواهدي از انتقال ويروس تب برفکي در  12ماه گذشته مشاهده نشده باشد.
 )3واكسيناسيون بر عليه تب برفکي ممنوع گردد.
 )4هيچ دام واكسينه شدهاي بر عليه تب برفکي در  12ماه گذشته در اين منطقه نباشد.
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 )5دامها ،اسپرم ،جنين و محصوالت دامي ميتوانند بر اساس پروتکلهاي خاصي (كه ذكر خواهد شد)،
وارد اين منطقه شوند.
 )6شواهد مستندي بايد ارائه شود كه مراقبت براي بيماري انجام ميشود.
 )7يک سيستم شناسايي و تعقيب دام مشکوک بايد به كار گرفته شود.
 -3موارد زير با جزئيات ذكر شود:
 )1جمعيت دامها در منطقه
 )2برنامه امنيت زيستي براي كاهش دادن خطرهاي شناسايي شده در طرح مراقبت مطابق با بند 1
اين منطقه ،بايستي توسط سازمان دامپزشکي آن كشور مورد تأييد قرار گيرد .اولين تأييديه فقط زماني تضمين مي شود كه
در طول سه ماه گذشته به شعاع  10كليومتري آن منطقه ،مورد جديدي از بيماري تب برفکي رخ نداده باشد.
 -4-4-2-4كشورها يا مناطق آلوده به تب برفکي

كشوري است كه شرايط الزم براي قرار گرفتن در ليست كشورهاي عاري از تب برفکي با انجام واكسيناسيون يا بدون
واكسيناسيون را نداشته است.
-4-4-3

نحوه ايجاد يک منطقه حفاظت شده يا منطقه عاري از تب برفکي

براساس شرايط اعالمي  ، OIEجهت گذر از مرحله  2به مرحله  3مسير كنترل پيشرونده بيماري تب برفکي (PCP-

 )FMDو همچنين در مواقعي كه يک همهگيري در كشورها يا مناطق عاري از بيماري (مراحل  4و  ) 5رخ ميدهد ،بايد يک
منطقه حفاظت شدهاي كه تمام كانونهاي تب برفکي را شامل مي شود ،ايجاد گردد تا تأثير همهگيري در كل كشور يا
منطقه كمتر شود .براي اين كه اين اقدام انجام گيرد و كشور عضو از مزاياي انجام آن بهرهمند شود ،بايد سازمان دامپزشکي
آن كشور طي اعالميهاي به  OIEاقدامات انجام شده در حمايت از اين فرآيند را به صورت زير گزارش دهد:
 -1مورد مشکوک با اقدامات سختگيرانهاي در منطقه رخ داده ،كنترل و جابهجايي دام و ساير لوازم و وسايل از
منطقه آلوده به ديگر نقاط محدود شده است.
 -2براي تأكيد بيشتر ،نقل و انتقال دام حساس در كل منطقه حفاظت شده هم ممنوع شده است.
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 -3مرزهاي منطقه حفاظت شده ،به صورت كامل مشخص شده و از لحاظ اپيدميولوژيک منطقه وقوع واگيري
مشخص شده است.
 -4بررسي براي مشخص كردن منشأ وقوع همهگيري انجام گرفته است.
 -5سياست كشتار و معدومسازي دامهاي آلوده با يا بدون انجام واكسيناسيون اضطراري انجام شده است.
 -6بعد از انجام سياست معدومسازي ،هيچگونه مورد جديدي در منطقه حفاظت شده به فاصله زماني دو دوره
كمون مشاهده نشده است.
 -7تمامي دامهاي اهلي و وحشي حساس در منطقه حفاظت شده شناسايي شدهاند.
 -8طبق پروتکل ،در منطقه حفاظت شده و كل كشور ،مراقبت بر عليه بيماري انجام شده است.
 -9براي جلوگيري از انتشار ويروس تب برفکي به منطقه يا بقيه كشور ،اقدامات پيشگيرانه فيزيکي و محدوديت
جغرافيايي صورت گرفته است.
-4-4-4

آييننامه انتقال مستقيم دامهاي حساس به تب برفکي از منطقه آلوده به منطقه عاري از بيماري ،براي
كشتار

براي به خطر نيفتادن منطقه عاري از بيماري ،دام هاي حساس فقط در صورتي ميتوانند منطقه آلوده را ترک كنند كه
تحت شرايط زير مستقيم به نزديکترين كشتارگاه فرستاده شوند:
 -1هيچ دام حساس به تب برفکي ،به منطقه حفاظت شده وارد نشده باشد و نشانههاي باليني بيماري تب برفکي نيز
در اين منطقه ،حداقل  30روز قبل از جابهجايي مشاهده نشده باشد.
 -2دامها قبل از جابهجا شدن حداقل به مدت سه ماه در مبدأ مشخصي نگهداري شده باشند.
 -3حداقل به مدت  4هفته قبل از جابهجايي دام از منطقه آلوده ،بيماري تب برفکي در شعاع  10كليومتري آن رخ
نداده باشد.
 -4دامها بايد تحت مجوز سازمان دامپزشکي ،در يک وسيله نقليه كه قبالً شستوشو و ضدعفوني شده است ،بدون
تماس با ساير دامهاي حساس به صورت مستقيم از منطقه آلوده به كشتارگاه انتقال داده شوند.
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 -5چنين كشتارگاهي در بازه زماني كه با گوشتهاي منطقه آلوده سر و كار دارد ،مجوز صادرات گوشت تازه را ندارد.
 -6وسايل و كشتارگاه بايد بالفاصله بعد از اتمام كار كامالً شستوشو و ضدعفوني شوند.
دام ها بايد  24ساعت قبل و بعد از كشتار تحت بازرسي قبل و بعد كشتار قرار گيرند تا اطمينان حاصل شود كه شواهدي از
آلودگي به تب برفکي وجود نداشته است .تمام وسايل و محصوالتي كه در تماس با آنها بودهاند بايستي مراقبت شوند تا
آلودگي به ويروس تب برفکي نداشته باشند.
-4-4-5

آيين نامه واردات از كشورهاي آلوده به تب برفکي كه در حال اجراي برنامه ملي كنترل بيماري هستند

سازمان دامپزشکي كشور مبدأ ،بايد يک گواهي بين المللي دامپزشکي ارائه دهند كه نشان دهد:
 )1دامها ،در روز حمل و نقل ،نشانه بالينيِ بيماري تب برفکي را نداشتند.
 )2قبل از جداسازي ،در مبدأ مشخصي نگه داشته شدهاند .به اين صورت كه:
الف) اگر در كشور صادركننده ،براي كنترل بيماري تب برفکي ،سياست كشتار اجرا ميشود ،به مدت 30
روز (براي دامهاي كمتر از  30روز سن ،از زمان تولد) در مبدأ مشخص نگه داشته شدهاند.
ب) يا اينکه در صورت اجرا نشدن سياست كشتار در كشور صادر كننده ،دامها به مدت سه ماه (در
دامهاي كمتر از سه ماه سن ،از بدو تولد) در مبدأ مشخص نگه داشته شدهاند.
 )3در مبدأ ،در طول زمانهايي كه در بند  2ذكر شد ،بيماري تب برفکي اتفاق نيفتاده است.
 )4دامها ،قبل از حمل و نقل ،به مدت  30روز در مبدأ به صورت جدا نگه داشته شدهاند و در تمامي دامهاي جدا
شده ،تستهاي سرولوژيک و ويروسشناسي انجام شده و در نمونههاي اخذ شده از دامهاي مذكور ،حداقل 28
روز بعد از شروع جداسازي ،هيچ آلودگي به ويروس تب برفکي وجود نداشته است.
 )5دامها ،در طول حمل و نقل از مبدأ به مقصد ،با هيچ منبعي از آلودگي به تب برفکي در تماس نبودهاند.
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-4-4-6

آييننامه واردات دام و محصوالت دامي از كشورهاي آلوده به تب برفکي

 -4-4-6-1واردات دام زنده

سازمان دامپزشکي كشور مبدأ ،براي واردات نشخواركنندگان ،بايد يک گواهي بين المللي دامپزشکي ارائه دهد كه نشان
دهد:
 -1در روز حمل و نقل ،هيچ نشانه باليني از بيماري تب برفکي نشان داده نشده است.
 -2در سه ماه گذشته ،حداقل در شعاع  10كيلومتري مبدأ دامها بيماري رخ نداده است.
 -3با استفاده از واكسن ( FMDVواكسن سه گانه روغني حاوي سروتيپهاي  )A,O,ASIA1حداقل در  21روز قبل و
حداكثر در  6ماه گذشته از روز حمل و نقل ،مايهكوبي برعليه بيماري تب برفکي انجام گرفته است.
 -4دامها به طور مستمر شناسايي و شمارههاي شناسايي در گواهينامه ذكر شده باشد.
 -4-4-6-2واردات اسپرم منجمد نشخواركنندگان

سازمانهاي دامپزشکي بايد يک گواهي بين المللي دامپزشکي ارائه دهند كه نشان دهد:
 )1دام نر اسپرم دهنده ،در روز اسپرمگيري و  30روز بعد از آن نشانه باليني بيماري تب برفکي نداشته است.
 )2دام نرِ مذكور ،در يک مركز تلقيح مصنوعي نگهداري شده كه از  30روز قبل هيچ دامي وارد آن مركز نشده
و در شعاع  10كيلومتريِ مركز 30 ،روز قبل و بعد از اسپرمگيري موردي از بيماري تب برفکي رخ نداده
است.
 )3در دام نر اسپرم دهنده ،حداقل دو بار واكسيناسيون بر عليه تب برفکي انجام شده است كه زمان انجامِ
آخرين واكسيناسيون قبل از اسپرمگيري ،از يک ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نبوده است؛ همچنين در
دامهاي نر اسپرم دهنده ،تست آنتيبادي براي ويروس تب برفکي انجام شده است و نتايج منفي بوده است.
 )4اسپرمها بر طبق پروتکلهاي موجود جمعآوري ،فرآوري و ذخيره شدهاند.
 )5در صورتي كه دام نر اسپرم دهنده ،در طي  12ماهِ قبل از اسپرمگيري بر عليه تب برفکي واكسينه شده بود،
در اسپرمها هم تست آنتيبادي براي ويروس تب برفکي ،با نتايج منفي صورت گرفت.
165

 )6اسپرمها ،در كشور مبدأ به مدت حداقل يک ماه بعد از جمعآوري نگهداري شد و در اين مدت هيچ دام نري
كه در اين منطقه براي اسپرمگيري نگهداري مي شد ،نشانه باليني تب برفکي را بروز نداده است.
 -4-4-6-3واردات محصوالت گوشتي مرتبط با نشخواركنندگان حساس به تب برفکي

 -1بايد از منابع دامي استحصال گرديده باشند كه قبل از خريد و كشتار ،هيچ گزارشي از بيماري تب برفکي نداشته
باشند (به استناد گواهي).
 -2وارد كننده بايد گواهي واردات معتبر به درخواست مرجع و كارشناس ناظر ارائه نمايد.
 -3وارد كننده بايد گواهي بازرسي پيش ازكشتار به درخواست مرجع و كارشناس ناظر ارائه نمايد .براي اطمينان از
اينکه :
 :Aدامها ،فاقد عاليم باليني مرتبط با بيماري تب برفکي بودهاند.
 :Bدامها ،سالم و مناسب براي كشتار بودهاند.
 -4وارد كننده بايد گواهي بازرسي پا ازكشتار به درخواست مرجع و كارشناس ناظر ارائه نمايد .براي اطمينان از
اينکه :
 :Aحيوانات در يک كشتارگاه با پرفورمانا بهداشتي استاندارد ذبح شدهاند.
 :Bدامهاي ذبح شده ،هيچ گونه آثار و ضايعات مرتبط با بيماري تب برفکي نداشتهاند.
 -4-4-6-4واردات پودر خون و پودر گوشت از دام هاي حساس به تب برفکي

سازمانهاي دامپزشکي ،بايد يک گواهي بين المللي دامپزشکي ارائه دهند كه نشان دهد در مراحل ساخت اين
فرآوردهها درجه حرارت حداقل  70درجه سانتيگراد به مدت حداقل  30دقيقه استفاده شده است.
 -4-4-6-5واردات پشم ،موي سر و بدن و پوست از دام هاي حساس به تب برفکي

سازمانهاي دامپزشکي ،بايد يک گواهي بين المللي دامپزشکي ارائه دهند كه نشان دهد:
 )1اين محصوالت طبق دستورالعملهاي ذكر شده فرآوري شدهاند تا ويروس تب برفکي در آنها از بين برود.
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 )2بعد از فرآوري اين محصوالت ،احتياط الزم صورت گرفته تا به وسيله منابعِ خطر بالقوه براي تب برفکي
آلوده نشوند.
بايستي سازمانهاي دامپزشکي ،اجازه واردات يا حمل و نقل از طريق مرزهايشان ،بدون محدوديت ،به محصوالت نيمه
فرآوري شده پوست بدهند ،به شرطي كه اين محصوالت ،مراحل فيزيکي و شيميايي فرآوري كه در صنعت دباغي معمول
است را طي كرده باشند.
 -4-4-6-6واردات كاه و علوفه از كشورهاي آلوده به تب برفکي

سازمانهاي دامپزشکي ،بايد يک گواهي بين المللي دامپزشکي ارائه دهند كه نشان دهد اين كاالها:
 )1عاري از هرگونه آلودگي مشخص با مواد با منشأ دامي هستند.
 )2نشان داده شود كه حداقل يکي از اين كارها روي اين مواد انجام شده است:
الف) در محفظههاي بستهاي به مدت حداقل  10دقيقه در دماي حداقل  80درجه سانتيگراد بخار داده
شدهاند.
ب) يا در كنار گاز فرمالين  %35-40در يک اتاقکي به مدت حداقل  8ساعت در دماي  19درجه
سانتيگراد نگهداري شدهاند.
 )3يا اينکه قبل از صادرات حداقل به مدت  4ماه در باندهايي نگهداري شدهاند.
-4-4-7

آييننامه قرنطينه در محل واردات و قرنطينههاي مرزي

پروسههايي كه بايد در هنگام ورود به ايستگاه قرنطينه الزامي است اعمال شود:
 -1دامها ،دو روز پا از ورود به ايستگاه قرنطينه ،بايد براي آنتيباديهاي پروتئيني غيرساختاري ( )NSPمورد
آزمايش قرار گيرند .در صورتي كه نتيجه آزمايش آنتيبادي  NSPگله مثبت باشد ،همه دامها بايد از نزديک ،براي
پايش هر گونه عاليم باليني و ضايعات بيماري تب برفکي بهصورت روزانه تا پايان دوره قرنطينه ( 21روز) مورد
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بررسي قرار گيرند .اگر دامها هيچ نشانه باليني و يا ضايعات بيماري تب برفکي را "بدون در نظر گرفتن نتيجه
آزمون آنتي بادي  "NSPنشان ندهند ،ميتوان آنها را آزادسازي نمود.
 -2در صورت حادث شدن شيوع بيماري همراه با عاليم باليني در طول قرنطينه ،دامها براي يک دوره  21روزه ديگر
از تاريخ اولين مورد از بيماري با احتساب حداكثر  14روز دوره كمون بيماري و ماهيت باالي عفوني بيماري ،تحت
فرآيند تشديد قرنطينه قرار ميگيرند .با اين حال ،در روز بيست و يکم از قرنطينه ،همه حيوانات نيازمند قرار گرفتن
تحت معاينه كامل فيزيکي  /باليني براي هر گونه موارد تازه بيماري  /وضعيت بهبودي قبل از آزادسازي ميباشند.
جهت حمايت از تشخيص باليني ،تأييد آزمايشگاهي نهايي به وسيله تعيين سويه (االيزاي ساندويچ يا )PCR
ويروس تب برفکي مورد نياز ميباشد.
• تمام حيوانات پا از اتمام دوره قرنطينه بايد با واكسن سه ظرفيتي (سروتيپهاي  )A,O,ASIA1حداقل  7روز قبل از
آزادسازي (بجز در صورت موارد باليني تأييد شده در طول قرنطينه) در برابر  FMDواكسينه شوند.
پس از آزادسازي دامهاي وارداتي به فارم يا روستاهاي مقصد:
• حيوانات بايد به مدت يک ماه تحت نظر نگه داشته شوند.
• تحت مراقبتها و نظارتهاي منظم بيماري قرار گيرند.
• بازديدهاي فيلدي بايد توسط كاركنان اداره دامپزشکي انجام گيرد.
جهت جابهجايي دام بین استاني يا شهرستاني ،تنها دامهايي كه به مقصد كشتارگاه اعزام خواهند
شد ،برنامه مايهكوبي در آنها مورد نظر نخواهد بود و جهت جابهجايي بین استاني دام كشتاري بايستي
از لحاظ بالیني فاقد عاليم دال بر تب برفكي باشد.
جهت ارسال دام به مقصد واحدهاي دامي ،واحد مبدأ بايستي در يک ماه گذشته فاقد سابقه بیماري
باشد يا از آخرين مورد داراي عاليم بالیني حداقل  14روز گذشته باشد.
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جهت جابهجايي دام ،واحد بايد حداقل  21روز و حداكثر  4ماه (طول ايجاد ايمني واكسن بر اساس
بروشور واكسن) قبل مايهكوبي شده باشند.
جهت وجود عوارض بالیني در دام يا آلوده بودن واحد ،تنها ارسال دام به مقصد نزديکترين كشتارگاه
داخل استاني مجاز خواهد بود.

 -4-5طرح منطقه بندي (كوپه بندي) در ايران
قطعاً كشور ايران با داشتن آب و هوايي بسيار متنوع و آمار دامي باال ميتواند سهم بسزايي در تجارت جهاني توليدات
دامي به خود اختصاص دهد .با توجه به فراواني مراكز پرورش دام در كشور ،پيشگيري ،كنترل و حتي ريشهكني
بيماريهاي استراتژيک در دامها امري ضروري ميباشد .كشورهاي متعدد در جهان با درک اهميت اين موضوع هر يک به
نحوي تالش در پيشگيري و كنترل اين بيماريها وكاهش خسارتهاي اقتصادي و اجتماعي آنها را دارند .از جمله
بيماريهاي استراتژيک در اين زمينه ،بيماري تب برفکي ميباشد كه كنترل و ريشهكني اين بيماري ميتواند در توسعه
پايدار و افزايش صادرات با كشورهاي ديگر نقشآفرين باشد.
در مراحل ابتدائي اين برنامه تعدادي از استانها كه در سوابق پنج سال گذشته كمترين كانونها را دارند بعنوان پيالوت انتخاب
شده و پا از مايه كوبي تجميعي به مدت سه سال با پوشش باالي  80درصد مراقبت فعال باليني اجرا خواهد شد .بعد از
گذشت سه سال و محدود شدن گزارشات باليني به مراقبت سرمي جهت تعيين ميزان گردش ويروس اقدام خواهد شد.
در مدت اجراي طرح دامهاي منطقه انتخاب شده براي ايجاد منطقه پاک بايد هويت گذاري شده و قرنطينه بين استاني در
اين استانها پياده سازي شود.
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-4-5-1

مناطق مختلف تعريف شده در طرح منطقه بندي

 -4-5-1-1منطقه عاري از

بيماري55

در كشور ايران برنامههاي متعددي ازجمله پايش و مراقبت و واكسيناسيون ساالنه بهصورت مستمر در قالب مراحل اول
و دوم بر اساس برنامه سازمان جهاني بهداشت حيوانات انجام ميگيرد؛ ليکن با توجه به قرارگيري در منطقهاي با رخدادهاي
متعدد بيماري در كشورهاي همسايه ،يکي از اهداف واقعبينانه ،مشخص كردن مناطقي بدون رخداد بيماري خواهد بود .در
واقع هدف مرحله سوم ،برنامه گام به گام كنترل تب برفکي خواهد بود كه نتيجه آن كاهش مداوم شيوع بيماري تب برفکي
و نهايتاً حذف چرخه انتقال ويروس در حداقل يک منطقه جغرافيايي ميباشد .در اين روش با يک برنامه مداوم در منطقه يا
مناطقي از كشور ،رخداد بيماري و گردش ويروس كنترل خواهد شد .بررسيها نشان ميدهد در يک بازهي زماني  10ساله
حدود  50درصد رخدادهاي بيماري تب برفکي به شش استان محدود ميگردد كه شامل استانهاي آذربايجان شرقي،
آذربايجان غربي ،قم ،خراسان رضوي ،فارس و اصفهان كه عموماً استانهاي با تراكم و جابهجايي باالي دام است .در طي
اين مدت فقط  4درصد از وقوع بيماري مربوط به استانهاي هرمزگان ،بوشهر ،خراسان جنوبي ،سيستان و بلوچستان و
كرمان ميباشد .اين مناطق ،استانهايي با تراكم كمتر و جابهجايي محدود دام است .لذا كشور ايران با تمهيداتي ميتواند
طرح منطقه بندي جهت بيماري تب برفکي را اعمال كند .
ايجاد و نگهداري مناطق مختلف از جمله منطقه عاري از بيماري به عنوان يک هدف در كشورها دنبال ميگردد .همان طور
كه گفته شد ،در كشور ايران اين روش ميتواند بهعنوان گام سوم در مسير كنترل و ريشهكني اين بيماري قلمداد شود.
جمعيتهاي دامي مورد نظر در اين مناطق بايد با روشهاي مناسب مديريتي ازجمله انتخاب مناطقي با موانع طبيعي و يا با
ايجاد موانعي ساختگي ،ايجاد قرنطينه بين استاني با سختگيري باال و با هماهنگي مراجع انتظامي استاني از جمعيتهاي
آلوده محافظت شوند .براي اجراي اين برنامه ،نياز به يک همکاري بين بخشي و يک عزم ملي خواهد بود.

Free zone55
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با استفاده از اطالعات سامانههاي قرنطينه و سامانه پايش و گزارش بيماري ،ميزان رخداد بيماري و جابهجايي دام مناطق
پرخطر كشور ترسيم خواهد شد .منطقه عاري از بيماري حتي ميتواند سبب تشويق ساير مناطق كشور به استفاده از منابع
دامي اين منطقه شود .در ايجاد مناطق عاري بايد حتماً عالوه بر حيوانات اهلي ،حيوانات وحشي حساس نيز ديده شود.
در نهايت با ايجاد اين مناطق ،بايستي برنامه مراقبتي براي اين مناطق تعريف شود كه مراقبت فعال در جهت تشخيص
سريع بيماري بسيار مهم و تعيين كننده است.
بهطوركلي در كشوري كه بيماري اندميک است ،ايجاد مناطق عاري از بيماري ميتواند در جهت كنترل و ريشهكني بيماري
كمکكننده باشد .داشتن مناطق متعدد عاري از بيماري به يک كشور اين امکان را ميدهد كه در صورت شيوع ،آن بيماري
در مناطقي محدود منحصر شده و كنترل تسهيل گردد.
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فرآيند كنترل و نظارت بر سالمت يک گروه از حيوانات خاص در يک منطقه جغرافيايي ،بستگي به نوع اپيدميولوژي ميزان
جابهجايي دام ،وجود كوچ در آن منطقه ،مجاورت با حياتوحش حساس به بيماري و فاكتورهاي محيطي دارد .كنترل تردد
دام ،رعايت اصول امنيت زيستي و اجراي برنامه مراقبت فعال ،سه فاكتور ضروري در مناطق عاري از بيماري ميباشند كه
بايد با جديت توسط ارگانهاي ذيربط از جمله مراكز خدمات دامپزشکي دنبال گردد .هدف نهايي مناطق عاري از بيماري،
توسعه تجارت ملي و بينالمللي با كمک سازمان دامپزشکي كشور ميباشد .سازمان دامپزشکي بايد منابعي را كه جهت
ايجاد و نگهداري مناطق عاري از بيماري نياز دارد اعالم كند.
اين منابع شامل منابع نيروي انساني ،منابع مالي و ظرفيتهاي فني موردنياز ميباشد .مثالً توانايي مراقبت مداوم مناطق،
تشخيص زودهنگام بيماري ،ايجاد گلههاي ديدهور و حساس ،واكسيناسيون كامل مناطق عاري ،جهت محدود كردن گردش
ويروس و ...
سازمان دامپزشکي ،بايد بر كليه مراحل نظارت كامل داشته باشد ازجمله بازرسيهاي دورهاي بر گزارشهاي ارسالي،
تشخيصهاي آزمايشگاهي در جهت كنترل گردش ويروس در منطقه ،انجام واكسيناسيون و ساير مراحل مربوطه .تمامي
گزارشها بايد در فرمهايي مشخص تهيه شوند كه بهسرعت قابليت ارائه داشته باشند .وسعت يک منطقه عاري از بيماري
بايد بهوسيلهي سازمان دامپزشکي كشور بر اساس مرزهاي قانوني ،مرزهاي طبيعي و يا مرزهاي ساختگي (با موانعي آن
منطقه محصور شود) تعيين گردد .حيوانات و يا گلههاي مد نظر در اين مناطق بايد كامالً از ساير حيوانات و گلههاي
پرخطرمناطق مجاور ،جدا و قابل تفکيک باشند .از آنجايي كه يکي از اركان اصلي اين برنامه ،كنترل تردد دام ميباشد
تمامي دامهاي كشور بايد هويت دار شده باشند تا منشأ دامهاي وارد شده از مناطق مختلف قابل رصد باشد.
كليه نقل و انتقال كاالها به مناطق عاري از بيماري ،بايد كنترلشده و تحت نظارت شديد بهداشتي صورت گيرد .ضمناً
خودروهايي كه در جابهجايي كاال مشغول به كار هستند ،حتماً قابل رديابي و داراي ضوابط خاص بهداشتي باشند.
بهعبارتديگر ،يک طرح امنيت زيستي جامع بايد براي اين مناطق توصيف گردد كه نتيجه مشاركت ميان صنايع بخشهاي
مختلف مربوطه و سازمان دامپزشکي ميباشد .در مناطق عاري بايد كليه دامها داراي پالک و قابل رديابي باشند و كليه
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فعاليتهاي پرورش بايد متناسب با شرايط منطقه عاري تعريف گردد .همانطور كه گفتهشده ،در اين مناطق بايد موارد
مختلفي لحاظ گردد كه بهطور خالصه شامل موارد زير ميباشد:
 -1گزارش توليدات دامها و يا گله ها
 -2وضعيت منابع آب ،غذا ،مراتع
 -3نتايج مراقبتهاي انجامشده
 -4گزارشهاي تولد و مرگ
 -5گزارشهاي روزانه بازديدهاي صورت گرفته
 -6تاريخچه و بررسي ميزان شيوع و كشندگي بيماري
 -7داروها و واكسنهاي موردنياز
 -8آموزش كليه كاركنان مربوطه
بايد بازرسيها بهطور كامل ،دقيق و مرتب در نظر گرفته شود تا از مديريت عوامل خطر اطمينان حاصل شود .بنابراين
منطقه عاري ،منطقهاي است كه عاري از يک عفونت خاص در جمعيت حيواني مورد نظر در آن منطقه ميباشد .وضعيت
عاري از بيماري خاص ميتواند براي يک يا چند گونه حيواني اهلي و يا وحشي به اجرا گذاشته شود .تا زماني كه تحت يک
مراقبت مداوم ،آن عامل عفوني خاص در منطقه عاري ديده نشود ،آن منطقه بهعنوان عاري قلمداد مي گردد (.)1
 -4-5-1-2منطقه

آلوده56

منطقه آلوده ،منطقهاي است كه وجود عامل عفوني در آنجا به تأييد رسيده باشد .اين منطقه ممکن است در حالتهاي
زير ديده شود:
 -1يک منطقه از يک كشور كه در آن منطقه آن عفونت خاص ريشهكن نشده باشد ،حال آنکه ممکن است ساير
مناطق آن كشور عاري از بيماري باشد.

56

Infected zone

173

 -2يک منطقه از يک كشوري كه قبالً آن منطقه عاري از بيماري بوده است وليکن عفونت به آن منطقه سرايت كرده
است (.)1
 -4-5-1-3منطقه

حفاظتشده57

منطقه حفاظتشده ،به منطقهاي اطالق ميشود كه گروهي از حيوانات در آن منطقه (مثالً جمعيت گوسفندان آن
منطقه) از ابتال به يک عامل پاتوژن محافظت ميشوند .اين منطقه ممکن است در مجاورت يک منطقه عاري از بيماري
وجود داشته باشد .در يک منطقه حفاظتشده بايد كليه اقدامات بهداشتي و امنيت زيستي بر طبق برنامههاي مديريتي دامي
و همچنين شرايط اپيدميولوژيک بيماري به انجام برسد .كه در صورت ريشه كني بيماري به منطقه عاري ملحق خواهد شد.
اقدامات الزم در اين مناطق بايد شامل:
 -1كنترل كليه جابهجاييها
 -2هويت گذاري دامهاي مد نظر نسبت به ساير جمعيتهاي دامي به نحويكه اين دامها كامالً قابل رديابي باشند.
 -3واكسيناسيون كليه حيوانات حساس در معرض خطر
 -4تست و واكسيناسيون حيواناتي كه از محل ديگر جابهجا ميشوند.
 -5بهكارگيري روشهاي اختصاصي نمونهگيري ،ارسال نمونه و بررسي نمونهها
 -6ضدعفوني كليه وسايل نقليه (جهت ارتقاي بيوسکوريتي) كه در جابهجايي دامها ،تأمين علوفه ،جيره و توليدات
دامها دخيل هستند.
 -7مراقبت اختصاصي از حيوانات حياتوحش و وكتورهاي مربوطه
 -8آگاهي بخشي به كليه دامپزشکان ،پرورشدهندگان ،بازرگانان و حتي شکارچيان
هر زمان كه وضعيت اين منطقه (يعني منطقه حفاظتشده) تغيير پيدا كند ،آنگاه بايد بررسي صورت گيرد كه آن
منطقه با چه عنواني اطالق گردد)1( .

57
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 -4-5-1-4منطقه محدود

شده58

در مواقعي كه دريک كشور يا منطقه عاري از يک بيماري ،رخدادي از آن بيماري مشاهده گردد ،آن منطقه را بهعنوان
منطقه محدودشده در نظر ميگيرند و شرايطي را فراهم ميكنند كه در آنجا حداقل تماس با ساير مناطق كشور برقرار باشد.
اين منطقه در واقع يک منطقه آلوده به يک عامل عفوني ميباشد كه بايد كليه مراودات تجاري كه از مبدأ اين منطقه
صورت ميگيرد ،كامالً كنترل گردد .تشکيل منطقه محدود بايد بهعنوان يک واكنش سريع و در قالب يک طرح از قبل
پيشبينيشده انجام گردد كه اين طرح شامل موارد ذيل مي باشد:
 -1قرار دادن ايستگاههاي پليا در مبادي ورودي و خروجي آن منطقه
 -2بررسي دقيق اپيدميولوژيکي بيماري بعد از تأييد وقوع آن بيماري
 -3كنترل دقيق جابهجايي حيوانات و محدود كردن آن بهمحض مشکوک شدن به وقوع يک بيماري خاص
 -4افزايش مراقبت فعال و غيرفعال از منطقهاي كه عفونت در آنجا رخداده است.
 -5تشديد انجام كليه فعاليتهاي بهداشتي و بيوسکوريتي
يک منطقهي محدودشده در دو حالت دچار تغيير وضعيت ميشود:
 -1هيچ مورد جديدي از بيماري گزارش نشود و همچنين در حداقل دو مورد نمونهگيري از دامهايي كه قبالً بيمار
بودهاند ،پاسخ منفي گرفته شود.
 -2براي مدت حداقل دو دورهي كمون بيماري در آنجا ،درگيري به آن بيماري ديده نشده باشد)1( .
-4-5-2

توافق دوجانبه كشورها جهت تجارت با اطالع از مناطق مختلف

در پروسه تجارت اقالم دامي ،بايد سازمان دامپزشکي كشور صادركننده بتواند به همتاي خود در كشور واردكننده در
مورد وضعيت سالمت دام موردنظر اطمينان الزم را بدهد و مستندات مربوطه را ارائه كند .كشور واردكننده بايد از مناطق
مربوطه در كشور صادركننده اطالع داشته باشند و سپا نسبت به واردات اقدام نمايد)2( .
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لذا با توجه به مطالب ذكر شده و ظرفيت هاي موجود در كشور ،سازمان دامپزشکي در آينده ،ناگزير به ايجاد مناطق ذكر
شده به ويژه منطقه عاري از بيماري خواهد بود و بر اين اساس برنامهريزيهاي الزم صورت خواهد پذيرفت.

-4-5-3

منابع

(1-CCC CCCCCCCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCC.)2019(. CCCCCC CCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. )28CC CC.
Chapter 4.4.
2-CCCCCCC CCCCCCC CCCCCCC CCC CCCCCCCC CCCCCCC CCCCCCCC CC CCCC. 24CCCCCCCC 2020
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محور چهارم :نظارت و ارزیابی عملکرد

 -5-1مقدمه
نظارت و ارزيابي عملکرد ،يکي از اجزاي اصلي مديريت بيماريها بهويژه در مورد بيماري تب برفکي ميباشد .به طوري
كه بدون توجه به اين جزء ،برنامهريزيهاي سازماني – استاني  -فيلدي و صحرايي ناقص ميباشد و تضميني براي انجام
درست آنها وجود ندارد .درحقيقت؛ زماني كه يک برنامه تدوين و براي اجراي آن سازماندهي صورت مي گيرد ،انتظار اين
است كه هدفهاي برنامه تحقق پيدا كند با امر نظارت ميتوان اطمينان حاصل نمود كه اهداف برنامه كنترل بيماري
مطابق با برنامه تدوين شده محقق مي گردد .
* فرآيند نظارت سازمان شامل موارد زير است :
 .1نظارت بر تطابق عمليات و برنامه تدوين شده
 .2نظارت و ارزيابي توان عملياتي و اجرايي نمودن برنامه در سطح هر استان
 .3نظارت ،جمعآوري اطالعات استانها در خصوص مراقبتهاي فعال استان براي اجرايي نمودن برنامه تدوين شده
درخصوص كنترل و كاهش بيماري
 .4نظارت  ،بر پيشرفت عمليات واكسيناسيون و كنترل و پايش هر استان درخصوص بيماري تب برفکي
 .5نظارت بر تغيير فرآيندها در هر استان به جهت ايجاد نتيجه مطلوب
 .6نظارت درخصوص چگونگي تأمين امکانات و پيش بيني تجهيزات هر استان به جهت اجرايي نمودن برنامه ملي كنترل و
كاهش بيماري تب برفکي در كشور
* سطوح نظارت سازمان به چهار قسمت تقسيم ميگردد :
الف  : Pre action control :كنترلهاي پيش از عمل
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ب  : Steering control :نظارت سکاني ( نظارت انحراف از استاندارد را تعين ميكند و پيش از نتايج نامناسب درصدد
اقدامات اصالحي بر ميآيد).
پ  : Yes – No control :نظارت ترميمي (نظارتي كه نياز ميباشد در مواردي براي ادارمه كار ،تبصرههايي تصويب
گردد)
ت  : Post action control :كنترل بعد از عمل و اجرايي نمودن برنامه ميباشد كه معموالً براي ادامه كار به جهت دادن
پاداش يا تنبيه خطا كار به كار مي آيد.

 -5-2فرآيند نظارت استاني در برنامه ملي كنترل
-5-2-1

ماده  - 1اصطالحات

 .1شاخص  :به معني نمودار يا نشان دهنده ميباشد و تغييرات ايجاد شده در متغيرهاي معيني در طول يک دوره را بررسي
مينمايد.
 .2چک ليست  :يکي از ابزارهايي كه ميتواند آيتمهاي مختلف در برنامه مورد مميزي و بازرسي قرار گيرند.
 .3عدم انطباق  :مواردي كه با برنامه تدوين شده منطبق نميباشند.
 .4اقدام اصالحي  :هر نوع اقدام جهت حذف علل عدم انطباق در برنامه ميباشد كه با توجه به شرايط هر استان ميبايست
با نظارت سازماني انجام پذيرد.
 .5اقدام پيشگيرانه  :هر نوع اقدام و سياست استاني با توجه به شرايط خاص اجتماعي ،امکانات ،جغرافيايي و امنيتي جهت
حذف علل عدم انطباق ميبايست در برنامه تدوين شده مقابله با بيماري تب برفکي انجام پذيرد.
 .6كميته استاني  :كميته فني نظارت كه وظيفه بررسي ميزان پيشرفت اهداف برنامه و موارد عدم انطباق و اقدام اصالحي را
در مواقع الزم برعهده دارند.
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-5-2-2

ماده  -2اركان نظام نظارت استاني

اعضاي اين اركان عبارتند از اعضاي كارگروه استاني( مدير كل ،معاون سالمت ،رئيا اداره بهداشت و مديريت
بيماريهاي دامي ،رئيا اداره قرنطينه و امنيت زيستي ،رئيا اداره تشخيص و درمان ،يک نفر صاحب نظر به انتخاب مدير
كل ،نماينده بخش خصوصي دامپزشکي ،نماينده تشکلهاي يا اتحاديه دامداران ،يکي از اساتيد دانشکده دامپزشکي در
صورت موجود در استان )
-5-2-3

ماده  -3سازماندهي نظام شرح وظايف و روش اجرا

در اين نظام ،اداره بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي با هماهنگي معاون سالمت در سه زمينه قبل ،حين و پا از
اجراي برنامه ،نظارت و اقدامات اجرايي را انجام داده و ساير واحدهاي اجرايي در بخش دولتي و خصوصي در شهرستانها و
ساير ادارات ستادي فني و اداري ملزم به همکاري ميباشند.
-5-2-4

ماده  -4مراحل فرآيند نظارت استاني

 -5-2-4-1تشکيل جلسات

تشکيل جلسات كميته نظارت استاني به دبيري اداره بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي ،بسته به شرايط به صورت
ماهانه يا فصلي انجام ميشود.
 -5-2-4-2جمعآوري اطالعات

جمعآوري اطالعات ،بر اساس چک ليستهاي تعيين شده در برنامه توسط ناظرين ستاد در اداره كل و كارشناسان اداره
بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي در زمان تعيين شده انجام پذيرد و نظارتهاي دورهاي از عملکرد ناظرين در
شهرستانها انجام پذيرد و پا از بازرسي نهايي تمامي اطالعات رسيدگي ،ثبت و مبناي تصميمگيري خواهد گرديد .سپا
بايگاني گردد تا در صورت لزوم و درهنگام ارائه گواهي سالمت به ساير ارگانها از جمله كميته امداد و  ...به اين اطالعات
مراجعه گردد.
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 -5-2-4-3نگهداري آمار و اطالعات
-5-2-4-3-1

هدف از بايگاني و مديريت اسناد

وظيفه مديريت اسناد ،مطمئن ساختن سازمان به اين نکته ميباشد كه اطالعات ثبت شده به شيوهاي اقتصادي و كارآمد
مديريت ميشوند .هدف از انجام امور مديريت اسناد ،مراقبت از اين امر است كه اسناد دولتي به طرز مؤثر و با صرفه
اقتصادي در دورهاي كه در دستگاههاي دولتي وجود دارد ،مديريت شوند؛ خواه اين اسناد در شکل سنتي ( نوشتاري ،صوتي،
تصويري ) و يا به صورت اسناد الکترونيکي باشند.
يکي از وظايف مديريت اسناد سازماني ،طراحي سيستمهاي مرتبط با ايجاد و نگهداري اسناد و استفاده در مواقع لزوم
ميباشد كه طبق بندهاي ذيل ميتوان اين اسناد را نگهداري نمود :
 .1فراهم نمودن تجهيزات بايگاني ،تهيه فهرستها و اندكاهاي راهنمايي اسناد و بازيافت اسناد
 .2تجهيزات بايگاني راكد كه در خصوص تب برفکي پيشنهاد ميگردد عملياتهاي پنج سال قبل اين طرح در بايگاني راكد
قرار گيرد.
 .3تهيه تجهيزات مورد نياز و راهنماهاي نگهداري اسناد الکترونيک
 .4تهيه ميکروفيشها و هارد اكسترنال داخلي يا خارجي از اسناد ( پروندههاي پشتيبان )
 .5تهيه امکانات نگهداري اسناد الکترونيک و سنتي در مركز خاص نگهداري واحد اسناد مربوطه به طرح تب برفکي
-5-2-4-3-2

تعريف بايگاني

بايگاني به معني فن طبقهبندي  ،تنظيم و نگهداري و حفاظت اسناد و مدارک است ،بر طبق روشي معين به نحوي كه
در اسرع وقت و با كمال سهولت و با صرف حداقل هزينه ،نيروي انساني و وقت بتوان به آن اسناد دست يافت.
-5-2-4-3-3

عوامل سازماندهي مديريت امور بايگاني

 .1كاركنان با تجربه و آموزش ديده
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 .2تهيه نوع نظام يکپارچه و سراسري در كليه استانها با فرمت مشخص ،جهت گزارشدهي روزانه اكيپ صحرايي،
گزارشدهي شهرستان به استان ،گزارشدهي استان به سازمان و در تمامي موارد فرمهاي بايگاني عملياتهاي صحرايي،
واكسيناسيون ،مراقبت فعال ،غير فعال و فرمهاي نمونهگيري و برخورد با موارد مشکوک
 .3تهيه مکان مناسب خاص بايگاني اسناد طرح ملي تب برفکي در هر استان
 .4مشخص كردن دفتر و كارشناس مرتبط با نگهداري تمامي اسناد بين المللي تب برفکي (ترجيحاً فوكال پوينت تب
برفکي) از جمله تفاهم نامههاي بين المللي ،تفاهم نامههاي اشتراکگذاري اطالعات مرتبط با تب برفکي ،صورتجلسههاي
رسمي مشترک با مراجع بين المللي و بين منطقهاي ،اسناد مربوط به RBSP

 .5اشتراک اسناد كليدي بين المللي تب برفکي بين دفاتر مختلف سازمان جهت نگهداري از جمله دفتر بهداشت و مديريت
بيماريهاي دامي ،دفتر سازمانهاي تخصصي و امور بين الملل ،دفتر حوزه رياست سازمان دامپزشکي و مركز ملي
تشخيص ،آزمايشگاههاي مرجع و مطالعات كاربردي بنا به موضوع ارائه شده
 .5تهيه و تعيين دستورالعمل و راهنمايي الزم درخصوص استفاده از بايگاني اسناد عملياتهاي طرح تب برفکي به جهت
داخل سازماني يا برون سازماني و تعيين دفاتر كنترلكننده مشخص و معين كه به تفکيک ،خالصه هر بايگاني به عنوان كد
و شماره خاص طبق آن دفتر به راحتي و سهولت بتوان از آن بايگاني خاص ،در مواقع لزوم و تأييديههاي بيرون سازماني از
اطالعات جمعآوري شده الکترونيکي يا كاغذي استفاده نمود .البته با توجه به فضاگير بودن اطالعات كاغذي ميبايست از
تمامي گزارشها اسکن تهيه گردد و به صورت الکترونيک در فايلهاي مشخص بايگاني گردد.
-5-2-4-3-4

وظايف بخش بايگاني

وظايف بخش بايگاني در هر سازمان ،طبقهبندي اسناد ،ثبت و ضبط و كنترل آنهاست كه جهت بايگاني قابل استفاده در
طرحهاي تب برفکي موارد زير الزم االجرا ميباشد:
 .1نظارت رئيا اداره دامپزشکي شهرستان و رئيا اداره مبارزه استان درخصوص كنترل گزارشهاي مربوط به طرح ،جهت
قراردادن در پرونده هاي سنتي ( كاغذي و فيزيکي ) و قرار دادن در فايلهاي الکترونيک
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 .2انتخاب كدهاي مشخص براي هر عمليات و ثبت آن كدها در دفاتر مشخص جهت دسترسي و آدرسدهي آسان
 .3طبقه بندي گزارشهاي طرح درخصوص رعايت زماني بر اساس روز ،ماه و سال در بايگاني الکترونيک و سنتي
-5-2-4-3-5

محل مناسب بايگاني

اتاقهاي بايگاني مهمترين بخش از ساختماني است كه به موضوع حفظ و نگهداري سوابق اختصاص داده شده است.
درخصوص بايگاني اسناد فيزيکي و الکترونيک ،موارد زير قابل توجه ميباشند:
 .1جداسازي سيستم الکترونيک خاص بايگاني اسناد طرحهاي تب برفکي
 .2مشخص نمودن كاربر خاص درخصوص دسترسي به اسناد طرحهاي تب برفکي
 .3اخذ ريز اطالعات عملياتي در طرح ،بعد از پايان هر عمليات توسط استان از شهرستان جهت بايگاني متمركز درخصوص
اعالم گزارشهاي بيرون سازماني (در صورت لزوم)
* موارد زير جهت استفاده بهينه از اطالعات عملياتي در طرح تب برفکي ملي ميبايست مورد دقت نظر خاص قرار گيرد.
 .1اصل آسان بودن  :به موجب اين اصل ،سيستم بايگاني و نحوه تنظيم مدارک و پروندهها بايستي آسان و قابل درک بوده
و با صرف اندكي دقت مفهوم گردد.
 .2اصل قابليت اجرا  :بر اساس اين اصل ،سيستم مورد استفاده بايستي با توجه به نوع و ماهيت كار و امکانات در دسترس و
در عمل قابل پياده شدن باشد.
 .3اصل قابليت انعطاف  :به موجب اين اصل ،سيستم بايگاني بايد قابليت تطابق با تغييرات و تحوالت را داشته باشد و در
اين زمينه پيش بيني الزم انجام شده باشد.
 .4اصل دقت و سرعت  :سيستم بايگاني و روشهاي مورد عمل بايستي به نحوي باشند كه در عين دقت و صحت ،امکان
تسريع در عمل را نيز ميسر سازد كه در حال حاضر بهترين روش گزارشات ثبت الکترونيکي ميباشد.
 .5اصل افراد با صالحيت  :پرسنل مورد نظر بايگاني ميبايست قبالً آموزشهاي الزم را ديده باشند.
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 ..6اصل نظم اصولي و منطقي  :در تشکيل فايلها و تنظيم گزارشها ،بايستي از يک نظام اصولي و منطقي پيروي شود و
در اين رابطه نکات زير توصيه ميشود:
الف  :وجود ارتباط منطقي بين نام فايل و محتويات گزارش
ب  :رعايت تقدم و تأخر در شماره فايل بر اساس زمان عمليات
پ  :حفظ فايل پشتيبان از گزارشها
ت  :رعايت حد مطالب هر فايل از لحاظ ظرفيت به جهت جلوگيري از پايين آمدن سرعت دسترسي
 .4تصميمگيري و اقدام اصالحي براي رفع نواقص  :در اين مرحله اگر انحراف يا عدم تطابق با برنامه تدوين شده تب
برفکي مشاهده گرديد ،اقدامات پيشگيرانه و اصالحي در دستور كار قرار گيرد و گزارش موارد اصالحي به كميته نظارت
استاني ارسال گردد .تصميمات كميته استاني درخصوص برنامه تدوين شده الزم االجرا ميباشد.

 -5-3فرآيند نظارت شهرستاني در برنامه ملي كنترل
-5-3-1

نظارت بر عملکرد بخش دولتي

فرآيند نظارت شهرستاني بر روي عملکرد بخش دولتي به صورت كلي به سه بخش تقسيم ميگردد كه عبارتند از :
 .1پيش از انجام عمليات
 .2در حين انجام عمليات
 .3پا از انجام عمليات
 -5-3-1-1نظارت پيش از انجام عمليات

در نظارت پيش از انجام عمليات در شهرستان ميبايست كميته شهرستاني مشابه كميته استاني ،با در نظر گرفتن چارت
اداري شهرستان تشکيل گردد كه در اين كميته كليه برنامهريزي و چگونگي اجراي طرحها و منابع انساني قبل از شروع هر
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گونه طرح تب برفکي و پايش و مراقبت در كميته شهرستان بيان ميگردد و پا از تأييد ،يک نسخه به معاونت سالمت
اداره كل استان ارسال ميگردد.
 -5-3-1-2نظارت در حين انجام عمليات

در نظارت حين عمليات ،كليه شاخصهاي نظارتي و بازرسي و تکميل فرمهاي الزم در طول جريان طرح انجام
ميپذيرد و بر اساس نظارت ،مواردي كه نياز ميباشد تصويب ميگردد يا در مواردي كه نقص در طرح ايجاد ميكند،
اصالحسازي ميگردد و همچنين طبق جدول شاخصهاي نظارتي و زمانبندي كه اعالم شده تمامي موارد گزارش
ميگردد.
 -5-3-1-3نظارت پا از انجام عمليات

در اين نظارت ،پا از هر عمليات و طرح با مسئوليت مستقيم رئيا اداره شهرستان موارد زير انجام ميگردد :
الف  :پايشهاي الزم درخصوص ايمن شدن دامها بر عليه بيماري تب برفکي
ب  :گزارش وضعيت رخداد موارد جديد بيماري
پ  :مشخص نمودن وسعت پاکسازي واكسيناسيون در منطقه
ت  :تعيين دقيق مقدار حجم مورد نياز واكسيناسيون در طرحهاي بعد به جهت پاکسازي كامل
ج  :مشخص نمودن عوارض ثانويه احتمالي واكسن و درج در سامانه  GISو نگهداري مستندات كامل آن در اداره
شهرستان
چ  :ارزيابي حسن انجام وظيفه اكيپ بخش دولتي و خصوصي در كيفيت و كميت طرح
ح  :انجام مراقبت فعال و غير فعال بعد از پايان طرح
خ  :يکسان سازي و ارزيابي ثبت عمليات در سيستم  GISو تفسير چگونگي انجام طرح
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انجام همه موارد فوق الذكر ضروري بوده و پا از بررسي ،تحت عنوان فرمهاي تعيين شده ميبايست به رئيا اداره
بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي اداره كل استان ارسال گردد.
-5-3-2

نظارت بر عملکرد بخش خصوصي

فرآيند نظارت بخش خصوصي شهرستان بر عملکرد اكيپ صحرايي بخش خصوصي به صورت كلي به دو بخش تقسيم
مي گردد كه عبارتند از :
 .1پيش از انجام عمليات
 .2در حين انجام عمليات
 -5-3-2-1نظارت پيش از انجام عمليات

نظارت مسئول مركز پيش از عمليات طبق بندهاي ذيل الزم االجرا ميباشد :
الف  :قبل از هر گونه عمليات ،اعالم آمادگي كتبي مسئول مركز به رياست اداره دامپزشکي شهرستان
ب  :معرفي مسئول اكيپ صحرايي مركز به اداره دامپزشکي شهرستان
پ  :نظارت بر نگهداري واكسن و اطمينان از عملکرد صحيح وسايل سرمايشي و تأييد فرم سالمت زنجيره سرد واكسن
ت  :حضور در جلسه هماهنگي قبل از طرح ،به رياست رئيا اداره دامپزشکي شهرستان و مسئول واحد بهداشت و مديريت
بيماريهاي دامي شهرستان جهت اطالع دقيق عملياتي از چگونگي انجام طرح
ث  :اخذ فرمهاي بازرسي از واحد بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي شهرستان
ج  :هماهنگي الزم درخصوص قراردادها با مسئول واحد امور مالي شهرستان و تهيه اسناد مورد نياز در اسرع وقت
 -5-3-2-2نظارت در حين انجام عمليات

نظارت در حين انجام عمليات توسط مسئول مركز طبق بندهاي زير الزم االجرا ميباشد.
الف  :نظارت بر نحوه انجام واكسيناسيون توسط تکنسينها
185

ب  :تکميل فرم بازرسي در حين انجام عمليات ،حداقل در هر عمليات تب برفکي سه فرم و ارسال به واحد بهداشت و
مديريت بيماريهاي دامي شهرستان
پ  :ارسال گزارش عواقب ثانويه احتمالي واكسن و در صورت رخداد عوارض جانبي با هماهنگي انجام شده توسط
واكسيناتور در محل وقوع شوک حضور و نسبت به درمان اقدام نمايد .در صورت تعلل توسط مركز مايه كوبي ،عواقب ناشي
از سهل انگاري و تلف شدن دام به عهده مسئول فني مركز مايهكوبي خواهد بود.
ت  :ارسال گزارش برخورد با بيماري در حين انجام عمليات به واحد بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي شهرستان
ث  :نظارت و ارزيابي ثبت عمليات در سيستم  GISتوسط كاربر مركز مايهكوبي
ج  :نظارت بر كليه فعاليتهاي اكيپ در حين انجام عمليات و در صورت نياز مداخله در اسرع وقت جهت رفع نقص ايجاد
شده به جهت رسيدن به هدف مطلوب كه به نوعي جمع نظارت تفکيکي و سکاني ميباشد.
جدول شاخصهاي نظارتي بهداشت و مديريت بيماري تب برفکي
شماره
فرم

1
2
3
4
5

عنوان نظارت
مراقبت فعال از دامداري هاي سنتي
و صنعتي

اداره دامپزشكي
شهرستان
هر ماه دو بار

ارزيابي ثبت عملیات در سیستم

پايان هر هفته در مدت

GIS

زمان اجراي طرح

نظارت بر عملكرد واكسیناسیون

در هر طرح دو بار ( 10

بخش دولتي

درصد عملیات )

نظارت بر عملكرد واكسیناسیون

در هر طرح چهار بار (20

بخش خصوصي

درصد عملیات )

نظارت بر سردخانه واكسن و

هر دو هفته يک بار در

زنجیره سرد بخش خصوصي

مدت زمان اجراي طرح
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نوع نظارت

نوع نظارت

اداره كل استان

میداني

هر ماه يک بار

سیستمي

پايان هر ماه

سیستمي

میداني  -تلفني

در هر طرح يک بار

میداني

میداني

يک بار در سال

میداني

میداني

-

-

بر اساس گزارش شهرستان
سیستمي يا میداني

 -5-3-3ارزيابي سطح ايمني پس از واكسیناسیون ()PVM
تخمين زدن ايمني جمعيتي كه هدف از واكسيناسيون ،ايجاد محافظت براي آنها بوده است ،هسته پايش پا از
واكسيناسيون ميباشد و پاسخ به اين سؤال است :اينکه واكسيناسيون به طور مناسب صورت گرفته و آيا محافظت در برابر
عفونت ايجاد شده است يا خير؟ با اين حال ،تفسير ميداني ايمني در جمعيت ،نياز به درک و فهمي صحيح از پاسخهاي
سرولوژيکي ناشي از واكسن مصرف شده دارد .در اين پايشها بايد مشخص گردد؛ آيا اين پاسخ ايجاد شده منجر به ايجاد
محافظت در برابر بيماري باليني و گردش ويروس شده است يا خير .در نهايت ارزيابي پاسخ ايمني در دام به واكسيناسيون،
يک روش مهم و اساسي در انتخاب واكسن نيز ميباشد .بنابراين ،در اين بخش ،اصول انتخاب و تفسير سرولوژي پايش
پا از واكسيناسيون ( )PVMو همچنين پروتکلهاي مورد نياز براي ارزيابي ايمني پا از واكسيناسيون قبل از خريد و
استفاده گسترده از واكسن تشريح خواهد شد .به طور كلي ارزيابي ايمني متعاقب مايهكوبي شامل دو بخش اساسي و مهم
است كه يکي ارزيابي در جمعيت محدود و شرايط كنترل شده و ديگري ارزيابي ايمنيزايي واكسن در شرايط جمعيت دامي
كشور است.
 -5-3-3-1مطالعات ايمني زايي در مقياس كوچک

اين كار با هدف بررسي كيفيت واكسن و قبل از ثبت واكسن انجام ميشود .در اين راستا كليه واكسنهاي تب برفکي
قبل از اجازه مصرف در كشور بايستي اسناد معتبر انجام اين پروسه را ارائه نمايند .در خصوص واكسنهاي داخلي ،كل
پروسه بايد زير نظر نمايندگان دفتر دارو و درمان و دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي صورت پذيرد و فرآيندهاي
آزمايشگاهي در آزمايشگاه ملي مرجع سازمان دامپزشکي يا آزمايشگاههاي مرجع بين المللي تب برفکي صورت پذيرد.
از پروتکل زير براي چنين ارزيابي ميتوان استفاده كرد.
 گونه – گاو وضعيت – دامها بايد به ويروس تب برفکي آلوده نباشند و پادتن نداشته باشند و عليه تب برفکي واكسينهنشده باشند
 سن –  6تا  9ماه187

 جنا  -مهم نيست تعداد – پنج گاو براي هر بچ واكسن كه بدون دوز يادآور ارزيابي ميشوند و  5گاو ديگر براي ارزيابي پا ازدوز يادآور .دو شاهد غير واكسينه براي هر آزمايش.
 روش شناسايي دام  -پالک گوش به صورت انفرادي جايگاه نگهداري دام  -گاو بايد در ناحيهاي نگهداري شود كه احتمال در معرض تب برفکي قرار گرفتن پايينباشد و اقدامات امنيت زيستي به اندازه كافي صورت گيرد
 تغذيه و آب – غذاي استاندارد و آب به صورت آزاد -توجيه سيستم آزمون – گونههاي هدف براي واكسنهاي ويروس تب برفکي

بدين منظور جهت انجام عمليات ارزيابي بايد  12رأس گاو سرم منفي (بدون مواجهه با واكسن و يا ابتال) انتخاب شده و 5
رأس يک نوبت و  5رأس دو نوبت (با دوز راپل در روز  21يا  28با توجه به پايه آبي و يا روغني واكسن) واكسينه گردند و
دو رأس به عنوان شاهد انتخاب شود .اخذ نمونه در روزهاي صفر ،پنج ،چهارده ،بيست و يک و يا بيست و هشت (با توجه به
پايه آبي و يا روغني واكسن) ،پنجاه و شش و صدوهشتاد صورت پذيرد .از هر رأس دام ،دو نمونه خون به ميزان  10ميلي
ليتر در لوله حاوي ماده ضد انعقاد قبل از واكسيناسيون اخذ ميگردد .در روز صفر تمامي دامها بر اساس بروشور واكسن
شركت توليد كننده ،مايهكوبي ميشوند.
پا از آن در روزهاي  5و  14از تمامي دامها  2لوله خون به ميزان  10ميلي ليتر خونگيري ميشود .در روز  28يا ( 21بر
اساس واكسن روغني يا آبي) ،از هر رأس دام  5لوله خون هر يک به ميزان  10ميلي ليتر خون اخذ گرديده و پا از آن 5
رأس دام واكسن يادآور (بوستر) دريافت ميكند.
مجدداً در روز  56پا از مايهكوبي اوليه ،از تمامي دامها دو نمونه خون به ميزان  10ميلي ليتر اخذ ميگردد .همچنين در
خصوص واكسنهايي كه در بروشور آنها طول ايمنيزايي  6ماه قيد شده است ،براي مشخص شدن طول ايمني حاصل از
واكسن ،در روز  180روزگي به ازاي هر رأس دام  10ميلي ليتر خون (دو لوله) اخذ گردد.
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جهت ارزيابي قدرت ايمنيزايي واكسن ،در تمامي سرمهاي اخذ شده ،توسط آزمونهاي سرولوژيک ميزان عيار ايجاد شده
بر اساس ميزان آنتي بادي بر عليه پروتئينهاي ساختاري ) (SPمورد سنجش قرار ميگيرد.
به منظور كنترل عدم آلودگي دامها به ويروس تب برفکي در طول دوره آزمون ،سرم تمام دامها بايد از نظر حضور
پادتنهاي  NSPآزمايش شود.
آزمونهاي سرولوژيک كه پادتنهاي ايجاد شده عليه پروتئينهاي ساختاري ويروس را تشخيص ميدهند ( تست )SP
براي اندازه گيري پاسخهاي آنتي بادي محافظت كننده ايجاد شده توسط واكسيناسيون مناسب هستند و اين آزمونها شامل
 VNTو االيزاي بلوک كننده فاز مايع ( )LPBEميباشند .يکي از مزيتهاي  VNTاين است كه سويههاي مختلف ويروس
را ميتوان به راحتي در تست قرار داد تا تست با سويه واكسن يا سويه چالش مورد تطابق قرار گيرد.
قبل از تزريق هر ويال واكسن ،توسط كارشناسان مورد تأييد دفتر امور دارو و درمان نمونهبرداريهاي الزم از محصول مورد
استفاده انجام خواهد شد .همچنين همان گونه كه در فصول قبل تشريح شد ،نتايج حاصل از ارزيابي واكسن نيز در زمان
ثبت ضروري ميباشد.
در نهايت پا از اخذ تمام نمونههاي سرمي ،ميزان عيار آنتيبادي ايجاد شده توسط واكسن در هر گروه (نوع واكسن)
مشخص و نمودار آن رسم ميشود .در اين بررسي ،ميانگين عيار محافظتي در هر نمونهبرداري مشخص و با عيارهاي مرجع
حاصل از آزمايشات  PD50مقايسه ميشود .همچنين در مورد هريک از واكسنها ،زمان شروع ايجاد ايمني و زمان رسيدن
به پيک عيار سرمي آنتيبادي و طول زمان مداومت اين عيار مشخص ميشود.
سرمهايي كه  5روز پا از واكسيناسيون جمعآوري شدهاند ،نبايد حاوي پادتن عليه  SPها باشند؛ زيرا حضور پادتن بر عليه
 SPدر اين زمان نشان دهنده يک پاسخ ثانويه ميباشد بدين معني كه دامهاي واكسينه قبالً واكسينه شده يا به عفونت
مبتال شدهاند.
در  VNTبر اساس كارهاي انجام شده در آزمايشگاه مرجع تب برفکي ،ميانگين عيار آنتي بادي بين  1.2تا  1.6و در االيزاي
فاز مايع  2يا باالتر ميباشد كه بايستي در روز  14تا  21حداكثر عيار واكسن مشاهده گردد.
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نمونه هاي سرم اخذ شده براي انجام  VNTدر برابر ويروس واكسن (همولوگ) و ويروس سويه فيلد(هترولوگ) مورد
استفاده قرار مي گيرند.
لگاريتم عيار

سروتيپ

T50

T95

)T50 (95% CI

O

1.6

1.1

1.7

2.1

A

1.4

1.3

1.6

2.1

Asia 1

1.7

0.4

2

2.3

تركيب سويهها

1.5

1.4

1.6

2.1

در صورت انجام  VNTدر اين بررسي ميتوان عيار مرجع را تعيين كرد ،به طوري كه بر اساس پوتنسي واكسن قابليت 75
تا  95درصد محاظت بر عليه ويروس واكسن را داشته باشد .پا از تعيين تيتر معيار در  VNTميزان تيتر معيار االيزا هم
مشخص و براي استفاده گسترده در جمعيت باال از آن ميتوان بهره برد .با وجود اينکه اين پروتکل در گاو انجام ميشود ،در
دام سبک هم قابل اجرا ميباشد.
 -5-3-3-2ارزيابي ايمني متعاقب مايه كوبي در سطح گلهPVM:

اين ارزيابي به منظور تخمين توانايي ايمني زائي واكسنهاي تب برفکي موجود در كشور در شرايط فيلد انجام ميشود.
براي اين منظور دامهاي مايهكوبي شده بايستي در زمان واكسيناسيون شمارهگذاري يا نشانهگذاري شوند و در خصوص
واحدهاي مشخص شده براي اين منظور ،يک پرسشنامه (پيوست) تکميل مي گردد.
روش اجرا:
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انتخاب دامها جهت نمونهگيري به صورت تصادفي بوده و در اين خصوص جنسيت دامها اهميتي ندارد .زمان نمونهگيري در
روز صفر (قبل از مايهكوبي) ،سي روز پا از مايهكوبي اوليه و در نهايت روز  120پا از مايهكوبي اوليه خواهد بود .در
صورت استفاده از واكسن راپل نمونهگيري دوم بايد قبل از مايهكوبي راپل صورت گيرد.


تمامي دامها در روز خونگیري اولیه پالك كوبي شده و در يک برگه اطالعات آنها از جمله شماره دام و نوع واكسن
مصرفي ثبت مي گردد .با اين حال در صورتي كه دامهاي مذكور داراي شماره گوش يا شماره بدن باشند از شماره
موجود استفاده خواهد شد.

بنابراين نمونه گيري هاي فوق در پنج مرحله انجام خواهند شد:
 -1در روز واكسيناسيون (روز صفر)
 30 -2روز بعد از واكسيناسيون (روز )30
 60 -3روز بعد از واكسيناسيون اول (روز )60
 90 -4روز بعد از واكسيناسيون (روز )90
 120 -5روز بعد از واكسيناسيون (روز )120
اين مطالعه به روش مشاهدهاي و از نوع مطالعه طولي به انجام ميرسد .پا از هربار خونگيري سرم نمونه ها به مركز ملي
تشخيص ارسال و نتايج ارسالي توسط استان بايگاني مي شود تا پا از دريافت پاسخ آخرين نمونه بطور جمع بندي شده به
دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي ارسال شود.
در اين مطالعه ارسال نمونه و دريافت پاسخ بر اساس سامانه ليمز صورت مي پذيرد.
پا از نمونهبرداري ،نمونهها در كنار يخ به آزمايشگاه منتقل و سپا اقدام به جداسازي سرم نمونههاي اخذ شده ميگردد.
سرم ها در ظروف نمونهگيري ريخته شده و پا از ثبت شماره به فريزر منفي  20درجه سانتي گراد منتقل ميگردد .پا از
اتمام هر مرحله از نمونهگيري ،نمونهها بر اساس ضوابط و  SOPاعالمي از مركز ملي تشخيص در كنار يخ به آزمايشگاه
مركز ملي تشخيص ارسال شده و متعاقباً توسط مركز تشخيص اقدام به آزمايشهاي سرولوژيکي آنتيباديهاي ضد
پروتئينهاي ساختاري و پروتيئنهاي غيرساختاري ويروس تب برفکي مي شود( .مانند  VNTو liquid-phase
 blocking ELISAااليزاي فاز مايع).
خاطرنشان ميگردد ارزيابي پروتئینهاي غیرساختاري تنها در خونهاي روز صفر انجام خواهد شد.
تمامي نمونههاي سرمي اخذ شده داراي يک برچسب شناسايي خواهند بود كه از چپ با سه حرف انگليسي نشان دهنده نام
استان سپا كد نشان دهنده سري خونگيري (روز صفر ( )4( 90 ،)3( 60 ،)2( 30 -)1و  ))5( 120و در نهايت شماره گوش
يا بدن دام خواهد بود ،تا پا از اخذ نمونه ،بررسيها قابل پيگيري باشند.
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بطور مثال نمونه برداري روز نود از از يک واحد در استان تهران:
THE.4.cow num..
استانهاي همكار در طرح توجه ويژه اي بر لیبل گذاري مناسب و خوانا برروي نمونه ها داشته باشند تا
در زمان جمع بندي نتايج مشكلي ايجاد نشود.
محاسبه تعداد كل نمونه هاي مورد مطالعه
 در هر واحد صنعتي  30راس گاو نمونهبرداري خواهد شد.
 در واحد روستايي نيز  30راس دام سنگين و  30راس دام سبک نمونه برداري خواهد شد.
 با احتساب  5نوبت خونگيري از هر واحد صنعتي تعداد  150نمونه سرم به مركز ملي تشخيص بر اساس SOP
مركز ملي تشخيص ،جهت بررسي پروتئين هاي ساختاري براي بررسي هر يک از سه سروتيپ Asia1،o،A
ارسال مي شود.
 با توجه به اينکه تنها در روز صفر بررسي پروتئين هاي غير ساختاري انجام خواهد شد تعداد نمونه ارسالي از هر
واحد  30نمونه خواهد بود.
 دامهايي كه در روز صفر تيتر محافظتي يا  NSPمثبت مي باشند از ادامه طرح خارج خواهند شد .براي جلوگيري
از اين مشکل در اولين خونگيري تعداد  40راس دام خونگيري شود تا در صورت مثبت شدن عيار آنتي بادي
مادري از طرح حذف گردد .در ادامه نمونه گيري ها تنها در  30راس ادامه مي يابد.
 بنابراين ادامه طرح (نمونه گيري روز  )30پا از مشخص شدن نتايج نمونه هاي روز صفر انجام مي شود.
 در خصوص هر يک از واكسنهاي مورد مصرف در كشور دو واحد صنعتي انتخاب خواهد شد كه با توجه به موجود
بودن  3نوع واكسن داخلي و  3نوع واكسن وارداتي ،در مجموع در صورت موجود بودن واحدهاي با شرايط مورد
انتظار ،از تعداد  12واحد صنعتي و  12واحد روستايي در خصوص دام سنگين و  12واحد روستايي در خصوص دام
سبک استفاده مي شود.
 در نتيجه  5بار خونگيري در  30راس دام 150 ،راس دام نمونه برداري خواهد شد كه در نتيجه  5400نمونه سرم به
مركز ملي تشخيص ارسال خواهد شد.
2.3.10

ضوابط انتخاب واحد و دامهاي مورد مطالعه

 واحد انتخاب شده نبايد طي يک سال اخير و در حين مطالعه ،گزارش تب برفکي داشته باشد (درصورت درگيري به
تب برفکي در حين دوره مطالعه ،واحد مذكور حذف شده و با واحد ديگري جايگزين خواهد شد).
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 سن نمونه برداري گروه سني  9-4ماه خواهد بود.
 واكسن قبلي استفاده شده در واحد مي بايست از همان برند تجاري واكسن تب برفکي باشد كه قرار است در اين
مطالعه استفاده شود.
 با عنايت به اينکه برخي از واحدهاي صنعتي اقدام به شروع واكسيناسيون از سنين پايين حتي يک ماهگي در
گوساله ها مي كنند و واكسيناسيون بوستر با دفعات  2تا سه مرتبه انجام مي شود ،جهت مطالعه حتما مي بايست
واحدهايي انتخاب گردد كه زمان واكسيناسيون اوليه گوساله ها حداقل در سه ماهگي و باالتر صورت پذيرد و
بوستر  20الي  30روز بعد تزريق مي شود.
 دامهايي كه براي طرح انتخاب مي شوند نبايد سابقه واكسيناسيون تب برفکي قبل از شروع مطالعه داشته باشند.


اين طرح در مجموع در دو تا پنج استان انجام خواهد شد و پا از تاييد كليات و رايزني با استانها بر اساس نوع
واكسن مصرفي آنها اين استانها معرفي خواهند شد.

 اطالعات واكسيناسيون در اين واحدها بايد به دقت در سامانه  GISثبت شده باشد و روز واكسيناسيون ثبت شده
در سامانه  GISبا روز تزريق واكسن يکسان باشد.
 در پنج درصد از نمونه هاي اخذ شده و در زمانهاي قيد شده همراه با روش اليزا به روش  SNنيز ارزيابي انجام
خواهد شد .بنابراين  90نمونه به روش  SNارزيابي خواهد شد.
 در سه واحد دام سنگين در روز صفر و نود پا از واكسيناسيون  SNانجام شود .
 بنابراين در 15راس دام از هر يک از واحدهاي انتخاب شده ( 50درصد دامهاي اليزا شده) در روز شروع طرح
(صفر) و در پيک ايمني متعاقب مايه كوبي (روز  SN )90انجام مي شود.
 انتخاب واحدها جهت انجام  SNبه درخواست دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي انجام خواهد شد.
 ميزان انتيبادي محافظتي بر اساس آزمايش اليزا باالتر از  log10 2بوده و در صورت انجام سرم نوتراليزاسيون
باالي  1.2تا  1.6بر اساس سروتيپ مورد آزمايش خواهد بود.
خاطرنشان مي گردد در هربار خونگيري فرم ارسال نمونه ارزيابي ايمني متعاقب مايه كوبي تکميل و به مركز ملي تشخيص
ارسال و رونوشت آن به دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي ارسل مي شود.
پا از دريافت نتايج آخرين خونگيري و درج نتايج ارسالي مركز تشخيص به تفکيک شماره دام و براساس جدول
پرسشنامه ذيل براي هريک از واحدهاي خونگيري شده تکميل و تا حداكثر هفت روز پا از دريافت آخرين نتايج خونگيري
به دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي ارسال مي شود.
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فرم ارسال نمونه ارزيابي ايمني متعاقب مايه كوبي

نام استان

تاريخ نمونه برداري

نام واحد

كد واحد اپيدميولوژيک

كد فرم در سامانه

كد ليمز ارسال نمونه

نوع دام

تاريخ واكسيناسيون قبلي

تعداد نمونه اخذ شده

تعداد دفعات خونگيري از واحد

پرسشنامه انجام ارزيابي ايمني متعاقب مايه كوبي
نام استان:
نوع واحد:

نام واحد اپيدميولوژيک:
اطالعات واحد اپيدميولوژيک:
نوع دام:
تعداد دام واكسينه:

جنا دام:

تعداد دام موجود در واحد:

پوشش واكسيناسيون واحد نمونه برداري شده (درصد):

تعداد دفعات خونگيري:
تاريخهاي واكسيناسيون واحد:
تاريخ دريافت واكسن راپل:
تاريخ واكسيناسيون اول*

تاريخ واكسيناسيون دوم*

تاريخ سومين واكسن*
تاريخ اولين خونگيري

تاريخ دومين خونگيري

تاريخ سومين خونگيري

تاريخ چهارمين خونگيري

تاريخ پنجمين خونگيري
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شماره گوش

سن دام در زمان عيار آنتي
بادي اول
اخذ واكسن

عيار آنتي
بادي دوم

عيار آنتي
بادي سوم

عيار آنتي
بادي چهارم

عيار آنتي
بادي پنجم

*منظور از تاريخ واكسيناسيون ،تاريخ واكسيناسيون در دامهايي مي باشد كه در طرح شركت دارند نه كل واحد يا ساير
دامهاي گله كه در طرح شركت نداشته اند.


در هر سال استانهايي كه بايد در اين برنامه شركت داشته باشند معرفي مي شوند و نياز به ارسال نمونه توسط

استانها بدون هماهنگي و اعالم رسمي دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي نمي باشد.
نتايج اين مطالعه در فيلد بايد اطالعاتي را در موارد زير فراهم كند:
 )1نسبت مورد انتظار از دامهايي كه سطح خاصي از پادتنها را پا از تجويز يک دز از واكسن توليد ميكنند.
 )2ارزيابي اثر دوز يادآور واكسن
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 )3تغيير (و سطح) عيار آنتي بادي ساختاري با گذشت زمان.
 )4ميزان آنتي بادي پروتئين هاي غيرساختاري در دامها در روز صفر اندازه گيري مي شود.
 )5تفاوت پاسخ دهي يک واكسن در واحدهاي روستايي صنعتي
 )6ميزان آنتي بادي غير ساختاري در زمان تزريق مجدد واكسن و روز صفر واكسيناسيون مشخص مي شود.

 -5-4پوشش مايه كوبي و ايمني حاصل از آن
ايمني كلي جمعيت عبارت است از درصد دامهاي ايمن در كل جمعيت حساس به بيماري تب برفکي يا حداقل بخشي
از جمعيت كه براي كنترل بيماري تب برفکي مورد نظر است .ايمني جمعيت ،تابعي از پوشش واكسن و نسبتي از دامهاست
كه به واكسيناسيون پاسخ دادهاند و همچنين منعکا كننده ساير منابع ايمني يعني عفونت ،واكسيناسيون قبلي يا پادتن
مادري است .در كشورهايي كه اقدام به كنترل تب برفکي كردهاند و عفونت هنوز رايج است ،سطح قابل توجهي از ايمني
پا از عفونت ،قابل انتظار (عموماً  % 15 -30يا بيشتر) است در حالي كه در كشورهايي كه در مراحل باالي ريشهكني تب
برفکي هستند ،ايمني پا از عفونت جزء قابل توجهي از ايمني جمعيت را تشکيل نميدهد .در هنگام توضيح مفهوم پوشش
واكسن ،طراحي و تفسير بررسيهاي سرمي درباره ايمني جمعيت ،خاطر نشان شده است كه چقدر اهميت دارد بداينم آيا
هدف فقط نمونهگيري از دامهاي واكسينه است يا از كل جمعيت.
براي تشريح اين مفهوم براي مثال در صورتي كه كل جمعيت شامل  30رأس گاو باشد .جمعيت واجد شرايط واكسيناسيون
شامل زير مجموعهاي از اين جمعيت يعني  24رأس گاو ميباشند .از اين  24رأس ،20راس واكسينه شده و  14رأس از آنها
واجد پادتن كافي بر عليه بيماري تب برفکي هستند (گاوهايي كه در دايره سبز قرار دارند) .ممکن است اين پادتنها ناشي از
واكسيناسيون يا عفونت باشند و امکان تفريق اين دو وضعيت در صورتي كه آزمايش  NSPو SPاجرا شود ،وجود دارد زيرا
واكسيناسيون فقط بايد پادتنهاي  SPرا ايجاد ميكند در حالي كه عفونت هر دو نوع پادتن  SPو  NSPرا توليد ميكند.
برخي از علل احتمالي وجود گاوهاي غير ايمن در جمعيت واكسينه عبارتند از:
 عليرغم واجد شرايط بودن واكسينه نشدهاند به طور مثال ،دامدار در هنگام واكسيناسيون در خانه نبوده است ،دام بيشاز حد وحشي بوده و واكسينه نشدهاند ،در اواخر آبستني بودهاند ،صاحب دام همکاري نکرده است.
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 واكسينه نشده است ،زيرا واجد شرايط واكسيناسيون نبودهاند (پايينتر از حداقل سن). واكسينه شده اما پاسخ ايمني ايجاد نشده است كه به قدرت واكسن ،روش واكسيناسيون (پايين بودن دوز ،دوز دورريخته شده است) ،طول عمر نگهداري واكسن ،رعايت زنجيره سرد بستگي دارد.

جمعيت ايمن ()14

جمعيت واكسينه ()20

جمعيت واجد شرايط ()24

كل جمعيت ()30

ايمني كلي جمعيت ( )OPIدر جمعيت هدف ،بهترين شاخص از سهولت انتشار ويروس و ايجاد بيماري است؛ در حالي كه
ايمني جمعيت واكسينه شده ( )VPIشاخص مفيدي از پاسخ به واكسيناسيون است و هنگامي كه با دادههاي مربوط به
پوشش واكسن تركيب شود ،يک شاخص كلي از كيفيت برنامه واكسيناسيون به دست مي آيد كه تحت تأثير ساختار و
پويايي كل جمعيت حساس هدف براي واكسيناسيون قرار دارد و اگر در فاصله دو واكسيناسيون گردش دامها باال باشد ،در
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اين صورت سطح ايمني كلي با گذشت زمان نوسان كرده و سطح محافظت كل را پايين آورده و به سطحي ميرساند كه
ممکن است براي قطع زنجيره انتشار ويروس كافي نباشد.
براي ارزيابي وضعيت ايمني يک جمعيت ،دو رويکرد عمومي وجود دارد:
 .1تخمين وضعيت ايمني در سطح يک دام به صورت انفرادي
 .2تخمين و يا وضعيت ايمني در سطح واحد اپيدميولوژيک (مثل گله  ،روستا).

 -5-5ارزيابي گردش ويروس در كشور
با توجه به اين كه  NSPدر اثر عفونت طبيعي ايجاد ميگردد و واكسيناسيون NSP ،ايجاد نمينمايد (حداقل با يک بار
واكسيناسيون) ،اين ارزيابي جهت تعيين تعداد دامهايي كه با عفونت طبيعي برخورد داشتهاند ،انجام ميشود .هدف از انجام
اين ارزيابي ،بررسي گردش ويروس پا از انجام اقدامات مداخلهاي به صورت ساليانه و يا هر چند سال يک بار ميباشد .به
عنوان مثال ،مشخص گردد ميزان گردش ويروس در يک استان به چه صورت است و با استان ديگر قياس گردد و آيا يک
استان خاص قابليت انتقال به مرحله باالتر را دارد ؟
برنامه ملي ،هر ساله ،بر اساس پيشنهاد دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي در فصل زمستان در چهار استان پرخطر
تب برفکي كشور و يک استان با خطر كم انجام ميشود .در حقيقت با اين بررسي ميزان عملکرد واقعي استانهاي كم خطر
در گزارش تب برفکي نيز راستيآزمايي خواهد شد .در صورتي كه استاني شرايط الزم را از جنبه گردش ويروس اخذ كرد،
بايستي شرايط براي ورود آن استان يا منطقه كشور (برنامه منطقهبندي يا كوپهبندي) به مرحله باالتري ارزيابي گردد.
 -5-5-1جامعه آماري و واحد نمونهگيري
جامعه آماري در اين مطالعه جمعيت دام سبک (گوسفند و بز) و سنگين (گاو و گاوميش) كشور ،واحد نمونهگيري،
گوسالههاي  6تا  24ماه و گوسفندان  3تا  12ماهه هستند.
 -5-5-2روش مطالعه

198

اين مطالعه به روش مشاهدهاي و از نوع پيمايش  Surveyبراي مشخصسازي سطح آنتيباديهاي غيرساختاري
ميباشد.
 -5-5-3روش نمونهگيري و تعيين حجم نمونه
فرمول محاسبه حجم نمونه در مطالعات مقطعي:

اين بررسي در سال اول در شش استان آذربايحان غربي ،قم ،خراسان رضوي ،فارس ،لرستان ،هرمزگان به صورت
نمونهبرداري دو مرحلهاي به صورت ذيل ،به انجام خواهد رسيد.
گاو:
با توجه به نگهداري گاوها به صورت گروهي ،واحد مورد توجه واحد اپيدميولوژيک بود (براي مثال ،گاوداريهاي شيري،
پرواري و واحدهاي پرورش مخلوط گوسفند و گاو و روستاها) .در روستاها ،دامها متعلق به دامداران محلي هستند ولي
جمعيت گاوي يک روستا واحد فرض ميشوند ،زيرا كه به لحاظ اپيدميولوژيک بين دامهاي نگهداري شده در خانههاي
مختلف داراي اثرات متقابل هستنند (مناطق چراي مشترک ،منابع آب مشترک ،دامداران كودهاي دامها را در روستا در خارج
از محل نگهداري دامها در داخل خيابانها و كوچههاي روستا ريخته و لذا اصول امنيت زيستي توسط دامداران يا رعايت
نميشود يا در حداقل ممکن است.
دامهاي هدف ،گوسالههاي  6 -24ماهه و بره و بزغاله  6-12هستند .فرض بر اين است كه در گوسالههاي  6ماه و باالتر ،
انتيبادي مادري بر عليه ويروس تب برفکي حضور ندارد .با وجود اين ،به علت استفاده از واكسن غيرخالص تب برفکي
براي مايهكوبي در ايران ممکن است پادتن بر عليه پروتئينهاي غيرساختاري توليد شود .اما مشخص نيست بعد از
مايهكوبي اين پادتنها تا چه ميزاني توليد شده و تا چه مدت قابل اندازهگيري خواهند بود .لذا فرض بر اين است كه تأثير
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يک بار مايهكوبي بر عليه تب برفکي محدود بوده (عيار آنتي بادي بر عليه پروتئينهاي غيرساختاري پايين بوده) و مدت
كوتاهي دوام دارد (  3-4ماه بعد از مايهكوبي).
طراحي نمونهبرداري اين مطالعه داراي دو مرحله ميباشد .براساس تخمين شيوع گردش ويروس تب برفکي در  % 6واحدها
و با  %5خطا و  %95اطمينان تعداد واحدهاي مورد نياز براي نمونهبرداري  88واحد انتخاب شد .يک طبقهبندي نسبتي
) )Proportional Stratificationبر اساس  4نوع سيستم پرورش دام به عمل خواهد آمد كه عبارتند از :
تعداد واحدهاي اپيدميولوژيک كه بايد نمونه برداري
نوع واحد

فراواني نسبي

شوند

روستا

80

70

شهر

0.9

1

مجموعه و مجتمع دامداري

2.5

2

مزرعه گاو شيري و گاوميش

11.5

10

مزرعه گاو شيري و گاو گوشتي

1.5

1

مزرعه گاو شيري و گوسفند

0.5

1

مزرعه گاو گوشتي و و گوشتي و گوسفند

3

3

واحدهاي اپيدميولوژيک به صورت تصادفي در بين تمامي شش استان ياد شده با استفاده از برنامه  GISانتخاب خواهند
شد .در داخل هر واحد اپيدميولوژيک بر اساس (با فرض) احتمال  % 0/8شيوع با  %95اطمينان براي وجود پادتن ضد
پروتئينهاي ساختاري تعداد گوسالههاي مورد نمونه برداري  26رأس انتخاب ميشود .بنابراين  2640نمونه تهيه خواهد شد.
توصيه ميشود براي جبران نمونههاي خراب و هموليز از هر واحد  30نمونه اخذ شود .لذا در كل  2640نمونه اخذ خواهد
شد .انتخاب گوساله ها در هر واحد اپيدميولوژيک بر اساس انتخاب تصادفي در واحدهاي صنعتي (گاو شيري ،گاو گوشتي و
گوسفند داشتي) و در روستا ها بر اساس نمونهبرداري سيستماتيک خواهد بود .كارمندان ادارات دامپزشکي جهت نمونه
200

برداري حداقل  2و حداكثر  6گوساله داراي سن مورد نظر ،به خانههاي روستايي ( هر چهار خانه يک خانه) مراجعه خواهند
كرد .زمان نمونه برداري  40روز كاري از فروردين  1400تا ارديبهشت  1400به طول خواهد انجاميد .در زمان نمونه
برداري ،كاركنان ادارات دامپزشکي شهرستان سؤاالتي در مورد دامها (تعداد ،سن ،جنا ،محل خريد دام ) ،نحوه مديريت
دامداري (حضور گوسفند و بز همراه گاوها ،داشتن ساير مشاغل مانند خريد و فروش دام ،جمعآوري و ضد عفوني كود،
فاصله از نزديک ترين ميدان دام) و ديدگاه دامداران در موارد مربوط به كنترل بيماري تب برفکي (شامل تاريخ آخرين
مايهكوبي تب برفکي و تاريخ مايهكوبي تب برفکي قبل از آن ،تاريخ استفاده از مايهكوبي راپل ،مشاهده عاليم باليني
بيماري تب برفکي) از دامداران پرسيده و پاسخ آنها را يادداشت خواهند نمود .به اين منظور از يک پرسشنامه استفاده خواهد
شد.
نمونههاي گوسفندي:
در سطح واحدهاي اپيدميولوژيک:
با فرض اينکه  %4.6از واحدهاي اپيدميولوژيک درگير بيماري در برابر رخداد بيماري ايمن باشند و همچنين با لحاظ نمودن
سطح اطمينان  95درصد و خطاي مورد پذيرش در حد  5درصد ،براي تعيين تيتر آنتيبادي غيرساختاري هر واكسن
ميبايست تعداد  68نمونه اخذ گردد.
تعداد

درصد

نوع واحد
روستا

18005

90

شهر

135

1

مجتمع دامپروري

34

0

مجموعه دامداري

107

1

8

0

346

2

مزرعه بز
مزرعه گاو شيري و گوسفند
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مزرعه گاو گوشتي و گوسفند

103

1

مزرعه گوسفند داشتي

1235

6

در سطح واحد با فرض اينکه  %0.8از دامهاي درگير ،داراي تيتر آنتيبادي غيرساختاري باشند و همچنين با لحاظ نمودن
سطح اطمينان  95درصد و خطاي مورد پذيرش در حد  5درصد ،مي بايست تعداد  13نمونه اخذ گردد .لذا به منظور بررسي
اثربخشي واكسن در جمعيتهاي گاوي ،بايد از  68واحد اپيدميولوژيک و از هر واحد  15نمونه ( 2نمونه اضافه براي جبران
كسري خرابي نمونه) اخذ گردد .لذا در كل  1020نمونه مورد نياز است .گوسفندان مورد نمونهبرداري گوسفندان  6تا 12
ماهه خواهند بود.
بقيه موارد مانند نمونه برداري گاو خواهد بود.
براي كل نمونه برداري گاو و گوسفند  3660نمونه مورد نياز است يا به طور رند  3700نمونه پيشنهاد ميگردد.
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محور پنجم :آموزش و ترویج

 -6-1مقدمه
موفقيت در هر پروژهاي و افزايش بهرهوري و اثربخشي آن مرهون اطالع رساني و آموزش مطلوب و صحيح ميباشد،
آگاهي بخشي عمومي ميبايست به صورت منظم و مستمر و با شناخت و اولويتبندي بهرهبرداران و تهيه محتواي آموزشي
كاربردي و بهروز انجام پذيرد و اين مهم نيازمند برنامهريزي نظاممند و علمي است .يکي از محورهاي اصلي برنامه كنترلي
و يا ريشهكني بيماري تب برفکي برنامه آموزش و ترويج ميباشد .در اين راستا بايد در نظر داشت كه برنامه آموزشي
متناسب گروههاي بهرهبردار تهيه گردد و حاوي مطالب كاربردي و كليدي در كنترل بيماري تب برفکي و افزايش توليدات
دامي باشد .از اين منظر هر گروه بهرهبردار ،نيازمند محتواي آموزشي جداگانه و انتخاب تأثيرگذارترين شيوه انتقال است و
بديهي است كه عالوه بر آموزش و انتقال دادههاي علمي ،تبليغات و ارتقاي بهداشت عمومي به ويژه جهت مصرفكنندگان
و شهروندان عادي نيز بايد مد نظر قرار گيرد.
در اين نوشتار ،به منظور دستيابي به يک برنامه آموزشي مطلوب ،سعي ميشود چهارچوب و اطالعات مورد نياز به اختصار
ارائه گردد.

 -6-2مديريت و آگاهي بخشي بهرهبرداران
مديريت و آگاهيبخشي بهرهبرداران ،يکي ازمحورهاي مهم در موفقيت هر پروژه در هر سازمان ميباشد .بديهي است
كه با شناسايي و مشاركت بهرهبرداران به روش صحيح ،احتمال تأثيرگذاري پروژه و نتيجه حاصل افزايش مي يابد.
بهرهبرداران هر پروژه شامل اشخاص ،گروهها و مؤسساتي ميباشند كه ارتباط قطعي با منابع پروژه را دارا هستند و يا به
صورت بالقوه توسط فعاليتهاي پروژه متأثر ميگردند و در صورت استمرار برنامه يا تغيير شرايط متحمل سود و زيان
خواهند شد .در اين راستا در نظر گرفتن نقطه نظرات و عقايد بهرهبرداران به ويژه بهرهبرداران تأثيرگذار و اولويتدار در
مراحل ابتدايي برنامهريزي حائز اهميت است .بديهي است كه اين عمل نه تنها باعث بيشترين حمايت آنها از پروژههاي
اجرا يي خواهد شد همچنين باعث بهبود كيفي و استفاده مناسب از منابع موجود ،ارتباط مستمر و زودهنگام با بهره برداران،
پيش بيني واكنش عمومي نسبت به پروژه و تبيين پروژه بر اساس درخواست بهرهبرداران ميگردد.
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-6-2-1

انواع بهرهبرداران

 بهرهبرداران داخلي ( :)Internal stakeholdersشامل اشخاص حقيقي و حقوقي و يا گروهها و مؤسسات داخل پروژهاهم از مسئولين ،تيمهاي استراتژيست و سياستگزار ،كاركنان اجرايي و حاميان پروژه ميباشند.
 بهرهبرداران خارجي (:) External stakeholdersشامل اشخاص ،گروهها يا مؤسساتي است كه خروجيها و نتايج پروژه ،عملکرد و بهرهوري آنها را تحت تأثير قرار مي دهد.
بهرهبرداران اولیه پروژه كنترلي بیماري تب برفكي :

بهرهبرداران داخلي :سازمان دامپزشکي كشور ،مديران استاني بخش دولتي پروژه ،تيم اجرايي دولتي ،تيم پشتيبان دولتي،
اسپانسرها (حاميان) حقوقي و مالي پروژه و دامپزشکي بخش خصوصي
بهرهبرداران خارجي :جامعه روستايي و عشايري ،دامدارن صنعتي ،اتحاديهها و تعاونيهاي دامداران ،كشاورزان و چوبداران،
دالالن و رانندگان مسئول حمل و نقل دام
بهرهبرداران ثانويه پروژه كنترلي بيماري تب برفکي :كشتارگاهها و بازرسان گوشت ،سازمان حفاظت محيط زيست،
شهرداريها و امور شهري ،راه و ترابري ،نيروي انتظامي ،سازمان هاي اقتصادي ،كارخانجات توليد فرآوردههاي لبني و خام
دامي و مصرفكنندگان جامعه (عموم مردم)
-6-2-2

محورهاي اصلي اطالع رساني و ارتباط متقابل با بهرهبرداران

 جمعآوري منظم و مستمر دادهها–آناليز دادهها
– اتخاذ استراتژي كنترلي با در نظر داشتن آناليز اطالعات موجود و نقطه نظرات و نيازهاي بهرهبرداران
–انتخاب شيوه مؤثر اطالع رساني
–دريافت ميزان رضايتمندي بهرهبرداران و بازخورد برنامه اجرايي انجام شده
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–اصالح و بهبود سياستها و برنامههاي اجرايي با در نظر داشتن نتايج ارزيابيها و بازخورد برنامههاي پروژه
-6-2-3

آناليز بهره برداران

آناليز بهرهبرداران ،پروسه سيستماتيک گردآوري و آناليز كيفي اطالعات جهت تعيين مزاياي پروژه اجرايي و
نيازمنديهاي آموزشي بهرهبرداران در راستاي پروژه ميباشد و بايستي به صورت پويا و مستمر انجام پذيرد ،اين فرآيند،
كليه بهرهبرداران اوليه و ثانويه را كه متأثر از پيامدها و آموزشهاي انجام شده ميشوند ،شناسايي مينمايد و هدف آن،
توسعه يک چشم انداز اصولي و كاربردي در راستاي بهبود نتايج فعاليتهاي انجام شده ميباشد .ويژگيهايي كه مورد آناليز
قرار ميگيرند شامل موارد زير مي باشند :
 اطالعات استراتژيک بيماري ،سويههاي شايع ،شيوههاي كنترلي و روشهاي مراقبتي و نتايج حاصل از آنها شرايط بومي و منطقهاي بيماري و اعتقادات و باورهاي دامداران و عالقهمنديهاي آنها در ارتباط با پروژه كنترلي موقعيتهاي مفيد يا مضر ايجاد شده كه ميتواند پروژه را متأثر نمايد ميزان اتحاد و پيوستگي بالقوه بهرهبرداران توانايي متأثر نمودن مراحل استراتژي توسط تيم مديريت و امکان اصالح و بهبود برنامه ها -6-2-3-1ابزار و مراحل آناليز بهره برداران

شناسايي بهرهبرداران
تقسيم بندي بهرهبرداران
اولويت بندي بهرهبرداران
شناسايي بهرهبرداران كليدي
شناسايي توانايي ،عاليق و اعتقادات آنها در زمينه پروژه مد نظر و تقسيمبندي آنها
توسعه دانستههاي مفيد و تقويت آنها
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دانستن شيوه هاي متناسب آگاهي بخشي و نحوه حمايت از بهرهبرداران
-6-2-4

اولويت بندي بهره برداران و شيوه مديريت آنها با توجه به جايگاه آنها

انواع بهره برداران:

بديهي است كه اتخاذ سياستهاي آموزشي و اطالع رساني و تعامل متقابل ،بدون در نظر داشتن جايگاه بهرهبرداران و
تأثيرگذاري آنها در برنامهها و اثربخشي پروژه بر آنها مثمر نخواهد بود و صرفاً اتالف وقت و انرژي است .تهيه محتواي
آموزشي مؤثر و شيوه آگاهيبخشي وابسته به شناسايي اين تفاوتها و گروهبندي مناسب ميباشد.
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 -6-3ويژگي هاي برنامه آموزشي مؤثر برنامه كنترلي تب برفکي
تهيه ليستي جامع از بهرهبرداران تأثيرگذار و عالقهمند و آناليز شده
توضيح و تبيين اهداف عيني پروژه كنترلي بيماري تب برفکي متناسب با بهرهبردار و آموزش سطح همکاري مورد نياز و
اندازه و دشواريهاي برنامه
تأثيرگذاري اطالعات علمي و برنامههاي آموزشي ارائه شده در همکاري مؤثر برنامه كنترلي تب برفکي ،تبادل تجربيات ،باال
بردن كيفيت پروژه و اعتقاد به اثربخشي پروژه
تأمين حمايت مالي مناسب و وسايل مورد نياز
تعيين دقيق نياز هر دسته از بهره برداران
تعيين نحوه ارتباطي مؤثر (اهم از كالسها و نشستهاي آموزشي ،رسانهها ،پيامهاي مجازي و فيلمهاي تبليغاتي و ) ...
آماده سازي بسته آموزشي مورد نياز در شرايط متفاوت رخداد اپيدمي ،بروز بيمار در فرم قابل انتظار ،برنامههاي واكسيناسيون
و مراقبت و  ...استفاده مؤثر از آنها
تمركز بر بهرهبرداران داراي عالقهمندي و تأثيرگذاري باال و بهرهبرداران حامي در برنامههاي آموزشي و تمركز كمتر بر
بهرهبرداران داراي عالقهمندي و تأثيرگذاري پايين
در نظر داشتن توقعات و مشکالت بالقوه و راه حلهاي مورد نياز در محتواي آموزشي و اطالع رساني انجام شده
در نظر داشتن آبرو و اعتبار دامداران در اطالع رساني عمومي
آموزش مديريت اخالق گراي پرورش و توليد به بهره برداران

 -6-4محورهاي آموزشي مورد نياز در برنامه ملي كنترل بيماري تب برفکي
 -1آشنايي با اصول پرورش صحيح و نگهداري دام
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-2اصول ساختاري استاندارد اماكن دامي
 -3اصول امنيت زيستي و بهداشتي واحدهاي پرورشي
-4اصول قرنطينه و مديريت تردد دام
 -5اصول تغذيه دام
-6آشنايي با بيماري تب برفکي ،ويژگيهاي ويروس ،سير بيماري ،عاليم باليني بيماري ،شيوه هاي انتقال بيماري ،عوامل
خطر و عوامل مستعدكننده و دامهاي حساس
-7مديريت واحد دامداري و دامهاي گله در حين بروز بيماري
 -8آموزش مهارتهاي بهداشتي متصديان ميدانهاي عرضه دام
 -9آموزش مهارتهاي بهداشتي متصديان كشتارگاههاي دام
-10مديريت واكسن و واكسيناسيون و رعايت زمانبندي عمليات مايهكوبي (روش صحيح واكسيناسيون ،رعايت زنجيره
سرد ،مقيد نمودن دام و انواع واكسن و)...
-11تاثيرايمني مادري در پيشگيري از بيماري
-12اصول نمونه برداري و شناسايي و تعيين سن و زمان زخمهاي مخاطي ناشي از بيماري
-13شيوه نامه مراقبت فعال و غير فعال بيماري
-14اصول درمان بيماري
-15شيوه هاي تأييد آزمايشگاهي بيماري
-16نحوه ارزيابي خطر و برنامههاي كنترل و پيشگيرانه
-17نحوه برخورد با كانونهاي بيماري
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ده آيتم اول سرفصلهاي آموزشي ارائه شده ويژه دامداران و بهره برداران اوليه وآيتمهاي بعدي جهت همکاران و
دستاندركاران كنترلي بيماري در دامپزشکي دولتي و خصوصي ميباشد.
جهت تمديد پروانه هاي بهداشتي دامداريها و مجوزهاي مراكز بخش خصوصي ،گذراندن اين دوره ها مورد نياز ميباشد.

 -6-5قالب برنامههاي آموزشي و ترويجي
-6-5-1

نرم افزار آموزشي

امروزه يکي از ضرورتهاي موفقيت در هر امري ،همگام بودن با تکنولوژي و توليد نرمافزار ميباشد كه با ارائه اين
نمونه از خدمات به كاربران ،امکان ارتباط و اطالع رساني به آنها از طريق ارسال پيام توسط اپليکيشن فراهم ميگردد .در
واقع اين تسريع ارتباطي باعث سهولت اطالع رساني به كاربران در زمان كمتر و بدون هيچگونه هزينه اضافي ميباشد .در
اين خصوص به منظور آشنايي بيشتر با خدمات دامپزشکي و اطالع رساني ،اپليکيشن طراحي و پيادهسازي ميگردد.
-1

اپليکيشن در سطح ملي ميبايست بر اساس تکنولوژي هاي شناخته شده وب ،نظير  ،HTML5جاوا اسکريپت و

 CSSطراحي گردد و جهت ايجاد تغييرات كوچک ،قابل تبديل به پلت فرمهاي ديگر باشد .همچنين اين نرم افزار
ميبايست به گونهاي طراحي شود كه با بانک اطالعاتي سامانه  GISارتباط داشته باشد تا در زمان ثبت بيماري در سامانه
به دامداران كانون بيماري اطالع رساني گردد.
 -2محتواي آموزشي در قالب مديا( ،فيلم آموزشي) پيام ،پادكست ،بروشور ،كتابچه راهنما و اطالعيههاي بهداشتي
-3برنامه پيامکي فعال يک شيوه اطالع رساني سريع و مؤثر است كه ميتواند مورد استفاده قرارگيرد.
 -4مقاالت و پژوهشهاي تحقيقي در جرايد و نشريات تخصصي
 -5سمينارها ،نشست ها و كالسهاي آموزشي
-6استفاده از ظرفيتهاي دهياريها و آموزش و پرورش در آموزش چهره به چهره
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-6-5-2

آموزش و بازآموزي بهر برداران اصلي (اوليه)

الف :آموزش دست اندركاران و مسئولين سياستگزار شامل مديران كليدي و مديران مياني و پايه
ب :آموزش پرسنل و ناظرين اجرايي استاني و شهرستاني ،مسئولين فني ،دامپزشکان بخش خصوصي ،كارشناسان مسئول
كنترل و مبارزه دام و ساير دست اندركاران (واكسيناتورها ،پستهاي قرنطينه ،كشتارگاهها و )...
ج :آموزش و اطالع رساني به دامداران در دو قالب دامداران روستايي  -عشايري و دامداران صنعتي ،اتحاديههاي دامداران،
دهياران و مسئولين ذيربط
د :آموزش چوبداران ،دامداران و كليه دست اندركاران حمل و نقل و جابهجايي دام به نحوي كه ادامه فعاليت اين گروه منوط
به بازآموزي و گذراندن دوره آموزشي شود.
-6-5-3

آموزش بهره برداران ثانويه

آموزش عمومي از طريق جرايد ،رسانهها و وسايل ارتباط جمعي به منظور آگاهيبخش عمومي در زمينه لزوم مصرففرآوردههاي غذايي سالم
آموزش و اطالع رساني كليه دستگاههاي دست اندركار به منظور اهميت اجراي ضوابط بهداشتي و مقررات قرنطينه وامنيت زيستي در حوزه مسئوليتهاي مرتبط آنها

 -6-6راهکارهاي اجرايي برنامه هاي آموزشي درقالب طرح ملي كنترل بيماري تب برفکي
 تشکيل كميته ملي برنامهريزي و سياستگزاري آموزش و ترويج بيماري تب برفکي با حضور نمايندگان دستگاههايمرتبط شامل سازمان دامپزشکي ،سازمان تات ،سازمان جهاد كشاورزي ،امور عشايري ،آموزش و پرورش ،وزارت علوم
تحقيقات و فنآوري(دانشکده دامپزشکي)
 مشخص نمودن وضعيت فعلي سطوح آموزشي بهرهبرداران و هدفگذاري و اولويتبندي -تعيين محورهاي اصلي آموزشي و گروهبندي مربيان و آموزش دهندگان ملي ،استاني و شهرستاني
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تعيين نقش هر دستگاه عضو كميته در ارتباط با همکاري در پروژه آموزش و ترويجتعيين شاخصهاي قابل اندازهگيري در پيشبرد برنامهها و آموزشهاي انجام شده جهت ارزيابي برنامهها تأمين منابع مالي مورد نياز نظارت در طي اجراي برنامههاي آموزشي و ارائه بازخوردها و رضايتمندي بهره برداران -بازبيني و بهروز رساني ساليانه و در صورت لزوم در فواصل كوتاهتر برنامهها

 -6-7موارد حائزاهميت در بازبيني و بهروز رساني برنامهها
 تغييرات وضعيت اپيدميولوژيک بيماري به صورت منطقهاي ،ملي و جهاني خطرات جديد ناشي از بيماري تب برفکي و تغيير سويههاآخرين پيشرفتهاي فناوري و علمي در زمينه كنترل بيماري تب برفکي تغييرات در سيستمهاي توليدي ،تجارت دام و فرآوردههاي دامي در داخل و خارج از كشور تغييرات حاصله در قوانين ملي ،ساختارها و توانمنديهاي مالي و اجرايي سازمان دامپزشکي و ساير بخشهاي ذيربط-6-7-1

تعيين مقاطع زماني مناسب جهت تکرار برنامههاي آموزشي و بازآموزي بهرهبرداران

بسته به شرايط منطقه يا كشور اقدامات آموزشي و بازآموزي ميبايست در مقاطع زماني مشخص تکرار گردند.
همزمانسازي آموزشها و تبليغات با فازهاي واكسيناسيون و اجراي طرحهاي  Standby vaccinationو برنامههاي
مراقبتي و مانيتورينگ در تأثيرگذاري پروژههاي كنترلي و پيشگيري از بيماري مفيد ميباشد.

 -6-8آگاهي بخشي متعاقب بروز بيماري در بهره برداران و مراجع ذيصالح
متعاقب رخداد بيماري آگاهيبخشي و اطالع رساني به بهرهبرداران و تيمهاي عملياتي و اجرايي و نيز مراجع و مسئولين
ذيصالح در كنترل بيماري و جلوگيري از افزايش شيوع آن حائز اهميت است .در اين راستا پروتکل زير پيشنهاد ميگردد:
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متعاقب رخداد كانون بيماري در حد انتظار ،اطالع رساني در سطح منطقه درگير و شعاع قرنطينه آن انجام پذيرد ،اين
آگاهيبخشي به صورت چهره به چهره ،نشست در دهياريها با حضور مسئولين منطقهاي ،ارسال پيامک (جهت دامداران
حوزه شعاع قرنطينه) و توزيع بروشور جهت دامداران روستايي و صنعتي منطقه ،نصب پالكارد منطقه قرنطينه و ممنوع بودن
تردد دام ميتواند انجام شود.
متعاقب رخداد بيماري به صورت طغيان ( ،)outbreakاطالع رساني و آگاهيبخشي وسيعتر درخصوص بهرهبرداران اصلي و
اوليه صورت پذيرد .اين اطالعرساني در سطح اتحاديه دامداران و فرمانداران و سازمان جهاد شهرستان ،مراكز بخش
خصوصي دست اندركار ،رسانهها و وسايل ارتباط جمعي بومي ،كشتارگاه و چوبداران منطقه و ناظرين بهداشتي با ذكر نکات
اصلي امنيت زيستي ،وزارت كشور ،سازمان جهاد كشاورزي ،سازمان محيط زيست ،صدا و سيما ،نيروي انتظامي ،راه و
شهرسازي و كليه دستگاههاي ذيربط در جهت تشديد اقدامات كنترلي انجام پذيرد.

 -6-9همکاريهاي بخش خصوصي و دولتي ()PPP
دامپزشکي علم شناخت بيماريهاي دامي اعم از بيماري هاي مشترک بين انسان و حيوان يا بيماري هاي خاص دام،
پيشگيري از بيماريها ،معالجه دام هاي بيمار و همچنين علم تغذيه انسان و دام ميباشد و با تأمين سالمتي اين دسته از
موجودات كمک ميكند كه بازدهي توليدي و خدماتي آنها بيشتر شود .طي سالهاي اخير جمعيت دام بسيار افزايش يافته
است و اين در حالي است كه بودجه بخش عمومي براي خدمات دامپزشکي مطابق نيازها افزايش نيافته است و براي رفع
اين كمبودها ،تأكيد بر تمركز زدايي خدمات دامپزشکي ،بهبود هزينه و استفاده از خدمات قراردادي و تشويق مدل شراكت
بخش عمومي و خصوصي ( )PPPبراي خدمات دامپزشکي بوده است .بنابراين براي توسعه پايدار بخش دام تقويت
ساختاري در هر دو بخش دولتي و خصوصي از اهميت زيادي برخوردار است
همکاريهاي مشاركتي مجموعهاي از دادههاي اپيدميولوژيکي از طريق اصطالحاً "روش هاي مشاركتي" در زمينههايي
است كه دادههاي كميتي به صورت معمول در دسترس نيست.
همکاريهاي مشاركتي براي توانمندسازي افراد با سطوح پايين يا فاقد آموزش رسمي مورد استفاده قرار ميگيرد تا دانش
خود را به روشي پياده سازد كه محققان بتوانند با آنها ارتباط برقرار و تجزيه و تحليل كنند.
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تکنيکهاي اپيدميولوژي مشاركتي ) (PEبراي جمعآوري دادهها مورد استفاده قرار ميگيرد زيرا آنها براي شناسايي سريع
مشکالت بهداشت حيوانات در يک منطقه بر اساس دانش محلي و دامپزشکي امکانپذير ميشوند.
 ،pppامکان جمعآوري دادهها را فراهم ميكند كه مي توان براي طبقهبندي بيماريها براساس بروز و تأثير آن بر وضعيت
معيشت صاحبان دام از آن استفاده كرد.
همکاريهاي مشاركتي استفاده از روشهاي مشاركتي در تحقيقات اپيدميولوژيک و مراقبت بيماري است .اين يک روش
اثبات شده است كه بسياري از محدوديتهاي روشهاي اپيدميولوژيک معمولي را بر طرف ميكند و براي حل برخي از
مشکالت بهداشتي و درماني حيوانات مورد استفاده قرار گرفته است .به دليل محدوديت شديد منابع ،سيستم مراقبت بيماري
بايد حداكثر استفاده از اطالعات ارائه شده توسط دامداران را با تفسيرهاي صحيحي از شناخت دامهاي بومي انجام دهد .اين
سيستم شامل ارزيابي سريع مشاركتي و ارزيابي مشاركتي روستايي ) (PRAاست كه تا حدي مردم محلي را قادر ميسازد تا
در تعريف ،تجزيه و تحليل و حل مشکالت خود نقش فعالي داشته باشند.
جستجوي مشاركتي بيماريها ) ( PDSبه عنوان بخشي از اپيدميولوژي مشاركتي ،دامپزشکان را قادر ميسازد تا اطالعاتي
را در مورد بيماريهاي خاص جمعآوري كنند.
روشهاي اپيدميولوژيکي مشاركتي
روشهاي اپيدميولوژيکي مشاركتي مورد استفاده شامل :دستهبندي متناسب بيماريها ،تقويم فصلي بيماريها ،نقشه
اپيدميولوژيک بيماريها ،مصاحبه با افراد هدف از جمله كارشناسان دامپزشکي ،چوبداران ،شيرفروشان ،عشاير و غيره براي
جمعآوري اطالعات در مورد بيماريهاي دام در منطقه ميباشد.
 برگزاري جلسات با دامداران
 دستهبندي متناسب (دستهبندي شيوع بيماريها توسط افراد)
 تقويم فصلي ( شناخت شيوع بيماريها در فصول مختلف توسط افراد)
 نقشهبرداري (اين نقشه به ما كمک كرد تا دام موجود ،تأثيرات احتمالي بر حيوانات از بيرون ،بازار دام ،تاالبها،
مناطق چرا و مناطق پرخطر را درک كنيم)
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 گزارشگيري از افراد (از بازار احشام ،مراكز دامپزشکي ،دامپروريهاي شيري ،دامداري دام سنگين و سبک و مراتع
بازديد تا وضعيت سالمت حيوانات را مشاهده و مصاحبه با افراد كليدي براي كسب اطالعات ثانويه در مورد
بيماريهاي دامي انجام شود .نمونهها براي تشخيص آزمايشگاه جمعآوري ميشوند).
اين اطالعات ميتواند براي طراحي پروژههاي بهداشتي حيوانات ،استراتژيهاي مراقبت و كنترل موفقتر يا به عنوان
چشماندازهاي جديد براي فرضيههاي تحقيقاتي نوآورانه در اپيدميولوژيک زيست محيطي مورد استفاده قرار گيرد.
-6-9-1

اهداف همکاريهاي مشاركتي

 شناسايي مشکالت و اولويتهاي بهداشتي حيوانات.
 ارزيابي دانش دامپزشکي در مورد بيماريها
 ارتقاي ادراک محلي از شيوع نسبي و مرگ و مير بيماريهاي دام
 ارزيابي تأثير نسبي بيماريها بر معيشت دامداران
-6-9-2

عوامل موفقيت در مشاركت عمومي و خصوصي

مشاركت عمومي و خصوصي يک رويکرد مشترک است كه در آن بخشهاي دولتي و خصوصي با مسئوليتها موافقت
كرده و منابع و مخاطرات را براي دستيابي به اهداف مشترک كه منافع را به صورت پايدار ارائه ميدهند تقسيم كرده و به
توافق يکديگر ميرسانند و بايد هنگام ايجاد مشاركتهاي عمومي خصوصي براي ارائه خدمات به كاربران نهايي در
دامپزشکي از اصول خاصي تبعيت گردد .مزيت مهم اين شيوه از تعامل حفظ منافع دو طرف همکاري ،يعني بخش دولتي و
بخش خصوصي است.
لذا جهت موفقيت در مشاركت عمومي -خصوصي بايستي اصول زير رعايت گردد:
 .1مشاركتهاي عمومي بايد به صورتي باشد كه خدمات ارائه شده در محدوده قانوني يا حوزه وظايف آنها قرار گيرد و توان
آن وظيفه را داشته باشند.
 .2مشاركتهاي عمومي بايد به صورت قانوني باشد و هرگونه تعهدات قانوني و محدوديتها توسط همه طرفين درک شده
و به درستي مالحظه شود.

215

 .3همه طرف ها بايد اطمينان حاصل كنند كه هرگونه مشاركت عمومي و خصوصي با شفافيت مناسب براي همه
بهرهبرداران ايجاد گردد و بازيگران خصوصي ذيربط فرصتهاي برابر براي تعامل داشته باشند ،به عنوان مثال پيشنهاد
ابتکارهاي جديد يا رقابت در يک روند مناقصه كه توسط بخش دولتي آغاز مي شود ،مد نظر قرار گيرد.
 .4همه طرفين بايد در مورد تعريف سرويا (هاي) ارائه شده ،نحوه تحويل آنها و چگونگي نظارت ،اطمينان و ارزيابي آن
موافقت كنند.
 .5مزايا و تأثيرات خدماتهاي ارائه شده بايد توسط هر دو طرف تعريف و رعايت شود.
 .6مدت زمان مشاركت بايد توسط هر دو طرف تعيين شود ،با اين امکان كه پا از ارزيابي و بررسي مشترک ،اين دوره
تمديد گردد.
تبصره  :يکي از آيتمهاي صدور يا تمديد پروانههاي بهداشتي براي دامداريها از سوي نظام دامپزشکي منوط به تأييد
مشاركت بخش خصوصي توسط سازمان دامپزشکي گردد .
 .7همه طرفها بايد منابع الزم را براي اطمينان از اداره مشترک و قوي شراكت بخش عمومي  -خصوصي تعهد كنند.
 .8طرف بخش خصوصي بايد فرصت داشته باشد تا از مزايا و تأثيراتي كه از طريق اين مشاركت به دست ميآيد ،بهره مند
شده و سرمايهگذاري كند .اين موضوع بايد براي شريک خصوصي شفاف باشد و نبايد به ضرر خدمات ارائه شده يا تحقق
مزايا و تأثيرات مورد انتظار براي بخش دولتي باشد.
 .9شرايط مشاركت بايد به صورت واضح و مشخص باشد يا در يک قرارداد رسمي يا به صورت جايگزين متناسب با شراكت
بخش عمومي -خصوصي و برا ي همه طرفين در اين شراكت قابل قبول باشد.
 .10شراكت بخش عمومي  -خصوصي بايد يک توافق استراتژيک در خصوص تعامل و مشاركت بهرهبرداران داشته باشد كه
شامل يک فرآيند تأييد مناسب نيز هست.

-6-10

همکاري هاي بين المللي

يکي از محورهاي مهم در برنامه ملي كنترل بيماري تب برفکي ،تبادل اطالعات و يافتههاي علمي ،تجربيات و
راهکارهاي اجرايي كاربردي بين المللي ميباشد .در تدوين برنامه ملي به ويژه جهت كشورهاي همسايه و شركاي تجاري و
نواحي حفاظت شده مرزي ،بحث ارتباطات بين المللي ميبايست مد نظر قرارگيرد .نقش تعهد كشورها ،همکاريهاي
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منطقهاي ،حمايتهاي بين المللي ،پشتيباني و راهنماييهاي سازمانهاي بين المللي مانند  OIE ,FAO ,EUFMDرا در
كنترل بيماري نميتوان ناديده گرفت .از آنجا كه دامپزشکي يک تعهد بين المللي در راه تحقق آرمان امنيت و سالمت
جهاني غذا ،تجارت جهاني و پيشرفتهاي اقتصادي در دنيا به ويژه در اكثر كشورهاي در حال توسعه ميباشد .در اين راستا
گزارشهاي صحيح و متکي به تأييديههاي آزمايشگاهي ،تحليل هاي منطقهاي و ارزيابي عوامل خطر و شناخت تهديدهاي
پنهان بيماري در قالب نشستهاي بين المللي و تشريک مساعي در خصوص بهترين شيوههاي كنترلي پيشنهاد ميگردد.
ارائه سطوح فعاليت كشورها در جهت ارتقاي شيوههاي كنترلي بيماري ،درجهبندي و گروهبندي كشورها ،شاخصهاي
عملکردي ،ابتکارات اجرايي ،جدول زمانبندي الزام تعهدات كشورها ،كنترل و مديريت جابهجايي و نقل و انتقال دامها در
منطقه ،نظارت بر تعهدات كشورها در قبال كنترل عوامل خطر ،افزايش ايمني زيستي و آگاهي عمومي در قالب تشريک
مساعي بين المللي از ديگر پروژههاي تأثيرگذار در راستاي كنترل بيماري است.
همچنين جمعآوري ديدگاههاي بومي و ايدههاي منطقهاي ،نوع پوشش دامي مناطق و نقش مشاركت بهرهبرداران در بهبود
پروژه ،از ديگر موضوعات قابل طرح در اين قالب ميباشد .در نهايت ،جمعبندي كليه اطالعات و يافتهها و تحليل و
نتيجهگيري و به اشتراک گذاشتن آنها توسط مسئولين بين المللي در ارتقاي برنامههاي كنترلي و جلب مشاركت و همکاري
جهاني در ريشهكني بيماري نقش مهمي ايفاد خواهد نمود .درحال حاضر ايران با سابقه بيش از يک دهه در همکاري و
مشاركت با  EUFMDجهت كنترل بيماري تب برفکي ازكشورهاي فعال در منطقه خاورميانه محسوب ميگردد و اطالعات
كانونهاي كشور در سامانه  OIEهر شش ماه پا از تحليل و آناليز اشتراک گذاري ميگردد  ،همچنين اطالعات
كانونهاي بيماري كشورهاي همسايه در قالب برنامه  SOIبه طور متقابل هر ماه به اشتراک و تحليل گذاشته ميشود .

 -6-11منابع
The OIE PPP Handbook:Guidelines for Public- Private Partnership in the veterinary domain.
Admassu B and Mariner J. (2001) Participatory disease searching. Proceedings of workshop 2001 Nov
15-17; Addis Ababa, Ethiopia; p.1-10.
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 پيوست هاپيوست شماره  - 1فرم بازرسي در حين عمليات
مايه كوبي دولتي  /خصوصي :

تاريخ انجام مايه كوبي تب برفکي :

نام مسئول اكيپ :

تعداد پرسنل اكيپ :

نام واحد اپيدميولوژيک :

كد واحد اپيدميولوژيک :

نام دامدار :

شماره تماس دامدار :
داخلي

نوع واكسن  :وارداتي
دوز واكسن تزريقي :
نوع دامداري :

نام ناظر :

شماره سريال :

گاو و گوساله ..............
روستايي

تعداد دام موجود در واحد :

نام مركز مايه كوب :

تاريخ توليد:

گوسفند و بز ...................
صنعتي

عشاير
گاو و گوساله ...............

 . 1واكسيناتورها داراي مجوز هستند ؟

گوسفند و بز ....................

بلي

داراي اعتبار

خير

 . 2واكسيناتورها داروي ضد شوک به همراه دارند ؟

بلي

خير

 .3لباس كار اكيپ مناسب است ؟

بلي

خير

 . 4ماسک به همراه دارند ؟

بلي

خير

 . 5چکمه به همراه دارند ؟

بلي

خير

 . 6عينک مخصوص واكسيناسيون به همراه دارند ؟

بلي

خير

فاقد اعتبار

 . 7كيف حمل واكسن به همراه دارند ؟

بلي

خير

مناسب

نامناسب

 .8يخ خشک به همراه دارند ؟

بلي

خير

مناسب

نامناسب

بلي

 . 9گروه فرم عمليات واكسيناسيون به همراه دارند ؟
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خير

 .10انجام عمليات در دفترچه دامدار قيد ميگردد ؟

بلي

خير

 .11در فرم عمليات اكيپ عدم همکاري دامدار قيد ميگردد ؟

بلي

خير

 .12مواد الزم ضد عفوني به همراه دارند ؟

بلي

خير

 .13تعرفه مايه كوبي رعايت مي گردد ؟

بلي

خير

 .14رعايت مقدار پرت واكسن در زمان واكسيناسيون انجام ميگردد ؟ بلي

خير

بلي

خير

 .15وسايل مقيد كردن دام به همراه اكيپ ميباشد ؟

 .16ميزان آشنايي اكيپ با مفاد دستورالعمل واكسيناسيون چگونه است ؟
خيلي خوب

خوب

متوسط

ضعيف

 .17وضعيت سرنگ ها از نظر سالمت و كاليبراسيون چگونه است ؟
خيلي خوب

خوب

ضعيف

متوسط

 .18رضايت دامدار از عملکرد اكيپ واكسيناسيون چگونه است ؟
خيلي خوب

خوب

ضعيف

متوسط

ارزيابي كلي ناظر
ذكر موارد عدم انطباق يا انحراف در انجام عمليات ؟
پيشنهاد اقدام اصالحي جهت رفع عدم انطباق و ايجاد مشکل مجدد يا مشکل مشابه ؟

وضعيت كلي انجام عمليات از نظر ناظر ؟

خيلي خوب

امضاي ناظر :
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خوب

متوسط

ضعيف

پيوست شماره  -2فرم بازرسي پايان عمليات
مايه كوبي دولتي  /خصوصي :

تاريخ انجام مايه كوبي تب برفکي :

نام مركز مايه كوبي:

نام مسئول فني مركز :

نام مسئول اكيپ :

تعداد پرسنل اكيپ:

نوع واكسن  :وارداتي
دوز واكسن تزريقي :
رديف

داخلي

شماره سريال :
گوسفند و بز...................

گاو و گوساله ..............

نام واحد اپيدميولوژيک بازديد شده

نام دامدار

تاريخ توليد :

كد اپيدميولوژيک
نوع دامداري روستايي

شماره تماس دامدار

صنعتي

عشايري

تعداد دام موجود گاو و گوساله  /گوسفند و بز
. 1پاكسازي روستاها به طور كامل انجام شده است؟

خير

بلي

. 2پوشش مايه كوبي در روستا با توجه به همکاري دامدارها در چه سطحي بوده است؟ با قيد درصد تقريبي.
مناسب
.3

متوسط

ضعيف

درصد پوشش مايه كوبي بر اساس تعداد دام:

 .4مواردي از بروز شوک ناشي از تزريق واكسن در كل طرح مشاهده گرديده ؟ بلي
 .5موارد بروز شوک گزارش گرديده است ؟

بلي

خير

خير

 .6پا از انجام طرح مورد مبتال به تب برفکي مشاهده گرديده است ؟

بلي

 .7واكسيناسيون راپل در واحدهاي مورد نياز در طرح انجام پذيرفته است ؟ بلي

خير
خير

 .8سن دام و دز واكسن مطابق دستورالعمل در هنگام واكسيناسيون رعايت شده است ؟ بلي
 .9به رفاه دام از قبيل مقيد كردن ،جايگاه واكسيناسيون و نحوه انجام آن در زمان واكسيناسيون توجه شده ؟
221

خير

خير

بلي
در صورت عدم رعايت توضيحات ذكر گردد:

 .10آمار عمليات انجام شده با آمار ثبت شده در سيستم  GISمطابقت دارد؟ بلي
 .11آمار عمليات انجام شده با آمار ثبت شده در دفترچه دامداري مطابقت دارد؟
 .12در صورت رايگان بودن واكسن آيا وجه از دامدار اخذ شده است؟

خير
بلي

بلي

خير

خير

 .13آيا وجه اخذ شده در عمليات مايه كوبي بهادار با ميزان اعالم شده توسط نظام دامپزشکي مطابقت دارد؟
بلي

خير

 .14بايگاني كليه آمار واكسيناسيون روزانه منظم و مطابق دستورالعمل در دسترس ميباشد ؟
بلي

خير

ارزيابي كلي ناظر
ذكر موارد عدم انطباق يا انحراف در انجام عمليات ؟
پيشنهاد اقدام اصالحي جهت رفع عدم انطباق و ايجاد مشکل مجدد يا مشکل مشابه ؟
امضاي ناظر :
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پيوست شماره  :3فرم ارزيابي كانون تب برفکي
 مشخصات واحد:
استان:
نام دامدار:

شهرستان:

واحد اپيدميولوژيک:

كد واحد:

طول جغرافيايي:

عرض جغرافيايي:

تاريخ بازديد:

 نوع واحد اپیدمیولوژيک:
-1
گاوداري پرواربندي
 -2گاوداري شيري
پرورش بز صنعتي پرورش گاوميش
واحد صنعتي

واحد غير صنعتي

مجتمع دامداري
پرواربندي گوسفند
ساير ............. : 

واحد روستايي

گوسفندداري صنعتي 

 -3وضعيت پروانه واحد صنعتي :داراي پروانه معتبر  داراي پروانه غير معتبر 
 -4وضعيت نوع پروانه با نوع دام در حال نگهداري  :يکسان 

تعداد بهاربند يا تعداد
دامداري

مولد

فاقد پروانه

غير يکسان

پرواري

 6-12ماه

 3-6ماه

گاو و گاوميش
گوسفند و بز
ساير

 ساختار و تركیب واحد اپیدمیولوژيک
 وضعیت بهداشتي و امنیت زيستي واحد:
 .1وضعيت ديوار كشي و قرنطينه واحد:

مناسب 

 .2رختکن مناسب و فعال در ابتداي ورودي واحد:
 .3ورود خودروهاي شخصي به داخل واحد :
 .4وضعيت تراكم در واحد:

دارد

ندارد

خيلي باال  باال  مناسب 

 .5وضعيت جيره مورد استفاده در واحد:
 .6وضعيت جمع آوري فضوالت دامي:

نامناسب
ندارد

دارد

عالي  مناسب 

توضيحات:

نامناسب 

توضيحات:

عالي  مناسب  نامناسب  خيلي ضعيف 

 .7حوضچه ضدعفوني درب ورودي خودرو:

فعال و مناسب
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عشاير

غير فعال 

زير سه ماه

 .8حوضچه ضد عفوني ورودي افراد به دامداري:

غير فعال 

فعال و مناسب

 .9رمپ يا بهاربند جهت بارگيري دامهاي حذفي در ورودي دامداري وجود :

 .10وجود گراز در اطراف واحد اپيدميولوژيک :
 .11مسوول فني بهداشتي تمام وقت:

دارد

ندارد

بله خير 
دارد 

ندارد

در صورت دارا بودن مسئول فني بهداشتي نام و نام خانوادگي و شماره تماس:
 .12اكيپ واكسيناسيون واحد:
اختصاصي از پرسنل واحد
 .13تلقيح كار واحد:
 وضعیت اپیدمیولوژيكي بیماري در گله
اختصاصي از پرسنل واحد

توسط اكيپ مراكز مايه كوبي
توسط غيره

 -1شماره كد ثبت گزارش بيماري و شماره فرم نمونه برداري از واحد درگيردر :GIS
 گزارش بي ماري:
 -2گزارش دهنده اوليه:
دامپزشک بخش خصوصي
واكسيناتور
دامدار
مسئول فني بهداشتي 
مراقبت غيرفعال تشديدي دولتي
مراقبت فعال بخش دولتي
نمونه برداري از واحد:

وضعيت گله در اولين روز مشاهده بيماري
تاريخ اولين مورد مشاهده از بيماري

تعداد دام درگير در اولين روز مشاهده گروه سني درگير در اولين روز مشاهده

وضعيت درگيري دام ها در روز بازديد در گاو و گاوميش
گاو و گاوميش

دام مولد

دام
پرواري

دام 6-12
ماه

تعداد درگير
درصد درگير از كل واحد
توضيحات:
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گوساله 3-6
ماه

گوساله زير
سه ماه

گوساله تازه
متولد

وضعيت درگيري دام ها در روز بازديد در گوسفند و بز
گوسفند و بز

دام مولد

دام زير يک سال

قوچ و بز نر

بره و بزغاله زير سه ماه

تعداد درگير
درصد درگير از كل واحد
توضيحات:
كاهشي

روند بيماري در حال حاضر :افزايشي

توقف بيماري

ايستا

وضعيت تلفات و كشتار در گاو و گاوميش
گاو و گاوميش

دام مولد

دام 6-12
ماه

دام
پرواري

گوساله  3-6ماه

گوساله زير سه
ماه

گوساله تازه
متولد

تلفات *
كشتار
*نوع تلفات :به دليل فرم قلبي

ساير

به دليل عفونت ثانويه 
وضعيت تلفات و كشتار در گوسفند و بز

گوسفند و بز

قوچ و بز نر

دام مولد

دام زير يک سال

تلفات *
كشتار
به دليل عفونت ثانويه 

*نوع تلفات :به دليل فرم قلبي

ساير

توزيع بيماري بر اساس خانه هاي درگير (روستا) يا بهاربند:
بطور كانوني در يک منطقه 

پراكنده در كل واحد 

 شواهد و عوارض ناشي از بیماري:
 .1چهره باليني بيماري:
 .2كاهش توليد شير دارد  ندارد

زخم دهاني

لنگش

درگيري قلبي



ميزان كاهش توليد شير گله (كيلوگرم) .........كاهش نسبت به قبل از بيماري (درصد).........
.3

كاهش مصرف خوراک

درصد كاهش نسبت به گذشته.....
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بره و بزغاله زير سه ماه

 .4سن ضايعات بيماري تب برفکي
تعداد دام
معاينه شده

روز اول (وجود روز ( 2-1پاره روز 3-2
تعداد دام
شدن وزيکول) (پارگي كامل
وزيکول)
معاينه شده
وزيکول)
داراي عوارض

روز1-7
(اپيتليزاسيون)

بيشتر از
7روز(بهبود
ضايعه)

توضيحات:

زمان احتمالي ورود بيماري به گله با در نظر گرفتن دوره كمون بيماري:

 منشأ احتمالي ورود بیماري
 -1وجود رخداد تب برفکي در ساير گله ها در واحد اپيدميولوژيک :
 -2آيا در شعاع  10كيلومتري واحد در حال حاضر يا  14روز گذشته كانون تب برفکي گزارش شده است؟ بله خير
بله  خير 

كد واحد اپيدميولوژيک درگير كه منشاء احتمالي بيماري در اين واحد مي باشد و وضعيت بيماري در آن واحد:
-3
-4
-5
-6
-7
-8

خيلي شديد  شديد  خفيف  خير متغير 

تردد دام اطراف واحد اپيدميولوژيک :
بله  خير  فاصله (كيلومتر):
تردد دام عشاير :
بله  خير  فاصله (كيلومتر):
وجود كشتارگاه در اطراف :
بله  خير  فاصله (كيلومتر):
وجود ميدان فروش دام زنده :
خيلي شديد  شديد  كم  نبود تردد  متغير 
تردد دام در داخل گله :
ورود دام جديد به داخل گله در طي  21روز گذشته :بله  خير  اگر جواب مثبت است منشأ دام را مشخص كنيد:

 -9سابقه خريد دام در گله در سه ماه گذشته:
 -10تجميع دام از گله هاي متعدد  /چراگاه مشترک در طول روز:
 -11ورود وسائط نقليه به داخل گله:
 -12تماس افراد با دام هاي آلوده:

دارد
بله
بله 
بله 

ندارد
خير 
خير 
خير 

 منشأ احتمالي انتشار ويروس:
 -1خروج دام از گله قبل از رخداد تا زمان بررسي  :داشته است 
در صورت مثبت بودن پاسخ زمان و مقصد درج گردد.
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نداشته است 

داشته است 
 -2خروج وسائل و تجهيزات از واحد آلوده :
در صورت مثبت بودن پاسخ زمان ،نوع خودرو و تجهيزات و مقصد درج گردد.

نداشته است 

صورت پذيرفته 
 -3ورود افراد به داخل فارم در طي  21روز گذشته
در صورت مثبت بودن پاسخ زمان و مشخصات افراد درج گردد.

صورت نپذيرفته

 واكسیناسیون
 -1سوابق مايهكوبي تب برفکي واحد به همراه واكسن راپل در يک سال گذشته به ترتيب زماني در جدول زير تکميل
گردد:
 سوابق راپل نيز در جدول فوق قيد گردد.
 عدم ثبت سوابق واكسن در يک سال گذشته به عنوان عدم مايهكوبي استنباط ميشود.

تاريخ
واكسيناسيون

نوع واكسيناسيون
(اصلي  /راپل)

نوع دام
واكسينه

تعداد دام
موجود در واحد
اپيدميولوژيک

تعداد دام
موجود در
واحد

تعداد دام
واكسينه

نام تجاري
واكسن

توضيحات:
 -2كمترين سن مايه كوبي در دامها چه سني است:
 -3فاصله بين مايهكوبي اوليه و راپل قيد گردد:
 -4تعداد واكسيناسيون راپل بعد از اولين دريافت واكسن در پايين ترين سن:
يک بار راپل دوبار راپل  سه بار راپل
 -5تعداد دفعات مايه كوبي دامهايي كه براي اولين بار بيماري را در گله نشان داده اند.
يک بار  دوبار  سه بار  بيش از سه بار 
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شماره فرم
واكسيناسيون در GIS

شماره بچ
واكسن

روغني آبي ژل
 -6نوع واكسن مصرفي قبل از رخداد بيماري:
زيرجلدي عضالني
 -7روش تزريق آخرين واكسن:
بله  خير
 -8آيا تمام دامهاي آبستن سنگين در طول سال مايهكوبي ميشوند:
بله  خير
 -9آيا تمام دامهاي نر موجود در واحد مايهكوبي منظم ميشوند:
بله  خير  متغير 
 -10آيا دامها بطور منظم واكسينه شده اند ؟
تمايل دارد  تمايل ندارد  بستگي دارد (متغير) 
 -11تمايل دامدار به واكسيناسيون :
 -12آيا تعيين عيار آنتي بادي متعاقب واكسيناسيون تب برفکي ) )PVMدر واحد انجام مي شود؟
بله  خير  گاهي
 -13فواصل انجام  PVMدر گله:

آزمايشگاه انجام دهنده:

 -14خالصه اي از آخرين نتايج اخذ شده:

 -15اجراي عمليات آخرين واكسيناسيون توسط :
 -16تهيه واكسن از چرخه صحيح و قانوني انجام شده است :بله 
 -17تاريخ آخرين سابقه ساير واكسيناسيون ها غير از تب برفکي:
 -18نام ژنريک واكسن مصرفي:
 -19تاريخ آخرين سابقه تست سل و بروسلوز:

بخش دولتي  بخش خصوصي 

ساير..................

خير

 نمونه برداري از دامهاي درگیر:
نوع نمونه ارسالي :بافت اپيتليوم بافت قلب
آزمايشگاه مقصد:مركز ملي تشخيص

سرم درخواست انجام سکانا 

تاريخ ارسال نمونه:

شماره نامه ارسال نمونه به مركز تشخيص:

 اقدامات انجام شده يا در دست اقدام در واحد درگیر:
تشديد اقدامات امنيت زيستي 

واكسيناسيون مجدد درمان حمايتي دامهاي درگير ضدعفوني محيط

ضدعفوني آب شعلهدهي بهاربندها قرنطينه كامل بهاربند يا قسمت درگير شده
ساير اقدامات انجام شده در جهت كنترل بيماري يا كاهش اثرات آن:
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 نقشه ي (جانمايي) رخداد:

. اقدامات اداره دامپزشكي متعاقب بروز كانون:
اطالع رساني به واحدهاي همجوار  مراقبت غيرفعال تشديدي  واكسيناسيون حلقوي در واحدهاي شعاع كانون
 توزيع ماده ضدعفوني كننده  اطالع رساني به دامپزشکان بخش خصوصي 
 ساير اقدامات انجام شده توسط بخش دولتي:

 نظرات و نتیجه گیري تیم بررسي كانون:

مشخصات كارشناسان بررسي كننده:
نام و نام خانوادگي ..................................................... :سمت....................................... :
شماره تماس............................................ :
تاريخ تهيه گزارش................. :

ايميل ........................................................................ :
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