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 :پيش گفتار

لمللي مي اي و بين طقه ابيماري تب برفکي يکي از مهمترين بيماري هاي فرامرزي و بسيار مهم حيواني در ابعاد من

ي شوند و مواجه م ده ايم هاي حساس به اين بيماري با مشکالت عديباشد و بدون كنترل اين بيماري عمال پرورش دا

ت و محدوي ي ترددباعث تحميل محدوديت ها بر توليد كنندگان،  ضمن تحميل هزينه هاي بسيار سنگين اقتصادي

اشتن شور ندمپزشکي كمان دايکي از نقاط ضعف سازهاي تجارت بر روي انواع دام زنده و فرآورده هاي آنها مي گردد . 

اي قائده هبرنامه  متريناز مهيک برنامه حرفه ايي تخصصي، همه جانبه براي كنترل بيماري هاي فرامرزي بوده است. 

رصد و  حور اصليمپنج  و رهيافت محور سازمان دامپزشکي كشور تدوين برنامه هاي كنترلي بيماري هاي حيواني  بر

رخداد  م متعاقباقدا ي از جمله واكسيناسيون هدفمند و طرحپايش ، برقراري شبکه تشخيص، تدوين اقدامات كنترل

کرد يابي عملم ارزكانون تب برفکي، ترويج و آموزش تخصصي براي تمامي ذينفعان و بهره برداران و محور پنج

بين  ع ذيصالحمجام تخصصيدر اين برنامه كه در برگيرنده تمامي محورها و مطالبات  .محورهاي برنامه مي باشد

ناسنامه ر گردش شس هاي دمنطقه اي، بين المللي و تهيه جدايه هاي ويرو ي مي باشد همکاري هابهداشت دام  المللي

وش آماده باش رترلي به مات كننيز گنجانده شده است ، اجراي اقدا و ارزيابي كارايي واكسن هاي توليدي و وارداتي دار

ينده ضروت به د و در آي گردماين برنامه كه نسخه اول تلقي  براي اولين بار در كشور نيز عملياتي گرديده و در واقع

امرزي مي يماري فربي يک ارتقاء و بهبود نيز خواهد داشت در برگيرنده تمامي اجزاء يک برنامه تخصصي كنترلي برا

نترل تي كاي عملياامه هباشد. از انجاييکه رخداد هاي بيماري تب برفکي در گاوداري هاي صنعتي كشوربر اساس برن

اي كشور در هر استان ر اكثدتب برفکي در يک بازه زماني تقريبا چهار ساله از حالت هايپراندميک به حالت اسپراديک 

ر رخداد هاي از نظ ورفت محبا ادامه حركت هاي قائده و رهيا ما كشور نه چندان دور آمده است و اميد است در آينده

    پاک از بيماري با واكسيناسيون در بيايد .اسپرواتيک و يا تب برفکي به حالت   بيماري

               

 كتر علي صفر ماكنعليد                                                                                            

رئیییيا سیییازمان دامپزشیییکي كشیییور            
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 مقدمه

 نظر از بيماري اين. ستا بوده دامپزشکان و اپيدميولوژيست ها شناسان، ويروس توجه نونكا ديرباز از برفکي تب     

 رلكنت و مبارزه هنگفت ههزين همچنين و دامي توليدات در زمينه سنگين خسارات آمدن وارد دامي، هايجمعيت بهداشت

 و سريع انتشار علت به را رفکيب تب ريبيما( OIE) حيوانات بهداشت جهاني سازمان ،رواين  از .باشدمي مهم بسيار آن

 ،ذف آنحاست و به منظور  كرده بنديطبقه عنوان يک بيماري اخطاركردني فرامرزيه ب كشورها بين و داخل در گسترده

بهداشت  ان جهانيط سازمتوسبه عنوان روش نوين مديريت خطر و با رويکردي مقرون به صرفه، برنامه كنترل گام به گام 

مواره هي شود و حسوب ماين بيماري در كشور ما بومي م .ان خواربار كشاورزي تدوين و منتشر گرديده استدام و سازم

ز اتعدادي  ايي وهاي آن از اولويت ها محسوب مي شود. كشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريکكنترل و كاهش خسارت

صادي و ارات اقتند خساند تا از گزكن نمودهشهاين بيماري را در سرزمين خود ري ،هاي هنگفتبا صرف هزينه ،كشورها

شورها، نوع ك، مساحت يفيايبهداشتي اين بيماري مصون بمانند. البته ذكر اين نکته نيز حائز اهميت است كه شرايط جغرا

 ترل وروداري و كنت بيمجمعيت دام و تعداد و تراكم دام در آن كشور و همچنين وضعيت كشورهاي همسايه از لحاظ وضعي

 و خروج دام از نقش بسزائي برخوردار است.

نيز نام برده شده  fast moving diseaseهاي ديگر همچون عبارت اباز آن  ،ي اين بيماريبا توجه به سرعت انتقال باال

عنوان يک بيماري استراتژيک با اثرات گسترده اجتماعي و اقتصادي و ه است. همچنين به دليل ضررهاي اقتصادي فراوان ب

، در ر صورت رخدادهاي گسترده حتي سياسي محسوب مي گردد. اين بيماري خصوصاً در جمعيت نشخواركنندگان بزرگد

 Foot-and-mouth and Similarترين بيماري فرامرزيعنوان مهمه ب بيماري فرامرزي در آسيا و اروپا 6بين 

Transboundary animal Diseases (FAST) شود.محسوب مي 



10 
 

 

 اتیولوژی -1-1

ل نيز رما خوردگي و فلج اطفا)ويروس س بوده پيکورناويريده يخانواده از آفتوويروس جنا به متعلق برفکي تب ويروس     

ه بيروس تب برفکي واين هفت سروتيپ  .است تيپ تحت چندين و مجزا سروتيپ هفت داراي و جزو اين خانواده هستند(

ظر ها گرچه از نلودگي با هريک از اين سروتيپآنامگذاري شده اند.  A ،O،C ،Asia1 ،SAT1 ،SAT2 ، SAT3هاينام

همچون  رولوژيکييشات سها بر اساس آزماشناسايي سروتيپ لکن ايمني متقاطع ندارند. ،باليني با يکديگر شبيه هستند

ولي رخ داده رسي مولکها با برهايي در شناسايي سروتيپيزا ميسر است؛ گرچه اخيرا گشايششناسايي آنتي ژن ويروس در اال

 است.

هاي هر حت سروتيپمي باشد. ت Aتحت سروتيپ شناسايي شده كه بيشترين آنها مربوط به سروتيپ  70بيش از تاكنون 

ين تحت اژنتيکي  ه شباهتبا يکديگر همپوشاني ايمني متقاطع داشته باشند كه ميزان آن بتا حدودي سروتيپ مي توانند 

برخي  يقا و آسيا وفرآما در اكن شده است؛ مريکاي شمالي و اقيانوسيه ريشهط  دارد. گرچه بيماري در اروپا، آها ارتباسروتيپ

آسياي مركزي و ) 3( تقسيم شده كه ايران در منطقه Poolندميک است و به هفت منطقه )آمريکاي جنوبي آمناطق 

 خاورنزديک( قرار دارد.
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ر اروپا قرافريقا وآآسيا،  از آنجايي كه ايران در تقاطع بين سه قاره حضور دارد. O,A,Asia1هاي در اين منطقه سروتيپ 

 يانبعي برمي تواند شرق اطراف خود بوده و نيز م هاي كشورهاي غرب ويانغرخداد طهجوم و دارد؛ همواره در معرض 

شناسايي شد كه  (A-Iran-05) در ايران A يک تحت سويه 2005در سال  درگيري ساير كشورهاي اطراف باشد. مثالً

تحت  2015يا در سال  شد و ( كشيده2009) ( و در غرب تا ليبي2008) ( و پاكستان2007) انتشار آن از شرق تا افغانستان

حت راي تنظيم تهاي درگير دركشور باز تركيه به ايران راه يافت. شناسايي تحت سروتيپ GVIIبه نام  Aسويه 

 به آمادگي 3نطقه مهاي درگير در كشورهاي همچنين اطالع از تحت سروتيپ .ن الزامي استثر در واكسؤهاي مسروتيپ

 كند.ثر كمک ميؤهاي مكشور براي پيش بيني اقدامات از جمله واكسن
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پروتئين در تشکيل كپسيد نقش دارند  4پروتئين را كد مي كند.  12است و ژنوم آن  RNA virusويروس تب برفکي يک 

رده مي شود كه ايمني زايي در عفونت با ويروس زنده و ب ( نامStructural Proteinهاي ساختاري )ا به پروتئينكه از آنه

هاي مورد نياز در همانندسازي وظايف ديگري همچون آنزيم ،پروتئين ديگر 8هاست. نيز با واكسن بر اساس اين پروتئين

در كشورهايي كه برنامه  شود و نقشي در ايمني زايي ندارند.ده ميبر ( نامNon Structural Proteinكه از آنها )دارند 

توجه به اين دو دسته پروتئين اهميت فراوان دارد، زيرا در اين كشورها يا مناطق از نوع خاصي از ريشه كني بيماري دارند، 

در  .تفاده مي گردداس ،ناميده مي شود DIVA (differentiating infected from vaccinated animalsواكسن كه )

توان حيوانات واكسينه شده را از هاي غير ساختاري مي باشد(  ميكه فاقد پروتئين)اين نوع واكسن هنگام استفاده از  ،واقع

 حيوانات آلوده شده به عفونت طبيعي شناسايي كرد و مشخص نمود كه آيا ويروس در كشور يا منطقه در گردش است يا نه.

 شوند.نامگذاري مي 4الي  1هاي ويروسي شماره با نام پروتئين ،ه كپسيد از آنها ساخته مي شودپروتئين ك لمولکو 4

است كه بزرگتر بوده و در سطح كپسيد ( VP1) 1خاصيت ايمني زايي ويروس تب برفکي بيشتر مربوط به پروتئين شماره 
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هاست به طرف مركز ويروس تمايل دارد و کولكه كوچکتر از بقيه مول (VP4) 4قرار دارد.از طرف ديگر پروتئين شماره 

 خاصيت ايمني زايي كمتري دارد.

 

 

 

ستاندارد و ااگر چه غير  .باشدمي طبيعت در شدهشناخته هايويروس ترينمقاوم ازجمله برفکي تب بيماري مولد ويروس

همه  ينبا ا ؛ستاخته ا مشکل سار هامقايسه اين آزمايش ،متفاوت بودن آزمايشات مربوط به مدت بقاي ويروس در محيط

و رطوبت محيط بستگي  pH ميزان تراكم ويروس و سويه و درجه حرارت، مدت بقاي ويروس در محيط به نوع ماده آلوده،

و افزايش  ردن محيطخشک ك ثير آن بيشتر غير مستقيم و از طريقأثير نور خورشيد روي ويروس كم است و تأت زيادي دارد.

ويروس  زايي ويروس مي شود.تباعث از بين رفتن عفون 7تر از پايين و  8/7باالتر از  pHرماي زياد و گ درجه حرارت است.

 درصد غير فعال 55بي كمتر از و در رطوبت نس درصد نياز دارد 60الي  55موجود در هوا براي بقا به رطوبت نسبي بيشتر از 

با  واس بوده سيار حسبويروس در مقابل محيط اسيدي  گردد. تر ويروس ميتراكم مواد آلي باعث بقاي طوالني مي شود.

ر دماي ديده بود، ه آهن چسبويروس در خوني كه ب تر به تدريج ناپايدار شده و از بين مي رود.و پايين 8/6به  pHرسيدن 

در  هفته بود. 4و ي موي گاهفته و رو 3بقاي ويروس روي پشم حداقل  روز زنده ماند. 3الي  2درجه سانتيگراد  20الي  15

ن اتفاق عشي در آنه جمود آاليش حيوانات نيز به مدت طوالني باقي مي ماند ولي در گوشتي ك غدد لنفي و مغز استخوان،

كربنات  درصد،2سركه( ) استيک دثر بر روي ويروس شامل اسيؤمواد ضد عفوني كننده م ويروس از بين مي رود. ،افتاده

و هايپوكلريت  صددر 5/0پراكسيد هيدروژن حاوي يون نقره  درصد، 2 سود سوزآور() درصد، هيدروكسيد سديم4سديم 

  قسمت آب مي باشد. 2قسمت محلول و  3سديم با رقت 
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 اپیدمیولوژی -1-2

 و نموده مبتال را خوک و شتر بز، گوسفند، گاوميش، گاو، ازجمله وحشي و اهلي سمان زوج از وسيعي طيف برفکي تب     

 عفونت اين به ابتال مستعد جانوري، خانواده 20 از وحشي پستاندار گونه 70 همچنين. گرددمي باليني هايهنشان بروز سبب

 .باشندمي

 و گرديد داج 1342 سال در Asia1 تيپ و 1339 سالدر A تيپ ،1334 سال در O تيپ بار اولين براي ايران در

 بيماري مهم هايجنبه از يکي. اندشده جدا كشور مختلف نقاط از فوق هايتيپ كه دهندمي نشان شده انجام هايبررسي

 وسوير با مواجهه دنبال به اي بيماري و باليني شکل از بهبودي از پا است ممکن كه باشدمي پايدار عفونت برفکي، تب

 است ممکن زيرا د،دارن ياديز اهميت برفکي تب اپيدميولوژي در حيوانات شود. اين ايجاد واكسينه نشخواركنندگان در زنده

 28 بتواند كه شودمي اطالق حيواني به حيوان حامل. گردند موجب را جديدي گيريهمه داده انتقال را برفکي تب ويروس

 بستگي فردي صوصياتخ و حيوان گونه به حاملي وضعيت مدت طول .نمود جدا آن از را زنده ويروس عفونت، از پا روز

 .دارد

 حامل است ممکن تراهكوت مدتي براي وحشي نشخواركنندگان و ماه، بز 9 براي گوسفند ال،س 3 از بيش مدتي براي گاو

 .نمايند حفظ سال 5 مدت به حداقل هاييدوره براي را عفونت است ممکن هاگاوميش از برخي باشند. ويروس

 دوره كمون بیماري -1-2-1

روز طول  5الي  3آلودگي  زظهور بيماري بعد ا ،در بيشتر موارد روز است. 14 تا 2دوره كمون بيماري تب برفکي      

طول  ،طول دوره كمون بستگي مستقيم با تعداد ويروسي دارد كه وارد بدن مي شود و با افزايش تعداد ويروس كشد.مي

شرايط محيطي و گونه  سويه ويروس، دوره كمون كاهش مي يابد. همچنين طول دوره كمون به راه ورود ويروس به بدن،

دوره كمون  ،ز بستگي دارد. هنگامي كه موارد بيماري افزايش مي يابد و ميزان آلودگي محيط بيشتر مي شودحيوان ني

چون در يک گله يا واحد ابتدا مقدار ويروس موجود در محيط كم است دوره كمون  ،به عبارت ديگر بيماري كاهش مي يابد.

سويه ويروس نيز در  ديد محيط دوره كمون كوتاه مي شود.لودگي شآزياد است ولي با درگيري چند دام و دفع ويروس و 

دوره كمون بيماري در اثر ابتالي خوک ها با سويه كتي  ،براي مثال كوتاه يا طوالني شدن دوره كمون بيماري مهم است.
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گي تنفسي ونت نيز مهم است كه به طور مثال در گاو و گوسفند دوره كمون در آلودفكوتاهتر از ساير سويه ها است.روش ع

 روز ظاهر مي شود. 3تا  1يا زماني كه خوک از راه دهاني مبتال مي شود عاليم باليني ظرف  تر از ساير راه هاست.كوتاه

 میزان واگیري و تلفات -2-2-1

صد  رداست صد  ر گاو ممکنددام هاي حساس سريعاً به بيماري مبتال مي شوند و ميزان واگيري  ،هنگام شيوع بيماري     

مير  و شود. ميزان مرگمحدود مي )خوک( ها مانند كتي به گونه هاي دامي خاصزايي بعضي سويههمه عفونت اين با باشد.

هاي جوان اغلب در دام .درصد برسد 30همه گاهي ممکن است در گاوها به  با اين ،درصد است 5كمتر از  بالغين معموالً 

هاي اين ميزان در دام ت.درصد اس2 مير بالغين مبتال كم و حدود درصد است. ميزان مرگ و  90ميزان مرگ و مير بيش از 

 درصد برسد. 20جوان مي تواند زياد بوده و به حدود 

 انتقال بیماري -3-2-1

ي بازدم، يني، هواباق، ترشحات تواند داراي ويروس بوده و آن را دفع كند. بزهمه ترشحات بدن دام آلوده و بيمار مي     

روس هستند حاوي وي ده شدههاي پوستي كنهان و پا و پستان، ادرار، شير، ترشحات واژن و سلولمايعات تاول موجود در د

 توانند باعث انتقال بيماري شوند. و مي

ماري را منتقل اشد و بييروس بتواند حاوي وهاي باليني بيماري ميترشحات و مواد دفعي دام آلوده حتي قبل از ظهور نشانه

روز  5هاي باليني باشد. حدود هروز قبل از ظهور نشان 5روز و در خوک  2روز، در گوسفند  4تواند يكند. اين مدت در گاو م

فتن ويروس و راز بين  ادي باعثشود و اين آنتي ببادي در بدن شروع ميهاي باليني بيماري، ترشح آنتيبعد از ظهور نشانه

 باشد. يني در نقطه اوج خود ميگردد. دفع ويروس در زمان ظهور عاليم بالقطع دفع آن مي

زيرا مقدار ويروس در هواي بازدم و ذرات ريز تنفسي  ،شودبرفکي به آساني از يک دام به دام ديگر منتقل مي بيماري تب

 تواند درمي شود، وليهاي مبتال ايجاد ميها زياد است. ذرات ريز آلوده معلق در هوا به طور عمده توسط هواي بازدم دامدام

جايي مواد آلوده مانند كود، هواي خروجي تانکرهاي شير و هنگام خروج شير با فشار از تانکر نيز توليد شود. هاثر جاب

ميليارد عدد ويروس داشته  10تواند ليتر مايع تاول ميهر ميلي ،هاي آلوده نيز مقدار زيادي ويروس دارند. براي مثالبافت

 باشد. 
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گردد. طع ميدفع ويروس ق روز بعد از ظهور عاليم، 5باشد و م باليني ميئر روز ظهور عالبيشترين مقدار دفع ويروس د

تر از اي دوره هاي طوالنيهفته متوقف مي كنند و جداسازي ويروس بر 2گاوهاي بهبود يافته اغلب دفع ويروس را بعد از 

ين ميزان و بيشتر اوت استمختلف بدن نيز متفطول دوره دفع ويروس در ترشحات  ناحيه نازوفارنکا گاوها انجام مي شود.

 باشد. دفع ويروس در ترشحات بزاق گاوها و در گاوهاي نر بالغ در مني آنها مي

 

  

 راه هاي دفع ويروس از بدن دام آلوده -

 انتقال بیماري در گاو -1-3-2-1

افتد. گاو يا تماس بين آنها اتفاق مي هاي آلوده و ورود آنها به گله حساسبرفکي معموالً با حمل و نقل دام بيماري تب     

شود. گاو در مقابل ميآلوده  (تواند گاو، گوسفند، بز، خوک يا حيوانات وحشي باشدكه مي)در اثر تماس با دام آلوده  ،حساس

تواند از طريق تنفسي مي 1 ويروس در معيار ميانه دوز عفوني كشت سلولي 20بيماري بسيار حساس است و ورود حدود 

تواند به غير از راه دستگاه تنفسي از راه پوست و مخاط و دستگاه گوارشي نيز آلوده عث آلودگي و بيماري آن شود. گاو ميبا

شود. براي آنکه ويروس از طريق پوست و مخاط وارد بدن حيوان شود بايد در آنها خراشيدگي و جراحت وجود داشته باشد. 

باشد. در هزار برابر بيشتر از راه تنفسي مي 10كي مقدار ويروس مورد نياز حدود در گاو براي ايجاد آلودگي از طريق خورا

تواند روزانه در هاي آلودگي و بيماري باشد. يک گاو آلوده ميتواند يکي از راهبلع شير آلوده به داخل ناي مي ،هاگوساله

                                                           
1 . 20 TCID50(Tissue Culture Infectious Dose) 
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دفع كند. اين ميزان  2نه دوز عفوني كشت سلوليدر مبناي ده ويروس در معيار ميا 1/5هواي تنفسي خود تابعي از لگاريتم 

اما اگر تعداد گاوهاي  ،تواند باعث آلودگي ساير گاوها در منطقه شودشود از طريق هوا نميويروس چون در هوا رقيق مي

فسي ويروس موجود در هواي تن ،يک گله زياد باشند و تعداد زيادي گاو در آن گله همزمان آلوده شوند و ويروس دفع كنند

هايي شود كه در آن نزديکي قرار دارند. بعد از ورود آلودگي به گله، انتقال بيماري بين تواند باعث آلودگي گلهآنها مي

شوند. افزايش غلظت ويروس در يک گله حتي هاي حساس در گله به سرعت آلوده ميگاوهاي گله بسيار سريع است و دام

روز قبل از  4تواند اند. شير و مني گاو آلوده ميهايي شود كه واكسينه شدهوسالهتواند باعث شکست ايمني در گاوها و گمي

مقدار ويروس در معيار ميانه دوز عفوني  ،هاي بيماري ظاهر شدظهور عاليم باليني بيماري حاوي ويروس باشد. وقتي نشانه

رسد. در اين زمان مي 3 (10در مبناي 7/6ريتم ليتر شير به حداكثر ميزان خود و به تابعي از )لگاكشت سلولي در هر ميلي

ليتر از ادرار ممکن است به حداكثر خود براساس تابعي از تعداد ويروس در معيار ميانه دوز عفوني كشت سلولي در هر ميلي

 در مبناي ده باشد. 5در مبناي ده و در هر گرم از مدفوع  2/6در مبناي ده و در مني  9/4لگاريتم 

آيند. يعني بعد از وقوع بيماري در مي 4 يابند به صورت حاملصد از گاوهايي كه آلوده شده و بهبودي ميدر 50بيش از 

توان ويروس را از مخاط حلق آنها جدا كرد. اگر گاوهايي كه دارند و ميروز در بدن خود نگه مي 28ويروس را بيش از 

آيند. نقش درست مانند گاوهاي مذكور به صورت حامل در ميآنها نيز  ،اند با ويروس وحشي آلوده شوندواكسن زده شده

تواند ويروس را بيش از گيري بيماري هنوز مشخص نشده است. اما نشان داده شده است كه گاو ميگاوهاي حامل در همه

ماه و  6اكثر حالت حامل بودن در گاو حد معموالً (نرم نگهداري كند.  هاي پوششي پايه حلق و انتهاي كامسال در سلول 3

  )در نشخواركنندگان كوچک چند ماهي طول مي كشد

بنابراين ابتال به بيماري از طريق  ،)هواي دم( نسبت به ساير حيوانات زياد است با توجه به اينکه حجم هواي تنفسي گاو

ازدم خوک بسيار بيشتر هواي آلوده در آن بيشتر از ساير حيوانات است. الزم به ذكر است كه مقدار ويروس دفعي در هواي ب

از مقدار آن در گاو و گوسفند و ساير نشخواركنندگان است. بنابراين احتمال آنکه خوک آلوده از طريق هواي تنفسي باعث 

                                                           
2 . log105.1 TCID50 

3 . log106.7 TCID50 

4 . Carrier 
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شود بر اساس معيار آلودگي ساير حيوانات شود بسيار است. ويروس موجود در ذرات معلق در هوا كه از بازدم خوک دفع مي

 20در مبناي ده باشد كه از نظر تئوري براي آلوده كردن  6/8تواند روزانه تابعي از لگاريتم ت سلولي ميميانه دوز عفوني كش

 باشد.س گاو و گوسفند كافي ميأميليون ر

نيز  جود داردوور ما رود كه مقدار ويروس دفعي در هواي تنفسي گراز )خوک وحشي( كه در بعضي مناطق كشاحتمال مي

سي و مطالعه ز به برروضوع نيامهاي بيماري در كشورمان نقش داشته باشد. البته اين گيريگاهي در همهبسيار زياد باشد و 

 دارد. 

 انتقال بیماري در گوسفند و بز -2-3-2-1

گوسفند و بز نيز همانند گاو و ساير نشخواركنندگان نسبت به آلودگي از راه تنفسي و توسط ذرات آلوده معلق در هوا      

به بدن آنها از طريق  5ويروس در معيار ميانه دوز عفوني كشت سلولي  20ورود حدود  ،همانند گاو باشند وحساس مي

 تواند باعث آلودگي و بيماري آنها شود. تنفسي مي

ماري از طريق نتقال بياحتمال مقدار ويروس دفعي در هواي بازدم و ذرات ريز تنفسي گوسفند بسيار كم است و ا ،همه با اين

ست. ا واي دم( گوسفند كممتر وجود ندارد. از طرف ديگر حجم هواي تنفسي )ه 100م گوسفند در فاصله بيش از هواي بازد

 بنابراين احتمال آلودگي گوسفند از طريق هوا زياد نيست. 

احات يق جرست از طراممکن  شوند. ويروسهاي آلوده و بيمار، آلوده ميگوسفند و بز بيشتر از طريق تماس مستقيم با دام

ر انگلستان د 2001ل ري ساگيپوستي يا غشاي مخاطي، غذاي آلوده يا از طريق تنفسي وارد بدن گوسفند و بز شود. در همه

فند و از گله گوس در يک ها اغلب به صورت مکانيکي توسط انسان و وسايل بود. انتقال بيماريانتشار بيماري بين گله

گله گاو از  و يا در ديگر تر از انتقال آن در گله خوک، و از يک خوک به خوکگوسفندي به گوسفند ديگر محدود است و كم

ل اي باليني و انتقاهنشانه ح نبودنبايد به اين نکته نيز توجه شود كه به علت واض ،همه باشد. با اينيک گاو به گاو ديگر مي

 ود. شمحدود بيماري در گله، در اغلب موارد بيماري در گوسفند تشخيص داده نمي

                                                           
5 - TCID50(Tissue Culture Infectious Dose) 
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يابد و در ، افزايش مي6احتمال انتقال بيماري از گوسفندي به گوسفند ديگر يا ساير حيوانات در زمان حضور ويروس در خون

زمان ظهور نشانه هاي باليني يا درست قبل از آن، اين امکان بيشتر است. اين دوره به خوبي با دوره دفع ويروس همخواني 

 يابد. ميزان دفع ويروس بستگي به سويه ويروس دارد.م پايان ميبادي در سردارد و با ظهور آنتي

  انتقال بیماري در خوك -3-3-2-1

حشي يا خوک و ران نيز گرازبرفکي دارد و در اي گيري شناسي بيماري تببا توجه به اين كه خوک نقش مهمي در همه     

اهميت است  وان حائزر آن حين تشخيص بيماري دآشنايي با نحوه انتقال بيماري و همچني ،شودها يافت ميدر بيشتر استان

 شود. كه به صورت خالصه توضيح داده مي

از  ثر تغذيهاي و در از طريق خوراك برفکي معموالً  آلودگي خوک با ويروس تب ،در كشورهايي كه پرورش خوک دارند

آلوده نيز صورت  در محيط ا زندگينات آلوده يدر اثر تماس مستقيم با حيوا ،همه افتد با اينهاي آشپزخانه اتفاق ميماندهپا

ان باشد و بنابراين توو گاو مي برابر بيشتر از گوسفند 100تا  30گيرد. ذرات آلوده معلق در هوا كه خوک توليد مي كند مي

 كنندگي بااليي دارد. آلوده

ق در هوا مقاوم است و در مقايسه با گاو خوک در مقايسه با گاو و گوسفند در مقابل آلودگي تنفسي و تنفا ذرات آلوده معل

برابر بيش از آنها ويروس نياز دارد. البته اين ميزان بستگي به نژاد   600و گوسفند براي آلوده شدن از اين طريق حدود 

 خوک و سويه ويروس نيز دارد. البته در بسياري از مستندات از خوک يا گراز به عنوان كارخانه ويروس سازي ياد كرده و

ن يک آمپلي فاير تشديد كننده و تزايد ينقش آن را در اپيدميولوژي اين بيماري بسيار حساس عنوان نموده اند. خوک همچن

برخالف نشخواركنندگان كه بعد از بهبودي به  ،عنوان مشخصه مثبته كننده سريع ويروس در بدن خود مي باشد. ليکن ب

 آيد.ل در نميخوک هرگز به صورت حام ،آيندصورت حامل در مي

                                                           
6 . Viremia 
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 ب برفكي در حیات وحشت -4-3-2-1

 ،خرس هو،آ ،زن شماليگو ،گوزن ،گاو وحشي ،گاوميش ،عبارتند از گرازدر حيات وحش ميزبان هاي طبيعي بيماري      

 100الي  70ساسيت ه حال حبموارد نادر انساني نيز گزارش شده است و تا  .پشتخار و موش سوري فيل، ،زرافه ،شتر ،الما

 .نشان داده شده استبه تب برفکي  يرجانو گونه

خود  ا در بدنريروس معموالً خوک اولين حيواني است كه آلوده مي شود و و ،در كشورهايي كه پرورش خوک شايع است

حيط دفع ميروس به وار زيادي خوک آلوده همراه بازدم خود مقد .م باليني نشان ندهدياما ممکن است عال ،كندتکثير مي

با افزايش  .شودگفته مي virus ampilifier)) به عنوان حيوان تکثير كننده يا افزايش دهنده ويروس ،اينبنابر .مي كند

نوان گاو را به ع ،نابراينب .ديت مي شوؤگاوها مبتال شده و بيماري باليني نشان مي دهند و بيماري قابل ر ،ويروس در محيط

ر ي در بيشتما گراز و خوک وحشا ،پرورش خوک در ايران وجود ندارد اگرچه .گويندبيماري مي indicator)) حيوان نشانگر

 .دنته باشنقش داش يماريب گيري مي توانند در همه (كشتار زياد شدند عكه در سال هاي اخير هم به علت من)مناطق كشور 

ا گاو و بر مقايسه د وست اآلوده معلق در هوا مقاوم  و ذرات در مقايسه با گاو و گوسفند در مقابل آلودگي تنفسي خوک

 ونژاد خوک  ه اين ميزان بستگي بهالبت .ويروس نياز داردبه  برابر بيشتر از آنها   600گوسفند براي آلوده شدن از اين طريق 

 .ويروس نيز دارد و بر خالف نشخواركنندگان خوک هرگز به صورت حامل در نمي آيد يهسو

 syncerus) در بوفالوي آفريقايي SATيک هستند به جز سويه هاي مندآهاي اهلي براي دام ي ويروسهاهمه سرتيپ

caffer)  و هيچ يک از حيوانات حيات وحش برايFMD  مخزن نيستند به جز تيپSAT آفريقايي در بوفالوي. 

 فالويوماه ب 9گوسفند تا  و و بز سال 2تا  1 (bubalus bubalis) دوست آسيايي گاوميش آبگاو اهلي و 

 160 ( تاkudu)وز و گوساله ر 45گوزن وحشي تا  ،روز 32گاو كوهي آفريقايي تا  ،روز 28بزكوهي تا  ،سال 5ا آفريقايي ت

شترهاي  فقطها ترشدر ميان  .روز حامل هستند 77تا  و گوزن دم سفيد sikaگوزن  ،روز 70تا  داماداما گوزن،روز

 مي دهند. نشان  جديد به بيماري حساسيت دنياي و شتر هاي  bacterianدوكوهانه

در خاور نزديک شتر و حيوانات اهلي  .وجود ندارد وحش شواهدي مبني بر پايداري ويروس تب برفکي در حياتخاورميانه در 

در اروپا شواهدي  .به همه سويه ها مقاوم هستند و به نظر نمي رسد نقشي در انتقال بيماري به حيوانات اهلي داشته باشند
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در دام هاي اهلي بلغارستان شروع  2011بعد از همه گيري سال  .ددر حيات وحش وجود ندار مبني بر پايداري ويروس

كم در گوزن كوچک و گراز نشان داد كه تب برفکي توانايي ايجاد بيماري را در حيات وحش آنجا  ايخوشهسرمي و توضيح 

برفکي در حيات وحش بسيار سط ويروس تبتوانايي ايجاد بيماري توانگلستان  2001گيري سال بعد از همه نيز ندارد و

تجربي  طورو الک به  بيزونهاي گاو كاليفرنيا در گله 1924در آمريکاي شمالي طي يک همه گيري در سال ضعيف بود. 

در آمريکاي شمالي و مركزي و جنوبي شواهدي مبني بر  .طبيعي فقط در گوزن قاتل مشاهده گرديد عفونتاما  ،آلوده شدند

 .فونت در حيات وحش وجود نداردپايداري ع

 م كلینیكيئعال -1-3

 در نيز و پستان نوک لثه، زبان، روي بر وزيکولي هايتاول ظهور و عمومي ضعف تب، به توانمي بيماري بارز ميعال از     

 يدتول كاهش هب منابع از يبرخ در كه باشد همراه عوارضي با است ممکن برفکي تب .نمود اشاره سم دو بين بافت و سم تاج

 اين ي شود. درماند كه منجر به كاهش توانائي رشد آينده دام داشته اشاره تيروئيدي اختالل ازجمله غدد اختالالت و شير

 هك گاوهايي در آن همراه مايگر تحمل عدم سندرم و برفکي تب به ابتال مورد در خصوصبه دامپزشکي مطالعات در ارتباط

 .اند حائز اهميت مي باشدتهداش ابتال يسابقه درگذشته

 ازدياد .است لرزش و حاليبي ،(رادگسانتي  درجه  40 – 41 باال تب) تب افسردگي، اشتهايي،كم عالمت اين بيماري اولين

 ينب پستان، سر ن،منخري زبان، ها،هگون لب، در. اين بيماري است م ديگرياز عال ،درد اثر قروچه درو دندان ترشح بزاق

 رسيدن از بعد. شوديم دام در لنگش ايجاد باعث سم شدن دردناک. شوندمي ديده هائي وزيکول سم تاج و انگشتان

 عدب دهان ضايعات. ماندمي باقي زخم يک هاآن جاي و شده پاره هاوزيکول كشدمي طول ساعت 24 معموالً  كه هاوزيکول

 هالهگوسا در .شوند دچار ثانويه هايعفونت به است ممکن پستان و انگشتان بين ضايعات اما يابندمي بهبود روز چند از

 ريبيما قلبي فرم به ابتال ليلد به زياد تلفات با بيماري بروز هنگام در بالغ، دام به نسبت باال حساسيت واسطهبه

 .هستيم مواجه( ميوكارديت)

 ريزش قبيل از بيماري ظاهري مئعال بروز بدون دام كه است سريع قدريبه هاگوساله يابتال سرعت و بيماري شدت گاهي

هاي نوزادان و دام در و( درصد 5 الي 1) كم ،هاي بالغدام در تلفات .شودمي تلف قلبي حاد فرم به ابتال اثر در اول،ت و بزاق
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 بز و گوسفند در مئعال شدت .كند سقط آبستن دام  است ممکن باال تب اثر در .باشدمي( درصد 50 الي 20)ال با جوان

 ندرتاً  و سم ناحيه در ريزي هايتاول. باشدمي لنگش برفکي تب بيماري نشانه اولين و بوده كمتر گاو به نسبت( بز خصوصاً)

 با گاهي و بوده شديدتر گوساله همانند هابره در بيماري سازد.مي نمايان گاو مشابه را بيماري چهره و نموده بروز در دهان

 دهد.يرخ م هابره باالي تلفات

 يافته هاي كالبدگشايي -1-4

کمبه ش يالرهايپکن است در مم زين يکوليوز عاتيشود، ضا يم دهيزنده د وانيح يخارج نهيمعا دركه  يعاتياز ضا جدا     

، يني، سوراخ بها، لبرمنو كام  ، لثه، گونه ،كام سختيزبان، پد دندان يتاول بر رو اي کوليوزمانند نشخواركننده  واناتيح

 يهاانوناست. ك عيجوان شا ناتوايدر ح وكارديم عاتيشود. ضا دهيدنيز   پستان و هاسرپستانک، ي سمكرونر يهاباندپوزه، 

 .كند جادياقلب  اردکياپ /وكارديمدر ( "يقلب ببر"ممکن است ظاهر راه راه )به اصطالح  منامنظ يخاكستر کينکروت

 يبافت شناسيافته هاي  -1-5

 يها کوليه عنوان وزب هنگامزودهاي ، اما در عفونتستينخيلي اختصاصي  بيماري تب برفکي  يشناس بافت عاتيضا     

 ونيژنراسدشود.  يم ، ظاهررنديگ يقرار م زيكه تحت آكانتول ييو سلولها نوزوميدر طبقه اسپ عاتيپر از ما ياهيچند ال عيما

 باشد.رف ص يشناس ر بافتب يمبتن ديانب صيتشخ دييكند. تأ يرا مشخص مبيماري تب برفکي موارد مرگبار  وكارديم النيه

 تفريقي صیتشخ -1-6

 زيها نبر اسب VS نکهي( است به جز اVS) يکوليوز تياز استومات صيقابل تشخ ريغ ينياز نظر بالبيماري تب برفکي      

گاه به گاه، ترشح بزاق، لک شدن لب، ، لرز يحس ي، بيياشتها ي، بيشامل تب، افسردگ FMD ينيم بالئگذارد. عال يم ريتأث

 يپاپول تيشامل استومات يافتراق صي، تشخ VSرخ دهد. عالوه بر  Agalactiaو لنگش است. ممکن است  ينيترشحات ب

. شودميگاو  يعفون تيئاكنوترير ديو موارد شد ميبدخنزله ايي ، تب طاعون گاوي، زبان آبي، انگاو يروسي، اسهال ويگاو

اشتباه  روسيکسووميپارا او ي عفونت گاوي هرپا ويروسي پستانيشده در اثر  جاديتوان با موارد ا يرا م يپستان عاتيضا

 شيو فرسا يضعف مخاط کيمتر قطر و به دنبال آن يسانت 10تا  5)تاول(  يکوليوز عاتيضا ،ساعت 48 يدر طگرفت. 

 ييجاهجاب ايبه خوردن  يليمبتال تما واناتيتند و حدردناک هس اريبس عاتيضا نيرسد ا يشود. به نظر م يم جاديبزرگ ا
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به سرعت  راياست ز رانگريو ياز نظر اقتصاد يماريب نيكم است. ا ريمرگ و م زاني، اما معوارض باالست زانيندارند. م

 شود.  يو سقط مکرر م ريش ديرفتن تول ني، از ب، ورم پستانو باعث كاهش وزن ابدي يگسترش م

ا دقت مورد ب يکوليزو عاتيضا يبرا ديبا ،هستند ينيم باليعال رياز حد، لنگش و سا شيبزاق ب يدارا مستعد كه واناتيح

از  نانيماط يبرا الزم يورفمشکوک و اقدامات به تب برفکي به شدت  ديموارد، با نيا افتني. در صورت رنديقرار گ يبررس

 . رديكار صورت گ نياانجام  نيدر ح يماريب شتريب وعياز ش يريو جلوگ يقطع صيتشخ

بيماري تب  يميقد عاتيا ضاند بتوان ي، اما مستندين يکوليوز ي مشابه لزوماً ها يماريب ساير دهان و پوزه در عاتيضا اگرچه

شتباه اب برفکي تجمله  از يروسيو يکوليوز يها يماريكه ممکن است با ب ييهايماريب ريسا .اشتباه گرفته شوندبرفکي 

 ند از:عبارت وندگرفته ش

 يقارچ تياستومات گريو انواع د لوسيدرماتوف •

 Umbelliferaeخانواده  اهانياز تماس با برگ گناشي  کوليوز ليبا تشک کيفوتوكس تيدرمات •

 بافت پا  و پوسته پوسته شدن ييايميكننده ش کيمواد تحر •

 پا ايدهان  يضربه ا عاتيضا •

 دهيچي، پدمخفي سازنرا  يتوانند علت اصليكه م هيثانو ييايباكتر يهانتممکن است با عفو FMD اندام حركتي در عاتيضا

با  واناتيح يشد كه پازم با، ممکن است الرنديگيقرار م يمورد بررس يکوليوز يهايماريب ليها به دلكه گله يشود. هنگام

آشکار  يراب. ندرم از حد گا شيلب باغ عفوني يد. پاهاگرد يعار گريد ياي، از گل و بقانهيتا قبل از معا سته شوددقت ش

در  ينناگها ريممرگ و  اگرهمچنين  الزم است.تاج سم مو در باند كرونر  رداشتكوچک در گوسفند، اغلب ب عاتيكردن ضا

در  يفتراقا صير تشخد ديبا رآبله و اكتيماي واگيو  ينتروتوكسمآ، ريفتنشخواركننده وجود داشته باشد، تب دره  واناتيح

 د.نته شونظر گرف

 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 

 انتي و پستام حركن، لثه، سطح داخلي گونه و لبها(، اندمشاهده وزيکول/زخم و تخريش در دهان )روي زبا 

 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 

  يشگاهيآزما صیتشخ -1-7

هاي ويروسي يا ژنبستگي به جداسازي ويروس، تشخيص آنتي FMDآزمايشگاهي براي تشخيص احتمالي  ييدأت     

 قيدق يهاتورالعملند(. دسنشان دهرا عفونت  بلکه واكسيناسيون نه اثرها باديكه آنتي هنگاميها دارد )باديتشخيص آنتي

موجود واكسن ها  و يصيتشخ يهاشيآزما ياستانداردها ياهنمار رد FMD يبرا يشگاهيآزما يصيتشخ يهادر مورد روش

 :مي گردد ارائه يرزي به شرح اخالصه، رنديگ يكه معموالً مورد استفاده قرار م ييهابر تست ديكأبا ت كه (OIE ،2000) است

 اي ي پاره نشدههاکوليز وزمتر مربع( ا يسانت 1 - 2 )حداقل وميتلياپبايست مي، روسيو يجداساز ينمونه ارجاع شده برا

 طيمح کيدر  ديبا اليتلياپ يهااضافه شود. نمونه ديبا (در صورت موجود بودن) يکولي نيزوز عاتي. ماباشد ه شدهتازه پار

با  حاًي، ترج pH= 7.2-7.6 با M 0.04 و بافر فسفات  سروليگل يمساو ريشده از مقاد ليحمل و نقل تشک

 B نيکسيم ي[ ، پلIU 100 [ سولفات نيسي[ ، نئوما(IU) يالملل نيواحد ب 1000] نيليس ي)پناضافه شده  يهاکيوتيبيآنت

 طيآن از مح يتوان به جايدر دسترس نباشد، م M 0.04( باشد. اگر بافر فسفات [IU 100] نيکوستاتي[ ، ماIU 50سولفات ]

 =pHبافر در دامنه  /سروليمخلوط گل يينها pH، اما مهم است كه ( استفاده كردPBSبافر نمک فسفات ) ايكشت بافت 

 نگه داشته شوند. خيهمراه  اي خچاليدر  ارسال،تا زمان  ديها باباشد. نمونه 7.2-7.6
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انجام شود.  يكاف يستيز يمنيا يمجهز و دارا يهاشگاهيدر آزما دهيتوسط پرسنل آموزش د ديفقط با يشگاهيآزما صيتشخ

دا ج گاو ايسفند گو هيخوک، كل اي ديروئيت هياول يسلول يهاوجه در كشت نيربه بهت FMD روسي. وروسيو ياسازجد

د. دارن يكمتر تي، اما حساسرنديقرار گ ممکن است مورد استفاده زين IBRS-2و  BHK-21مانند  يشود. خطوط سلوليم

 نيهترت آوردن بدسه ب نيبنابرا .جدا شود زين يبدون آلودگ يهاوشبافت م در ونيسوسپانس حيممکن است با تلق روسيو

 ول:ت متداژن دو تس يآنت صيمهم است. تشخ اريبس شگاهيجهت ارسال به آزمابافتي  اتعيممکن از ضا تيفيك

 (؛ CFTمکمل ) ثبوتتست  •

• ELISA (.ميرمستقي)غ 

ها ، شيآزما تر است اما مانند همهشده است. مورد دوم حساس است و كاربرد آن ساده CFT نيگزيجا ياديتا حد ز زاياال

 د.گرد نهيآن به يژگيو و تياستاندارد شود تا حساس يبه درست ديبا

 است: ريشامل موارد ز FMD يبرا يکيسرولوژ هايشيآزما يباديآنت صيتشخ

مان روز ز 3به  جهيارائه نت ياست، كه برا پيحساس خاص سروت شيآزما کي ني(: اVNT) روسيو يساز يخنث شيآزما •

 دارد. ازين

به طور  هبرنام نياست. اكنون ا پيسروت يبرا يگريتست حساس د نيجامد(: ا اي عيفاز ما بر اساس) ELISAت تس •

 VNTمانند  دهيچيپ يشگاهيمات آزبه امکانا يازيدهد و ن يرا ارائه م يعيسر جينتا راي، زرديگ يگسترده مورد استفاده قرار م

 دست آورد.ه ب شگاهيآزماساعت از  5مدت  رتوان د يمثبت را م جيندارد. نتا

 FMD  يساختار ريغ هايجاي تشخيص پروتئينه بها يباديآنت صيتشخ يبرا ELISA يهاشيآزما •

سترس است. ددر  FMD ي( براRT-PCR) معکوس مرازيپل يا رهيتست واكنش زنج :يروسيو يکيمواد ژنت صيتشخ •

 .شوند يتبارسنجاع بايد ياضاف يصيتشخ يهادر دست ساخت تستهاي گاهشيآزما
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با كشت  يشگاهيآزما يهايدستکار هي، كلآن ياقتصاد تيو اهم واناتيح يبرا FMDبيماري  ريواگ اريبس تيماه ليبه دل

 زيشود كه توسط آنال نجاممناسب ا زولهيا طيمح کيدر  ديبا ،آلوده مانند بافت و نمونه خون بالقوه زنده مواد آلوده / يروسيو

 OIEمرجع  شگاهيها را به آزمانمونه ديبا ،مناسب هستند زاتيبه تجه يكه فاقد دسترس يي. كشورهاشود يم نييتع سکيوريب

FMD .بفرستند 

گرم از بافت  1داقل آل، حدهياست. در حالت ا يکوليوز عيما اي وميتلياپ عيما ،يشگاهيآزما صيتشخ يبرا بافت مورد نظر

رسنل در حال پ يدگيد بيآس از يريجلوگ يپا جمع شود. براستان، دست و پ زبان، يبدون پارگ يهاکولياز وز ديبا اليتلياپ

 رام شوند.آر نمونه وردن هقبل از به دست آ واناتيشود ح يم هيتوص وانات،يح رفاه ليبه دل نيها و همچننمونه يآورجمع

 FMD وعيش هيهنده اولد صيشخممکن است ت رايآشنا باشند، ز کوالريوز يماريم بيبا عال ديو دامپزشکان با دكنندگانيتول

 واناتحي بهداشت سازمان جهاني. است وزر 2 - 14 عفونت، دوره كمون به طور معمول ريو مس روسيباشند. بسته به دوز و

OIE (2014 دوره كمون را )گونه ها متفاوت است نيهرچند دوره كمون ب ؛كند يم فيروز تعر 14. 

 مديريت درمان  -1-8

 در گاوهاي گله ونيناسيس، واكروسيو پيتتعيين ، يموضعي كن شهي، رنهيباشد، قرنط يبوم برفکي  تبكه  يدر موارد     

 در نظر گرفته شود. ديبا روسيو تحت سويه مناسبمعرض خطر با 

ي از بروز ني براي جلوگيراما بايد از آلودگي تاول ها و زخم هاي دها ،وجود ندارد FMDاگرچه هيچ درمان خاصي براي  

 يستميک باسصورت ه بايست بو درمان مي يپرستار، مراقبت مناسبپيشگيري شود.  ،هاي ثانويه و تقويت بهبوديعفونت

 ييايباكتر پنوموني ود كردنمحد يبرا Dو  Aهاي گروه الطيف، ويتامينوسيع کيستميس بيوتيکآنتي ياستفاده از داروها

يا  %1يک سيد سيترين، اشوي مداوم ضايعات با نرمال سالوشست با بوده و درمان موضعي متعاقباً  و ورم پستان هيثانو

يک ا پماد آنتي بيوتزخم ها ب ،شو و سپا در صورت امکانووسيله اسپري شسته ب %1يا متيلن بلو  %1پرمنگنات سديم 

 ونجهي اي) سبز خرد شده يهانرم مانند علف يهاخوراکچنين مصرف هم الطيف آغشته شده و با باند پوشانده شود.وسيع

  هستند.بهتر  اريبس دچار ضايعات دهاني واناتيح براي مصرف درخشک  ونجهيشده( نسبت به  ايخ
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م استفاده ليتام دااهش اگاهي در درمان دامهاي درگير بيماري از پمادهاي حاوي نقره و داروهاي بي حسي موضعي جهت ك

 مي شود.

وقف مت يردهيش و ندده يوزن مكاهش ند، كن يسقط م واناتيحاز  يارياست، اگرچه بس بهبودي خوب يبرا يآگه شيپ

 وميتلياپ ،روسيو زيرا ،آيدوجود ميه ب يروسيو يپوست عاتيدر معرض ضا هيثانو ييايباكتر ديشد ورم پستان ايو  شوديم

 برد. يم نيبرا به طور دائم از  يپستانغدد  هايآلوئول

 پیشگیري و كنترل -1-9

 يطق عار. در مناترل هستندو كن يريشگيپ يمبنا ،و كنترل تردد حيوانات نهيو قرنط ونيناسيواكس ،کيدر مناطق آندم     

 وعيش عيرس ييشناسا ي مبتني برانتخابمناسب ( روش ايو استرال وزلنديمتحده، كانادا، ژاپن، ن االتي، اايتانبري) FMDاز 

ه قرار ورد مطالعمر جد طوه ب زين يجهان يهايت. استراتژمبتال و در معرض اس يهاگله هيو كشتار كل نهي، قرنطيماريب

 . رديگ

سه بار در سال تکرار شوند.  ايدو  ديها معموالً باونيناسيكوتاه مدت است، و واكس و يعيطب ،ونيناسياز واكس يناشايمنيت 

است، عفونت  يجزئ ظتمحافاين محافظت كنند. از آنجا كه  ايجادهم  سال 1ممکن است تا  ،دتريجد يروغن يهاواكسن

منفعل  يباديماه توسط آنت 5ها به مدت مشابه گوساله يتمنيشود. ايم يماريب فيخف اي ينيتحت بالحالت  همعموالً منجر ب

، يماريب وعير شاست. دبوده كننده  دواريواحد ام تحت يهاواكسن يدر مورد بررس رياخ قاتيشود. تحقيمحافظت م

 ن است.اتوژ ،واكسننوع  نيمؤثرتر

اره كل ادبه  ينع رسامناسب، اطال يصيتشخ ينمونه ها يآورشامل جمعاز جمله اقدامات كنترلي در صورت بروز بيماري 

نين ام و همچايگاه دج ي. ضد عفونستا يفور نهياقدامات قرنط و اجراي اداره دامپزشکي شهرستان اياستان  يدامپزشک

مان روز از هدر  ديبان يطياشر چيمظنون انجام شود و در ه واناتياز ح يازرسپا از ب ديبا افراد كارشناس بازديد كننده 

 شود. ديبازد يگريمزرعه د
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 قضاوت كشتارگاهي تب برفكي -1-10

 به راتب، ماي رنطينهق و بهداشتي ضوابط رعايت هاي مبتال به تب برفکي، باقضاوت كشتارگاهي الشه دام درخصوص     

 :باشد مي زير شرح

  برفکي تب بيماري به مبتال هايدام الشه كلي سازي معدوم و حذف :برفکي تب بيماري از عاري ورهايدر كش -1

 كه بيماري تب برفکي بومي باشد: يدر كشورهاي -2

قابليت مصرف  ام،د، كشتار فع تبرالف. در صورت تب دار بودن دام در بازديد قبل از كشتار: به تعويق انداختن كشتار دام تا 

 گوشت دام پا از حذف كله پاچه پستان و اندرونه انساني

له پاچه، كاز حذف  پا دام گوشت انساني مصرف قابليت و دام كشتار :در بازديد قبل از كشتار ر صورت نداشتن تبد ب.

 پستان و اندرونه
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 نسالاپیدمیوسرویمحور اول : 

 آنالیز خطر-2-1

 مقدمه -1-1-2

 ن،اشي از آنصادي شديد به دليل اهميت بسيار باالي تب برفکي از جهت قدرت انتشار سريع و همچنين خسارات اقت     

ار و اربازمان خوسه بين كطي كنفرانا مشتركي و  قرار داشته هاي بين الملليكنترل تب برفکي مورد عنايت ويژه سازمان

زار شد، برنامه جهاني در تايلند برگ 2012( در سال OIE)حيوانات ( و سازمان جهاني بهداشت FAO) كشاورزي ملل متحد

هاي كنترلي مه( ارائه گرديد كه هدف كلي آن بهبود وضعيت برناGlobal FMD Control Strategyكنترل تب برفکي )

 ياقاصالح و ارت ،هانيجومي بيان شده است. اولين هدف اين برنامه هاي فرامرزي در مناطق بتب برفکي و ديگر بيماري

( طراحي PCPي )برفک باشد كه براي اين امر نقشه راه كنترل تبهاي كنترلي تب برفکي در جهان ميسطح كيفي برنامه

توان بر ا ميرلي رات كنتاقداممفيدترين شناسايي شوند، در كشور آن  يكنترل هايخطر بيماري و گزينهكه  زمانيگرديد. 

حله به مر ولاز مرحله اكه اين امر الزمه عبور يا نقاط پرخطر بحراني معطوف نمود  كليدي پرورش دام وي اهروي بخش

 . باشدمي كنترل تب برفکي وم نقشه راهد

 ر كشور به منظورخطر مورد نظر دمقدار با  ،انجام شده اتتواند در حصول اطمينان از متناسب بودن اقدامارزيابي خطر مي

دليل محدوديت منابع در دسترس براي كنترل بيماري، اين ه . در واقع بداشته باشدبيماري، نقش مهمي ي كنترل و ريشه كن

 ،امر اهميت دارد كه براي دستيابي به بيشترين اثربخشي، منابع در دسترس در كجاها مورد استفاده قرار گيرند. براي مثال

قرنطينه بين استاني  هاجاك ؟تب برفکي هستنددر خصوص بروز خطر بيشتري معرض ها در م استانامهم است كه بدانيم كد

كدام  انجام شود؟ هاآنروي  بربيشتري  نظارت و بايد داشتهدر انتشار بيماري خطر بيشتري  ،ن دامديكدام ميا الزم است؟

 در چه نوع دامي،واكسن هاي موجود  ،واكسندار در تأمين مقمحدوديت بهتري دارد و اصوالً با توجه به ارايي كواكسن 

االت ديگر از اين ؤ...( مورد استفاده قرار گيرد؟ و بسياري سصنعتي/روستايي) يسيستم پرورشنوع چه در و  اطقكدام من

 .باشدآنها از طريق انجام آناليز خطر ممکن مي گويي به بسياري ازممکن است مطرح باشند كه پاسخ ،دست
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 دخالت داشته باشند صورت مستقيم و غيرمستقيمه بتوانند مي شماريمختلف بي، عوامل هابيماري ر پاتوژنزد طور كليه ب

يک زنجيره از هم در سطوح مختلف، كنار در اين عوامل  وعوامل مستقيم را فعال نموده  ،كه در آن، عوامل غيرمستقيم

از طرف ديگر، افراد مختلف درگير در توليد يک محصول  .استمعروف  "7شبکه عليت"كه به عوامل را ايجاد مي نمايند 

 ، همه و همهبراي مثال شير، گوشت و ...(، عادات آنها و نحوه عملکرد آنهادر خصوص تب برفکي، مرتبط با بيماري )

با شناخت هر شکل ممکن به ست كه ا در آناليز زنجيره ارزش، سعي ما بر اين توانند در رخداد بيماري نقش داشته باشند.مي

يم يا بيماري ايجاد شده را يشده و از بروز بيماري پيشگيري نما هترين نحو قادر به قطع آن، به برهكامل و دقيق اين زنجي

 :زنجيره ارزش توليد شير در ايران براي نمونه در شکل زير نمايش داده شده است يم.يكنترل نما

 

 

                                                           
7 Web of causation 
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 وسطو تلمللي هاي مجامع بين اتب برفکي در كشور منطبق بر توصيه آناليز خطر حاضر، دستورالعملو طبق اساس اين بر 

كنترل  ومديريت  دفتر در و ... مجرب متشکل از متخصصين امر در زمينه هاي اپيدميولوژي، ويروس شناسي، داخلي يتيم

ين ايحاتي در توضل، در بخش دوم اين دستورالعم باشد كهدر حال انجام مي بيماريهاي دامي سازمان دامپزشکي كشور

 ها اعالم خواهد شد.نتايج آن متعاقباً به استان خصوص آمده است و

 Riskمراحل انجام آناليز خطر )به ترتيب اين دستوالعمل،  2و  1شماره هاي در پيوست الزم به يادآوري است كه

Analysis( و ارزيابي خطر )Risk Assessment ) ارائه مندان هعالق جهت اطالع و مطالعه بيشتر برايتب برفکي

 گرديده است.

 8كارگیري زنجیره ارزش هاه خطر با ب مراحل انجام آنالیزبخش اول:  -2-1-2

 

عادات  درگير، افراد مورد در اطالعات آوريجمع به ست كه به كمک آن بايدا ابزاري ،ارزش آناليز زنجيره ،طور كليه ب     

را كه براي آنها  وزش آنها اقدام نمود تا بتوان از اين طريق موارديآم و تحصيالت، فرهنگي هاياولويت، هاانگيزه، آنها

 كمي و كيفي اطالعات ارائه به منظور هاي ارزش بررسي زنجيرهانجام آناليز خطر ضرورت دارد، تعيين نمود. به بيان ديگر، 
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 و( فصلي) زماني مختلف هاينبهج اطالعات، فرايند اين گيرد كه درصورت مي اقتصادي امور و رفتارها، فرآيندها مورد در

 در مثالً ) كنند عمل متفاوت سال مختلف هايزمان در است ممکن ارزش هايزنجيره چراكه ؛اهميت دارند مکاني

از (. كشاورزي هايفعاليت ساير با ارتباط، فصلي صورت كنندگان بهمصرف تقاضاي روند، فرهنگي هايجشنواره ها،نمايشگاه

از اين هدف را رهنمون باشند.  هدفمند كنترلي توانند اقداماتفصلي استنتاج مي شوند كه مي و ت محلياطالعات، خطرا اين

 :محقق مي گردد ،ذيل اطالعاتآوري و بررسي جمعطريق 

 ؛آنها محصوالت و هادام معامله و فرآوري چگونگي و مکان* 

 ؛شوندمي معامله و وريزنجيره فرا از قسمت هر كه در، دامي توليدات دام/ مقاديري از* 

 ؛درگيري آنها چرايي و چگونگي درک و زنجيره طول در معامالت در درگير شناسايي افراد *

 ؛(غيره و معامالت هزينه افزوده،ارزش حجم،) زنجيره طول در اقتصادي شناسايي عوامل* 

 )يعني رفتارها اين ربعوامل مؤثر  و زنجيره طول در معامالت در درگير افراد (Risk behaviours) رفتارهاي خطرناک* 

 .دهد؟(انگيزه مي هابه آن و هدايت كرده آنها را تصميمات چيزي چه و كنندمي چگونه عمل افراد

 

 9تحلیل وضعیت تب برفكي -1-2-1-2

 رد بردارانبهره مشاركت بايست شاملمي بوده كه دام زنجيره ارزش مرتبط با خطر بررسي درباره يک اولين قدم، انجام     

با  هاد كارگاهاز طريق ايجا ،اوليه اطالعات خالصه گونهتهيه اين. ارزش باشد هايتوصيفي زنجيره اطالعات خالصه تهيه

اضافي  هاييداده مقدماتي، اسناد سپا به اين. باشدميسر مي مطلعين و متمركز هايگروه با مصاحبه ،بردارانبهره حضور

 ،فرآيند اين طي در. شوندمي توزيع كارگاه در كنندگانشركت دوباره بين تأييد، و هيبراي نظرخوا و گرديده تکميل شده و

 كمک بيماري شگستر طغيان و خطر به كه ارزش زنجيره عوامل مختلف و شده توصيف بيماري اپيدميولوژيک وضعيت

 .گيرندمي قرار بحث مورد و شناسايي شده، كندمي
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 و ارزش زنجيره سريع يابيارز كلي، مروري با است كه بهتر اما بسياري دارد؛ ميتاه ،جزئيات مختلف سطوح در گرچه كار 

 نقاط توانش ميارز زنجيره يتر خطر و آناليزهابراي آماده سازي اطالعات جزئي اين كار، از بعد. شود شروع خطر ارزيابي

 .دها تمركز نموروي آن و شناسايي نموده را (data gapsها )داده نواقص و (risk points) خطر

 بیماري وضعیت توصیفي اپیدمیولوژي -1-1-2-1-2

 تهيه ويل ذاطالعات  بايستمي بايست وضعيت كشور از نظر مبارزه با تب برفکي تشريح گردد. لذااين قسمت ميدر      

 ارائه گردد:

نيز مشخص  RBSP/OCPكه كشور در آن قرار دارد، وضعيت  PCPاي از ضمن مشخص نمودن مرحله -1

 ؛گرددمي

 ؛هاي رايج دامپروري در كشوروصيف جمعيت حساس به بيماري و همچنين شيوهت -2

گردد؛ از آوري ميد، جمعنباشخطر بروز تب برفکي ميميزان درک كلي از اطالعاتي كه به نوعي در ارتباط با  ،در اين قسمت

 %80هاي دامپروري )مثالً يوهپا، ....(، شجمله تعداد دام )جدول(، شيوه اصلي دامپروري در كشور )مثالً صنعتي، دامداري خرده

هاي سيستمغرافيايي جو اطالعات  شوند(به مرتع فرستاده ميبراي چرا از جمعيت گاوي  %40از جمعيت گوسفند و بز و 

ستان در اطراف پايتخت ا 2از جمعيت گاو شيري در  %90مثالً  و توصيف آنها، )شامل نقشهمختلف پرورش دام در كشور 

 .شوند(مي نگهداري

 ؛هاموارد باليني تب برفکي و طغيان -3

ي، محلي و هاي زماني، الگو، بروز و شيوع بيمارهاتعداد كانوناز جمله اطالعات مربوط به رخداد بيماري  ،در اين قسمت

توليد، ي هامام، سيستوع دبر حسب ن هاي دامي،اي رخداد بيماري، ميزان مرگ و مير و ساير اثرات بيماري بر جمعيتمنطقه

 گردد.مناطق جغرافيايي و فصول مختلف با استفاده از جداول ارائه مي

 ؛هاها و سويهسروتيپ -4
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در كشور  هاي در گردش آنهاي شناسايي شده ويروس تب برفکي و سويهاطالعاتي در خصوص سروتيپ ،در اين قسمت

 شود.ارائه مي

 ؛آلودگي به ويروس -5

، از ر( در كشوNSP sero-surveyهاي غير ساختاري )مطالعات پروتئينت آمده از هرگونه اطالعات به دس ،در اين قسمت

 گردد.ارائه ميها و تفاسير مربوطه ترين يافتهجمله تاريخ اجرا، مهم

 واكسيناسيون -6

درصد  ش،تحت پوش دام نوع اطالعات كلي عمليات واكسيناسيون در كشور از جمله تعداد عمليات در سال، ،در اين قسمت

..( ارائه .ازنده و انه سها، اطالعات كارخشش، واكسيناسيون راپل و انواع واكسن مورد مصرف )سروتيپ و سويه واكسنپو

 گردد.مي

 زنجیره ارزش هاترسیم  -2-1-2-2

 ه هر شکلكه ب ب برفکيتهاي حساس به انواع مختلف دام ليست كاملي از محصوالت توليديدر ابتدا  ،در اين قسمت     

ز اين ي هريک االعمل براتهيه مي گردد و ادامه اين دستوردر قالب يک جدول ، اهميت دارنددر كشور تشار ويروس در ان

 :كرد تقسيم ساسيا مرحله سه به توانمي را ارزش آناليز زنجيره طور جداگانه دنبال مي شود.ه محصوالت ب

 (؛10ارزش زنجيره بردارينقشه) ارزش زنجيره توصيف. 1

 زنجيره؛ در مهم درگير هايسازمان و هاگروه افراد، مسيرها، شناسايي. 2

 زنجيره. اين رددخيل  كليدي هايسازمان و هاگروه، دايره عملکرد افراد توان و سودمندي، ارزيابي. 3
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 )نقشه برداري زنجیره ارزش( زنجیره ارزش محصول توصیف -1-2-2-1-2

 قطري از ارزش هايزنجيره گرافيکي ارائه .سيم شودبايست الگوي زنجيره ارزش محصول ترمي ،در اين قسمت     

 براي ارزش زنجيره ساده هاينقشه سيمابتدا با تر قابل دستيابي است؛ بدين شکل كه در ثانويه و اوليه هايداده آوريجمع

 بازار، هايداده مثالً )ثانويه  هايداده و موجود مقاالت مطالعه با سپا و موردنظر منطقه در دامي اصلي هايفرآورده همه

 .ه انجام رسدب مربوطه دام بخش در سريعي مرور، كارشناسان مربوطه مشورت با همچنين و( ها و ... سرشماري

 مثالً از طريق) كليدي بردارانبهره و مطلعان با مشورت با مشاركتي رويکردهاي از توانمي، موجود دانش ساماندهي از پا

 هاي ارزشزنجيره نقشه ترسيم براي( 11متمركز بحث هاي گروهي، گروهي و ديفر هايمصاحبه، آموزشي هايكارگاه

هاي نقشه .شودمي ايجاد خطرات با خوب ارتباط براي مبنايي كه است اين مشورتي رويکرد از استفاده مزيت. كرد استفاده

 و بيماري خطر مورد در بحث براي را مركزيتي كه هستند قدرتمند ارتباطي ابزار يک خودخوديبه ،ارزش هايزنجيره

 و بازرگانان، كنندگانعرضه توانمي توليدكنندگان دام با نزديک همکاري واسطه به .كنندمي فراهم ريسک مديريت /كاهش

 بازارهاي و دامي محصوالت و دام تاجران با نزديک همکاري .نمود شناسايي را دامي هايفرآورده و عمده دام بازارهاي

 اين در كند. البته اگرمي كمک مربوطه هايواسطه و دامي هايفرآورده و دام وقايع مربوط به شناخت به شده، شناخته

 يابد. ادامه كنندهمصرف كار در زنجيره تا مرحله رسيدن به گرددمي توصيه، باشيم نرسيده كنندهمصرف سطح به مرحله

 با بايد، شد ايجاد كنندگان(مصرف و از توليدكننده تا وليدكنندهت تا هاي ورودينهاده ارزش )از از زنجيره كه شناختيهنگامي

 و افراد با تماس شامل ثانويه هايداده. شود تکميل و شناسايي هاداده نواقص، ثانويه يا اوليه هايداده از استفاده

 هايزير بخش افرادي از با يدبا نتايج .اندكرده ثبت و آوريجمع را مهم اطالعات و هاداده گذشته در كه است هاييسازمان

 مربوط درستي مسيرهاي توصيف خوب و تا از شود گذاشته اشتراک به است متمركز آنها روي بر كار ويژه زنجيره ارزش كه

مورد  شده و ارائه تجار مربوطه و توليدكنندگان براي بايد اوليه ارزش آناليز زنجيره هاي. شود حاصل اطمينان دام بازاريابي به

احتمالي  ضعف نقاط شناسايي و الزم انجام اصالحات، بيشتر سازي(پااليش )آماده به دستيابي گيرد تا از قرار گفتگو و بحث

 در مستقيماً كه افرادي باشد از خاص محلي و دقيق اطالعات گردآوري بايد مشاوره هدف اين. آنها اطمينان حاصل گردد
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 گروهي گفتگوهاي و بحث و گروهي و فردي هايمصاحبه، رسانياطالع همم هايكارگاه .هستند درگير ارزش هايزنجيره

 :كه نمايندگان تشکل هاي زير باشند بوده كليدي افراد خبره دربرگيرنده بايد متمركز

 دامداران؛ -

 ؛محصوالت دامي و مراكز فرآوري دام هايكشتارگاه -

 دام؛ توليد و بهداشت دولتي مرتبط با ادارات -

 ؛خصوصي دامپزشکان -

 بازاريابي؛ هايسازمان و بازرگانان -

  .خاص دامي زنجيره يک به مربوط افراد ساير -

 بايست حداقل حاوي اطالعات ذيل باشد:اين الگوي زنجيره ارزش مي

 )... زيرساخت هاي خدمات رسان )مانند تأمين كنندگان خوراک، كارخانجات دارويي و 

 (و .. خانه هاوري، سردآ، كارخانجات فرتارگاه هاوري كننده )مانند كشآزيرساخت هاي فر. 

 وم پرورش ، سيستجمعيت دامي بر حسب نوع دام، نوع محصول، سايز گله :)شامل زيرساخت هاي توليد كننده 

 شيوه نگهداري دام و همچنين توزيع جغرافيايي سيستم هاي محتلف پرورشي و ...(

 هن، ه، راه آجادامي )دمسير اصلي ورود دام و محصوالت  :ملفروش )شاهاي خريد و زيرساخت حمل و نقل و بازار

هاي دام و بازار، يلف دامتوزيع جغرافيايي مناطق اصلي مصرف كننده محصوالت مخت ،مسير هوايي، رودخانه و ...(

، الت داميه محصومحصوالت دامي داخل كشور، مسيرهاي انتقال دام از مناطق پرورشي به مناطق مصرف كنند

 (صادرات واردات و

ر دام و ش و بازار پرورافراد مختلف دخيل در امبايست حاوي گزارشات و تفاسيري در خصوص لذكر ميضمناً الگوي فوق ا

 اشد.ين امر باخيل در افراد د آموزشو  تحصيالتلويت هاي فرهنگي، و، ا، انگيزه هاو همچنين اقداماتمحصوالت دامي 

درگير  عمده هايها و سازمانو محصوالت دامي، افراد دخيل در امر تجارت، گروهراه هاي اصلي تجارت دام  ،چنين تحليلي

كه بهتر است با  مشخص مي نمايد امحل آنها راصلي و  مصرف كنندگانوري و تجارت و همچنين آدر توليدات دامي، فر
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يايي مرتبط مانند چراگاه هاي استفاده از نقشه، مراكز اصلي توليد و مصرف محصول مورد نظر و همچنين ديگر مناطق جغراف

صورت ه ها و مراكز تجاري به همراه مسيرهاي اصلي حمل و نقل محصول و ... بفصلي، مسيرهاي حمل و نقل و كوچ دام

 .گرافيکي نمايش داده شوند

 ارزش زنجیره در مهم درگیر هايسازمان و افراد، مسیرهاي اصلي شناسايي -2-2-2-1-2

 صيهتو دام، ارزش زنجيره در موجود هايسازمان و هاگروه، افراد، مسيرها ترينمهم شناسايي براي ،در اين قسمت     

 :شوند مشخص زير موارد امکان صورت در شودمي

 ؛كنندمي استفاده زنجيره يک در مختلف از مسيرهاي كه دام توليدكنندگان تعداد *

 ؛شودجا ميجابه زنجيره مختلف مسيرهاي در كه محصولي حجم *

 .شودجا ميجابه زنجيره مختلف مسيرهاي در كه وليپ مقدار* 

در  ورا نشان داد  دامي ارزش زنجيره يک مختلف هايشاخه اهميت گوناگون، هايتوان از ديدگاهدر اين راستا مي

 رد بيشتري تجزئيا ارد كهددانستن اين نکته اهميت  .نمود بيان زنجيره را كل از متفاوتي قسمت هاي نمودارهاي مختلف،

 املهبا هم مع مستقيماً  كه كنندگانيمصرف و توليدكنندگان. گنجندنمي نمودارها در كه دارد وجود ارزش هايزنجيره

هاي عرضه زنجيره .مي باشند متفاوت هستند، درگير ملي فروشانهخرد-بازرگانان زنجيره در كه كه افرادي با، كنندمي

 (اروستاه داخل در مثالعنوان به ) محلي و كوچک هايمقياس در زيادمال احتبه  كنندهمصرف به مستقيم از توليدكننده

 هستند. متمركز

 ا نيز مانندهره ارزش ر زنجيدصورت توصيفي، تغييرات مهم فصلي ه بايد توجه داشت در اين قسمت با استفاده از تقويم يا ب

 اده شوند.نمايش د بايستمي و ...فصول زايمان  ها،ماي فصلي، دوره هاي كوچروي دانمايشگاه هتغييرات متأثر از برگزاري 

 جريان حجم واسطه به. هستند اهميت هم مرتبط و داراي ريسک، با مديريت و ارزيابي منظر از مختلف اطالعات اين همه

 مختلف اطنق در كه است ساير كساني و توليدكنندگان تعداد تأثير تحت ،خطر ها، ميزانزنجيره جغرافيايي حيطه و محصول

 نشان مستقيم طور به شوند،مي گرفته كار به مختلف زنجيره نقاط در كه كاالهايي پولي ارزش. تعامل دارند يکديگر با
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 طراحي اين موضوع هنگام بنابراين و خطراتي هستند در معرض چه مختلف هايزنجيره در بردارانبهرهسرمايه  كه دهدمي

 قابل مالحظه و با اهميت مي باشند.  ها،يا اصالح زنجيره رراتاز جمله اعمال مق خطر كاهش اقدامات

 زنجیره اين دخیل در كلیدي هايسازمان و هاگروه، دايره عملكرد افراد توان و سودمندي، ارزيابي -3-2-2-1-2

 يابر بودجه تأمين طريق از توانندمي كه است زنجيره اين اصلي هايسازمان و هاگروه، افراد شناسايي ،قدم اولين     

 زجملهاخود  ا داممرتبط ب فعاليت رايب خروجي و ورودي بازارهاي در رابطه با بايد افراد با اين .سود ببرند دامي هايفعاليت

 بايد امکان صورت در. صورت گيردمصاحبه  فعاليت ها، تنظيم اين و تقاضا، عرضه هاي حوزهمحدوديت و هافرصت

و نيز  كيفي و كمي انداردهاياست تعيين، قيمت تعيين براي قدرت نظر از سازمان اي گروه، فرد هر اهميت مورد در اطالعاتي

 سازماني هايودجهب توسعه در استفاده ها برايآناليز داده و آوريجمع .شود فراهم جديد بازارهاي دستيابي به جستجو و ازنظر

 :دكار گرفته شوه ب زير شرح به تواندمي زنجيره طول در مختلف افراد براي

 ؛آنها مهم هايخروجي و هاورودي، مردم از گروه هر سودآوري بررسي براي -الف

 ديگران؛ به نسبت بيشتر( سهام) قدرت يافراد دارا جهت شناسايي زنجيره، كل در سود سهم براي بررسي -ب

 را دريافتي و شده پرداخت يهاقيمت كنند، صرفاًمي بررسي زنجيره سراسر در را بازاريابي حاشيه كه گرانتحليل از بسياري

 چنين اب با احتياط ارزش زنجيره آناليز كه شودمي توصيه. گيرندنمي نظر در را كار انجام هايهزينه و گيرندمي نظر در

يشتري بتالش  ،زنجيره از قسمت هر در هاهزينه ساختار مورد در بيشتر جزئيات آوريجمع جهت و كرده برخورد هاييحاشيه

 .صورت گيرد

 انتظارات مورد در اطالعات خروجي و همچنين انتقال هارائ و ورودي گرفتن نظر از زنجيره عمومي بازده براي بررسي -ج

 زنجيره. فرآوري موجود در و توليدي هاياز بخش كنندگانمصرف

 12دولتي زنجیره مديريت -1-3-2-2-1-2

 برخوردار اهميت بسيار زيادي از خطر كاهش هايتراتژياس انتخاب هنگام در ارزش هايزنجيره اداره چگونگي درک     

 و فرآيند محصول، روزرسانيبه آن زنجيره از طريق چگونگي توسعه كنندهتعيين ارزش، زنجيره يک مديريت است؛ زيرا

                                                           
12 Governance of the chain 
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 دام ارزش هايزنجيره سراسر در بخش خصوصي باشد. مقرراتجديد مي كامالً زنجيره يک به تغيير از طريق يا آن عملکرد

 خصوصي بخش در اجرايي هايمکانيسم. دارد دام فرآوري و توليد استانداردهاي توسعه تعيين در را مهمي فزاينده و نقش

 و ترسالم محصوالت غذايي براي تقاضا به توجه با ويژهبه امر اين. شونداعمال مي قيمت محصوالت بوده و توسط قدرتمند

 مداخالت در ريزيبرنامه هنگام. است مهم بسيار ،اندرفاهي دام پرورش يافته هايبهبا لحاظ جن كه هاييدام براي همچنين

 از خوب درک بنابراين،. شود گرفته نظر در بايد حيوانات سالمت بهبود در خصوصي بخش نقش ادارات دولتي، سطح

 را هازنجيره اين در اصلي هايازمانس و افراد تا دهدمي را امکان اين دولتي هايسازمان به دام، بخش هايزنجيره مديريت

 استانداردهاي و هادر شيوه درگير تغيير را هااين افراد و سازمان اي تدوين كنند كهگونهبه را هااستراتژي و كرده شناسايي

 و مداخالت پذيرش احتمال مورد در را و مديريت دولتي زنجيره ها اطالعاتي 13سودآوري ارزيابي .كند حيوانات بهداشتي

 كاهش استراتژي هرگونه اجتماعي مقبوليت اثربخشي و از اطمينان دهند كه جهتبه ما ارائه مي بيماري نسبت به هاواكنش

 .اهميت دارد خطر

 .است شده آورده 3ره شما پيوست در شود، گرفته نظر در ارزش زنجيره تحليل و شرح در بايد كه از مواردي ليستي چک

 تفاده از زنجیره ارزش هاشناسايي نقاط پرخطر با اس -3-2-1-2

يم. يشناسايي نماها در زنجيره ارزش را (14تجمع خطر )نقاط پرخطرنقاط ترين ست كه مهما هدف ما اين ،در اين قسمت     

باشد؛ لذا در هر عوامل خطر مختلف ميها، متأثر از كه احتمال انتقال ويروس در هر نقطه از زنجيره ارزشبديهي است 

 االت ذيل مطرح شوند:ؤسبايست ميها( ها )گرهارزش مرحله از زنجيره

  آن چيست؟( ؟ منبعچه طريقي؟ )اگر پاسخ مثبت است، از وجود دارداينجا  بهويروس امکان ورود آيا 

  ؟وجود دارداينجا در ويروس  يامکان بقاآيا 

  ؟ )مراقبت(وجود دارداينجا در ويروس امکان شناسايي آيا 

 گونه؟(ز اينجا وجود دارد؟ )اگر پاسخ مثبت است، از چه طريقي؟ چآيا امکان انتشار ويروس ا 

                                                           
13 Profitability 
14 risk hotspots 
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  ات ين اقدامو همچن به خصوصيات بيولوژيکي محصول تحت تأثير قرار دهد؟چه چيزي مي تواند خطر بيماري را

ي يل بررسذبايست موارد يملذا  د، توجه شود.ند ورود، مواجهه و انتشار ويروس را متأثر سازنپرخطري كه مي توان

 شوند:

 ؛محصول و احتمال بالقوه آنها در انتشار در زنجيره مقدار دام/ حجم/ -

د فراوان ها يا تعدانجيرهزطور غيرمستقيم روي ديگر ه ها بمناطق اختالط يا نقاط تماس حداكثري، چراكه اين گره -

  ؛اثر مي گذارند بردارانبهره

 گر انواعي يا ديمحصوالت فرعشود )براي مثال، يهاي ارزش مرتبط مكه زنجيره ارزش با ديگر زنجيره ييجا -

 ؛بازارها(

يا اينکه اقدامات  اندهفته شدكارگره در اينجا ب براي كاهش خطر بيماري توجه به اينکه آيا اقدامات كنترلي از قبل -

 اند؟امنيت زيستي و بهداشتي در نظر گرفته نشده

 ره چيست؟(.گگيرد )پيامدهاي بروز بيماري در هر جتماعي هر گره بايد مورد توجه قرار ا-اهميت اقتصادي -

يماري بقاط خطر ترين نهاي مثبت و منفي، مهمو با مشخص نمودن پاسخ در اين راستا مي توان از جدول ذيل كمک گرفت

 ها مشخص شوند.بايست بر روي زنجيره ارزش. اين نقاط ميرا شناسايي نمود
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  مؤلفه هاي خطر 

مقدار يا  گره زنجيره ارزش

 حجم زياد؟

اختالط/تماس/ارتباط با 

 هاي ارزش؟ديگر زنجيره

اقدام كنترلي قبلي جهت 

 كاهش خطر بيماري؟

-اهميت اقتصادي

 اجتماعي؟

موارد 

 ديگر:

براي مثال: 

 كشتارگاه صنعتي

     

      بازار

      مزرعه

…      

 

دارند،  راييواگ يا همگرايي زنجيره نچندي كه مناطقي يافتن از آن، ترمهم و هازنجيره پيچيدگي گرفتن نظر در اين راستا در

 تعداد تنگرف نظر در نينهمچ. هستند عفونت پخش و تقويت احتمالي نقاط اينها زيرا از اهميت خاصي برخوردار مي باشد؛

 شتربي خطر از يحاك احتماالً  تر،بيش دارچراكه تعداد و مق. است مفيد ارزش زنجيره مختلف نقاط در هامکان و هاگروه يا افراد

 و نيز يماريب خطر به موضوع توجه با .كندمي دشوارتر كاهشي بيماري را اعمال مقررات و انجام مراقبت بيماري و بوده

هميت اتوسط خودشان  هاهگرو تنظيم و اداره چگونگي و هامکان و افراد ساماندهي بررسي چگونگي، خطر كاهش مداخالت

. تكند مهم اس ايجاد فصلي خطر الگوهاي است ممکن كه عاملي هر مورد در فصلي تغييرات در نظر گرفتن همچنين .دارد

 نواعا براي بيشتر تقاضاي، هاجشنواره ويژه بازارهاي كه باشند فصلي تغييرات معرض در است ممکن ارزش هايزنجيره خود

 .هايي از تغييرات فصلي هستندمثال ،غيره و محصوالت خاصي از
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 15ارزيابي خطر مقدماتي -4-2-1-2

در . رسدمي يل به انجامذكه نقاط پرخطر اصلي زنجيره ارزش مشخص شد، ارزيابي خطر مقدماتي در قالب جدول  وقتي     

 .باشدمي از تحليل زنجيره ارزش به ارزيابي خطر بيماري ي گذرمرحله، قسمتواقع اين 

بايست مد نظر هاي خطر بيماري در خصوص نقاط پرخطر بيماري ميتمامي مؤلفه "عوامل مؤثر بر خطر بيماري"در ستون 

ويژه رفتارهاي پرخطري كه بر روي خطر بروز بيماري ها بهقرار گيرند و توصيف اطالعات مرتبط در خصوص زنجيره ارزش

كنترلي در واردات نيز توجه نمود. مثالً وضع قوانين  16بايست به عوامل حاكميتيباشند ارائه گردد. همچنين ميمؤثر مي

 "برآورد خطر"محصوالت و كيفيت اجراي اين قوانين مي تواند بر روي خطر ورود بيماري به كشور مؤثر باشد. در ستون 

يک ارزيابي خطر مقدماتي بر اساس مستندات درج شده در ستون سوم )عوامل مؤثر بر خطر بيماري( به شکل كيفي ارائه 

ويژه مواردي كه ضرورت دارد مورد ايست هرگونه داده/اطالعات مهم در برآورد خطر، بهبگردد و در ستون آخر نيز ميمي

 پايش و يا مطالعه قرار گيرد، بيان گردد.

چه  ه سؤاالتان، بدر توصيف خطر بيماري مي بايست تا جاي ممکن به طور ويژه و اختصاصي عمل نمود و در اين مي

تندات دارک و مسمبايست براساس ه خوبي پاسخ داد و برآورد خطر نيز ميكسي؟ چه چيزي؟ كجا؟ چه زماني؟ و چگونه؟ ب

و  مال وقوعر احتبدر دسترس و به شکل طبقه بندي شده و كيفي و همچنين با عنايت به اينکه خطر بيماري مشتمل 

احتمال وقوع داد ) سبتها برآورد متفاوتي را نپيامدهاي مربوطه مي باشد، انجام شود و مي توان به هركدام از اين بخش

 زياد، متوسط و كم، در كنار پيامدهاي زياد، متوسط و كم(.

 

 

 

                                                           
15 preliminary risk assessment 

16 governance factors 
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نوع حامل مشاركت  موضوع مرتبط با خطر

 كننده در انتقال ويروس

عوامل مؤثر بر 

 خطر بيماري

برآورد خطر )زياد، 

 متوسط، كم(

االت باقيمانده/نظرات ؤس

 و پيشنهادات

ورود ويروس تب برفکي به 

 كشور/منطقه

    حيوانات زنده

 محصوالت دامي

 ناقلين غيرزنده

 موارد ديگر

هاي محلي با مواجهه دام

 ويروس تب برفکي

    حيوانات زنده

 محصوالت دامي

 ناقلين غيرزنده

 موارد ديگر

انتشار ويروس تب برفکي 

 در منطقه

    حيوانات زنده

 محصوالت دامي

 رزندهناقلين غي

 موارد ديگر

انتشار ويروس تب برفکي 

 به ديگر مناطق/كشورها

    حيوانات زنده

 محصوالت دامي

 ناقلين غيرزنده

 موارد ديگر

 

 بيشتر اينکه فرض با. باشندمي ارزش هايزنجيره از خارج كه شودمي انجام افرادي توسط اغلب مقدماتي خطر ارزيابي

مثبت  پيامدهاي از بسياري هابيماري كنترل و كنندمي ايجاد توجهي خارجي قابل پيامدهاي منفي مسري، يهابيماري



46 
 

 مجبور دولت اغلب زيرا حساس باشد، بيماري كنترل در بازار موفقيت عدم موضوع به بايد دولت به همراه دارد، را بيروني

 و پيامدهاي بيماري رساندن حداقل به در ها مجبورنددولت نبنابراي كند؛ جبران را بيماري از ناشي هايزيان شودمي

توجه  بايد، كنندمي ارزيابي را خطر كه "خارج از زنجيره افراد" موفقيت، به دستيابي براي. باشند داشته نقش آن گسترش

 كاهش براي نهاديپيش تغييرات مجري همچنين و توليد درگير نبوده ارزش مستقيماً در زنجيره خود آنها كه داشته باشند

بايد  ارزيابي موفقيت، شانا بهبود براي بنابراين .هاي اين تغييرات نيستندهزينه بيماري و همچنين متحمل شونده خطرات

 را آنها كه مکانيسمي هرگونه از قيمتي بايد هر به و شوند آگاه و درگير ،ارزش زنجيره افراد انجام شده و مشورتي صورته ب

 .شود اجتناب ،سازدمي هبيگان اين روند از

 17سیر خطرخط  -5-2-1-2

ر كه ب ترين آنهااز مهمركدام بايست براي هباشد كه مي داشته تواند وجودمي متعددي پرخطر نقاط ،ارزش هر زنجيره در     

 گردد كه نقطهمي ادآورييدر اينجا خط سير مربوطه را ترسيم نمود. ، اساس ارزيابي خطر مقدماتي مدنظر قرار مي گيرند

اشد )مانند پرخطر ب ا عمليتواند يک اقدام تواند يک مکان باشد )مانند بازار خريد و فروش دام(، و هم ميپرخطر هم مي

 .(غيررسمي مرزي بين و تجارت هاچراي مخلوط دام

ت ميدليل اه مچنينهبايست در خصوص نقاط پرخطر مهم در زنجيره ارزشها، توصيفي كلي و مختصر و قبل از هرچيز مي

اخواسته پيامد ن وند تاشخط سير اتفاقات و مراحلي كه الزم است طي  با كمک جدول ذيل، بايستسپا ميآنها بيان شود. 

 پيوندد، بيان گردد.به وقوع ب (FMD ويروس گسترش يا ورود مثال عنوان )به پرخطر مذكور هريک از نقاطمربوط به 

 توصيف پيامد ناخواسته و اهميت آن:

مختلف  مراحل -1

 خط سير خطر

ي مؤثر عوامل احتمال-2

 بر خطر )عوامل خطر(

. اطالعات مرتبط 3

 هاي موردنياز()داده

سطح احتمال -4

 )تخمين كيفي(

ها/اقداماتي كه عاليتف -5

توانند موجب كاهش خطر مي

 شوند

1     

                                                           
17 risk pathway 



47 
 

2     

3     

4     

...     

صوص ينکه ارزيابي در خبراي مثال، ا) وضوح تعيين شده باشده ب استهناخو پيامد بايستدر راستاي تکميل جدول فوق مي

 دقت شود. بايست تا جاي ممکن به جزئياتشود( و همچنين ميانجام مي انتشار آن يا FMD ويروس ورود خطر

 :مد نظر قرار گيرندزير بايست موارد براي هر مرحله در ترسيم خط سير مي

ين ا ؛دهند خر اتفاقاتي اي شده طي( مراحل) شرايط يک سري بيفتد بايستي اتفاق استهستون اول: براي اينکه پيامد ناخو

 .شوندفهرست بايست ميشرايط و اتفاقات 

 .شوندعوامل خطر مؤثر بر احتمال رخ دادن آن مرحله مشخص ستون دوم: 

 خط سير از همرحل هر وقوع حتمالا ارزيابي براي ود(هاي الزم )غير موجداده و موجود هايداده بهبايست ميستون سوم: 

 .شودتوجه  خطر

ير زه در ، كباال-متوسط-كم-كم ربسيا كيفي هايمقياس با استفاده از) گردد ثبت داده رخ مرحله وقوع ستون چهارم: احتمال

 (.تعاريف مربوط به آنها آمده است

 .شوندر مشخص خط سير خطهر مرحله از در  ،در صورت وجودگزينه هاي كاهش خطر ستون پنجم: 

ار قررزيابي ا مورد يرسخط ، با استفاده از مراحل ذيل خطر كلي گرديدكامل  و جدول شد خطر توضيح داده خط سيروقتي 

 :گيردمي

. يابديمزياد اختصاص -متوسط-مك-كم هاي بسيارگزينه استفاده از مسير با كلي احتمال سطحي از تخمين براي -1

 :گرفته شوند نظر دربايست زير مي مورد دو هر كار، اين انجام براي
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كلي( )اين احتمال  است؟ چقدر )كلي( هپيامد ناخواست وقوع احتمال ،خط سير در موجود مراحل تمام كردن طي با -الف

 .(فوق جدول در 4 ستون) است مرحله هردر  احتماالت )ضرب كردن( حاصل

  ؟است معمول چقدر خط سير اين -ب

 ؟كندمي توصيف د،ندهمي رخ كشور در مرتب طوربه كه را ياتفاقات خط سيراين  آيا -ج

 مختلف وهايسناري ؟داند باشترين پيامدها يا اثرات ناشي از رخداد پديده ناخواسته چه مي تومحتمل ؛شود ارزيابي -2

 از ردمو دو يا کي مختصراً . گرفته شوند در نظر منتج شوند ناخواستهپديده  دادكه ممکن است در اثر رخ

( باال - متوسط – كم - كم بسيار) كيفي نمره، يک هر عواقب براي وشده  داده شرح سناريوها ترينلمحتم

 .داده شود اختصاص

 18ارزيابي گزينه ها -6-2-1-2

 وجود دارد 20خطر  مديريت يهاياستراتژ ارتقاء و 19خطر بر مبتني استراتژيک برنامه روي ياژهيو در اين قسمت تمركز     

 گيرند.شده بودند، مورد توجه و بررسي بيشتر قرار مي مشخص قبالً كه 21خطر كاهش يهانهيگز و

 بايست مد نظر قرار گيرند:، موارد ذيل ميتعريف شده قبلي خطر كاهشاقدامات  از يک هر براي

ن اي براي. دنده هشكا را خطر دنتوانيم كهاند شدهمشخص  اقداماتيشده،  خط سير تدوين از مرحله هر براي -1

 بايست موارد ذيل مد نظر قرار گيرند:مي خطر جهت كاهش هاتيفعال /اقدامات

 تأثير ستند؟ه درگير بردارانبهره از كدام گروه ؟دهديم قرار تأثير تحت را FMD خطر چگونه پيشنهادي اقدام آن -الف

FMD (1جدول) دارد؟ ردارانببهرهبر آن  فيمن تأثير كنترلي آن اقدام آيا است؟ چگونه (بردارانبهرهها )آن روي بر 

 

 آنها تأثيرات و خطر كاهش يهانهيگز: 1جدول

                                                           
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:

منفي اقدامات  ريتأث

كنترلي بر 

**بردارانبهره  

 بر FMD  تأثير

 **بردارانبهره

 بردارانبهره

 درگير

 بر اقدامات تأثير

  به ابتال خطر

FMD 

 كه ييهاتيفعال/اقدامات

 *دهند كاهش را خطر دنتوانيم

مراحل خط 

 *خطر سير

     1 

     2 

     … 
 

ر د كه باشند مواردي ملشا بايد "دهند كاهش را خطر تواننديم كه ييهاتيفعال/اقدامات" و "خط سير خطر مراحل" *

 نظر گرفت.در  دموار اين براي توانيمنيز  را اضافي تيفعال /اقدام مراحل قبلي اشاره شده اند؛ البته هر

 زياد / متوسط / كم / خيلي كم **

 (2)جدول است؟ پذيرامکان چقدر بردارانبهرهي، اقتصادي و پذيرش توسط اتيعمل مشخص ازنظر فني، آن اقدام -ب

 (است؟ موجود كشور در الزم تجهيزات و تخصص آيا) فني ازنظر 

 (دارد؟ وجود سازيادهپي امکان غيره و ودموج كاركنان هوا، و آب جغرافيا، به توجه با آيا) عملياتي ازنظر 

 (است؟ شده يبين پيش آينده نيازهاي براي و است دسترس در در حال حاضر بودجه آيا) اقتصادي ازنظر 

 دارد دوجو ناهمخواني كنترلي اتاقدام تأثير و تب برفکي خسارات بين آيا) است؟ قبول قابل بردارانبهره توسط  

 بيشتر قرار گيرد بررسيشده است مي بايست مورد  ردوافوق  جدول در كه را آنچه) 

 استراتژيک ،برنامه22(RAP) كشور خطر ارزيابي در برنامه تحليل خطر و ارزش زنجيره ادغام مراحل بعدي براي -2

 مي بايست مورد توجه قرار گيرند و يک 23(OCP) كنترل بيماري كشور رسمي برنامه يا (RBSP) خطر بر مبتني

                                                           
22 Risk Assessment Plan 

23 Official Control Plan 
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گردد  نياز تدوين مورد منابع و آنها به دستيابي يهاچالش ي ضروري،هاتيفعالبه همراه  24اتيعملي برنامه     

 .(3)جدول

 خطر كاهش يهانهيگز پذيريامکان: 2جدول

 ييهاتيفعال/اقدامات

 را خطر توانديم كه

 دهد؟ كاهش

 بردارانبهرهپذيرش توسط  اقتصادي؟ عملياتي؟ فني؟

 خير، اگر خير/بلي

 نواقص

 ست؟چي

 خير، اگر خير/بلي

 نواقص

 چيست؟

 خير، اگر خير/بلي

 نواقص

 چيست؟

چگونه مي  خير، اگر خير/بلي

ا را تمکين آنه توان

 نمود؟ فراهم

         

         

         

 

  كشور RBSP/OCP در برنامه خطر تحليل و ارزش زنجيره ادغام براي ياتيعمل برنامه: 3جدول

مورد نياز منابع زمان تکميل فعاليت  فعاليت مورد نياز مسئول 

        

        

 

 هر ؟ديكنيم براي اجرا توصيه را اقدامات كدام ،(2 و 1 جداول)شده  انجامي هانهيگز ارزشيابي بر اساسدر نهايت،  -3

رائه ااين قسمت و توضيحات مربوطه در  شوند انتخابتوانند ند، ميسته مناسب نظر به كه را اقداماتي تعداد از

 .دشو مشخص بايد د،ندار هايي وجودهيتوص چنين ارائه براي كافي اطالعات اگر گردند و

                                                           
24 action plan 
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 ايرانتب برفكي در خطر  آنالیزبخش دوم:  -3-1-2

دين دام به خطر ميا روي آناليز سال يکدليل خطر بسيار باالي ميادين دام در انتشار بيماري، به مدت ه در مرحله اول ب     

زم از الين راستا داده هاي ( در انتشار بيماري كار خواهد شد و در اRisk Hotspotsن نقاط پر خطر )تريعنوان يکي از مهم

و ...  بردارانبهره صاحبه بامه ها، ها اخذ شده و با استفاده از ديگر منابع اطالعاتي مانند سازمان هاي مرتبط، اتحادياستان

زم جهت قدامات الايده و به انجام رسآناليز خطر تب برفکي مراحل  زنجيره ارزش ترسيم و ارزيابي خطر مقدماتي و بقيه

خطر نقاط پر ديگر كنترل بهينه بيماري در كشور در اين خصوص مشخص شده و به اجرا گذاشته خواهند شد و سپا به

ات موجود در تجربيو  مطالعات بر اساستب برفکي در ايران انجام آناليز خطر سير مراحل  انتشار بيماري پرداخته خواهد شد.

 .گرددبه شرح ذيل پيش بيني ميثر بر انتشار بيماري ؤخصوص عوامل مختلف م

  سال(يک ) مرحله اول -1

 آناليز خطر ميادين دام سنتي و صنعتي و تردد دام

 هاآناليز خطر پرواربندي

 (يک سال) مرحله دوم -2

 آناليز خطر مايه كوبي و ويزيت دامپزشکان و تلقيح مصنوعي

 هاي شيري  طر گاوداريآناليز خ

  (يک سال) مرحله سوم -3

 هاي عشايريآناليز خطر گله

 و ...هاي دام وري شير و كشتارگاهآآناليز خطر مراكز جمع

هاي ساليانه براي اقدام توسط ادارات كل دامپزشکي بالفاصله در دستورالعمل ،در صورت اجرا هاي هر مرحله از آناليزخروجي

هاي بين المللي مستندسازي و به سازمان RBSPگرفت و همچنين به عنوان بخشي از برنامه ها قرار خواهد استان

(OIE/EuFMD) .سرشماري ميادين دام كشور انجام خواهد  ،خطر در سال اول آناليز براي اجراي مرحله اول ارائه خواهد شد

 ت يک سال مورد مطالعه قرار خواهند گرفتدر مد مربوطهيادين دام كشور بر اساس پرسشنامه شد؛ بدين معني كه تمامي م
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را در هماهنگي با ساير  هاي الزمهاي دامي كليه مقدمات و امکانات و پشتيبانيدفتر بهداشت و مديريت بيماريو 

. زيابي خطر سازمان فراهم خواهد نمودخطر فوق براي تيم ار آناليززمان و ادارات كل براي اجرايي شدن اسهاي بخش

تواند شامل مکاتبات، فراهم كردن امکانات سفر، پشيتباني سخت افزاري و نرم افزاري براي اجراي بررسي ميمقدمات فوق 

ن است هزينه آ Questionnaire surveyصورت ه فوق خواهد بود. شايان ذكر است با توجه به نحوه اجراي مطالعه كه ب

انات موجود سازمان قابل انجام است در عوض بروندادهاي آن در مقايسه با ساير مطالعات بسيار ناچيز خواهد بود و با امک

 بسيار كاربردي و مفيد خواهند بود.

آوري هاي جمعه دادهبر پاي بعدي آناليز خطر بر طبق دستورالعمل حاضر وهاي فوق، مراحل پرسشنامه دادهوري آبعد از جمع

راحل بعدي مدر زشکي مان دامپهاي خطر سازآناليزنجام ساير خطر به عنوان پايه ارسيد و اين آناليز انجام خواهند شده به 

زمان سابرفکي  تبطر خ آناليزكشي بر مبناي آن نيز به عنوان بخش ديگري از خواهد بود و ارزيابي خطر كيفي و نقشه

 در آينده به اين دستورالعمل اضافه خواهد شد.كشور دامپزشکي 

 منابع  -2-1-4

1.  Radostits OM, Gay CC, Hinchcliff KW, Constable PD. Veterinary Medicine E-Book: A textbook of 

the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats: Elsevier Health Sciences; 2006.  

2.  James AD, Rushton J. The economics of foot and mouth disease. Revue scientifique et technique-

office international des epizooties. 2002;21(3): 637-41.  

3.  FAO-EuFMD-OIE. The Progressive Control Pathway for FMD control (PCP-FMD): 

Principles, Stage Descriptions and Standards. 2011. p. 24.  

4.  EuFMD. Foot-and-Mouth Disease Risk Analysis along the Value Chain. 2020.  

5.  Taylor KC. Environmental impacts of the foot and mouth disease outbreak in Great Britain in 2001: 

the use of risk analysis to manage the risks in the countryside. Rev Sci Tech. 2002;21(3): 797-813.  

6.  FAO. A Value Chain Approach to Animal Disease Risk Management. Food and Agriculture 

Organisation Animal Production and Health Series. 2011( 4.)  
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7.  Thrusfield M. Veterinary epidemiology. Fourth Edition ed. 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, 

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

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

Health; 2013.  

 .p 168. 1398 ;يونسيان م. شما الهي ح. ارزيابي ريسک انساني: هنر و علوم دانشگاهي .9

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

Animal Research. 2016;50(6): 1013-7.  
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 پیوست ها: چهارمبخش  -5-1-2

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

ست از فرآيندي براي تخمين احتمال رخداد يک پديده نامطلوب و پيامدهاي ناشي از آن ا عبارت 25آناليز يا تحليل خطر     

بالقوه و طبيعت اثرات آنها. اين فرآيند طبق تعريف  26، با در نظر گرفتن احتمال مواجهه با مخاطراتدر يک جمعيت معين

 Risk(، ارزيابي خطر )Hazard Identificationجزء شناسايي مخاطره ) 4( شامل OIEسازمان جهاني بهداشت دام )

Assessmentاطالع ،)( رساني خطرRisk Communication( و مديريت خطر ،)Risk Managementمي ).باشد 

 

 

 

 آناليز خطر ياجزا

 

 برنامه ريزي  -1-1-5-1-2

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

                                                           
25 Risk Analysis 
26 Hazard 
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 باشند؟چه جمعيتي از گاوهاي صنعتي و سنتي و در چه مکان هايي در معرض خطر مي 

 منبع ايجاد مخاطره چيست؟ 

 باشند؟ا مخاطره، موثر ميچه عواملي در ميزان اثرات نامطلوب حاصل از مواجهه ب 

 ارزيابي اطالعات موجود 2-1-5-1-1-2

 چرا براي تب برفکي الزم است ارزيابي خطر انجام شود؟ 

 آيا اين ارزيابي خطر قابل انجام است؟ 

 كند؟اين ارزيابي خطر چه اهدافي را دنبال مي 

 آيا اين ارزيابي خطر از نظر تحليل هزينه - ( فايدهCost-benefit Analysisسودمند مي )باشد؟ 

 در راستاي ت و ..صنعبخش خصوصي و  هايحجم منابع نيروي انساني، منابع مالي، حمايت هاي دولتي، همکاري .

 اجراي اين ارزيابي خطر چقدر است؟

  ب ر خصوص تدجام شده دست آمده از مطالعات قبلي انه از كليه اطالعات و دانش قبلي ب فهرستيدر اين قسمت

 گردد.ارائه مي برفکي تهيه و

 ارزيابي برنامه 2-1-5-1-1-3

، اجراي هاشها، انجام آزمايسازيبايست شامل اهداف، مدلاي براي اجراي ارزيابي خطر تهيه گردد كه ميبرنامه     

بع نيروي منا ود كه باشاي تهيه بايست برنامهبندي طرح باشد. در انتهاي اين مرحله ميهاي اپيدميولوژيکي و زمانارزيابي

 انساني و مالي در دسترس محقق، منطبق باشد.

 ايي مخاطره شناس  2-1-5-1-2

ي نامطلوب بيعت اثراتآميز و توصيفي از نوع و طبايست اطالعاتي در خصوص ماهيت عامل مخاطرهدر اين قسمت مي     

ز است ا واقع عبارت رد شناسايي خطر بيان ديگر، طور ذاتي توانايي ايجاد آنها را دارد، ارائه گردد. بهه آميز بكه عامل مخاطره

 نمايد:( و اهداف زير را دنبال ميAgentارزيابي كيفي عامل ايجاد كننده مخاطره )
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ا توجه ويژه ره آميز بل ايجادكننده مخاطره: تعيين مشخصات فيزيکي، شيميايي، و سم شناسي عامل مخاطارزيابي عام -الف

 پاتوژن  به انواع اثرات نامطلوب عامل

قرار  يمورد ارزياب سمت بايد از اين نظر كه چقدر قابل اعتماد هستند،هاي مورد استفاده در اين قداده :ها ارزيابي داده -ب

 يابد:هاي حاصله با اين موارد افزايش مياطمينان نسبت به داده گيرند.

 ( پايداريConsistency(: نتايج مشابه در مطالعات مختلف )بيش از يک م)طالعه 

 قدرت باالتر رابطه بين مواجهه و پيامد 

 پيروي منطق بيولوژيکي از رابطه حاصله 

 پاسخ شفاف بين مواجهه و پيامد - زووجود يک رابطه د 

 دار آماري بين آنهارابطه معني 

 وجود تقدم و تأخر رابطه مواجهه و پيامد 

 (Risk Assessment)ارزيابي خطر  2-1-5-1-3

ضرورت دارد نسبت به ارزيابي خطر ورود و انتشار ويروس تب برفکي به عنوان جزئي  ،بروز بيماري براي توصيف خطر     

اساسي از برنامه ملي مبارزه با اين بيماري اقدام گردد. هدف اين ارزيابي، ارائه توصيفي دقيق از مقدار خطر بروز بيماري در 

 Riskهاي مراقبت بر پايه خطر )ساز اجراي برنامهخصوص، زمينهدست آمده در اين ه منطقه مورد مطالعه بوده و اطالعات ب

Based Surveillance Programsباشد كه مراحل انجام آن در ذيل توضيح داده شده است.( مي 

 (Risk Communicationطر )خرساني اطالع  2-1-5-1-4

راري ارتباط با بدون برق انجام اين آناليز وورت پذيرد ص بردارانبهرهبايست با تعامل با تمامي كليه مراحل آناليز خطر مي     

اي صورت هريزي و توجه ويژبايست برنامهكارايي الزم را نخواهد داشت. لذا جهت برقراري اين ارتباط ميبرداران بهره

 پذيرد.

 (Risk Managementمديريت خطر ) 2-1-5-1-5
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ورود  ش احتماله منظور كاهبهاي علمي و عملي بايست توصيهمي ،دهبا توجه به نتايج حاصل از ارزيابي خطر انجام ش     

، نقل و راي مثالدد. ببيماري به مناطق پاک و همچنين كاهش انتشار ويروس در مناطق داراي سابقه بيماري ارائه گر

 ين نقل و انتقاالتكه ا نجاباشند. از آهاي مهم انتقال بيماري ميهاي خام دامي آلوده، از راهانتقاالت دام زنده و فرآورده

طر انتشار وند كه خيريت شنظر قرار گيرد كه اين نقل و انتقاالت چگونه مد اجتناب ناپذير هستند، اين موضوع بايد مد

 بيماري كاهش يابد.

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

هاي علمي و آماري براي رسيدن اطالعات از داده ست از يک فرآيند علمي و ابزاري براي استخراجا ارزيابي خطر عبارت     

را به عنوان برآوردي از خطر مرتبط با يک پديده يا فعاليت خاص قبول نمود. طبق تعريف سازمان  به مقداري كه بتوان آن

، "(Entry/Release Assessmentارزيابي ورود/انتشار بيماري )"جهاني بهداشت دام ارزيابي خطر شامل مراحل 

برآورد خطر "، و "(Consequence Assessmentارزيابي پيامد )"، "(Exposure Assessmentابي مواجهه )ارزي"

(Risk Estimation)" .مي باشد 

 (Entry/Release Assessmentارزيابي ورود/انتشار بیماري ) 2-1-5-2-1

ه جمعيت بب برفکي تام مبتال به دحتمال ورود ا"ال پاسخ داده شود كه ؤانتشار ويروس، بايد به اين س / در ارزيابي ورود     

يماري از بير ورود بي مسگيري جهت توصيف و ارزيا. لذا مي بايست درخت تصميم"دامي كشور و انتشار بيماري چقدر است؟

ز پيش حتماالت اافاده از گيري با استطريق واردات قانوني و غيرقانوني )قاچاق( دام زنده طراحي گردد. در اين درخت تصميم

 گردد.ن ميذكر تعييوق التعيين شده براي هر مرحله و تركيب مراحل مختلف باهم، احتمال نهايي ورود بيماري از طرق ف

هاي نيمه ساختاريافته حبهها و مصادست آمده از بازديد كانونه هاي بيماري و آمار بدر اين راستا، با توجه به رخداد كانون

(Semi-structured interviews احتماالت مختلف ،)امکان آلودگي يک مزرعه )ابتال در سطح واحد("ز جمله ا" ،

و  "الينيعالئم ب ر بدونامکان عدم تشخيص دام بيما"، "امکان آلودگي يک رأس دام در يک مزرعه )ابتال در سطح دام("

 شوند.تخمين زده مي "امکان ورود بيماري به استان هاي پاک، از طريق نقل و انتقاالت دامي"

 (Exposure assessmentارزيابي مواجهه ) 2-1-5-2-2
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نتشار ويروس( ا / ورود به ارزيابيشدت، مدت و تکرار مواجهه اهميت دارد و به شيوه فوق الذكر )مشا ،در ارزيابي مواجهه     

روس تب حمله وي ضر معراحتمال اينکه گاو حساس موجود در جمعيت دامي كشور د"ال پاسخ داده شود كه ؤبايد به اين س

 ."برفکي قرار گيرد چقدر است؟

ي نقل و ص مسيرهار خصوددر اين راستا با توجه به مطالعات اپيدميولوژيک صورت گرفته و بررسي هاي انجام شده قبلي 

و ...  سيناسيونکي، واكبهداشتي در حين ارائه خدمات دامپزش –انتقال دام و همچنين وضعيت رعايت اصول قرنطينه اي 

واجهه مامکان  "و  "هاهاي فصلي دامجاييهامکان مواجهه دام حساس با ويروس از طريق جاب"تماالت مختلف از جمله اح

 شود. تخمين زده مي "دام حساس با ويروس از طريق ابزار و وسايل خدمات دامپزشکي

 (Consequence Assessmentارزيابي پیامد ) 2-1-5-2-3

کي قرار اراكلينيباليني و پ ي بيماري مورد بازديد قرار گرفته و موارد مشکوک مورد معاينههاكانون ،در اين مرحله     

گردند. اسبه ميهاي بيمار محگيرند. خسارات اقتصادي مستقيم بيماري بر اساس بروز تلفات و كشتار اضطراري داممي

 گردند:ميخسارات اقتصادي كلي ناشي از تب برفکي با استفاده از فرمول ذيل برآورد 

 ده(. كشتار ش عداد دامت +تعداد دام معدوم شده  +ميانگين نرخ مرگ و مير )تعداد تلفات  ×ميانگين قيمت دام زنده 

 (Risk Estimationبرآورد خطر ) 2-1-5-2-4

د( براي تخمين يامابي پواجهه و ارزيمانتشار بيماري، ارزيابي  / در اين مرحله، تجميع نتايج سه مرحله قبل )ارزيابي ورود     

 رسد. خروجي برآورد خطر شامل موارد ذيل خواهد بود:خطر كلي ناشي از بيماري به انجام مي

 از بيماري  رات ناشيير خساتخمين تعداد مزرعه و تعداد دام و صاحبان دامي كه احتمال دارد به درجات مختلف درگ

 شوند.

 هاي فوق الذكرها در تخمينارائه مقادير عدم قطعيت 

 هاي مدلنمايش انحرافات در تمامي ورودي 
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 ر خروجي دنحرافات يجاد اابندي متغيرهاي وارده از نظر مقدار مشاركت هركدام در آناليز حساسيت به منظور طبقه

 برآورد خطر

 هاي مدلتگي و همبستگي بين وروديآناليز وابس 

 (Uncertainty Analysisآنالیز عدم قطعیت ) 2-1-5-2-5

مل عه كارانه گويند. ما معموالً محافظنيز مي "فاصله عدم قطعيت"يا  "محدوده عدم قطعيت"، "دامنه قطعيت"به آن      

نقطه، يک  جاي يکه بهايت اي ما از خطر معموالً خيلي سختگيرانه است. به منظور اينکه در نكنيم و برآوردهاي نقطهمي

اطمينان براي  هزارائه يک با كنيم. هدف از اين كار،يت استفاده ميفاصله اطمينان از خطر ارائه نماييم، از آناليز حساس

 ريسک، با يک درصدي از احتمال است.

 

 

 

 ارزش زنجیره آنالیز و توصیف لیست : چک3پیوست شماره  -3-5-1-2

 شود((( گرفته نظر در ارزش زنجيره آناليز و توصيف در بايد كه مواردي ليست )))چک

 همان به معکوس نيز روند، البته. گرددمي بر طرف عقب به و شودمي شروع التمحصو / كنندگانمصرف از ليست اين

 .مفيد مي باشد اندازه

 ؛شوندمي توليد نظر مورد منطقه در كه مختلف دامي محصوالت كليه *

 ؛نظر مورد منطقه به شده وارد محصوالت *

 ؛(هاي بزرگفروشيعمده با تمركز) اصلي بازارهاي* 

 ؛وريآرهاي فزيرساخت *

 ؛(مناطق، محصوالت انواع) توليد هايزيرساخت* 

 (هايورود تأمين زنجيره، خوراک دام، پرورشي هايگله) ورودي هاينهاده هايزيرساخت* 
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ه و وير كشيده شدارزش به تص هاينجيرهز در موجود هاي مختلفسازمان يا افراد عناصر، بين ارتباط با ترسيم نمودارهايي،

 شوند.داده مي نشان شبکه هاي مختلفقسمت موقعيت هايي،يم نقشههمچنين با ترس

 قاضات مورد روستايي و پيراموني، شهري كنندگانمصرف توسط كاالها كدام -( شهرها، بزرگ هايشهرک) مصرف مراكز* 

 گيرند؟مي قرار

 (گيردانجام مي نظر ردمو منطقه از / به صادرات / واردات كه هاييمکان ازجمله) فرآوري و بازاريابي مراكز* 

 (غيره بزرگ و مزارع موقعيت) توليدي مناطق -

 (موردنظر منطقه از خارج و داخل در) ورودي منابع -

 .است نياز مورد ارزش زنجيره اوليه توضيحات در اطالعات از مختلفي هايدسته

 تولید فرايند

 هاورودي *

 :منبع - 

 (توليدكنندگان دسترسي ازنظر جغرافيايي موقعيت) كجا؟ -

  باشد رسمي يا غيررسمي صورتبه كننده عرضه و توليدكننده قرارداد كسي؟ خواه چه -

 (تمکين و معامالت هزينه) -

 (شرايطي چه با اعتبار، اعتبار، نقد پول) چگونه؟ -

 قيمت -

 فصلي بودن -

 تغيير/زمان -

 توليد *

 (هااولويت و كيفيت، نبود فصلي و كميت، قيمت، تقاضا به توجه با) محصوالت -

 هزينه ساختار -

 وري بهره -

 (دولت سياست) پشتيباني / يارانه -

 دامپزشکي خدمات و ورودي -

 بازاريابي مسيرهاي* 

 بازارها از بردارينقشه -

 مربوطه شبکه و بازرگانان به مربوط اطالعات -

 قيمت -
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 پردازش *

 كشتار هايمکان از بردارينقشه -

 * مصرف

 هافروشيخرده از بردارينقشه -

 قيمت -

 روال، مقررات، حاكميت( باشد استان از خارج است ممکن) توليد براي( بازارنهايي) مقصد -

 روال، مقررات، حاكميت

 27روال، مقررات، مديريت دولتي

 انجام ايبر كننده بسركو / انگيزه كند؟مي اعمال را آنها كسي چه كند؟مي تعيين را قوانين كسي چه) هاروال / رفتارها *

 (كند؟مديريت مي كسي چه چيست؟ آنها

 منيتا" رفتارهاي و "خطرناک" يرفتارها دنبال به بايد اختصاصاً اينجا در شود؟مي انجام چگونه كارها، مثال براي -

 رد مختلف نابعم واناتحي آيا كنند؟مي برقرار غيرمستقيم يا مستقيم ارتباط دام با مزارع به كنندگان مراجعه آيا. بود "زيستي

 از مخوراک دا انكنندگ تأمين آيا كنند؟مي ضدعفوني و تميز را خود نقليه وسايل بازرگانان آيا شوند؟با هم مخلوط مي بازارها

 كنند؟مي بازديد توليدي مختلف هايبخش مزارع

 28محلي میداني شرايط

 ست؟ا مناسب( سال مختلف هايزمان در) ويروس بقاي ايبر دما آيا است؟ موجود بازارها در شستشو چه تجهيزاتي براي*

 

 

 

 

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

، ي همسايهر و كشورهاهاي كنترل بيماري بسته به شرايط مختلف از جمله الگوي رخداد بيماري در كشواستراتژي     

از انجام  باشند. هدفت ميمتفاومقدار واكسن و ساير منابع در دسترس و ... ،يماريعامل ب يهايژگيوگستردگي طغيان ها، 

تعيين  از طريق يماريمراقبت عالوه بر بررسي حضور و يا شيوع بيماري در يک منطقه خاص، حركت در راستاي كنترل ب

ا كمک بيات وحش در ح گستره طغيان در اسرع وقت، شناسايي واحدهاي آلوده در اطراف كانون، شناسايي مخازن آلودگي

ور ن به منظول زماصورت مداوم و در طه هاي مراقبت بسازي و تحليل دادهآوري، خالصهجمع سازمان هاي مربوطه، و

 باشد.ارزيابي اقدامات كنترلي مي

يک  المتيشود كه هدف آن مشخص كردن شرايط سهاي منظمي اطالق ميبه مجموعه اقدامات و فعاليت ؛مراقبت

هاي كليدي ز نقشهاي مراقبتي يکي اک منطقه است. برنامهجمعيت خاص در جهت تشخيص سريع و كنترل بيماري در ي

يک  ،هاي مليها و برنامهلهاي مراقبتي در دستورالعمباشد. لذا توجه به برنامههاي دامپزشکي در تمام كشورها ميسرويا

زا شامل اين اج هست كامختلف نياز  يباشد. در راستاي اجراي برنامه مراقبت يک همبستگي كلي بين اجزاجزء اساسي مي

 باشد.پرورش دهندگان، بخش دولتي و خصوصي مي

 :باشد يم ليذ هدف 3 شامل مراقبت برنامهاصلي  اهداف 
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 هايماريب هنگام زود صيتشخ  

 عيسر اخطار  (Early warning) 

 ( يماريب از يعار)  يماريب زون منطقه فيتعر 

ماري براي شامل تشخيص سريع بيتواند ميكشور رويکردها هر  تي مختلف بر اساس شرايط بيماريهاي مراقببرنامهدر 

راه در  هايجاد يک نقش ماري،اولين بار، تعيين شيوع و گستردگي بيماري در يک منطقه، پاسخ سريع و به موقع به رخداد بي

 هاي انجام شده باشد.ثيرگذاري برنامهأارزيابي ت مسير كنترل بيماري و

اطق اولويت كدام من ري خاصها در اولويت است و در آن بيمابايد مشخص شود كدام بيماريابتدا  ،در برنامه هاي مراقبتي

نيز  هاي مختلفهاي بخشو مسئوليت بندي آن بايستي تعريف شده باشدبيشتري دارند و هدف از برنامه مراقبت و زمان

ه چه باه جاري در م قبت تب برفکيترسيم شده باشد. يعني بايستي در واحد مبارزه شهرستان مشخص باشد برنامه مرا

 كه به آنها مراجعه مي شود در تقويم كاري قيد گردد. يصورتي خواهد بود و واحدهاي

دف برنامه هز جمله، ملي اثير عوادوره و دفعات انجام مراقبت تحت تأدر جهت طراحي برنامه مراقبت و تعيين زمان، طول 

ا در انتقال ش وكتورهن و نقكموجمله روش انتقال، فصلي بودن بيماري، دوره مراقبت، بيولوژي و اپيدميولوژي بيماري )از 

 ب و شرايط آ و يياي(، خطر ورود و گسترش بيماري روش نگهداري دام، اقدامات پيشگيري و كنترلي، شرايط جغرافآن

 ي است.يهوا

د و ئي كافي پيدا كننطقه آشناط منبت به شرايبهتر است برنامه مراقبت توسط افراد ثابتي انجام شود تا هم آن فرد يا افراد نس

نامه ربي مهم در ئجز ،موزشآرساني گزارش را داشته باشند. همواره هم اينکه دامداران اعتماد و آشنائي الزم جهت اطالع

بيشتر  گسترش خ قبل ازا پاسترا به اداره دامپزشکي گزارش كنند  يهايهاي مراقبتي است تا دامداران در اسرع وقت بيماري

باشد كه در اين ميماري ند و تنها شامل يک بينباشصورت يک پکيج ميه هاي مراقبتي ببيماري انجام شود. البته برنامه

ر كشور ما دب برفکي ت لبتهاصورت پکيج ارائه شود. ه هاي دامي بزمينه طي سنوات آينده بايد برنامه هاي مراقبت بيماري

 مراقبتي باشد. ستر اصلي تهيه برنامهتواند بمي
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آوري توسط معجا از هاي باليني و آزمايشگاهي پدر هر برنامه مراقبتي بايستي اطالعات اخذ شده از جمله مراقبت

تي مجموعه بتي بايسمراق مورد تجزيه و تحليل دائمي قرار گيرد و در نهايت در طراحي هر برنامه ،هاي آماري سادهروش

 آمده تعريف گردد.دست ه اقدامات بر اساس اطالعات ب

ي باعث هاي پيشنهادبتمراقبت انواع مختلفي دارد و با هر نوع مراقبت اهداف خاصي محقق خواهند شد و مجموعه مراق

 ،مراقبت د كرد. درخواهک كماي از وضعيت بيماري در كشور شده و در نهايت به كنترل آن بينانهدستيابي به تحليل واقع

بع در دسترس يريت مناها، جهت مدها و نيازهاي كشور، امکانات و اولويتبا توجه به ويژگي .بررسي منجر به پاسخ مي گردد

ني بهداشت دام زمان جهايه سابرنامه مراقبت كشور بر پايه مراقبت مبتني بر خطر كه آخرين شيوه مراقبت مورد قبول و توص

 است تعريف شده است.  و كميسيون كشاورزي ملل متحد و كميسيون تب برفکي اتحاديه اروپايي

 : بايست مد نظر داشتنکته را مي دو ثرؤبه منظور طراحي يک سيستم مراقبت م

 هاي مراقبت در دسترس با توجه به اهداف مختلف داشتن گزينه 

 داب نمووان بهترين تركيب را انتخهاي مختلف به نحوي كه بتتوانايي مقايسه و ارزيابي گزينه 

است كه در دو نوع مستقيم  ( يا بالينيVisualروش ديداري ) مراقبت،ترين روش ييترين و اجرازانيکي  از انواع ساده و ار

را بازديد  نطقه خوددر م هاي قرارگرفتهدر نوع مستقيم عامل انجام دهنده تمام دامداري .و غير مستقيم انجام مي شود

را بازديد  آن منطقه هاي موجود درگر تمام دامهمشاهد شود در اين روشكند و از روش تصادفي در انتخاب استفاده نميمي

گر هشاهدما اينکه قيم بمعاينه از نزديک انجام مي شود. در روش غير مست ،كند و در صورت شک به بيماري در هر يکمي

تلفيقي از  ،روش ن. بهتريي كندمولي به اطالعات آنها در گزارش بيماري اعتماد  ؛كندتمام دامداران آن منطقه را بازديد مي

 دو روش فوق خواهد بود.

روش با خونگيري و عيارسنجي سطوح  است. در اين (Sero-survey)يکي ديگر از انواع اصلي مراقبت روش پايش سرمي 

قابليت  كشور ما ري دري كه با توجه به شرايط بيمايهاگردش ويروس در منطقه مشخص مي شود. يکي از پايش ،باديآنتي

 پايش سرمي متعاقب واكسيناسيون خواهد بود. ،خواهد داشت استفاده را
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گاه بايستي ني كشتارفئول مس .كشتارگاه است ،ي كه بايستي در برنامه مراقبت همواره به آنها توجه شوديهايکي از مکان

اهي ي كشتارگر حين بازرسرا داشته باشد تا امکان ثبت مراقبت بيماري د GISدسترسي الزم جهت ثبت مراقبت در سامانه 

 به وجود آيد.

وست استفاده ز فرم پيامينه زكه در اين  بايد اسناد آن بايگاني شود ،در هر بار مراجعه به واحد دامي جهت انجام مراقبت

راقبت متوان در بخش يخواهد شد. در صورتي كه زيرساخت الزم مهيا شود از توان بخش خصوصي خصوصاً واكسيناتورها م

 استفاده نمود.

توجه به  رايط و باش وت هاي بيماري و امکانابا توجه به بومي بودن تب برفکي در كشور و تعدد كانون ،اين مرحله در

 :ع مختلف اجرا خواهد شدنو 3مراقبت تب برفکي به  FMD-PCPهاي سازمان بهداشت جهاني دام در برنامه توصيه

 مراقبت مبتني بر خطر -1-2-2

ر دا عفونت يترش بيماري طور هدفمند در يک تحت جمعيت دامي كه ورود، رخداد و گسه قبتي باهاي مرانجام فعاليت     

ات كنترلي و ام اقدام، انجص سريع بيماري، نشان دادن عاري شدن از بيماريمنجر به تشخي تر است كه نهايتاً ملآنها محت

 شود.تخمين شيوع بيماري مي

 گيرد.سازي منابع و امکانات موجود مورد استفاده قرار مير جهت بهينهاين برنامه مراقبتي بر اساس ارزيابي خطر بوده و د

مديريت بهينه منابع موجود و اختصاص آنها به نيازهاي واقعي بر اساس  ،ترين ويژگي مراقبت مبتني بر خطرمهم

اقبت در شناسايي برخوردار است. اين مر 30الزم را دارد و هم از كارآمدي 29بندي است. اين مراقبت هم كارايي اولويت

 ها را بر اساس آنها طراحي كنيم.هاي كنترل بيماريكمک مي كند تا پروتکل به ما درست و موثر مناطق پرخطر

 ي است:بوم در آنهاتب برفکي هايي مانند علل نياز به مراقبت مبتني بر خطر در كشورهايي كه بيماري

ي، شناسايي مناطق پرخطر، تركيب عوامل خطر مختلف براي بررسي وجود و تعيين فراواني و شيوع و بروز بيمار -1

 Critical pointsاستخراج خطر تركيبي براي شناسايي 

                                                           
29efficacy 
30efficiency 
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 دنهست ا كه براي كنترل بيماري مهمترهدسته از طغيان شناسايي آن-2

 هاي جديد بيماري در زمان مناسب و به موقعت بيماري، شناسايي سويهپايش تغييرا -3

 خصوص لزوم كنترل به موقع بيماري اطالع رساني در -4

 31مراقبت هدفمند -2-2-2

. و سل FMDوز ، اقبت بروسلمراقبتي است كه بر بيماري خاص يا پاتوژن مشخص تمركز دارد. نظير مر ؛مراقبت هدفمند     

 .در نيستنفعاليت مراقبت مد نظ ها  دربيماري خاصي مورد هدف است و ساير بيماريدر اين نوع مراقبت، 

 حالت و كيفيت كاربرد دارد: دو مراقبت هدفمند دراصطالح 

 خاص يماريب کي يمراقبت هدفمند برا -1

 (مراقبت هدفمند دربخشي از جمعيت با خطر باال ) مراقبت مبتني برخطر -2

 استراتژي مراقبت تب برفکي كشور بر سه نوع مراقبت استوار خواهد بود:

 دي()و در ادامه مراقبت غير فعال تشدي مراقبت غير فعال 

 ييد عدم وجود بيماري در مناطق فاقد گزارش بيماري(أمراقبت فعال )براي ت 

 مراقبت سندروميک 

 كرد. ق خواهندا محقرباشند و هدف نهايي مراقبت مبتني بر خطر هاي فوق مکمل در راستاي همديگر ميمجموعه مراقبت

 رفعالیغ مراقبت 2.2.2.1

به صورت ديداري انجام مي شود كه هر دونوع مستقيم و غير  ي است و معموالًترين نوع مراقبت بيماراين مراقبت رايج     

يک  طبقغيرفعال بودن به معني اهميت كمتر آن نمي باشد و بر اين اساس تعريف مي شود كه  مستقيم آن اجرا مي شود.

مراقبت بر  نيار مراجعه كنيد. برنامه از قبل مشخص نبوده و دامدار به شما مراجعه خواهد كرد به جاي اينکه شما به دامدا

صورت ه ب يتيفعال چينوع از مراقبت ه نيا ياست. برا يدامپزشک اداراتاز منابع مختلف به  يماريب مرسومگزارش  هيپا

                                                           
31 Targeted surveillance 
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صورت كه  نياجرا خواهد شد بد يديمراقبت فعال تشد ،هي. بعد از گزارش اولرديگيشده از قبل صورت نم يزيربرنامه

خواهد  يبردارو نمونه يماريب ياقدام به بررس ،از آن گزارش شده يماريكه ب يبا مراجعه به واحد ستاناداره شهركارشناس 

 نوع مراقبت است.  نيجزو اصول ا يستيز تيها و اصول امنتياولو تياطراف كانون با رعا يواحدها ريسا ينمود. بررس

 مراقبت فعال  2.2.2.2

 زارشي ازگبت غير فعال بر اساس مراق ود بيماري در مناطقي است كهاثبات وج ،اهداف اين مراقبت در وهله اول      

بل طراحي شده قطور از  هبتي ببر مبناي علمي است. اين برنامه مراق بيماري نداشته اند و با هدف اثبات عدم وجود بيماري

 فعال است. اين حيث د و ازكنبه واحد مراجعه مي ،گرهاست و زمان انجام مراقبت مشخص مي باشد و در اين برنامه مشاهد

يم كه هايي باشل واحددنباه هميشه ب ،جاي بررسي تصادفي واحدهاي اپيدميولوژيکه ب ،در مراقبت فعال مبتني بر خطر

هاي خاص داشته و گيه ويژبيماري در صورت وجود به احتمال قوي در آنها رخ خواهد داد. اين واحدها واحدهايي هستند ك

ال وسيع و ل و انتقر، نقهاي اين واحدها شامل وجود تعداد زياد چوبداويژگي .ار بيماري هستندمنبع مهم ورود و انتش

ها، يامدارديستي در زمنيت اتنابه دام، عدم رعايت حداقل اصول عهاي موقت دام، خريد و فروش مغيرمجاز دامي، پرواربندي

 باشد..... مي دام و اميونت(هاي آلوده براي حمل)وانت و ك رفت و آمد زياد با ميادين دام، استفاده از خوردوها

ي بر قبت مبتنر  مرادطور كلي ه ولي ب ،گيردهاي بعدي مورد بررسي قرار ميطور جامعي در فصله مبحث ارزيابي خطر ب

 خطر مواردي كه مورد توجه قرار مي گيرد به شرح ذيل است:

 واحدهاي با سابقه رخداد باالي تب برفکي .1

 داد دام باالواحدهاي با تع .2

 هاي داميواحدهاي با تراكم دامي باال از جمله شهرک .3

 خروج باالي دام واحدهاي با ورود / .4

 كيلومتري آنها 10ها  و ميادين دام و واحدهاي در شعاع كشتارگاه .5

 واحدهاي  در مسير كوچ دام .6

 همنطقكوبي به علل مختلف از جمله عدم همکاري دامداران آن واحدهاي با پوشش ناقص مايه .7
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 واحدهاي با رعايت اصول امنيت زيستي ضعيف  .8

 پرواربندي مراكز .9

 ياحدهادر و يماريب يبوم تيوضع يعني) انتظار حد از شتريب ييواحدها نيچن در يبرفک تب رخداد يفراوان است يهيبد

 ،يماريتشار بو انرود نگام وه ؛است نيشوند. انتظار بر ا يم دهيپرخطر نام يمنطقه( بوده و واحدها کي کيولوژيدمياپ

رخداد  يوجستج يرابلذا  .را داشته باشند يمارياحتمال بروز ب نيباالتر ،ذكر شده يهايژگيواحدها به لحاظ و نيا

. رنديقرار گ يورد بررسحدها موا نيا دينداشته اول با يماريماه گذشته( ب کي)حداقل در  كه قبالً  يادر منطقه يماريب

ه ب يماريبشف حضور ك يبرا مبنا نيشهرستان بر ا کيواقع در حوزه  کيولوژيدمياپ ياحدهاو انياز م يبردارلذا نمونه

. نحوه استخراج رديگيپرخطر صورت م ياز واحدها  (Risk based) بر خطر يمبتن و (purposive)صورت هدفدار 

 10 ا در طولر يراوانف نيدر آنها باالتر يكه تب برفک ييواحدها فهرستشکل است كه  نيپرخطر هم به ا يواحدها

بر  يکت تب برفمراقب و اعالم نمودهاستخراج  يدام يهايماريو مراقبت ب شيسامانه پا يسال گذشته داشته از رو

 اگر پا .است بهتر اشدب شتريب يبرفک تب به مبتال يواحدها استخراج سابقه چقدر هر) رديگ يآنها صورت م يمبنا

 ،نمونه ني. در ابود خواهد الهس 10 يهاكانون از بهتر اريبس باشدبيماري  ساله 20 يهاكانون استخراج به قادر ياستان

 نيادياست م يهيبد (.باشد شده گزارش آن از كانون بار کي سال سه طول در حداقل كه است يواحد خطر پر واحد

 .ندباش مراقبت تحت دياب شهيهم كه هستند پرخطر يواحدها جزو فوق فهرست، بر عالوه زيندام  هايو كشتارگاهدام 

 انتخاب واحد اپیدمیولوژيک  :مرحله اول 1-2-2-2-2

 ت.عال نيسفنيازي به مراقبت  ،در ماه گذشته بيماري تب برفکي گزارش شده استاناگر در حوزه يک  -1

ي گيرد. متي قرار آاي ماه در برنامه مراقبت بر ،بيماري در ماه گذشته گزارش نشده باشد استاناگر در حوزه يک  -2

 .د رار گيرنداني قاحد اپيدميولوژيک پرخطر از بين تمام واحدهاي پرخطر كه بايد مورد بررسي ميتعداد و

پاياني هر ماه  ر روزهاياقبت دبهتر است برنامه مر ،با توجه به نقش گزارش بيماري در برنامه مراقبت فعال ماه بعد -3

 اعالم گردد. به شهرستان وتوسط اداره كل استان تهيه تهيه 
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واحد به  راجعه بهم ،ميولوژيکبعد از انتخاب واحد اپيدمرحلۀ  شود. روزبار بايد به ماه يک ششاحدهاي پر خطر هر و فهرست

 ي گردد:دام مهاي هدف در يک واحد اپيدميولوژيک است كه به شکل زير اقمنظور بررسي وجود بيماري بين دام

آن واحد به  ا كرده ورسي آنهاقدام به بر ،شدشناسايي بيماري  هاي دارايدامداري ،وجواگر به محض مراجعه به واحد و پرس

آن اطمينان  از نبود بايد اما در صورت اعالم عدم وجود بيماري توسط دامداران ؛عنوان آلوده و مبتال گزارش خواهد شد

ري در يک بيما شيد كهمطمئن با مطلقطور ه حال اگر مي خواهيد ب .حاصل كرد كه اين بايد به طريقه علمي صورت گيرد

لذا ما  .پذير استت امکانندره اما اين عملياتي نبوده و ب ؛بررسي كل جمعيت است ،تنها گزينه ،جمعيت روستايي وجود ندارد

ه باشند جود داشتور جمعيت داگر  (از جمله تب برفکي)ها كه بيشتر بيماريعلمي اپيدميولوژيک تکيه مي كنيم   بر اين اصل

نند تب مسري ما يماريبممکن است فکر كنيم اگر يک  ،براي مثال هاي حداقلي وجود خواهند داشت.در باالي برخي شيوع

جمعيت آلوده  %20ر از احتمال كمي وجود خواهد داشت كه كمت برفکي در منطقه در جمعيت دامي حساس وجود داشته باشد

ر طوه د كه باي را محاسبه كنيي توانيم حجم نمونه% آلوده وجود دارند(. بر اين اساس م 20)يعني معموال بيشتر از  باشند

 يا باالتر باشد بيماري را تشخيص خواهيم داد. %20منطقي ما را مطمئن كند كه اگر شيوع 

راس باشد( پا فرمول زير  1000)منظور تعداد دام روستا يا واحد كمتر از  كنيديک جمعيت محدود نمونه برداري مي اگر از

صورت آماده تعريف ه ب Excel) اين فرمول در يک كاربرگ نرم افزار  كار خواهد رفته نه مورد نياز بتعيين حجم نموبراي 

 راحتي براي تعيين حجم نمونه قابل استفاده است(.ه شده و ب

 

 در اين فرمول 

n)حجم نمونه مورد نياز )تعداد دامي كه بايد مورد بررسي و معاينه قرار گيرد = 

 (05/0)اغلب = 1-طمينان= سطح ا

Dرا حداقل شيوع مورد انتظار )كه در تب برفکي حداقل ×)تعداد جمعيت واحد  هاي بيمار در گروه= برآورد حداقل تعداد دام 

 اين مورد بر اساس تجربيات هر استان متفاوت است( .نيز فرض كرد %50و گاهي تا  30تا  10مي توان 



70 
 

Nي روستا.ا شوراياز روي آخرين آمار مايه كوبي و پرسش حضوري از دهيار  طور تخمينيه = حجم جمعيت واحد )ب ...

 شود(.برآورد مي

، يم كرديد(تنظ 05/0سطح  را در α)با فرض اينکه  دست نياوريده اگر شما نمونه مورد نياز گرفته و هيچ نتيجه مثبتي ب

 اي بيمارياي است كه برنهعيت كمتر از حداقل آستااطمينان داريد كه شيوع بيماري در جم %95توانيد بگوييد كه شما مي

محاسبه  ،ثالميد كرد. خواه ال تعريف كرديد. بنابراين شما اين را به عنوان مدرک كافي براي نبود بيماري قبولؤمورد س

 .حجم نمونه مورد نياز براي تعيين پاک بودن از تب برفکي را در يک گله گاو را نشان مي دهد

 نياز براي بررسي عاري )پاک( بودن از بيماري تب برفکي دمورمثال حجم نمونه 

ه بر اساس تجربه شما و راسي گاو را مستند سازي كنيد ك 200فرض كنيد كه شما مي خواهيد نبود تب برفکي از يک گله 

 اهند داد.خاص نشان خو گاوها عالئم بيماري را در يک منطقه %20در صورتي  كه تب برفکي وجود داشته باشد  ،مقاالت

N=200 , α=0.05  , D=40(20%*200) 

 

=(0.072)( 18015) 

1313.02= 

 %95د كه توانيد ادعا كنيمي ،گاو يا گوساله را معاينه و بررسي كنيد و همه فاقد عاليم بيماري باشند 13پا اگر شما 

ت. اين بدان معني است كه اگر تب برفکي داخل واحد اس %20اطمينان داريد كه شيوع بيماري تب برفکي در گله 

اقل ا توجه به فرمول در حدبشد و چون در بررسي ميداني واحد آلوده مي %20حداقل بايد  ،كرداپيدميولوژيک شيوع پيدا مي

 لذا مي توان ادعا كرد بيماري در واحد وجود ندارد. ؛دام بيمار پيدا نکرديم  %20شيوع 

استان فاقد گزارش ده در باال و همچنين بر اساس تعداد واحد اپيدميولوژيک موجود در هر شهرستان طبق فرمول ارائه ش

طبق جدول پيوست  ،كه گزارشي از بيماري ندارداز آن استان ، هر شهرستان %95و با در نظر گرفتن سطح اطمينان بيماري 

 بايست مورد مراقبت تب برفکي قرار گيرد.مي 1شماره 
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 هاي روستايي مورد بازديد: نحوه انتخاب خانه مرحله دوم 2-2-2-2-2

دامداران  فهرستتوان از روي شکل عمل كرد يا مي 2توان به هاي روستايي ميدر داخل روستا هم براي بررسي خانه     

عمل : به نحوه )دام نمود اقام هاي مايه كوبي وجود دارد( نسبت به انتخاب تصادفي تعدادي خانه داراي د)كه در ريز عمليات

 2هر خانه بين  شته و ازا بردارا داخل ظرفي ريخته و از داخل آن چند شماره ر هر دامدار كه در رديف يک شماره داده و آن

توان همچنين مي .كنيميخانه بررسي م 6تا  4ها را در حداقل دام ،سأر 13س دام انتخاب و تا رسيدن به عدد أر 3 تا

برداشته و با  عدادي راستا تشته شده و آماده داخل يک ظرف نگهداشته و هنگام ورود به روهميشه تعدادي شماره از پيش نو

رد( و سپا آن اقدام ك دارانكوبي تب برفکي نسبت به انتخاب و بررسي داممقايسه با شماره دامداران در ريز عملکرد مايه

 6تا  4 ارد شده و از هروان از يک طرف روستا وتس دام بررسي مي كنيم. همچنين ميأر 13ها را تا رسيدن به سقف خانه

 س نهايي رسيد.أر 13د تا به سقف س را معاينه كرأر 3تا  2انتخاب و از هر خانه بين  ،ه ترتيب رديف قرار گرفتن آنهابخانه 

ولي  ؛گيرندنمي رخطر قرا ني برلذا در برنامه مراقبت مبت .گردندواحدهاي پرخطر تلقي نمي واحدهاي دامداري صنعتي معموالً

 رار گيرند.( مورد بررسي ق2)پيوست شماره  بايد بر اساس اصول بررسي طغيان ،در صورت ابتال به بيماري

 بخشي از .دورت پذيرصايد بلي ردر صورت شناسايي واحد آلوده، اقدامات كنت ،به عنوان بخش انکارناپذير از اصول مراقبت

 :باشندميزير به شرح  (كه بايد عملياتي شوندكنترلي )اقدامات 

داف تشخيص برداري از ضايعات جهت اهو نمونه 2بر اساس پيوست شماره  Outbreak Investigation انجام  -1

 سويه و سکانا

 هام باليني از ديگر داميهاي درگير داراي عالجداسازي دام -2

 يا در صورت ته باشد سن گذشدرصد از طول زمان ايمني زائي واك 50بيش از در صورتي كه  ،واكسيناسيون كانون -3

  .دهندم باليني را نشان يگله عالدامهاي درصد  شک به عدم پاسخ دهي واكسن بيش از بيست

 كيلومتري 3واكسيناسيون واحدهاي اطراف تا شعاع  -4
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 صالحكانون و اعالم به مراجع ذينمودن قرنطينه  -5

 جلوگيري از حمل نقل دام از منطقه آلوده  -6

 و در صورت امکان ضدعفوني آن و انبار كردن آنها در محل مناسب آوري فضوالت داميجمع -7

ضد  مواد يا وش شيرينجتب برفکي مانند اسيد استيک،  ويروس برمؤثر ضد عفوني واحد با مواد ضدعفوني كننده  -8

 عفوني كننده تجاري مناسب

 ها هاي مناسب چهره به چهره به دامدار و ساير آموزشارائه آموزش -9

احدهاي وساير وجود در منيز به دامداران واحد و آن در د موجوبه عنوان واحد آلوده به ساير دامداران  اعالم واحد-10

 هاي مناسباپيدميولوژيک به روش

 ( Backward tracing ي)از رو يماريمحل ورود ب يريگيپ -10

زخم( Forward Tracing) يرو از دام فروش صورت در ،يماريب گسترش ياحتمال يهامحلبه  يرسان اطالع -11

 يبرفک تب يها

 الیني ومراقبت فعال ب ،تا زماني كه كشور در مرحله دو تب برفكي )آندمیک( است ،طور كليه ب 

 شود كه در يک ماه اخیر گزارشي ازي انجام مييهاصورت مبتني بر خطر تنها در استانه ب

 .ها مراقبت فعال انجام نخواهد شداند و در ساير استانرا نداشتهبیماري 

 کیسندروم مراقبت 2.2.2.3

يي يک عاقب شناساهاي جديد طراحي شده است و متبراي تشخيص زود هنگام بيماري مراقبت سندروميک معموالً      

 تري براي تشخيص داليل تغيير انجام شود.بايست بررسي هاي دقيقتغيير مي

توان از وضعيت نمي ،دهدنشان مي خودش را 32صورت كم گزارش دهيه با توجه به ويژگي بارز مراقبت غير فعال كه ب

 مين خواهد شد. وليأهاي آن بود. بخشي از اين نياز توسط مراقبت فعال گفته شده تهاي كشور تنها متکي به دادهبيماري

گزارش خودجوش بخش خصوصي و دامداران و  بر اساستجربه ساليان گذشته نشان داده تنها اتکا به مراقبت غير فعال كه 
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مراقبت فعال كه با اتکا به سيستم دولتي صورت مي گيرد به علل مختلف مانند از دست دادن انگيزه، نبود بودجه ... است و 

هاي نوپديد و بازپديد و حتي توانايي كشف به موقع ورود بيماري و امکانات و مشکالت مديريتي، كارآمدي كافي را نداشته و

ها بعد از ورود بيماري به كشور بوده است. زمان كشف بيماري گاهي هفتههاي جديد تب برفکي به كشور را نداشته و سويه

 مثال بارز براي اين موضوع، بيماري لمپي اسکين است. 

ق از مناط سياريببا توجه به گسترش مناسب و روزافزون شبکه مخابراتي كشور در بخش تلفن همراه و برخورداري 

به عنوان بک  هاي اجتماعيکهو اينترنت از يک سو و افزايش استفاده از شب روستايي و شهري كشور از امکانات تلفن همراه

ن از توانايي تا بتوا عث شدهبا ،خصوص قشر جوان از آنه روز و كارآمد براي اطالع رساني و آشنايي عموم مردم بهوسيله ب

هاي وپديد و اپيدمينزپديد و هاي دامي بااريروز و بسيار قدرتمند در اطالع رساني بيمهها به عنوان ابزاري ببالقوه اين شبکه

 دامي استفاده كرد كه تاكنون مغفول مانده است.

روري كشور به نعت دامپصمستقيم  بردارانبهرهيان و تمامي يويژگي مهم اين سامانه، اطالع رساني از طريق دامداران، روستا

سيستم  نيااما مديران  ي نداشته و بسيار ساده است.كه نياز به هيچ آموزش خاص طوري ؛طريقي بسيار ساده خواهد بود

 هاي دامي بسيار موفق عمل خواهند كرد.مستقر در سازمان دامپزشکي در پايش بيماري

ريق كليه طفزار از رم اناين  .هاي عامل تلفن همراه طراحي و تهيه خواهد شدابتدا نرم افزاري سازگار با كليه سيستم

 قابليت دانلود رايگان و نصب خواهد داشت. ليکيشن نرم افزاريهاي همراه از بخش اپتلفن

 فرد اين سامانهه ها و مزاياي منحصر بگيويژ -2-2-3-1

هاي دامي شايع )نوپديد ، بازپديد و يا هر بيماري دامي مهم ديگر كه در برنامه پايش م مهم بيمارييين سامانه عالادر      

و دامداران و ساير افراد براي اطالع رساني تنها كافي است در صورت مشاهده آن عالمت قرار دارد( در نرم افزار وارد شده 

هايي خواهند بود كه براي م و نشانهيعال م مورد استفاده معموالًيال مربوطه ارسال نمايند. عالؤعدد مربوطه را در پاسخ س

مي كه حاكي از ضرر اقتصادي يبه عبارت بهتر عال .ددامداران بسيار ارزش داشته و تمايل زيادي به اطالع رساني آنها دارن

هاي مهم م در اطالع رساني بيماريياز طرف ديگر اين عال .استفاده خواهند شد ،مهم و جذابيت خاص براي دامدار دارند

 دامي بسيار حائز اهميت هستند.
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اما   ،واهد بودخهاي اجتماعي شبکهعکا نيز قابل ارسال خواهد بود. روند كاري بسيار شبيه  ،همچنين در صورت تمايل

 هاي دامي داده خواهد شد.تغييرات الزم براي استفاده در پايش بيماري

 :هامثال

 لف بدن دام نقاط مخت هاي متعدد درها و ظهور برجستگي، حمله به ساير افراد  و دام، تلفاتسقط جنين، مرده زايي 

 هاي ، ظهور برجستگي 13، تلفات عدد 12 ، مرده زايي عدد11 دامدار محترم در صورت مشاهده سقط  در گاو عدد

 يد.يو ... را ارسال نما 14متعدد در نقاط مختلف بدن دام عدد 

 باشد.( مي4تا  1) م بيماريي( و عدد عال 1 عدد مورد درخواست تركيبي از نوع دام )عدد 

 شده را نيز  دام تلف توانيد عکات تمايل ميدامدار محترم تعداد تلفات خود را با ذكر عدد ارسال نماييد. در صور

 د.يارسال نماي

 د م موريالهاي شايع عاي و بيماريويژگي ديگر اين سيستم پويا بودن آن است يعني بر اساس شرايط منطقه

 درخواست تغيير خواهند كرد.

 صورت  يش در آنكه پا توان تنها در استانيهاي آن است يعني مياي بودن اين نرم افزار از ساير ويژگيمنطقه

مورد استفاده  نموده و د و نصبافزارهاي رايگان تلفن همراه دانلورا از بخش نرم از دامداران خواست تا آن ،گيردمي

 قرار داد.

توان نواحي جغرافيايي را يراحتي مه را داشته و ب GISهاي اطالعات جغرافيايي مانند اين نرم افزار قابليت اتصال به سيستم

ده از رس گیزارش شیهاي دامي در دسترصد كرده با اطالعات بيماري ،شوندم دامي مورد اشاره مشاهده مييدر آن عالكه 

 طريق دامپزشکان بخش خصوصي و ساير منابع تطبيق داد.

در  بيماري است. اين سامانه نه تنها در میورد تیب برفکیي بلکیه 33دام انداختن موارد شاخصه ترين ويژگي اين سامانه بمهم

 هاي استراتژيک و مشترک مهم براي سازمان دامپزشکي كاربرد خواهد داشت.مورد تمام بيماري
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تواند ويب مير صورت تصبديهي است طراحي اين سامانه و اتصال آن به سامانه پايش نيازمند زمان، بودجه و ... است كه د

 زمان دامپزشکي پيگيري گردد.هاي دامي و دفتر فاواي سااز طريق دفتر بهداشت و مديريت بيماري

 

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

گيري و ي همهاهنماي بررسدر انتهاي بخش ر ،متعاقب رخداد كانون بيماري تب برفکياقدامات پيشگيرانه و كنترلي      

 اده شده است. به تفصيل شرح د (-7-4-3-2در قسمت ) 75تا  71، صفحه طغيان تب برفکي

 

 34گیري و طغیان تب برفكيبررسي همه -3-2

 مقدمه -1-3-2

ادهاي رآمد رخده موقع و كاباستراتژي بررسي، پاسخ و مديريت  ها،هاي كنترلي بيماريترين اجزاي برنامهيکي از مهم     

خاذ طقه و اتک منيها پيیشگيري از گستیرش بيماري دربيماري است. هدف اصلي استراتژي ارزيابي و بررسي بيماري

 باشد.هاي كانون بيماري ميثرترين اقدامات  كنترلي با توجه به مختصات و ويژگيؤم

باشد كشتارگاه  هاي مبتال بهتواند اعزام داممي، بهترين تصميم و اقدام كنترلي يک رخداد محدود بيماري در ،عنوان مثاله ب

وابط اعمال ض ولوژيک درمان، قرنطينه واحد اپيدميو ،ش وسيعيک رخداد با واگيري و گستر و اين درحالي است كه در

كنترلي  گيري و تدابيرمها مسیتلزم تصميبررسي صحيح و جامع طغيان ،از اين رهگذراست. امنيت زيستي بهترين راهکار 

 شود.نامه به آن پرداخته ميثر مي باشد كه دراين شيوهؤم

 تعاريف -2-3-2

ن گروهي ا در ميااحيه يندر يک  ،شود كه دريک دوره زماني معين و كوتاهاطالق مي از رخداد بيماري طغيان : به حالتي

 داشته باشد.  وجود وقوعي بيش از حد انتظار ، تعداد موارد زياد واز يک بيماري خاص معين،
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راواني مورد ضوح از فبه و طي فاصله زماني معيني ،دريک جمعيت آن كه فراواني ايبيماري همه گير يا اپيدميک : بيماري

 در طول يک طغيان ،عنوان مثاله ب .انتظار آن فراتر رود

 ا خير ي ر استنظر از اينکه بيش از تعداد مورد انتظا خوشه : تجمع موارد يک بيماري خاص دريک منطقه صرف

يک  درمشخص  جمعيت يک منطقه و درميان موارد طبيعي : تعداد موارد جديد نسبت به فراواني معمول يک بيماري در

ک يا رت وقوع يصوه ب هاي اخطاركردني شيوع معموالً)درخصوص اكثر بيماريمعرف تعداد موارد طبيعي است  ،معينزمان 

 ه حالت طبيعي و درحد انتظار است(.چند مورد درگله غيرآلود

 باشد.بررسي طغيان : روشي سيستماتيک جهت شناسايي علل و منابع رخداد طغيان مي

 هاي بیماري تب برفكيها و طغیان گیريهمه اهداف اصلي بررسي -3-3-2

 اهداف اصلي بررسي طغيان عبارتند از:

 جلوگيري از گسترش بيماري .1

 ر شناسايي منبع يا منابع اصلي ايجاد كننده بيماري جهت پيشگيري از رخداد موارد بيشت .2

 جلوگيري از خسارات اقتصادي به دامداران و توليد كنندگان  .3

 هاي پيشگيري و كنترل نتقال جهت اتخاذ استراتژيهاي اشناسايي مکانيسم .4

 هاي جديد عامل بيماري شناسايي سويه .5

 المللي  انجام تمهيدات قانوني و بين .6

 : عبارتند از نظر گرفته شود سه عامل مهمي كه بايد در طي تجزيه و تحليل طغيان در

 دام      .1

 مکان   .2

                         زمان .3

 :عبارتند از ها مطرح مي باشدكه در شروع بررسي االت اوليه اصليؤس
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 اند ؟چه دام يا دامهايي مورد حمله بيماري قرار گرفته .1

 چه زماني بيماري رخ داده است ؟ .2

 اند ؟موارد جديد از كدام نواحي بوده .3

 دليل رخداد و منابع آن چه بوده است ؟ .4

 گیري بیماري تب برفكيمراحل ارزيابي طغیان يا همه -4-3-2

 آوري اطالعات اوليهزارش و جمعگدريافت  -1-4-3-2

 ي، اهاليالن محلئوسمتواند توسط دامداران، دامپزشکان بخش خصوصي، گزارش بيماري يا  شيوع در يک منطقه مي     

هاي هيژگي شيووسيت و . حساگزارشي جدي تلقي شود بايست تشويقي بوده و هرگيري ميگزارش. منطقه و ... انجام پذيرد

ا نشان ش ازحد رشيوع بيباشد ) حساسيت باالييد طغيان داراي أ، درصورتي كه معيارهاي تاستاهميت  زييد طغيان حائتأ

باشد  باال يويژگراي دا غيانطييد أصورتي كه معيارهاي ت احتمال دارد موارد مثبت كاذب افزايش يابد و دردر نتيجه، دهد( 

د جهت بررسي و موار از عداديارد منفي كاذب افزايش يافته و تتعداد مو در نتيجه، )معيارها بيش ازحد سختگيرانه باشند(

ييد أي و تت شناسايبول جهبايست معيارهاي استاندارد و داراي حساسيت و ويژگي قابل قلذا مي. كنترل ازدست خواهد رفت

 ثيرگذارأن تو صحت آ اعتبار چند منبع مستقل در افزايش دريافت گزارشات مشابه از عموماً گيري تعيين نمود.طغيان و همه

 پيگيري گردد. بايست سريعاًبوده و مي

 آمادگي جهت انجام عمليات صحرايي ارزيابي طغيان -2-4-3-2

 بايست مد نظر قرار گيرند:در اين راستا اقدامات ذيل مي     

ي هارمبرداري، فمونه، وسايل نم از تجهيزات حفاظت فرديعآماده نمودن و فراهم آوردن تجهيزات مورد نياز ا -

 ها ، دوربين و....بررسي و چک ليست

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

جهت  .ستااكلينيکي برداري و اقدامات پار، اخذ تاريخچه، نمونه، براساس عالئم بالينييد تشخيص بيمارييأگام اول ت     

ير موارد  اشد و سابشخصي مبايست از نظر باليني و پاراكلينيکي تعريف شده و داراي معيارهاي ، بيماري ميأييد تشخيصت

 حذف گردد. (از موارد تحت بررسي غير)

ايست بهمچنين مي ،گيردموارد معمول بيماري را دربر بايست ساده و كاربردي بوده و بيشترهاي بيماري ميتعريف شاخص

 در سه طبقه بندي زير قابل تعريف باشد:  الگوي زماني و مکاني آن مشخص بوده و

 (  possible)مورد ممکن   -

 (probable)مورد محتمل  -

 (confirmed caseيد شده )أيمورد ت -

 باشد. م بيماري تب برفکي را دارايمورد ممکن تب برفکي، دامي است كه تعداد معدودي از عال 

 يشگاهي يد آزماأيباشد و هنوز به تطور واضح دارا ميه ب م بيماري رايرفکي، دامي است كه عالمورد محتمل تب ب

 نرسيده است.

 باشد. گاهي نيززمايشآيد أيم باليني بيماري داراي تييد شده تب برفکي، دامي است كه عالوه بر عالأيمورد ت 

 مرگ و مير و حيوانات درگير، تعداد حيوانات در معرض خطر، ميزان ابتال تعداد 

 زمان رخداد، عاليم باليني و محل طغيان 

 دام هاي مورد نيازها و نهادههها و فرآوردمسيرهاي حمل و نقل دام و هاروش پرورش، جاده 

 

گيري ييد وجود طغيان يا همهأه و تئلمنطقه جهت بيان ميزان مس تعيين ميزان رخداد مورد انتظار بيماري در ؛مرحله بعدي

هاي قبل يا زمان مشابه ها يا ماهبايست با تعداد موارد گزارش شده هفتهن منظور تعداد موارد بيماري را مياست، به اي
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ندميک اهاي بنديوضعيت موجود را دريکي از گروه (Epicurveهاي گذشته مقايسه كرده و با رسم نمودار اپيدميک )سال

(Endemic)   اپيدمي ،(Epidemic)گيري ، تک(Sporadic) تعيين نمود. و ... 

ن زمينه اي اري درها و سابقه بيمها از نظر دسترسي به اطالعات قبلي درخصوص طغيانبررسي پايگاه اطالعاتي بيماري

 راهگشا خواهد بود.

 بيماري انجام ورد انتظارم( و مقايسه آن با وقوع طبيعي و ARيد همه گيري محاسبه شاخص ميزان حمله ) جهت تأينهايتاً

 .ودشمي

 پذيرد:اندازه گيري ميزان بروز است و مطابق فرمول ذيل انجام مي ،شاخص نرخ حمله

                                                        

 س الگوي زماني ، مکاني و نوع دامها بر اساتوصيف داده -4-4-3-2

کان م ر زمان،طغيان از منظ گيري ياود و شامل توصيف همهشاين مرحله تحت عنوان اپيدميولوژي توصيفي ناميده مي     

پذيرد و ام ميتر و بهتر انجها روشنگيري يا طغيان از طريق توصيف داده. درک صحيح همههاي جمعيتي استو ويژگي

 گردد.ها شناسايي و حذف ميدراين راستا خطاهاي داده

همچنين با  گردد.يسر ميگيري يا طغيان و پيش بيني آينده مهمه امکان تعيين مرحلهEpicurve با ارزيابي نمودارهاي  

 ،بررسي و نمودهتعيين  ،اندرفتهگمعرض عامل بيماري قرار  ها دراي را كه دامدورهتوان مي ،توجه به دوره كمون بيماري

 همان دوره خواهد بود. متمركز بر

ترک  منبع مش اجهه باگيري يا طغيان از نوع موكه همه موضوعاستنتاج اين  ،ارزيابي نمودارهاي مکاني از سويي در

(Common source exposure( يا انتقال دام به دام )person to person exposureيا ) بوده را  دو تلفيقي از هر

 سازد.ميسر مي

 Continuous common source) گيري با مشترک مداومعنوان همهه گيري بهمه ،اگر دوره مواجهه طوالني شود

epidemicتر استگيري طوالنيدوره كمون يک همه هايي است كه ازهاي آن وجود پيکشود كه ازويژگي( ناميده مي. 
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 Epicurve نکاتي درتفسير نمودار  -1-4-4-3-2

صورت ه گيري )خواه بدر نظر گرفتن شکل كلي آن است كه الگوي همه ،نکته مهم در تفسير هر نمودار اپيدمي     

حداكثر و  حداقل، دوره زماني مواجهه جمعيت حساس، ع مشترک و خواه به صورت انتقال دام به دام(،گيري با منبهمه

 ميانگين دوره كمون را مشخص خواهد كرد.

 ها براساس الگوهاي اصلي شناسايي منابع: تقسيم بندي طغيان

 ازنظرالگوي زماني : 

 اي طغيان نقطه -

 طغيان گسترش يافته -

 ني : ازنظرالگوي مکا

 اي   طغيان نقطه

 طغيان منتشر 

 ازنظرمنبع اپيدمي : 

 منبع مشترک 

 منابع چند گانه 

 .گرددين ميهاي حيواني : با در نظر گرفتن حساسيت يا مقاومت طبيعي يا مصنوعي حيوانات تعيالگو ازنظر

 ست.هاي ميزبان اترين فاكتورهاي تعيين كننده ويژگيسن، نژاد، جنا، سويه و ژنتيک مهم

 حداقل، حداكثر، ميانگين دوره كمون و دوره زماني احتمالي مواجهه : : نحوه برآورد  1نمودار 
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ه داراي شيب دار زير كگيري مانند نمونمودار همه در .در نظر داشتن شيب نمودار جهت تعيين نوع اپيدمي است ،نکته بعدي

بتال در دوره ن افراد ماي( است كه در آنبع تکي )يا منبع نقطهدهنده اپيدمي با مصعودي و شيب تدريجي نزولي است، نشان

ع اگهاني با يک منبنمواجهه  هندهدنشان  ،افزايش ناگهاني تعداد موارد بيماري .كوتاهي با يک منبع مواجهه پيدا كردند نسبتاً

 افتند.يمفاق ون اتاي تمام موارد بيماري در طول يک دوره كمگيري با منبع نقطهآلودگي مشترک است. در همه

 : اپيدمي با منبع مشترک:2نمودار 

 

 اي با موارد ثانويه :: اپيدمي با منبع مشترک نقطه3نمودار 
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خواهد شد و  م ناميدهرک مدوابه عنوان همه گيري با منبع مشت گيريهمه ،اگر دوره مواجهه طوالني شودهمان طور كه گفته شد؛ 

 . وجود خواهد داشتر داراي يک بخش افزايش يافته مسطح جاي قله نموداه بدر اين حالت، 

 : اپيدمي با منبع مشترک مداوم:4نمودار 

 

ري و اتخاذ ابع بيماع يا منقالب نمودارهاي زماني و مکاني در شناسايي منب آوري شده درهاي جمعتوصيف داده ،طوركليه ب

نژاد و  ون، جنا در نظر داشتن س ،قالب الگوي حيوانيها در جهت توصيف داده .باشدهاي كنترلي راهگشا ميشيوه

 ،ابتال نت و خطرابر عفوآسيب پذيري يک دام در بر باشد.ه و مستعد بودن آن حائز اهميت ميهمچنين ميزان مصونيت گل

 باشد:ي مارد زير امل موبندي حيوانات از اين نظر شدسته .دام دسته قرار مي گيردك كه حيوان دربستگي دارد به اين 

 ؛حيوانات مستعد )آسيب پذير نسبت به عامل( -

 ؛م باليني مي باشنديدر فاصله عفونت و عال حيواناتي كه دردوره كمون قراردادند و -
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 ؛م بيمارييحيوانات بيمار و داراي عال -

منبع  وباشند ساس ميحوانات اند و قادر به انتقال عامل به حيحيوانات تحت باليني كه به عامل بيماري آلوده شده -

 ؛باشندراحتي قابل تشخيص نميه و ب بودهعامل عفوني 

تواند انجام مي ه بهبودياحل اولياند و انتقال عامل در مربيماري بهبود يافته و از بودهحيواناتي كه در دوره نقاهت  -

 شود اين حيوانات منابع مهم انتقال ويروس باشند.حال تصور نمي با اين .پذيرد

فونت عدليل ه ببادي مادري )دنبال عفونت، واكسيناسيون يا وجود آنتيه نيت در حيوانات بحيوانات ايمن: مصو -

 .ل بکشدسال طو وتواند تا دايمني حاصل از عفونت طبيعي متغيراست و مي شود.طبيعي يا واكسيناسيون( ايجاد مي

 ماه خواهد بود. 12تا  6طوركلي سطح محافظتي بدن ه ب

 مستعد مجدداً ،نگيرند رمعرض قرا در يک جمعيت اگر حيوانات در بيماري تب برفکي گذراست و دوره ايمني در ،بنابراين

 شوند.شوند و افراد حساس باعث افزايش  شيوع ميمي

 آلودگي و روند بيماري أعيين منشت -5-4-3-2

امي كه در گله دن اولين ته و يافزمان ورود به گل ها وآلودگي در گله أتعيين منش هاي دام وبنديبا درنظر داشتن گروه     

هه با دام بيمار اسطه مواجوه ب ترين جراحات بيماري( و نيز موارد ثانويه ) دامي كهترين و كهنهبيمار شده است )داراي مسن

هاي تردد كاميون وام جديد رود دوگله يا منطقه آلوده و تعيين دقيق شيوع، سابقه  يهااوليه بيمارشده است(، معاينه همه دام

( Trace backنگر )يابي گذشته... جهت ريشه مل و نقل علوفه و كود و همچنين افراد متفرقه و دالالن و چوبداران وح

هاي بيماري در طغيان نكانو به استنتاج درستي از وضعيت ،هاي توصيفيبيماري و تعيين روند بيماري در كنار آناليز داده

ر اساس ب برفکي ماري تبراهنماي تعيين سن جراحات مخاطي بي سازد.ميسر ميشود و اتخاذ استراتژي كنترلي را منجر مي

 شود:توضيح داده مي زيردر قالب جدول  ،ظاهر تاول يا زخم

 ظاهر تاول يا زخم باليني )تاول( هروز ظهور نشان

 سفيد شدن اپيتليوم و تشکيل تاول روز اول
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 روز دوم
در  فيبرين ون تيز است آهاي روشن دارد و لبه پاره شدن تاول همراه با زخمي كه رنگ قرمز

 آن رسوب نکرده است.

 كند.مي دهند و فيبرين شروع به ترسيبها لبه تيز و شفافيت خود را از دست ميزخم روز سوم

 نمايد.يرشد م ع بهفيبرين به مقدار زيادي در زخم رسوب كرده و اپيتليوم در اطراف زخم شرو روز چهارم

 روز هفتم
وز ديده رين هنفيب افت ترميمي همه زخم را فراگرفته و زخم بهبود يافته است. مقداري رسوبب

 شود.مي

وع اشت كه شيدبايست در نظر ترين عامل رخداد طغيان ميبر مهم جهت دستيابي به بهترين اقدامات كنترلي و تمركز

يشترين بت ذيل ز احتماالبيماري رخ داده و يکي ادر تعادل طبيعي بين ميزبان و محيط و عامل  دليل تغييره بيماري ب

 :ثيرگذاري را داشته استتأ

 ها افزايش درمعرض عامل قرارگرفتن دام -

 افزايش حدت عامل  -

 فراهم آمدن امکان انتقال بيشتر عامل بين حيوان آلوده و حساس  -

 به عامل نسبت تغيير در حساسيت ميزبان  -

ايي و زه عفونت قادر ب سازي زماني است كه دام بيمارمشخص ،اقدامات كنترليسويي يکي از موضوعات مهم در اتخاذ  از

نگر آينده رزيابيباشد و اين ارزيابي تحت عنوان اها ميسازي ساير داممحيط اطراف خود و آلوده پخش ويروس در

(Tracing forwardمي )شود.ام ميهاي دام و محيط انجباشد كه با توجه به دوره كمون بيماري و ويژگي 

 طرح فرضيه -6-4-3-2

 و افتداتفاق مي يالگوهاي خاص طبقبلکه  ،شوديک جمعيت توزيع نمي طور تصادفي دره رخداد موارد يک بيماري ب     

ها، آوري كليه دادهپا از جمعگردد. مي شناسايي عوامل تعيين كننده و مستعد كننده ميسر ،پا از شناسايي اين الگوها

هاي درگير و هاي زماني و مکان و داملفهؤگيري يا طغيان به لحاظ مسازي همهها و مشخصشنامهبندي پرستکميل و جمع



85 
 

فرضيه مورد  .، تيم بررسي بيماري قادر به ارائه فرضيه اوليه خواهد بودTracing forwardو  Tracing backwardانجام 

 ،منجر به بروز بيماري، زمان و نحوه ورود آلودگي  هايويروس بيماري، روش انتقال، مواجهه أبايست منبع و منشنظر مي

محدوده انتقال و گسترش ويروس بيماري در واحدهاي مجاور و عوامل خطر اصلي در ايجاد بيماري و  و نحوه گسترش

 گيري را در برگيرد .نقش هريک در ايجاد همه

 : بايست انجام شودراه مي ضيه از دواثبات فر ،مرحله بعدي در

 هاي اثبات شده رضيه با واقعيتمقايسه ف .1

 استفاده از اپيدميولوژي تحليلي  .2

هاي مختلف هايسه گرواز مق با استفاده ؛روش دوم در .باشدبا توجه به شواهد قوي نياز به آزمون فرضيه نمي ؛روش اول در

 گيرد.يد قرار ميأيمورد بررسي و ت ،هاي مختلف فرضيهدامي و روابط بين مواجهه

 .پذيردپايه آن انجام مي كنترلي براتخاذ اقدامات پيشگيري و  ،د فرضيهييأپا از ت

  اقدامات پيشگيرانه و كنترلي -7-4-3-2

زن مخ زبان ومي ه عفونت،زنجير با تمركز بر و بايست با اولويت بنديمي ،اين زمينه ثر درؤجهت انجام اقدامات م     

ل زنجيره بايست با تحلييم ؛عبارت ديگره ب .جيره قطع گرددارتباطات اين زن، ثره طور مؤتهيه و بفهرستي از اقدامات 

هاي حلقه ثيرگذار برأت گيري يا طغيان نحوه ارتباط عواملواحد مبتال به همه ( درvalue chain  analysisگذاري  )ارزش

 ،اخل واحدد ه درجهموا وس وكليدي اين زنجيره را مديريت و بيماري را كنترل نمود. به منظور قطع زنجيره گسترش وير

 توان به موارد ذيل اشاره داشت: ، از جمله آنها ميتوان انجام دادمختلفي مي اقدامات

هاي نگهداري دام، محدود سازي ورود شو و ضدعفوني جايگاهودر قرنطينه، شست هاي مبتال و نگهداري آنهانمودن دام جدا

نواحي شيوع و چراي  ي كود دامي، جلوگيري از تردد حيوانات درآوري و ضدعفونها، جمعها و جايگاهافراد به دامداري

هاي تمام دام كوبي وسيع درنهايت مايه ها و به حداقل رسانيدن تماس بين موارد آلوده و حيوانات حساس و درمشترک دام
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شابه و يا واكسن هاي مورد نظر يا مثر حاوي سويهؤواكسن مبا استفاده از  ،واحد و واحدهاي مجاور يحساس غيرمبتال

 ظرفيتي تک

 

 

 

 

 پیدمیولوژيکابرفكي در يک واحد  مات متعاقب رخداد كانون بیماري تباقدا -5-3-2

 :اقدامات متعاقب كانون در واحد روستايي -1-5-3-2
ي بايست ت الزم مقدامادر صورت گزارش بروز رخداد تب برفکي در واحد روستايي به شرح زير با رعايت اولويت بندي ا

 ضمن مستند سازي صورت پذيرد.

و همچنين اطالعات مورد نياز در كارشناس مطلع و خبره با همراه داشتن اقالم و تجهيزات بازديد و نمونه برداري  -1

خصوص واحد و وضعيت فعاليت واحدهاي مستقر در شعاع سه و هفت كيلومتري بر اساس اطالعات مندرج در 

 ساعت از زمان دريافت گزارش جهت بررسي صحت گزارش وارده 24در واحد حداكثر ظرف مدت ، GISسامانه 

 يابد. حضور

بررسي  اس جهتتبصره: در صورت امکان توصيه مي شود جهت واحدهاي روستايي به صورت همزمان دو كارشن

 به واحد مراجعه نمايند.

 بازديد دقيق از وضعيت دامهاي درگير و تکميل پرسشنامه پيوست به صورت كامل و دقيق  -2

ه حد درگير مراجعه ننمودنقطه مختلف روستا توسط كارشناسي كه به وا 5بازديد از دامهاي پنج دامدار ديگر در  -3

ت پا از وظف اسماست. در صورت عدم امکان ارجاع دو كارشناس به صورت همزمان، كارشناس مراجعه كننده 

ن نسبت به دامدارا ماس باتا و با حداقل بازديد از واحد درگير، جهت بررسي نقاط ديگر بدون حضور در دامداري ه

 كسب اطالعات الزم اقدام نمايد.

به  نه ها با فوريتمركز ملي تشخيص اعالمي در اين برنامه و ارسال نمو SOPاخذ نمونه هاي الزم بر اساس  -4

 آزمايشگاه مورد نظر مركز ملي تشخيص 
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 ط زير:جود شرايدر صورت وويروسي دفتر به صورت پيامکي به رئيا اداره بيماري هاي اطالع رساني سريع  -5

 بروز بيماري در واحدهاي مستقر در شهرستان هاي مرزي 

  10ر بيش از دبيماري  رخداد ومايه كوبي واحد بين سه هفته تا سه ماه قبل از روز شروع بيماري انجام گرفته باشد 

 باشد. واحد دامهاي درصد

 اوت باشدطور مشخصي متفه م باليني بيحدت بيماري يا عال. 

 باشد هاي استانداري متفاوت از شيوع و بروز در ساير گلهطور معنيه شيوع و بروز بيماري در گله ب. 

 ها در شهرستان باشد.داري متفاوت از ساير گلهه طور معنيتلفات گله ب 

 هاي بيشتر از يکسال هم رخ داده باشدهاي جوان در تعدادي از دامتلفات عالوه بر دام. 

  در صورت عدم بروز  روز 28قرنطينه بودن دامداري دگير و ممنوعيت جابجايي دام به ساير واحدها به مدت ابالغ

 گزارش رخدادهاي جديد

 يان كشتاراپپا از  دامپزشکي، تحت نظارت و با اخذ مجوز در كشتارگاهتبصره: كشتار دام هاي واحد درگير  

واند تانون مي ر شعاع كفا در نزديکترين كشتارگاه مستقر دصر ،ضد عفوني پا از كشتارعادي با رعايت شتشو و 

 صورت پذيرد. 

)شعاع  فاظت شدهنطقه حاطالع رساني سريع به تمامي دهياران و شوراهاي اسالمي و دامداران مستقر در شعاع م -6

 اقدامات تشديد سه كيلومتري ( و منطقه رصد و پايش )شعاع هفت كيلومتري( جهت افزايش سطح هوشياري و

 امنيت زيستي 

 اناطالع رساني به بخش خصوصي دامپزشکي و اتحاديه دامداران جهت آگاهي رساني به ذينفع -7

 اقدامات ضروري در منطقه حفاظت شده )شعاع سه كیلومتري(:

 ين وابط تعيضر اساس و ب دام در واحدهاي غير آلوده واقع در منطقه محافظت شده با مجوز دامپزشکي ييجابجا

 صورت پذيرد  مي تواندشده 

 ساعت  48دت حداكثر ظرف محساس  واناتيحداراي مزارع  همهاز و پايش تشديدي غير فعال باليني  رصد

 صنعتي واحدهاي ين فنيمتعاقب تاييد رخداد، توسط همکاراني كه در واحد آلوده حضور نداشته اند و يا مسئول

 28 حدوديت ه تمام مفظت شدمنطقه محا رات جديد ، دروز پا از رخداد بيماري در واحد درگير و عدم بروز گزارش

 . و در صورت عدم وجود گزارشات بروز جديد محدوديت ها ملغي مي گردد يبررسها مجددا 
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  كیلومتري(: هفت)شعاع رصد و پايش اقدامات ضروري در منطقه 

 ن شده وابط تعيياساس ضر و ب با مجوز دامپزشکي رصد و پايشدام در واحدهاي غير آلوده واقع در منطقه  ييجابجا

 مي تواند صورت پذيرد 

  ش هت افزاينطقه جماطالع رساني به تمامي واحدهاي صنعتي، غير صنعتي، روستايي و عشايري مستقر در اين

 سطح امنيت زيستي و اطالع رساني فوري در صورت مشاهده عاليم بيماري 

 : اقدامات مرتبط با واكسیناسیون 

  اظت شده نطقه حفممستقر در رايگان جهت دام سنگين و سبک روستايي و عشايري اجراي عمليات واكسيناسيون

يش از واكسن پايه آبي بدرصد دوره محافظت واكسن قبلي آنها گذشته باشد ) 50كه بيش از )شعاع سه كيلومتري( 

 با رعايت مفاد زير:ماه گذشته باشد (  3ماه و واكسن پايه روغني بيش از  2

 رت حلقوي و از خارج از شعاع به داخل شعاع صورت پذيرد.اجراي عمليات به صو -1

ت ري با رعايت اصول امنيروز از زمان تاييد باليني بيما 5مدت زمان اجراي عمليات واكسيناسيون حداكثر تا  -2

 زيستي و عدم مراجعه پرسنل آلوده به واحدها مي بايست صورت پذيرد.

  فاظت منطقه ح در شعاع صنعتي مستقر در خارج از بافت روستاو يا غير اطالع رساني به تمامي واحدهاي صنعتي

واكسن  وه ما 2بيش از  اكسن پايه آبيآنها گذشته باشد )و قبلي درصد دوره محافظت واكسن 50كه بيش از شده  

 نه دامدارجهت اجراي عمليات واكسيناسيون فوري با هزيماه گذشته باشد (  3پايه روغني بيش از 

 :متعاقب كانون در دام عشايري اقدامات -2-5-3-2

بايست  الزم مي داماتدر صورت گزارش بروز رخداد تب برفکي در واحد عشايري به شرح زير با رعايت اولويت بندي اق

 ضمن مستند سازي صورت پذيرد.

مورد  اطالعات مچنينهكارشناس مطلع و خبره با همراه داشتن اقالم و تجهيزات بازديد و نمونه برداري و  -1

 استقرار صورت از در خصوص واحد و وضعيت فعاليت واحدهاي مستقر در شعاع سه و هفت كيلومتري درني

واحد حداكثر ظرف مدت  ، درGISدام در منطقه قشالق، ييالق يا ميانبند بر اساس اطالعات مندرج در سامانه 

 ساعت از زمان دريافت گزارش جهت بررسي صحت گزارش وارده حضور يابد. 24

 قدقيق از وضعيت دامهاي درگير و تکميل پرسشنامه پيوست به صورت كامل و دقي بازديد -2

يت به مونه ها با فورنمركز ملي تشخيص اعالمي در اين برنامه و ارسال  SOPاخذ نمونه هاي الزم بر اساس  -3

 آزمايشگاه مورد نظر مركز ملي تشخيص 

 يط زير:جود شرادر صورت واي ويروسي دفتر به صورت پيامکي به رئيا اداره بيماري هاطالع رساني سريع  -4
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 بروز بيماري در واحدهاي مستقر در شهرستان هاي مرزي 

  10ر بيش از دبيماري  رخداد ومايه كوبي واحد بين سه هفته تا سه ماه قبل از روز شروع بيماري انجام گرفته باشد 

 باشد. واحد دامهاي درصد

 متفاوت باشدطور مشخصي ه م باليني بيحدت بيماري يا عال. 

 باشد هاي استانداري متفاوت از شيوع و بروز در ساير گلهطور معنيه شيوع و بروز بيماري در گله ب. 

 ها در شهرستان باشد.داري متفاوت از ساير گلهه طور معنيتلفات گله ب 

 هاي بيشتر از يکسال هم رخ داده باشدهاي جوان در تعدادي از دامتلفات عالوه بر دام. 

در يط ضرورت كوچ با توجه به شراروز  28 الي 14 غ ممنوعيت جابجايي دام به ساير مناطق به مدتابال -5

 صورت عدم بروز گزارش رخدادهاي جديد

 يان كشتاراپپا از  دامپزشکي، تحت نظارت و با اخذ مجوز در كشتارگاهتبصره: كشتار دام هاي واحد درگير  

واند نون مي تر شعاع كادصرفا در نزديکترين كشتارگاه مستقر  ،كشتارضد عفوني پا از عادي با رعايت شستشو و 

 صورت پذيرد. 

ده شه حفاظت منطق اطالع رساني سريع به تمامي دهياران و شوراهاي اسالمي و دامداران مستقر در شعاع -6

د ي و تشديوشيار)شعاع سه كيلومتري ( و منطقه رصد و پايش )شعاع هفت كيلومتري( جهت افزايش سطح ه

 امنيت زيستي  اقدامات

يي كه طي روستاها مدارانتبصره: در صورتي كه بيماري در دام عشاير در حال حركت رخ دهد، تمامي دهياران و دا

گاه و آبيماري  ه بروزساعت قبل از اولين مورد بيماري داراي چراگاه مشترک بوده اند، مي بايست نسبت ب 72

 احتمالي بيماري صورت پذيرد. اطالع رساني الزم جهت گزارش رخدادهاي

 فعاناطالع رساني به بخش خصوصي دامپزشکي و اتحاديه دامداران جهت آگاهي رساني به ذين -7

 :در صورت ساكن بودن دام اقدامات ضروري در منطقه حفاظت شده )شعاع سه كیلومتري(

 ين وابط تعيضر اساس و ب يدام در واحدهاي غير آلوده واقع در منطقه محافظت شده با مجوز دامپزشک ييجابجا

 مي تواند صورت پذيرد شده 

 ساعت  48دت حداكثر ظرف محساس  واناتيحداراي مزارع  همهاز و پايش تشديدي غير فعال باليني  رصد

 صنعتي واحدهاي ين فنيمتعاقب تاييد رخداد، توسط همکاراني كه در واحد آلوده حضور نداشته اند و يا مسئول



90 
 

 28 حدوديت ه تمام مفظت شدمنطقه محا ريماري در واحد درگير و عدم بروز گزارشات جديد ، دروز پا از رخداد ب

 . و در صورت عدم وجود گزارشات بروز جديد محدوديت ها ملغي مي گردد يبررسها مجددا 

  ت پیرامون منطقه حفاظ یلومتريسه تا هفت ك)شعاع رصد و پايش اقدامات ضروري در منطقه

 :دن دامدر صورت ساكن بو (شده

 ين شده وابط تعير اساس ضو ب با مجوز دامپزشکي رصد و پايشدام در واحدهاي غير آلوده واقع در منطقه  ييجابجا

 مي تواند صورت پذيرد 

 اعت به طرق س 72ظرف مدت  حساس واناتيحداراي مزارع  همهاز و پايش تشديدي غير فعال باليني  رصد

 مختلف از تماس تلفني و ...

 ش هت افزاينطقه جمبه تمامي واحدهاي صنعتي، غير صنعتي، روستايي و عشايري مستقر در اين  اطالع رساني

 سطح امنيت زيستي و اطالع رساني فوري در صورت مشاهده عاليم بيماري 

 : اقدامات مرتبط با واكسیناسیون 

  فاظت شدهنطقه حممستقر در اجراي عمليات واكسيناسيون رايگان جهت دام سنگين و سبک روستايي و عشايري 

يش از واكسن پايه آبي بدرصد دوره محافظت واكسن قبلي آنها گذشته باشد ) 50كه بيش از )شعاع سه كيلومتري( 

 با رعايت مفاد زير:ماه گذشته باشد (  3ماه و واكسن پايه روغني بيش از  2

 اجراي عمليات به صورت حلقوي و از خارج از شعاع به داخل شعاع صورت پذيرد. -1

با رعايت اصول امنيت  روز از زمان تاييد باليني بيماري 5دت زمان اجراي عمليات واكسيناسيون حداكثر تا م -2

 زيستي و عدم مراجعه پرسنل آلوده به واحدها مي بايست صورت پذيرد.

  فاظتحع منطقه در شعا و يا غير صنعتي مستقر در خارج از بافت روستااطالع رساني به تمامي واحدهاي صنعتي 

واكسن  وه ما 2بيش از  اكسن پايه آبيآنها گذشته باشد )و قبلي درصد دوره محافظت واكسن 50كه بيش از شده  

 نه دامدارجهت اجراي عمليات واكسيناسيون فوري با هزيماه گذشته باشد (  3پايه روغني بيش از 

 

صنعتي) اقدامات متعاقب رخداد )كانون( تب برفكي  در واحدهاي  گاوداري  -3-5-3-2

 شیري/ پرواري(
  ازي براي مهار رخداد انجام مي پذيرد بصورت مو اقدامات زيرتمام 

تب برفکي،  ) اپيدميولوژي توصيفي و اپيدميولوژي تحليلي( بعنوان اولين اولويت  35انجام بررسي همه جانبه رخداد  -8

 موازي با تمامي اقدامات پيش دستانه و اقدامات كنترل و مهار 

                                                           
35 Outbreak investigation  



91 
 

I.  گاه ا آزمايشاهنگي باز تماس با مالک دامداري/ ناظر بهداشتي در صورت تاييد رخداد،  ضمن همبالفاصه پا

 مركز تشخيص و يا آزمايشگاه  اداره كل دامپزشکي استان،

i.  فهرست تمامي واحدهاي داراي دام حساس به تب برفکي از سامانهGIS ارش ووضعيت استخراج و گز

 واكسيناسيون آنها مشخص گردد 

ii.   همچنين  برداري و با همراه داشتن اقالم و تجهيزات بازديد و نمونهذيصالح  كارشناسان /اسكارشن

شعاع  وشده  محافظتاطالعات مورد نياز در خصوص واحد و وضعيت فعاليت واحدهاي مستقر در شعاع 

ساعت از زمان  24، در واحد حداكثر ظرف مدت GISبر اساس اطالعات مندرج در سامانه رصد و پايش 

 دريافت گزارش جهت بررسي صحت گزارش وارده حضور يابد.

iii.  )تکميل پرسشنامه اپيدميولوژيکي ) فرم پيوست 

iv.  بر اساس  36اخذ نمونه هاي استانداردهماهنگي وSOP آزمايشگاههاي مرجع و ملي تشخيص مركز ،

نظر مركز ملي  اعالمي در اين برنامه و ارسال نمونه ها با فوريت به آزمايشگاه مورد مطالعات كاربردي

 تشخيص 

 تر روسي دفبه رئيا اداره بيماري هاي وي ، تلفني..( پيامکيهر طريق ممکن )اطالع رساني سريع به  -9

ني بهداشتي مسئول ف ويريت قرنطينه نمودن واحد و ابالغ پيگيري تشديد اقدامات امنيت زيستي در واحد آلوده به مد -10

 واحد

رصد و  و منطقه تري (ستقر در شعاع منطقه حفاظت شده )شعاع سه كيلوماطالع رساني سريع به تمامي دامداران م -11

 پايش)شعاع هفت كيلومتري( جهت افزايش سطح هوشياري و تشديد اقدامات امنيت زيستي 

 ممنوعيت جابجايي دام از واحد آلوده به ساير واحدها  -12

ار عادي ايان كشتپا از پز دامپزشکي تبصره: كشتار دام هاي واحد درگير در كشتارگاه، تحت نظارت و با اخذ مجو

ند صورت ن مي تواع كانوبا رعايت شتشو و ضد عفوني پا از كشتار، صرفا در نزديکترين كشتارگاه مستقر در شعا

 پذيرد. 

 اناطالع رساني به بخش خصوصي دامپزشکي و اتحاديه دامداران جهت آگاهي رساني به ذينفع 

 عاع سه كیلومتري(:اقدامات ضروري در منطقه حفاظت شده )ش

 ين وابط تعيضر اساس و ب دام در واحدهاي غير آلوده واقع در منطقه محافظت شده با مجوز دامپزشکي ييجابجا

 شده مي تواند صورت پذيرد 

                                                           
36 sFMD Standard sample  
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  حداكثر  ب برفکيبه ويروس ت حساس واناتيحداراي  واحدهاي, همهرصد و پايش تشديدي غير فعال باليني از

ن فني ا مسئولييه اند و تاييد رخداد، توسط همکاراني كه در واحد آلوده حضور نداشت ساعت متعاقب 48ظرف مدت 

 واحدهاي فوق الذكر

  دا ت ها مجدمحدودي منطقه محافظت شده تمام رروز پا از بروز عاليم در آخرين دام بيمار ، دبيست و هشت

 .و در صورت عدم مشاهده دام بيمار محدوديت ها ملغي مي گردد  يبررس

 پیرامون منطقه محافظت  دامات ضروري در منطقه رصد و پايش )شعاع هفت كیلومترياق

 (:شده

 ين شده وابط تعيضر اساس و ب دام در واحدهاي غير آلوده واقع در منطقه رصد و پايش با مجوز دامپزشکي ييجابجا

 مي تواند صورت پذيرد 

o ارش نشده باشد در شش ماه گذشته در واحد مبداء و مقصد  بيماري تب برفکي گز 

o شد  ده باحداقل يکماه و حداكثر سه ماه از تاريخ واكسيناسيون بر عليه تب برفکي سپري ش 

  ش هت افزاينطقه جماطالع رساني به تمامي واحدهاي صنعتي، غير صنعتي، روستايي و عشايري مستقر در اين

 سطح امنيت زيستي و اطالع رساني فوري در صورت مشاهده عاليم بيماري 

 قدامات مرتبط با واكسیناسیون :ا 

 واكسن  هاي موجود در بهاربندهاي غير آلوده توسطكوبي درخصوص ساير دامدر واحد آلوده توصيه موكد به مايه

عنوان ايمني واكسن درصد از زمان اعالم شده ب 50هاي مؤثر )واكسيناسيون اضطراري( در صورتي كه بيش از 

 گذشته باشد.

 رصد د 50ش از كه بي واحدهاي صنعتي و يا غير صنعتي مستقر در خارج از بافت روستا اطالع رساني به تمامي

ماه  3ايه روغني بيش از ماه و واكسن پ 2دوره محافظت واكسن قبلي آنها گذشته باشد )واكسن پايه آبي بيش از 

 گذشته باشد ( جهت اجراي عمليات واكسيناسيون فوري با هزينه دامدار

 رصد دوره د 50ز يناسيون رايگان جهت دام سنگين و سبک روستايي و عشايري كه بيش ااجراي عمليات واكس

ماه گذشته  3وغني بيش از ماه و واكسن پايه ر 2محافظت واكسن قبلي آنها گذشته باشد )واكسن پايه آبي بيش از 

 باشد ( 
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 یدارها و  وسایل دامضد عفونی جایگاه 2.3.6

د ثر خواهؤمدت بيماري ي در كم كردن ميزان ويروس و كاهش شيوع و شدارجايگاه و تجهيزات دام ضد عفوني نمودن     

 بايست مد نظر قرار گيرد:ذيل مي ثر مواردؤجهت انجام ضدعفوني م .بود

 هاساير آلودگي ها و سطوح از كود وپاكسازي جايگاه -

 ... خون و پاكسازي از كليه مواد آلي اهم از پسمانده مواد غذايي ، شير، -

ي حمل حل مناسبمتي به تميز نمودن با آب انجام شود و كليه مواد آلي با رعايت اصول بهداش ،پا از پاكسازي -

 گردد و با خاک پوشانيده شود .

 استفاده از مواد شوينده در پاكسازي با آب مي تواند انجام شود . -

دعفوني ضرت به پيش از آن نبايد مباد جايگاه، خشک شدن حائز اهميت است و يشووپا از پاكسازي و شست -

 نمود .

 باشد.يثر جهت از بين بردن ميکرو ارگانيسم مؤماده م با استفاده ازضدعفوني  ،مرحله نهايي -

 غلظت مورد توصيه ضد عفوني رعايت شود. -

 از آب سنگين حاوي امالح استفاده نشود.براي رقيق سازي ماده ضدعفوني،  -

 اعثند روز به مدت چترين زمان ممکن استفاده شود )نگهداري آن بسريع در ب،رقيق شده با آ مواد ضد عفوني -

 آن خواهد شد(.شدن  يا كم اثر اثربي

 .ايگاه و تجهيزات باشدجدقيقه در تماس با  30الي  20ماده ضدعفوني بايستي  معموالًمناسب، ثيرگذاري أجهت ت -

ه ها و يا بعفوني آب آشاميدني داممناسب جهت ضدهاي رقت هاي تجاري دراستفاده از برخي ضدعفوني كننده -

 ديگر شيوه هاي توصيه شده مي باشد. هاي مبتال نيز ازروي بدن دام صورت اسپري در محيط يا بر
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 ثر بر ويروس تب برفکي :ؤانواع مواد ضد عفوني كننده م -

 

 

 برفکي ثر روي ويروس تبؤمواد ضدعفوني كننده م

 نام ماده
غلظت 

 الزم
 مالحظات اده سازينحوه آم

 %5/25هيپوكلريت سديم 

(NaOCl ماده سفيدكننده( )

 خانگي(

3% 

ليتر سفيد كننده  3

ليتر آب  2با 

 شودمخلوط 

اين محلول ممکن است به لباس، كفش و وسايل 

پالستيکي آسيب برساند و در وسايل فلزي مقداري 

 خوردگي ايجاد كند.

 اسيد استيک
يا  4%

5% 
 

ان عنوه يد استيک است. اما بسا %4سركه خانگي محلول 

 مناسب نيست. براي مصارف عموميضدعفوني كننده 

تركيب پراكسي منوسولفات 

پتاسيم و كلريد سديم 

 )ويركن اس(

 - روشور همراهب طبق 1%

 - %4 كربنات سديم
از  ها و سطوح راقدرت تخريبي كمي دارد اما براقيت رنگ

 برد.بين مي

 - 2% (NaOHهيدروكسيدسديم )

 از اين محلول خيلي تخريب كننده است. هنگام استفاده

د. لباس پالستيکي، عينک ايمني و دستکش استفاده كني

 براي مصارف عمومي مناسب نيست.

ب آگز احتياط: هميشه هيدروكسيد به آب افزوده شود و هر

 روكسيد نريزيد.درا روي هي
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  پراكسيد هيدروژن

طبق بروشور همراه 

 فرم تجاري

خشي ر بقره( قدرت اثلوئيد نكهمراه با يون نقره ) لشکدر 

 يابد.آن افزايش مي

 

 

 مقررات امنیت زیستی 2.3.7

طقه ديگر ده به منک منطقه آلويكه جهت كاهش احتمال بروز بيماري و انتقال عفونت از  شودگفته ميمجموعه اقداماتي به 

 بايست در اولويت قرارذيل مي اين راستا موارد در ي است.مقررات امنيت زيستي، امري حياتي دركنترل بيمار .انجام مي شود

 گيرد:

فني و نحوه  دن مسئولارا بودسازي ساختار اين مراكز، بندي آنها براساس بهينهشناسايي ميادين دام فعال و اولويت -

يستي و زت ت امنيمديري دار جهت كنترل ونظارت بر ورود و خروج دام دراين ميادين و تمركز برواحدهاي اولويت

 نقل و انتقال دام 

 بردارانو بهرهآموزش مستمر اصول بهداشتي و امنيت زيستي به دامداران  -

 امي دكيفيت مديريتي و بهداشتي واحدهاي  يترويج و توسعه بهينه سازي اماكن دامي و ارتقا -

 ثرخودروها و وسايل نقليه و كنترل  تردد آنها به واحدها ؤضد عفوني مستمر و م -

 تعويض لباس ، استفاده از لباس كار و تجهيزات فردي بهداشتي توسط كاركنان الزام  -

 مديريت رفت و آمد و ورود و خروج به واحدها  -

 سالمت و بهداشت آب مصرفي و جلوگيري از مصرف منبع آب مشترک  -

 هاي بيماري نمودن كامل كانون قرنطينههاي مبتال و ثر دامؤدرمان م -

 بردارانرهبهيد كنندگان و و گزارش دهي شفاف و مستمر جهت تول بردارانبهرهي اطالع رساني و آگاهي بخش -
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 ها و نتایجانتشار یافته 2.3.8

ذيرفته به پي انجام امات كنترلها و نتايج حاصل از بررسي و اقدانتشاريافته ،گيري يا طغيانمرحله پاياني بررسي همه     

 وابل دفاع قكليه مفاد آن  وصورت علمي و كاربردي انجام پذيرد ه بايست بباشد كه ميمي بردارانبهرهمسئولين و 

ستندات در م ،رزيابيافرم  بايستي ضمن تکميل ،پا از مراجعه به واحد ،پذير باشد. در هر رخداد بيماري تب برفکيتوصيه

 ي بايگاني شده و علل اصلي رخداد به ترتيب احتمال ثبت شود.يپوشه مجزا

 

 

 منابع 2.3.9

 

 http://www.cdc.gov/excite/classroom/outbreak/steps.htm 

 Thorniey CB, Disease outbreak manual. New Zealand: Environmental Science &Research limited, 

2002. 

 Altman.D. GPractical Statistics for Medical Research. 1991, chapman & Hall: London.p.293- 

 Connolly, M.A., Communicable disease control in emergency. WHO/CDS, 2005. 

 http://www.idph.state.ia.us/idph_universalhelp/MainContent.aspx?glossaryInd=0&TOCId=%7BA8E

BD9CC-379E-41C5-B567-7115B176BA89%7D 

 http://health.state.ga.us/pdfs/epi/notifiable/outbreaks/Ten%20Steps%20in%20Outbreak%20Investi

gation.pdf 

 http://epi.publichealth.nc.gov/cd/lhds/manuals/cd/training/Module_1_1.6_ppt_OutbreakInvestigatio

n.pdf 

 http://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/disease-causation-diagnostic/2g-

communicable-disease/outbreak-investigation 

 https://wiki.ecdc.europa.eu/fem/w/wiki/outbreak-investigations-10-steps-10-pitfalls.aspx 

 European Foot and Mouth Diseases – course material - for students in FMD affected countries 

 

 

http://www.cdc.gov/excite/classroom/outbreak/steps.htm
http://www.idph.state.ia.us/idph_universalhelp/MainContent.aspx?glossaryInd=0&TOCId=%7BA8EBD9CC-379E-41C5-B567-7115B176BA89%7D
http://www.idph.state.ia.us/idph_universalhelp/MainContent.aspx?glossaryInd=0&TOCId=%7BA8EBD9CC-379E-41C5-B567-7115B176BA89%7D
http://health.state.ga.us/pdfs/epi/notifiable/outbreaks/Ten%20Steps%20in%20Outbreak%20Investigation.pdf
http://health.state.ga.us/pdfs/epi/notifiable/outbreaks/Ten%20Steps%20in%20Outbreak%20Investigation.pdf
http://epi.publichealth.nc.gov/cd/lhds/manuals/cd/training/Module_1_1.6_ppt_OutbreakInvestigation.pdf
http://epi.publichealth.nc.gov/cd/lhds/manuals/cd/training/Module_1_1.6_ppt_OutbreakInvestigation.pdf
http://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/disease-causation-diagnostic/2g-communicable-disease/outbreak-investigation
http://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/disease-causation-diagnostic/2g-communicable-disease/outbreak-investigation
https://wiki.ecdc.europa.eu/fem/w/wiki/outbreak-investigations-10-steps-10-pitfalls.aspx
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 برقراری شبکه تشخیص محور دوم :

برداري هذا نمونل ،اي برخوردار استاز آنجايي كه تشخيص سريع و صحيح تب برفکي در كنترل بيماري از جايگاه ويژه     

ي خصوصاً م بالينيي عالصحيح و پيگيري نتايج آن همواره مهم بوده است. با وجود اينکه تشخيص قطعي تب برفکي از رو

معيت دامي جيروس در ووژي در اپيدميول ،برداري و تشخيص آزمايشگاهيولي نمونه ،در گاو عموماً به سادگي انجام مي شود

پذير است و مکاناليني بنابراين تشخيص قطعي تب برفکي غالباً توسط تشخيص با .كشور از جايگاه خاصي برخوردار است

باشد پذير نميانليني امکهاي باتنها بيماري  كه در نشخواركنندگان تشخيص تفريقي آن با تب برفکي تنها با تکيه بر نشانه

، اريليني بيمخيص باود سهولت در تشبا وج ،وسرويالنا ويروسميلذا جهت بررسي اپيدباشد. استوماتيت وزيکوالر مي

فسير در تليني به شخيص باتگردد مباحث مرتبط با نشان مي خاطربرداري از موارد تب برفکي انجام مي شود. نمونه همواره

 مقدمه تشريح گرديد.

 تشخيص آزمايشگاهي  -3-1

ر شود و ه ستمر انجاممطور ه اي بافتي بهبرداريشود نمونهبر اساس برنامه ملي كنترل تب برفکي كشور توصيه مي     

بز  ، گاو وه گوسفندز جملگونه دامي ا استان در صورتي كه موردي از كانون تب برفکي در سه ماه گذشته را در هريک از

ودن مرحله ن پذير بامکا در صورت)نسبت به نمونه برداري  در صورت برخورد با كانون بيماري، موظف است ،مشاهده نکرده

افتي تب بک نمونه انه يبايستي حداقل ماه ،هاي مرزي كشور در صورت رخداد بيمارياقدام نمايد كه در استان (يبيمار

برداري از تمام نمونه ملزم به ،اندهاي متعددي را در يک ماه مشاهده كردهي كه كانونيهابرفکي را ارسال نمايند. استان

واگيري باالي  مله آنهاجه از كکه رفتار غير طبيعي از بيماري مشاهده نمايند باشند مگر اينهاي همان گونه دامي نميكانون

حدهايي ري در واد بيماعلت مستقيم تب برفکي، وجود ضايعات قلبي، رخداه س بأبيست درصد، رخداد تلفات بيش از يک ر

ي پرورش شود )واحدهامي رعايتدر آنها  امنيت زيستيدهند و شرايط كه به طور منظم واكسيناسيون و بوستر را انجام مي

 دام سبک و سنگين شيري( مي باشد. 

ها در صورت رخداد بیماري بايستي حداقل از يک رخداد تب برفكي مرتبط با هر بنابراين تمام استان

درصد از  30گونه دامي نمونه برداري نمايند و حداكثر میزان مورد نیاز نمونه برداري در يک ماه حدود 
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استان و نمونه برداري از  يبا در نظر گرفتن توزيع جغرافیاي نمونه( 10 تان )يا تعدادهاي اسگزارش

گیري بیشتر هماهنگي با دفتر بهداشت ال است و در صورت ضرورت به نمونهموارد با واگیري و تلفات با

 و مديريت بیماري دامي صورت پذيرد.

 نمونه برداري -3-2

هاي مولکولي قابليت س و يا روشتليوم، نمونه پروبنگ، شير و درم از طريق جداسازي ويروها از جمله اپيطيفي از نمونه     

ب ا كشت سلولي مناسزيکولي يعات ويزا تنها جهت استفاده نمونه بافتي اپيتليوم، مايدر حالي كه اال ،رديابي ويروس را دارند

 روبنگ مناسب نيست.ولي اين روش آزمايشگاهي براي تشخيص ويروس در سرم و نمونه پ ،است

د. اگر تاول به باشل ميوي تاورها براي جداسازي ويروس و نشان دادن آنتي ژن ويروس، مايع تاول و اپيتليوم بهترين نمونه

ستفاده كرد. ان ويروس ژآنتي  توان از اپيتليوم روي آن براي جدا سازي ويروس يا نشان دادنتازگي پاره شده باشد نيز مي

جود دارد. از وبرداري  ي نمونهبيوتيک است در بازار براعالوه آنتيه تركيبي از گليسرول و بافر فسفات ب تامپون خاصي كه

PBS  نيز مي توان براي اين مورد استفاده كرد. اما بايد دقت كرد كهpH  باشد. در غير اين صورت  6/7الي  2/7آن بين

 ويروس كشته خواهد شد. 

ها برداري از آنها مفيد نيست. زيرا از آن نمونهند و تاول تازه وجود نداشته باشد نمونهها در حال بهبودي باشاگر تاول

ترين نمونه شامل خون كامل تنها يا خون كامل توان ويروس را جداسازي كرد. در اين حالت در نشخواركنندگان مناسبنمي

انجام  37ت مري و حلق بايد با استفاده از پروبنگگيري از ترشحات و بافهمراه  با نمونه ترشحات مري و حلق است. نمونه

اي مانند يک فنجان كوچک است كه مانند لوله حيوان نمونه برداري كرد. پروبنگ وسيله 5شود. در اين حالت بايد حداقل از 

ه بافت بار( تا ترشحات و نمون 5-10شود )معده در مري فرو برده شده و در نزديکي حلق چندين بار عقب و جلو برده مي

 حلق و مري در آن جمع شود.

گرم از يميل 0.1 – 0.2زا بايستي با استفاده از لوله خون هپارينه )نمونه برداري از خون جهت جستجوي ويروس بيماري

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 

 م است.يتب دار بيماري قرار دارد كه عموماً حدود سه روز پا از مشاهده عال

                                                           
37 - probang 
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كامل  لب و خونقاهيچه ژن ويروس از نمونه مبراي جداسازي ويروس يا نشان دادن آنتي ،انددر حيواناتي كه تلف شده

 رند. يت داارجحتوان استفاده كرد. اگر دام تلف شده داراي تاول است نمونه مايعات تاول و اپيتليوم مي

ا در حالت يافته ي خريشتوم يبهتر است با يک سوآپ از سطح اپيتل ،باشددر صورتي كه برداشت نمونه اپيتليوم ميسر نمي

 بهبود نمونه برداري شود و اين سوآپ داخل تامپون قرار گيرد.

نمايد. در نا آلوده حيط رنکند و مچون نمونه داراي ويروس است بايد در زمان ارسال و حمل و نقل آن دقت نمود تا نشت 

 ز رعايت گردد.كشور ني داخل ها دراين زمينه مقررات بين المللي وجود دارد كه  بهتر است حتي در زمان حمل و نقل نمونه

ناسيون با يد واكسيالت نبااما در اين ح ؛بادي نيز استفاده كردتوان از نشان دادن وجود آنتيبراي تشخيص بيماري مي

اري از پروتئين واكسن ع ده ازهاي حاوي پروتئين غيرساختاري در دام انجام شده باشد. زيرا در غير اين صورت )استفاواكسن

جه به بومي ضر با توال حادر ح ،ايمني حاصل از واكسيناسيون و عفونت غير محتمل خواهد بود. بنابراين تفکيکساختاري( 

خيص بيماري رم در تشمونه ساستفاده از ن ،هاي كشورمکرر تب برفکي در دام هايكوبيبودن بيماري در كشور و انجام مايه

وش رمين فصل هاي هكوبي كاربرد دارد كه در انتتب برفکي كمک كننده نخواهد بود و تنها جهت پايش متعاقب مايه

 شود. ر جمعيت دامي شرح داده ميارزيابي ايمني ناشي از واكسن د

ص آن راي تشخيببايد  شوداي كه تهيه ميتهيه نمونه است. نمونه ،ايشگاهي يک بيمارياولين مرحله براي تشخيص آزم

بندي رف و بستهظ ؛ه شودستفادبراي نگهداري آن از مواد نگهدارنده مناسب ا ؛بيماري مناسب باشد. مقدار نمونه كافي باشد

کند. نتا نشت  ه باشدبندي مناسب داشتدر حداقل زمان به آزمايشگاه فرستاده شود و بسته ؛آن برچسب مناسب بخورد

 همچنين هنگام ارسال به آزمايشگاه بايد فرم مخصوصي همراه آن باشد. 

 گيرد:  برفکي دو نوع نمونه مورد استفاده قرار ميدر تب

 نوكلئيک ويروس و جداسازي آن ژن يا اسيدي تشخيص و نشان دادن آنتينمونه برا - 1

 كوبي  دي بيماري جهت پايش و ارزيابي متعاقب مايهبانتينمونه براي نشان دادن آ - 2

شود. بهترين آن نمونه مثبت تلقي مي ،نوكلئيک آن وجود داشته باشد برفکي يا اسيدژن ويروس تباي آنتياگر در نمونه

ع تاول است. تا چهار نوكلئيک آن، نمونه اپيتليوم روي تاول و ماي برفکي يا اسيدژن ويروس تبنمونه براي نشان دادن آنتي

نوكلئيک  برفکي يا اسيدژن ويروس تبتوان از اپيتليوم جراحت، براي نشان دادن آنتيپنج روز بعد از پاره شدن تاول نيز مي
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شود و تهيه نمونه مفيد بادي در خون، رشد ويروس تضعيف و متوقف مياما بعد از آن و با ظهور آنتي ،آن  نمونه تهيه كرد

شود كه  تركيبي از گليسرول و آوري ميمتر مربع باشد كه در تامپون خاصي جمعسانتي 2اپيتليوم بايد حدقل  نيست. مقدار

 pHبيوتيک اضافه شده باشد. اين تامپون در بازار موجود است. بايد دقت كرد كه بافر فسفات است و بهتر است به آن آنتي

توان با سرنگ مکن است ويروس از بين برود. مايع تاول را ميباشد. در غير اين صورت م 6/7الي  2/7تامپون بين 

اما بايد به نحو مقتضي آزمايشگاه را در جريان قرار داد تا آن را تامپون خالي فرض  به داخل تامپون تخليه كرد.و آوري جمع

  نکنند.

اي از کهتوان تيدست م ايتکش و تر است و اگر تاول روي زبان باشد با پوشيدن دسآسان برداري از گاو معموالً نمونه

ا پنا باشد. جهت ه قيچي يياز ببرداري ناپيتليوم زبان را كنده و در تامپون انداخت. در ساير موارد ممکن است براي نمونه

زين استفاده مله زايالاز ج شود جهت جلوگيري از آزار دام قبل از تهيه نمونه از داروي آرامبخشحفظ رفاه دام توصيه مي

ه كر صورتي . اما ديخچال نگهداري كرد توان به مدت چند ساعت در بيرون ازد. در هواي معمولي تامپون را ميشو

 يخچال نگهداري شود. در نگهداري آن طوالني مدت باشد بهتر است در كنار يخ يا 

براي اين منظور  د. قبالً اده كرفتوان از آزمايش آنتي ژن االيزا استژن ويروس و تعيين سروتيپ آن ميبراي نشان دادن آنتي

تصاصيت آن سيت و اخرا حساشد كه امروزه بيشتر با االيزا جايگزين شده است. زياز آزمايش تثبيت كمپلمان استفاده مي

يش قابل اعتماد واب آزماجود يا گيرد. اگر مقدار نمونه كم بثير عوامل ضد يا موافق كمپلمان قرار نميأبيشتر است و تحت ت

 شود استفاده كرد. يا كشت ويروس مي RT-PCR ز آزمايشنبود ا

رت نمونه ر اين صوداست.  امکان جداسازي ويروس از آنها خيلي كم ،ها در حال بهبودي باشنداگر جراحات حاصل از تاول

هاي امده اينکه با توجه بادي عليه بيماري در سرم دام مشخص گردد كه در اين صورت بشود تا وجود آنتيخون تهيه مي

 بايد دو نمونه سرمي به فاصله دو هفته اخذ شود. ،شوندكوبي ميكشور ما مايه

هاي اخير با باشد. در سالپذير ميها امکانتفريق بين آنتي بادي حاصل از واكسيناسيون و بيماري در برخي از واكسن

يست يا مقدار آن كم است امکان جداسازي هاي غيرساختاري ويروس در آنها موجود نهاي خالص كه پروتئينمعرفي واكسن

هاي ها ايمني در مقابل پروتئينايمني حاصل از واكسيناسيون و آلودگي طبيعي فراهم شده است. بنابراين اگر در اين سرم

در غير اين صورت ايمني مربوط به واكسن است. از  ؛شودايمني به آلودگي طبيعي مربوط مي ،غير ساختاري وجود داشت
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بادي استفاده كرد. جهت ارسال نمونه بايد سرم از توان براي تشخيص آنتيسازي ويروس ميش االيزا يا آزمايش خنثيآزماي

درجه  20شود در فريزر منفي ساعت آينده به آزمايشگاه ارسال نمي 72خون جدا و ليبل گذاري شده و در صورتي كه تا 

 نگهداري شود. 

است يا  ها مشکوکودن آنبهايي كه حامل در دام .تفاده از ترشحات مري و حلق استاس ،ييد حامل بودن دامأتنها روش ت

له ه به وسيكري و حلق توان از مايعات مبراي جداسازي ويروس مي ،برفکي آنها قديمي استهاي تبهايي كه زخمدام

د بايد براي دور نباشاعت مقچند س ها به آزمايشگاه دراستفاده كرد. اگر امکان تحويل اين نمونه ،شوندپروبنگ تهيه مي

 نگهداري آنها از يخ خشک يا نيتروژن مايع استفاده شود. 

عث آلودگي نند و باه نشت نکبندي شوند تا در طول راشوند بايد به خوبي بستههايي كه به آزمايشگاه فرستاده مينمونه

ارسال شود. فرم  وز تکميل ونه نيبا نمونه بايد فرم نم ها بايد حداقل دو اليه ضد آب داشته باشند. همراهنشوند. اين بسته

هاي يماريبمديريت  اشت ونوشت نامه ارسال نمونه به دفتر بهدوپيوست و ر ،نمونه در نامه ارسالي به مركز ملي تشخيص

 دامي ارسال مي گردد.

ستفاده از ي سم با اتاج ها، نوارهاي تشخيص آزمايشگاهي شامل جداسازي ويروس از ضايعات در بافت زبان، پايکي از روش

وس كشت وير وم بهكشت ويروس است كه در اين صورت نمونه برداري بايد با اصول آسپتيک انجام شود. در صورت لز

ين الوک و يا خره و بهاي كليه گوساله، هاي اوليه تيروئيد گوساله، سلولجهت تشخيص يا كارهاي تحقيقاتي از سلول

 ا، تثبيتيزه را با االدر صورت مشاهده اثر سيتوپاتيک نمونه كشت شد .شوداستفاده مي (BHK)سلولي كليه بچه همستر 

 .شودكشت مشاهده مي ساعت در 48عوارض سيتوپاتيک بعد از أييد قرار مي دهيم. معموالً مورد ت RT_PCRكمپلمان يا 

 درصد اثر سيتوپاتيک 100شود تا انجام مي پاساژ سلولي ديگر 2 – 5، در صورت عدم مشاهده اثر سيتوپاتيک در كشت اول

 مشاهده شود.

، 3C ،3C ،3CCهاي پروتئين ،(NSP)هاي سرولوژيک براي تشخيص آنتي بادي غير ساختاري در صورت استفاده از روش

3CCC  3ياC 3هاي آزمايشگاهي تجاري اغلب كه در كيت گيردمورد عيارسنجي قرار ميCCC ي شود.رديابي م 
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هاي تشخیص استفاده از روش ،يید آزمايشگاهي تب برفكي در كشورأضر تنها روش تدر حال حا

كوبي يزا تنها براي ارزيابي ايمني متعاقب مايههاي سرولوژيک از جمله االژنیک است وتستآنتي

 كاربرد دارد.

 تعيين توالي ژنومي )سکانسينگ( -3-3

ور هاي قبلي در كشيروسوهاي موجود و تفاوت ژنتيکي بين ويروساپيدميولوژي مولکولي تب برفکي بر اساس مقايسه      

از تعيين  پذير است. پانهاي جديد امکاروند حركت ويروس و ايجاد سويه  ،باشد. با مطالعاتي از اين دستيا منطقه مي

ويروس جدا شده  VP1کي نشان دهنده ميزان قرابت توالي ژنتي ،محل قرار گيري ويروس ،توالي و ترسيم درخت فيلوژنيک

کي ي ،ر كشورردش دهاي تب برفکي در حال گباشد. پايش توالي ژنومي ويروسهاي تب برفکي موجود ميبا ساير ويروس

ديريت داشت و مفتر بهدطور منظم انجام و نتايج آن هر ماه توسط مركز ملي تشخيص به ه از اقداماتي است كه بايد ب

 هاي دامي ارسال گردد.بيماري

شود. بدين يتعيين توالي  م ،ايو تنوع گونه يويروس در گردش كشور با توجه به توزيع جغرافياي 20تا  10بين  ماهانه

دفتر بهداشت و  عهدهه ب ييهاييد نأهاي زير نسبت به پيشنهاد نمونه اقدام و انتخاب و تها با توجه به شاخصاستان ،منظور

هاي ونهز بين نماشخيص ها، مركز ملي تعدم ارائه پيشنهاد توسط استان هاي دامي خواهد بود. در صورتمديريت بيماري

 نمايد.يهاي آن ماه اقدام به تعيين توالي مو تنوع سويه يارسالي با در نظر گرفتن توزيع جغرافياي

شاهده با م ،ندا دارهايي كه درخواست انجام تعيين توالي و مشخص كردن تحت سويه ويروس از نمونه ارسالي راستان

 در فرم ارسال نمونه نسبت به پيشنهاد اقدام نمايند: ،هاي زيرحداقل يکي از شاخص

 10ر بيش از دبيماري  رخداد ومايه كوبي واحد بين سه هفته تا سه ماه قبل از روز شروع بيماري انجام گرفته باشد  -1

 ؛درصد واحد

 ؛طور مشخصي متفاوت باشده م باليني بيحدت بيماري يا عال -2

  ؛اشدبهاي استان داري متفاوت از شيوع و بروز در ساير گلهطور معنيه و بروز بيماري در گله بشيوع  -3

 ها در شهرستان باشد؛داري متفاوت از ساير گلهه طور معنيتلفات گله ب -4

 ؛هاي بيشتر از يکسال هم رخ داده باشدهاي جوان در تعدادي از دامتلفات عالوه بر دام -5
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  .اسبمن ستيامنيت زيكوبي منظم و دقيق با رعايت هاي صنعتي با برنامه مايهرخداد بيماري در واحد -6

 ه آزمايشگاه هاي مرجع بين الملليارسال نمونه ب -3-4

ده تب برفکي كشور با توجه شنمونه از موارد سکانا  30تا  20هر ساله بر اساس شرايط رخداد بيماري در كشور حدود      

عي خواهد شد ين بين سگردد. در االمللي تب برفکي ارسال ميهاي بينجغرافيايي به آزمايشگاه و پراكنشها به غالبيت سويه

ها طي ب نمونهاند. انتخااشتهي ديواگيري و تلفات باال ،كوبيعلي رغم مايههاي ارسال شده از مواردي انتخاب شود كه نمونه

ال ندي و ارسشود. روش بسته بز ملي تشخيص انجام ميدامي و مرك هايمديريت بيماري هماهنگي بين دفتر بهداشت و

 شود.نيز اقدام مي lueva-Rنسبت به انجام  ،باشد و ضمن انجام سکانسينگمي 1 ها بر اساس قوانين بين المللينمونه

 R-valueآزمايش مچينگ و  -3-5

 گردش حال در رفکيب تب ويروس يهسو با مصرفي واكسن در موجود هاي سوي انطباق بررسي آزمون انجام پيشنهاد     

 بهداشت دفتر نظر طبق .يردگ قرار الؤس مورد بيماري با مقابله در مصرفي واكسن ييآكار كه گرددمي انجام زماني ،فيلد در

 پيش مشکل ا ارائهب و دفتر طرف از فقط ،موضوع اين جهت نظر مورد هاي نمونه پيشنهاد ي،دام هايمديريت بيماريو 

 .گرددمي انجام هااستان دامپزشکي كل ادارات جانب از لدفي در آمده

رفرانا  يشگاهآزما با مطابق ،تشخيص ملي مركز در گردش حال در ويروس و واكسن مچينگ جهت شده اندازي راه تست

ه و وارد نندهاي توليد ككتتمامي شر ،باشد. براي اين منظورويروس مي دوبعديبوده و با استفاده از روش نوتراليزاسيون 

ز يا ثبت مديد مجومان تزباشند از طريق دفتر امور دارو و درمان نسبت به ارسال موارد ذيل در كننده واكسن موظف مي

 واكسن به مركز ملي تشخيص اقدام نمايند.

 يا اعالم تيتر همولوگ سويه مذبور زنده و مجزا صورته ب واكسن در موجود ويروس .1

 واكسن هاي سويه هر يک از مرجع  سرم آنتي .2

هاي هاي واكسن با سويههاي توليد كننده موظف خواهند بود اسناد مربوط به مچينگ سويهتمامي شركت ،در همين راستا

هاي دامي ارائه نمايند. در صورتي كه به هر دليلي در گردش كشور در يک سال اخير را به دفتر بهداشت و مديريت بيماري
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توانائي ايجاد ايمني واكسن با  ،هاي فوق به مركز ملي تشخيص نباشدتحويل نمونه امکان ،وري شركتآاز جمله حفظ فن

 پذير باشد.هاي مرجع بين المللي امکانهاي در گردش كشور در زمان ثبت واكسن بايد توسط آزمايشگاهسويه

 هاي همکارآزمايشگاه -3-6

يستي توسط تنها با تبط با آنروندهاي مر ،باشدر كشور ميبا توجه به اينکه بيماري تب برفکي يک بيماري استراتژيک د     

هاي يصكوبي يا تشخيههاي معتبر انجام گرفته و اجراي هرگونه اقدام تشخيصي اعم از ارزيابي متعاقب ماآزمايشگاه

 ركزم باشد.ني ميهاي بخش خصوصي غير قانوژنيک يا سکانسينگ توسط مراكز آموزشي و دانشگاهي و آزمايشگاهآنتي

 ارسال نمونه از ريجلوگي جهت و  برفکي تب بيماري تشخيص اوليه هايتست انجام توانايي ايجاد منظور به تشخيص ملي

 دانش وانتقال اندازي راه به داماق ،مديريت بهداشت و مبارزه با بيماريهاي دامي دفتر نظر با زماني جوييصرفه و مركز اين به

 وجود اساس بر همکار هايآزمايشگاه انتخاب. است نموده هااستان برخي دامپزشکي كل مركزي ادارات آزمايشگاه به فني

 گرديده است.  انجام كشوري جغرافياي به توجه با و نرم افزاري و زاريفا سخت هايتوانمندي

 باشند:هاي همکار مركز ملي تشخيص سازمان دامپزشکي به شرح ذيل ميآزمايشگاه

 فارس استان دامپزشکي لك اداره مركزي آزمايشگاه

 رضوي خراسان استان دامپزشکي كل اداره مركزي آزمايشگاه

 بلوچستان و سيستان استان دامپزشکي كل اداره مركزي آزمايشگاه

 غربي آذربايجان استان دامپزشکي كل اداره مركزي آزمايشگاه

 كرمان استان دامپزشکي كل اداره مركزي آزمايشگاه

 تشخيص امر تجه يکساني هايكيت و مواد و روش از برفکي تب همکار هايآزمايشگاه ليهك باشدمي توضيح به الزم

 رساني خواهد شد. روزو هر سال در پورتال مركز ملي تشخيص به  كننداستفاده مي

 (PVM)كوبي مانيتورينگ متعاقب مايه -3-7

دام خواهد بود و از ارزش بسياري  ي درهاي آزمايشگاهي كه تعيين كننده كيفيت واكسن تب برفکيکي از تست     

در خصوص  پنجمموارد مرتبط با اين سر فصل در فصل  .باشدمانيتورينگ متعاقب مصرف واكسن در دام مي ،برخوردار است

 ارزيابي و نظارت تشريح مي گردد.
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 اقدامات کنترلیمحور سوم: 

 واكسيناسيون -4-1

 مقدمه -1-1-4

 :توار استسه اصل اس هاي عفوني مسري از جمله  بيماري تب برفکي بر پايهيهاي كنترل و مديريت بيماربرنامه     

 نها با واكسيناسيوها با اقدامات مختلف از جمله ايمن سازي دامارتقاي سطح ايمني دام .1

 س( دام حسا وويروس  دام سالم در سطوح مختلف )با هدف حذف رابطه زا جداسازي يا همان قرنطينه دام بيمار .2

 ي(ل بيمارويروس و از بين بردن عام ي)نامساعد كردن شرايط براي بقا ل امنيت زيستيئرعايت مسا .3

تي حچالش و  اري باشود كه برنامه كنترل و مديريت بيميک از اين سه اصل سبب مي عدم شناخت و توجه كافي به هر

 شود. شکست روبرو

 

براي اين امر به يک واكسن مناسب نياز است.  .وني استهاي عفدر كنترل بيماريها واكسيناسيون يکي از مؤثرترين ابزار

 هاي ايمني ذاتي و اكتسابي سبب ايجاد ايمني طوالني در برابر پاتوژن هدف بشود.با تحريک سيستم بايستي واكسن خوب

 پيشگيري از بيماري و جلوگيري از انتقال عفونت است. ؛آنچه از يک واكسن مطلوب انتظار است
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ديريت بهتر مده براي شثابت  كه با كيفيت و تركيب مناسب مورد استفاده قرار گيرد، يکي از ابزارهاي اصلي واكسن هنگامي

ر روس در هردش ويهاي در حال گروز در مورد سويه باشد. ضروري است كه اطالعات بهيا حذف بيماري تب برفکي مي

 آوري شود.هاي مناسب واكسن، جمعمنطقه جغرافيايي به منظور انتخاب سويه

رزيابي طراحي و ا ،بنابراين .دهددرصد كل هزينه كنترل تب برفکي را تشکيل مي 90هزينه واكسن و واكسيناسيون بيش از 

ي انجام و تداوم اران برادامد كارآيي واكسن و واكسيناسيون براي متقاعد كردن تصميم گيران و از جمله مهمترين آنها يعني

 ري است. جدي واكسيناسيون، امري ضرو

اند و مورد در مناطق مختلف وجود داشتهطي سالهاي متمادي  ،براي ريشه كني يا كنترل بيماري تب برفکيالزم اقدامات 

هاي كنترلي ملي و وضعيت كشورها از نظر وليت آن شناسايي برنامهئحمايت سازمان جهاني بهداشت دام بوده است كه مس

راهبرد جهاني كنترل  2012شي از شيوع مجدد تب برفکي مديريت شوند. در سال باشد تا خطرات نابيماري تب برفکي مي

باشد كه اصول كاربرد ( ميPCP-FMDاعالم شد و شامل مسير كنترل مداوم تب برفکي ) OIEو  FAOتب برفکي توسط 

كند ها كمک ميبه كشور OIEدهد. عملکرد خدمات دامپزشکي صورت مرحله به مرحله توضيح ميه هاي كنترلي را بروش

هاست كه هدف آن يک جز مهم از برنامه ،هاي خود را پايش كنند. واكسيناسيونساختارهاي ضروري براي اجراي برنامه

تب برفکي و مسدود كردن گردش ويروس تب برفکي به منظور تثبيت و حفظ پاک بودن از اين بيماري ثيرات أكاهش ت

 بيماري است.
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وامل ز جمله عال پويا ثير بسياري از عوامأتحت ت ،هاي واكسيناسيون مناسباكسن و روشوبودن آميز انتخاب و موفقيت

 :ذيل مي باشد

 ؛هايي كه بايد كنترل شوندتنوع ويروس -1

 ؛هاهاي عملکردي و ناپايداري واكسنويژگي -2

 ؛هاي پرورشحساس دامي و سيستمهاي گونهطيف  -3

 ؛اهداف واكسيناسيون -4

 ؛از واكسيناسيونماهيت كوتاه مدت ايمني ناشي  -5

  .هاي واكسيناسيونطراحي و كاربرد برنامه -6

ون موفق اكسيناسيوند، ودر حمايت از واكسيناسيون انجام نش ،هاي كنترلي مکملكه ساير روش عالوه بر اين، در صورتي

ضمين اهداف تز د تا ابي شونخواهد بود. بنابراين، كل فرآيند انتخاب واكسن و واكسيناسيون بايد پيوسته پايش و ارزيا

يماري ليه يک ببر ع واكسيناسيون اطمينان حاصل شده و به كنترل پايدار بيماري تب برفکي كمک كند. واكسيناسيون

 تواند اهداف متعددي داشته باشد.عفوني مثل تب برفکي مي

هاي اقتصادي زيان برايندهند و بناشان مينهاي باليني را پا از آلوده شدن هايي كه نشانهداد دامالف( براي كاهش تع

 هاي جوان، كاهش توليد شير، و قدرت باركشي( محدود گردد .بيماري ) مثل تلفات دام

ه اندازه ده بايد بهاي واكسينه شب( كاهش مداوم يا انسداد گردش ويروس تب برفکي، كه در اين حالت نسبت تعداد دام

 كاهش يابد. كافي باال باشد تا زنجيره انتقال ويروس در جمعيت هدف

گاوهاي شيري يا خوک كه در نتيجه وقوع  به اين ترتيب، ممکن است هدف واكسيناسيون يک بخش دامي خاص باشد مثالً 

هاي حساس را به تعداد زياد مشاغلي باشد كه گونه ،بينند يا ممکن است  هدف از واكسيناسيونبيماري آسيب زيادي مي

از  كنند.كنند و به اين ترتيب به بقا و گسترش ويروس كمک ميا خريد و فروش ميهايشان ركنند يا مرتب دامنگهداري مي

جايي هتر نظير شناسايي و كنترل شيوع بيماري، كنترل جابواكسيناسيون بايد به عنوان بخشي از يک روش كنترلي گسترده

اما با موفقيت در كشورها و  ،مدت استيند دراز رآها و محصوالت دامي و مراقبت استفاده شود. كنترل تب برفکي يک فدام
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بندي و اجراي رويکردهاي مختلف كنترل تب هاي زياد انجام شده است. در مورد مرحلههاي مختلف در طي سالقاره

 يک راهنما تنظيم شده است. صورت مسير كنترل مداوم تب برفکي،ه برفکي ب

ه قرار است آن ور شود كسيناتكه منجر به توزيع واكسن به واك تواند به عنوان توالي اتفاقاتي تعريف شودسيستم تحويل مي

شرايط  امي واجددمعيت هاي هدف تجويز كنند. سيستم توزيع و تحويل بايد تضمين كند كه نسبت بااليي از جرا به دام

 شوند . ثر واكسينه ميؤبا يک واكسن م واكسيناسيون عمالً 

، سابقه هامگونه دا وا سن در ارتباط ب واكسيناسيون و واكسيناسيون مجدد يبندعبارت است از زمان ،برنامه واكسيناسيون

ب برفکي الگوي ت ورورش ، فصل و ساير عوامل، كه همگي آنها بر اساس شرايط حاكم بر پواكسيناسيون آنها، خطر عفونت

 كند.و همچنين هدف از برنامه كنترل تب برفکي تغيير مي

رد و از ا پايش كتوان آن رشود و ميپوشش واكسن گفته مي ،شونده در عمل واكسينه ميهاي واجد شرايطي كبه نسبت دام

رفکي بنترل تب كبراي  پوشش واكسن مورد نياز آن به عنوان شاخص عملکرد سيستم توزيع و تحويل واكسن استفاده كرد.

مربوط به  خطرآفرين ها و ساير عواملجايي دامهبه سرعت انتشار ويروس بستگي دارد كه در واقع به روش نگهداري و جاب

شود كه فاده ميي استانتشار غير مستقيم ويروس وابسته است. از اطالعات مربوط به پوشش واكسن براي اهداف متنوع

امات انجام دايت اقدلي، هعبارتند از : پايش عملکرد خدمات ايمن كردن )واكسيناسيون( در سطوح محلي، ملي و بين المل

شتري توجه بي وودجه كه عملکرد سيستم تحويل واكسن ضعيف است و به ب ايترل بيماري و شناسايي نواحيشده براي كن

واكسن  سبه پوششگيري و محاكند. براي اندازهدهد كه سيستم توزيع خوب كار مينياز دارد. پوشش خوب واكسن نشان مي

ز مركز اهاي واكسن ه بچك نحويه ب ،م رديابي اجرا شودآوري شود و در حالت ايده آل يک سيستهاي مناسب جمعبايد داده

 تا واكسيناتورها پيگيري شوند. تا مراكز محلي و نهايتاً 

 :ساير ابعاد مهم واكسيناسيون شامل موارد زير است

رد يا نه؟ اگذار كوامداران به د گيري در مورد اينکه آيا مي توان بخشي يا تمام عمليات واكسيناسيون راالف( نياز به تصميم

 طور مي توان بر روي آن نظارت كرد؟ه اگر پاسخ مثبت است چ
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مات امنيت جام اقدااند و انهايي واكسينه شدهها و دامهاي مناسب مراقبت از واكسن و تجويز آن، چه گلهآموزش روش ب (

 ها و روستاهاشدن بين گله جاهزيستي  در هنگام جاب

 واكسن و انتخاباد شده عوامل اصلي مؤثر در سطح ايمني ايج -2-1-4

تب برفکي  هايتوان در واكسنمتنوع ويروس تب برفکي را مي يهاهسويو  هاتيپوتيپ و سويه از سروچند سر يک يا     

پيش نياز  ،هاسويه تركيب وها مي تواند بسيار متفاوت باشند. انتخاب يک واكسن از نظر كيفيت گنجانيد و كيفيت واكسن

رهاي ول در كشومقامات مسئ .ها راه به جايي نخواهد بردباشد كه بدون آن تمام تالشوفق ميم برنامه واكسيناسيون

كيد بر أتاز نظر  هاي مسئولاين دستگاه .اندها به وجود آوردهمختلف رويکردهاي متنوعي را براي تضمين كيفيت واكسن

 .ستهدف نهايي آنها يکي ا با هم متفاوتند گرچه ،يند توليد و آزمايش فرآورده نهاييآكنترل فر

ط توليدكنندگان به توس  GMPاز آنجايي كه  ،با اين حال .توليد شوند GMP ها بايد در صورت امکان مطابق باواكسن 

 لي الزاميما حتي توسط مقامات مسئول يبخش قانونمند نشده است شود و به صورت رضايتصورت جهاني استفاده نمي

هاي تب برفکي بايد ش واكسنتوليد و آزماي ،قابل اطمينان  GMPهاي د كه در غياب سيستمشوتوصيه مي ،شودتلقي نمي

هاي ستورالعمل تستد (واكسن تب برفکي) 2.1.5و  (اصول توليد واكسن هاي دامپزشکي) OIE1.1.6–طبق استانداردهاي 

 د.انجام شوارماكوپه مل الزامات فو استانداردهاي ملي مربوطه شا زي يبراي حيوانات خشک OIEتشخيصي و واكسن هاي 

 ،ستنداي در گردش ههايي كه به صورت منطقهانتخاب سويه واكسن بايد بر مبناي دانش خطرات ناشي از تجارت ويروس

اي و جع منطقههاي مربايد با آزمايشگاه ،هاي در گردش به صورت ملي مشخص نشده باشندباشد و در صورتي كه ويروس

 ترينعيقط ،هاي مرجعهاي در گردش و تحويل آنها به آزمايشگاهآوري منظم ويروسجمع .شودت بين المللي مشور

 ود.شايد پايش بكيفيت واكسن  ،هاي واكسن به درستي انتخاب شدندفرض اينکه سويهبا  .اطالعات را فراهم خواهد كرد

ي بعضي از ژنيک برا ميزان تنوع آنتي .كنددر برابر خطرات متعدد ايجاد مي اي از محافظت راواكسن مطلوب طيف گسترده

به  ،شود يا نهجاد مييمني اياين كه آيا يک سطح محافظت كننده از ا .ها مي باشدتيپواز ساير سرمتفاوت ها بسيار تيپوسر

 :سه متغير مستقل اصلي بستگي خواهد داشت كه عبارتند از

 ه فيلد يه واكسن و سويق آنتي ژنيک بين سوابتط .1
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 كسنقدرت وا .2

 روش واكسيناسيون .3

 

 

هاي متفاوت ز سويهاسيعي بر عليه طيف و ،زوممکن است يک واكسن بسيار قوي بعد از تنها تزريق يک د ؛به عنوان مثال 

حدود از نظر ممحافظت  يک ،با قدرت كم . در مقايسه واكسنيو ايمني نسبتاً دراز مدت ايجاد كند طعمحافظت متقا (واگرا)

 ،انجام شود زوولين داز ا اما اگر يک نوبت واكسيناسيون ديگر يک ماه بعد ،ه مدت ايجاد خواهد كردکي و كوتايآنتي ژن

ش و ستم پروره سيبچالش بسته  شدت ممکن است كه .تر كمک خواهد كردتر و طوالنيها به محافظت وسيعافزايش پادتن

 .هاي حساس نيز تغيير كندتراكم دام

 38در گردش ۀيتطابق آنتي ژنيک واكسن با سو -1-2-1-4

اين تطابق بايد  باشد.ركن اصلي در انتخاب واكسن مي ،هاي در گردشهاي واكسن با سويهتطابق آنتي ژنيک سويه     

رعايت دو اصل ديگر  حتي با ،صورت مناسب رعايت نشوده بيشترين همپوشاني را داشته باشد؛ در صورتي كه اين تطابق ب

 با چالش روبرو مي شود.  ، ايمني ايجاد شدهدر انتخاب واكسن

                                                           
38 vaccine matching 
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يا ايجاد  ويه جديد رود سوهاي در گردش اقدام نمود تا در صورت وذكر است بايستي همواره نسبت به بررسي سويهه الزم ب

هاي سويه سبت به اصالحن ،( و توليد سويه جديد كه تطابق آنتي ژنيک با سويه واكسن نداشتshiftهاي عمده )موتاسيون

اقدام خواهد شد   R-VALUEبار نسبت به نمونه گيري و انجام آزمايشات  براي اين منظور در سال دوواكسن اقدام كرد. 

 هاي مرجع انجام شود.كه ترجيحاً يک بار آن بايد در آزمايشگاه

 سروتيپ هاي ويروس  -1-1-2-1-4

 A ،O،Cهاي روتيپسروتيپ شامل س 7ويروس تب برفکي از جنا آفتوويروس و خانواده پيکورنا ويريده بوده و داراي      

، 1Asia، 1ATS، 2SAT، 3SAT هاي يک ويروس ممکن است از نظر خصوصيات ظاهري و كشت، سروتيپ باشد.مي

با هم  (كننديعني نوع آنتي بادي كه در بدن دام توليد مي)ولي از نظر سرولوژي و ايمني زايي  ،تفاوتي با هم نداشته باشند

ايمني در مقابل يک سروتيپ نسبت  ،توان آنها را از هم تشخيص داد. به عبارت ديگرهاي سرمي ميتفاوت دارند و با تست

هاي به سروتيب ديگر متفاوت است و اگر دامي در مقابل يک سروتيپ ايمني داشته باشد باعث ايمني در مقابل سروتيپ

رد آن است كه در داخل خود ديگر آن ويروس نمي شود. نکته جالب توجه ديگري كه درباره ويروس تب برفکي وجود دا

هايي وجود دارند كه گاهي ايمني متقاطع آنها با همديگر بسيار كم است. يعني ايمني در مقابل يک سويه ها، سويهسروتيپ

هاي مختلف يک سروتيپ را در داخل گردد. بنابراين در گذشته سويهباعث ايمني در مقابل سويه ديگر از همان سروتيپ نمي

هاي گذشته و دادند كه اكنون اين روش منسوخ شده است. با اين همه تقسيم بنديمختلف قرار ميهاي تحت تيپ

تب برفکي  گيرند.اند هنوز باقي هستند و مورد استفاده قرار ميها قرار داده شدههاي قديمي كه در داخل تحت تيپسويه

قرن شانزدهم ميالدي شرح داده شد و اولين حيوان آلوده  باشد كه اولين بار دربيماري بسيار واگير در حيوانات زوج سم مي

هاي اقتصادي قابل هاي اخير تب برفکي در كشورهاي مختلف توسعه يافته و هزينهگيريهمه به ويروس شناسايي گرديد.

روتئين در پ 4پروتئين كه ژن آن در ژن ويروس وجود دارد  12از  ها تحميل كرده است.توجهي را در سرتاسر دنيا به دولت

پروتئين ديگر كه   8 شود.هاي ساختاري گفته مي)پوشش پروتئيني( ويروس نقش دارند كه به آنها پروتئين تشکيل كپسيد

 ،هاي مورد نياز براي تکثير و همانندسازي ويروسي استكنند و شامل آنزيمدر ساختار پوشش پروتئيني شركت نمي

هاي پروتئين كه كپسيد از آنها ساخته مي شود با نام پروتئين لمولکو  4 .شوندهاي غير ساختاري ناميده ميپروتئين

زايي ويروس تب برفکي بيشتر مربوط به خاصيت ايمني شوند.نامگذاري مي(  4VP تا 1VP)  4الي  1ويروسي شماره 
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تر از بقيه كه كوچک 4ه از طرف ديگر پروتئين شمار تر بوده و در سطح كپسيد قرار دارد.است كه بزرگ 1پروتئين شماره 

 زايي كمتري دارد.هاست به طرف مركز ويروس تمايل دارد و خاصيت ايمنيمولکول

 

 

توالي  خصوصه س بيبونوكلئيک ويروهاي تب برفکي اغلب از توالي نوكلئوتيدهاي اسيد ربندي ويروسامروزه براي طبقه

امالً كژنتيکي و آنتي ژني  د و اگر چه ارتباط بين اختالفاتاستفاده مي شو( 1VP) 1 آنها در ژن پروتئين ويروسي شماره

ها و هبين سوي رتباطاهاي ژنتيکي شده است كه نامهمشخص نيست با اين همه استفاده از اين تکنيک باعث ايجاد شجره

روتئين ژن پا در دهد. بر اين اساس مشخص شده است كه از نظر توالي نوكلئوتيدههاي ژنتيکي ويروس را نشان ميتيره

رار ره ژنتيکي متفاوت قدرصد با هم اختالف دارند و از اين نظر در تي 50الي  30ها حدود سروتيپ،  1 ويروسي شماره

ها را از نظر توالي ر يک از سروتيپههاي متعلق به توان سويهدهد كه ميگيرند. اين مطالعات همچنين نشان ميمي

ي اختالف ت كه وقتده اسهاي مختلف تقسيم نمود. در همين رابطه مشخص شژنوتيپ نوكلئوتيدي مقايسه كرد و آنها را به

 همچنين نشان داده .آيندهاي جغرافيايي به وجود ميرسد تيپدرصد مي 20الي  15بين نوكلئوتيدها در يک سروتيپ به 

سال يک تيپ  15هر  ،عبارت ديگر به يابد. درصد تغيير 1تواند هر ساله شده است كه توالي نوكلئوتيدي ژن تب برفکي مي

ال سر به صورت مختصر خصوصيات چند در زي .تواند ايجاد شودسال يک سروتيپ جديد مي 50الي  30جغرافيايي و هر 

 پيش آمده است:
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                         ميالدي 2007تا  1932هاي بين سالهاي جدا شده هاي سويهميزان جهش پروتئين كد كننده سکانا

بيشترين اجداد  باشد.ها ميويروس RNAمقاديري شبيه ساير . جايگزيني/سايت/سال تخمين زده شده است  46/1 × 10 3

و پا از اخه منشعب شده شاجداد به دو سپا  گردد.باز مي ميالدي(16)اوايل قرن  سال قبل 481اخير به  هغالب رشد يافت

 در 2SATدر ادامه  وسال قبل منشعب شد  397 در 1SAT رش يافت.نسخه رايج آسيايي اروپايي و جنوب آفريقا گستآن 

 3SATسال قبل( و  86) Cسال قبل1Asia (89  ، ) سال قبلO (121 ، )سال قبلA (147 ، ) سال قبل و به ترتيب  396

 سال قبل( منشعب شدند. 83)

 Oسروتیپ  -4-1-2-1-1-1

ي در اين اده شده است كه تنوع ژنتيکاين نشان د وجود بااند. هن كردتحت تيپ تعيي 11تا  10ژني براي آن از نظر آنتي     

يمني هاي مختلفي اتواند در مقابل ويروسنيست و چند سوش محدود واكسن مي ،كردندچنان كه قبال فکر مي سروتيپ آن

 توان تشخيص داد.ا مير روسهاي مختلف ويايجاد كند. با اين همه تنوع ژنتيکي اين سروتيپ زياد است و در داخل آن تيره

ارند ديي خاصي غرافياهاي ژنتيکي متفاوت، شيوع جشده و نشان داده شده است كه تحت تيپ سازگاراين سويه در خوک  

اند با هاي اروپا جدا شدهگيريميالدي در همه 1980و  1970كه در دهه  Oهاي متعلق به سروتيپ مثالً بيشتر ويروس

 1982در سال  ودر اتريش  1981هاي ويروس كه در سال اما سويه ؛قرابت داشتند ،شدفاده ميكه در واكسن استO1  سويه

كنگ بودند و تيپ ين و هنگهاي شايع در چنداشتند و مشابه سويه O1قرابتي با سويه  ،آلمان غربي  از خوک جدا شدند در

 نام گرفتند.(  Knowles & samuel)جغرافيايي 

ي ستند و تيپ جغرافيايهكه هر يک در محدوده جغرافيايي خاصي شايع  oهاي سروتيپ تيکي تيرهنامه ژنشجره 2در شکل  

 نشان داده شده است. ،كنندمربوطه را ايجاد مي
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 Aسروتیپ  -4-1-2-1-1-2

 32الدي يم 1970ه اوايل ده ها دارد و تاژني و ژنتيکي را در مقايسه با ساير سروتيپبيشترين تنوع آنتي Aسروتيپ      

ويروس متعلق به اين  300ر د 1توالي نوكلئوتيدي پروتئين ويروسي شماره  ،اين همه باتحت تيپ از آن شناسايي شده بود. 

يايي مختلف قطه جغرافنتوان به طور كلي به سه نشان داد كه آنها را مي ،آوري شده بودتيپ كه از نقاط مختلف جهان جمع

 قا ژنوتيپ اروپا و آمريکاي جنوبي، ژنوتيپ آسيا و ژنوتيپ آفريبا ژنوتيپ مختلف تقسيم نمود: 

 نشان داده شده است: 3نامه شکل اين طبقه بندي در شجره
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 Asia1سروتيپ  -4-1-2-1-1-3

ام لعات انجه بعضي مطاكهاي متعلق به اين سروتيپ كم است و تنها سه تحت تيپ در آن ديده شده است تنوع ويروس     

 ،پاكستان ارج و بهخره هند از شبه قاقبل، ز چندي اآنها را در يک تيپ جغرافيايي جاي داده است. اين سروتيپ  شده  همه

 تركيه گسترش مي يابد. و ايران
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  cسروتيپ  -4-1-2-1-1-4

يده د ايران تاكنون در هاي حاصل از آن كاهش يافته است. اين سروتيپگيريانتشار محدودي دارد و همه ،اين تيپ     

نند و براي كي پيدا مي ها اهميت خاصها و سروتيپيههاي واكسيناسيون، سوهنگام توليد واكسن و اجراي برنامه .نشده است

واكسن  هاي موجود درباشند. سويههايي باشد كه در محل شايع ميواكسن بايد حاوي همان سروتيپ ،ايجاد ايمني مناسب

 .، باشدژني نزديک به آن دارداي كه قرابت آنتيسويه نيز بايد همان سويه شايع در محل يا

د. وجود دارد ديده مي شو تقريباً در همه كشورهايي كه بيماري Aو  Oاز سروتيپ استاندارد ويروس تب برفکي، تيپ هاي 

اگرچه   SAT1مخصوص آسيا است. تيپ  Asia1به آفريقا محدود مي شود و تيپ   SAT3و  SAT2تيپ )سروتيپ(  

امي ندارد و اين تيپ در آسيا دو ،شود. با اين همهگذرد و وارد آسيا ميص آفريقا است ولي گاهي از مرزهاي آن ميمخصو

ساير بيشتر از   Oو Aطور كلي موارد وقوع بيماري در اثر سروتيپ  گردد. بهكن ميبعد از مدت كوتاهي خود به خود ريشه

دوم  مدر مقا Aتيپ وباشد و سرمي Oماري تب برفکي در جهان سروتيپ هاي بيگيريها است. عامل بيشتر همهسروتيپ

 قرار مي گيرد.

 GVIIتحت سويه  -5-1-1-2-1-4

هاي بيماري انونكبراي اولين بار متعاقب افزايش تعداد  1394ماه تحت سويه جديد ويروس تب برفکي حدوداً در آبان      

ها در دامجايي و جابهد ترد در اثر .جان غربي جداسازي گرديدهاي مبتالي استان آذربايدر منطقه شمال غرب كشور و از دام

ه جز معدود هاي قم و اصفهان گزارش گرديد كه طي چند ماه بها بيماري گسترش يافته و موارد بعدي از استانبين استان

ين تحت گسترش ا نده رواگر چ .اعالم گرديدنيز ها هاي شرقي گزارشات درگيري با تحت سويه جديد از ساير استاناستان

جدداً جدا شدن اين تحت در منطقه، م A05سويه  دركشور بسيار سريع بود، ليکن با توجه به شرايط حاكم بر تحت سويه 

ناشي از تحت  Aهاي سويه اييبيشتر جد 1396به طوري كه در اوايل سال  ،تر شدمشهود A-GVIIسويه نسبت به سويه 

 بودند. A05سويه 

  (Vaccine potency) واكسن ا قدرتي پوتنسي -4-1-2-2

ها ها نسبت به ساير سويهچون بعضي سويه ،باشدقدرت مورد نياز را دارا مي  ،بايد نشان داده شود كه هر سويه واكسن     

 هاي زندهها با ويروسهاي واكسينه شده با آزمايش چالشي دامواكسن در دام قدرتزاتر ( هستند. تر ) ايمنيايمونولوژيک
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شوند، مورد آزمايش توزيع مي FAO/OIEهاي مرجع مرجع تب برفکي كه توسط آزمايشگاه مرجع جهاني يا ساير آزمايشگاه

 گيرند.قرار مي

 ترين روش ها، رايجها و برخي ضعفرغم محدوديتهاي مختلفي براي بررسي قدرت واكسن وجود دارد؛ عليگرچه روش

اني، آناليز هاي ديگري همچون مطالعات ميدباشد. روشمي PD50ا محاسبه ( بPotency testبررسي قدرت واكسن )

ب جهت اكسن مناسووجود دارد. در روش بررسي قدرت واكسن، يک قدرت واكسن جهت بررسي ... نيز  مستقيم واكسن و

اين واكسن در  ،شدبا 3از  اگر اين عدد كمتر را دارد و 6بيش از  PD50 ،استفاده در كشورهاي با شرايط آندميک بيماري

 هم موجود است. (12حتي تا )بسيار باالتر  PD50هايي با شرايط كشورهاي آندميک غير قابل قبول است. گرچه واكسن

 PGPننده( يا تست كز محافظت ود 50%) PD50تست  :هاي مورد استفاده براي آزمون چالشي در گاو عبارتند ازپروتکل

 محافظت در برابر عفونت عمومي تب برفکي(.)

 برنامه واكسيناسيون -4-1-2-3

يون، خطر ي واكسيناسها، سابقه قبلمانند سن و گونه دام عوامليت تأثير بندي واكسيناسيون تب برفکي، تحبرنامه زمان     

 عوامل شد و اينبا.. ميو . رفکيهدف از برنامه كنترل تب ببيماري، الگوي  ،شرايط حاكم بر پرورش ،عفونت، فصلبروز 

 شوند.بندي آن ميدر اين برنامه و زمان سبب تغيير

هاي به اهداف پويش واكسيناسيون بستگي خواهد داشت. اهميت گونه ،كه قرار است واكسينه شوند ايهاي داميگونه

ها جايي دامهها و الگوي جابس دامدر حفظ و انتشار بيماري بر اساس تراكم دام، ساختارهاي پرورش و تما ،مختلف حساس

هاي تب برفکي هاي در حال گردش ويروس تب برفکي براي ميزبان متفاوت است. واكسنو همچنين ويژگي سويه

هاي پر قدرت براي ايجاد محافظت اضطراري سريع و كنند. هنگامي كه از واكسنكوتاه مدتي فراهم مي محافظت نسبتاً

با اين حال در  ، به واكسيناسيون مجدد نيازي نيست )يعني ممکن است يک تزريق كافي باشد(.كوتاه مدت استفاده مي شود

نواحي كه خطر بيماري تب برفکي هميشه وجود دارد، پيشگيري نياز به واكسيناسيون متعدد دارد تا سطح ايمني محافظت 

ه ها بكه دام عني سهولت واكسيناسيون هنگامي)ي نقل برنامه واكسيناسيون انتخابي بايد سهولت حمل و در .كننده حفظ شود

شوند(، جا يا با هم مخلوط ميهها جابهاي پرخطر )يعني زماني كه دامشوند(، وقوع دورهجاي مرتع در دامداري نگهداري مي
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ر است ايمن ساختار و ديناميک جمعيتي كه قرا ،و دوره ايمني حاصل از واكسيناسيون قبلي در نظر گرفته شوند. عالوه بر اين

 ثر است.ؤشوند نيز بر روي انتخاب يک برنامه واكسيناسيون مطلوب به منظور حفظ سطح بااليي از ايمني در طول زمان، م

ثير قدرت أتوليد كننده واكسن بايد دوره ايمني محافظت كننده واكسن را مشخص كند؛ اما ممکن است اين دوره تحت ت

ردش، ايمني قبلي حاصل از واكسيناسيون و عفونت، ميزان ويروس در منطقه،  واكسن، تطبيق سويه واكسن و سويه در گ

توان براي يک فاصله زماني ثابت را نمي ،هاي قبلي و استفاده از واكسن يادآور قرار گيرد. بنابراينكوبيرعايت فواصل مايه

ليه متغير باشد. البته رعايت فواصل ماه پا از واكسيناسيون او 12تا  4واكسيناسيون مجدد تعيين كرد و مي تواند از 

كوبي در سابقه قبلي دامداري و استفاده منظم از واكسن يادآور و عدم تغيير مکرر سويه واكسن مورد استفاده نيز در طول مايه

 مدت ايمني واكسن حائز اهميت است. 

 شوند. هنگاميله ميهاي جوان وارد گها باالست و هر ساله تعداد زيادي دامهاي پرورش، گردش دامدر بسياري از سيستم

براي  ف بحرانيشوند و هدنسبت به عفونت فوق العاده حساس مي ،دهندها ايمني مادري خود را از دست ميكه اين دام

سيون واكسينا ن روشبهتري ،به فاصله يک ماه از يکديگر تجويز شوند حداقلز واكسن كه وواكسيناسيون هستند. دو د

ز ود هد.ايش مي دا افزرژنيک و طول دوره ايمني ز دوم واكسن پاسخ آنتي بادي، دامنه محافظت آنتيود باشد. تجويزمي

بسته به  ،شود. فاصله واكسيناسيون مجددماه بعد تجويز مي 6تا   4بعدي واكسن عموماً بر اساس نوع واكسن مورد استفاده 

 يابد.مي تواند افزايش سال نيز ميكيفيت واكسن و ميزان چالش با ويروس در گردش حتي تا يک 

ولي عموماً جهت  ؛هاي آبستن بايد به پرونده ثبت واكسن مراجعه شودبه منظور استفاده در دام ،يد ايمني واكسنأيبراي ت

هاي آبستن گله مي گردد. در كوبي تمام دام بيماري در نوزادان تازه متولد شده، توصيه به مايه يهاجلوگيري از خسارت

 ،علت مهيا نبودن شرايط مقيدسازي دام و شرور بودن دام آبستن سنگينه ب ،كوبي دام آبستن سنگينعدم مايه صورت

هاي اطراف و امکان رخداد البته در صورت رخداد بيماري در گله شود.مي تولدكوبي نوزادان دو هفته بعد از توصيه به مايه

پاسخ سيستم ايمني ضعيف خواهد  هرچند ،كوبي كردوان در روز تولد نيز مايهتهاي فاقد ايمني را ميگله ،بيماري در نوزادان

هاي پادتن ،كوبي مادر در زمان اواخر آبستنيتوان دو هفته پا از تولد، واكسينه كرد اما درصورت مايهنوزادان را مي بود.

با القاي ايمني فعال ناشي از ماه  5انند تا تومي (،اندصورت غير فعال از آغوز مادرهاي ايمن جذب نوزاد شدهه كه ب)مادري 
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هايي كه سطح بااليي از ايمني هاي پيشگيرانه در جمعيتبراي انجام واكسيناسيون ،واكسيناسيون تداخل ايجاد كنند. بنابراين

كه يي از آنجا ،حال خير انداخت. با اينأماهگي به ت 4 – 6قبلي را دارا هستند، اولين واكسيناسيون را مي توان در گاو تا 

ها از واكسيناسيون زودتر سود ي ايمن، بسيار متغير است، ممکن است بعضي دامهاي مادري، حتي در جمعيتهاسطح پادتن

ماه يا بيشتر طول بکشد و ممکن است  6هاي توليدي باز، فصل زايش ممکن است ببرند. عالوه بر اين، در عمل در سيستم

صورت ه هاي سني بها در تمام گروهير نباشد. بنابراين بهتر است دامپذبار در سال امکان 3 يا 2ها بيش از جمع كردن دام

 هاي اضطراري نيز كاربرد دارد.پيشگيرانه واكسينه شوند. اين كار براي واكسيناسيون

طر شروع شود. رخدوره پبل ازالگوي فصلي شناخته شده داشته باشد واكسيناسيون بايد يک ماه تا دو  ماه ق ،اگر تب برفکي

خير أيد تاست و با ها نيز كار خوبيجايي و مخلوط كردن دامههاي پر خطر مثل جابواكسيناسيون تکميلي قبل از فعاليت

مني بهتر، بايد ايجاد اي برايت. نياز به واكسيناسيون يادآور را در نظر گرفنيز زماني بين واكسيناسيون و ايجاد محافظت و 

ن عموماً واكسيناسيو. روز بعد از واكسن دوم )يادآور( فرصت داده شود 5واكسيناسيون اول و  بعد ازروز  10حداقل 

يز ( انجام پاي ر بهار ودمثالً زماني ثابت ) هاياغلب در دوره ،مثل فصلي برخوردارند ي كه از توليدينشخواركنندگان روستا

 شود.مي

ن است كه ر هدف اياگ ؛لعنوان مثاه ز اول واكسن الزم است.  بواي براي تعيين بهترين فاصله زماني تجويز دروش ساده

ون اكسيناسييم كه وواكسينه شوند و اطمينان داشته باش ،ها به سن سه ماهگي مي رسنددامهنگامي كه مطمئن شويم 

ت بين ار )تفاوب ار ماه يکبايد هر چه ،هاي تازه متولد شدهصورت دام خير نمي افتد، در اينأماهگي به ت 7بيشتر از سن 

 ز واكسن ( واكسينه شوند.وحداكثر و حداقل سن مجاز دريافت اولين د

 واكسن و انتخابساير عوامل مؤثر در سطح ايمني ايجاد شده  -3-1-4

 انواع واكسن ها  -1-3-1-4

شود و سوسپانسيون ويروس توسط تکثير مي (BHK) هاي كليه نوزاد  همسترويروس تب برفکي معموالً در سلول     

شده با استفاده از يک ماده  صفيههاي سلولي حذف شوند. سپا ويروس تتا خردهشود ن يا سانتريفيوژ پااليش ميفيلتراسيو

 ،توان با استفاده از رسوبژن ويروس را ميآنتي ،پا از غير فعال كردن . شودغير فعال مي  BEI شيميايي نظير
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توان به صورت مستقيم بدون هرگونه فرآوري اضافي آن را ما ميا ؛كرد ظيغلت ،اولترافيلتراسيون يا تركيبي از هر دو آنها

منجر به خالص سازي  ، NSPs اري هاي غير ساختاز طريق كاهش ميزان پروتئين تغليظ اين فرآيندهاي .فرموله كرد

ه بيماري را هاي مبتال بهاي واكسينه از دامتفکيک دام ، DIVA شده لصهاي خااستفاده از واكسن .شوندژن نيز ميآنتي

ژنيک شود كه بسته به تواند منجر به از دست رفتن توده آنتيسازي آنتي ژن ويروسي ميو خالص تغليظ .بخشدبهبود مي

 .قدرت مورد نياز واكسن بايد اصالح گردد

لول آبي از برفکي در مح هاي تب. واكسنتوانند به شکل روغني يا محلول آبي باشدمي ،بسته به نوع ماده كمکي ،هاواكسن

تک  -1 :هاي روغني دو نوع هستندواكسن .كنندژل هيدروكسيد آلومينيوم و ساپونين به عنوان ماده كمکي استفاده مي

هاي محلول واكسن  (.W/O/W)آب در روغن در آب يا امولسيون روغني مضاعف  -2و   (W/O)امولسيون يا آب در روغن 

ها هاي روغني در تمام گونهواكسن .ثر نيستندؤاما در خوک م ؛شونديش استفاده ميو گاومبز  ،گوسفند ،در آب عموماً در گاو

 هاي به صورت معمول در گاوهاي آمريکاي جنوبي و واكسن W/O واكسن هاي ،به عنوان مثال .شونداستفاده مي

W/O/W  شونداستفاده مي کبه صورت معمول در آسيا در خو. 

 ايمني دام هدف  -4-1-3-2

کرار ز و توک دتصورت يک ه با استفاده از روش توصيه شده ب ،ايد يک بچ آزمايشي از واكسن در هر گونه دامي هدفب     

سيون  واكسينا اصلي صورت روشه ز انجام شود. اين واكسن آزمايشي بايد حاوي حداكثر ماده واكسن مجاز بوده و بود

 14به مدت ي احتمالي و عموم ها بايد براي هر گونه واكنش موضعيماه ( تجويز شود. دام  يکدو تزريق به فاصله  معموالً)

 باشند. روز تحت نظر

 آزمايش خلوص براي پادتن هاي مربوط به پروتئين هاي غير ساختاري -4-1-3-3

تا  مايش شوداز واكسن آز بايد يک بچ آزمايشي ،كندكه توليد كننده مدعي است يک واكسن خالص توليد مي در صورتي     

 )پروتئين هاي غير ساختاري( اثبات شود.   NSPsهاي القايي در برابر دم حضور پادتنع
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 پايداري واكسن -4-3-1-4

، نشان ده واكسنخشي از پرونبه عنوان بپايداري خواص واكسن در پايان عمر نگهداري ادعا شده را توليد كننده بايد      

حرارت  د به درجهبايده، همچنين از سوي توليدكننظ شود. صورت پيوسته حفه حداقل قدرت واكسن ب ؛دهد. به عنوان مثال

 ده شود.ر الزم داهشدا گيرد،ثير انجماد يا دماي محيط قرار ميأكيفيت واكسن تحت ت اگرنگهداري واكسن اشاره شود و 

 (DOI) دوره ايمني -5-3-1-4

يي آده )كارشزين توصيف جايگيي واكسن بستگي دارد و بايد توسط يک آزمايش چالشي يا آزمون آدوره ايمني به كار     

بايد در پرونده  ليد كنندهتو شود.واكسن ( نشان داده شود و در پايان دوره محافظت ادعا شده از طرف توليد كننده انجام مي

 به سن توصيه شده براي اولين واكسيناسيون و برنامه پيگيري واكسيناسيون اشاره كند. ،ثبت

 آن 40شي واقعيواكسن و اثر بخ 39اثر بخشي مورد نظر -6-3-1-4

 مانند)امطلوب، نپيامدهاي  شاخصي از ميزان محافظتي است كه يک واكسن از دام در برابر ،اثربخشي مورد نظر واكسن     

لش عفونت يون و چاسيناس، تحت شرايط كنترل شده نظير شرايط واك(، دفع ويروس يا انتقال ويروس، تکثير ويروسبيماري

نامه مقررات دست عبارت است از تست قدرت در گاو كه در ؛يک مثال مل مي آورد.عه اند، بخوبي مشخص شدهه كه ب

ي ترش عمومده گسدست آمه زي توصيف شده است و متعاقب تجويز رژيم واكسيناسيون و چالش، نتيجه بحيوانات خشکي

 باشد.اكسن مياتي وذي اي از اثربخشو اين روش نشانه باشدويروس پا از تلقيح در زبان و ظهور تاول در روي پا مي

اثربخشي مورد نظر  (، RCT sهاي تصادفي كنترل شده )از طريق آزمون توانعالوه بر روش توصيف شده فوق، مي

عنوان ميزان كاهش ه در چنين مواردي، اثربخشي مورد نظر واكسن ب واكسن را در شرايط كنترل شده فيلد ارزيابي كرد.

، بيان (كه به آن دارونما تجويز شده است)ه شده در مقايسه با يک جمعيت شاهد بيماري يا عفونت در جمعيت واكسين

ها در )كه شاخصي از چگونگي محافظت دامشود. گاهي اوقات اثربخشي مورد نظر واكسن با اثر بخشي واقعي واكسن مي

شاخصي از محافظت ايجاد  ،نشود.  اثربخشي واقعي واكساشتباه گرفته ميباشد( فيلد توسط يک برنامه واكسيناسيون مي

باشد و از مقايسه بين ميزان وقوع آن پيامد در بيماري يا عفونت است، مي شده در برابر يک پيامد نامطلوب كه معموالً

                                                           
39 efficacy   
40 effectiveness 
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اثر بخشي واقعي واكسن نه تنها به كيفيت  دست مي آيد.ه هاي واكسينه شده و واكسينه نشده در درون همان جمعيت بدام

سازي و توزيع واكسن، تطبيق أثير ذخيرهكسن تهيه شده توسط توليد كننده، بلکه به عوامل خارجي مثل توا)ذاتي( اوليه 

 صورت غير مستقيم به پوشش واكسن بستگي دارد.  هواكسن، برنامه زماني واكسيناسيون و ب

 ارزيابي پاسخ ايمني -7-3-1-4

ار پادتن فظت و عياي بين محابستگي شناخته شدهكه هم در صورتيبراي انتخاب واكسن و پايش برنامه واكسيناسيون،      

طمينان از اينکه براي ا ؛مثال توان از پاسخ سرولوژيک به واكسيناسيون استفاده كرد. به عنوانهنوز مي ،وجود نداشته باشد

قدرت نسبي  كه حالي د، درتوان يک ارزيابي اوليه و خام انجام دامي ،تواند پاسخ ايمني ايجاد كندواكسن مورد نظر مي

هايي كه از چنين مد. سركنند، با هم مقايسه كرهايي كه ايجاد ميتوان با مقايسه سطح پادتنهاي جايگزين را ميواكسن

تري گسترده سينه شدهتوان براي كاليبره )واسنجي( كردن آزمايش جمعيت واكآيند را نيز ميدست مي ههايي بآزمون

ز نوسان در ست ناشي اابادي كه ممکن توان از آن براي پايش هر گونه كاهش سطح آنتييم ؛به  عنوان مثال  .استفاده كرد

اگر  عيت، حتيني جمدر هنگام پايش ايم ،هاي واكسن يا اشکال در زنجيره سرد باشد، بهره جست. به همين ترتيببچ

ها عيتن تحت جمي بيوت در ايمنتوان براي مقايسه تفاهمبستگي بين سرولوژي و محافظت قطعي نباشد، از سرولوژي مي

 اي استفاده كرد. صورت منطقهه ي تحويل واكسن بآييا مقايسه كار (بر اساس سن دام مثالً)

ثير أحت تتين عيار را ازي ،سخت است ها براي بيماري تب برفکي كامالً در عمل تعريف يک عيار محافظت كننده از پادتن

مي شود،  استفاده رولوژيو تکرارپذيري آزموني كه براي اندازه گيري پاسخ سمتغيرهاي فراواني )مثل نوع واكسن، نوع 

 گيرد.، سنگيني چالش و غيره( قرار ميسويه ويروس كه محافظت در برابر آن مورد نياز است

 :توان سه رويکرد احتمالي را در نظر گرفتميدر اين خصوص، 

را ن امکان ايش و آزمون تعريف شده است، كه عيار محافظت كننده براي واكسن خاص ويروس چاليي جا .1

 .كردبندي گروه و به عنوان محافظت شده يا محافظت نشدهنمود تست هاي واكسينه شده را دامكه دهد مي
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وجود در هاي ويروس مبا دانشي كه از سويه ،شناخته شده نيست دقيقاًمحافظت كننده كه اين عيار يي جا .2

 وهاي مناسب هاي سرولوژيک، سويهاز عملکرد تستنيز شناختي كه  وداريم هاي فيلد واكسن و ويروس

 تخمين زده شود.تواند مياستانداردها داريم، 

ن ک به تعييرولوژيكه تفسير پاسخ س)در غياب اطالعات مربوط به همبستگي بين نتايج سرولوژي و محافظت  .3

يعني  (ردمخواني داوفق همبا واكسيناسيون  و اين پاسخ ، محدود استها كه پاسخ آنتي بادي دارندنسبتي از دام

 كند.به اهداف ايمني مورد انتظار دست پيدا مي

 معيارهاي مؤثر در موفقيت برنامه واكسيناسيون -4-1-4

 رد ديگريکن موايد؛ لكنترل بيماري تب برفکي مي باش يک اصل اساسي در مديريت و ،گرچه انتخاب واكسن مناسب     

 هاي مبارزه با بيماري تب برفکي نيز تأثير دارد:در افزايش موفقيت در برنامه

 استفاده از دوز بوستر -1-4-1-4

مورال م ايمني هروي سيستر گردد. يکي از اثرات اين تحريک بدر واقع سيستم ايمني تحريک مي ،با واكسيناسيون دام     

 ود.شتکرار  اسيوننياز است تا در فاصله زماني مناسب، واكسينافزايش سطح ايمني ايجاد شده،   جهت و است

 مناسب 41)آدجوان(ياور استفاده از -4-1-4-2

 ثري دارد.ؤاستفاده از يک ياور مناسب در افزايش ايمني نقش م ،هاي غير زندهدر واكسن     

 DIVA Vaccineاستفاده از  -3-4-1-4

ر برنامه حال حاض ن درر ايرا)د در كشورها يا مناطقي كه برنامه كنترل و پيشگيري از گردش ويروس در دستور كار است     

فکيک امکان ت ست كهانياز به استفاده از واكسني  ،پيشگيري وكنترل بيماري مطرح است(، براي رهگيري گردش ويروس

 باشد.وجود داشته  ،و دام واكسينه (با ويروس در گردش)بين دام آلوده شده 

                                                           
41 adjuvant 
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 پوشش واكسن   -4-4-1-4

فت كسن درياه در عمل واه قرار است واكسينه شوند و آنهايي كهايي است ك، اغلب ميانگين نسبت دامپوشش واكسن     

ل، ا اين حارفت. بعنوان شاخص عملکرد سيستم تحويل واكسن در نظر گه توان بكنند و اعداد محاسبه شده را ميمي

که ساس. اينمعيت حهاي واكسينه شده به كل ج؛ يعني نسبت دامتواند معناي ديگري هم داشته باشدپوشش واكسن مي

ناسيون و يط واكسيد شرابدانيم چه تعريفي و چه مخرج كسري قرار است به كار برود حياتي است. تفاوت بين جمعيت واج

ر بودن ثؤروي م ي برثير مهمأت ،كل جمعيت و ساختار )و پويايي( جمعيت هدف براي واكسيناسيون و اين عوامل خارجي

 كند.مي افظت ايجاد شده توسط خود واكسن را تکميلبرنامه واكسيناسيون دارد و عوامل دروني نظير مح

هايي در به تعداد دامبستگي خواهد داشت  ،پوشش ضروري براي متوقف كردن انتشار ويروس تب برفکي در درون يک گله

)نسبت توليد  شوندمبتال مي ،صورت متوسط در طول دوره عفوني خوده دام بيمار ب يک جمعيت كالً حساس كه توسط يک

ممکن است انتقال بيماري به اين دام ها مسدود شود و نسبت توليد مثل  ،(. اگر نسبتي از جمعيت ايمن باشند0R ، پايه مثل

طور متوسط كمتر از ه كاهش خواهد يافت. اگر نسبت توليد مثل به سطحي كاهش يابد كه هر دام آلوده ب ( Rnخالص )

 منجر به يابد و نهايتاًشود كاهش  مينسبت جمعيتي كه آلوده ميان، با گذشت زمرا آلوده كند،  ( Rn < 1يک دام جديد )

به پوشش و اثر محافظتي واكسن بستگي  ،واكسيناسيون ايمن است ه واسطهكني مي شود. نسبتي از جمعيت كه بريشه
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بايد با ساير  آلوده شده اند نيز ايمن خواهند شد. علت اين كه واكسيناسيون هميشه هايي كه قبالًخواهد داشت. دام

همراه باشد، همين است و استفاده از  (كنندها محدود ميفرصت انتشار ويروس را در بين دامكه )هاي كنترلي روش

ضروري  ،زا در فيلد كه قادرند سطح بااليي از محافظت را ايجاد كنندهاي با كيفيت باال و منطبق برسويه بيماريواكسن

هاي قابل اعتماد نهايت اهميت را داراست و از اين نظر ضروري ر دسترس بودن دادهاست. براي محاسبه پوشش واكسن، د

 اندازي شود.است كه يک سيستم اطالعاتي ساده راه

كوبي در يهراكز مادر م زهاي واكسن كه بايدود ها وثبت بچ هاي واكسيناسيون و اطالعاتبر اساس ركوردهاي برگه

 هرين دوراز آخ هاي واجد شرايط بعدپوشش واكسن در دام را ارزيابي كرد. توان  پوشش واكسنمي ،دسترس باشند

 :از فرمول زير محاسبه كردتوان ميواكسيناسيون را 

 

شود و به ها جايگزين ميمخرج كسر با تعداد كل دام ،محاسبه پوشش واكسن در كل جمعيت حساس باشد ،اگر هدف

 فرمول زير تبديل مي شود.

 

هايي كه واجد شرايط واكسيناسيون هستند دقت تعريف شده باشد يعني دامه منعکا كننده جمعيت هدف بمخرج كسر بايد 

. در شدخواهد محاسبه پوشش واكسن نيز نادرست  ،هاي حساس. اگر مخرج كسر نادرست تخمين زده شوديا كل دام

دست آوردن ه ب ،شوندكوبي ميت انفرادي پالکصوره ها بو دام هاي ملي وجود داردها پايگاه دادهكشورهايي كه براي دام

وجود ندارد، ممکن است ها براي دامهاي ملي ساده و دقيق است. در كشورهايي كه پايگاه داده اًپوشش واكسن نسبت

ممکن است نياز به  ،هاي سرشماري وجود نداشته باشدها وجود داشته باشد. اگر دادههاي مربوط به سرشماري دامداده

هايي كه واجد شرايط واكسيناسيون هاي واجد شرايط و دامعنوان آخرين راه حل، تعداد واقعي دامه باشد. ب اعداد تخمين
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گرچه در اين حالت نيز اطالعات تقريبي مقدماتي براي . توان در هنگام انجام واكسيناسيون ارزيابي كردنيستند را مي

 ،توزيع شود ،در واكسيناسيونشركت كننده است در مراكز پيراموني  زهاي واكسن كه قراروگيري در مورد تعداد دتصميم

 مورد نياز خواهد بود.

رد. پوشش لف كسب كع مختتوان از مناباند )صورت كسر( را ميهايي كه در عمل واكسينه شدهاطالعات در مورد تعداد دام

مراكز  ه شده بهفرستاد زهاي واكسنود تعدادزهاي واكسن توزيع شده )يعني وصورت ده واكسيناسيون تب برفکي را اغلب ب

 ،ده استگر چه سااشده  كنند )روش توزيع شده(. روش توزيعواكسيناسيون ( تقسيم بر اندازه جمعيت تخميني محاسبه مي

 زها وود ها،ثبت بچ دفاتر حياتي است كه ،هاي قابل اعتماددست آوردن تخمينه هايي نيز دارد و به منظور باما محدوديت

 هاي هدف واكسيناسيون دقيق باشند.تخمين تعداد دام

 با ،باشدها مشخص ندام تعداد مزرعه يا بخش واكسينه شده است و كه آمارها فقط نشان دهند كه روستا، در صورتي

كه هايي صوص دامخه ب ،نه شده باشنديهاي موجود در يک واحد واكسشود زيرا معلوم نيست كه همه دامدقتي روبرو ميبي

ه تهيه شد ولتي(ها از چند منبع مختلف )يعني بخش خصوصي و بخش دشوند. اگر واكسندر حياط منازل نگهداري مي

 بايد هر دو در صورت كسر لحاظ شوند. ،باشند

 ينيع شده بزهاي توزوو نه د)ها زهاي تجويز شده به داموروش تجويزي با روش تخميني شباهت دارد با اين تفاوت كه از د

تواند ثبت شود. ز ميادي نيصورت انفره ها بمشود. سابقه واكسيناسيون دا، در صورت كسر استفاده مي(كز واكسيناسيونمرا

ها سط دامت شده توريافزهاي دوهاي واكسينه شده در يک دوره زماني خاص يا تعداد دامکان محاسبه نسبت دام ،اين كار

 ياز دارد.نهاي مديريتي ها و قابليتين كار به نسبت دقيق دادهكند. افراهم مي را در طول دوره زندگي آنها

دست ه طالعات باه با ابار همر يد شود. پيشرفت كلي بايد حداقل سالي يکأيت صورت منظم پايش وه پوشش واكسن بايد ب

اند، دهنجام شا نه شدهخصوص مطالعاتي كه به منظور بررسي ايمني در جمعيت واكسيه آمده از مطالعات ايمني جمعيت ب

 بررسي شود.
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 اقدامات كنترليساير  -5-4-1-4

ترل هاي پيشگيري و كنحساس يکي از راه يهااستفاده از واكسن و واكسيناسيون دام، هاهمانند بسياري از بيماري     

نان كه مچه .ا داردرهاي خاص خود پيچيدگي ،كنترل اين بيماري با استفاده از واكسن ،اين همه با .است بيماري تب برفکي

ر كليه هري آلودگي دم باليني و ظائاگرچه عال ،به عبارت ديگر .تيپ متفاوت داردوسر 7برفکي  يروس تبگفته شد و

اير سر مقابل ددام  باعث مقاومت ،پتيوبا اين همه ايجاد ايمني در مقابل يک سر ،باشدها با هم مشابه ميتيپوسر

 Oتيپ وده از سره با استفاكمثالً واكسني  ،ست كه براي كنترل بيماريمعني ديگر اين عبارت آن ا .شودمين هاتيپوسر

به ايمني و استفاده از  اما پيچيدگي مربوط .را بگيرد  Aتيپ وط سرتواند جلوي آلودگي و بيماري توسنمي ،اخته شده استس

ن هايي از آروس، سويههاي ويشود و در داخل هر يک از سروتيپجا متوقف نميواكسن براي كنترل بيماري در همين 

ه شد در نانکه گفتچو متفاوت است  تيپ كامالًوي آن سرهاژني از ساير سويهزايي يا آنتيشود كه از نظر ايمنييافت مي

در  اد ايمنيبراي ايج .گرفتندهاي مختلف در نظر ميپتيسروتحت  پ،تيورسبراي هر  ،گذشته با توجه به اين خصوصيت

هاي رسيبر ،الوهعود. به شبايد از سويه متعلق به آن تحت تيپ استفاده ها به هر يک از تحت تيپهاي متعلق همقابل سوي

هايي جديد از هويسدهد در مناطقي كه بيماري بومي است هر چند سال مي چند دهه اخير در آزمايشگاه پربرايت نشان

شوند و ها ناپديد ميهيبعضي از سو ،از طرف ديگر .دكنقابل آن ايمني ايجاد نميآيد كه واكسن معمول در مويروس پديد مي

شود كه تفاوت اي جديد ظاهر ميهبار سوي سال يک 5ها در آسيا و خاورميانه تقريباً هر طبق همان بررسي .دنرواز بين مي

 تواند جلوي بيمارينمي ،ندد دارهاي قبلي در بازار وجوههايي كه با استفاده از سويهاي قبلي دارد و واكسنژني با سويهآنتي

 .ها را بگيردهسوياين حاصل از 

هاي سويه سن دارايبايد از واك ،دهد كه براي كنترل بيماري با استفاده از واكسن در يک منطقهمطالب مذكور نشان مي

هاي جديد كه هس سوير اساواكسن ب و شود استفاده ،ژني نزديک با آنها دارندهايي كه قرابت آنتيهيخاص آن منطقه يا سو

راي پيشگيري ناسيون بشود كه واكسيمشکالتي كه براي اجراي موارد مذكور وجود دارد باعث مي .تغيير يابد ،شوندظاهر مي

ود. نمونه آن ششايع اري بيماري مناسب، گاهي در منطقه  يا دامد با وجود واكسيناسيون ثر واقع نشود وؤم از بيماري كامالً 

ود واكسيناسيون است كه با وج  AGvIIيا   A15علت ظهور سويه جديد ه ب 1394در سال  مانشيوع بيماري در كشور

 .ها گرديدگيري شديدي ايجاد كرد و باعث خسارات و تلفات قابل توجه دامها، همهدرصد زيادي از دام
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بار واكسني كه  يک هام 6تا  3هاي شيري در عربستان سعودي است كه هر شيوع بيماري در بعضي از گله ،نمونه ديگر

 شود. تزريق مي ،سويه است و براساس استانداردهاي اروپا ساخته شده است 7داراي 

استفاده كرد. امروزه   ،باال دارند 42تنسي(و)پ هايي كه قدرتتوان از واكسنمي ،تر و زودتر به وجود آيدبراي اينکه ايمني سريع

توان از شود كه در مواقع اضطراري ميژني نگهداري ميبانک آنتي ،تدر بيشتر كشورهايي كه بيماري ريشه كن شده اس

و واكسيناسيون با استفاده از اين نوع واكسن را  تهيه كرد 43درصد 50يا بيشتر دوز محافظتي  6برابر وتنسي آنها واكسني با پ

تواند تنسي باال ميوواكسن با پ A و  O اند. گزارش شده است كه در رابطه با سرو تيپنام گذاشته 44واكسيناسيون اضطراري

 هاي آن سروتيپ ايمني ايجاد كنند.در مقابل برخي از سويه

كني يشهربرنامه  اجراي هنگام .بستگي داردآن به اجراي كامل  ،كني كه با دقت طراحي شده استموفقيت يک برنامه ريشه

هايي كه در گله وگله  وانات زوج سم موجود درهمه حي ،بيماري تب برفکي، بايد به محض آنکه بيماري تشخيص داده شد

ها وشت اين دامگه شوند. وزاندبه سرعت كشتار شده و در همان محل دفن يا س ،اندهاي بيمار قرار داشتهتماس با گله يا دام

ي قبل از ضدعفونيد نبا ،اردجود دنبايد مصرف شود و بايد شير آنها نيز آلوده محسوب گردد. وسايلي كه احتمال آلودگي آنها و

بستر،  اص دارد.خهميت اهاي كشاورزي مناسب از مزرعه خارج شوند. اين موضوع در مورد لباس افراد، خودروها و ماشين

ها ه شوند. آغلد سوزاندباي ،دخوبي ضدعفوني كره هاي دامي و ديگر اشيا كه نمي توان آنها را بخوراک، ظروف غذا، فرآورده

ماه خالي  6دت مزرعه به ايد مب ،هنگامي كه همه منابع آلودگي از بين برده شديز و ضدعفوني كرد. و بهاربندها را بايد تم

ور در آنجا هاي ديدهامدنوان بماند و تنها هنگامي اجازه استفاده از آن داده شود كه تعدادي دام به صورت آزمايشي به ع

المللي ينبمقررات  ،اي عاري از بيماري اعالم شودو منطقهبراي آنکه كشور  .نگهداري شوند و مبتال به بيماري نگردند

 .(كه قبالً ذكر گرديداست ) خاصي موجود است كه توسط سازمان جهاني بهداشت دام اعالم شده 

مشاهدات به دست آمده در آرژانتين نشان داد كه مزارع و  .مشکل است ،درباره اماكن و مناطق باز و بدون حصار صيهتو

در  .شوندروز از آلودگي پاک مي 10الي  8در عرض  ،كه دامي به آنها وارد نشود آلوده غيرمسقف در صورتيبهاربندهاي 

كه در  افرادي .خودروها به حداقل ممکن برسد وو رفت و آمد انسان  گرددبايد تردد حيوانات ممنوع  اندمناطقي كه آلوده

                                                           
 42 potency 

43 6CC50 
44- Emergency vaccination 
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لباس ضد آب بپوشند تا به آساني و با اسپري كردن بتوان آنها را  بايد ،شوندكنند يا وارد آنها ميمزارع آلوده كار مي

  .شوند هبايد جوشاند ،هايي كه امکان ضدعفوني كردن آنها با مواد شيميايي موجود نيستلباس .ضدعفوني كرد

با )رع آلوده ر در اطراف مزاكيلومت 10الي  5تا شعاع بايد  ،به محض تشخيص بيماري ،علت احتمال انتشار سريع بيماريبه 

 .قرنطينه برقرار گردد (ايتوجه به شرايط بيماري در كشور و شرايط منطقه

شورها ر بيشتر كدروش بسيار خوبي است اما  ،ان بروز بيماري كم استكني در هنگامي كه ميزاگرچه اتخاذ روش ريشه 

كني بيماري ريشه ،هملي است. با اين هماقتصادي غيرع كند و از نظردامداري وارد مياجراي آن خسارت سنگيني به صنعت 

 بايد يکي از اهداف نهايي كنترل بيماري باشد.

اي در اطراف لقهحافتد و واكسيناسيون گيري در آن اتفاق مياي كه همهمنطقه ۀدركشورهاي آلوده، محاصره و قرنطين 

اگر اين د ه گفته شكهمچنان  .باشداري ميشده براي جلوگيري از گسترش بيم ثبيتدارد و تمنطقه آلوده، استراتژي استان

وند تا دوباره شده كشتار هاي واكسينه شبايد دام ،گيري در كشورها و مناطق عاري از بيماري اجرا شوداستراتژي هنگام همه

اما  ستاار مشکلي گيري، معموالً كقرنطينه و محاصره منطقه همه .اعالم شودپاک مدت  ترينا منطقه در كوتاهآن كشور ي

نتيجه بخش و  ،هاگيريمههباشد و در بسياري از موارد با تجزيه و تحليل سود و زيان حاصل از نتيجه آن بسيار خوشايند مي

سيون استفاده واكسينا يد ازرهاي پاک چه موقع بابحث بر سر اينکه در كشو .با صرفه بودن اين اقدام نشان داده شده است

ميليون  250كسازي كشور داد براي پا يكه در انگلستان رو 1968و  1967گيري در سال ر همهمثالً د .هنوز ادامه دارد ،كرد

ه در همان دي بود كگيري به حخسارات حاصل از اين همه .گرديد عدومدالر هزينه شد و حدود نيم ميليون دام كشتار و م

گيري در همه ،ها اين همشود ب كنترل آن استفادهزمان تصميم گرفته شد اگر بار ديگر بيماري برگردد از واكسيناسيون براي 

 .رديدگ معدوم وكشتار  ها اجرا شد و تعداد زيادي دامم سازي دامعدودر آن كشور باز هم سياست كشتار و م 2001سال 

 اهداف واكسيناسيون  -5-1-4

صلي اار گروه ا ذيل چهر توان هماهنگ با اهداف برنامه واكسيناسيون چهار مجموعه اپيدميولوژيک گسترده اصليمي     

 :تعيين كرد

 اكسيناسيون براي كاهش ميزان بروز موارد بالينيو -الف
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 اي حذف گردش ويروسواكسيناسيون بر -ب

 ناسيون حفظ پاک بودن از تب برفکيواكسي -ج

 اكسيناسيون براي پاک شدن مجدد از تب برفکيو -د

 ميزان  بروز موارد باليني واكسيناسيون براي كاهش  -1-5-1-4

 ،اسيونه واكسيني از برنامكشورها يا مناطقي قرار دارند كه بيماري تب برفکي بومي است و هدف اصل ،در اين گروه     

  PCP-FMDاز  2رحله اين سناريو را در كشورهايي كه در م ،صورت نمونهه كاهش بار شيوع باليني تب برفکي است. ب

  مشاهده كرد. توان، ميهستند

 اري عبارتند از:هاي پيشگيري از بيمشاخص

ده ( كه به دو روش پيشگيري كننTarget Vaccination) شودواكسيناسيون هدفمند انجام مي معموالً  -1

(Prophylactic( و اضطراري )Ringانجام مي ).شود 

 گيرد.ندرت كشتار صورت ميه شود و بهاي كنترل بيماري معموالً انجام نميساير شاخص -2

 ويروسگردش  واكسيناسيون براي حذف  -2-5-1-4

ن در حال اما در جهت آ ،اندشدهنهنوز از بيماري پاک  كهقرار دارند خاصي از يک كشور  يا مناطق هاكشور ،در اين گروه     

ظير ن ديگريت قدامااحركت هستند. احتمال دارد واكسيناسيون يکي از اجزاي يک برنامه كلي كنترلي باشد كه شامل 

اهده مش ،هستند PCP-FMD نيز باشد. اين سناريو در كشورهايي كه در مرحله سوم ازكني ها و ريشهجايي دامهكنترل جاب

 شود.مي

 ها:هاي توصيه شده واكسيناسيون تب برفکي بر اساس شرايط بيماري و منابع موجود كشورانواع روش

 واكسيناسيون پيشگيري كننده: -1
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ر يا يک بخش از جمعيت دام حساس كشودر اين روش تمامي ( mass vaccination) واكسيناسيون فراگير-الف

قل شود كه حداكوبي ميطور مثال تنها دام سنگين( با فاصله زماني محدود مايهه جمعيت دامي حساس كشور )ب

 ياه ساكسن ساالنه دو تا درصد خواهد بود. در اين روش بر اساس نوع و 85كوبي حدود جمعيت مورد انتظار در مايه

 شود.انجام مي كوبي را دارندهايي كه اولين سابقه مايهو بوستر آن نيز در دام كل كشور واكسيناسيون شده

( انجام zonal, buffer:risk based   (پايه ريسک ( كه برtarget vaccination) واكسيناسيون هدفمند _ب

مه لف برناتطق مخها بر اساس ميزان خطر رخداد بيماري و اثرات رخداد بيماري در منادر اين روش شود.مي

نجيره توليد اري در زد بيمكوبي عملياتي خواهد شد. در اين روش بر اساس اولويت رخداد بيماري و اثرات رخدامايه

 شود.كوبي و فواصل آن تعريف ميكشور برنامه مايه

  :(ring) يا حلقويواكسيناسيون اضطراري  -2

كوبي شده در هاي مايهدام ،واكسيناسيون ( : در اين روش در صورتvaccinate-to-live) روش محافظتي _الف

كيلومتري واحد درگير  3-10ر صورت بروز بيماري در شعاع در روش رينگ د گله و منطقه حفظ خواهد شد.

 شود.واكسيناسيون انجام مي

از  كه اكثراً پا از بروز بيماري در كشورهاي عاري ،(: در اين روشvaccinate-to-kill ) سركوب كننده _ب

ا پكوبي شده و يهجمعيت منطقه اطراف بروز تب برفکي ما ،جهت كنترل گسترش بيماري ،شودانجام مي ريبيما

 هاي واكسينه كشتار خواهد شد.پاک، دام تر به شرايطيماري جهت برگشت سريعاز كنترل ب

 هاي روش واكسيناسيون فراگيروديتمحد محاسن و -1-2-5-1-4

مدت  ني كوتاهوجه به ايمانند آبله انساني و طاعون گاوي بوده است. با تهايي مكني بيماريپايه ريشه ،اين روش     

كني بيماري تب يشهرل و پايه كنتر ،نياز به تکرار فازهاي واكسيناسيون با پوشش باالي جمعيت دارد. اين روش ،واكسن

مه ريزي، اجراي ي و برناماهنگهز نياز به سطح باال ا بوده و فريقاي جنوبي بوده است. روشي بسيار گرانآبرفکي در اروپا و 

 برنامه به مدت طوالني و لزوم همکاري با كشورهاي همسايه دارد.
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 يا برپايه ريسکمعايب روش واكسيناسيون هدفمند  محاسن و -2-2-5-1-4

ت، د، مديريمله سن، نژاجاز با در نظر گرفتن مواردي هايي كه بيشترين ريسک بيماري را دارند؛ دام ،در اين روش     

م دام بيشتر ي كه تراكهاي جوان يا جاهايهاي شيري، دام. مثالً دامگيرندتحت پوشش واكسيناسيون قرار مي و ... موقعيت

في كني ناكايشهرلي در برنامه در كنترل بيماري مناسب باشد وتواند ميكنند. اين روش هايي كه كوچ مياست و يا دام

 باشد.وش ميمثالي بر اين ر ايباشد. واكسيناسيون حلقهمي

 واكسيناسيون براي حفظ پاک بودن از تب برفکي  -3-5-1-4

شوند، انجام مي يرون ايجادبهاي واكسيناسيون براي به حداقل رساندن پيامدهايي كه از بازگشت تب برفکي از برنامه     

 قرار دارند.  PCP-FMD 5و 4گردد. اين سناريو ويژه كشورهايي است كه در مراحل مي

 اي پاک شدن مجدد از تب برفکيواكسيناسيون بر -4-5-1-4

نجام شده ر آنها اداكسيناسيون از بيماري تب برفکي پاک بودند و ممکن است و كشورهايي هستند كه قبالً ،در اين گروه     

اي هبرنامه ضطراري،در يک اقدام ا كنند مجدداً پاک شوند.اند و تالش ميو تهاجم ويروس را تجربه كرده يا نشود

گروه ب  د كه درو شبيه كشورهايي هستن شوندبه منظور رسيدن مجدد به وضعيت پاک بودن انجام ميواكسيناسيون 

دت ايجاد مطوالني  دوره ترل شود وقرار دارند؛ مشروط بر اينکه شيوع سريعاً كن)واكسيناسيون براي حذف گردش ويروس( 

كشورهايي كه  هستند يا  PCP-FMDاز  5رحله كه در مشود مشاهده ميمحافظت الزم نيست. اين سناريو در كشورهايي 

 مي دهند.ناند و واكسيناسيون انجام اند و رسماً پاک اعالم شدهرا ترک كرده PCP-FMDمسير 

 برنامه كنترلي تب برفکي در كشور -6-1-4

 (45شده استاني )در زمان نبود رخدادريزيواكسيناسيون مناسب و منظم و برنامه -1-6-1-4

 هاي حساساي دامبندي شده برواكسيناسيون زمان 

  بار انجام شود و در صورتي كه از واكسن  ماه يک 6در صورتي كه از واكسن روغني استفاده شود، واكسيناسيون هر

 ،هاي هدفشيوه تزريق در دام .بار واكسينه شوند هاي حساس هر چهار ماه يکدام ،غير روغني استفاده شود

                                                           
45-Peace time 
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ي برنامه واكسيناسيون بر اساس شرايط استاني و ترجيحاً با در نظر مطابق توسعه كارخانه سازنده بوده و زمان اجرا

 هاي عشايري به عهده اداره كل دامپزشکي استان خواهد بود.گرفتن برنامه واكسيناسيون در دام

 هاي باالي دو هفته متولد شده از مادران غير واكسينهواكسيناسيون گوساله 

 د شده از مادران واكسينهماه متول 3هاي باالي واكسيناسيون گوساله 

  داشتند سن را دريافتكه اولين واكدامهايي  روز بعد از روز اول در گوساله ها و يا 21واكسيناسيون بوستر 

  ماه بعد از نوبت اول )بر حسب نوع واكسن مورد استفاده( 6تا  4تکرار واكسيناسيون 

  مايه كوبي دامهاي حساس شعاع سه كيلومتري كانونهاي بيماري 

 مايه كوبي بصورت آماده باش  سنگين و سبکر واحدهاي صنعتي اعم از پرواربندي و شيري در دام دStandby 

vaccination   خواهد بود. و با پرداخت هزينه خريد و اجراي واكسيناسيون توسط دامدار 

  46هاي شيري بزرگگاوداريكوپه بندي واكسيناسيون تب برفکي و 

 د:خواهند بو مه واكسيناسيونرأس به باال صرف نظر از موقعيت جغرافيايي داراي دو برنا 1000هاي شيري با تعداد گاوداري

I. تکرار  و دستورالعمل توليدكننده واكسينه خواهند شد 47زايي واكسنواكسيناسيون منظم و سيستماتيک كه بر اساس ايمني (

 (زايي واكسنماه بسته به مدت ايمني 6يا  4در 

II. 50يش از برتي كه داري در صور صورت وجود رخداد در واحدها و يا شعاع اپيدميولوژي اطراف گاوها دواكسيناسيون دام 

 .درصد از عمر ايمني زايي واكسن قبلي گذشته باشد

 كسن ود در واويه موجهاي موجود در واكسن قبلي با ويروس در گردش متفاوت باشد و يا سكه سروتيپ در صورتي

آنها وز بوستر د اكسينه وها با سن بيش از دوهفته واز آخرين تاريخ واكسيناسيون، تمامي دامصرف نظر  ،ايجاد ايمنيت نکرد

 يماري دربروز بدر صورت  هاي در گردش خواهد بود(.هاي واكسن بر اساس سروتيپهم زده شود )تعيين نوع سروتيپ

 هاي مجاور واكسيناسيون مي تواند از روز تولد انجام شود.نوزادان در گله

                                                           
46- Mega dairy farm   راس به باال 1000گاوداري شيري با تعداد  

47- Potency 
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III.  رگير دا سروتيب بهاي غير درگير با سن بيش از دو هفته در قسمت يهاتمامي دام ،صورت بروز رخداد در داخل واحددر

 واكسينه شوند.

IV. نها حداقل يک آيناسيون واكس بايد از آخرين تاريخ ،هاي وارداتي به داخل ميدان دام و روستاهاي با جمعيت دامي سيالدام

 ته باشد.ماه و حداكثر چهار ماه گذش

V. هاي در داخل ميدان و روستاهاي با جمعيت دامي دام ،واكسينه نشده و يا فاقد سابقه واكسيناسيون باشد ،در صورتي كه دام

 بالفاصله واكسينه و متعاقباً بوستر آنها هم تزريق شود. 48سيال

VI. صرفاً به دامي سيالهاي ميادين دام و روستاهاي با جمعيت تردد دام ،در صورت رخداد بيماري در شهرستان 

 باشد.ترين كشتارگاه مجاز مينزديک

 

 واكسيناسيون اضطراري -4-1-6-2

  ري بيماريو واگي بر اساس شدت درگيري واحد اپیدمیولوژيک درگیربدنبال رخداد بيماري و صرفا در داخل 

ام به اقد ستاييمناطق رو جهتهاي عملياتي دولتي با رعايت اصول امنيت زيستي تيمدر گله با  نظر كارشناس خبره 

صد از عمر ايمني زايي در 50به شرط وجود دام حساس ) دام هاي با سبقه واكسينه بيش از انجام اين واكسيناسيون 

 نمايند.واكسن (مي 

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

درخواست  در صورت يمار وببه شرط واگيري پايين و عدم ارتباط مستقيم دامهاي بيمار با غير اپيدميولوژيک )روستا( 

 دامدار بالمانع مي باشد.

  گيري در درگير بر اساس شدت درگيري و ميزان واواحدهاي صنعتي ناسيون اضطراري جهت : واكسي -2تبصره

اخت هزينه س با پردام حسادكانون بيماري به شرط وجود ساير بهار بندي ها فاقد دام مبتال و از بهاربندي دورتر به 

 توسط دامدار صورت مي پذيرد.

                                                           
دام زنده براي مدتي محدود دام به آنها وارد و خارج مي شود. و مالک تشخيص و شناسايي اين روستاها شبکه هاي دامپزشکي  روستاي سيال به روستايي اطالق مي شود كه همانند ميادين -48

 هر استان مي باشد.
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 شوند و هفته واكسينه مي هاي با سن بيش از دوصرف نظر از تاريخ واكسيناسيون دام ،در صورت تغيير سوش

 بوستر آنها بايستي تزريق شود.

 :)واكسیناسیون حلقوي )بافر 

  ر اطراف ايمني د كمربند رخداد بيماري در يک واحد اپيدميولوژيک با ايجاد يکدر اين روش واكسيناسيون پا از

ت از ر اقداماار سايكانون بيماري جهت جلوگيري از گسترش سريع بيماري انجام مي شود. واكسيناسيون در كن

احد ي ودعفونضكود،  جمله ايجاد محدوديت جابجائي در واحد درگير، محدوديت در خريد و فروش دام، جابجائي

ود. تصميم شواهد مي گيري خدرگير و كنترل تردد افراد و وسايل نقليه از واحد درگير از گسترش سريع بيماري جلو

يز يا قدام ناچاارآئي كبراي پياده سازي واكسيناسيون بايستي سريعا انجام شود زيرا در صورت هرگونه تاخير 

ط ن و شرايطراف آجمعيت واحد درگير و واحدهاي ا معکوس خواهد بود. در عمل اجراي اين اقدام بستگي به

 بر اين اساس دارد. ايمني واحدهاي درگير، نوع واحدهاي دامي اطراف كانون و شرايط ايمني گله هاي اطراف

د بيماري توسط بخش روز پا از تايي 5انجام عمليات مايه كوبي بايد  با بيشترين سرعت و حداكثر در عرض 

هميت دو وه بر اود. عالومتري كانون در دام سبک و سنگين فاقد ايمني محافظتي انجام شدولتي در شعاع سه كيل

هد ودار خواري برخشاخص سرعت عمل و شعاع اطراف كانون ميزان پوشش در واحدهاي اطراف نيز از اهميت واف

رگير بيماري ن دامي دور كاندبود. مايه كوبي از اطراف كانون بيماري به سمت مركز و منطقه آلوده انجام مي شود. 

جام مي شود كوبي ان ر مياهنيز در صورت امکان پذير بودن مايه كوبي از واحدها يا بهاربندهاي پاک به سمت درگي

ثير ردد تاتبا توجه به اينکه اجراي واكسيناسيون مناسب در جمعيت حساس بدون اجراي محدوديت در 

اي ل از اجرستي قبي از گسترش بيماري خواهد داشت بايمعکوس)گسترش بيشتر بيماري( يا حداقلي در جلوگير

 مايه كوبي اعمال كنترل تردد به دامداران اطراف كانون اعالم گردد.

  كيلومتري كانون مشخص خواهد شد در صورتي  10پا از تاييد باليني بيماري واحدهاي اپيدميولوژيک تا شعاع

كانون به استان همجوار اطالع رساني گردد. تمامي واحدهاي كه اين شعاع در استانهاي ديگر قرار مي گيرد رخداد 

روستائي و صنعتي اطراف كانون از حيث وضعيت ايمني بررسي مي شوند و در صورتي كه بيش از دو ماه از مايه 



136 
 

كوبي با واكسن آبي يا سه ماه از مايه كوبي روغني گذشته است واحد هاي روستائي اطراف اعم از دام سبک و 

يه كوبي رايگان و واحدهاي صنعتي نيز جهت انجام مايه كوبي بهادار و تشديد اقدامات امنيت زيستي سنگين ما

اطالع رساني خواهند شد. در واحدهاي صنعتي توصيه به انجام مايه كوبي بوستر در گوساله هايي كه سابقه يک 

 ي قبلي انجام شود.بار واكسيناسيون دارند بايستي در صورت گذشت بيش از دو هفته از مايه كوب

  جهت ه شده است شرح داد 21تا  17در اين مورد توجه به تشخيص صحيح و تعريف مورد بيمار كه در صفحات

ر موارد دام ند ولي ديت مي كبسيار مهم است. در موارد دام سنگين توجه به عالئم باليني كفاتعيين كانون بيماري 

ه آزمايشگاه ارسال ب ورداري به كوبي اقدام گردد ولي همزمان نمونه سبک بايستي بعد از تاييد باليني نسبت به ماي

 جهت تعيين ميزان صحت تشخيص باليني بايستي صورت پذيرد.

 

 روستايي و عشايري گوسفند و بزواكسيناسيون  -3-6-1-4

و گوساله  گاو ت بهفند و بز نسبتوجه به حساسيت كمتر گوس با بر اساس برنامه ملي بهداشت دام عشاير اقدام خواهد شد،     

دون و مشخص برنامه م گوساله، در صورت نداشتن ونسبت به گاو  هاجايي بيشتر اين دامدر برابر بيماري تب برفکي و جابه

هاي گاو وگوساله كشور لهگتواند به عنوان عامل انتشار بيماري در براي پيشگيري از تب برفکي در گوسفند و بز اين دام مي

با  باالتر وهاي تتراواالن با واكسن ها(تصميم با استان) و بز روستايي و عشايري كشور بسته به فصلگوسفند . محسوب گردد

بل از شروع كوچ روز )حدود يک ماه( ق 45روز تا  21هاي عشايري از قابل ذكر است در دام ماه واكسينه شوند. 6تکرار 

 باشد.بهترين زمان انجام اين برنامه واكسيناسيون مي

 اجرا مي شود  49بصورت واكنشيدام سبک روستائي مايه كوبي رايگان  در

                                                           
49 Reactive Vaccination  
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 واكسیناسیون تب برفكي در كشوربرنامه  -4-6-1-4

  كوبي هنگين مايسر دام تب برفکي در سال جاري مبتني بر خطر بوده و بايستي هدف استان د واكسيناسيونبرنامه

اري اسب خوددنامن دف و فراگير با پوششبا پوشش حداكثري در مناطق پرخطر باشد و از واكسيناسيون بدون ه

 شود.

  ه بيناسيون مه واكسهاي تب برفکي در قالب برنابا واكسنصنعتي و نيمه صنعتي مايه كوبي جمعيت دام سنگين

 انجام خواهد شد.روش آماده باش 

 شد.د ام خواهانجبرنامه واكسيناسيون به روش آماده باش  سبک صنعتي  در كل كشوردر قالب  جمعيت دام 

  و  مني واكسنوره ايددر جمعيت دام سبک و سنگين صنعتي و نيمه صنعتي مايه كوبي بصورت آماده باش براساس طول

 توسط آزمايشگاه هاي مورد تاييد مركز تشخيص خواهد بود. PVMبراساس نتايج 

  طر خواهدخ زيابيكه مبناي تعريف آن ار بصورت واكسيناسيون واكنشي صورت مي پذيرد مايه كوبي دام سبک 

 بود.

  مناطق  در ز كوچاه قبل يک ما هر سال دو بار، قالب برنامه ملي بهداشت دام عشاير  درواكسيناسيون دام عشاير

 .زمستان گذراني و تابستان گذراني انجام خواهد شد

  موثر  ايمني وسنگين فاقد ک و سنگين واحدهاي دام سبکهمچنين در صورت رخداد بيماري چه در دام سب

در اسرع  خش دولتيييد توسط بأبا شعاع سه كيلومتر پا از ت درصد از زمان ايمني زائي واكسن(  50ذشت )گ

 اهد شد.انجام خو مايه كوبي در اين راستا دامهاي روستائي با واكسن رايگان كوبي گردد.روز( مايه 5وقت )حداكثر 

 

 رخواهد بود:جهت ثبت اولیه و تمديد واكسن تب برفكي موارد ذيل مورد انتظا

 سازي واكسنالصخروند و پروسه توليد واكسن از جمله نوع سلول مورد استفاده در كشت، روش كشتن ويروس و  .1

 مشخص باشد.

 ها كامال مشخص باشد.جوانت واكسندنوع آ .2
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واكسن مشخص باشد كه بدين منظور از دو روش مستقيم و غير مستقيم استفاده   (Efficacy)و اثربخشي آييكار .3

انجام  PGPو   PD50به دو روش  يكه به صورت چالش دام واكسينه با سويه وحش شود. در روش مستقيممي

-Rشود. جهت ارزيابي اثربخشي غير مستقيم از روش  فرستادهبه دفتر امور دارو و درمان  آن شود. مستنداتمي

VALUE هاي واكسن اي در گردش و سويههژنيک بين سويهاستفاده خواهد شد كه از اين طريق ميزان قرابت آنتي

باشند آنتي سرم هاي توليد كننده و واردكننده واكسن موظف ميمقايسه خواهد شد. جهت انجام اين تست تمام شركت

در صورت ارسال  مرجع به ازاي هر سويه را با هماهنگي دفتر امور دارو و درمان به مركز ملي تشخيص تحويل دهند.

ييد سازمان بهداشت أهاي مرجع بين المللي مورد تامکان استناد به نتايج آزمايشگاه  ،سال نمونه مرضي از كشور در آن

 نيز وجود دارد.  دام كه در سايت آن قرار داده شده است

 .اشدب  6برابر حداقل   PD50  بايدبراي هر سويه هاي مورد استفاده واكسن (Potency)قدرت واكسن  .4

فند و ن در گوسواكس ي اثربخش بودنتشود بايسهاي نشخواركنندگان استفاده ميدر صورتي كه واكسن در تمام گونه .5

 ييد شده باشد.أگاو ت

بي ط به ناد مربوهاي واردكننده و توليد كننده موظف مي باشند اسدر دام هدف: تمام شركت(Safety)بي خطري  .6

ز مراحل ر هريک اكه د د و در صورتيواكسن را در گونه هاي قيد شده در ليبل و بروشور واكسن ارائه نماين خطري

يع ي از توزلوگيربايستي ضمن ج ،ي اعالم شده را نداردآيخطري و كارتوزيع واكسن مشخص گردد اين واكسن بي

 هاي آن به دامداران عودت داده شود.خسارت

عاري بودن آن  ايدب ،دارد DIVA: در صورتي كه در بروشور واكسن قيد شده است كه واكسن قابليت  (Purity)خلوص .7

. اين ختاري استهاي غير ساثابت شود كه بدين منظور بايد اسنادي ارائه شود كه واكسن عاري از پروتئين NSPاز 

 د شد.ناستفاده خواه ،ها در مناطقي كه در مرحله سه قرار دارندواكسن

ي در ه بيمارجاد كنند: واكسن و بذر واكسن مورد استفاده بايستي عاري از عوامل اي(Innocuity) بي ضرري .8

 ها باشد.خانواده پستي ويروسعاري از نشخواركنندگان خصوصاً 
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ور زير نظر يع در كشز توزهاي كه درخواست ثبت دارند بايد قبل اطول دوره ايمني قيد شده در ليبل و بروشور واكسن .9

قبل از نه بايد اين زمي ه دركييد شود أهاي دامي تدفتر امور دارو و درمان و با همکاري دفتر بهداشت و مديريت بيماري

 نجام شود.س دام اأر 200نسبت به انجام آن در شرايط فارم در حداقل اجازه توزيع گسترده در كشور، 

ر ررسي قراروش مورد بفهاي مورد استفاده بايد از طريق ارزيابي و پايش بعد از واكسن: واكسن  (Stability)ثبات  .10

و ارزيابي  عالم شدهمان اييد باشد. در صورت عدم همخواني بين زأاي آنها مورد تقفسه گيرند و دوره زمان نگهداري

 شركت موظف به پرداخت غرامت به مصرف كنندگان خواهد بود. ،صورت گرفته

ز اوک ناشي يا ش وييد خواهد بود كه عوارض جانبي حداقلي داشته باشد و در صورت وقوع سقط أواكسني مورد ت .11

 اشد.ده يا توليدكننده واكسن موظف به پرداخت غرامت به دامدار خسارت ديده بواردكنن ،واكسن

 داراي مشخصات ذيل باشند: از جنبه سويه هاي مورد استفاده بايدواكسن .12

 باشد. پنج سويه ياهاي آن چهار سويه تعداد سويه -

 تب برفکي باشد. سه  POOLهاي انتخاب شده در واكسن بايد مربوط به سويه -

ه محافظت داشت ,O Panasia 2 (Ant10 ,Qom 15) Me_SAهاي مورد استفاده بايستي به سويه Oسويه  -

قابل مصرف  هاي لوكالسويه هاي واكسينال منطقه سه كه ايجاد ايمني بر عليه آنها نمايد نيز غير ازباشد و سويه

 خواهد بود.

 A05و  AG 7هاي ويهبر ساي واكسينالي كه ههاي داخلي باشند يا سويهيا از سويهمورد استفاده بايد  Aسويه  -

Asia, .محافظت داشته باشد 

د محافظت ايجا  Asia, Asia-1 Sind08بر عليه سويه هاي در گردش باشد يا يا از سويهآن بايد  Asia-1سويه  -

 نمايد.

روز به زنگري وابليت باي در كشور قاهاي مورد نياز كشور بر اساس تغييرات سويهاي در واكسناين تركيب سويه -

 رساني دارد.
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د ييأورد تم هاي مرجعها تنها بر اساس نتايج آزمايشگاه مرجع سازمان دامپزشکي و آزمايشگاهمحاظت سويه -

 كه در سايت آن اشاره شده است مورد قبول خواهد بود.بهداشت دام جهاني سازمان 

از طريق انجام  بايستي ،ي ذكر شده فوقهاوجود سويه (Identity):تطابق و هويت ويروس مورد استفاده شده  -

RT-PCR  ييد مركز ملي تشخيص كشور برسد.أبه ت 

ي ابالغ شده آن رالعملهادستو تمامي مراحل نمونه برداري از واكسن بايستي زيرنظر دفتر امور دارو و درمان و بر اساس .13

 دفتر باشد.

  واكسيناسيون  فرآيند استاندارد -4-2 

 بوده استفاده مورد شورك در سال ساليان كه است برفکي تب بيماري كنترل ابزارهاي از يکي ،يونواكسيناس و واكسن     

 و استانداردها ،همجموع اين در .ندارد را الزم ييأكار، نگيرد قرار استفاده مورد درستيه ب اگر ابزار اين البته .است داشته

 هاياكيپ كه شده قيد و وينتد (يل واكسن تا زمان تزريق واكسناز تحو) واكسيناسيون سازي بهينه براي نياز مورد الزامات

 .باشندمي آنها رعايت به ملزم كوبي مايه

 نگهداري واكسن -4-2-1

يا سردخانه نگهداري  بايستي يخچال گراد نگهداري شود.+ درجه سانتي8+  تا 2واكسن بايد فقط در يخچال بين      

ي حداقل و ي كه دمايترهاو نگهداري دما باشد و در صورت عدم دسترسي از ترموم داراي ترمومتر با قابيلت ثبت ،واكسن

نراتور( مجزا از د برق )ژتولي عبسردخانه و يخچال نگهداري واكسن بايستي داراي من استفاده شود. ،حداكثر را نشان مي دهند

 باشد. قابليت حفظ دماي سردخانه را داشته ،برق شهري نيز باشد تا در زمان قطعي برق

ه مشخص كسن در سردخانهاي مختلف واشود تا بچ گذاري( )ليبل گذاريمحل نگهداري واكسن مشخص باشد و نشانه

  يخچال را هميشه قفل نگه داريد. كليدها بايد در جاي ايمن نگهداري شوند. باشد.

وكت د( را كنار س)خاموش نکني " "SWITCH OFF)دوشاخه را از برق نکشيد( يا  DO NOT UNPLUGG”"عالمت 

 )بدون برفک( اما فقط در زمان خالي بودن يخچال.زدايي كنيد به طور مرتب يخچال را يخ يخچال نشان دهيد.
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 .النه استري سااطمينان حاصل كنيد كه يخچال و فريزر براي تعميرات سريع تحت قرارداد براي تعمير و نگهدا

 طمينان حاصل كنيد.از فضاي كافي براي گردش هوا در داخل سردخانه ا

 ه مرضي و غيره را در كنار واكسن نگهداري نکنيد.، نوشيدني يا نمونغذا

 فقط در صورت لزوم يخچال را باز كنيد.

 كوبي موجود باشد.بايستي مستندات بازديد دماي سردخانه در مركز مايه

ا در صورت ي گردد تبايگان به نحو مقتضي و اداره كل استانبايستي در اداره شهرستان  ،مستندات بازديد ترموگراف مركز

 باشد. و استناد وقوع موارد عوارض جانبي واكسن قابل دستيابي

 كوبيمايه هاياكيپ پوشش -4-2-2

 را خود تجهيزات و بايستي لوازم ،اجرايي عمليات به عزيمت از قبل )بيماري بررسي و كوبيمايه( عملياتي هاياكيپ     

 موارد واحد به ورود از قبل و نموده عزيمت اپيدميولوژيک به واحد ا،آنه كامل نمودن تکميل از پا و داده قرار بازبيني مورد

  :نمايند رعايت را ذيل

 وسايل حفاظت فردي: •

 لباس دست 3 حداقل يستيبا اكيپ عملياتي مصرف، باريک كار لباس وجود عدم صورت در(  مصرف باريک لباس پوشيدن

 )شوند شسته رمگ آب با طوركامل به اپيدميولوژيک به واحدهاي مراجعه بار هر از بعد هااسلب و باشد داشته

 كار مانع و سبيدهچ به دست محکم بسيار هادستکش اين :استريل غير مصرف باريک جراحي دستکش پوشيدن -

 .شوندنمي

 مورد خانه در آخرين روستا در اپيدميولوژيک واحد به مراجعه بار هر از بعد عملياتي هاياكيپ :سفيد چکمه -

 ويروسي ضد ماده با آن عفوني ضد و سپا چکمه كامل شويوشست به نسبت كار، اتمام از بعد و واكسيناسيون

 .نمايند اقدام )برفکي تب ويروس بر ثرؤم هر ماده يا و پي سايد جرمي اس، ويركن ويروسيد،(
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 به اقدام خانه به انهلذا خ است، مفيد بسيار چکمه كاور زا استفاده چکمه، آلودگي از احتراز براي :چکمه كاور -

 .نماييد جديد كاور از استفاده و كاور تعويض

 مصرف يکبار كاله پوشيدن -

 مصرف يکبار ماسک از استفاده -

 كوبي مايه لوازم و وسايل -4-2-3 

 :دهند قرار استفاده وردمعمل دستورال طبق و داشته همراه به را ذيل ابزارهاي و لوازم هستند ملزم كوبيمايه اكيپ

 ،كيففلزي يا مصرف باريکسرسوزن  ،)سري 2 سي هر يک سي 1و  5 اتوماتيک نيمه يا اتوماتيک(  سرنگ -

 اي دام سبک، دربر 21 و 20براي دام سنگين و  18يا  16 ،يخدان يا كلمن پک، آيا با همراه واكسن حمل

 :يردگ قرار نظر مد زير موارد كوبيمايه سرنگ خصوص

 ييدأت مورد مرجع از كوبيايهفاز م بار هر از قبل كاليبراسيون گواهي داراي و بوده كاليبره بايد استفاده مورد سرنگ -

هي كاليبره ده و گواشليبره ها توسط اداره كل دامپزشکي استان كادر اين زمينه بايستي حداقل ساالنه سرنگ .باشد

 كوبي نگهداري شود.يهبودن در واحد مبارزه شهرستان يا مركز ما

 از) شود عوض خانه سرسوزن هر كوبيمايه از بعد حداقل( گردد تعويض دام هر كوبيمايه از بعد بايد سرسوزن -

 وG 1/2 16 سرسوزن از گوساله و وواكسيناسيون گا براي(  نمود استفاده توانمي نيز مصرف باريک هايسرسوزن

 توانمي نيز 18 سرسوزن از گوساله واكسيناسيون خصوص در شود، ادهاستف G 1/218 سرسوزن از بز و گوسفند

 .)نمود استفاده

تعويض  رخواستهاي بخش خصوصي بايستي همراه خود سرسوزن يکبار مصرف داشته باشند تا در صورت داكيپ -

 سرسوزن به ازاي هر دام توسط دامدار با اخذ وجه اين اقدام صورت گيرد.

 اين كه شود تست تياستفاده بايس از قبل سرنگ شد، مطمئن آن درست كاركرد از بايد سرنگ از استفاده از قبل -

 :زير است قرار به اتوماتيک نيمه و اتوماتيک هايسرنگ مورد در عمل
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 در را خود گشتان كافي است آن، توسط مايع تزريق و سرنگ درست كاركرد از اطمينان براي :اتوماتيک سرنگ -

 حركت سرنگ ستوانها انتهاي تا پيستون اگر دهيد كه فشار پيستون به و داده قرار گسرن به سرسوزن اتصال محل

 سرنگ صورت اين غير در و كندمي تزريق خالي و كشدمي هوا نشد، سرنگ خارج سرنگ از واكسن ولي نمود

 .كندمي كار درست

 .دارند درستي كردكار وسايلساير  و واشر بودن درست و سرويا صورت در هاسرنگ اين :اتوماتيک نيمه سرنگ -

 .شود تخليه بايد استفاده از قبل سرنگ هواي -

 .شود شسته گرم آب با بايد خانه هر از بعد كوبيمايه سرنگ بيروني بدنه -

درجه  70) آب داغ با آن فقط اجزاي تمامي و شده باز كامل طور به سرنگ بايد كوبي مايه عمليات اتمام از بعد  -

 دقيقه در آب جوش قرار دهيد. 30شود و آنها را به مدت  ميز سانتيگراد( شسته و ت

 .تحويل شود كاليبركننده مرجع به و خودداري سرنگ استفاده از بايد ،زياد پرت صورت در -

زه احد مبارويد در كوبي بخش دولتي و يا خصوصي باول اكيپ مايهئها توسط مسمستندات بازديد ماهانه سرنگ -

 ي موجود باشد و در بازديدها مورد بررسي قرار گيرد.شهرستان و مركز مايه كوب

 .پک كافي باشدياهمراه داشتن كيف حمل واكسن ضروري بوده و كيف حمل واكسن بايستي تميز و همراه با آ -

اشي نون عواقب نفرين و دگزامتازدر صورت همراه نبودن داروهاي ضد شوک و عوارض جانبي واكسن از جمله اپي -

ي صي و دولتكوبي اعم از خصوعهده واكسيناتور و مسئول اكيپ مايهه ي و تلف شدن دام باز اين سهل انگار

 خواهد بود.

 

 واكسن -4-2-4

سازي واكسن راي ذخيرهبگراد نگهداري شود. يکپارچگي زنجيره سرد + درجه سانتي 8+ تا  2واكسن بايد در دماي      

عايت آن رعدم  ست و در صورتهاي كشته نيز صادق اواكسن براي حفظ قدرت واكسن مهم است. اين مسئله در خصوص

 ي ايمني زائي واكسن به شدت كاهش پيدا مي كند.تواناي
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 سرد مجاز مي باشد.  ساعت قابل مصرف با حفظ زنجيره 24واكسن تب برفکي پا از باز شدن درب بطري واكسن تنها تا 

 نظر مورد يدميولوژيکاپ عمليات واحد حجم اساس بر نياز وردم تعداد به واكسن داشتن همراه و تحويل تأمين، به نسبت

 واحد تا زير رايطش تحت واكسن و نموده اقدام خصوصي كوبي بخشمايه مراكز يا و دامپزشکي شبکه از كوبي،مايه براي

 :گردد حمل اپيدميولوژيک

 كه است ينا مهم نکته .باشديخ  كيسه كافي مقادير حاوي و بوده مستقر خودرو پشت در بايد كه بزرگ كلمن يک

 بايد و بوده كوچک ومد كلمن .شوند نگهداري مناسب شرايط سرمايي در و شده داده قرار بزرگ كلمن داخل در هاواكسن

 .شود استفاده واكسن حمل براي و بوده كيسه يخ مناسبي تعداد داراي

 .يدشو مطمئن كلمن داخل در مناسب دماي ايجاد از دماسنج، از استفاده با

 .گيرد قرار بازبيني مورد آن تاريخ بايد واكسن از استفاده از قبل

 كشيدن به اقدام گسرن با سپا ؛بود مطمئن همگن مخلوط ايجاد از و شده مخلوط كامالً استفاده از قبل بايد واكسن

 كيف يا و كوچک كلمن داخل به واكسن سپا و شده انجام بسيار كوتاهي مدت عرض در بايد كار كنيم. اين مي واكسن

 .شود واكسن برگردانده حمل

 واكسن ملح مخصوص داخل كيف در واكسن دام، به آن تزريق جهت واكسن حمل براي اپيدميولوژيک، واحدهاي در

تکان دادن  .گردد سنواك محتوي و شيشه كامل دادن تکان اقدام به بار يک دقيقه 15 هر و داشته قرار پکآيا با همراه

 طوري كه ايجاد كف نکند. ه ته بوده بواكسن بسيار آهس

 مخلوط و خوردمي تکان و بوده واكسيناتور همراه معمول طور به واكسن شيشه گوساله، و گاو جمعيت در كوبي مايه هنگام

 رمستق ثابت طور به جا يک در واكسيناتور فرد و شده جاهجاب دامدار توسط هادام بز، و گوسفند كوبي مايه هنگام اما شودمي

 به لذا ؛شودمي قرارداده )فرد نشستن محل كنار در يا و واكسن حمل كيف داخل در( ثابت طور به جا يک واكسن در و شده

 .است كوبي الزاميمايه هنگام آن دادن تکان واكسن، نشيني ته از جلوگيري منظور
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 خودداري كسنوا مصرف از و غيره عادي غير رسوب يا و واكسن در عادي غير رنگ تغيير گونه هر مشاهده صورت در

 .شود عودت داده استان دامپزشکي كل اداره به آن نمونه و نموده

 از ويال واكسن در معرض نور محافظت كنيد.

 محل تزريق واكسن -4-2-5

 .بود خواهد (واكسن بروشور مطالعهسازنده ) شركت توصيه اساس بر فقط واكسن تزريق محل

 .شوديم انجام گردن خلفي سوم يک ناحيه در و زيرجلدي طوره ب اغلب كوبيمايه آبي پايه هايواكسن در

 هاي بر پايه روغن()براي واكسن محل تزريق عضالني

ردن دو سوم باال گتر و از لبه پايين ، از لبه بااليي گردن تقريباً يک سوم پايين، در جلوي شانهگاو: در عضله گردن -

 است.

 عموماً در عضله ران انجام مي شود.در گوسفند مايه كوبي روغني  -

 درجه نسبت به پوست وارد شود تا از نشت عقب جلوگيري شود. 45سوزن بايد با زاويه  -

   

Site for  
Intramuscular  

injection   
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 ونیواكسیناس انجام -4-2-6

 دنبال كنيد.مطالعه و ورد شيوه و مقدار مصرف را به دقت مهاي سازندگان در دستورالعمل  -

 هاي خنک را بسته نگه داريد.، جعبه، بطري را به آرامي تکان دهيد. هنگام برداشتن واكسنشتن واكسنقبل از بردا -

 فقط واكسن كافي براي حدود نيم ساعت كار بايد از يخچال گرفته شود. -

 هاي واكسن استفاده كنيد و از آن اطمينان حاصل كنيد.هاي يخي در اطراف ويالجعبه خنک با بسته  -

 ري كنيد.هاي واكسن خودداشيشهها يا ويالهاي يخ روي اشتن كيسهاز نگه د  -

 هاي حساس به شرح زير استاكسيناسيون گونهوهاي توصيه شده براي سوزن

 براي هر واكسيناسيون از يک سوزن استريل جداگانه استفاده كنيد.  -

يال واده شود. براي هر دقرار  هاي واكسنشود نبايد داخل ويالسوزني كه براي تزريق حيوانات استفاده مي  -

راي ورود هوا به ( و ديگري باينچ21G x  2/1) يکي براي برداشت واكسن :واكسن دو سوزن استريل الزم است

 مانند.ال واكسن باقي ميهر دو سوزن در پالگين ويو اينچ( 23G x  2/1) داخل ويال براي جلوگيري از ايجاد خأل

 به درستي وهاي پالستيکي شفاف جداگانه ببنديد را در كيسه واكسن ده شدهنيمه استفا ياهاي خالي بطري  -

 عالمت گذاري كنيد.

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

 ا نماييدجرترلي را اهاي انگلي برنامه كنهفته قبل از واكسيناسيون براي پاسخ ايمني بهتر در خصوص بيماري 2- 3 -

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

ناتور و واكسي حيوان قبل از واكسيناسيون اطمينان حاصل كنيد تا از صدمه به ،از مقيد شدن صحيح حيوانات  -

 جلوگيري شود.

بون ، با آب و صا، فشرده نشويد، اجازه دهيد كه زخم آزادانه خونريزي كنددر صورت تزريق تصادفي به خود -

 ، تميز و خشک نگه داريد و بالفاصله به دنبال مشاوره پزشکي باشيد.بشوييد
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 كوبيمايه خودروي -4-2-7

باشد.  كوبيمايه تعمليا اختصاصي براي و مناسب خودرو داراي بايستي )خصوصي بخش يا دولتي( كوبي مايه اكيپ     

 .)باشد درمان و نمونه برداري بيماري، بررسي عمليات روخود از جدا بايد خودرو )اين

 و نديده آسيب شديد هايتکان تا در شوند داده قرار خودرو داخل در طوري بايد واكسن حامل يخدان و كوبي مايه وسايل

 .نريزند

 .باشد مناسب سرمايشي سيستم و يخچال يه مجهز خودرو است بهتر

 هر از خروج هنگام ات باشد خودرو موجود در ،باشد ليتري 1 است بهتركه  )موتوري غير( كوچک دستي سمپاش دستگاه يک

 .كرد عفوني ضد آن با را خودرو هايچرخ براحتي واحد

 در مناسب مکان در ها،روستا و در نموده پارک محوطه بيرون در را خودرو صنعتي، اپيدميولوژيک واحد به مراجعه هنگام

 .گردد خودداري دامداري داخل محوطه به نقليه وسيله بردن از و نموده پارک روستا داخل

 سعي و نموده اقدام داريدام به داخل كوبي مايه جهت نياز مورد وسايل لوازم بردن به نسبت نقليه وسيله استقرار از پا

 دامداري محوطه داخل زا رمکر مراجعه از و شده داده قرار  )اكيپ همراه(كوچک  كلمن در نياز مورد ميزان به واكسن گردد

 .گردد خودداري واكسن جهت بردن خودرو به

 در خوردو عقب شبخ يا آن صندوق عقب عمدتا   كه آلوده بخش و شده تقسيم آلوده و پاک بخش دو به خودرو است بهتر

 .شود عفوني ضد دستي سمپاش با مايه كوبي عمليات بار هر از بعد ،باشدمي پاترول خودروهاي

 .گردد اقدام مناسب دهكنن ماده ضدعفوني با خودرو هايچرخ عفوني ضد به نسبت اپيدميولوژيک، واحد از خروج هنگام

 50عوارض جانبي واكسن -4-3

                                                           
 ده است.مبحث عوارش جانبی واکسن تنها مربوط به تب برفکی نمی باشد ولی به جهت اهمیت موضوع در این برنامه گنجانده ش 50
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 و شناسايي را افتد مي قاتفا كه آنافيالكسي موارد تا شود كنترل حيوان واكسيناسيون از پا ساعت 1-2 حداقل بايد

 اعتس يک انتها در و جاستك روستا در حركت مسير كه شود اعالم روستا امداراند به بايستي زمينه اين در. كند درمان

وک ي ضد شهمچنين دارو .شود انجام اورژانسي درماني اقدامات شوک رخداد صورت در تا باشند داشته حضور روستا در

اكسن چند واز شوک  رديواكوبي به دامدار اعالم گردد زيرا مبايستي همراه واكسيناتور باشد و مراقبت پا از مايه

 ساعت پا از مايه كوبي رخ مي دهد. 

 خش دولتيكوبي توسط بكوبي و در صورت مايهمسئول فني مركز مايه ،در صورت اطالع بروز شوک توسط دامدار

روج خورت عدم ص. در مسئول مبارزه شهرستان به واحد مراجعه و نسبت به اقدامات درماني اورژانسي مبادرت كند

 هيه و به امضايلسه آن تورتجام و صبه واحد مراجعه و اقدامات درماني انج سريعاً ،كوبي شدهتور از واحد مايهواكسينا

 24ا تحداكثر  تب رادامدار برسد. در صورت تلفات دام مسئول مركز مايه كوبي بخش دولتي و خصوصي بايستي مرا

ر آن و تصاوي نجاماي دام يصورتجلسه، كالبدگشا ساعت به مسئول مبارزه استان اطالع رساني نموده و ضمن تهيه

  ضميمه پرونده گردد.

  عهده دامدار است.ه در صورت عدم پيگيري دامدار و رخداد تلفات عواقب اين سهل انگاري ب

 هاواكنش همه) شوند لكنتر جانبي عوارض نظر از واكسيناسيون از پا هفته يک حداقل بايد شده واكسينه حيوانات 

 (.شوند رشگزا بايد

 .شود داده آموزش داردام به آب از استفاده جمله از شوک دچار دام با اضطراري برخوردهاي و شوک باليني ميعال

 شهرستان پزشکيدام اداره به را واكسن از ناشي شوک هرگونه است موظف واحد فني ولئمس صنعتي واحدهاي در

 .نمايد گزارش واكسن اطالعات با همراه

 .نمايد زارشگ را جانبي عوارض موارد  است موظف خصوصي يا دولتي بخش واكسيناتور ،ييتاروس واحدهاي در
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 بايستيكوبي بخش خصوصي يا مركز مايه شهرستان دامپزشکي اداره ،واكسن شوک از ناشي غرامت دريافت جهت

ستندات الزم از جمله مو  نمايد ثبت واحد به مربوط صفحه در GIS بيماري يجغرافياي اطالعات سامانه در را موارد

داره كل دامپزشکي ساعت به ا 24م كالبدگشايي را حداكثر ظرف ياقدامات درماني و در صورت تلف شدن دام عال

 يا خريد دولتي صورت طرحه هاي رايگان چه بدر خصوص واكسناستان و مركز پخش واكسن استاني منعکا نمايد. 

هده عه يري بند پيگخواهد بود و در واكسيناسيون غيردولتي رو عهده بخش دولتيه گزارش عوارض جانبي ب ،خدمت

 كوبي و پخش استاني خواهد بود.مركز مايه

 و در موارد گردد تکميل بايستي ،است موجود پيوست در كه الزم ميضما ،هاي دولتيدر واكسن شوک رخداد از پا

تاني و خش اسپل بايستي با هماهنگي موارد الزم جهت تکمي ،كوبي توسط بخش خصوصي و غير خريد خدمتمايه

 توليد كننده يا وارد كننده واكسن باشد.

كوبي را هعاقب مايمت متاداره كل دامپزشکي استان موظف است در زمان عقد قرارداد خريد واكسن يا خريد خدمت غرا

 در قرارداد قيد نمايد. 

ه به توزيع ها اجازنيز موظف خواهد بود تندفتر دارو درمان سازمان دامپزشکي  ؛گونه كه پيشتر ذكر شد همان

 .كسن باشدبي واهايي را دهد كه شركت توليد كننده يا وارد كننده  مسئول پرداخت غرامت عوارض جانواكسن

 وارد شركت براي استان دامپزشكي كل اداره توسطهاي دولتي( )در واكسن شده تكمیل هايفرم

 .گردد مي ارسال دفتر به آن رونوشت و شود مي ارسال سازنده يا كننده

 :واكسن جانبي عوارض پرونده تکميل براي الزم ميضما و هافرم

 (1)فرم ناتوريواكس دييتا و دامدار خسارت اعالم گزارش فرم -

  (2)فرم يكوبهيمامركز  /يخصوص بخش دامپزشک شده ميتنظ صورتجلسه -

  (3)فرم يدولت بخش شده ميتنظ صورتجلسه -
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 570×1000 حدود تيفيك)با  متوسط تيفيك با تعدادي از آنها ،عوارض كالبدگشايي و شده تلف يدامها عکا -

 (تيلوبايك 450 حدود حجم و کسليپ

 آن اصل برابر يكپ اي يصنعت يواحدها در شده تلف دام( جي)اسک يانفراد ييشناسا كارت -

 دامدار يمل كارت ريتصو -

 شهرستان يدامپزشک اداره نامه -

 (4)فرم  ونيناسيواكس متعاقب شواكن گزارش شده ليتکم فرم -

 هاي مزرعهشوك پس از واكسیناسیون در دام -4-3-1

ين هاي الزم در اموزشمقتضي است اداره كل استان به نحوه الزم آ ،كوبيبا عنايت به رخداد شوک متعاقب مايه     

كوبي، ايهمراكز م وعتي مداري صندهاي داخصوص را انجام داده و روند ايجاد شوک و مديريت آن را به مسئولين فني واح

 دشكر خواهد ذزير  به شرحمواردي زمينه  در اين .مسئولين مبارزه شهرستاني آموزش دهد و هاي بخش خصوصيكلينيسن

 داده شود. (يا مركزسأز تاقبل )توسط اداره كل استان به تمام مسئولين فني مراكز مايه كوبي  ،اين آموزش كه الزم است

د منجر به تواننمي ،ي بدنعلت ماهيت بيگانه بودن براي سيستم ايمنه هاي تجويزي به انسان و دام بوردهآبسياري از فر

هاي مضري واكنش باعث وولي در مواردي اين واكنش سيستم ايمني بدن حالت آلرژيک پيدا كرده  ،بادي شوندتوليد آنتي

 شود.مي

وضعي در هاي جلدي و مها وجود دارد كه طيفي از واكنشون در دامهاي منفي پا از واكسيناسيانواع متفاوتي از پاسخ

 شوک آنافيالكتيک و حتي مرگ باشد. وهاي خود ايمني محل تزريق تا واكنش

 باشد:صورت جدول ذيل ميه هاي مضر پا از واكسيناسيون وجود دارد كه بانواع متفاوتي از واكنش

 علت نوع واكنش علت نوع واكنش

 عاليم سيستيمک 4 با واكسنغير مرتبط  1

 شوک، آنافيالكسي و كالپا 5 تورم در محل تزريق 2

 تورم صورت 3
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ناسب، مونه غير در گ سازي نامناسب واكسن، استفاده واكسنتوان به خالصمي ،هاي پا از واكسيناسيوناز علل واكنش 

 روش اشتباه تجويز، نگهداري و حمل غير مناسب اشاره كرد.

اد نئوپالسم سريع ايجت حتي ياتواند از ايجاد يک تورم در محل تزريق تا ايجاد آبسه و بافت فيبروزه وضعي ميهاي مواكنش

 جلدي باشد.

توانند كه مي .اكسنود توليد اي رونو بقاي (جوانت)آدنگهدارنده، ياور  ؛ديگري نيز دارد از جمله ياجزا ،ژنغير از آنتيواكسن، 

يت حساس يادنش ازدمنجر به واكواكسن ولي اغلب علت دقيق اينکه كدام جزء  ،يت باشندهاي ازدياد حساسعلت واكنش

ود يا انجام ش رندگيدهد كه واكسيناسيون در شرايط بامشخص نمي گردد. واكنش موضعي بيشتر زماني رخ مي ،شده است

 .عکارب ريق شود ور و زير جلد تزتهاي سطحيدر اليه ،الني تجويز شودضهاي عمقي عاينکه واكسني كه بايستي در اليه

 شوند.كه اينها منجر به ايجاد تورم، درد و آبسه مي

يجاد ابادي و  آنتي يک پاسخ فيزيولوژيک بدن است كه از آن جمله توليد ،هاي متعاقب واكسيناسيونبرخي از واكنش

ل است  ماي ركتادايش افز ،سيناسيونهاي فيزيولوژيک پا از واكباشد. يکي ديگر از واكنشحفاظت در برابر بيماري مي

ولي اغلب  ،شودساعت پا از واكسن ايجاد مي 24دهد كه چند ساعت تا افزايش دما را نشان مي درجه 1-5/1كه در حدود 

توان به مي ،شوندمي ي كه منجر به شوک آنافيالكتيکيهاگردد. از جمله واكسننرمال بر مي حدساعت به  48ظرف مدت 

 تب برفکي اشاره كرد.سالمونال و 

گردد. در ماتيت ميه دركه منجر ب ؛شودنوعي از واكنش ازدياد حساسيت متعاقب واكسيناسيون تب برفکي در گاو ديده مي

وز پا از واكسيناسيون ضايعات جلدي به صورت درماتيت اكسيداتيو و ر  8-12اين نوع از واكنش ازدياد حساسيت 

به صورت  م اين واكنش ازدياد حساسيتيتواند ادامه داشته باشد. عالهفته نيز مي 3-5شود كه براي نکروتيک مشاهده مي

 ست. اشير  درماتيت سرتاسري، ادم اندام حركتي، وزيکول در تيت، كاهش وزن، لنفادنوپاتي و كاهش توليد

ن به صورت داخل جلدي تجويز تصادفي مقادير كمي از واكس ،هاي ازدياد حساسيتيکي از علل مفروض براي ايجاد واكنش

 ،تواند منجر به پنوموني بينابيني آتيپيک شود. آنافيالكسيآنافيالكسي يا واكنش ازدياد حساسيت نوع يک ميدر گاو،  است.

ريه ارگان هدف  ،طور كلي در گاوه يک واكنش ازدياد حساسيت شديد، تهديدكننده زندگي و سرتاسري و كلي بدن است. ب
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م مشاهده شده در گاو و گوساله تلف شده بر اثر شوک آنافيالكتيک ئباشد. بنابراين عالوع يک مياصلي ازدياد حساسيت ن

هاي كليه بچه هاي توليد شده در سلولژنگردد. آنتيمشابه آن چيزي است كه در يک پنوموني بينابيني مشاهده مي

 هاي آلرژيک در گاو مي شود. همسترها  باعث واكنش

 ها پا از تجويز واكسننشكانواع وا -4-3-1-1

هده ترين شوک مشااولشوک سه فرم اصلي دارد كه شامل، شوک هايپوولوميک، كارديوژنيک و وازوژنيک است. متد .1

 امل كاهشروقي شعطور اختصاصي اندوتوكسيک يا سپتيک است. اثرات قلبي و ه شوک وازوژنيک و ب ،شده در گاو

 سه آن در كه است طيشراي از وسيع مفهوم يک ،ار شريان ريوي است. شوکفشار عروقي و برونده قلبي و افزايش فش

 .است لوليس مرگ نهايتاً و بافتي هايپوكسي بافتي، پرفيوژن كاهش شامل كه پيوندد مي وقوع به روند

 كهير أنشمهاي مخاطي است. صورت تورم در پوست يا غشاه ( يک واكنش موضعي جلدي بUrticariaكهير ) .2

 يزيکيف ، عوامل(ئيدياسترو غير التهاب ضد داروهاي و هابيوتيکآنتي خصوصاً ) داروها محيطي، هايآلرژن تواندمي

 ردنك خشک متعاقب گاو ينژادها از برخي در .باشد ييغذا أمنش با هايآلرژن گاهي و( فيزيکي فشار يا گرما سرما،)

 و عروقي اتساع لتع به كهير مکانيزم .شودمي تكهير در پوس ايجاد باعث كه دهدمي رخ شير آلرژي عارضه ،گاو

 آزادسازي باعث آلرژن عامل كه است اين آن علت كه است كوچک خوني عروق به هامويرگ از مايعات ييجاهجاب

  شود.مي كهير ايجاد به منتج كه گرددمي هابازوفيل و هاسل ماست از مدياتورها

 شود.گاهي در گاو نيز ديده مي كهير بعد از واكسيناسيون اغلب در اسب ولي

اطالق  ،كندير ميبه تورم بافت زيرجلدي منتشر كه اغلب كل صورت و گردن را درگ (Angioedema)آنژيوادما  .3

 گردد.مي

 هاي متعاقب آنهاي غيرمناسب واكسيناسيون و واكنشروش

 روند متعاقب نامناسب روش رديف

 واكنش موضعي نگهداري نامناسب  1

 واكنش موضعي ل تزريق نامناسبمح  2
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 واكنش موضعي غير استريل روش  3

 شوک توكسيک آلودگي واكسن يا سرنگ  4

 شوک آنافيالكسي يده گرفتن منع مصرفدنا  5

 مرگ ل(حال )به عنوان حالل غير مناسب يا استفاده از دارو  6

 

 يياريزاروند بیم -4-3-1-2

رآورده فارانترال يک پا از تجويز غيرخوراكي يا پ ،هاي مزرعهدر دام كتيکهاي آنافيالطور متداول واكنشه ب     

 ک گردد.الكتيتواند باعث واكنش آنافيشود. البته وارد شدن آلرژن از طرق ديگر نيز ميبيولوژيک ايجاد مي

شود و د ميايجا (IgE) باديژن و آنتييک واكنش حاد تهديد كننده زندگي دام است كه به وسيله واكنش آنتي ،آنافيالكسي

بادي به ژن  و آنتيتيتواند باعث ايجاد يک شوک آنافيالكتيک گردد. برخورد كمپلکا آنمي ،در صورتي كه شديد باشد

ستامين، جمله هي ها ازها و آزاد سازي مدياتورهاي ماست سل، بازوفيل و نوتروفيل منجر به فعال شدن اين سلولسلول

شود. با ها ميالندينروستاگپپلي پپتيدي متسع كننده عروق و ليپيدهاي متسع كننده عروق از جمله آمين تونين، كاتکولوسر

 د.شته باشادهاي مزرعه دام عنوان يک مدياتور دره اهميت كمي ب ،به نظر مي رسد هيستامين ،توجه به مطالعات انجام شده

برخورد لب اغمايد. رد نمجدد برخو ،قبلي حساس شده است كند كه دام با يک آلرژن كه در برخوردبيماري زماني بروز مي

ها و سلماست ه شدنژن منجر به دگرانولشود ولي برخورد بعدي دام با آنتياوليه منجر به هيچ عالمت باليني نمي

ک ونجر به شمشود كه شود كه باعث آزادسازي گسترده مدياتورهاي التهابي و بسط دهنده عروق ميها ميائوزينوفيل

 است. شان دادهاو نگ يميزان باالتري از بروز را در برخي از نژادها ،گردد. واكنش ازدياد حساسيتآنافيالكسي مي

 و وسيدد موكغعلت افزايش نفوذپذيري مويرگي، افزايش ترشح ه در گاو و اسب تغييرات عمده در تون عروقي ب

 شود.ادم ديواره دستگاه گوارش مي نکواسپاسم است كه منجر به احتقان ريوي، ادم، آمفيزم ووبر

 لیني م بايعال -4-3-1-3
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بستگي هاي مختلف نالت صاف حساس در ارگاضهاي حساس به آنتي بادي و عبه توزيع سلول ،تظاهر باليني اصلي     

هدف  نيز ارگانپوست  طور كلي مربوط به مجاري تنفسي است در حالي كه دستگاه گوارش وه ها بواكنش ،دارد. در گاو

ندام اها، پوست و يهررات اغلب مربوط به يدر حالي كه در اسب تغي ،ها اغلب ريوي استواكنش ،باشند. در گوسفندمي

ک مدت يساس بودن براي حروز زمان بعد از اولين برخورد نياز دارد و اين  10حركتي است. حساس شدن يک دام به حدود 

 ماند.ها( باقي ميها يا سالطوالني )ماه

ابتدا  ،. در گاوا استم اصلي شامل ديسپنه، هايپوتانسيون كه منجر به نبض محيطي ضعيف  و ايجاد كهير و كالپيعال

اق يا زب ترشح فراوان موارد،دهد. در برخي از الني و هيجان به دام دست ميضيک شروع ناگهاني ديسپنه شديد، لرزش ع

تواند مي الني كهضعرمور تم شامل كهير، ادم و رينيت است. لرزش و يدهد. ساير عالنفخ ماليم و گاهي اسهال نيز رخ مي

 گراد گردد.درجه سانتي 5/40شديد بوده و باعث افزايش دماي بدن تا 

اندن آمفيزم ريوي، در صورت باقي مگرچه  ،كندساعت فروكش مي 24م در عرض يعال ،شوندها كه تلف نميدر اكثر دام

ه، عدم يجاد سرفاباعث  ديسپنه حاد متداول است كه ممکن است ،ته باشد. در گوسفند و بزديسپنه ادامه داشممکن است 

گيري و مينزديد، م به صورت ديسپنه شيعال ،م عصبي گردد. در اسبحركت، لرزش عضالني، كوليک و عالي تمايل به

اسب  زمان نياز دارد. در د يک ساعتولي اغلب به حدو ،دقيقه رخ دهد 5تواند در عرض كمتر از تشنج همراه باشد. مرگ مي

 ا است.يالمينايت ،مييکي از عال

 يهاي كالبدگشاييافته -4-3-1-4

اره و ديو هها، ادم رييولاحتقان ريوي، ترشح موكوس در برونش ؛شوک آنافيالكسي شاملدر ي يكالبدگشا اصلي ميعال     

ها بوده و به صورت ادم ه ريهيافته باليني محدود ب ،سفنداندستگاه گوارش است. در آنافيالكسي حاد در گاوهاي جوان و گو

نريزي پتشي يوي و خورشود. آمفيزم ادم و آمفيزم بدون احتقان مشاهده مي ،ريوي حاد و احتقان عروقي است. در گاو بالغ

 م گسترده و نشت خون به ديواره روده بزرگ شود.اد عثبا ،گسترده در اسب ممکن است

 رمانيد اقدامات -4-3-1-5
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 اهداف درماني در شوک آنافيالكتيک به شرح ذيل است:

 شود.خير انداختن عوارضي كه به وسيله مدياتورهاي آزاد شده ايجاد ميأجلوگيري يا به ت .1

 حفظ تماميت دستگاه تنفسي .2

 حفظ ثبات دستگاه قلبي و عروقي .3

جاد ه علت ايبردد. تواند منجر به مرگ دام گمي درمان بايستي به سرعت انجام شود و چند دقيقه تعلل در درمان 

رماني دترين اقدامات شود. يکي از مهماكسيژن درماني نيز توصيه مي ،در صورت دسترسي به كپسول اكسيژنهايپوكسي، 

ي سريع دا بايستر ابتدهاي كريستالوئيدي داخل عروقي است. تجويز خصوصاً تجويز سريع محلول ،هاي مزرعهدر شوک دام

 باشد.دقيقه مناسب مي 60الي  30هاي ايزوتونيک وريدي در طول از محلول ml/Kg 75باشد و در گاو 

اهش رف شدن كط ه بربثر در درمان شوک آنافيالكتيک حاد است كه منجر ؤدارويي نجات دهنده و به شدت م ،نفريناپي

ژيک و ردرنو بتا آ هاي آلفايست بودن با گيرندهو به علت آگونعملکرد اين دار .هاي قلبي مي شودفشار خون و بي نظمي

 مسيرهاي اتساع الت صاف منجر بهضكنندگي ععلت اثر شله تشديد اثرات سيستم اعصاب سمپاتيک است. اين دارو ب

 شود.شود كه در نهايت منجر به برطرف شدن ديسپنه ميبرونشيولي مي

افتي و نکروز ب نجر بهماينکه يک منقبض كننده عروق است كه به علت  ،اپي نفرين نبايد به صورت زيرجلدي تجويز شود

 جذب ضعيف مي شود.

يز به نجم آن نيک پ الني وضثرترين درمان شوک آنافيالكتيک است كه چهار پنجم حجم دارو به صورت عؤم ،نفريناپي

ر از ميلي ليت 5/4-9ا ببرابر است كه  mg/Kg 02/0 - 01/0هاي مزرعه نفرين در دامز اپيوشود. دصورت وريدي تزريق مي

ت است متفاو اهي كامالً ها به اثرات اپي نفرين گكيلوگرمي است. پاسخ دام 450اپي نفرين براي يک اسب  1:1000غلظت 

 كه در نتيجه بايستي تجويز دارو تکرار شود.

 2ريق وريدي ميسر نيست شود. اگر تزنفرين به صورت آهسته داخل وريدي تجويز مياگر هايپوتانسيون شديد است اپي

دقيقه تکرار شود  15-20نفرين مي تواد هر زهاي اپيوي تجويز شود. ديز داخل ناوبرابر د 5الني يا ضز داخل عوبرابر اين د
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آريتمي و ايسکمي ميوكاردي نفرين شامل تاكيض جانبي درمان اپيرتا اينکه شرايط قلبي و عروقي دام به ثبات برسد. عوا

 هديد كننده باشد.تواند تكه مي

اتورها در طول ي از مديب ناشكورتيکواستروئيدها به جهت برطرف كردن برونکواسپاسم مقاوم، آنژيوادم و جلوگيري از التها

ينات لون سوكسردنيزوپآل كورتيکواستروئيد طوالني اثر مثل ور ايدهیطه واكنش ازدياد حساسيت كمک كننده است كه ب

استفاده از  .شوددي توصيه ميداخل وري 2/0-5/0وز جه بعدي دگزامتازون با دي و در دربه صورت داخل عروق 10-25/0

نفرين را يا اثر اپوئيدهخيري كمک كننده است. كورتيکواسترأهاي فاز تكورتيکواستروئيدها در خصوص جلوگيري از واكنش

 نفرين تزريق شود.تواند بالفاصله بعد از اپيتقويت مي كند و مي

و داروهاي ضدالتهاب  mg/Kg 1/1ز وو پردنيزولون با د mg/Kg2 ز واز كورتيکواستروئيدها از جمله دگزامتازون با داستفاده 

هاي اندوتوكسيک شوک درmg/Kg 2ز وکسين مگلومين با ديو يا فلون mg/Kg 3 ز وغير استروئيدي از جمله كتوپروفن با د

 ند. اثر باششد ولي احتماالً بير متداول استفاده ميها در گذشته به طوهيستامينتوصيه شده است. آنتي

ي نجات است برا ممکن تراكئوستومي ،اي مشاهده شود كه تنفا دام را دچار اختالل كرده استاگر ادم حلقي يا حنجره

 دادن جان دام ضروري باشد.

 هاي ازدياد حساسیتساير واكنش -4-3-2

خيري با  أتر و بدون شوک و مواردي از ازدياد حساسيت تنافيالكسي خفيفهاي ازدياد حساسيت شامل آساير واكنش     

 هيستامين نتيجه بخش است.درمان با آنتي ،صورت آلرژيک باشنده واسطه ايمني سلولي است. در مواردي كه ضايعات ب

دهند ا نشان ميي ازدياد حساسيت جلدي ردهند و برخها ازدياد حساسيت سيستميک نشان مياينکه چرا برخي از دام

 .نامشخص است
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 جايي و قرنطينه دامهجاب -4-4

 مقدمه  -1-4-4

 ظرفيت و است انتقال شدت قابل به كه است شده شناخته( TAD) 51فرامرزي دامي بيماري يک عنوان به تب برفکي     

 رويکردهاي نيازمند ،آسيا جنوب خاورميانه و در بيماري درازمدت ثرؤم كنترل بنابراين،. دارد را ملي مرزهاي از آسان عبور

 مسير سازي پياده در راستاي المللي بين ايه،سازمان ساير و 52FAO ، 53OIE اروپا، هايبا سازمان همکاري و ايمنطقه

 فراهم كشور براي را فرصتي امر اين. باشدتب برفکي مي كنترل براي از نقشه راه حمايت و( PCP) 54پيشرونده كنترل

 براي ايران به كمک شده و همسايه كشورهاي در خطر كاهش باعث لذا وكند  شركت ايمنطقه هايبرنامه در تا سازدمي

 .شد خواهد خود اهداف به رسيدن

 صورت در كه است بيماري رلكنت فعاليت مراحل از ايمجموعه (PCP-FMDمسير كنترل پيشرونده بيماري تب برفکي )

 وضعيت به دستيابي راه رد مرحله 6 طريق از را بيماري تب برفکي كنترل سطح تا سازد قادر را كشورها بايد سازي،پياده

 (.1 شکل) دهند افزايش تدريج به واكسيناسيون بدون عاري منطقه

كند مي پيشرفت به ملزم اايران ر 2020 سال تا 3 مرحله به پيشرفت و دارد قرار 2 مرحله در حاضر حال در كشور ايران 

 هدفمند، نظارت مانند ،کريس بر مبتني كنترل اقدامات اجراي شامل 2 مرحله. (شاره شده استا 1 جدول در كه طور همان)

است.  محور يسکر اجراي شامل همچنين 2 مرحله. است خطر مناطق اساس بر ديگر اقدامات و هدفمند واكسيناسيون

 هشكا منطقه چند يا يک در يا /و يدام بخش چند يا يک در بيماري تب برفکي ثيرأت كه اي استگونه به كنترلي قداماتا

 كاهش هدف آن، كه است ترتهاجمي شده و نظر تجديد كنترل استراتژي يک به نياز،  3 مرحله به پيشرفتبراي . يابدمي

 از منطقه يک در حداقل اهلي، هايدام در تب برفکي ويروس گردش بردن بين از آن دنبال به و شيوع، بروز در محسوس

ده ييد شأكاربردي و ت كنترلملي  برنامه يک. است اضطراري آمادگي و ترفعال احتمالي هايبرنامه سعهتو شامل و كشور

 .متصور گرديد 1در شکل  3 مرحله از ايپيشرفته مراحل در توانمي را OIEتوسط  

 
                                                           
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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 OIEبیماري تب برفكي  پیشرونده  كنترل شرايط اعالمي و مسیر: 1شکل 

  ريسک بيماري كنترل نشده
  فقدان اطالعات قابل اعتماد

فاكتورهاي ريسک و اطالعات 

 ده اند.بيماري شناسايي ش

خسارات ناشي از بيماري در بخشها 

 يا مناطق هدف كاهش يافته است.

 ،حفظ عاري بودن از بيماري

كوبي موردي تا رسيدن به مايه

 نيازي از واكسنبي

عنوان عاري ه ب OIE طرف زانتخاب ا

 كوبيهمراه مايهه ب از بيماري

چرخش ويروس كاهش يافته و 

يک برنامه ملي كنترل بيماري 

 .اجرايي شده است

 حفظ عاري بودن از بيماري به

 نيازي از مايه كوبيمراه بيه

6 

1 

2 

3 

4 

5 

0 
نامه طراحي يک بر -3تا  2 مراحل

ملي كنترل با هدف محدودسازي 

ويروس در يک منطقه خاص يا كل 

 كشور

 نقشهراحي ط -2تا  1 مراحل

 استراتژيک مبتني بر خطر

يیديه برنامه أت -4تا  3 مراحل

 OIEملي كنترل بیماري توسط 

طراحي  -1 تا 0 مراحل

 نقشه ارزيابي خطر
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 وضعيت تب برفکياز نظر  OIEدسته بندي كشورهاي عضو  -2-4-4

 دهندكشورهاي عاري از تب برفکي كه واكسيناسيون انجام نمي -1-2-4-4

ن كشور فکي به آس تب برويربايستي از طريق اقدامات امنيت زيستي كه مانع از ورود و ،هاي حساس در اين مناطقدام     

رفتن در اين ي قرار گد. براهاي مرزي با كشورها و مناطق آلوده بايد برقرار شوشوند. محدوديتيا منطقه مي شود، حفاظت 

 ليست، كشورهاي عضو بايد اقدامات زير را انجام دهند:

 گزارش دهي سريع و منظم بيماري را داشته باشد. (1

ه ماه گذشت 12ر درفکي اطالع دهد كه بر اساس پروتکل مراقبت از بيماري تب ب OIEاي به بايد طي اعالميه (2

 فته است.رت نگرگونه واكسيناسيوني بر عليه تب برفکي صوايم و هيچموردي از بيماري تب برفکي نداشته

 ماه گذشته:  12بايد شواهد مستند فراهم گردد كه در  (3

د كه گرداست تا مشخص  انجام شدهدام هاي سازمان جهاني بهداشت الف( برنامه مراقبت بر طبق پروتکل         

 برفکي  س تبورقال ويهاي غير واكسينه وجود ندارد و شواهدي از انتآلودگي با ويروس تب برفکي در دام

فکي با ري تب برز بيماهايي كه قبال واكسينه شده بودند )در زماني كه كشور جزو كشورهاي عاري ادر دام

 انجام واكسيناسيون بود(، مشاهده نشده است.

 جام شده است.ات قانوني براي پيشگيري و تشخيص زود هنگامِ بيماري تب برفکي انب( اقدام         

 ت:م شده اسردد كه انجامستند و دقيق توصيف و اعالم گ موارد زير بايد به صورت كامالً ماه گذشته  12(   در 4

 قه عاري از تب برفکي.نطدر مورد مناطق عاري از تب برفکي، محدوده پيشنهاد شده براي مالف(                     

 .(جوددر صورت و)ب( محدوده و اقدامات انجام شده براي يک منطقه حفاظت شده                     

 برفکي. بنطقه عاري از تمج( سيستم و اقدامات انجام شده براي پيشگيري از ورود ويروس تب برفکي به          

 رفکي.اي عاري از تب بهاي آنها به كشورهگوشت و ساير فرآورده هاي حساس،جايي دامهد( كنترل جاب         

 اي وارد اين منطقه نشده است.ه( هيچ دام واكسينه شده                    
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تي در شود و در صوريموارد ليست كشورهاي عاري بدون انجام واكسيناسيون  ،كشور عضو بعد از رعايت موارد ذكر شده

ارسال نمايد. هرگونه اتفاق مهم  OIEكه در باال ذكر شد را دوباره به  4و  3، 2كه هر ساله بندهاي ماند اين ليست باقي مي

 گزارش شود.  OIEاپيدميولوژيک در اين كشورها بايد به 

 

 دهندكشورهاي عاري از تب برفکي كه واكسيناسيون انجام مي -2-2-4-4

ه كشور يا بد ويروس ه مانع وروه از اقدامات امنيت زيستي كهاي حساس به بيماري با استفادبايستي دام ،در اين مناطق     

ي همسايه ا كشورهايناطق هاي جغرافيايي با مهاي فيزيکي يا محدوديتشود، محافظت شوند. با استفاده از حفاظمنطقه مي

ود كه فته شگر صميمت ،اين اقدامات صورت گيرد. بسته به اپيدميولوژي بيماري در كشور ،كه آلوده به ويروس هستند

رد. براي صورت گي هاي حساسها انجام گيرد يا اينکه در تمامي دامواكسيناسيون در يک منطقه و در گروه خاصي از دام

امات زير يستي اقدضو باعكشور  ،كشورها يا مناطق عاري از ويروس كه واكسيناسيون انجام مي دهندقرار گرفتن در ليست 

 را انجام دهد:

 منظم بيماري را داشته باشد.گزارش دهي سريع و  -1

ته در دو سال گذش اطالع دهد كه بر اساس پروتکل مراقبت از بيماري تب برفکي OIEاي به بايد طي اعالميه -2

وس تب برفکي وجود شواهدي از انتقال وير ،ماه گذشته 12ايم و در طي موردي از بيماري تب برفکي نداشته

 نداشته است.

 د: بايد شواهد مستند فراهم گرد -3

 واهدي ازشفته و هاي تعريف شده انجام گرطبق پروتکل ،الف( به اين صورت كه بررسي و مراقبت بيماري

شاهده هاي واكسينه مهاي غير واكسينه مشاهده نشده است و شواهدي از انتقال ويروس در دامعفونت در دام

 نشده است.

 کي انجام گرفته است.ب( اقدمات قانوني براي پيشگيري و تشخيص زود هنگام تب برف

ج( واكسيناسيون سيستماتيک اجباري در جمعيت هدف صورت گرفته است تا اطمينان حاصل شود پوشش 

 وجود آمده است.ه واكسيناسيون و ايمني در جمعيت مورد نظر ب
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 د( واكسيناسيون بايد متعاقب انتخاب سويه مناسب انجام گيرد.

 دقيق توصيف و اعالم گردد:مستند و  موارد زير بايد به صورت كامالً -4

 .برفکي الف( در مورد مناطق عاري از تب برفکي، محدوده پيشنهاد شده براي منطقه عاري از تب

 .(در صورت وجود)ب( محدوده و اقدامات انجام شده براي يک منطقه حفاظت شده 

 ب برفکياز ت ريج( سيستم و اقدامات انجام شده براي پيشگيري از ورود ويروس تب برفکي به منطقه عا

 رفکيي عاري از تب بهي پيشنهاد شدهاي حساس و محصوالت آنها به منطقهجايي دامد( كنترلِ جابه

كشورهاي عاري از بيماري  كشور عضو به ليست OIEبعد از انجام اقدامات فوق و قبول مدارک و مستندات ارائه شده توسط 

نکات ذكر  دهر ساله باي ،ماندبولي براي اينکه در اين ليست باقي  ؛ي شودوارد م ،تب برفکي كه واكسيناسيون انجام مي دهد

 ارش دهد.بهداشت گزاني جهو تغييرات اپيدميولوژيک رخ داده در خصوص بيماري را به سازمان  4و  3، 2شده در بندهاي 

 اندمنطقه عاري از بيماري ايجاد كرده ،كشورهايي كه در يک منطقه خاص از كشور -3-2-4-4

در ود. تواند ايجاد شه ميهم در كشورهاي عاري از تب برفکي و هم در كشورهاي آلود ،نطقه عاري از تب برفکييک م     

كشورهاي  ها جدا شوند.مهاي حساس از ساير داداماين منطقه، با استفاده از سيستم مديريت امنيت زيستي مؤثر، بايد 

 قدامات زير را انجام دهند:بايد ا ،اي دارندعضوي كه تمايل به ايجاد چنين منطقه

بايد  ،شوندميحسوب نسيستم گزارش دهي منظم و سريع بيماري داشته باشند و اگر كشورِ عاري از تب برفکي م -1

وزيع و تن شيوع، ز ميزاايک برنامه رسمي كنترل و سيستم مراقبت براي تب برفکي داشته باشند كه اجازه آگاهي 

 ه را بدهد. ويژگي تب برفکي در آن كشور يا منطق

 كنند بايد:براي منطقه اي كه اعالم عاري بودن از بيماري مي -2

 ماه گذشته نداشته باشد. 12( هيچ موردي از ابتال به تب برفکي در 1

 اشد.بماه گذشته مشاهده نشده  12( هيچ گونه شواهدي از انتقال ويروس تب برفکي در 2

 ( واكسيناسيون بر عليه تب برفکي ممنوع گردد.3

 باشد.ماه گذشته در اين منطقه ن 12اي بر عليه تب برفکي در هيچ دام واكسينه شده (4
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 (،هد شدكر خواذكه )هاي خاصي توانند بر اساس پروتکلها، اسپرم، جنين و محصوالت دامي مي( دام5

 وارد اين منطقه شوند.

 شود.( شواهد مستندي بايد ارائه شود كه مراقبت براي بيماري انجام مي6

 كار گرفته شود. ه ( يک سيستم شناسايي و تعقيب دام مشکوک بايد ب7

 ذكر شود:با جزئيات موارد زير  -3

 ها در منطقه جمعيت دام (1

 1ند با ب برنامه امنيت زيستي براي كاهش دادن خطرهاي شناسايي شده در طرح مراقبت مطابق (2

ين مي شود كه ماني تضمقط زييديه فأار گيرد. اولين تييد قرأبايستي توسط سازمان دامپزشکي آن كشور مورد ت ،اين منطقه

 داده باشد.نمورد جديدي از بيماري تب برفکي رخ  ،كليومتري آن منطقه 10در طول سه ماه گذشته به شعاع 

 كشورها يا مناطق آلوده به تب برفکي -4-2-4-4

دون بسيون يا ام واكسينابا انجكشوري است كه شرايط الزم براي قرار گرفتن در ليست كشورهاي عاري از تب برفکي      

 واكسيناسيون را نداشته است.

 نحوه ايجاد يک منطقه حفاظت شده يا منطقه عاري از تب برفکي -3-4-4

-PCP)مسير كنترل پيشرونده بيماري تب برفکي  3به مرحله  2جهت گذر از مرحله ،  OIEشرايط اعالمي براساس      

FMD)  بايد يک  ،دهدرخ مي(  5و  4عاري از بيماري )مراحل يا مناطق  كشورهاگيري در مواقعي كه يک همهو همچنين در

گيري در كل كشور يا ثير همهأتا ت گرددرا شامل مي شود، ايجاد  هاي تب برفکيكانوناي كه تمام منطقه حفاظت شده

د شود، بايد سازمان دامپزشکي منبهره آن منطقه كمتر شود. براي اين كه اين اقدام انجام گيرد و كشور عضو از مزاياي انجام

 صورت زير گزارش دهد:ه اقدامات انجام شده در حمايت از اين فرآيند را ب OIEاي به آن كشور طي اعالميه

سايل از ولوازم و  جايي دام و سايرهاي در منطقه رخ داده، كنترل و جابمورد مشکوک با اقدامات سختگيرانه -1

 ه است.منطقه آلوده به ديگر نقاط محدود شد

 ست.اكيد بيشتر، نقل و انتقال دام حساس در كل منطقه حفاظت شده هم ممنوع شده براي تأ -2
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اگيري قوع ووبه صورت كامل مشخص شده و از لحاظ اپيدميولوژيک منطقه  ،مرزهاي منطقه حفاظت شده -3

 مشخص شده است.

 گيري انجام گرفته است.وقوع همه أبررسي براي مشخص كردن منش -4

 ده است.شنجام هاي آلوده با يا بدون انجام واكسيناسيون اضطراري اسازي دامو معدوم سياست كشتار -5

ره ني دو دوه زماگونه مورد جديدي در منطقه حفاظت شده به فاصلسازي، هيچبعد از انجام سياست معدوم -6

 كمون مشاهده نشده است.

 اند.هاي اهلي و وحشي حساس در منطقه حفاظت شده شناسايي شدهتمامي دام -7

 ت.انجام شده اسمراقبت بر عليه بيماري  ،در منطقه حفاظت شده و كل كشورطبق پروتکل،  -8

حدوديت زيکي و مانه فياقدامات پيشگيربراي جلوگيري از انتشار ويروس تب برفکي به منطقه يا بقيه كشور،  -9

 جغرافيايي صورت گرفته است. 

براي  ،ي از منطقه آلوده به منطقه عاري از بيماريبرفکهاي حساس به تب نامه انتقال مستقيم دامآيين -4-4-4

 كشتار

نند كه كرا ترک  نطقه آلودهتوانند مبراي به خطر نيفتادن منطقه عاري از بيماري، دام هاي حساس فقط در صورتي مي     

 تحت شرايط زير مستقيم به نزديکترين كشتارگاه فرستاده شوند:

کي نيز ري تب برفهاي باليني بيمافاظت شده وارد نشده باشد و نشانهبه منطقه ح ،هيچ دام حساس به تب برفکي -1

 جايي مشاهده نشده باشد.هروز قبل از جاب 30در اين منطقه، حداقل 

 د.مشخصي نگهداري شده باشن أمدت سه ماه در مبد هجا شدن حداقل بهها قبل از جابدام -2

متري آن رخ كليو 10عاع لوده، بيماري تب برفکي در شجايي دام از منطقه آههفته قبل از جاب 4مدت ه حداقل ب -3

 نداده باشد.

دون ده است، بشو و ضدعفوني شوشست در يک وسيله نقليه كه قبالً  ،ها بايد تحت مجوز سازمان دامپزشکيدام -4

 ه شوند.صورت مستقيم از منطقه آلوده به كشتارگاه انتقال داده هاي حساس بتماس با ساير دام
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 را ندارد. وشت تازهدرات گهاي منطقه آلوده سر و كار دارد، مجوز صاي در بازه زماني كه با گوشتچنين كشتارگاه -5

 شو و ضدعفوني شوند.وشست وسايل و كشتارگاه بايد بالفاصله بعد از اتمام كار كامالً  -6

اهدي از ود كه شوحاصل ش ينانساعت قبل و بعد از كشتار تحت بازرسي قبل و بعد كشتار قرار گيرند تا اطم 24دام ها بايد 

بت شوند تا ستي مراقاند بايآلودگي به تب برفکي وجود نداشته است. تمام وسايل و محصوالتي كه در تماس با آنها بوده

 آلودگي به ويروس تب برفکي نداشته باشند.

 هستندآيين نامه واردات از كشورهاي آلوده به تب برفکي كه در حال اجراي برنامه ملي كنترل بيماري  -5-4-4

 ن دهد:بايد يک گواهي بين المللي دامپزشکي ارائه دهند كه نشا أ،سازمان دامپزشکي كشور مبد     

 نشانه بالينيِ بيماري تب برفکي را نداشتند.در روز حمل و نقل،  ،هادام (1

 اند. به اين صورت كه:مشخصي نگه داشته شده أقبل از جداسازي، در مبد (2

 30مدت ه شود، بمي سياست كشتار اجرابراي كنترل بيماري تب برفکي،  در كشور صادركننده،الف( اگر 

 اند.شده مشخص نگه داشته أروز سن، از زمان تولد( در مبد 30هاي كمتر از روز )براي دام

ماه )در  مدت سهه ها بب( يا اينکه در صورت اجرا نشدن سياست كشتار در كشور صادر كننده، دام

 اند.مشخص نگه داشته شده أاز بدو تولد( در مبد ،سن هاي كمتر از سه ماهدام

 ماري تب برفکي اتفاق نيفتاده است.بيذكر شد،  2هايي كه در بند در مبدأ، در طول زمان(  3

هاي جدا اند و در تمامي دامصورت جدا نگه داشته شدهه ب أروز در مبد 30مدت ه ب ،قبل از حمل و نقل ،ها(  دام4

 28هاي مذكور، حداقل هاي اخذ شده از دامدر نمونهشناسي انجام شده و لوژيک و ويروسهاي سروتست ،شده

 هيچ آلودگي به ويروس تب برفکي وجود نداشته است. روز بعد از شروع جداسازي، 

 اند.ودهتماس نب فکي دربا هيچ منبعي از آلودگي به تب بر ،به مقصد أدر طول حمل و نقل از مبد ،ها(  دام5
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 نامه واردات دام و محصوالت دامي از كشورهاي آلوده به تب برفکينآيي -6-4-4

 واردات دام زنده -1-6-4-4

نشان  د كهئه دهدامپزشکي ارا هي بين الملليبايد يک گوا نشخواركنندگان، واردات برايسازمان دامپزشکي كشور مبدأ،      

 دهد:

 ده نشده است.دا نشان از بيماري تب برفکي باليني نشانه هيچ نقل، و حمل روز در  -1

 است. نداده رخ بيماري هادام أكيلومتري مبد 10حداقل در شعاع  ،سه ماه گذشته در  -2

روز قبل و  21ر حداقل د( A,O,ASIA1هاي روغني حاوي سروتيپ گانه سه واكسن) FMDV واكسن از استفاده با  -3

 .رفته استگکي انجام كوبي برعليه بيماري تب برفمايه ،ماه گذشته از روز حمل و نقل 6حداكثر در 

 شناسايي در گواهينامه ذكر شده باشد. هايشماره و شناسايي مستمر طور ها بهدام  -4

 واردات اسپرم منجمد نشخواركنندگان -2-6-4-4

 هاي دامپزشکي بايد يک گواهي بين المللي دامپزشکي ارائه دهند كه نشان دهد:سازمان     

 .ي تب برفکي نداشته استوز بعد از آن نشانه باليني بيمارر 30گيري و در روز اسپرم ،دام نر اسپرم دهنده (1

مي وارد آن مركز نشده روز قبل هيچ دا 30در يک مركز تلقيح مصنوعي نگهداري شده كه از  ،دام نرِ مذكور (2

ه تب برفکي رخ نداد گيري موردي از بيماريروز قبل و بعد از اسپرم 30كيلومتريِ مركز،  10و در شعاع 

 است.

 جامِ ه زمان انكاست  حداقل دو بار واكسيناسيون بر عليه تب برفکي انجام شده ،ر اسپرم دهندهدر دام ن (3

ر همچنين د ه است؛گيري، از يک ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نبودآخرين واكسيناسيون قبل از اسپرم

 ست.انفي بوده م ايجبادي براي ويروس تب برفکي انجام شده است و نتتست آنتي ،هاي نر اسپرم دهندهدام

 اند.آوري، فرآوري و ذخيره شدههاي موجود جمعها بر طبق پروتکلاسپرم (4

، رفکي واكسينه شده بودبگيري بر عليه تب ماهِ قبل از اسپرم 12در طي  ،در صورتي كه دام نر اسپرم دهنده (5

 بادي براي ويروس تب برفکي، با نتايج منفي صورت گرفت.ها هم تست آنتيدر اسپرم
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نري  ت هيچ دامين مدآوري نگهداري شد و در ابه مدت حداقل يک ماه بعد از جمع أدر كشور مبد ،هااسپرم (6

 ده است.ز ندانشانه باليني تب برفکي را برو ،گيري نگهداري مي شدكه در اين منطقه براي اسپرم

 واردات محصوالت گوشتي مرتبط با نشخواركنندگان حساس به تب برفکي -3-6-4-4

داشته نب برفکي تبيماري  هيچ گزارشي ازقبل از خريد و كشتار، ع دامي استحصال گرديده باشند كه بايد از مناب -1

  )به استناد گواهي(. باشند

 .ارائه نمايد ناظر درخواست مرجع و كارشناس به معتبر واردات گواهي بايد كننده وارد -2

 مينان ازبراي اط .مايدنارائه  ناظر شناسدرخواست مرجع و كار به بازرسي پيش ازكشتار گواهي بايد كننده وارد -3

 اينکه :

Aاند.بوده بيماري تب برفکي با مرتبط باليني ميعال فاقد ،ها: دام 

Bاند.بوده كشتار براي مناسب و سالم ،ها: دام 

 مينان ازبراي اط .مايدارائه ن ناظر درخواست مرجع و كارشناس به بازرسي پا ازكشتار گواهي بايد كننده وارد -4

 اينکه :

Aاند.شده ذبح استاندارد بهداشتي پرفورمانا با كشتارگاه يک در : حيوانات 

Bند.انداشته بيماري تب برفکي با مرتبط آثار و ضايعات گونه هيچ ،شده ذبح هاي: دام 

 واردات پودر خون و پودر گوشت از دام هاي حساس به تب برفکي -4-6-4-4

خت اين ر مراحل سان المللي دامپزشکي ارائه دهند كه نشان دهد دبايد يک گواهي بي ،هاي دامپزشکيسازمان     

 دقيقه استفاده شده است. 30گراد به مدت حداقل درجه سانتي 70ها درجه حرارت حداقل فرآورده

 واردات پشم، موي سر و بدن و پوست از دام هاي حساس به تب برفکي -5-6-4-4

 دامپزشکي ارائه دهند كه نشان دهد:بايد يک گواهي بين المللي  ،هاي دامپزشکيسازمان     

 اند تا ويروس تب برفکي در آنها از بين برود. هاي ذكر شده فرآوري شدهملعاين محصوالت طبق دستورال (1
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فکي راي تب بربالقوه وسيله منابعِ خطر به احتياط الزم صورت گرفته تا ب ،بعد از فرآوري اين محصوالت (2

 آلوده نشوند.

نيمه  محصوالت ت، بهاجازه واردات يا حمل و نقل از طريق مرزهايشان، بدون محدودي ،زشکيهاي دامپبايستي سازمان

ول باغي معمنعت دصمراحل فيزيکي و شيميايي فرآوري كه در  ،به شرطي كه اين محصوالت ،فرآوري شده پوست بدهند

 است را طي كرده باشند.

 واردات كاه و علوفه از كشورهاي آلوده به تب برفکي -6-6-4-4

 ين كاالها:بايد يک گواهي بين المللي دامپزشکي ارائه دهند كه نشان دهد ا ،هاي دامپزشکيسازمان     

 دامي هستند. أعاري از هرگونه آلودگي مشخص با مواد با منش (1

 نشان داده شود كه حداقل يکي از اين كارها روي اين مواد انجام شده است: (2

  گراد بخار دادهيدرجه سانت 80قيقه در دماي حداقل د 10اي به مدت حداقل هاي بستهالف( در محفظه

    اند.شده       

درجه  19ي ساعت در دما 8در يک اتاقکي به مدت حداقل  %35-40يا در كنار گاز فرمالين  (ب

 اند.ي شدهرگراد نگهداسانتي

 اند.ماه در باندهايي نگهداري شده 4يا اينکه قبل از صادرات حداقل به مدت  (3

 هاي مرزيقرنطينه در محل واردات و قرنطينهنامه آيين -7-4-4

 :شود اعمال ستا قرنطينه الزامي ايستگاه به ورود هنگام در بايد كه هاييپروسه     

مورد ( NSP) غيرساختاري پروتئيني هايباديآنتي براي بايدقرنطينه،  ايستگاه ورود به از پا دو روز ،هادام -1

 براي نزديک، از بايد هادام همه باشد، مثبت گلهNSP  باديآزمايش آنتي هنتيج كه در صورتي آزمايش قرار گيرند.

 مورد روز( 21) قرنطينه دوره پايان تا روزانه صورتهبيماري تب برفکي ب ضايعات و باليني معالي گونه پايش هر
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 نتيجه گرفتن نظر در بدون"بيماري تب برفکي را  ضايعات يا و باليني نشانه ها هيچدام اگر .گيرند قرار بررسي

 ها را آزادسازي نمود.آنتوان ندهند، مي نشان  "NSP آزمون آنتي بادي

 ديگر هروز 21 رهدو براي يکها در صورت حادث شدن شيوع بيماري همراه با عاليم باليني در طول قرنطينه، دام -2

تحت  ،باالي عفوني بيماري هيتبيماري و ماروز دوره كمون  14از تاريخ اولين مورد از بيماري با احتساب حداكثر 

 ر گرفتن قرا يازمندن حيوانات مهه قرنطينه، از بيست و يکم روز در حال، اين گيرند. بايند تشديد قرنطينه قرار ميآفر

 .باشندمي آزادسازي از بلق بهبودي وضعيت/  تازه بيماري موارد گونه هر باليني براي/  فيزيکي معاينه كامل تحت

( PCRويچ يا اي ساندوسيله تعيين سويه )االيزه ييد آزمايشگاهي نهايي بأشخيص  باليني، تجهت حمايت از ت

 باشد.ويروس تب برفکي مورد نياز مي

 از قبل روز 7 حداقل( A,O,ASIA1 هايسروتيپ) ظرفيتي سه واكسن با بايد قرنطينه دوره اتمام از پا حيوانات تمام •

 ند.واكسينه شو FMD برابر درقرنطينه(  طول در شده ييدأت باليني موارد صورت در جز)ب آزادسازي

 :مقصد روستاهاي يا فارم به هاي وارداتيآزادسازي دام از پس

 شوند. داشته نگه نظر تحت ماه يک مدت به بايد حيوانات •

 گيرند.هاي منظم بيماري قرار ها و نظارتتحت مراقبت •

 گيرد. انجام دامپزشکي هادار كاركنان توسط بايد بازديدهاي فيلدي •

اهند ي كه به مقصد كشتارگاه اعزام خويهاتنها دام ،ي دام بین استاني يا شهرستانييجاهجهت جاب

ستي ري بايي بین استاني دام كشتايجاهكوبي در آنها مورد نظر نخواهد بود و جهت جاببرنامه مايه ،شد

 م دال بر تب برفكي باشد.ياز لحاظ بالیني فاقد عال

اري فاقد سابقه بیمدر يک ماه گذشته بايستي  أت ارسال دام به مقصد واحدهاي دامي، واحد مبدجه

 روز گذشته باشد. 14م بالیني حداقل يعالداراي  موردباشد يا از آخرين 
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ساس ا)طول ايجاد ايمني واكسن بر ماه  4روز و حداكثر  21ي دام، واحد بايد حداقل يجاهجهت جاب

 كوبي شده باشند.مايه قبلبروشور واكسن( 

اه ترين كشتارگتنها ارسال دام به مقصد نزديک ،جهت وجود عوارض بالیني در دام يا آلوده بودن واحد

  داخل استاني مجاز خواهد بود.

 در ايران )كوپه بندي( بندي طرح منطقه -4-5

اني توليدات تجارت جه تواند سهم بسزايي دريقطعاً كشور ايران با داشتن آب و هوايي بسيار متنوع و آمار دامي باال م     

كني رل و حتي ريشهفراواني  مراكز پرورش دام در كشور،  پيشگيري، كنت دامي به خود اختصاص دهد. با توجه به

باشد. كشورهاي متعدد در جهان با درک اهميت اين موضوع هر يک به ها امري ضروري ميهاي استراتژيک در دامبيماري

ه جمل د. ازجتماعي آنها را دارنهاي اقتصادي و اها وكاهش خسارتش در پيشگيري و كنترل اين بيمارينحوي تال

تواند در توسعه كني اين بيماري ميباشد كه كنترل و ريشهبيماري تب برفکي مي ،هاي استراتژيک در اين زمينهبيماري

 باشد. آفرينپايدار و افزايش صادرات با كشورهاي ديگر نقش

خاب عنوان پيالوت انتبا دارند نها رر مراحل ابتدائي اين برنامه تعدادي از استانها كه در سوابق پنج سال گذشته كمترين كانود

اجرا خواهد شد. بعد از  درصد مراقبت فعال باليني 80شده و پا از مايه كوبي تجميعي به مدت سه سال با پوشش باالي 

  واهد شد.دام خليني به مراقبت سرمي جهت تعيين ميزان گردش ويروس اقگذشت سه سال و محدود شدن گزارشات با

ستاني در اينه بين قرنط در مدت اجراي طرح دامهاي منطقه انتخاب شده براي ايجاد منطقه پاک بايد هويت گذاري شده و

 اين استانها پياده سازي شود.
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 مناطق مختلف تعريف شده در طرح منطقه بندي -1-5-4

 55ريمنطقه عاري از بيما -1-1-5-4

راحل اول صورت مستمر در قالب مهاي متعددي ازجمله پايش و مراقبت و واكسيناسيون ساالنه بهدر كشور ايران برنامه     

اي با رخدادهاي ر منطقهدقرارگيري  ليکن با توجه به ؛گيردو دوم بر اساس برنامه سازمان جهاني بهداشت حيوانات انجام مي

در  .د بوداري خواهد بيممشخص كردن مناطقي بدون رخدا ،بينانهيکي از اهداف واقع ،يهمتعدد بيماري در كشورهاي همسا

ي تب برفکي وع بيماروم شيبرنامه گام به گام كنترل تب برفکي خواهد بود كه نتيجه آن كاهش مدا ،واقع هدف مرحله سوم

در منطقه يا  امه مداوموش با يک برنر اين رباشد. دحداقل يک منطقه جغرافيايي مي و نهايتاً حذف چرخه انتقال ويروس در

ساله  10ي زماني دهد در يک بازهها نشان ميرخداد بيماري و گردش ويروس كنترل خواهد شد. بررسي ،مناطقي از كشور

رقي، شهاي آذربايجان كه شامل استان گردددرصد رخدادهاي بيماري تب برفکي به شش استان محدود مي 50حدود 

ست. در طي االي دام ي بايجاههاي با تراكم و جابربي، قم، خراسان رضوي، فارس و اصفهان كه عموماً استانآذربايجان غ

 ولوچستان يستان و بهاي هرمزگان، بوشهر، خراسان جنوبي، سدرصد از وقوع بيماري مربوط به استان 4اين مدت فقط 

 توانديداتي مين با تمهايرا شوري محدود دام است. لذا كيجاهبي با تراكم كمتر و جايهااستان ،اين مناطق .باشدكرمان مي

 . كند را اعمالطرح منطقه بندي جهت بيماري تب برفکي 

طور  همان گردد.يما دنبال عنوان يک هدف در كشوره ايجاد و نگهداري مناطق مختلف از جمله منطقه عاري از بيماري به

اد شود. كني اين بيماري قلمدكنترل و ريشه ر مسيردعنوان گام سوم اند بهتودر كشور ايران اين روش مي ،كه گفته شد

بيعي و يا با ا موانع طهاي مناسب مديريتي ازجمله انتخاب مناطقي بهاي دامي مورد نظر در اين مناطق بايد با روشجمعيت

هاي ز جمعيتااستاني  ظاميراجع انتايجاد موانعي ساختگي، ايجاد قرنطينه بين استاني با سختگيري باال و با هماهنگي م

 ود.بواهد نياز به يک همکاري بين بخشي و يک عزم ملي خ ،اجراي اين برنامه براي آلوده محافظت شوند.

                                                           
55Free zone  
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ي دام مناطق يجاهو جاب يماريميزان رخداد ب ،هاي قرنطينه و سامانه پايش و گزارش بيماريبا استفاده از اطالعات سامانه

از منابع  ه استفادهتواند سبب تشويق ساير مناطق كشور بم خواهد شد. منطقه عاري از بيماري حتي ميپرخطر كشور ترسي

 ده شود.س نيز ديشي حساحيوانات وح ايجاد مناطق عاري بايد حتماً عالوه بر حيوانات اهلي، دامي اين منطقه شود. در

ت تشخيص ال در جهبت فعن مناطق تعريف شود كه مراقبايستي برنامه مراقبتي براي اي ،در نهايت با ايجاد اين مناطق

 سريع بيماري بسيار مهم و تعيين كننده است.

كني بيماري جهت كنترل و ريشه تواند درناطق عاري از بيماري ميمايجاد  طوركلي در كشوري كه بيماري اندميک است،به

يماري بآن  دهد كه در صورت شيوع،ان را ميين امکا مناطق متعدد عاري از بيماري به يک كشور كننده باشد. داشتنكمک

 كنترل تسهيل گردد. در مناطقي محدود منحصر شده و
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لوژي ميزان اپيدميو نوع بستگي به ،فرآيند كنترل و نظارت بر سالمت يک گروه از حيوانات خاص در يک منطقه جغرافيايي

ل تردد ارد. كنتررهاي محيطي دساس به بيماري و فاكتووحش حمجاورت با حيات ي دام، وجود كوچ در آن منطقه،يجاهجاب

باشند كه يمبيماري  ري ازدام، رعايت اصول امنيت زيستي و اجراي برنامه مراقبت فعال، سه فاكتور ضروري در مناطق عا

 ،بيماري زاربط از جمله مراكز خدمات دامپزشکي دنبال گردد. هدف نهايي مناطق عاري هاي ذيبايد با جديت توسط ارگان

ه جهت كباشد. سازمان دامپزشکي بايد منابعي را المللي با كمک سازمان دامپزشکي كشور ميتوسعه تجارت ملي و بين

 ايجاد و نگهداري مناطق عاري از بيماري نياز دارد اعالم كند.

 بت مداوم مناطق،توانايي مراق مثالً .باشدهاي فني موردنياز ميمنابع مالي و ظرفيت اين منابع شامل منابع نيروي انساني،

 ردن گردشمحدود ك واكسيناسيون كامل مناطق عاري، جهت و حساس، ورديدههاي زودهنگام بيماري، ايجاد گله تشخيص

 و ... ويروس

 هاي ارسالي،اي بر گزارشهاي دورهكليه مراحل نظارت كامل داشته باشد ازجمله بازرسي بايد بر ،سازمان دامپزشکي

مي وطه. تماراحل مربي آزمايشگاهي در جهت كنترل گردش ويروس در منطقه، انجام واكسيناسيون و ساير مهاتشخيص

بيماري  سرعت قابليت ارائه داشته باشند. وسعت يک منطقه عاري ازهايي مشخص تهيه شوند كه بهفرم بايد در هاگزارش

 آن يموانع با) يساختگ و يا مرزهاي مرزهاي طبيعي ي،ي سازمان دامپزشکي كشور بر اساس مرزهاي قانونوسيلهبايد به

هاي لهوانات و گمالً از ساير حينظر در اين مناطق بايد كا هاي مديا گله تعيين گردد. حيوانات و (شود محصور منطقه

باشد مي امل تردد دكنتر ،ي كه يکي از اركان اصلي اين برنامهيقابل تفکيک باشند. از آنجا جدا و ،پرخطرمناطق مجاور

 باشد. بل رصدهاي وارد شده از مناطق مختلف قادام أد تا منشنشده باش دارهاي كشور بايد هويت تمامي دام

ضمناً  .شده و تحت نظارت شديد بهداشتي صورت گيردبايد كنترل از بيماري، مناطق عاري كليه نقل و انتقال كاالها به

رديابي و داراي ضوابط خاص بهداشتي باشند.  حتماً قابل ،ر هستندجايي كاال مشغول به كاخودروهايي كه در جابه

هاي يک طرح امنيت زيستي جامع بايد براي اين مناطق توصيف گردد كه نتيجه مشاركت ميان صنايع بخش ،ديگرعبارتبه

كليه  و رديابي باشند ها داراي پالک و قابلباشد. در مناطق عاري بايد كليه دامسازمان دامپزشکي مي مختلف مربوطه و
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در اين مناطق بايد موارد  ،شدهطور كه گفتههاي پرورش بايد متناسب با شرايط منطقه عاري تعريف گردد. همانفعاليت

 باشد:مي زيرطور خالصه شامل موارد مختلفي لحاظ گردد كه به

 ها و يا گله هاگزارش توليدات دام -1

 مراتع غذا، وضعيت منابع آب، -2

 شدههاي انجامنتايج مراقبت -3

 تولد و مرگ هايگزارش -4

 روزانه بازديدهاي صورت گرفته هايگزارش -5

 تاريخچه و بررسي ميزان شيوع و كشندگي بيماري -6

 هاي موردنيازداروها و واكسن -7

 آموزش كليه كاركنان مربوطه -8

نابراين بصل شود.  ان حانظر گرفته شود تا از مديريت عوامل خطر اطمين طور كامل، دقيق و مرتب درها بهبايد بازرسي

باشد. وضعيت نظر در آن منطقه مي از يک عفونت خاص در جمعيت حيواني مورد اي است كه عاريمنطقه عاري، منطقه

ه تحت يک ك ا زمانيتوحشي به اجرا گذاشته شود.  يا گونه حيواني اهلي و تواند براي يک يا چندعاري از بيماري خاص مي

 .(1)گردد  ميعنوان عاري قلمداد آن منطقه به ،فوني خاص در منطقه عاري ديده نشودآن عامل ع ،مراقبت مداوم

 56آلوده منطقه -2-1-5-4

هاي التاست در ح يد رسيده باشد. اين منطقه ممکنأيفوني در آنجا به تاي است كه وجود عامل عمنطقه ،منطقه آلوده     

 زير ديده شود:

ت ساير آنکه ممکن اس حال كن نشده باشد،ت خاص ريشهيک منطقه از يک كشور كه در آن منطقه آن عفون -1

 مناطق آن كشور عاري از بيماري باشد.

                                                           
56 Infected zone 
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رده كه سرايت ن منطقآبه يک منطقه از يک كشوري كه قبالً آن منطقه عاري از بيماري بوده است وليکن عفونت  -2

 .(1)است 

 57شدهمنطقه حفاظت -3-1-5-4

ندان آن آن منطقه )مثالً جمعيت گوسف يوانات درحه گروهي از شود كاي اطالق ميبه منطقه ،شدهمنطقه حفاظت     

يماري اري از بطقه عشوند. اين منطقه ممکن است در مجاورت يک منمنطقه( از ابتال به يک عامل پاتوژن محافظت مي

مديريتي دامي هاي نامهشده بايد كليه اقدامات بهداشتي و امنيت زيستي بر طبق بروجود داشته باشد. در يک منطقه حفاظت

واهد شد. خري ملحق قه عاو همچنين شرايط اپيدميولوژيک بيماري به انجام برسد. كه در صورت ريشه كني بيماري به منط

 اقدامات الزم در اين مناطق بايد شامل:

 هاجاييكنترل كليه جابه -1

 رديابي باشند. كامالً قابل هاكه اين دامنحوي هاي دامي بهنظر نسبت به ساير جمعيت هاي مدهويت گذاري دام -2

 واكسيناسيون كليه حيوانات حساس در معرض خطر -3

 شوند.جا ميواكسيناسيون حيواناتي كه از محل ديگر جابه تست و -4

 هانمونه گيري، ارسال نمونه و بررسيههاي اختصاصي نمونكارگيري روشبه -5

ات دجيره و تولي تأمين علوفه، ها،جايي دامبيوسکوريتي( كه در جابه يضدعفوني كليه وسايل نقليه )جهت ارتقا -6

 ها دخيل هستند.دام

 وحش و وكتورهاي مربوطهمراقبت اختصاصي از حيوانات حيات -7

 شکارچيان حتي و دهندگان، بازرگانانپرورش آگاهي بخشي به كليه دامپزشکان، -8

 يرد كه آنررسي صورت گببايد آنگاه  تغيير پيدا كند، (شدهيعني منطقه حفاظت)هر زمان كه وضعيت اين منطقه 

 (1) منطقه با چه عنواني اطالق گردد.
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 58شده منطقه محدود -4-1-5-4

عنوان هبمنطقه را  آن ،ددمشاهده گراز آن بيماري  رخدادي ،در مواقعي كه دريک كشور يا منطقه عاري از يک بيماري

 قرار باشد.ق كشور برل تماس با ساير مناطكنند كه در آنجا حداقفراهم مي گيرند و شرايطي رانظر مي منطقه محدودشده در

ن منطقه ز مبدأ ايباشد كه بايد كليه مراودات تجاري كه اواقع يک منطقه آلوده به يک عامل عفوني مي اين منطقه در

بل قک طرح از يعنوان يک واكنش سريع و در قالب كامالً كنترل گردد. تشکيل منطقه محدود بايد به ،گيردصورت مي

 :موارد ذيل مي باشد شده انجام گردد كه اين طرح شاملبينيپيش

 رودي و خروجي آن منطقه وهاي پليا در مبادي قرار دادن ايستگاه -1

 يد وقوع آن بيماريأيبررسي دقيق اپيدميولوژيکي بيماري بعد از ت -2

 محض مشکوک شدن به وقوع يک بيماري خاصجايي حيوانات و محدود كردن آن بهكنترل دقيق جابه -3

 است. دادهر آنجا رخداي كه عفونت فزايش مراقبت فعال و غيرفعال از منطقها -4

 هاي بهداشتي و بيوسکوريتيتشديد انجام كليه فعاليت -5

 شود:چار تغيير  وضعيت ميي محدودشده در دو حالت ديک منطقه

بيمار  هايي كه قبالً گيري از دامبيماري گزارش نشود و همچنين در حداقل دو مورد نمونهي از هيچ مورد جديد -1

 پاسخ منفي گرفته شود. ،اندبوده

 (1) .باشدن بيماري ديده نشده درگيري به آ ،ي كمون بيماري در آنجابراي مدت حداقل دو دوره -2

 توافق دوجانبه كشورها جهت تجارت با  اطالع از مناطق مختلف -2-5-4

 ننده درور واردكخود در كش ننده بتواند به همتايدر پروسه تجارت اقالم دامي، بايد سازمان دامپزشکي كشور صادرك     

ايد از مناطق بردكننده ور وامورد وضعيت سالمت دام موردنظر اطمينان الزم را بدهد و مستندات مربوطه را ارائه كند. كش

 (2) مربوطه در كشور صادركننده اطالع داشته باشند و سپا نسبت به واردات اقدام نمايد.
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ناطق ذكر مه ايجاد گزير بنا ،سازمان دامپزشکي در آيندهب ذكر شده و ظرفيت هاي موجود در كشور، لذا با توجه به مطال

 .رفتواهد پذيهاي الزم صورت خريزيخواهد بود و بر اين اساس برنامهويژه منطقه عاري از بيماري ه شده ب

 

  منابع -3-5-4

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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 نظارت و ارزیابی عملکردمحور چهارم: 

 مقدمه -5-1

طوري ه ب .باشديماري تب برفکي ميب در موردويژه بهها يکي از اجزاي اصلي مديريت بيماري ،ارزيابي عملکردنظارت و      

نجام اباشد و تضميني براي يلدي و صحرايي ناقص ميف -استاني  –هاي سازماني ريزي، برنامهكه بدون توجه به اين جزء

نتظار اين ا ،ي گيردورت مزماني كه يک برنامه تدوين و براي اجراي آن سازماندهي ص ؛درحقيقت .درست آنها وجود ندارد

اري نترل بيمكرنامه توان اطمينان حاصل نمود كه اهداف بهاي برنامه تحقق پيدا كند با امر نظارت ميهدفاست كه 

 مطابق با برنامه تدوين شده محقق مي گردد .

 * فرآيند نظارت سازمان شامل موارد زير است :

 . نظارت بر تطابق عمليات و برنامه تدوين شده 1

 ي و اجرايي نمودن برنامه در سطح هر استان . نظارت و ارزيابي توان عمليات2

 دوين شدهتنامه هاي فعال استان براي اجرايي نمودن برها در خصوص مراقبتآوري اطالعات استان. نظارت، جمع3

 درخصوص كنترل و كاهش بيماري

 فکي. نظارت ، بر پيشرفت عمليات واكسيناسيون و كنترل و پايش هر استان درخصوص بيماري تب بر4

 . نظارت بر تغيير فرآيندها در هر استان به جهت ايجاد نتيجه مطلوب5

نترل و كامه ملي ن برنمين امکانات و پيش بيني تجهيزات هر استان به جهت اجرايي نمودأ. نظارت درخصوص چگونگي ت6

 كاهش بيماري تب برفکي در كشور

 گردد :سطوح نظارت سازمان به چهار قسمت تقسيم مي *

 هاي پيش از عمل : كنترل Pre action controlالف : 
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صدد مناسب درنتايج نا كند و پيش از: نظارت سکاني ) نظارت انحراف از استاندارد را تعين مي Steering controlب : 

  .آيد(مي اقدامات اصالحي بر

تصويب  هايي، تبصرهكارباشد در مواردي براي ادارمه : نظارت ترميمي )نظارتي كه نياز مي Yes – No controlپ : 

 گردد( 

ت دادن ار به جهادامه ك براي باشد كه معموالً: كنترل بعد از عمل و اجرايي نمودن برنامه مي Post action controlت : 

 پاداش يا تنبيه خطا كار به كار مي آيد. 

 كنترل  ملي فرآيند نظارت استاني در برنامه -5-2

 اصطالحات - 1ماده  -1-2-5

ه را بررسي ل يک دوردر طو باشد و تغييرات ايجاد شده در متغيرهاي معينيمعني نمودار يا نشان دهنده مي. شاخص : به 1

 نمايد.مي

 ر گيرند.سي قراهاي مختلف در برنامه مورد مميزي و بازراند آيتمتو. چک ليست : يکي از ابزارهايي كه مي2

 باشند.نمي . عدم انطباق : مواردي كه با برنامه تدوين شده منطبق3

بايست تان مييط هر اسه شراباشد كه با توجه ب. اقدام اصالحي : هر نوع اقدام جهت حذف علل عدم انطباق در برنامه مي4

 با نظارت سازماني انجام پذيرد.

تي جهت امني و غرافياييجنات، . اقدام پيشگيرانه : هر نوع اقدام و سياست استاني با توجه به شرايط خاص اجتماعي، امکا5

 د.بايست در برنامه تدوين شده مقابله با بيماري تب برفکي انجام پذيرحذف علل عدم انطباق مي

اصالحي را  و اقدام دم انطباقعاستاني : كميته فني نظارت كه وظيفه بررسي ميزان پيشرفت اهداف برنامه و موارد  . كميته6

 در مواقع الزم برعهده دارند.



179 
 

 رت استانياركان نظام نظا -2ماده  -2-2-5

مديريت  واره بهداشت مدير كل، معاون سالمت، رئيا اد اعضاي اين اركان عبارتند از اعضاي كارگروه استاني)     

تخاب مدير ظر به اناحب نيک نفر ص يا اداره تشخيص و درمان،ئيا اداره قرنطينه و امنيت زيستي، رئهاي دامي، ربيماري

کي در ه دامپزشانشکددهاي يا اتحاديه دامداران، يکي از اساتيد ينده تشکلكل، نماينده بخش خصوصي دامپزشکي، نما

 صورت موجود در استان (

 سازماندهي نظام شرح وظايف و روش اجرا  -3ماده  -3-2-5

ا از پ، حين و زمينه قبل هاي دامي با هماهنگي معاون سالمت در سهاداره بهداشت و مديريت بيماري ،در اين نظام     

ها و ر شهرستانخصوصي د لتي ونظارت و اقدامات اجرايي را انجام داده و ساير واحدهاي اجرايي در بخش دو  ،اجراي برنامه

 باشند. ساير ادارات ستادي فني و اداري ملزم به همکاري مي

 مراحل فرآيند نظارت استاني -4ماده  -4-2-5

 تشکيل جلسات -1-4-2-5

ورت صه ايط ببسته به شر ،هاي داميشت و مديريت بيماريتشکيل جلسات كميته نظارت استاني به دبيري اداره بهدا     

 شود.انجام ميماهانه يا فصلي 

 آوري اطالعاتجمع -2-4-2-5

اداره  ارشناساناره كل و كهاي تعيين شده در برنامه توسط ناظرين ستاد در ادبر اساس چک ليست ،آوري اطالعاتجمع     

ر دناظرين  اي از عملکردهاي دورهانجام پذيرد و نظارت هاي دامي در زمان تعيين شدهبهداشت و مديريت بيماري

سپا  .رديدگيري خواهد گ، ثبت و مبناي تصميمها انجام پذيرد  و پا از بازرسي نهايي تمامي اطالعات رسيدگيشهرستان

ين اطالعات ... به ا ويته امداد ها از جمله كمه گواهي سالمت به ساير ارگانئتا در صورت لزوم و درهنگام ارا بايگاني گردد

 مراجعه گردد.
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 نگهداري آمار و اطالعات -3-4-2-5

 هدف از بايگاني و مديريت اسناد -1-3-4-2-5

كارآمد  اي اقتصادي وه شيوهباشد كه اطالعات ثبت شده بمطمئن ساختن سازمان به اين نکته مي ،وظيفه مديريت اسناد     

با صرفه  وثر ؤرز مبه ط ن امر است كه اسناد دولتيمراقبت از اي ،شوند. هدف از انجام امور مديريت اسنادمديريت مي

تاري، صوتي، تي ) نوشکل سنخواه اين اسناد در ش ؛مديريت شوند ،هاي دولتي وجود دارداي كه در دستگاهاقتصادي در دوره

 تصويري ( و يا به صورت اسناد الکترونيکي باشند.

قع لزوم ه در مواستفاداتبط با ايجاد و نگهداري اسناد و هاي مرطراحي سيستم ،يکي از وظايف مديريت اسناد سازماني

 توان اين اسناد را نگهداري نمود :باشد كه طبق بندهاي ذيل ميمي

 سنادهاي راهنمايي اسناد و بازيافت اها و اندكا، تهيه فهرست. فراهم نمودن تجهيزات بايگاني1

ي راكد ر بايگاندن طرح هاي پنج سال قبل ايگردد عملياتمي. تجهيزات بايگاني راكد كه در خصوص تب برفکي پيشنهاد 2

 قرار گيرد.

 . تهيه تجهيزات مورد نياز و راهنماهاي نگهداري اسناد الکترونيک3

 هاي پشتيبان (هارد اكسترنال داخلي يا خارجي از اسناد ) پرونده وها . تهيه ميکروفيش4

 فکيرح تب برطه به ي در مركز خاص نگهداري واحد اسناد مربوط. تهيه امکانات نگهداري اسناد الکترونيک و سنت5

 تعريف بايگاني -2-3-4-2-5

نحوي كه  معين به روشي بر طبق ،بندي ، تنظيم و نگهداري و حفاظت اسناد و مدارک استبه معني فن طبقهبايگاني      

 ست يافت.اد دن اسندر اسرع وقت و با كمال سهولت و با صرف حداقل هزينه، نيروي انساني و وقت بتوان به آ

 عوامل سازماندهي مديريت امور بايگاني -3-3-4-2-5

 . كاركنان با تجربه و آموزش ديده 1
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 پ صحرايي،دهي روزانه اكي، جهت گزارشها با فرمت مشخص. تهيه نوع نظام يکپارچه و سراسري در كليه استان2

هاي صحرايي، ياتهاي بايگاني عملد فرمدهي استان به سازمان و در تمامي موار، گزارشدهي شهرستان به استانگزارش

 گيري و برخورد با موارد مشکوک هاي نمونهواكسيناسيون، مراقبت فعال، غير فعال و فرم

 . تهيه مکان مناسب خاص بايگاني اسناد طرح ملي تب برفکي در هر استان 3

تب  ال پوينتاً فوكبرفکي )ترجيح. مشخص كردن دفتر و كارشناس مرتبط با نگهداري تمامي اسناد بين المللي تب 4

هاي جلسهرترفکي، صوتب ب گذاري اطالعات مرتبط باهاي اشتراکهاي بين المللي، تفاهم نامهبرفکي( از جمله تفاهم نامه

  RBSPاي، اسناد مربوط به رسمي مشترک با مراجع بين المللي و بين منطقه

و مديريت  ر بهداشته دفتفاتر مختلف سازمان جهت نگهداري از جمل. اشتراک اسناد كليدي بين المللي تب برفکي بين د5

ي مركز مل شکي وهاي تخصصي و امور بين الملل، دفتر حوزه رياست سازمان دامپزهاي دامي، دفتر سازمانبيماري

 هاي مرجع و مطالعات كاربردي بنا به موضوع ارائه شدهآزمايشگاه ،تشخيص

ي به جهت تب برفک هاي طرحاهنمايي الزم درخصوص استفاده از بايگاني اسناد عمليات. تهيه و تعيين دستورالعمل و ر5

ه عنوان كد ايگاني ببهر  خالصه ،كننده مشخص و معين كه به تفکيکداخل سازماني يا برون سازماني و تعيين دفاتر كنترل

هاي بيرون سازماني از هيديأياقع لزوم و تدر مو ،و شماره خاص طبق آن دفتر به راحتي و سهولت بتوان از آن بايگاني خاص

بايست از يمت كاغذي طالعااالبته با توجه به فضاگير بودن  .آوري شده الکترونيکي يا كاغذي استفاده نموداطالعات جمع

 هاي مشخص بايگاني گردد.صورت الکترونيک در فايله ها اسکن تهيه گردد و بتمامي گزارش

 وظايف بخش بايگاني  -4-3-4-2-5

اده در ابل استفقت بايگاني بندي اسناد، ثبت و ضبط و كنترل آنهاست كه جهطبقه ،ظايف بخش بايگاني در هر سازمانو     

 باشد:الزم االجرا مي زيرهاي تب برفکي موارد طرح

جهت  ،حوط به طرمرب هايبارزه استان درخصوص كنترل گزارش. نظارت رئيا اداره دامپزشکي شهرستان و رئيا اداره م1

 هاي الکترونيکقراردادن در پرونده هاي سنتي ) كاغذي و فيزيکي ( و قرار دادن در فايل
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 ندهي آسا. انتخاب كدهاي مشخص براي هر عمليات و ثبت آن كدها در دفاتر مشخص جهت دسترسي و آدرس2

 سنتي ورونيک لکتاسال در بايگاني  و طرح درخصوص رعايت زماني بر اساس روز، ماه هاي. طبقه بندي گزارش3

 محل مناسب بايگاني -5-3-4-2-5

 ده است.شتصاص داده ترين بخش از ساختماني است كه به موضوع حفظ و نگهداري سوابق اخهاي بايگاني مهماتاق     

  :باشندقابل توجه مي زيرموارد درخصوص بايگاني اسناد فيزيکي و الکترونيک، 

 هاي تب برفکي. جداسازي سيستم الکترونيک خاص بايگاني اسناد طرح1

 هاي تب برفکي. مشخص نمودن كاربر خاص درخصوص دسترسي به اسناد طرح2

كز درخصوص اني متمرگباي بعد از پايان هر عمليات توسط استان از شهرستان جهت ،. اخذ ريز اطالعات عملياتي در طرح3

 (در صورت لزوم)بيرون سازماني  هاياعالم گزارش

 ر گيرد.خاص قرا قت نظره از اطالعات عملياتي در طرح تب برفکي ملي ميبايست مورد دجهت استفاده بهين زير* موارد 

ل درک بوده ان و قابها بايستي آسپرونده وسيستم بايگاني و نحوه تنظيم مدارک  ،. اصل آسان بودن : به موجب اين اصل1

 و با صرف اندكي دقت مفهوم گردد.

انات در دسترس و ار و امکهيت كيستم مورد استفاده بايستي با توجه به نوع و ماس ،. اصل قابليت اجرا : بر اساس اين اصل2

 در عمل قابل پياده شدن باشد.

شته باشد و در ت را داتحوال وسيستم بايگاني بايد قابليت تطابق با تغييرات  ،. اصل قابليت انعطاف : به موجب اين اصل3

 اين زمينه پيش بيني الزم انجام شده باشد.

ن ، امکاحتصقت و دنحوي باشند كه در عين  هاي مورد عمل بايستي بهصل دقت و سرعت : سيستم بايگاني و روش. ا4

 باشد.تسريع در عمل را نيز ميسر سازد كه در حال حاضر بهترين روش گزارشات ثبت الکترونيکي مي

 ي الزم را ديده باشند.هاآموزش بايست قبالً. اصل افراد با صالحيت : پرسنل مورد نظر بايگاني مي5
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شود و  نطقي پيرويمبايستي از يک نظام اصولي و  ها،ها و تنظيم گزارشدر تشکيل فايل.. اصل نظم اصولي و منطقي : 6 

 :شودتوصيه مي زيردر اين رابطه نکات 

 الف : وجود ارتباط منطقي بين نام فايل و محتويات گزارش

 ر اساس زمان عمليات خر در شماره فايل بأب : رعايت تقدم و ت

 هاپ : حفظ فايل پشتيبان از گزارش

 ين آمدن سرعت دسترسييت : رعايت حد مطالب هر فايل از لحاظ ظرفيت به جهت جلوگيري از پا

ن شده تب امه تدويا برنگيري و اقدام اصالحي براي رفع نواقص : در اين مرحله اگر انحراف يا عدم تطابق ب. تصميم4

يته نظارت حي به كماصال اقدامات پيشگيرانه و اصالحي در دستور كار قرار گيرد و گزارش موارد ،ديدبرفکي مشاهده گر

 باشد.ص برنامه تدوين شده الزم االجرا مي. تصميمات كميته استاني درخصواستاني ارسال گردد

 كنترل   ملي فرآيند نظارت شهرستاني در برنامه -5-3

 نظارت بر عملکرد بخش دولتي  -1-3-5

 تند از :گردد كه عبارصورت كلي به سه بخش تقسيم ميه فرآيند نظارت شهرستاني بر روي عملکرد بخش دولتي ب     

 . پيش از انجام عمليات 1

 . در حين انجام عمليات 2

 از انجام عمليات  پا. 3

 نظارت پيش از انجام عمليات -1-1-3-5

با در نظر گرفتن چارت  ،شهرستاني مشابه كميته استانيبايست كميته در نظارت پيش از انجام عمليات در شهرستان مي     

ها و منابع انساني قبل از شروع هر ريزي و چگونگي اجراي طرحاداري شهرستان تشکيل گردد كه در اين كميته كليه برنامه
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سالمت  يک نسخه به معاونت ،يدأيگردد و پا از تگونه طرح تب برفکي و پايش و مراقبت در كميته شهرستان بيان مي

 گردد.اداره كل استان ارسال مي

 نظارت در حين انجام عمليات -2-1-3-5

نجام ريان طرح اهاي الزم در طول جهاي نظارتي و بازرسي و تکميل فرمكليه شاخص ،در نظارت حين عمليات     

 ،كنداد ميجرح ايطگردد يا در مواردي كه نقص در باشد تصويب ميمواردي كه نياز مي ،پذيرد و بر اساس نظارتمي

ارش رد گزبندي كه اعالم شده تمامي مواهاي نظارتي و زمانگردد و همچنين طبق جدول شاخصسازي مياصالح

 گردد.مي

 نظارت پا از انجام عمليات -3-1-3-5

 گردد :يمنجام ا زيرپا از هر عمليات و طرح با مسئوليت مستقيم رئيا اداره شهرستان موارد  ،در اين نظارت

 ها بر عليه بيماري تب برفکي زم درخصوص ايمن شدن دامهاي الالف : پايش

 ب : گزارش وضعيت رخداد موارد جديد بيماري

 سازي واكسيناسيون در منطقه پ : مشخص نمودن وسعت پاک

 سازي كامل هاي بعد به جهت پاکن دقيق مقدار حجم مورد نياز واكسيناسيون در طرحيت : تعي

ل آن در اداره و نگهداري مستندات كام GISو درج در سامانه  حتمالي واكسنج : مشخص نمودن عوارض ثانويه ا

 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

 ونگي انجام طرحو تفسير چگ GISخ : يکسان سازي و ارزيابي ثبت عمليات در سيستم 
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داره ه رئيا ابايست بهاي تعيين شده ميتحت عنوان فرم ،انجام همه موارد فوق الذكر ضروري بوده و پا از بررسي

 هاي دامي اداره كل استان ارسال گردد.بهداشت و مديريت بيماري

 نظارت بر عملکرد بخش خصوصي  -2-3-5

و بخش تقسيم دصورت كلي به ه بخش خصوصي ب حراييفرآيند نظارت بخش خصوصي شهرستان بر عملکرد اكيپ ص     

 گردد كه عبارتند از : مي

 . پيش از انجام عمليات 1

 . در حين انجام عمليات 2

 يش از انجام عملياتپنظارت  -1-2-3-5

 باشد :نظارت مسئول مركز پيش از عمليات طبق بندهاي ذيل الزم االجرا مي

 نهرستامسئول مركز به رياست اداره دامپزشکي ش اعالم آمادگي كتبي ،الف : قبل از هر گونه عمليات

 ب : معرفي مسئول اكيپ صحرايي مركز به اداره دامپزشکي شهرستان 

 اكسنره سرد وزنجي يد فرم سالمتأيپ : نظارت بر نگهداري واكسن و اطمينان از عملکرد صحيح وسايل سرمايشي و ت

ديريت داشت و ماحد بهاداره دامپزشکي شهرستان و مسئول وبه رياست رئيا  ،ت : حضور در جلسه هماهنگي قبل از طرح

 هاي دامي شهرستان جهت اطالع دقيق عملياتي از چگونگي انجام طرح بيماري

 هاي دامي شهرستان هاي بازرسي از واحد بهداشت و مديريت بيماريث : اخذ فرم

 وقت  در اسرع نياز ن و تهيه اسناد موردج : هماهنگي الزم درخصوص قراردادها با مسئول واحد امور مالي شهرستا

 در حين انجام عملياتنظارت  -2-2-3-5

 باشد.الزم االجرا مي زيرنظارت در حين انجام عمليات توسط مسئول مركز طبق بندهاي 

 ها الف : نظارت بر نحوه انجام واكسيناسيون توسط تکنسين
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شت و احد بهداول به تب برفکي سه فرم و ارسا حداقل در هر عمليات ،ب : تکميل فرم بازرسي در حين انجام عمليات

 هاي دامي شهرستان مديريت بيماري

ده توسط شنجام و در صورت رخداد عوارض جانبي با هماهنگي ا پ : ارسال گزارش عواقب ثانويه احتمالي واكسن

واقب ناشي ع ،كوبي ايهم واكسيناتور در محل وقوع شوک حضور و نسبت به درمان اقدام نمايد. در صورت تعلل توسط مركز

 كوبي خواهد بود.عهده مسئول فني مركز مايهه از سهل انگاري و تلف شدن دام ب

 ستانهاي دامي شهرت : ارسال گزارش برخورد با بيماري در حين انجام عمليات به واحد بهداشت و مديريت بيماري

 كوبييهتوسط كاربر مركز ما GISث : نظارت و ارزيابي ثبت عمليات در سيستم 

ص ايجاد ت رفع نققت جهوهاي اكيپ در حين انجام عمليات و در صورت نياز مداخله در اسرع ج : نظارت بر كليه فعاليت

 باشد.شده به جهت رسيدن به هدف مطلوب كه به نوعي جمع نظارت تفکيکي و سکاني مي

 هاي نظارتي بهداشت و مديريت بيماري تب برفکيجدول شاخص

شماره 

 فرم
 ن نظارتعنوا

اداره دامپزشكي 

 شهرستان
 نوع نظارت اداره كل استان نوع نظارت

1 
مراقبت فعال از دامداري هاي سنتي 

 و صنعتي 
 هر ماه يک بار میداني  هر ماه دو بار 

بر اساس گزارش شهرستان 

 سیستمي يا میداني 

ارزيابي ثبت عملیات در سیستم  2

GIS 

پايان هر هفته در مدت 

 حزمان اجراي طر
 سیستمي پايان هر ماه سیستمي

3 
نظارت بر عملكرد واكسیناسیون 

 بخش دولتي

 10در هر طرح دو بار ) 

 درصد عملیات ( 
 میداني  در هر طرح يک بار لفنيت -میداني 

4 
نظارت بر عملكرد واكسیناسیون 

 بخش خصوصي 

 20در هر طرح چهار بار )

 درصد عملیات (
 میداني يک بار در سال میداني

5 
نظارت بر سردخانه واكسن و 

 زنجیره سرد بخش خصوصي

هر دو هفته يک بار در 

 مدت زمان اجراي طرح
 - - میداني
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 (PVM)ارزيابي سطح ايمني پس از واكسیناسیون   -5-3-3
سته پايش پا از هاست،  ايجاد محافظت براي آنها بوده ،تخمين زدن ايمني جمعيتي كه هدف از واكسيناسيون     

ر برابر دمحافظت  ته و آياطور مناسب صورت گرفه واكسيناسيون باينکه  :ال استؤباشد  و پاسخ به اين ساسيون ميواكسين

هاي سخپايح از همي صحفدر جمعيت، نياز به درک و ، تفسير ميداني ايمني با اين حال ؟يجاد شده است يا خيرعفونت ا

ايجاد  منجر به يجاد شدهآيا اين پاسخ ا ؛ها بايد مشخص گردديشدارد. در اين پاواكسن مصرف شده  ناشي ازسرولوژيکي 

 ،اكسيناسيونبه ودام  درمني ارزيابي پاسخ اي در نهايت .گردش ويروس شده است يا خيرو  باليني محافظت در برابر بيماري

 وژي پايشير سرولفستاصول انتخاب و  ،بخشاين در  ،. بنابراينباشدميانتخاب واكسن نيز  و اساسي در يک روش مهم

ز خريد و ايناسيون قبل ي ارزيابي ايمني پا از واكساهاي مورد نياز بر( و همچنين پروتکلPVMپا از واكسيناسيون )

مهم  وخش اساسي بكوبي شامل دو طور كلي ارزيابي ايمني متعاقب مايهه تشريح خواهد شد. باستفاده گسترده از واكسن 

يت دامي رايط جمعي واكسن در شيزاحدود و شرايط كنترل شده و ديگري ارزيابي ايمنياست كه يکي ارزيابي در جمعيت م

 كشور است.

  يمني زايي در مقياس كوچکامطالعات  -5-3-3-1

ي هاي تب برفکليه واكسنكدر اين راستا  .شودقبل از ثبت واكسن انجام مي و واكسنكيفيت  بررسياين كار با هدف      

كل  ،هاي داخليسنص واكدر خصو .ر كشور بايستي اسناد معتبر انجام اين پروسه را ارائه نمايندقبل از اجازه مصرف د

هاي و فرآيند رت پذيردهاي دامي صوپروسه بايد زير نظر نمايندگان دفتر دارو و درمان و دفتر  بهداشت و مديريت بيماري

  ذيرد.ي صورت پب برفکهاي مرجع بين المللي تاهجع سازمان دامپزشکي يا آزمايشگآزمايشگاهي در آزمايشگاه ملي مر

 توان استفاده كرد.از پروتکل زير براي چنين ارزيابي مي

 گاو –گونه  -

سينه رفکي واكيه تب بها بايد به ويروس تب برفکي آلوده نباشند و پادتن نداشته باشند و علدام – وضعيت -

 نشده باشند

 ماه 9تا  6 –سن  -
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 مهم نيست  - جنا -

يگر براي ارزيابي پا از دگاو  5شوند و ز يادآور ارزيابي ميوپنج گاو براي هر بچ واكسن كه بدون د –تعداد  -

 .ز يادآور. دو شاهد غير واكسينه براي هر آزمايشود

 صورت انفراديه پالک گوش ب - روش شناسايي دام -

پايين  ار گرفتنب برفکي قردر معرض ت حتمالااي نگهداري شود كه گاو بايد در ناحيه - جايگاه نگهداري دام -

 ات امنيت زيستي به اندازه كافي صورت گيردباشد و اقدام

 صورت آزاده غذاي استاندارد و آب ب –تغذيه و آب  -

 هاي ويروس تب برفکي هاي هدف براي واكسنگونه – توجيه سيستم آزمون -

 

 5 ويا ابتال( انتخاب شده  وواجهه با واكسن )بدون م س گاو سرم منفيأر 12جهت انجام عمليات ارزيابي بايد بدين منظور 

 و( واكسينه گردند وغني واكسنبا توجه به پايه آبي و يا ر 28 يا 21در روز  ز راپلو)با د س دو نوبتأر 5س يک نوبت و أر

جه به ت )با توا بيست و هشي بيست و يک و چهارده، پنج، اخذ نمونه در روزهاي صفر، .شودعنوان شاهد انتخاب ه س بدو رأ

ميلي  10ه ميزان به خون دو نمون ،س دامأاز هر ر .ورت پذيردصپنجاه و شش و صدوهشتاد  پايه آبي و يا روغني واكسن(،

ور واكسن روشها بر اساس بمگردد. در روز صفر تمامي داليتر در لوله حاوي ماده ضد انعقاد قبل از واكسيناسيون اخذ مي

 ند.شوكوبي ميشركت توليد كننده، مايه

)بر  21يا  28شود. در روز  يميلي ليتر خونگيري م 10لوله خون به ميزان  2ها از تمامي دام 14و  5پا از آن در روزهاي 

 5خذ گرديده و پا از آن اميلي ليتر خون  10يک به ميزان  لوله خون هر 5س دام أروغني يا آبي(، از هر رواكسن اساس 

 كند.فت ميس دام واكسن يادآور )بوستر( درياأر

همچنين در گردد. ي ليتر اخذ ميميل 10ها دو نمونه خون به ميزان از تمامي دام ،كوبي اوليهپا از مايه 56مجدداً در روز 

طول ايمني حاصل از  براي مشخص شدن ،قيد شده استماه  6ي زايطول ايمنيشور آنها وي كه در بريهاخصوص واكسن

 ميلي ليتر خون )دو لوله( اخذ گردد. 10س دام أهر ر روزگي به ازاي 180در روز  ،واكسن
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 د شدهيار ايجاعزان مي هاي سرولوژيکتوسط آزمون ،هاي اخذ شدهدر تمامي سرم ،ي واكسنيزاجهت ارزيابي قدرت ايمني

 گيرد. مورد سنجش قرار مي (SP) هاي ساختاريميزان آنتي بادي بر عليه پروتئينبر اساس 

ور ز نظر حضاها بايد ها به ويروس تب برفکي در طول دوره آزمون، سرم تمام دامآلودگي دامبه منظور كنترل عدم 

 آزمايش شود. NSPهاي  پادتن

( SPست ت)  دهندي ويروس را تشخيص ميارهاي ساختينئهاي ايجاد شده عليه پروتهاي سرولوژيک كه پادتنآزمون

ها شامل زمونآتند و اين نده ايجاد شده توسط واكسيناسيون مناسب هسهاي آنتي بادي محافظت كنگيري پاسخ براي اندازه

VNT و ( االيزاي بلوک كننده فاز مايعLPBE) هايباشند. يکي از مزيتمي VNT هاي مختلف ويروس است كه سويه اين

 .در گيرتوان به راحتي در تست قرار داد تا تست با سويه واكسن يا سويه چالش مورد تطابق قرارا مي

ز محصول مورد هاي الزم ابردارينمونهتوسط كارشناسان مورد تأييد دفتر امور دارو و درمان  ،قبل از تزريق هر ويال واكسن

ر زمان دكسن نيز يابي وانتايج حاصل از ارز ،گونه كه در فصول قبل تشريح شد همچنين همان انجام خواهد شد.اده استف

 باشد.ثبت ضروري مي

اكسن( ه )نوع ور گروهبادي ايجاد شده توسط واكسن در ميزان عيار آنتي ،هاي سرميخذ تمام نمونهدر نهايت پا از ا

اي مرجع با عياره برداري مشخص وميانگين عيار محافظتي در هر نمونه ،شود. در اين بررسيمشخص و نمودار آن رسم مي

رسيدن  د ايمني و زمانزمان شروع ايجا ،هاواكسنهريک از مورد در  همچنينشود. مقايسه مي  PD50حاصل از آزمايشات 

 شود.ول زمان مداومت اين عيار مشخص ميبادي و طبه پيک عيار سرمي آنتي

زيرا حضور پادتن بر عليه  ؛دباشن ها SPنبايد حاوي پادتن عليه  ،اندآوري شدهروز پا از واكسيناسيون جمع 5هايي كه سرم

SP به عفونت  ه شده ياكسينوا قبالً  هاي واكسينهباشد بدين معني كه دامسخ ثانويه ميدر اين زمان نشان دهنده يک پا

 اند.مبتال شده

يزاي و در اال 1.6تا  1.2ين ببر اساس كارهاي انجام شده در آزمايشگاه مرجع تب برفکي، ميانگين عيار آنتي بادي  VNTدر 

 .حداكثر عيار واكسن مشاهده گردد 21تا  14باشد كه بايستي در روز يا باالتر مي 2فاز مايع 
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د)هترولوگ( مورد در برابر ويروس واكسن )همولوگ( و ويروس سويه فيل VNTنمونه هاي سرم اخذ شده براي انجام 

 استفاده قرار مي گيرند.

 لگاريتم عيار سروتيپ

50T CI) 95%( 50T 95T 

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 

 2.1 1.6 1.4 1.5 هاتركيب سويه

 

 75ن قابليت تنسي واكسبه طوري كه بر اساس پو ،توان عيار مرجع را تعيين كرددر اين بررسي مي VNTدر صورت انجام 

يزا هم زان تيتر معيار االمي VNTدرصد محاظت بر عليه ويروس واكسن را داشته باشد. پا از تعيين تيتر معيار در  95تا 

در  ،شودجام مير گاو اندروتکل با وجود اينکه اين پ توان بهره برد.براي استفاده گسترده در جمعيت باال از آن ميمشخص و 

 باشد.دام سبک هم قابل اجرا مي

  PVM:سطح گلهرزيابي ايمني متعاقب مايه كوبي در ا -5-3-3-2 

شود. نجام ميايط فيلد ر شرادبرفکي موجود در كشور  اين ارزيابي به منظور تخمين توانايي ايمني زائي واكسنهاي تب     

گذاري شوند و در خصوص گذاري يا نشانهكوبي شده بايستي در زمان واكسيناسيون شمارههاي مايهبراي اين منظور دام

 واحدهاي مشخص شده براي اين منظور، يک پرسشنامه )پيوست( تکميل مي گردد. 

 روش اجرا: 
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گيري در نهها اهميتي ندارد. زمان نموگيري به صورت تصادفي بوده و در اين خصوص جنسيت دامنهها جهت نموانتخاب دام

كوبي اوليه خواهد بود. در پا از مايه 120كوبي اوليه و در نهايت روز كوبي(، سي روز پا از مايهروز صفر )قبل از مايه

 كوبي راپل صورت گيرد.يهگيري دوم بايد قبل از ماصورت استفاده از واكسن راپل نمونه

 ع واكسنتمامي دامها در روز خونگیري اولیه پالك كوبي شده و در يک برگه اطالعات آنها از جمله شماره دام و نو 

اره مصرفي ثبت مي گردد. با اين حال در صورتي كه دامهاي مذكور داراي شماره گوش يا شماره بدن باشند از شم

 موجود استفاده خواهد شد.

 ين نمونه گيري هاي فوق در پنج مرحله انجام خواهند شد: بنابرا

 در روز واكسيناسيون )روز صفر( -1

 (30روز بعد از واكسيناسيون )روز  30 -2

 (60روز بعد از واكسيناسيون اول )روز  60 -3

 (90روز بعد از واكسيناسيون )روز  90 -4

 (120روز بعد از واكسيناسيون )روز  120 -5

ه مركز ملي مونه ها بنرسد. پا از هربار خونگيري سرم و از نوع مطالعه طولي به انجام مياي اين مطالعه به روش مشاهده

ندي شده به ور جمع بنه بطتشخيص ارسال و نتايج ارسالي توسط استان بايگاني مي شود تا پا از دريافت پاسخ آخرين نمو

 دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي ارسال شود.

 نمونه و دريافت پاسخ بر اساس سامانه ليمز صورت مي پذيرد. در اين مطالعه ارسال

گردد. هاي اخذ شده ميها در كنار يخ به آزمايشگاه منتقل و سپا اقدام به جداسازي سرم نمونهبرداري، نمونهپا از نمونه

گردد. پا از منتقل ميدرجه سانتي گراد  20از ثبت شماره به فريزر منفي  گيري ريخته شده و پاسرم ها در ظروف نمونه

اعالمي از مركز ملي تشخيص در كنار يخ به آزمايشگاه  SOPها بر اساس ضوابط و گيري، نمونهاتمام هر مرحله از نمونه

هاي ضد باديهاي سرولوژيکي آنتيمركز ملي تشخيص ارسال شده و متعاقباً توسط مركز تشخيص اقدام به آزمايش

 liquid-phaseو  VNTهاي غيرساختاري ويروس تب برفکي مي شود. )مانند نهاي ساختاري و پروتيئپروتئين

blocking ELISA   .)االيزاي فاز مايع 

 هاي روز صفر انجام خواهد شد.هاي غیرساختاري تنها در خونگردد ارزيابي پروتئینخاطرنشان مي

از چپ با سه حرف انگليسي نشان دهنده نام هاي سرمي اخذ شده داراي يک برچسب شناسايي خواهند بود كه تمامي نمونه

 (( و در نهايت شماره گوش5) 120( و  4) 90(، 3) 60(، 2) 30 -(1) استان سپا كد نشان دهنده سري خونگيري )روز صفر

 ها قابل پيگيري باشند.يا بدن دام خواهد بود، تا پا از اخذ نمونه، بررسي
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 واحد در استان تهران:بطور مثال نمونه برداري روز نود از از يک  

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

  برداري خواهد شد.راس گاو نمونه 30در هر واحد صنعتي 

  راس دام سبک نمونه برداري خواهد شد. 30راس دام سنگين و  30در واحد روستايي نيز 

  يص بر اساس نمونه سرم به مركز ملي تشخ 150نوبت خونگيري از هر واحد صنعتي تعداد  5با احتسابSOP 

 A،o،Asia1هر يک از سه سروتيپ  مركز ملي تشخيص، جهت بررسي پروتئين هاي ساختاري براي بررسي

 ارسال مي شود.

 رسالي از هر نمونه ا تعداد با توجه به اينکه تنها در روز صفر بررسي پروتئين هاي غير ساختاري انجام خواهد شد

 نمونه خواهد بود. 30واحد 

  دامهايي كه در روز صفر تيتر محافظتي ياNSP ي . براي جلوگيرهند شدمثبت مي باشند از ادامه طرح خارج  خوا

عيار آنتي بادي  راس دام خونگيري شود تا در صورت مثبت شدن 40از اين مشکل در اولين خونگيري تعداد 

 راس ادامه مي يابد. 30مادري از طرح حذف گردد. در ادامه نمونه گيري ها تنها در 

  نجام مي شود.از صفر ( پا از مشخص شدن نتايج نمونه هاي رو30بنابراين ادامه طرح )نمونه گيري روز 

 د به موجو توجه در خصوص هر يک از واكسنهاي مورد مصرف در كشور دو واحد صنعتي انتخاب خواهد شد كه با

ورد مدهاي با شرايط نوع واكسن وارداتي، در مجموع در صورت موجود بودن واح 3نوع واكسن داخلي و  3بودن 

وستايي در خصوص دام رواحد  12يي در خصوص دام سنگين و واحد روستا 12واحد صنعتي و  12انتظار، از تعداد 

 سبک استفاده مي شود.

  ه نمونه سرم ب 5400تيجه راس دام نمونه برداري خواهد شد كه در ن 150راس دام،  30بار خونگيري در  5در نتيجه

 مركز ملي تشخيص ارسال خواهد شد. 

 هاي مورد مطالعهضوابط انتخاب واحد و دام 2.3.10

 يري به صورت درگشد )درشده نبايد طي يک سال اخير و در حين مطالعه، گزارش تب برفکي داشته با واحد انتخاب

 شد(. تب برفکي در حين دوره مطالعه، واحد مذكور حذف شده و با واحد ديگري جايگزين خواهد
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  اه خواهد بود.م 9-4گروه سني سن نمونه برداري 

 ر اين  درار است د كه قهمان برند تجاري واكسن تب برفکي باش واكسن قبلي استفاده شده در واحد مي بايست از

 مطالعه استفاده شود.

 ي در يک ماهگ ين حتيبا عنايت به اينکه برخي از واحدهاي صنعتي اقدام به شروع واكسيناسيون از سنين پاي

عه حتما مي بايست ت مطالتا سه مرتبه انجام مي شود، جه 2گوساله ها مي كنند و واكسيناسيون بوستر با دفعات 

د و ورت پذيرصاالتر بواحدهايي انتخاب گردد كه زمان واكسيناسيون اوليه گوساله ها حداقل در سه ماهگي و 

 روز بعد تزريق مي شود.  30الي  20بوستر 

 ه باشند.لعه داشتوع مطادامهايي كه براي طرح انتخاب مي شوند نبايد سابقه واكسيناسيون تب برفکي قبل از شر 

  ر اساس نوع ستانها بازني با ن طرح در مجموع در دو تا پنج استان انجام خواهد شد و پا از تاييد كليات و راياي

 واكسن مصرفي آنها اين استانها معرفي خواهند شد.

  اطالعات واكسيناسيون در اين واحدها بايد به دقت در سامانهGIS واكسيناسيون ثبت شده  ثبت شده باشد و روز

 با روز تزريق واكسن يکسان باشد. GISدر سامانه 

 وش در پنج درصد از نمونه هاي اخذ شده و در زمانهاي قيد شده همراه با روش اليزا به رSN  نيز ارزيابي انجام

 ارزيابي خواهد شد. SNنمونه به روش  90خواهد شد. بنابراين 

  در سه واحد دام سنگين در روز صفر و نود پا از واكسيناسيونSN شود . انجام 

 ه( در روز شروع طرح درصد دامهاي اليزا شد 50راس دام از هر يک از واحدهاي انتخاب شده ) 15بنابراين در

 انجام مي شود.  SN( 90)صفر( و در پيک ايمني متعاقب مايه كوبي )روز 

  انتخاب واحدها جهت انجامSN م خواهد شدبه درخواست دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي انجا . 

 10 2زمايش اليزا باالتر از بادي محافظتي بر اساس آميزان انتيlog رم نوتراليزاسيون بوده و در صورت انجام س

 بر اساس سروتيپ مورد آزمايش خواهد بود.  1.6تا  1.2باالي 

ملي تشخيص  زبه مرك ميل وخاطرنشان مي گردد در هربار خونگيري فرم ارسال نمونه ارزيابي ايمني متعاقب مايه كوبي تک

 ارسال و رونوشت آن به دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي ارسل مي شود.

اس جدول براس وپا از دريافت نتايج آخرين خونگيري و درج نتايج ارسالي مركز تشخيص به تفکيک شماره دام  

خونگيري  ين نتايجآخر دريافت پرسشنامه ذيل براي هريک از واحدهاي خونگيري شده تکميل و تا حداكثر هفت روز پا از

 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 

قبليتاريخ واكسيناسيون    نوع دام  

 تعداد نمونه اخذ شده  تعداد دفعات خونگيري از واحد 

 

 پرسشنامه انجام ارزيابي ايمني متعاقب مايه كوبي

 نام استان:

 نام واحد اپيدميولوژيک:                                   نوع واحد:

 اطالعات واحد اپيدميولوژيک:

 در واحد:تعداد دام موجود  جنا دام:     نوع دام:

   پوشش واكسيناسيون واحد نمونه برداري شده )درصد(:  تعداد دام واكسينه:

  تعداد دفعات خونگيري:

 :دتاريخهاي واكسيناسيون واح

 تاريخ دريافت واكسن راپل: 

 *تاريخ واكسيناسيون دوم    *تاريخ واكسيناسيون اول

 *تاريخ سومين واكسن

 خونگيريتاريخ دومين     تاريخ اولين خونگيري

    تاريخ چهارمين خونگيري    تاريخ سومين خونگيري

  تاريخ پنجمين خونگيري
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سن دام در زمان  شماره گوش

 اخذ واكسن

عيار آنتي 

 بادي اول

عيار آنتي 

 بادي دوم

عيار آنتي 

 بادي سوم

 يآنت اريع

چهارم يباد  

 يآنت اريع

پنجم يباد  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

*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.

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

 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:

         كنند.                 ز واكسن توليد مياتجويز يک دز ها را پا از ز پادتنهايي كه سطح خاصي انسبت مورد انتظار از دام (1

 ارزيابي اثر دوز يادآور واكسن (2
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 تغيير )و سطح( عيار آنتي بادي ساختاري با گذشت زمان. (3

 ميزان آنتي بادي پروتئين هاي غيرساختاري در دامها در روز صفر اندازه گيري مي شود. (4

 وستايي  صنعتي تفاوت پاسخ دهي يک واكسن در واحدهاي ر (5

 .ي شودمميزان آنتي بادي غير ساختاري در زمان تزريق مجدد واكسن و روز صفر واكسيناسيون مشخص  (6

 شش مايه كوبي و ايمني حاصل از آنپو -5-4

قل بخشي فکي يا حداهاي ايمن در كل جمعيت حساس به بيماري تب برايمني كلي جمعيت عبارت است از درصد دام     

هاست امدسبتي از سن و نتابعي از پوشش واك ،براي كنترل بيماري تب برفکي مورد نظر است. ايمني جمعيتاز جمعيت كه 

ي يا پادتن سيون قبلكسينااند و همچنين منعکا كننده ساير منابع ايمني يعني عفونت، واكه به واكسيناسيون پاسخ داده

ح قابل توجهي از ايمني رايج است، سط اند و عفونت هنوزمادري است. در كشورهايي كه اقدام به كنترل تب برفکي كرده

كني تب كه در كشورهايي كه در مراحل باالي ريشه است در حالي ر(% يا بيشت 15 -30 پا از عفونت، قابل انتظار )عموماً

وم پوشش فهوضيح مدر هنگام ت دهد.قابل توجهي از ايمني جمعيت را تشکيل نمي ءايمني پا از عفونت جز ،برفکي هستند

نم آيا ارد بدايميت دهاي سرمي درباره ايمني جمعيت، خاطر نشان شده است كه چقدر اه، طراحي و تفسير بررسيواكسن

 هاي واكسينه است يا از كل جمعيت.گيري از دامهدف فقط نمونه

شرايط واكسيناسيون  . جمعيت واجدباشدس گاو أر 30كل جمعيت شامل صورتي كه  براي مثال دربراي تشريح اين مفهوم 

س از آنها أر 14شده و  راس واكسينه ،20سأر 24د. از اين نباشس گاو ميأر 24اي از اين جمعيت يعني شامل زير مجموعه

ها ناشي از ادتنپ نممکن است اي قرار دارند(.)گاوهايي كه در دايره سبز  واجد پادتن كافي بر عليه بيماري تب برفکي هستند

وجود دارد زيرا  ،ا شوداجر SPو NSPعفونت باشند و امکان تفريق اين دو وضعيت در صورتي كه آزمايش واكسيناسيون يا 

كند. را توليد مي  NSPو SPكه عفونت هر دو نوع پادتن  كند در حاليمي را ايجاد SPهاي واكسيناسيون فقط بايد پادتن

 ه عبارتند از:احتمالي وجود گاوهاي غير ايمن در جمعيت واكسين عللاز  برخي

بيش  دام ،استبوده ر خانه نددر هنگام واكسيناسيون دامدار  ،طور مثاله باند رغم واجد شرايط بودن واكسينه نشدهعلي -

 .ه استاند، صاحب دام همکاري نکرداند، در اواخر آبستني بودهاز حد وحشي بوده و واكسينه نشده
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 تر از حداقل سن(.ين)پاي اندن نبودهواجد شرايط واكسيناسيو زيرا ،واكسينه نشده است -

ز دور ود ز،ون دين بودواكسيناسيون )پاي روشبه قدرت واكسن،  كه واكسينه شده اما پاسخ ايمني ايجاد نشده است -

 بستگي دارد. زنجيره سردرعايت ريخته شده است(، طول عمر نگهداري واكسن، 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

    

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

كه  در حالي ؛بهترين شاخص از سهولت انتشار ويروس و ايجاد بيماري است ،( در جمعيت هدفOPIايمني كلي جمعيت )

هاي مربوط به دادهكه با  ( شاخص مفيدي از پاسخ به واكسيناسيون است و هنگاميVPIايمني جمعيت واكسينه شده )

ثير ساختار و أدست مي آيد كه تحت ته پوشش واكسن تركيب شود، يک شاخص كلي از كيفيت برنامه واكسيناسيون ب

در  ،ها باال باشدپويايي كل جمعيت حساس هدف براي واكسيناسيون قرار دارد و اگر در فاصله دو واكسيناسيون گردش دام

  (14) جمعيت ايمن (20) جمعيت واكسينه (24) عيت واجد شرايطجم (30) كل جمعيت
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رساند كه ين آورده و به سطحي ميوسان كرده و سطح محافظت كل را پايمان نصورت سطح ايمني كلي با گذشت ز اين

 ممکن است براي قطع زنجيره انتشار ويروس كافي نباشد.

  :دو رويکرد عمومي وجود دارد ،براي ارزيابي وضعيت ايمني يک جمعيت

 صورت انفراديه تخمين وضعيت ايمني در سطح يک دام ب .1

 طح واحد اپيدميولوژيک )مثل گله ، روستا(.تخمين و يا وضعيت ايمني در س .2

 ارزيابي گردش ويروس در كشور -5-5

)حداقل با يک بار  نمايدميايجاد ن NSP ،گردد و واكسيناسيوندر اثر عفونت طبيعي ايجاد مي NSPبا توجه به اين كه      

هدف از انجام  شود.مي انجام ،اندداشته وردبرخهايي كه با عفونت طبيعي اين ارزيابي جهت تعيين تعداد دام واكسيناسيون(،

ه ب باشد.يمبار  يک ند سالچصورت ساليانه و يا هر ه اي ببررسي گردش ويروس پا از انجام اقدامات مداخله ،اين ارزيابي

يک  دد و آياياس گراستان ديگر ق مشخص گردد ميزان گردش ويروس در يک استان به چه صورت است و با ،عنوان مثال

 تان خاص قابليت انتقال به مرحله باالتر را دارد ؟اس

ستان پرخطر ر چهار اتان دهاي دامي در فصل زمسبر اساس پيشنهاد دفتر بهداشت و مديريت بيماري ،هر ساله ،برنامه ملي

كم خطر هاي ستانااقعي وشود. در حقيقت با اين بررسي ميزان عملکرد تب برفکي كشور و يک استان با خطر كم انجام مي

 ،خذ كرداش ويروس ه گردي خواهد شد. در صورتي كه استاني شرايط الزم را از جنبيآزمادر گزارش تب برفکي نيز راستي

 زيابي گردد.االتري اربندي( به مرحله بكوپه بندي ياتان يا منطقه كشور )برنامه منطقهبايستي شرايط براي ورود آن اس

 گيريامعه آماري و واحد نمونهج -5-5-1 

 گيري،مونهنشور، واحد جامعه آماري در اين مطالعه جمعيت دام سبک )گوسفند و بز( و سنگين )گاو و گاوميش( ك     

 ماهه هستند. 12تا  3ماه و گوسفندان  24تا   6هاي گوساله

 روش مطالعه -5-5-2
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هاي غيرساختاري  باديح آنتيسازي سطبراي مشخص  Surveyاي و از نوع پيمايشاين مطالعه به روش مشاهده     

 باشد. مي

 گيري و تعيين حجم نمونهروش نمونه -5-5-3

 فرمول محاسبه حجم نمونه در مطالعات مقطعي:

 

صورت ه ب زگان، هرمدر شش استان آذربايحان غربي، قم، خراسان رضوي، فارس، لرستان بررسي در سال اولاين  

 به انجام خواهد رسيد.صورت ذيل، ه اي ببرداري دو مرحلهنمونه

  :گاو

هاي شيري، اوداريثال، گ)براي م صورت گروهي، واحد مورد توجه واحد اپيدميولوژيک بوده با توجه به نگهداري گاوها ب

تند ولي محلي هس مدارانها متعلق به دادام ،در روستاها پرواري و واحدهاي پرورش مخلوط گوسفند و گاو و روستاها(.

هاي در خانه هاي نگهداري شدهزيرا كه به لحاظ اپيدميولوژيک بين دام ،شوندستا واحد فرض ميجمعيت گاوي يک رو

تا در خارج ها را در روسامد)مناطق چراي مشترک، منابع آب مشترک، دامداران كودهاي  مختلف داراي اثرات متقابل هستنند

ا رعايت يامداران وسط دتخته و لذا اصول امنيت زيستي هاي روستا ريها و كوچهها در داخل خياباناز محل نگهداري دام

 شود يا در حداقل ممکن است.نمي

ماه و باالتر ،  6هاي هستند. فرض بر اين است كه در گوساله  6-12و بره و بزغاله ماهه  6 -24هاي گوساله ،هاي هدفدام

به علت استفاده از واكسن غيرخالص تب برفکي  ،بادي مادري بر عليه ويروس تب برفکي حضور ندارد. با وجود اينانتي

هاي غيرساختاري توليد شود. اما مشخص نيست بعد از نئيكوبي در ايران ممکن است پادتن بر عليه پروتبراي مايه

ر ثيأگيري خواهند بود. لذا فرض بر اين است كه تليد شده و تا چه مدت قابل اندازهها تا چه ميزاني توكوبي اين پادتنمايه
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ين بوده( و مدت ساختاري پاييرهاي غكوبي بر عليه تب برفکي محدود بوده )عيار آنتي بادي بر عليه پروتئينبار مايه يک

 كوبي(.ماه بعد از مايه 3-4كوتاهي دوام دارد ) 

حدها وا % 6ر رفکي دبتب گردش ويروس باشد. براساس تخمين شيوع برداري اين مطالعه داراي دو مرحله ميطراحي نمونه

بندي نسبتي . يک طبقهانتخاب شد واحد 88برداري اطمينان تعداد واحدهاي مورد نياز براي نمونه %95خطا و  %5و با 

Proportional Stratification) ز :انوع سيستم پرورش دام به عمل خواهد آمد كه عبارتند  4( بر اساس 

 فراواني نسبي نوع واحد

ي داركه بايد نمونه بر تعداد  واحدهاي اپيدميولوژيک

 شوند

 70 80 روستا

 1 0.9 شهر

 2 2.5 مجموعه و مجتمع دامداري

 10 11.5 مزرعه گاو شيري و گاوميش

 1 1.5 مزرعه گاو شيري و گاو گوشتي

 1 0.5 مزرعه گاو شيري و گوسفند

 3 3 مزرعه گاو گوشتي و و گوشتي و گوسفند

 

انتخاب خواهند   GISدر بين تمامي شش استان ياد شده با استفاده از برنامه  صورت تصادفيه واحدهاي اپيدميولوژيک ب

اطمينان براي وجود پادتن ضد  %95% شيوع با  8/0(  احتمال با فرضشد. در داخل هر واحد اپيدميولوژيک بر اساس )

نمونه تهيه خواهد شد.  2640اين شود. بنابرانتخاب مي رأس 26هاي مورد نمونه برداري هاي ساختاري تعداد گوسالهپروتئين

نمونه اخذ خواهد  2640لذا در كل  .نمونه اخذ شود 30هاي خراب و هموليز از هر واحد شود براي جبران نمونهتوصيه مي

ها در هر واحد اپيدميولوژيک بر اساس انتخاب تصادفي در واحدهاي صنعتي )گاو شيري، گاو گوشتي و شد. انتخاب گوساله

برداري سيستماتيک خواهد بود. كارمندان ادارات دامپزشکي جهت نمونه ي( و در روستا ها بر اساس نمونهگوسفند داشت
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هاي روستايي ) هر چهار خانه يک خانه( مراجعه خواهند گوساله داراي سن مورد نظر، به خانه 6و حداكثر  2برداري حداقل 

در زمان نمونه  طول خواهد انجاميد.ه ب 1400ا ارديبهشت ت 1400روز كاري از فروردين  40كرد. زمان نمونه برداري 

، جنا، محل خريد دام (، نحوه مديريت ، سنها )تعداداالتي در مورد دامؤبرداري، كاركنان ادارات دامپزشکي شهرستان س

ني كود، آوري و ضد عفودامداري )حضور گوسفند و بز همراه گاوها، داشتن ساير مشاغل مانند خريد و فروش دام، جمع

ترين ميدان دام( و ديدگاه دامداران در موارد مربوط به كنترل بيماري تب برفکي )شامل تاريخ آخرين فاصله از نزديک

م باليني يكوبي راپل، مشاهده عالكوبي تب برفکي قبل از آن، تاريخ استفاده از مايهكوبي تب برفکي و تاريخ مايهمايه

د. به اين منظور از يک پرسشنامه استفاده خواهد نمود نسيده و پاسخ آنها را يادداشت خواهبيماري تب برفکي( از دامداران پر

 شد.

 هاي گوسفندي:نمونه

 در سطح واحدهاي اپيدميولوژيک:

اظ نمودن ين با لحاشند و همچناز واحدهاي اپيدميولوژيک درگير بيماري در برابر رخداد بيماري ايمن ب %4.6با فرض اينکه 

بادي غيرساختاري هر واكسن تيتر آنتيدرصد، براي تعيين  5درصد و خطاي مورد پذيرش در حد  95ن سطح اطمينا

 نمونه اخذ گردد. 68بايست تعداد  مي

 درصد تعداد نوع واحد

 90 18005 روستا

 1 135 شهر

 0 34 مجتمع دامپروري

 1 107 مجموعه دامداري

 0 8 مزرعه بز

 2 346 مزرعه گاو شيري و گوسفند
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 1 103 مزرعه گاو گوشتي و گوسفند

 6 1235 مزرعه گوسفند داشتي

 حاظ نمودنو همچنين با ل بادي غيرساختاري باشندداراي تيتر آنتي ،هاي درگيراز دام %0.8در سطح واحد با فرض اينکه 

ور بررسي لذا به منظ د.نمونه اخذ گرد 13درصد، مي بايست تعداد  5درصد و خطاي مورد پذيرش در حد  95سطح اطمينان 

نمونه اضافه براي جبران  2) نمونه 15واحد اپيدميولوژيک و از هر واحد  68هاي گاوي، بايد از اثربخشي واكسن در جمعيت

 12تا  6برداري گوسفندان گوسفندان مورد نمونهنمونه مورد نياز است.  1020اخذ گردد. لذا در كل  كسري خرابي نمونه(

 ماهه خواهند بود.

 قيه موارد مانند نمونه برداري گاو خواهد بود.ب

 گردد.پيشنهاد مي نمونه 3700طور رند ه نمونه مورد نياز است يا ب 3660براي كل نمونه برداري گاو و گوسفند 

 منابع -5-6 

 . اصول نظارت و كنترل ، غالمرضا دانشور1

 . نظارت و كنترل و مراحل آن در مديريت ، محمد رضا بختيار زاده2

 . پيش نويا نظام نامه سنجش عملکرد سازمان دامپزشکي كشور3

 1377. رابينز ، استيفن ، مديريت رفتار سازماني چاپ 4

5. Supervision article shared by S Acharya 

6.CCCCCCC. C.. CCCCC. C.. CCCCC. C.. CCCCCCC. C.. CCCCCC-Cones, T., Metwally, S., & Münstermann, S. 

(2016). Foot and mouth disease vaccination and post-vaccination monitoring. FAO/OIE. 

7.C. CCCCCCC. C. CCCCCCCC. C. CCCCC. C.C. CCCC. C.C. CCCCCCCCCCCCCCC. C. CCCC. C. CCCC. C. CC 

Clerc  . Characteristics of serology-based vaccine potence models for foot-and-mouth disease virus 

Vaccine, 30 (2012), pp. 5849-5855 
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8.C. CCCCCCC. C. CC CCCCC. C. CCCCCCC. C. CCCCCCC. C. CCCC. C. CCCCCCCCC. C. 

Iglesias, R. D’Aloia, N. MattionUpdating of the correlation between lpELISA titers and 

protection from virus challenge for the assessment of the potency of polyvalent 

aphtovirus vaccines in Argentina Vaccine, 26 (December (51)) (2008), pp. 6577-6586.  

9.C.C.C. CCCCCC-CCCCC. C.C. CCCCC. C. CCCCCCC. C.C.C. CCCCC. C.C. CCCCCCCC. C.C. 

Sumption, D.J. Paton, Randomised field trial to evaluate serological response after 

foot-and-mouth disease vaccination in Turkey, Vaccine, Volume 33, Issue 6, 2015. 

Pages 805-811, 
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 آموزش و ترویج محور پنجم:

 مقدمه -6-1

باشد، ح ميطلوب و صحيوري و اثربخشي آن مرهون اطالع رساني و آموزش ماي و افزايش بهرهموفقيت در هر پروژه     

موزشي محتواي آ برداران و تهيهبندي بهرهصورت منظم و مستمر و با شناخت و اولويته بايست بآگاهي بخشي عمومي مي

رنامه كنترلي باي اصلي همحور يکي از .مند و علمي استريزي نظامروز انجام پذيرد و اين مهم نيازمند برنامهكاربردي و به

آموزشي  ه برنامهكداشت  در اين راستا بايد در نظر .باشديماري تب برفکي برنامه آموزش و ترويج ميكني بو يا ريشه

وليدات تافزايش  ورفکي ببردار تهيه گردد و حاوي مطالب كاربردي و كليدي در كنترل بيماري تب هاي بهرهمتناسب گروه

 يوه انتقال است وارترين شثيرگذي آموزشي جداگانه و انتخاب تأنيازمند محتوا ،برداراز اين منظر هر گروه بهره .دامي باشد

كنندگان هت مصرفجويژه ه بهداشت عمومي ب يهاي علمي، تبليغات و ارتقاكه عالوه بر آموزش و انتقال دادهبديهي است 

 نظر قرار گيرد. و شهروندان عادي نيز بايد مد

به اختصار  نياز وردمعات شود چهارچوب و اطالسعي مي وزشي مطلوب،، به منظور دستيابي به يک برنامه آمدر اين نوشتار 

 ارائه گردد.

 بردارانبهرهمديريت و آگاهي بخشي  -6-2

ت بديهي اس باشد.ر هر سازمان ميديکي ازمحورهاي مهم در موفقيت هر پروژه  برداران،بهرهبخشي مديريت و آگاهي     

 بد.ايش مي ياتيجه حاصل افزاحتمال تأثيرگذاري پروژه و ن ،ه روش صحيحب بردارانبهرهكه با شناسايي و مشاركت 

ه باشند كه ارتباط قطعي با منابع پروژه را دارا هستند و يا بسساتي ميؤها و مهر پروژه شامل اشخاص، گروه بردارانبهره

غيير شرايط متحمل سود و زيان گردند و در صورت استمرار برنامه يا تهاي پروژه متأثر ميصورت بالقوه توسط فعاليت

در  دارتأثيرگذار و اولويتن ابرداربهرهويژه ه ب نابرداربهرهخواهند شد. در اين راستا در نظر گرفتن نقطه نظرات و عقايد 

هاي بديهي است كه اين عمل نه تنها باعث بيشترين حمايت آنها از پروژه .ريزي حائز اهميت استمراحل ابتدايي برنامه

يي خواهد شد همچنين باعث بهبود كيفي و استفاده مناسب از منابع موجود، ارتباط مستمر و زودهنگام با بهره برداران، اجرا

 گردد.مين ابرداربهرهتبيين پروژه بر اساس درخواست  پيش بيني واكنش عمومي نسبت به پروژه و



205 
 

 بردارانبهرهانواع  -1-2-6

سسات داخل پروژه ؤها و مگروه يا شامل اشخاص حقيقي و حقوقي و :(Internal stakeholders)داخلي ن ابرداربهره -

 د.نباشار، كاركنان اجرايي و حاميان پروژه ميزگهاي استراتژيست و سياستلين، تيمئواهم از مس

 :( External stakeholdersخارجي )ن ابرداربهره -

 رار مي دهد.ت تأثير قوري آنها را تحژه، عملکرد و بهرهها و نتايج پروها يا مؤسساتي است كه خروجيشامل اشخاص، گروه

 اولیه پروژه كنترلي بیماري تب برفكي : بردارانبهره

ولتي، د تيم پشتيبان جرايي دولتي،داخلي: سازمان دامپزشکي كشور، مديران استاني بخش دولتي پروژه، تيم ان ابرداربهره

 پزشکي بخش خصوصي )حاميان( حقوقي و مالي پروژه و دام اسپانسرها

چوبداران،  شاورزان وكهاي دامداران، ها و تعاوني، اتحاديهدامدارن صنعتي جامعه روستايي و عشايري، خارجي:ن ابرداربهره

 دالالن و رانندگان مسئول حمل و نقل دام 

، حيط زيستمفاظت ازمان حها و بازرسان گوشت، سثانويه پروژه كنترلي بيماري تب برفکي: كشتارگاهن ابرداربهره

هاي لبني و خام رآوردهفوليد ها و امور شهري، راه و ترابري، نيروي انتظامي، سازمان هاي اقتصادي، كارخانجات تشهرداري

 كنندگان جامعه )عموم مردم( دامي و مصرف

 بردارانبهرهمحورهاي اصلي اطالع رساني و ارتباط متقابل با   -2-2-6

  هاآوري منظم و مستمر دادهجمع -

 ها آناليز داده–

 بردارانبهره اتخاذ استراتژي كنترلي با در نظر داشتن آناليز اطالعات موجود و نقطه نظرات و نيازهاي –

 انتخاب شيوه مؤثر اطالع رساني – 

 و بازخورد برنامه اجرايي انجام شده برداران بهرهدريافت ميزان رضايتمندي –
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 هاي پروژه مهبرنا ها و بازخورداجرايي با در نظر داشتن نتايج ارزيابي هايها و برنامهاصالح و بهبود سياست–

 بهره بردارانآناليز  -3-2-6

جرايي و ات تعيين مزاياي پروژه پروسه سيستماتيک گردآوري و آناليز كيفي اطالعات جهبرداران، بهرهآناليز      

 ،يندآفر ذيرد، اينو مستمر انجام پ صورت پوياه تي بباشد و بايسراستاي پروژه مي دربرداران بهرههاي آموزشي نيازمندي

 ،نمايد و هدف آنشناسايي مي ،شونده ميهاي انجام شداوليه و ثانويه را كه متأثر از پيامدها و آموزشبرداران بهرهكليه 

هايي كه مورد آناليز گيباشد. ويژهاي انجام شده ميتوسعه يک چشم انداز اصولي و كاربردي در راستاي بهبود نتايج فعاليت

 د :نمي باش زيرگيرند شامل موارد قرار مي

 ز آنها اهاي مراقبتي و نتايج حاصل هاي كنترلي و روشهاي شايع، شيوهاطالعات استراتژيک بيماري، سويه -

 ژه كنترليرواط با پهاي آنها در ارتبمنديالقهاي بيماري و اعتقادات و باورهاي دامداران و عشرايط بومي و منطقه -

 تواند پروژه را متأثر نمايدهاي مفيد يا مضر ايجاد شده كه ميموقعيت -

 بردارانبهرهميزان اتحاد و پيوستگي بالقوه  -

 وانايي متأثر نمودن مراحل استراتژي توسط تيم مديريت و امکان اصالح و بهبود برنامه ها  ت -

 بهره بردارانابزار و مراحل آناليز  -1-3-2-6

 بردارانهبهرشناسايي 

 بردارانبهرهتقسيم بندي 

 بردارانبهرهاولويت بندي 

 كليدي برداران بهرهشناسايي 

 بندي آنها نظر و تقسيم ق و اعتقادات آنها در زمينه پروژه مديعال، شناسايي توانايي

 هاي مفيد و تقويت آنهاتوسعه دانسته



207 
 

 بردارانبهرهدانستن شيوه هاي متناسب آگاهي بخشي و نحوه حمايت از 

 ت آنها با توجه به جايگاه آنهايو شيوه مدير بهره برداراناولويت بندي  -4-2-6

 

 

 :بهره بردارانانواع 

 

و برداران بهرهاه جايگ بدون در نظر داشتن ،هاي آموزشي و اطالع رساني و تعامل  متقابلبديهي است كه اتخاذ سياست

تهيه محتواي  .نرژي استقت و انخواهد بود و صرفاً اتالف و مثمرآنها  ها و اثربخشي پروژه برتأثيرگذاري آنها در برنامه

 .باشدبندي مناسب ميها و گروهبخشي وابسته به شناسايي اين تفاوتآموزشي مؤثر و شيوه آگاهي



208 
 

 ويژگي هاي برنامه آموزشي مؤثر برنامه كنترلي تب برفکي -3-6

 ند و آناليز شده مهتأثيرگذار و عالقبرداران بهرهتهيه ليستي جامع از 

نياز و  دکاري مورطح همبردار و آموزش ستوضيح و تبيين اهداف عيني پروژه كنترلي بيماري تب برفکي متناسب با بهره

 هاي برنامه اندازه و دشواري

ت، باال ل تجربياکي، تبادب برفهاي آموزشي ارائه شده در همکاري مؤثر برنامه كنترلي تتأثيرگذاري اطالعات علمي و برنامه

 بردن كيفيت پروژه و اعتقاد به اثربخشي پروژه

 نياز  تأمين حمايت مالي مناسب و وسايل مورد

 تعيين دقيق نياز هر دسته از بهره برداران  

 ... (  تي وهاي تبليغايلمهاي مجازي و فها، پيام، رسانههاي آموزشيها و نشستتعيين نحوه ارتباطي مؤثر )اهم از كالس

يون هاي واكسيناسنامهتظار، بربل انزي بسته آموزشي مورد نياز در شرايط متفاوت رخداد اپيدمي، بروز بيمار در فرم قاآماده سا

 ثر از آنهاؤو  مراقبت و ... استفاده م

بر  مركز كمترهاي آموزشي و تبرداران حامي در برنامهأثيرگذاري باال و بهرهمندي و تهداراي عالقبرداران بهرهتمركز بر 

 ثيرگذاري پايينأمندي و تهداراي عالقبرداران بهره

  نجام شدهاساني رهاي مورد نياز در محتواي آموزشي و اطالع در نظر داشتن توقعات و مشکالت بالقوه و راه حل

 در نظر داشتن آبرو و اعتبار دامداران در اطالع رساني عمومي 

 ن اره بردارآموزش مديريت اخالق گراي پرورش و  توليد به به

 محورهاي آموزشي مورد نياز در برنامه ملي كنترل بيماري تب برفکي -6-4

 آشنايي با اصول پرورش صحيح و نگهداري دام -1
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 ستاندارد اماكن داميااصول ساختاري -2

 صول امنيت زيستي و بهداشتي واحدهاي پرورشي ا -3

 يت تردد داماصول قرنطينه و مدير-4

 اصول تغذيه دام -5

ماري، عوامل نتقال بيه هاي ام باليني بيماري، شيويهاي ويروس، سير بيماري، عالآشنايي با بيماري تب برفکي، ويژگي-6

 هاي حساس خطر و عوامل مستعدكننده و دام

 هاي گله در حين بروز بيماري مديريت واحد دامداري و دام-7

 هاي عرضه دامهاي بهداشتي متصديان ميدانآموزش مهارت -8

 هاي دامهاي بهداشتي متصديان كشتارگاهآموزش مهارت -9

ره عايت زنجيكوبي )روش صحيح واكسيناسيون، ربندي عمليات مايهمديريت واكسن و واكسيناسيون و رعايت زمان-10

 سرد، مقيد نمودن دام و انواع واكسن و...(

 تاثيرايمني مادري در پيشگيري از بيماري -11

 شي از بيماري هاي مخاطي ناو شناسايي و تعيين سن و زمان زخماصول نمونه برداري -12

 شيوه نامه مراقبت فعال و غير فعال بيماري -13

 اصول درمان بيماري -14

 ييد آزمايشگاهي بيماريأشيوه هاي ت-15

 هاي كنترل و پيشگيرانهنحوه ارزيابي خطر و برنامه-16

 هاي بيمارينحوه برخورد با كانون-17
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ان و هت همکارهاي بعدي جهاي آموزشي ارائه شده ويژه دامداران و بهره برداران اوليه وآيتمل سرفصلده آيتم او

 باشد.اندركاران كنترلي بيماري در دامپزشکي دولتي و خصوصي ميدست

 باشد.يمرد نياز ها مو گذراندن اين دوره ،ها و مجوزهاي مراكز بخش خصوصيجهت تمديد پروانه هاي بهداشتي دامداري

 هاي آموزشي و ترويجيقالب برنامه -6-5

 نرم افزار آموزشي -1-5-6

رائه اين باشد كه با اافزار ميتوليد نرم ، همگام بودن با تکنولوژي وهاي موفقيت در هر امرييکي از ضرورتامروزه      

در  گردد.راهم ميليکيشن فط اپوسنمونه از خدمات به كاربران، امکان ارتباط و اطالع رساني به آنها از طريق ارسال پيام ت

باشد. در يمه اضافي گونه هزينكاربران در زمان كمتر و بدون هيچواقع اين تسريع ارتباطي باعث سهولت اطالع رساني به 

 گردد.سازي مياده، اپليکيشن طراحي و پياين خصوص به منظور آشنايي بيشتر با خدمات دامپزشکي و اطالع رساني

ا اسکريپت و ، جاوHTML5بايست بر اساس تکنولوژي هاي شناخته شده وب، نظير ح ملي مياپليکيشن در سط -1

CSS  رم افزار ناين  هاي ديگر باشد. همچنينو جهت ايجاد تغييرات كوچک، قابل تبديل به پلت فرمطراحي گردد

مان ثبت بيماري در سامانه زتا در ارتباط داشته باشد  GISاي طراحي شود كه با بانک اطالعاتي سامانه بايست به گونهمي

 به دامداران كانون بيماري اطالع رساني گردد.

 هاي بهداشتي عيهبروشور، كتابچه راهنما و اطالحتواي آموزشي در قالب مديا، )فيلم آموزشي( پيام، پادكست، م -2 

 رد.تفاده قرارگيتواند مورد اسثر است كه ميؤرنامه پيامکي فعال يک شيوه اطالع رساني سريع و مب-3

 خصصي  تهاي تحقيقي در جرايد و نشريات مقاالت و پژوهش -4 

 هاي آموزشي  سمينارها، نشست ها و كالس -5 

 ر آموزش چهره به چهرهدها و آموزش و پرورش هاي دهيارياستفاده از ظرفيت-6



211 
 

 اصلي )اوليه( بهر بردارانآموزش و بازآموزي  -2-5-6

 هار شامل مديران كليدي و مديران مياني و پايزگولين سياستئالف: آموزش دست اندركاران و مس

ول ئسكارشناسان م ولين فني، دامپزشکان بخش خصوصي،ئب: آموزش پرسنل و ناظرين اجرايي استاني و شهرستاني، مس

 ...( و هاهاي قرنطينه، كشتارگاهكنترل و مبارزه دام و ساير دست اندركاران )واكسيناتورها، پست

هاي دامداران، تحاديهي، ان صنعتعشايري و دامدارا -قالب دامداران روستايي  و اطالع رساني به دامداران در دو ج: آموزش

 ربط ولين ذيئدهياران و مس

ت اين گروه منوط مه فعاليه اداجايي دام به نحوي كد: آموزش چوبداران، دامداران و كليه دست اندركاران حمل و نقل و جابه

 گذراندن دوره آموزشي شود. به بازآموزي و

 ثانويه بهره بردارانآموزش  -3-5-6

رف لزوم مص زمينه بخش عمومي درجمعي به منظور آگاهي ها و وسايل ارتباطآموزش عمومي از طريق جرايد، رسانه-

 هاي غذايي سالم فرآورده

نه و ات قرنطياشتي و مقررنظور اهميت اجراي ضوابط بهدمهاي دست اندركار به آموزش و اطالع رساني كليه دستگاه-

 آنهاهاي مرتبط وليتئامنيت زيستي در حوزه مس

 راهکارهاي اجرايي برنامه هاي آموزشي درقالب طرح ملي كنترل بيماري تب برفکي -6-6

هاي دستگاه يندگاناري آموزش و ترويج بيماري تب برفکي با حضور نمازگريزي و سياستتشکيل كميته ملي برنامه -

وزارت علوم  رورش،مان دامپزشکي، سازمان تات، سازمان جهاد كشاورزي، امور عشايري، آموزش و پمرتبط شامل ساز

 )دانشکده دامپزشکي(تحقيقات و فنآوري

 بنديگذاري و اولويتو هدف بردارانبهرهمشخص نمودن وضعيت فعلي سطوح آموزشي  -

 ي ان ملي، استاني و شهرستانبندي مربيان و آموزش دهندگتعيين محورهاي اصلي آموزشي و گروه -
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 ر دستگاه عضو كميته در ارتباط با همکاري در پروژه آموزش و ترويج هتعيين نقش -

 ها مههاي انجام شده جهت ارزيابي برناها و آموزشگيري در پيشبرد برنامههاي قابل اندازهتعيين شاخص-

 مين منابع مالي مورد نياز أت -

 ن امندي بهره بردارموزشي و ارائه بازخوردها و رضايتهاي آنظارت در طي اجراي برنامه -

 ها تر برنامهروز رساني ساليانه و در صورت لزوم در فواصل كوتاهبازبيني و به -

 هاروز رساني برنامهموارد حائزاهميت در بازبيني و به -7-6

 اي، ملي و جهاني صورت منطقهه تغييرات وضعيت اپيدميولوژيک بيماري ب -

 هاطرات جديد ناشي از بيماري تب برفکي و تغيير سويهخ -

 هاي فناوري و علمي در زمينه كنترل بيماري تب برفکي آخرين پيشرفت-

 هاي دامي در داخل و خارج از كشورهاي توليدي، تجارت دام و فرآوردهتغييرات در سيستم -

  ربطهاي ذير بخشو ساي و اجرايي سازمان دامپزشکي هاي ماليتغييرات حاصله در قوانين ملي، ساختارها و توانمندي -

 بردارانبهرههاي آموزشي و بازآموزي تعيين مقاطع زماني مناسب جهت تکرار برنامه -1-7-6

 .ردندشخص تکرار گمقاطع زماني م بايست دربسته به شرايط منطقه يا كشور اقدامات آموزشي و بازآموزي مي     

هاي برنامه و Standby vaccinationهاي با فازهاي واكسيناسيون و اجراي طرح ها و تبليغاتسازي آموزشهمزمان

 باشد.مي مفيدهاي كنترلي و پيشگيري از بيماري ثيرگذاري پروژهأمراقبتي و مانيتورينگ در ت

 صالحو مراجع ذي بهره بردارانآگاهي بخشي متعاقب بروز بيماري در  -8-6

ولين ئسممراجع و  هاي عملياتي و اجرايي و نيزو تيمبرداران بهرهو اطالع رساني به بخشي متعاقب رخداد بيماري آگاهي     

 گردد:د ميپيشنها يرزتکل در اين راستا پرو .صالح در كنترل بيماري و جلوگيري از افزايش شيوع آن حائز اهميت استذي
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ذيرد، اين انجام پ نه آنير و شعاع قرنطياطالع رساني در سطح منطقه درگ ،متعاقب رخداد كانون بيماري در حد انتظار

 دامداران )جهت مکاي، ارسال پياولين منطقهئبا حضور مس هاصورت چهره به چهره، نشست در دهياريه ب يبخشآگاهي

ممنوع بودن  رنطينه وقنطقه ن روستايي و صنعتي منطقه، نصب پالكارد ماحوزه شعاع قرنطينه( و توزيع بروشور جهت دامدار

 تواند انجام شود.ام ميتردد د

اصلي و برداران بهرهتر درخصوص ي وسيعشبخ، اطالع رساني و آگاهي(outbreak) متعاقب رخداد بيماري به صورت طغيان

كز بخش تان، مراشهرس رساني در سطح اتحاديه دامداران و فرمانداران و سازمان جهاداوليه صورت پذيرد. اين اطالع

ا ذكر نکات هداشتي ببظرين ها و وسايل ارتباط جمعي بومي، كشتارگاه و چوبداران منطقه و ناهخصوصي دست اندركار، رسان

اه و رنتظامي، روي ااصلي امنيت زيستي، وزارت كشور، سازمان جهاد كشاورزي، سازمان محيط زيست، صدا و سيما، ني

 ذيرد.يربط در جهت تشديد اقدامات كنترلي انجام پهاي ذشهرسازي و كليه دستگاه

 (PPP)  دولتي و خصوصي بخش هايهمکاري -9-6

م، ي خاص دابيماري ها هاي دامي اعم از بيماري هاي مشترک بين انسان و حيوان يادامپزشکي علم شناخت بيماري     

از ي اين دسته ين سالمتمأباشد و با تها، معالجه دام هاي بيمار و همچنين علم تغذيه انسان و دام ميپيشگيري از بيماري

ش يافته ار افزايم بسيهاي اخير جمعيت داكند كه بازدهي توليدي و خدماتي آنها بيشتر شود. طي سالموجودات كمک مي

ي رفع ست و برافته انيااست و اين در حالي است كه بودجه بخش عمومي براي خدمات دامپزشکي مطابق نيازها افزايش 

مدل شراكت  و تشويق ارداديزشکي، بهبود هزينه و استفاده از خدمات قرزدايي خدمات دامپ كيد بر تمركزأها، تاين كمبود

يت ش دام تقو( براي خدمات دامپزشکي بوده است. بنابراين براي توسعه پايدار بخPPPبخش عمومي و خصوصي )

 ساختاري در هر دو بخش دولتي و خصوصي از اهميت زيادي برخوردار است  

هايي نهدر زمي "كتيروش هاي مشار" هاي اپيدميولوژيکي از طريق اصطالحاً ز دادهاي امجموعه  هاي  مشاركتيهمکاري

 .صورت  معمول در دسترس نيسته هاي كميتي  باست كه داده

گيرد تا دانش يمفاده قرار براي توانمندسازي افراد با سطوح پايين يا فاقد آموزش رسمي مورد است هاي  مشاركتيهمکاري

 .نندها ارتباط برقرار و تجزيه و تحليل كه سازد كه محققان بتوانند با آنادخود را به روشي پي
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ايي سريع گيرد زيرا آنها براي شناسها مورد استفاده قرار ميآوري دادهبراي جمع (PE) هاي اپيدميولوژي مشاركتيتکنيک

 .شوندپذير ميمشکالت بهداشت حيوانات در يک منطقه بر اساس دانش محلي و دامپزشکي امکان

ppp ، بر وضعيت  تأثير آن ها براساس بروز وبندي بيماريكند كه مي توان براي طبقهها را فراهم ميآوري دادهامکان جمع

 معيشت صاحبان دام از آن استفاده كرد.

ش اين يک رو است. هاي مشاركتي در تحقيقات اپيدميولوژيک و مراقبت بيماريهاي مشاركتي استفاده از روشهمکاري

ز ل برخي احكند و براي هاي اپيدميولوژيک معمولي را بر طرف ميهاي روشاثبات شده است كه بسياري از محدوديت

قبت بيماري يستم مراسنابع، به دليل محدوديت شديد م مشکالت بهداشتي و درماني حيوانات مورد استفاده قرار گرفته است.

هاي بومي انجام دهد. اين ت دامسط دامداران را با تفسيرهاي صحيحي از شناخبايد حداكثر استفاده از اطالعات ارائه شده تو

سازد تا حلي را قادر ميماست كه تا حدي مردم  (PRA) سيستم شامل ارزيابي سريع مشاركتي و ارزيابي مشاركتي روستايي 

 در تعريف، تجزيه و تحليل و حل مشکالت خود نقش فعالي داشته باشند. 

 سازد تا اطالعاتيدر ميبه عنوان بخشي از اپيدميولوژي مشاركتي، دامپزشکان را قا (PDS ) هابيماري جستجوي مشاركتي

 آوري كنند.هاي خاص جمعرا در مورد بيماري

 هاي اپيدميولوژيکي مشاركتيروش

ها، نقشه اريمها، تقويم فصلي بيبندي متناسب بيماريمشاركتي مورد استفاده شامل: دستههاي اپيدميولوژيکي روش

ر و غيره براي ان، عشايرفروشها، مصاحبه با افراد هدف از جمله كارشناسان دامپزشکي، چوبداران، شياپيدميولوژيک بيماري

 باشد. هاي دام در منطقه ميآوري اطالعات در مورد بيماريجمع

 برگزاري جلسات با دامداران 

 افراد( ها توسطبندي شيوع بيماريبندي متناسب )دستهدسته 

 ها در فصول مختلف توسط افراد() شناخت شيوع بيماري تقويم فصلي 

 ها، ام، تاالبد، بازار ز بيروناثيرات احتمالي بر حيوانات أبرداري )اين نقشه به ما كمک كرد تا دام موجود، تنقشه

 مناطق چرا و مناطق پرخطر را درک كنيم(
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 مراتع  و کگين و سبدام سن هاي شيري، دامداريدامپزشکي، دامپروريگيري از افراد )از بازار احشام، مراكز گزارش

ورد منويه در عات ثابازديد تا وضعيت سالمت حيوانات را مشاهده و مصاحبه با افراد كليدي براي كسب اطال

 .شوند(آوري ميزمايشگاه جمعها براي تشخيص آهاي دامي انجام شود. نمونهبيماري

تر يا به عنوان ل موفقهاي مراقبت و كنترهاي بهداشتي حيوانات، استراتژياي طراحي پروژهتواند براين اطالعات مي

 رد.قرار گي ستفادههاي تحقيقاتي نوآورانه در اپيدميولوژيک زيست محيطي مورد ااندازهاي جديد براي فرضيهچشم

 هاي مشاركتياهداف همکاري -1-9-6

 هاي بهداشتي حيواناتشناسايي مشکالت و اولويت. 

 ها ارزيابي دانش دامپزشکي در مورد بيماري 

 هاي دام ادراک محلي از شيوع نسبي و مرگ و مير بيماري يارتقا 

 ها بر معيشت دامدارانارزيابي تأثير نسبي بيماري 

 عوامل موفقيت در مشاركت عمومي و خصوصي  -2-9-6

 موافقت هامسئوليت با خصوصي و دولتي هايبخش آن در كه است مشترک رويکرد يک خصوصي و عمومي مشاركت     

 به و كرده تقسيم دهندمي ارائه پايدار صورت به را منافع كه مشترک اهداف به دستيابي براي را و مخاطرات منابع و كرده

 در نهايي كاربران به خدمات ارائه خصوصي براي عمومي هايمشاركت ايجاد هنگام بايد و رسانندمي يکديگر توافق

و  بخش دولتيخاصي تبعيت گردد. مزيت مهم اين شيوه از تعامل حفظ منافع دو طرف همکاري، يعني  دامپزشکي از اصول

 بخش خصوصي است.

 رعايت گردد:  زيري اصول صوصي بايستخ -لذا جهت موفقيت در مشاركت عمومي

گيرد و توان  نها قراروظايف آ صورتي باشد كه خدمات ارائه شده در محدوده قانوني يا حوزه ههاي عمومي بايد ب. مشاركت1

  .آن وظيفه را داشته باشند

ده شن درک رفيطها توسط همه صورت قانوني باشد و هرگونه تعهدات قانوني و محدوديته هاي عمومي بايد ب. مشاركت2

 و به درستي مالحظه شود.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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مه راي هبها بايد اطمينان حاصل كنند كه هرگونه مشاركت عمومي و خصوصي با شفافيت مناسب . همه طرف3

پيشنهاد  نوان مثالعه باشند، به ايجاد گردد و بازيگران خصوصي ذيربط فرصتهاي برابر براي تعامل داشت بردارانبهره

  .گيرد نظر قرار مد ،در يک روند مناقصه كه توسط بخش دولتي آغاز مي شود ابتکارهاي جديد يا رقابت

ارزيابي آن  طمينان ورت، ا. همه طرفين بايد در مورد تعريف سرويا )هاي( ارائه شده، نحوه تحويل آنها و چگونگي نظا4

 .موافقت كنند

 رعايت شود. ارائه شده بايد توسط هر دو طرف تعريف و هايثيرات خدماتأ. مزايا و ت5

ن دوره  شترک، ايمررسي . مدت زمان مشاركت بايد توسط هر دو طرف تعيين شود، با اين امکان كه پا از ارزيابي و ب6

 تمديد گردد. 

ييد أه تبکي منوط امپزشها از سوي نظام دهاي بهداشتي براي دامداريهاي صدور يا تمديد پروانهتبصره : يکي از آيتم

 وسط سازمان دامپزشکي گردد .مشاركت بخش خصوصي ت

 د.ننكخصوصي تعهد  -ها بايد منابع الزم را براي اطمينان از اداره مشترک و قوي شراكت بخش عمومي . همه طرف7

آيد، بهره مند يه دست مببخش خصوصي بايد فرصت داشته باشد تا از مزايا و تأثيراتي كه از طريق اين مشاركت  . طرف8

تحقق  ه شده يات ارائبراي شريک خصوصي شفاف باشد و نبايد به ضرر خدما ند. اين موضوع بايدگذاري كشده و سرمايه

 مزايا و تأثيرات مورد انتظار براي بخش دولتي باشد.

راكت اسب با شزين متنمشخص باشد يا در يک قرارداد رسمي يا به صورت جايگو . شرايط مشاركت بايد به صورت واضح 9

 را ي همه طرفين در اين شراكت قابل قبول باشد.خصوصي و ب -بخش عمومي

اشد كه داشته ببرداران بهرهخصوصي بايد يک توافق استراتژيک در خصوص تعامل و مشاركت  - . شراكت بخش عمومي10

 .شامل يک فرآيند تأييد مناسب نيز هست

 همکاري هاي بين المللي -10-6

هاي علمي، تجربيات و تبادل اطالعات و يافته ،ب برفکييکي از محورهاي مهم در برنامه ملي كنترل بيماري ت     

ويژه جهت كشورهاي همسايه و شركاي تجاري و ه در تدوين برنامه ملي ب .باشدراهکارهاي اجرايي كاربردي بين المللي مي

اي هنقش تعهد كشورها، همکاري .بايست مد نظر قرارگيردبحث ارتباطات بين المللي مي ،نواحي حفاظت شده مرزي
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در  را EUFMD OIE ,FAO, بين المللي مانند هايهاي سازمانهاي بين المللي، پشتيباني و راهنمايياي، حمايتمنطقه

از آنجا كه دامپزشکي يک تعهد بين المللي در راه تحقق آرمان امنيت و سالمت  .توان ناديده گرفتكنترل بيماري نمي

. در اين راستا باشدويژه در اكثر كشورهاي در حال توسعه ميه دي در دنيا بهاي اقتصاتجارت جهاني و پيشرفت جهاني غذا،

اي و ارزيابي عوامل خطر و شناخت تهديدهاي هاي آزمايشگاهي، تحليل هاي منطقهييديهأصحيح و متکي به ت هايگزارش

گردد. نترلي پيشنهاد ميهاي كهاي بين المللي و تشريک مساعي در خصوص بهترين شيوهپنهان بيماري در قالب نشست

هاي بندي كشورها، شاخصبندي و گروههاي كنترلي بيماري، درجهشيوه سطوح فعاليت كشورها در جهت ارتقايارائه 

ها در جايي و نقل و انتقال دامندي الزام تعهدات كشورها، كنترل و مديريت جابهعملکردي، ابتکارات  اجرايي، جدول زمانب

هدات كشورها در قبال كنترل عوامل خطر، افزايش ايمني زيستي و آگاهي عمومي در قالب تشريک تع منطقه، نظارت بر

 ثيرگذار در راستاي كنترل بيماري است.أهاي تساعي بين المللي از ديگر پروژهم

هبود بدر برداران رهبهاي، نوع پوشش دامي مناطق و نقش مشاركت هاي منطقههاي بومي و ايدهآوري ديدگاههمچنين جمع

ها و تحليل و هيافت وبندي كليه اطالعات جمع ،باشد. در نهايتاز ديگر موضوعات قابل طرح در اين قالب مي ،پروژه

و همکاري  لب مشاركتجهاي كنترلي و برنامه يولين بين المللي در ارتقائگيري و به اشتراک گذاشتن آنها توسط مسنتيجه

ري و همکا در يک دهه ايران با سابقه بيش از درحال حاضر ي ايفاد خواهد نمود.كني بيماري نقش مهمجهاني در ريشه

گردد و اطالعات يجهت كنترل بيماري تب برفکي ازكشورهاي فعال در منطقه خاورميانه محسوب م  EUFMDمشاركت با 

همچنين اطالعات گردد ، شش ماه پا از تحليل و آناليز اشتراک گذاري مي هر OIEهاي كشور در سامانه كانون

 شود .حليل گذاشته ميتماه به اشتراک و  طور متقابل هره ب  SOIهاي بيماري كشورهاي همسايه در قالب برنامه كانون

 منابع -11-6
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 خير                  بلي                                            

  ناظر كلي ارزيابي

 ؟ عمليات انجام در انحراف  يا انطباق عدم موارد ذكر

 ؟ مشابه مشکل يا مجدد مشکل ايجاد و انطباق عدم رفع جهت اصالحي اقدام پيشنهاد

 : ناظر امضاي
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 ون تب برفکي: فرم ارزيابي كان3پيوست شماره 

 :مشخصات واحد 

 د واحد: ك            استان:                      شهرستان:                   واحد اپيدميولوژيک:          

 اريخ بازديد:  ت         نام دامدار:               طول جغرافيايي:                عرض جغرافيايي:             

 ژيک:  نوع واحد اپیدمیولو           

 شايرع        واحد روستايي      مجتمع دامداري         واحد غير صنعتي      واحد صنعتي -1

    تي گوسفندداري صنع     پرواربندي گوسفند     گاوداري پرواربندي       گاوداري شيري -2

 : ............. ساير         پرورش گاوميش    پرورش بز صنعتي

 روانهپفاقد       داراي پروانه غير معتبر     ضعيت پروانه واحد صنعتي: داراي پروانه معتبر و -3

         غير يکسان           ضعيت نوع پروانه با نوع دام در حال نگهداري :  يکسان و -4

 ساختار و تركیب واحد اپیدمیولوژيک 

 

 :وضعیت بهداشتي و امنیت زيستي واحد 

 نامناسب       وضعيت ديوار كشي و قرنطينه واحد:                      مناسب  .1

 ندارد          رختکن مناسب و فعال در ابتداي ورودي واحد:         دارد .2

       ندارد               ورود خودروهاي شخصي به داخل واحد :               دارد .3

 توضيحات:              مناسب   باال   وضعيت تراكم در واحد:         خيلي باال  .4

 توضيحات:    نامناسب       مناسب  وضعيت جيره مورد استفاده در واحد:     عالي  .5

 خيلي ضعيف   نامناسب   مناسب  ع آوري فضوالت دامي:     عالي وضعيت جم .6

   غير فعال         حوضچه ضدعفوني درب ورودي خودرو:    فعال و مناسب .7

تعداد بهاربند يا تعداد  

 دامداري

 زير سه ماه هما 3-6 اهم 6-12 يپروار مولد

       گاو و گاوميش

       گوسفند و بز

       ساير
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  غير فعال         حوضچه ضد عفوني ورودي افراد به دامداري:       فعال و مناسب .8

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

 خير    وجود گراز در اطراف واحد اپيدميولوژيک  :   بله .10

       ندارد      مسوول فني بهداشتي تمام وقت:               دارد  .11

 در صورت دارا بودن مسئول فني بهداشتي نام و نام خانوادگي و شماره تماس:

 مايه كوبي توسط اكيپ مراكز              تصاصي از پرسنل واحداكيپ واكسيناسيون واحد:       اخ .12

 توسط غيره              تلقيح كار واحد:                   اختصاصي از پرسنل واحد .13

 وضعیت اپیدمیولوژيكي بیماري در گله 

 :GISشماره كد ثبت گزارش بيماري و شماره فرم نمونه برداري از واحد درگيردر  -1

 ماري:                                         نمونه برداري از واحد:  گزارش بي 

 گزارش دهنده اوليه:                              -2

  خصوصي دامپزشک بخش               واكسيناتور            دامدار          مسئول فني بهداشتي 

  يرفعال تشديدي دولتيمراقبت غ             مراقبت فعال بخش دولتي 

 

 وضعيت گله در اولين روز مشاهده بيماري

 گروه سني درگير در اولين روز مشاهده دهتعداد دام درگير در اولين روز مشاه يتاريخ اولين مورد مشاهده از بيمار

   

 

 وضعيت درگيري دام ها در روز بازديد در گاو و گاوميش

 گاو و گاوميش
دام  دام مولد

 پرواري

 6-12دام 

 ماه

 3-6گوساله 

 ماه

گوساله زير 

 سه ماه

گوساله تازه 

 متولد

       تعداد درگير

       درصد درگير از كل واحد

 توضيحات: 
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 وضعيت درگيري دام ها در روز بازديد در گوسفند و بز
 بره و بزغاله زير سه ماه دام زير يک سال قوچ و بز نر دام مولد گوسفند و بز

     گيرتعداد در

     درصد درگير از كل واحد

 توضيحات:

 توقف بيماري  ايستا كاهشي روند بيماري در حال حاضر:   افزايشي

 وضعيت تلفات و كشتار در گاو و گاوميش 

دام  دام مولد گاو و گاوميش

 پرواري

 6-12دام 

 ماه

گوساله زير سه  ماه 3-6گوساله 

 ماه

گوساله تازه 

 متولد

       تلفات *

       كشتار

 ايرس              به دليل عفونت ثانويه              *نوع تلفات:   به دليل فرم قلبي

 

 وضعيت تلفات و كشتار در گوسفند و بز
 بره و بزغاله زير سه ماه دام زير يک سال قوچ و بز نر دام مولد گوسفند و بز

     تلفات *

     كشتار

 ايرس              به دليل عفونت ثانويه              ليل فرم قلبي*نوع تلفات:   به د

 

 توزيع بيماري بر اساس خانه هاي درگير )روستا( يا بهاربند:    

 پراكنده در كل واحد            بطور كانوني در يک منطقه  

 :شواهد و عوارض ناشي از بیماري 

  درگيري قلبي  لنگش    زخم دهاني چهره باليني بيماري: .1

 ندارد      كاهش توليد شير دارد  .2

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

 درصد كاهش نسبت به گذشته.....   كاهش مصرف خوراک .3
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 برفکيسن ضايعات بيماري تب  .4

تعداد دام 

 معاينه شده

تعداد دام 

ه معاينه شد

 داراي عوارض

روز اول )وجود 

 وزيکول(

)پاره  2-1روز 

 شدن وزيکول(

 3-2روز 

)پارگي كامل 

 وزيکول(

 1-7روز

 )اپيتليزاسيون(

بيشتر از 

روز)بهبود 7

 ضايعه(

       

 توضيحات:

 

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

 

 منشأ احتمالي ورود بیماري 

 خير  رخداد تب برفکي در ساير گله ها در واحد اپيدميولوژيک  :             بله وجود  -1

  خيره است؟ بله روز گذشته كانون تب برفکي گزارش شد 14كيلومتري واحد در حال حاضر يا  10آيا در شعاع  -2

 :آن واحد ي دريماركد واحد اپيدميولوژيک درگير كه منشاء احتمالي بيماري در اين واحد مي باشد و وضعيت ب

 متغير   خير  خفيف  شديد  تردد دام اطراف واحد اپيدميولوژيک  :               خيلي شديد  -3

 ومتر(:فاصله )كيل  خير  تردد دام عشاير  :                                        بله  -4

 (:فاصله )كيلومتر  ير خ وجود كشتارگاه در اطراف  :                            بله  -5

 (:فاصله )كيلومتر   خير  وجود ميدان فروش دام زنده  :                         بله  -6

 متغير  بود تردد ن كم    شديد  تردد دام در داخل گله  :                                 خيلي شديد  -7

 نشأ دام را مشخص كنيد:اگر جواب مثبت است م  خير  له روز گذشته: ب 21ورود دام جديد  به داخل گله در طي  -8

 

 داردن          سابقه خريد دام در گله در سه ماه گذشته:                                دارد -9

 خير             تجميع دام از گله هاي متعدد / چراگاه مشترک در طول روز:          بله -10

 ير خ          گله:                                            بله ورود وسائط نقليه به داخل  -11

 ير خ         تماس افراد  با دام هاي آلوده:                                              بله  -12

 انتشار ويروس:   منشأ احتمالي 

 داشته است ن    خروج دام از گله قبل از رخداد تا زمان بررسي  :  داشته است  -1

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

 در صورت مثبت بودن پاسخ زمان، نوع خودرو و تجهيزات و مقصد درج گردد.

 

  نپذيرفته صورت          فته روز گذشته       صورت پذير 21ورود افراد به داخل فارم در طي  -3

 در صورت مثبت بودن پاسخ زمان و مشخصات افراد درج گردد.

 

 

 واكسیناسیون 

يل دول زير تکمبه ترتيب زماني در جيک سال گذشته واكسن راپل در  كوبي تب برفکي واحد به همراهسوابق مايه -1

 گردد:

 .سوابق راپل نيز در جدول فوق قيد گردد 

 شود.كوبي استنباط ميكسن در يک سال گذشته به عنوان عدم مايهعدم ثبت سوابق وا 

 

 توضيحات:
 

 ها چه سني است:كمترين سن مايه كوبي در دام -2

 كوبي اوليه و راپل قيد گردد:فاصله بين مايه -3

 تعداد واكسيناسيون راپل بعد از اولين دريافت واكسن در پايين ترين سن:  -4

 سه بار راپل   دوبار راپل يک بار راپل 

 تعداد دفعات مايه كوبي دامهايي كه براي اولين بار بيماري را در گله نشان داده اند. -5

 بيش از سه بار  بار سه   دوبار  يک بار 

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

شماره فرم 

 GISواكسيناسيون در 

چ شماره ب

 واكسن
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 ژل آبي نوع واكسن مصرفي قبل از رخداد بيماري:              روغني -6

 عضالني زيرجلدي  روش تزريق آخرين واكسن:                             -7

 خير شوند:           بله كوبي ميهاي آبستن سنگين در طول سال مايهآيا تمام دام -8

 خير له ب شوند:              كوبي منظم ميهاي نر موجود در واحد مايهآيا تمام دام -9

 تغير م  خير   ها بطور منظم واكسينه شده اند ؟                                بلهآيا  دام -10

 )متغير(   بستگي دارد تمايل ندارد  تمايل دامدار به واكسيناسيون  :            تمايل دارد  -11

  در واحد انجام مي شود؟ ((PVMآيا تعيين عيار آنتي بادي متعاقب واكسيناسيون تب برفکي  -12

 گاهي  خير  بله       

 آزمايشگاه انجام دهنده:     در گله:                  PVMفواصل انجام  -13

 

 خالصه اي از آخرين نتايج اخذ شده: -14

 

 

  ............ساير......      بخش خصوصي  اجراي عمليات آخرين واكسيناسيون توسط  :  بخش دولتي  -15

 خير تهيه واكسن از چرخه صحيح و قانوني انجام شده است:     بله  -16

 ا غير از تب برفکي:تاريخ آخرين سابقه ساير واكسيناسيون ه -17

 نام ژنريک واكسن مصرفي:  -18

 تاريخ آخرين سابقه تست سل و بروسلوز:  -19

 :نمونه برداري از دامهاي درگیر 

 درخواست انجام سکانا  سرم بافت قلب بافت اپيتليوم :نوع نمونه ارسالي

 ه مركز تشخيص: نمونه ب رسالاره نامه آزمايشگاه مقصد:مركز ملي تشخيص           تاريخ ارسال نمونه:               شما

 :اقدامات انجام شده يا در دست اقدام در واحد درگیر 

 فوني محيطضدع درمان حمايتي دامهاي درگير واكسيناسيون مجدد      تشديد اقدامات امنيت زيستي 

 قرنطينه كامل بهاربند يا قسمت درگير شده دهي بهاربندهاشعله ضدعفوني آب

 دامات انجام شده در جهت كنترل بيماري يا كاهش اثرات آن:ساير اق
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 :نقشه ي )جانمايي( رخداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اقدامات اداره دامپزشكي متعاقب بروز كانون. 

احدهاي شعاع كانون  وواكسيناسيون حلقوي در    مراقبت غيرفعال تشديدي اطالع رساني به واحدهاي همجوار 
   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: ............................................ 

 ...: ..............يه گزارشاريخ تهت               ايميل : ........................................................................   

 

 


