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 روسلوز داميب
 

  مراقبت بروسلوز -1

   ورین منظرای امراقبت بروسلوز در ایران به صورت فعال و غیرفعال و بیشتر سرمی است و ب
ار ایش قرا مورد آزمخونگیری انجام و سرم آن ه تحت پوشش واحدهای دامیهمه ساله در 

 گیرد.می

 در جمعيت گاوي تحت پوشش مراقبت فعال الف :

جاد پس از ثبت مشخصات دام هاای وا تست و كشتاردر كلیه گاوداری های تحت پوشش  -1
 بشرح زیر ریماه( با رعایت ضوابط بهداشتی خونگی 4باالی  تمام دامهای) شرایط خونگیری
 . انجام می گیرد

ده ام هاای ماااز د خاونگیرییا دارای دام راكتور مثبت بروسلوز،  ی آلودهگاوداری ها در -1-1
 د.باش اختیاری می، واجد شرایطدام های سایر ماه اجباری  و برای  12باالی 

 ساططه ی فاقد راكتور مثبت بروسلوز )حداقل طی دو تسات متاوالی( كاگاوداری ها در -2-1
 گیریشاده اسات، خاونگازارش ن درآنجا یا مشکوک به بروسلوز ناشی از بروسلوز جنین

 فطط از گاوهای شیری الزامی می باشد. 

جهات  )فارم انفارادی( مشخصاات داماخذ شده به همراه فارم هاای ثبات خون های  -3-1
 بروسلوز به آزمایشگاه ارسال می گردد. تشخیص

 
 فواصل خونگیری و آزمایش در دامداری های تحت پوشش آزمون و كشتار:  -2

و دهر ون خمایش وز در گاوداری یا گله مشاهده شود آزتا زمانی كه موارد مثبت بروسل -1-2
 ماه یکبار تکرار خواهد شد. 



  اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره كل دامپزشکی تشخیص  صورتدر
، این فاصله زمانی را می توان به سه تا چهار هفته (كارگروه فنی بروسلوزاستان )

 كاهش داد. 
له ین فاصشود ا در این دامداری ها منفی دو ماهه متوالیزمانی كه نتیجه دو آزمایش  -2-2

 زمانی را می توان به چهار ماه تغییر داد. 

 ورتدر ص ودر این دامداری ها آزمایش مجدد پس از چهار ماه به عمل خواهد آمد  -3-2
غییر تش ماه ، این فاصله زمانی به شطی دو نوبت متوالینتیجه آزمایش  منفی بودن

 خواهد یافت. 

اک از پ ری()شهرستان محل استطرار دامدا ین دامداری ها تا موقعی كه منططهدر ا -4-2
ر شش یری هبروسلوز اعالم نگردیده است در صورت منفی بودن نتیجه آزمایش، خونگ

 ماه یکبار انجام خواهد شد. 

می  ستند،هرچند كه در واحدهای تحت پوشش كه بیش از دو سال از بروسلوز پاک ه -5-2
ضعیت غیرقابل ماه به یک سال افزایش داد اما بدلیل و 6را از  توان فاصله دو تست

ر، در ی كشوپیش بینی بروسلوز گوسفندی و بروسلوز گاوی در جمعیت دامهای روستای
 ماه تجاوز نماید.  6حال حاضر حداكثر فاصله بین دو تست نباید از 

داری وز دامروسلات بصاحب دامداری هایی كه حداقل در دو آزمایش متوالی نتایج آزمایش -6-2
ه ی اجازمپزشکآن ها منفی بوده است تا زمان آزمایش نوبت بعدی با اخذ مجوز از دا
 ارند. د را دبه خوفروش دام از محل دامداری و خرید دام از دامداری های با وضعیت مشا

 در دو حداقلدام های خریداری شده از گاوداری ها یا گله های عاری از بروسلوز ) -7-2
له ی یا گاودارگی منفی( قبل از مخلوط شدن با سایر دام های موجود در آزمایش متوال

ن مدت ا بعد از ایهفته در محلی جدا از سایر دام ها نگهداری ت 3مطصد بایستی به مدت 
یج ن نتاتوسط دامپزشکی محل از آن ها آزمایش به عمل آید. در صورت منفی بود

مداری دو دا رت هرنجام و در غیر این صوآن ها بین سایر دام ها قابل ا آزمایش، تطسیم
 خواهند شد.  1مبدا و مطصد تابع شرایط بند 

یش و آزمادر د چنانچه در آزمایش مجدد كه از گاوداری های عاری از بروسلوز )حداقل -8-2
حل در م متوالی منفی( به عمل می آید موارد مشکوک مشاهده شود گاوهای مشکوک

فته هچهار  و از پس از مدتی كه از سه هفته كمتر جداگانه ای به طور مجزا نگهداری و
یش ن آزماجه ایبیشتر نباشد مجدداً مورد آزمایش قرار می گیرند و در صورتی كه نتی
 واهند شد. خ 1منفی باشد تابع آخرین وضعیت و در غیر این صورت تابع شرایط بند 
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 1 -2 بندمطابق ⃰

 

 



 :اتذكرت
 ری یمه گاذابایسته است ضمن ترغیب دامداران نسبت به با توجه به بیمه اجباری دام، ش

 بروسالوز دام ها، تا حد امکان تعداد دامداری های تحت پوشش عملیات تست و كشتار
 افزایش یابد. 1399نسبت به سال 

 اصاله دو ال باا فدامداری های تازه وارد به برنامه مراقبت فعال بایستی در دو مراقبت فع
منفی سپری كنند  ماه را با نتایج 4دو مراقبت فعال با فاصله  ماه منفی شده و پس از آن

 ماه یکبار مورد مراقبت فعال قرار گیرند. 6و از آن پس هر 
 

 جمعيت گوسفند و بز مراقبت فعال در –ب 

ند و بز ت گوسفجمعی انجام مراقبت فعال در استان های گیالن، هرمزگان، كرمان و مازندران، در
 مطابق پیش بینیت گوسفند و بز استان( درصد جمعی 3 -10و منابع موجود  )با توجه به امکانات

 به مرحله اجرا گذاشته می شود. اعالم شده از سوی این دفتر، 
اشت كز بهدوسط مراتالزم است در كانونهای تب مالت انسانی گزارش شده نیز در سایر استان ها 

 شهرستان، بشرح زیر اقدام گردد.
نها ون آسیكسینازهای موجود در گله كه حداقل یکسال از آخرین واخونگیری از تمامی ب -1

 علیه بروسلوز گذشته باشد؛

ز آخرین درصد گوسفندان موجود در گله كه حداقل یکسال ا 10تا  5خونگیری از  -2
 ادفیی تصواكسیناسیون آنها علیه بروسلوز گذشته باشد )بصورت نمونه بردار

 سیستماتیک(؛

 هت در گلدر صورت وجود موارد مثب -3

 )حذف تمامی بزهای آلوده از گله )تست و كشتار 

 آموزش مخاطرات بروسلوز و تب مالت انسانی به دامداران 

 ضدعفونی كامل جایگاه دام با مواد ضدعفونی كننده مؤثر 

 واكسیناسیون همزمان 

 ماه؛ 3های ماده غیر واكسینه باالی ها و بزغالهكلیه بره 

 درصد  80یر آبستن و نزدیک زایش )حداقل تمامی بزهای ماده و میش های غ
 باقیمانده نزدیک زایش باشند(؛ %20آنها تازه زا  و 

 دامهای نر داشتی؛ 

 همراه با ثبت كامل مشخصات گله و صاحب گله.  FDRev1با واكسن 
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 مراقبت غیرفعال -ج 
 اههمر فعال در صورت گزارش مستند بخش خصوصی از موارد مشکوک به بروسلوز، مراقبت غیر

 د.واهد شخنجام ابا انجام خونگیری و تست های سرولوژیکی در گله ها و دامداری های مذكور 
 

 نمودار راهنماي مراقبت بروسلوز در جمعیت گوسفند و بز

 

مطابق بند ب ⃰ 

 

 

 



 تشخيص-2

ازمان سا تاییاد كلیه آزمایش های تشخیصی منحصراً توساط آزمایشاگاه هاای مجااز ماورد -1
 نجام می گیرد. دامپزشکی كشور ا

ربالگری رزبنگال جهت تشاخیص اولیاه بروسالوز انجاام و ساپس نموناه هاای ابتدا تست غ -2
 شد.  رزبنگال مثبت جهت انجام آزمایش های تکمیلی یا تأییدی مجدداً آزمایش خواهند

در حال حاضر روش روتین در تشخیص بروسلوز )تست تکمیلی( آزمایش سروآگلوتیناسیون  -3
می باشد و درصورت امکان انجام سایر آزمایش های معتبر، جایگزین  2مركاپتو اتانول 2و  1رایت

مركاپتو اتانول در تشخیص بروسلوز گاوی،  2مناسب تست تکمیلی سروآگلوتیناسیون رایت و 
 می باشد.  5و ثبوت عناصر مکمل 4االیزای رقابتی ، 3آزمااایش االیزای غیرمستطیم

با توجه باه سان تانول امركاپتو  2روتین سروآگلوتیناسیون رایت و  تفسیر نتایج آزمایش های -4
 گااوداری و لوز دربروس دام، تاریخ واكسیناسیون، نوع واكسن استفاده شده و اطالع كامل از سابطه
بره خارشناس ك به عهدهبا الگو گرفتن از جدول تفسیر نتایج حاصل از آزمایش های سرولوژیکی، 

 . می باشدبیماری های مشترک انسان و دام  شاغل در بخش مبارزه با

اكسیناسایون، ناوع وبا توجه باه سان دام، تااریخ  سرولوژی، آزمایش هایسایر تفسیر نتایج  -5
فسیر ارائاه وجه به تتبا  وگاوداری  بروسلوز در گله یا واكسن استفاده شده و اطالع كامل از سابطه

شااغل در  هكارشناس خبار آزمایشگاه وخبره كارشناس  توسط، شده در دستورالعمل سازنده كیت
 . انجام می شودبخش مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام 

 م ایی الزكارشناس خبره به كارشناسی اطالق می گردد كه دارای سوابق آموزشی و اجر
 در امر مبارزه با بیماری های مشترک باشد. 

 
 
 
 

                                                           

11..  SSAATT    

22..  22MMEE  

33..  IInnddiirreecctt  EELLIISSAA  

44..  CCoommppeettiittiivvee  EELLIISSAA  

55. complement fixation test. complement fixation test  
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 های سرولوژیکی بروسلوز در گاو جدول راهنمای تفسیر نتایج حاصل از آزمایش

 نتایج  تفسیر مركاپتو اتانول 2 رایت رزبنگال

 هر تیتری و باالتر 160/1 مثبت
 رآكتور

 باالتر و 40/4 80/4تا  40/4 مثبت

 مشکوک ین تریپا و 40/3 80/4تا  20/2 مثبت

 منفی ین تریپا و20/1 ین تریپا و20/1 مثبت

 

 ده بهینه از جدول راهنما: توصیه هاي فنی به منظور استفا
 4 تاا 3لطای گردیاده، تمشکوک  راكتور گاوی كه بر اساس جدول فوق گوساله، تلیسه و از -الف

لای ای تکمیهفته بعد خونگیری مجدد به عمل می آید. چنانچه در این مرحله نتاایج آزماایش ها
 :شدمی بابشرح زیر  2MMو رایت گردد تفسیر نتایج آزمایش های  گزارشهمچنان مشکوک 

د، ولی عیار یش یا احتماالً كاهش یابرایت نسبت به مرحله قبل ثابت، افزا اگر عیار آزمایش -الف
دیاده و باه دام راكتاور مثبات تلطای گرافزایش داشته باشاد،  نسبت به مرحله قبل 2MMآزمایش 

 . كشتارگاه اعزام خواهد شد

 رحلاه قبالمنسابت باه  2MMر آزمایش ثبات عیا ارایت افزایش همراه باگر در عیار آزمایش  -ب

 . دام راكتور مثبت تلطی گردیده و به كشتارگاه اعزام خواهد شدمشاهده گردید، 
نسبت به  2MMثبات یا كاهش عیار آزمایش  ارایت، ثبات یا كاهش همراه باگردر عیار آزمایش  -ج

ی، یتکلیاف نهاا منظور گردیده و جهت تعیاین مشکوک نوبت دومدام مشاهده گردید  مرحله قبل
چنانچه همراه الزم می باشد. در مرحله سوم خونگیری (  هفته بعد 4تا  3)  مرحله سوم خونگیری

مرحلاه ساوم  2MMاول عیاار آزماایش  مرحلاه نسبت بهرایت مرحله سوم عیار آزمایش  با كاهش
داخال منفی منظور گردیده و ضمن رها شدن در دام نسبت به مرحله اول نیز كاهش داشته باشد 



گله الزم است نتایج آزمایش های انجام شده در پرونده مربوطه ثبت گردد و در غیر این صاورت 
 . دام راكتور مثبت تلطی گردیده و به كشتارگاه اعزام خواهد شد

 بت باه مرحلاه قبالنس 2MMكاهش عیار آزمایش  ارایت افزایش همراه باگر در عیار آزمایش  -د
حلاه ساوم ی، مریمنظور گردیده و جهت تعیین تکلیف نها ت دوممشکوک نوبدام مشاهده گردید 

 راه باا كااهشچنانچه همدر مرحله سوم خونگیری  .الزم می باشد ( هفته بعد 4تا  3)  خونگیری
سابت باه نمرحلاه ساوم  2MMاول، عیار آزمایش  مرحله نسبت بهرایت مرحله سوم عیار آزمایش 

زم خل گلاه المنظور گردیده و ضمن رها شدن در دا منفیدام مرحله اول نیز كاهش داشته باشد 
راكتور  دامورت است نتایج آزمایش های انجام شده در پرونده مربوطه ثبت گردد و در غیر این ص

 . مثبت تلطی گردیده و به كشتارگاه اعزام خواهد شد
و در  40/3 و 80/1در مرحلاه اول  2MMماهه نتاایج عیاار رایات و  18اگر در یک تلیسه  :1لامث

 40/2و  2MM 80/2باشد، در صورتی كه در مرحله ساوم عیاار رایات و  40/2و  80/3مرحله دوم 
 م منفی می باشد. كاهش یافت دا 20/4و  40/4مثبت ولی اگر عیار مرحله سوم به  راكتور باشد دام

ه با 2MMایات وماهه نتایج آزمایش های ر 12گوساله اگر در مرحله اول خونگیری از یک : 2لامث
غییر نماید. این ت 40/2و  40/2باشد و در مرحله دوم خونگیری این نتایج به  40/1و  40/2ترتیب 
 تلطی می گردد.  راكتور مثبتدام 
 80/3به ترتیب  ماهه 26در یک تلیسه  2MMاگر در مرحله اول نتایج آزمایش های رایت و : 3لامث
ی كه در مرحله سوم تغییر نماید در صورت 40/1و  80/2باشد و در مرحله دوم این نتایج به  40/2و 

 20/4و  40/4به  مثبت ولی اگر عیار مرحله سوم راكتور باشد دام 40/2و  2MM 80/2عیار رایت و 
 كاهش یافت دام منفی می باشد. 

به ترتیب  2MEنتایج آزمایش های رایت و  گاو شیریاگر در مرحله اول خونگیری از یک : 4لامث
مایاد. ایان دام تغییار ن 40/1و  40/4و در مرحله دوم خونگیری این نتایج به  باشد 40/1و  40/2

  تلطی می گردد. راكتور مثبت
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 نمودارهاي راهنماي تفسیر موارد مشکوک بروسلوز در گاو

 

 
 

 

 



 

 

 
 
ده، شنین سطط جی دام مبتال در جمعیت گوسفند و بز از طریق كشت میکربی یروش شناسا -6

 امکان پذیر می باشد.  PCRو  حات رحمیشیر و ترش

ده و در حجم محدود به موارد انفرادی بو PCRو  تشخیص دام مبتال از طریق كشت میکربی -7
 نمی باشد.  در حال حاضر امکان پذیر وسیع
 زمایش اولیه در تشخیص بروسلوز گوسفندی تست غربالی رزبنگال می باشد. آ -8
تشخیص بروسلوز گوسفندی، به ترتیب اولویت و بر حسب آزمایش های تکمیلی مناسب در  -9

، آزمااایش االیزای غیرمستطیم یا االیزای رقاابتی 1امکانات موجود شامل آزمااایش ثبوت مکمل
 شده می باشد.  2و رزبنگال مودیفیه

ش یب گوسفند و بزی كه اینه و یر واكسیی دام رآكتور در جمعیت گوسفند و بز غیروش شناسا -10
ی ون بروساالوز آن هااا گذشااته باشااد، ازطریااق آزمااایش هااایناساایکسااال از زمااان واكسیاز 

 رانجام پذیر است. ی، طبق جدول زمركاپتو اتانول 2سروآگلوتیناسیون رایت و 
                                                           

11..CCFFTT  

22..MMooddiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  RRoossbbeennggaall’’ss  mmeetthhoodd  
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 بز گوسفند و ج حاصل از آزمایش های سرولوژی دریر نتایجدول تفس

 تفسیر نتایج مركاپتو اتانول 2 رایت رزبنگال

 اریع از وجود هر مطدار شتریب و 40/4 مثبت
 رآكتور مثبت

 مثبت
 كمتر و 40/3

 شتریب و 20/1

 منفی كمتر و 10/4 مثبت

 
رنامه، بهر روش و در هر زمان از اجرای  به بروسلوز با گوسفند و بزآلودگی در صورت تایید  -11

مل بازرسی ستورالعددر مورد مصرف الشه دامهای راكتور مطابق با  كشتار دام آلوده الزامی بوده و
اد می و ماودفتر نظارت بار بهداشات عماو بهداشتی الشه های دام های مبتال به سل و بروسلوز

 ، اقدام خواهد شد.غذایی
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شناسی باكتری های آزمون انجام كشت و جداسازی بروسالها و مناسب جهت هاینمونه

 

وضعیت 

حیوان در 

زمان نمونه 

 برداري

 نمونه مورد

 برداشت

زمان مناسب 

جهت 

 گیرينمونه

 روش نگهداري و ارسال

 دام زنده

 واژن بسوا
هفته  در ترجیحاً
 سطط از اول بعد

 زایمان یا

 غیر بندی بسته بایست در می ها نمونه تمام

درجه  8تا  2یخچال ) دمای در و قابل نشت
 شوند سانتیگراد( نگهداری

 شیر

نوبت  5تا  3در 
متوالی به فاصله 

 48تا  24ن بی
 ساعت

ه كارتیه )حداقل نمون هر از سی سی 20 حدود
 50اخذ شده از مجموع چهار كارتیه كمتر از 
و  سی سی نباشد( در لوله های در دار استریل

 ساعت ارسال گردد. 24در دمای یخچال طی 

كشتار  دام

 شده

 يا تلف شده

لنفاوی  گره
حلطی،  )پشت
فکی،  تحت

پیش كتفی، 
جلو رانی، 

 ک، عطبایلیا

 (...پستانی و 

 شرایط به بسته

محیط  دمایی
 48حداكثر تا 

ساعت بعد از 
 مرگ دام

 غیر بندی بسته بایست در می ها نمونه تمام

درجه  8تا  2یخچال ) دمای در و قابل نشت
 شوند سانتیگراد( نگهداری و حمل

رحم، كبد، 
 پستان بافت

جفت و 
 ترشحات

 سقط جنین

 شده

 مایعات

 و شیردان
 معده پیش

 شرایط به بسته

محیط  دمایی
 48حداكثر تا 

ساعت بعد از 
 سطط

جنین كامل تازه سطط شده یا شیردان جنین 
كه پس از گره زدن دو سر آن از بدن خارج 

 شده و در دمای یخچال ارسال گردد

 كبد، ریه

 
كبد یا ریه كامل جنین تازه سطط شده یا 
ارج قسمتی از آنها كه الزم است پس از خ

 كردن از بدن، در دمای یخچال ارسال گردد.
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 راتكش آزمون و -3

 

 زمايش در جمعیت گاو و گوسالهآ -3-1
ن نتشار آاز سرایت و ا آئین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری» 5و  2به استناد مواد 

 لی دروده وباجباری  تست و كشتار (صنعتی و نیمه صنعتیگروه الف ) گاوداری های در« ها
 تأمین امها و( تست و كشتار در صورت بیمه بودن دسنتیگروه ب )روستایی و  گاوداری های

ره در بخش های خبنیرو اعتبارات الزم جهت اجرای عملیات از منابع استانی با بهره گیری از توان
 مانجا قابل دولتی و خرید خدمت پرسنل دامپزشکی بخش خصوصی، با ترتیب اولویت های زیر

 خواهد بود. 
 تان(.تب مالت انسانی )گزارش شده از شبکه های بهداشت شهرس روستاهای كانون -1

ی ای مرضونه هروستاهای كانون بروسلوز دامی ) گزارش جداسازی باكتری بروسال از نم  -2
 ارسالی به آزمایشگاه(.

 روستاهای واجد مراكز جمع آوری شیر  -3

 هاروستاهای همجوار با حاشیه شهرها و شهرک   -4

 سایر روستاها   -5

 

 آزمون و كشتار در جمعیت گوسفند و بز -3-2

الت مدود به كانون های تب در جمعیت گوسفند و بز )مراقبت فعال( مح و كشتار آزمون -3-2-1
 .های علوم پزشکی خواهد بودگزارش شده از طرف دانشگاه

نگال مون رزبی گوسفند و بز در آزودن درصد آلودگی نمونه های سرمبا توجه به پایین ب -3-2-2
ستان ( در ا1395ال سدرصد در نتایج به دست آمده از بررسی سرولوژیکی  2به بروسلوز )كمتر از 

ا پیش طابق بمعال( )مراقبت فهای گیالن، هرمزگان، كرمان و مازندران، عملیات آزمون و كشتار 
 می شود. به مرحله اجرا گذاشته  بینی اعالم شده از سوی این دفتر،

بیمه  د آزمایش تحت پوششه عملیات خونگیری اگر دامهای مورقبل از اجرای هرگون -3-2-3
دامداران امدار/ده به اجباری نمی باشند، اداره دامپزشکی ملزم به تشویق، ترغیب و صدور اخطاری
 جهت بیمه نمودن دامهای خود در مهلت مطرر )حداكثر دو هفته( می باشد. 



 اقدامات بعد از تشخیص(  كشتار ) -3-3

د بالفاصاله ناخته شاشاعنوان راكتور بروسلوز به دامیچنانچه براساس پاسخ آزمایشگاه،  3-3-1
داكثر حا داری وتحت نظر دامپزشکی در محلی كامالً مجزا از سایر دام ها )اصطبل قرنطینه( نگه

  به كشتارگاه اعزام خواهد شد. روز 15ظرف مدت 

تری به آزمایشگاه باك از نمونه های مرضی ارسال شدهپاسخ آزمایشگاه،  چنانچه براساس 3-3-2
ی در محلا بروسال جدا سازی و شناسایی گردید، دام آلوده در اسرع وقت تحات نظار دامپزشاکی

باه اعت سا 48و حاداكثر ظارف مادت  كامالً مجزا از سایر دام ها )اصطبل قرنطیناه( نگهاداری
  كشتارگاه اعزام خواهد شد.

ه بانظر به نحو مطتضای  و آدرس كشتارگاه مورد كشتارگاه بهاعزام دام بروسلوزی  تاریخ 3-3-3
 بیماه اهنگی باپس از هم و دامدار موظف است می شوداطالع داده داری یا نماینده او ماد مسئول

 اقدام نماید.  كشتارگاه بهدر مهلت مطرر نسبت به اعزام دام بروسلوزی 

 تحت ایان كشتار روزانهپسازمان، در  تایید مورد های كشتارگاهاز در یکی دام بروسلوزی  3-3-4
گاردد.  مای كشاتارنمایناده اداره كال دامپزشاکی اساتان،  وكشاتارگاه  س بهداشتیارت بازرنظ

اره كل ماینده ادن نموده و به گواهی و امضاءرا  مربوطه اسناد در همان روزگاه موظف است كشتار
صول ور جدی ابدیهی است كادر بازرس بهداشتی شاغل باید به ط. دامپزشکی استان تحویل نماید

 یند. ایمنی فردی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی را در طی این مرحله رعایت نما
اوی، امل اندام های ادراری و تناسلی، جنین، پستان، كبد، طحال، غدد لنفكپس از ضبط  3-3-5

اره یناده ادزی آن هاا بطریاق بهداشاتی توساط نماروده ها، ریه ها و سر و نظارت بر معدوم ساا
ای ه دام هاقلب والش چنانچهبهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره كل دامپزشکی استان، 

س بار اساا دنقابال مصارف تشاخیص داده شاوبازرس بهداشتی در كشاتارگاه  توسطمورد نظر 
شات ر بهدابادفتار نظاارت  وزدستورالعمل بازرسی بهداشتی الشه دام های مبتال به سل و بروسل

  .خواهد گرفت، در اختیار مصرف كننده قرار عمومی و مواد غذایی
 

اقدامات قانونی در خصوص حذف دام بروسلوزي و نحوه پرداخت غرامت  -3-4

 به دامداران
 27/06/1398اریخ از تبیمه دام ها در برابر حوادث و بیماری ها  با توجه به اجباری شدنا 1ا4ا3

 اهد شاد وغرامت به دامدار توسط صندوق بیمه محصوالت كشاورزی و دامی پرداخت خوهرگونه 
 . دامپزشکی ملزم به رعایت دستورالعمل بیمه اجباری می باشد
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عازام شاتارگاه اكا چنانچه دامدار، دام بروسلوزی را در وقت مطرر طبق این شیوه ناماه باه 2ا4ا3
لوگیری از سرایت و مبارزه با بیماری های دامی و ج آئین نامه " 12ننماید سازمان بر اساس ماده 

را  یدام بروسلوز با موافطت وزارت جهاد كشاورزی و هماهنگی با نیروی انتظامی، "انتشار آن ها 
انون ساازمان، قا( 6و كشتار خواهد نمود و در صورت تکرار تخلف وفق ماده ) منتطلبه كشتارگاه 

 خواهد گرفت. دامدار متخلف تحت پیگرد قانونی قرار 

ان ایند، توساط ساازمی كه موارد ذیل را رعایت ننم( قانون سازمان، دامداران6ا برابر ماده )3ا4ا3
 . گرفتد نتحت پیگرد قانونی قرار خواه

و  بهداشاتی ا صاحب دامداری یا نماینده او موظف است در مورد ضوابط قرنطیناه ای و شارایط1
ماداری واقص داکی را رعایت و نسبت به رفع معایب و نمدیریت گاوداری یا گله دستورات دامپزش

ز طارف اكه مانع از اجرای اصول امنیت زیستی در داماداری مای گاردد، در مادت تعیاین شاده 
 دامپزشکی اقدام نماید. 

 راتب را بهمحض مشاهده سطط جنین در بین دام ها مه گاوداری موظف است ب یاا  صاحب گله 2
یش هت آزماجمامورین مربوطه نسبت به برداشت نمونه های الزم  دامپزشکی محل اطالع دهد تا

 و انجام عملیات بهداشتی اقدام نمایند. 
اری حال دامادباه م جدیاد ا  صاحب گاوداری یا گله عاری از بروسلوز مجاز به وارد نمودن دام3

 بدون اخذ مجوز از دامپزشکی نمی باشد. 
از  اخاذ مجاوز محل دامداری به محلی دیگار، بادونا  هر گونه نطل و انتطال دام بروسلوزی از 4

 ممنوع است. دامپزشکی 
زماایش ا زماان آتا  صاحب گاوداری یا گله آلوده ) دارای موارد مثبت یا مشکوک به بروسلوز ( 5

ز باه نوبت بعدی و روشن شدن وضعیت سالمت گاوداری یا گله خود، تحت های  شارایطی مجاا
 محل دامداری خود نمی باشد.  ورود دام جدید و یا خروج دام از



 هاي راكتور مثبتنحوه قضاوت در خصوص الشه دام -4
 : ساویه (Active surveillance) راكتور بروسالوز در مراقبات فعاال گاو شناسایی -1

ده و آلوده كنناده، بروساال آبورتاوس تلطای شاده و دام در انتهاای خاط كشاتار گردیا
سی، غادد لنفااوی، سار و پساتان ضابط و ناسلی، گوارشی، تنفت -دستگاههای ادراری 

اعت در س 72و حداكثر  24معدوم می شوند. الشه دام پس از نگهداری به مدت حداقل 
شتارگاه كترجیحاً به شرط استخوان گیری )در   6الشه به زیر  pH پیش سرد و رسیدن

 یا مراكز قطعه بندی و بسته بندی مجاز (، قابلیت مصرف خانوار دارد.

از  (Passive surveillance) بروسلوز مثبت در مراقبت غیر فعال وگا شناسایی -2
 چنانچه سویه طریق كشت میکروبی نمونه های اخذ شده از شیر، جنین سطط شده و ...:

 .( اقدام می گردد1بروسال آبورتوس جدا شده باشد، مطابق بند یک )

شتار كخط  هایدام در انت و در صورتی كه سویه بروسال ملی تنسیس جدا شده باشد،
 تان ضبطرشی، تنفسی، غدد لنفاوی، سر و پستناسلی، گوا -شده و دستگاههای ادراری 

ساعت  72كثر و حدا 24پس از نگهداری به مدت حداقل  الشه دام .و معدوم می شوند

ه های صرفاً قابلیت مصرف در فرآورد 6الشه به زیر  pH در پیش سرد و رسیدن
 .گوشتی حرارت دیده را دارد

 1د ق موارمطاب قضاوت در مورد الشه شترهای راكتور بروسلوز همانند الشه های گاو و -3
 فوق الذكر می باشد. 2و 

 یستگاههاد و شده كشتار خط یانتها در دام: مثبت راكتور بز و گوسفند ییشناسا -4

.  شوند یم معدوم و طضب پستان و سر ،یلنفاو غدد ،یتنفس ،یگوارش ،یتناسل - یادرار

 و ردس شیپ در ساعت 72 حداكثر و 24 حداقل مدت به ینگهدار از پس مدا الشه

 را دهید ارتحر یگوشت یها فرآورده در مصرف تیقابل صرفاً 6 ریز به الشه pH دنیرس

 .دارد
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 رعايت مقررات بهداشتی و قرنطینه اي
ل و طاناه در نرعایت اصول امنیت زیستی و مهار زیستی در دامداری ها از جمله مدیریت بهی
ن و میاز نماودانتطال دام ها و جلوگیری از هر گونه تردد غیر ضروری در داخال داماداری، ت

كنناده  ماواد ضادعفونیمحتویات سططی و زایماانی باه وسایله  آلوده بهضدعفونی جایگاه 
یی، کلیاف نهاابه طور انفرادی تا تعیین ت دام های سطط كرده ، جداسازیشعله دادن مناسب،

باه مادت  جداسازی دام های زایمان نماوده از گلاهنین های سطط شده، دفن یا سوزاندن ج
وسالوز، پاک شدن ترشحات پس از زایش و در صورت احتمال بر به منظور یک هفتهحداقل 

ت الزم اسا وو ... توسط دامدار ضروری بوده  كاهش قابل مالحظه باكتری بروسال در محیط
 ض مطارراتلوز طی نامه اداری موارد نطادر این خصوص توسط مسئول اكیپ مبارزه با بروس

 . بهداشتی و ضوابط قرنطینه ای جهت اصالح، به صاحب دامداری ابالغ گردد
 

  توجه:

 طصد از بدا و مدر انتطال دام از یک گاوداری به گاوداری دیگر بایستی وضعیت دامداری م
ام دلوژیکی لحاظ بروسلوز منفی )حداقل در دو تست متوالی( بوده و نتیجه آزمایش سرو

د، با اری مطصی دامدهای مورد نظر قبل از انتطال به دامداری مطصد منفی و در قرنطینه
 روز از تست قبل، جهت ادغام با سایر دام ها منفی باشد. 14 - 21فاصله 

  ی و ونگیرخضروری است جهت نطل و انتطال گوسفند و بز، در استان مبدا نسبت به
ز کسال ایداقل ی غیرواكسینه و گوسفند و بزهایی كه حتست رزبنگال بره و بزغاله ها

ای غاله هو بز واكسیناسیون آنها گذشته است اقدام و درصورت منفی بودن نتایج، بره
 واجد شرایط واكسینه و سپس مجوز نطل و انتطال دام ها صادر گردد.

 

 واكسيناسيون -6

 واكسیناسیون در جمعیت گاو و گوساله -6-1
ن ها آرایت و انتشار آئین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از س " 7و  5اساس مواد بر 
از دو  یکایباه  واكسیناسیون در گاو و گوساله به منظور پیشگیری از بروسلوز اجبااری باوده و "

 :دمی شوزیر انجام پیشنهادی روش 



و  2یاا ایریباا 511آربای ماهه با واكسان دز كامال 12تا  4واكسیناسیون گوساله های ماده  6-1-1
ماه بعد با همان دُز )فاصله دو نوبت طوری تنظیم شود كه نوبت دوم حداقل دو هفتاه  6تکرار آن 

 قبل از تلطیح مصنوعی یا جفت گیری گوساله باشد(.
  د هیده نمی باشسال نیازی به تکرار واكسیناسیون اعم از دز كامل و كا 5در این روش تا

 هماهنگی سازمان. مگر در شرایط خاص و با 
و  4یا ایریبا 513آربی دز كامل ماهه با واكسن 12تا  4واكسیناسیون گوساله های ماده  6-1-2

 . یا ایریبا 51هیده آربیبا واكسن دز كابالغ و های اگ ساالنه آن در تکرار
نه سیكاوچنانچه دام  توضیح: الزم به ذكر است كه واكسن بروسلوز ایمنی كامل ایجاد نمی نماید.
گیرد با  ز قرارروسلوبدر محیط آلوده به ترشحات سططی و زایمانی دفع شده از دام های مبتال به 

روسلوز بكنی شکست سد ایمنی، به بروسلوز مبتال خواهد شد. بنابراین جهت كنترل و ریشه
 جراء وای ها ضروری است شرایط مربوط به برقراری امنیت زیستی و مهار زیستی در دامدار

 ی گردد. پیگیر
 هم چنین در رابطه با واكسیناسیون رعایت موارد زیر ضروری است:  6-1-3
 ركت سازنده واكسن تا زمان تزریاقرعایت زنجیره سرد واكسن از هنگام تحویل از ش 6-1-3-1

 به بدن دام و از طرفی توجه به تاریخ انطضای واكسن الزامی می باشد. 

 یق از هنگام شاروع باه كاار تااوی واكسن آماده تزرتکان دادن مداوم شیشه های حا 6-1-3-2
 .پایان كار واكسیناسیون به منظور دریافت دز واحد در هر راس دام، الزامی است

میلی لیتر و برای واكسن دز كامل  2معادل  51هر تزریق برای واكسن دز كامل آربی  6-1-3-3
 گردد. انجامف در ناحیه پشت كت میلی لیتر می باشد كه باید بطریق زیر جلدی 5ایریبا معادل 

میلی لیتر می باشاد كاه  2با معادل یا ایری 51هر تزریق برای واكسن دز كاهیده آربی  6-1-3-4
 باید بطریق زیر جلدی در ناحیه پشت كتف انجام گردد.

ای هاشته و از واكسیناسیون دام دقبل از واكسیناسیون سالمت ظاهری دام را در نظر  6-1-3-5
 تب دار خودداری گردد.بیمار و 

به منظور پیشگیری از هرگونه سطط مکانیکی متعاقب مایه كوبی در گاوهاای آبساتن  6-1-3-6
 5بااالی  ی آبستنسنگین، در صورت عدم توانایی دامدار در مطید نمودن دام، از مایه كوبی گاوها

 ماه خودداری گردد. 
                                                           

11..  RRBB5511  

22..  IIRRIIBBAA  

33..  RRBB5511  

44..  IIRRIIBBAA  
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صیه شده توسط ساازنده واكسان دستورالعمل تو ، طبقصرف واكسنم میزان و روش 6-1-3-7
 مالک عمل می باشد. 

و  ع واكسن، شماره سریال واكسان، نودامدار با ذكر تعداد دام واكسینهثبت مشخصات  6-1-3-8
 شبکه های دامپزشکی شهرستان الزامی است.  درتاریخ واكسیناسیون 

شده با واكسن دز روه الف به منظور شناسایی گوساله های واكسینه در گاوداری های گ 6-1-3-9
در  ا دامپزشکی(یا ایریبا الزم است شماره گوش آن ها )نصب شده توسط دامدار و ی 51كامل آربی

 برگه واكسیناسیون درج و در پرونده گاوداری ثبت گردد. 
در  51یباا یاا آربای ربا توجه به واكسیناسیون فراگیر در جمعیت گاوی با واكسان ای 6-1-3-10

خصاات درج مش ، نشانه گذاری دام های مایه كوبی شده اجباری نبوده ولیواحدهای اپیدمیولوژی
  واحد اپیدمیولوژی و تاریخ واكسیتاسیون الزامی است.

 

 واكسیناسیون در جمعیت گوسفند و بز -6-2
« نهاآایت و انتشار آئین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سر» 7و  5بر اساس مواد 
 خواهد شد.  یر انجامبه روش زمامی بره ها و بزغاله های ماده نابالغ اجباری بوده و تواكسیناسیون 

 3) ترجیحااً  بااال از جفت گیریقماه تا یک ماه  3 تمامی بره و بزغاله های ماده باالی 6-2-1
  به روش تزریق زیر جلدی واكسینه می شوند. Rev1دز كامل با واكسن  ماه ( 8تا 

 بی دامهای نر داشتی بهتر اساتخودداری ولی مایه كوپرواری دام های نر ی مایه كوباز  6-2-2
  انجام شود.

رگونه عالمت گذاری ، از هGISبا توجه به ثبت دقیق مشخصات گله واكسینه در سامانه  6-2-3
  از قبیل تکه برداری و داغ نمودن حیوان ممانعت بعمل آید.

 ، رعایت موارد زیر ضروری است: واكسیناسیون گوسفند و بز هم چنین در 6-2-4
 گام تحویل از شركت سازنده واكسن تا زمان تزریاقرعایت زنجیره سرد واكسن از هن 6-2-4-1

 انطضای واكسن الزامی می باشد.  خبه بدن دام و از طرفی توجه به تاری
ی لیتر بوده كه در زیر پوست ناحیاه پشات یک میل معادل Rev1دز كامل واكسن هر  6-2-4-2
 تزریق می گردد.  بره و بزغاله تفك
ن كار كسن آماده تزریق از هنگام شروع به كار تا پایاتکان دادن مداوم شیشه حاوی وا 6-2-4-3

 ی است. ر الزامواكسیناسیون به منظور دریافت دز واحد واكسن در هر راس دام، توسط واكسیناتو



شده توسط سازنده واكسن  دستورالعمل توصیه ، طبقمصرف واكسن میزان و روش 6-2-4-4
 مالک عمل می باشد. 

 و ل واكسن، نوع واكسن، شماره سریاتعداد دام واكسینه ثبت مشخصات دامدار با ذكر 6-2-4-5
 شبکه های دامپزشکی شهرستان الزامی است.  درتاریخ واكسیناسیون 

 نی، بسلوزاصول صحیح مربوط به واكسیناسیون دام ها علیه بروت كامل یدرصورت رعا توضیح:

 مودیفیاه بنگاالدام ها در آزمایش رز درصد 100تا  Rev1 ،90از واكسیناسیون  هفته بعد 4 تا 2
  واكنش مثبت نشان خواهند داد.

 

 FRev1اكسیناسیون پایش سرمی و -6-2-1

می ست تماوری ابه منظور ارزیابی فیلدی و پایش سرمی تأثیر واكسن های مورد استفاده، ضر
ونگیری خبت به له نسه به حجم واكسیناسیون انجام گرفته در جمعیت بره و بزغااستان ها با توج

 2ه در ینه شدواكس و انجام تست رزبنگال مودیفیه )سه واحد سرم و یک واحد آنتی ژن( دام های
ایان پیر در زطالعات اهفته پس از واكسیناسیون اقدام و نتایج را در قالب فرم اكسل حاوی  4تا 

 ه این دفتر ارسال نمایند.هر نیم سال ب
 

ان
ست
ا

ان 
ست
هر
ش

 

نام و نام 
خانوادگی 
 صاحب گله

شركت 
سازنده 
 واكسن
 

شماره ب  
 واكسن

تاریخ 
 واكسیناسیون

تاریخ 
 خونگیری

تعداد نمونه 
 اخذ شده

تعداد نمونه 
سرم مثبت در 
 رزبنگال

درصد 
های نمونه

 مثبت شده

          

 
ینه شده ای واكسن های استان و با توجه به تعداد گله هتانمونه گیری بایستی در تمامی شهرس -

در  اگراكسینه( انجام پذیرد. به عنوان مثال گله های و %2-5)بسته به شرایط و امکانات 
بت به خونگیری بایستی نس گله باشد Rev.1 ،200شهرستانی تعداد گله های واكسینه با واكسن 

 ردد. گله واكسینه اقدام گ 10تا  4و آزمایش از 
 

قرار گیرد و در  راس دام واكسینه مورد پایش سرمی 10در هر گله بایستی حداقل تعداد  -
مورد پایش  گله، صورت كمتر بودن تعداد دام واكسینه در گله، تمامی دام های واكسینه

 سرمی قرار گیرد.
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دام های  %90ز هفته پس از واكسیناسیون، كمتر ا 4تا  2پایش سرمی در صورتی كه در  -
ی د ضرورردیدنگاكسینه ی متعلق به یک گله، در آزمایش رزبنگال مودیفیه سرم مثبت و

رطرف بجهت  است ضمن بررسی نواقص احتمالی در انجام واكسیناسیون و اهتمام الزم
احد كردن موارد نطص، دام های دارای شرایط سنی واكسیناسیون موجود در و

 واكسینه گردند. FRev1اپیدمیولوژیک مربوطه، مجدداً با واكسن 

 
 FRev1نمودار راهنماي واكسیناسیون بروسلوز و پايش سرمی بعد از واكسیناسیون 

 



 
 

 

 

 آموزش و ترويج -7

 آموزش كاركنان -7-1
بط اسان مرتوز برای كلیه كارشنملی آموزش و بازآموزی بروسلی دوره های آموزشاخذ گواهی  -1

 الزامی است. با امور مبارزه با بروسلوز 
علیه  دام ها كسیناسیوندر ارتباط با شناخت بیماری و اهمیت واواكسیناتور ها  مستمر آموزش -2

 ست. ادامپزشکی استان الزامی اداره كل توسط بروسلوز و روش های واكسیناسیون، 

 

 موزش و ترويج بهره بردارانآ -7-2
می  انجام ل زیرجداوو مطابق پیش بینی مندرج در  آموزش و ترویج دامداران در قالب دو طرح

 پذیرد:
 كشور ان )مدیران( دامداری های صنعتی و نیمه صنعتیترویجی صاحب -طرح آموزشی  -1

 داران عشایری و روستایی كشور دامترویجی  -طرح آموزشی  -2
 زارش گجام و برنامه مندرج در این دستورالعمل انمطابق  آموزش و ترویج دامداران

ر ارسال هه در قالب جدول ذیل به این دفتما 3فعالیت های صورت گرفته بصورت 
 گردد. 
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 نفر روز تعداد دوره ⃰عنوان طرح نام شهرستان نام استان ردیف

1      

...      

امداران د در هر ردیف عنوان طرح )صاحبان دامداریهای صنعتی و نیمه صنعتی/ ⃰
 عشایری و روستایی( درج گردد. 

  حت تداران هره براهمیت می باشد ولیکن تعداد بهر چند كه برگزاری تعداد دوره دارای
 د.پوشش آموزش نبایستی از موارد تعیین شده در برنامه مذكور كمتر باش

  1399 ر سالدتب مالت شایان ذكر است كه استان های دارای افزایش تعداد مبتالیان 
رفته شده گدرصد بیش از پیش بینی در نظر  50، بایستی حداقل 1398نسبت به سال 

 مایند. م نترویجی اقدا -ر این دستورالعمل، نسبت به انجام فعالیت های آموزشید
 
 

 ای صنعتی و نیمه صنعتی)مدیران( دامداری ه صاحبان  -7-2-1

 نفر روز نفر دوره طول دوره )روز( تعداد دوره عنوان دوره

ای آشنایی با بروسلوز در انسان و دام و راه ه
 پیشگیری و كنترل بیماری

177 1 30 5310 

ایط، به شر بسته هر بهره بردار، دوره آموزشی فوق را در یک روز می گذراند. هر دوره -

م انجا می تواند به صورت حضوری، غیر حضوری )مجازی( و آموزش چهره به چهره

 پذیرد.



 برش استانی:

ف
دي

ر
 

 استان
 شهرستان

 

آشنايی با بروسلوز در انسان و دام و راه 

 بیماري هاي پیشگیري و كنترل 

تعداد 

 دوره

نفر 

 دوره
 زمان اجرا نفر روز

 در طول سال 30 30 1 تبریز آذربایجان شرقی 1

 در طول سال 30 30 1 ارومیه آذربایجان غربی 2

 در طول سال 30 30 1 اردبیل اردبیل 3

 اصفهان 4
 -شهرضا -سمیرم سفلی -خمینی شهر -اصفهان

 دجف آبان -باركهم -لپایگانگ -فالورجان
 در طول سال 750 30 25

 در طول سال 240 30 8 نظرآباد -كرج -هشتگرد البرز 5

 در طول سال 30 30 1 ایالم ایالم 6

 در طول سال 30 30 1 بوشهر بوشهر 7

 تهران 8
 -تهران -پیشوا -پاكدشت -بهارستان -اسالم شهر

 ورامین -الردم -هریارش -ری
 در طول سال 1050 30 35

 در طول سال 30 30 1 یرفتج جنوب كرمان 9

 در طول سال 60 30 2 شهركرد چهارمحال و بختیاری 10

 در طول سال 90 30 3 طبس -هسربیش -بیرجند خراسان جنوبی 11

 خراسان رضوی 12
 -فیروزه -فریمان -چناران -تربت جام -باخرز

 نیشابور -شهدم -نابادگ -اشمرك -قوچان
 در طول سال 720 30 24

 در طول سال 30 30 1 بجنورد الیخراسان شم 13

 در طول سال 60 30 2 بهبهان -اهواز خوزستان 14

 در طول سال 60 30 2 ابهر -زنجان زنجان 15

 در طول سال 120 30 4 گرمسار -اهرودش -آرادان سمنان 16

 در طول سال 30 30 1 زاهدان سیستان و بلوچستان 17

 در طول سال 240 30 8 مرودشت -مردال -فسا -یرازش -ارابد -پاسارگاد فارس 18

 در طول سال 120 30 4 قزوین -تاكستان قزوین 19

 در طول سال 150 30 5 قم قم 20

 در طول سال 30 30 1 سنندج كردستان 21
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ف
دي

ر
 

 استان
 شهرستان

 

آشنايی با بروسلوز در انسان و دام و راه 

 بیماري هاي پیشگیري و كنترل 

تعداد 

 دوره

نفر 

 دوره
 زمان اجرا نفر روز

 در طول سال 240 30 8 نرماشیر -كرمان -فهرج -زرند -رفسنجان -بردسیر كرمان 22

 سالدر طول  30 30 1 كرمانشاه كرمانشاه 23

 در طول سال 30 30 1 یاسوج كهکیلویه و بویراحمد 24

 در طول سال 180 30 6 نبدكاوسگ -ردكویك -ندر گزب -آزادشهر گلستان 25

 در طول سال 30 30 1 رشت گیالن 26

 در طول سال 90 30 3 كوهدشت -الیگودرز لرستان 27

 در طول سال 60 30 2 جویبار -ساری مازندران 28

 در طول سال 120 30 4 زرندیه -خمین -اکار مركزی 29

 در طول سال 30 30 1 بندرعباس هرمزگان 30

 در طول سال 60 30 2 مالیر -بهار همدان 31

 در طول سال 510 30 17 یزد -هریزم -شکذرا -ردكانا -ابركوه یزد 32

 در طول سال 5310 960 177 جمع

 

 

 

 

 دامداران عشایری و روستایی  -7-2-2

 نفر روز نفر دوره طول دوره )روز( تعداد دوره ورهعنوان د

ه آشنایی با بروسلوز در انسان و دام و را
 های پیشگیری و كنترل بیماری

2237 1 30 67110 



هر بهره بردار، دوره آموزشی فوق را در یک روز می گذراند. هر دوره بسته به شرایط،  -

زش چهره به چهره انجام می تواند به صورت حضوری، غیر حضوری )مجازی( و آمو

 پذیرد.

 برش استانی: -

 استان رديف
 يآشنايی با بروسلوز در انسان و دام و راه هاي پیشگیري از  بیمار

 زمان اجرا نفر روز نفر دوره تعداد دوره

 در طول سال 4410 30 147 آذربایجان شرقی 1

 در طول سال 4830 30 161 آذربایجان غربی 2

 در طول سال 2790 30 93 اردبیل 3

 در طول سال 1440 30 48 اصفهان 4

 در طول سال 240 30 8 البرز 5

 در طول سال 570 30 19 ایالم 6

 در طول سال 570 30 19 بوشهر 7

 در طول سال 1350 30 45 تهران 8

 در طول سال 1200 30 40 جنوب كرمان 9

 در طول سال 1890 30 63 چهارمحال و بختیاری 10

 در طول سال 1890 30 63 جنوبی خراسان 11

 در طول سال 9720 30 324 خراسان رضوی 12

 در طول سال 1710 30 57 خراسان شمالی 13

 در طول سال 570 30 19 خوزستان 14

 در طول سال 1350 30 45 زنجان 15

 در طول سال 450 30 15 سمنان 16

 در طول سال 4590 30 153 سیستان و بلوچستان 17

 در طول سال 3690 30 123 فارس 18

 در طول سال 1590 30 53 قزوین 19

 در طول سال 570 30 19 قم 20

 در طول سال 1620 30 54 كردستان 21

 در طول سال 1740 30 58 كرمان 22

 در طول سال 1950 30 65 كرمانشاه 23

 در طول سال 1500 30 50 كهکیلویه و بویر احمد 24

 طول سال در 1500 30 50 گلستان 25
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 استان رديف
 يآشنايی با بروسلوز در انسان و دام و راه هاي پیشگیري از  بیمار

 زمان اجرا نفر روز نفر دوره تعداد دوره

 در طول سال 750 30 25 گیالن 26

 در طول سال 3420 30 114 لرستان 27

 در طول سال 2160 30 72 مازندران 28

 در طول سال 3420 30 114 مركزی 29

 در طول سال 420 30 14 هرمزگان 30

 در طول سال 1980 30 66 همدان 31

 در طول سال 1230 30 41 یزد 32

 در طول سال 67110 960 2237 جمع

 
 



 ل گاويس
 سل گاوي در كشور راقبت و مبارزه بام

 . فعال و پایش غیر فعال استپایش  در كشور شامل 1برنامه پایش سل گاوی

 پايش فعال سل گاوي

 حداقل بهآن و  گسترششناسایی دام های آلوده به سل گاوی و جلوگیری از با هدف  

 نجام میاشور كقتصادی ناشی از بیماری در سطح خسارات اجتماعی، بهداشتی و ا رسانیدن

 شود. 

 جمعیت هدف پايش فعال سل گاوي به ترتیب اولويت عبارتند از:  -1-1

 وای مناسب هدارای جایگاه واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی )شیری های گاوداریالف( 

 ،مناسب بهداشتی( یا نسبتاً 

ز ام شده اعال لیسر توبركولینه گاوهای غیو واحدهای اپیدمیولوژیک دارای  روستاهاب( 

 سوی كشتارگاه،

 بهداشتهای شبکهگزارش  كه بر اساس و بومی دورگ، روستاهای دارای گاو اصیلپ( 

ط به مربووعی به نانسانی  سل آلودگی، درمان و آموزش پزشکی،  موارد بهداشتوزارت 

 تماس مستمر با گاوهای آن روستاها بوده است.

رایط امداری تحت پوشش عملیات تست سل مستلزم داشتن شتبصره مهم : هر واحد د

ها م در آنای الزم برای اجرای عملیات تست و امکان  كنترل تردد دابهداشتی و قرنطینه

  باشد.می

 دام هاي واجد شرايط تست: -2-1

د گیرند، باییالف( در واحدهای دامداری كه تحت پوشش برنامه پایش فعال سل قرار م

 وند. شماه در هر نوبت پایش، آزمایش  3ن بیشتر از های با ستمام دام
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ی گردد با راس بنحوی برنامه ریز 1000ب(  در واحدهای بزرگ دارای دام بیش از 

روز تحت  7از  استفاده از توان نیروهای استانی، واحد در یک عملیات تست و قرائت كمتر

 پوشش قرار گیرد. 

ئت حداكثر راس عملیات تست و قرا 1000( واحدهای دارای جمعیت دامی كمتر از  پ

 ساعت خاتمه یابد. 72

 از رتكم تواندمی تست انجام سن، كارشناسی تشخیص و خطر سنجش صورت در:  تذكر

 در نظر گرفته شود. هم ماه 3

 دامهايی كه نبايد در برنامه پايش فعال قرار گیرند:   -3-1

ان تا زم، هایدئسترواكورتیکو با بخصوص ،داروهای ضد التهاب با درمان تحت( گاوهای الف 

 ،ماندگاری دارو در خون نبایستی تست شوند

 ،وندشاند تا شش هفته نبایستی مجدداً تست ( گاوهایی كه تست توبركولین شدهب 

ابل اعتماد خیلی ق سل تست جواب، نآ ازپس  هفته شش و زایمان از قبل هفته ششطی پ ( 

 آزمون قرار نگیرد. نیست و بهتر است در این شرایط دام مورد 

 

  :پايش غیرفعال

ل در ماری سروز بیباحتمال بالینی با توجه به شواهد  تحت پوشش نبوده ولی كه هاییدر دامداری

اری از بی بیمد یار ،آنها زیاد است با هدف جلوگیری از شیوع بیماری و كاهش مخاطرات بهداشتی

 د. شخواهد انجام  طریق تست توبركولین

 

     تشخیص

 آزمايش توبركولیناسیون (1

 :ايآزمايش گردنی مقايسه -1-1



ممکن است سبب تداخل  ...وواكسیناسیون بر علیه بیماری یون  و یاسل مرغی  ،یون آلودگی به
با واكنش های حاصل از تست توبركولین شود. لذا در چنین موارد و شرایطی روش آزمایش 

ه داشت كه در این روش نیز امکان شود. البته باید توجتوصیه می 1ای مطایسه گردنیتست 
 .بویس وجود نداردمایکوباكتریوم با مایکوباكتریوم توبركولوزیس  تشخیص تفریطی

  توبركولین: -1-2

غی به لین مرشود. توبركوبرای انجام آزمایش از دو نوع توبركولین مرغی و گاوی استفاده می
یلی م 1/0 ا حجمبر دز توبركولین ه رنگ قرمز و توبركولین گاوی به رنگ زرد كهربایی است.

 ن باید رعایت شود. و نکات زیر در مورد آ متر مکعب

 بب خطاسواند می تچنانچه تاریخ مصرف توبركولین به درستی مورد توجه قرار نگیرد،  -1-2-1
 در نتایج آزمایش شود.

ن ر ایدشود.  ا باعثتواند نتیجه غلط در هنگام تفسیر رمی توبركولینهر گونه آلودگی در  -2-2-1

ز سرنگ لین اهنگام برداشت توبركو دامپزشک گروه عملیاتی،ارتباط الزم است كه 

 زن سرنگر سوكامالً تمیز و ضدعفونی شده استفاده نماید تا آلودگی موجود در س

 .به داخل توبركولین موجود در فالكن انتطال نیابد

 الی صفر(انتی گراد بادرجه س 0-4ب )درجه حرارت مناسدر  بایدمایع توبركولین  -3-2-1

 .نگهداری شود

توبركولین استاندارد و سرنگ  عكارشناس خبره و با تجربه، مای: سرنگ تزریق توبركولین -4-2-1

تزریق توبركولین استاندارد سه عامل اصلی در موفطیت یک آزمایش سل خوب 
هستند. سرنگ استاندار و تزریق دقیق، موارد مثبت كاذب یا منفی كاذب را به 

های آزمایش سل با دهد. بنابراین مراقبت كامل از سرنگحداقل ممکن كاهش می
جلوگیری از هر گونه ضربه یا زمین خوردن، شستشوی كامل سرنگ در پایان روز 
كاری، عطب نگهداشتن دسته پیستون سرنگ در زمانی كه از سرنگ استفاده 

شود، بازرسی مرتب واشر و بطیه قطعات سرنگ و چرب كردن واشر الستیکی با نمی
تواند صحت عملکرد سرنگ را در حد مناسب نگه داری كند. ازلین بهداشتی، میو

عالوه بر موارد گفته شده، تعیین یک تاریخ دقیق یا تعداد معین دام تست شده 
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جهت كالیبراسیون سرنگ از اهم وظایف كارشناس دامپزشک گروه عملیاتی سل 
لیتر  میلی 2 و با حجم کاتوماتیی تزریق توبركولین، به صورت هاسرنگباشد. می

د نبای سرسوزن طول كند.می تزریقمایع را  لیتر میلی. /1 تزریق هر دراست كه 
 . است 26 سرسوزن  Gage. باشد میلیمتر 3 كمتر از و میلیمتر 4 از بیشتر

ونه در و وار بطور عمودی "شیشه محلول را كامال:  نحوه پر كردن مخزن سرنگ .1-4-2-1

یدن ردن سر سوزن به داخل شیشه محلول و كشداشته و با وارد ك دست نگه

مئن پیستون سرنگ، محلول توبركولین به داخل سرنگ هدایت خواهد شد )مط

ه داخل ول بشوید هوا به همراه محلول وارد سرنگ نشود(. پس از وارد كردن محل

 شود. سرنگ به همان میزان هوا به داخل شیشه محلول اضافه می

لول را بصورت عمودی نگه داشته و شیشه مح سرنگ حذف هوای داخل سرنگ : .2-4-2-1

شود، برعکس شود. پس از چندین ضربه ممتد كه با انگشت به سرنگ وارد می

اپی گردد. با دو الی سه تزریق پیهوای داخل محلول به نوک سرنگ منتطل می

سر  بصورت عمودی هواگیری انجام شده تا مطمئن شوید هیچگونه حبابی در

 ست. ام مراحل فوق جهت بیرون كردن هوا از سرنگ اسوزن وجود ندارد. تم

ا به ینظر و  ز مورد: آنگاه كه سرنگ را بصورت عمودی نگه داشته تا مایع، به میزان د 1توجه

ق به ز تزریاه پس حداكثر ظرفیت مخزن، محلول وارد سرنگ شده و آماده استفاده گردد. چنانچ

اید بوده و بدهنده وجود حباب در سرنگ حالت قطره مانند از سر سوزن سرنگ بچکد نشان 

 دوباره هواگیری شود.

 باشد: هر صدای تیک تاک نشان دهنده یک بار تزریق می2توجه 

 غشته شدهای كه قبالً با الکل آپیستون و مخزن سرنگ با پنبه تمیز كردن سرنگ : .3-4-2-1

ست كه ازم ر آب جوشیده زالل برای تمیز كردن استفاده می شود التمیز شود. اگ

ل ه به شکكچکی پیستون و داخل مخزن كامالً با پنبه و الکل تمیز شده تا ذرات كو

 پودر آهک به جای مانده برداشته و تمیز شود.



امن دو ض مطدار كمی پارافین به پیستون بزنید. با محکم گرفتن بستن سرنگ : .4-4-2-1

د زاد كنیآا را هاشاره و شصت و فشار دادن آنها توسط انگشت، دندانه مابین انگشت 

باعث  ستونو پیستون را حدوداً در حالت نیمه باز بگذارید. شل كردن مهره پی

ستون را شود كه واشر و متعلطات آزاد شود و پیستون حركت كند. سپس مهره پیمی

 سر د تا از نشتبا دست بطور عادی سفت كنید تا واشر رینگ خوب بسته شو

فت ( را به قاب سرنگ سBarrelپیستون جلوگیری نماید. مهره مخزن سرنگ )

س هید، سپدركت حكنید. با فشار دادن ضامن، پیستون را چندین مرتبه باال و پایین 

 د.قسمت ابتدای سرنگ را بصورت متعادل سفت نمایید تا باعث نشتی نشو

 مر مفیدرفی هر ساله تعویض شود تا اینکه عمصشود كه تمام واشرها و قطعات * توصیه می

 سرنگ بیشتر شود.

  زريق توبركولین:ت -1-3

( ثبت 2ره )پس از مطید كردن گاو، مشخصات دام )شماره بدن و شماره گوش( در فرم شما

ل سل شود. درصورتیکه دام فاقد شماره گوش مخصوص دام های تحت پوشش برنامه كنترمی

ه بوسیل های آنهالصاق شود. در واحدهای دامداری صنعتی كه دامگاوی باشد شماره جدید ا

ز شماره فاده اا استمعاونت تولیدات دامی وزارت جهاد كشاوری و یا بیمه محصوالت كشاورزری ب

ها نیست و دام اند نیاز به شماره گذاری مجددهای الکترونیکی یا باركددار شماره گذاری شده

ریق . در تزهایی كه آزمایش میشوند، استفاده شودشناسایی دامها برای باید از همان شماره

 توبركولین نکات زیر باید رعایت شود: 

ه ورد توجغیر طبیعی م پوست ناحیه گردن را با دست مالمسه كرده تا هر گونه وضعیت -1-3-1
دن گر میانی ک سومقرار گیرد. ناحیه گردن را بطور تطریبی به سه قسمت مساوی تطسیم كرده، ی

 سی 1/0دن به میزان تر از لبه گرسانتی متر پایین 10كنیم توبركولین مرغی حدود را انتخاب می
 10-15شود. تزریق توبركولین گاوی حدود سی بطور مورب و بصورت بین جلدی تزریق می

ور مورب با زوایه سی سی بط 1/0تر از محل تزریق توبركولین مرغی به میزان سانتی متر پایین
 شود.رجه و بصورت بین جلدی تزریق مید 45

 .شود دیده عدس یک حدود اندازه به برآمدگی تزریق، محل در تزریق از پس -1-3-2
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 و ارزیابی ها ورم ینا یا دنباش نداشته وجود ها ورم دیگر كه باشد محلی در تزریق -1-3-3
 .شوند یادداشت

 تزریق ات،مشخص دفتر رد دام شماره ثبت با گردن سمت یک در اورام تعدد درصورت -4-3-1
 .شود انجام شرایط رعایت با دیگر سمت در

 مرغی شود، امانج گردن طرف دو در تواندمی تزریق ماه، 6 زیر سن با های گوساله در -5-3-1
 .راست سمت گاوی و چپ سمت

 سمت در مثالً  شود انجام مجدد تزریقی دیگر نططه در، دارد وجود تزریق در شک اگرتبصره:  -

 .گردن دیگر

اتی، عملی موارد خاص كه نیاز به دقت بیشتری است با تشخیص دامپزشک گروه در  -6-3-1
ز زمان تزریق با قیچی و یا تیغ كوتاه ساعت پیش ا 6-48باید موهای محل تزریق توبركولین 

 شود.

یله وی بوسین گامعموالً توبركولین مرغی بوسیله سرنگ دارای دكمه قرمز و توبركول .1-6-3-1
 شود.سرنگ دكمه آبی رنگ تزریق می

ی سر شود پس از پر كردن سرنگ ها به منظور اطمینان از تخلیه هواتوصیه می .2-6-3-1
 ه شود.تخلی سرنگ یک یا دو دز اول مایع توبركولین در داخل شیشه محلول توبركولین

. اب شوداجتن به منظور افزایش دقت از تزریق هم زمان توبركولین مرغی و گاوی  .3-6-3-1
 یق شود.و هر یک از آنها بصورت جداگانه تزر

در ناحیه  سی سی توبركولین مرغی و گاوی را 1/0برای انجام تست باید میزان  .4-6-3-1

نکه واكنش به ای توجه چنانچه میزان تزریق كمتر از میزان ذكر شده باشد )با ،مناسب تزریق نمود

قت د دبایاز اینرو  باشد.ء تواند قابل اتکاحاصل نوعی واكنش ایمنولوژیک است( پاسخ حاصله نمی

این  . برایباشد داشتهنكه در هنگام تزریق هیچگونه نشتی از ناحیه سر سوزن سرنگ وجود  دشو

 د. شومنظور بهتر است كه سوزن بطور مورب و به سمت پایین وارد پوست 

در  ین جلده جای بد و چنانچه تزریق توبركولین بشوبین جلد تزریق  بایدتوبركولین   .5-6-3-1

 بنابراین باشد.یمغلط  رد نظر اتفاق نیفتاده و نتیجه حاصلهناحیه زیر پوست انجام شود واكنش مو

 .بسیار مهم استرعایت زاویه تزریق 



ز اری اعم های موجود در دامدادر هر مرحله آزمایش توبركولین باید سن و جنس دام .6-6-3-1

ب جمعیتی های زیر سه ماه ثبت شود. و تركیهایی كه آزمایش شده و یا نشده اند، حتی گوسالهدام

ارف دام یر متعداد غه در هر مرحله آزمایش سل با مرحله قبلی مطایسه شود. در صورت وجود تعگل

 شده و تلطی نر ) احتمال ورود و نگهداری دام پرواری( موضوع به عنوان یک مخاطره جدی

 وضعیت دامداری با حساسیت بیشتر بررسی شود. 

جدد گذاری م، شمارهدر هر مرحله آزمایش سل در صورت افتادن شماره گوش دام  .7-6-3-1

 د. رج شودانجام شده و ستون توضیحات گزارش روزانه با ذكر حذف شماره قبلی، موضوع 

زمایش هایی كه در نوبت قبلی آها باید با شماره دامدر هر مرحله آزمایش شماره دام  .8-6-3-1

برای  اتمستند ومانه شده بودند مطایسه شود. در صورت وجود دام با شماره جدید بدون ثبت در سا

سوب اوی محسل گ ورود مجاز دام، واحد دامداری به عنوان دامداری مشکوک از نظر آلودگی به

 شود و باید حداكثر سه ماه بعد مجدداً از نظر سل گاوی پایش شود.می

 مشاهده و تفسیر نتايج آزمايش توبركولین: (2

تایج نشاهده مای مورد استفاده در این برنامه برای در روش آزمایش گردنی مطایسه  -1-2

ام دزریق تمام ت( ساعت پس از تزریق بین جلدی مایع توبركولین محل 72 ± 6حاصل از تست )

ش شده های آزمایامدهای آزمایش شده باید معاینه شوند. برای این كار الزم است شماره تمام 

ده شن ثبت هایی كه در فرم مخصوص زمان تزریق توبركولیتک به تک خوانده شده و با شماره

یسه و مطا واندناست مطایسه شود. دامپزشک گروه عملیاتی به هی  عنوان مجاز نیست بدون خ

یرت ونه مغاگها نتیجه آزمایش دامداری را اعالم كند. و موظف است هر شماره و مشخصات دام

مربوطه  هرستانشکی شدر این زمینه را حداكثر تا روز بعد به صورت كتبی به رئیس اداره دامپز

 امدار اعالم شود.و د

های رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان موظف است، موضوع مغایرت در شماره دام -2-2

اره كل به اد ه روزدآزمایش توبركولین واحد دامداری را پیگیری و نتیجه را حداكثر ظرف مدت 

 دامپزشکی استان اعالم كند. 

یری شود. گزه ل انداس مخصوص كولیس با ًترجیحامیزان واكنش )تورم( محل تزریق   -3-2

 آن ضخامتباید اندازه گرفته شود نه  تزریق محل قطر كه شود توجه
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 كولیس با توبركولین تزریق محل گیری اندازه نحوه

 
 

 العاتمط امنیت زیستی، سیستم بهداشتی، وضعیت اساس بر هاگیری اندازه سنجش -4-2

 واحد در سل عوقو محج درمنططه، سل وقوع سابطه و كیفیت مدیریت، سیستم اپیدمیولوژیکی،

 : شودمی زیرانجام شکل دو به... و

 ستوالعملبیان شده در این د استاندارد روش به هاتورم اختالف اندازه تفسیرالف( 

رفآ با هماهنگی )ص خاص موارد در Severe یا سختگیرانه روش به هاتورم اختالف اندازه تفسیر (ب
 دفتر(

)فرم  رگرامدراسکت( Standard interpretation) استاندارد یا رایج تفسیر از حاصل نتایج  -5-2
 :خواهدشد ثبتضمیمه( 

یط زیر شرا ای بر حسب نوع واكنش دام، ممکن است یکی ازدر تست توبركولین مطایسه  -6-2

 ایجاد شود: 

كه در این  در محل تزریق هی  یک از انواع توبركولین واكنش )تورم( دیده نشود. -1-6-2

 د.شوصورت دام غیر راكتور محسوب می

ریق حل تزمتفاوت مطدار تورم در محل تزریق توبركولین گاوی منهای مطدار تورم  -2-6-2

 شود.حسوب میممیلی متر باشد. در این صورت دام غیر راكتور  2توبركولین مرغی كمتر از 

 تزریق ر محلدتفاوت مطدار تورم در محل تزریق توبركولین گاوی منهای مطدار تورم  -3-6-2

 شود.وک محسوب میمیلی متر باشد، در این صورت دام راكتور مشک 4تا  2توبركولین مرغی بین 



 تزریق ر محلدتفاوت مطدار تورم در محل تزریق توبركولین گاوی منهای مطدار تورم  -4-6-2

 شود.ت محسوب میمیلی متر یا بیشتر باشد، در این صورت دام راكتور مثب 4توبركولین مرغی 

 :  شودكولین به شیوه زیر عمل مینسبت به تزریق توبر هاواكنش مطایسهبرای  -7-2
  A =  گاوی ژن آنتی تزریق محل قطر  -تزریق از قبل سالم قطرپوست

  B=  مرغی ژن آنتی تزریق محل قطر - تزریق از قبل سالم پوست قطر

 B–A:         .............. =  بررسی برای نهایی نتیجه

 باید ،تری استیلیمازه گیری كمی و ماز آنجاییکه منظور از قرائت نتایج تست سل نوعی اند -8-2

خامت ضست و میزان فشار دست عامل بر روی كولیس مدرج در هنگام اندازه گیری ضخامت پو

 .محل تزریق توبركولین مرغی و گاوی به یک اندازه و بطور یکنواخت باشد

 

در  وجودتوان بطور كلی گاوهای مدر روند تست توبركولین در سطح یک گاوداری می -9-2
 گاوداری را به چهار گروه تطسیم نمود: 

 

 نتیجه  توصیف  گروه 

 در وگاوهایی كه آلودگی به عامل مسببه سل گاوی را نداشته  اول  

 دهند تست توبركولین واكنش منفی نشان می

 منفی واقعی 

ر د وه گاوهایی كه آلودگی به عامل مسببه سل گاوی را نداشت  دوم 

 دهند. می تست توبركولین واكنش مثبت نشان

 مثبت كاذب  

تست  در گاوهایی كه آلودگی به عامل مسببه سل گاوی را داشته و سوم  

 توبركولین نیز واكنش مثبت نشان میدهند. 

 مثبت واقعی  

 در وگاوهایی كه آلودگی به عامل مسببه سل گاوی را داشته   چهارم

 ش منفی نشان میدهند. تست توبركولین واكن

 منفی كاذب 

 

عدم  علت به دام های منفی كاذب از آن جهت كه،: منفی كاذب )بی پاسخی یا آنرژی( -10-2
هم ند، موشتوانند باعث حفظ آلودگی در سطح گاوداری یمواكنش نسبت به تست توبركولین 

ع تست منفرد دو نو با هر موارد زیر در رابطه)  باشندد. این دسته از گاوها شامل موارد زیر میهستن
 (و تست مطایسه ای صادق است
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1 

عی با ها به نوامها از طریق این دسته از دگاوهای با جراحت پیشرفته بیماری كه باسیل

اوها گاز  جریان هوای تنفسی، پوست یا مجرای روده در ارتباط هستند و این دسته

اكنش ین وبه تست توبركول انتشاردهنده های مشخص بیماری بوده و ممکن است نسبت

 نشان ندهند.

است  ، ممکنه شودقبل از اینکه هر گونه جراحتی مشاهد، در مراحل اولیه بیماری یگاوها 2

اوها تا گته از ن دسمایکوباكتریومهای زنده را از طریق موكوس بینی و نای دفع كنند و ای

  می دهند.شش هفته بعد از آلودگی به تست توبركولین واكنش مثبت نشان ن

فتن ین رباز  مرحلهگاوهای مسلول ممکن است قبل و تا شش هفته پس از زایش وارد  3

 حساسیت شوند و به تست توبركولین واكنش مثبت نشان ندهند.

یر غكولین توبر تزریق توبركولین نسبت به تزریطات بعدی برخی از گاوهای آلوده پس از 4

 دهند. حساس شده و واكنش نشان نمی

لین وبركوت)آنرژی( به تست  ممکن است گاوهای پیر آلوده به علت پدیده بی پاسخی 5

 .واكنش نشان ندهند

تشخیص سل گاوی: در تست منفرد و تست مطایسه ای در واكنشهای مثبت كاذب در  -11-2
 های مثبت كاذب دیده شوند: موارد زیر ممکن است واكنش

نوع آلرژن
تست  ستنوع ت                              

 منفرد
تست مطایسه 

 ای

 دارد دارد (میکروب سل انسانی)مایکوباكتریوم توبركولوزیس

 داردن دارد مرغی(میکروب سل ) مایکوباكتریوم آویوم

 داردن دارد (بیماری یونمیکروب )مایکو باكتریوم پاراتوبركولوزیس

 داردن دارد واكسیناسیون یون

 / دارد داردن دارد (... پوستی وروب سل میک) مایکوباكتریومهای غیر بیماریزا

 ؟ دارد نوكاردیا فارسی نیکوس

 



د، اده باشدشان هنگامیکه دام نسبت به تزریق هریک از انواع توبركولین واكنش مثبت ن -12-2

ر کات زیبه ن پوست محل تزریق متورم، گرم و دردناک خواهد شد. عالوه بر موارد فوق توجه

 ضروریست : 

 شود.ده و با حركت دادن پوست روی بدن جابجا میتورم داخل پوست بو -1-12-2

 شکل تورم معموالً پهن و یکنواخت است. نوک تیز نیست. -2-12-2

 كند.ییدا مدر اكثر موارد موی بدن دام در محل تورم تا حدودی حالت ایستاده پ -3-12-2

 ممکن است محل تزریق درناژ داشته باشد. -4-12-2

 ر طبیعییط غیهر گونه شرا تا لمس شودو  قرار گرفته محل تزریق به دقت مورد بررسی -13-2

  مورد توجه قرار گیرد.

 

 تشخیص گاو مسلول (3
 انجام مچنینهتزریق توبركولین، خواندن نتیجه آن بر اساس دستورالعمل سازمان و   -1-3

ه و زش دیدک آموسایر آزمایش های مربوطه به تشخیص بیماری باید منحصراً به وسیله دامپزش

 مورد تائید سازمان انجام شود. 

 س از طیید پتواند در مواقع ضروری از دامپزشکان بخش خصوصی مورد تائ: سازمان میتبصره

 دوره آموزش الزم در قالب قرارداد برای انجام آزمایش سل استفاده نماید.

ركولین توبكه  دشوسل باید توسط دكتر دامپزشکی انجام  نتیجه آزمایشعملیات قرائت   -2-3
 قرائت ملیاتعریق توبركولین توسط یک دامپزشک و . به عبارت دیگر تزرا تزریق كرده است

 تست توسط دامپزشک دیگر فاقد ارزش فنی و قانونی است.

ر دزمایش دید آیک نوبت آزمایش مثبت، برای اعزام گاو به كشتارگاه كافی است و تج  -3-3

 مورد این گونه گاوها مجاز نیست. 

 دو ماه)عدی م آزمایش بگاوی كه در آزمایش مشکوک تشخیص داده شود، باید تا انجا  -4-3

 شود. گهداریای ن بعد( به منظور تعیین وضعیت آن، جدا از سایر گاوهای گله در محل جداگانه

ل مسلو چنانچه گاوی در دو آزمایش متوالی مشکوک تشخیص داده شود به عنوان  -5-3

 )راكتور( تلطی می گردد.
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دام  200بیش از سه مورد در در واحدهایی كه میزان آلودگی درون گله ای : 1تبصره          
بهداشتی بدلیل احتمال  -باشد با توجه به عدم امکان اعمال معیارهای قرنطینه ایآزمایش شده 

خطر باال در گسترش و آلودگی سایر دام های حساس واحد، توصیه می شود، دام های مشکوک 
 شوند. نیز همراه با دام های مثبت جهت كشتار به كشتارگاه اعزام

شکوک مورتی كه در یک نوبت آزمایش فطط یک یا چند راس دام به عنوان در ص  -6-3

وهای لیه گاکوک كتشخیص داده شوند، در نوبت بعدی آزمایش باید به همراه گاو یا گاوهای مش

 شوند.موجود در گاوداری نیز آزمایش 

ر هزمایش ود، آشتا زمانی كه موارد مثبت و یا مشکوک در یک گاوداری آلوده مشاهده   -7-3

ه ثبت به ویژای ) دو ماه یکبار تکرار خواهد شد و در صورت اجرای ضوابط بهداشتی و قرنطینه

ام( و دهای موجود و اطمینان از عدم خرید و فروش غیر مجاز دقیق شماره و مشخصات دام

ه در ی آلوداودارهمچنین عدم آلودگی در گاوداری های همجوار، در صورتی كه نتیجه آزمایش گ

ده و رفته شگر نظر دآزمایش متوالی دو ماهه منفی باشد گاوداری فوق عاری از بیماری دو نوبت 

 آزمایش بعدی به فاصله شش ماه بعد انجام خواهد گرفت.

شخصات مره و درصورت اجرای ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای )به ویژه ثبت دقیق شما  -8-3

های یگاودار م( و عدم آلودگی درطمینان از عدم خرید و فروش غیر مجاز داهای موجود و ادام

 شد،نفی بااهه ممجاور در صورتیکه نتیجه آزمایش گاوداری در دو نوبت آزمایش متوالی شش م

 آزمایش بعدی به فاصله یک سال بعد انجام خواهد گرفت.

ل مسلو مشخصات ظاهری و شماره بدن و شماره گوش گاوی كه در آزمایش بعنوان  -9-3

شود، یشخص مشود و یا با هر نوع عالمت دیگری كه الزم باشد م)راكتور( تشخیص داده می

زئیات و جتمام  شد بابطوریکه شناسایی آن از سایر گاوها با اطمینان زیاد و به سادگی عملی با

و  شود، كنترلیدقیق در برگه گزارش ثبت شده تا هنگامی كه این دام به كشتارگاه اعزام م

 تطبیق دقیق مشخصات ممکن باشد.

های حاصل از برنامه كنترلی سل گاوی در كشور در صورتیکه : با توجه به یافته1وصیهت -10-3

های آزمایش شده به عنوان درصد از دام 1در یک گاوداری صنعتی در یک نوبت آزمایش بیش از 



های راكتور شود، با موافطت دامدار، همراه دامشوند، توصیه میتعدادی گاو راكتور مثبت شناخته 

 های مشکوک هم به كشتارگاه اعزام شوند.داممثبت، 

ام دادی دشد و تع: در صورتیکه در یک واحد، دام راكتور مثبت وجود نداشته با2توصیه  -11-3

ام دیستی زمشکوک شناسایی شوند، در صورت عدم امکان جداسازی و اعمال مطررات امنیت 

ارگاه مشکوک به كشتشود با موافطت دامدار در اسرع وقت دامهای های مشکوک، توصیه می

 اعزام شوند. 

: در صورتی كه میزان شیوع تجمعی در دام های تست شده بیش از ده درصد 3توصیه  -12-3

باشد به دامدار توصیه اكید شود كه تمام دام های گله را حذف كرده و پس از جمع آوری و 

ت شش آوری باقیمانده خوراک دام موجود در دامداری حداقل به مدعمل آوری كود و جمع

 ماه از ورود و فعالیت پرورش دام در آن واحد دامداری خودداری كند. 

  اقدامات كنترلی

 اعزام گاو مسلول به كشتارگاه (1
شده  های گله جداگاو مسلول )راكتور مثبت( پس از تشخیص باید بالفاصله از سایر دام  -1-1

گاوداری  ر داخلزا د مجو تا زمان اعزام به كشتارگاه تحت نظارت اكیپ ریشه كنی در محل كامالً 

 شود، نگهداری شود.یا محل دیگری كه تعیین می

یط و شرا یماریزمان فرستادن گاو مسلول )راكتور( به كشتارگاه با توجه به وضعیت ب -2-1

ر ه منظوبردد گ)توصیه می محل نگهداری گاو از طرف مامورین اكیپ ریشه كنی تعیین می شود.

در  ردند(عزام گارگاه ، دامهای راكتور در اسرع وقت به كشتامدیریت بهینه دامداری و بیماری سل

یست روز ، از بده اوهر صورت این مدت نباید از تاریخ تشخیص و اطالع به صاحب دام و یا نماین

 تجاوز كند.

عیین و تیش سل آزما تاریخ اعزام گاو مسلول )راكتور( به كشتارگاه در برگه اعالم نتایج -3-1

ز دریافت داری ال گاواری یا نماینده او تحویل داده می شود. اگر مسئوبرگه فوق به مسئول گاود

 ورودی ه دربببرگه فوق خودداری كند، اطالعیه مزبور به وسیله مامورین اكیپ ریشه كنی 

عالم نزله ابه م گاوداری الصاق خواهد شد. در این صورت الصاق برگه به درب ورودی گاوداری

 های بهداشتی مندرج درآن خواهد بود.ها و توصیهملكتبی نتیجه ازمایش و دستورالع
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آن به  همراه یز بهنهنگام اعزام گاو مسلول )راكتور( به كشتارگاه، كارت مشخصات گاو    -4-1

 .شودكشتارگاه فرستاده می

د د تائیه مورك منططه ریشه كنیهای گاو مسلول )راكتور مثبت( در یکی از كشتارگاه  -5-1

حد ریشه نده وانمای ور روزانه تحت نظارت بازرس بهداشتی كشتارگاه سازمان باشد در پایان كشتا

 شود.كنی كشتار می

زام اه اعكشتارگاه موظف است در همان روزی كه گاو مسلول )راكتور( به كشتارگ -6-1

 شود، نسبت به كشتار آن اقدام كند. می

 وگاو  ركشتا بازرس بهداشتی كشتارگاه موظف است براساس دستورالعمل سازمان پس از -7-1

نموده و به  امضاء وواهی نمونه برداری از الشه گاو مسلول )راكتور( مراتب را ذیل اوراق مربوطه گ

 رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تحویل دهد.

 امپزشکدا به رئیس اداره دامپزشکی شهرستان، باید نتیجه بازرسی بهداشتی الشه ر  -8-1

دن شز پاک اال پس درج و حداقل تا مدت دو سگروه عملیانی مربوط اعالم و در سوابق دامداری 

 آن واحد دامداری نگهداری كند.

زرسی مل بابا دستورالع مطابقدر مورد نحوه كشتار و مصرف الشه دامهای راكتور   -9-1

مواد  ومومی عدفتر نظارت بر بهداشت  های مبتال به سل و بروسلوزبهداشتی الشه های دام

 ، اقدام خواهد شد.غذایی

 

 داري از گاوهاي راكتور سلینمونه بر (2

ازی به های راكتور مثبت كشتار شده، نیدر صورت مشاهده ضایعات سلی در الشه دام  -1-2
گاوهای راكتور  درصد الشه 30بیش از در نمونه برداری و آزمایشات تکمیلی نیست. ولی اگر 

ها و نداماز ا ستااند، هیچگونه ضایعات سلی مشاهده نشود، الزم كه به كشتارگاه اعزام شده سلی،
 مشکوک به ضایعات سل و عطده های لنفاوی نمونه برداری شود.   هایبافت

 



ند، در صورتی رأس دام واجد شرایط سل گاوی دار 100های صنعتی كه بیش از در دامداری -2-2

های آزمایش شده به عنوان دام مسلول یا مشکوک درصد دام 5كه در یک نوبت آزمایش بیش از 

د این ابر مفاهای راكتور مثبت یا مشکوک اعزامی به كشتارگاه، برباید از دام شناخته شوند،

 دستورالعمل نمونه برداری شده و به آزمایشگاه ارسال شود. 

 

 : رتند ازعبا عطده های لنفاوی كه برای تشخیص سل باید از آنها نمونه برداشته شوند -3-2

دو طرف عطب حلق در محل اتصال  كه در 1عطده لنفاوی عطب حلطی داخلی ناحیه سر -2-3-1
 های سر قرار داشته و عطده نسبتا درشتی است.استخوان هیپوئید به استخوان

ها و چسبیده به مری كه در بافت مدیاستینال بین ریه  2عطده های لنفاوی مدیاستینال -2-3-2

 اند.قرار گرفته

كه به اندازه یک كف  دوطرف بدن  3عطده های لنفاوی پیش كتفی یا گردنی سطحی -2-3-3

 اند.دست در جلوی مفصل شانه قرار گرفته

 اند.های مدخل لگن قرار گرفتهكه در بین چربی 4عطده های لنفاوی ایلیاک -2-3-4

دو طرف بدن كه در فضای پس زانو در مركز عضالت دو سر  5عطده لنفاوی پس زانویی -2-3-5

 های چربی قرار دارند. در بین توده 6ی مفصلران، عضله نیم غشایی و نیم وتری بالفاصله باال

دو طرف بدن كه در سطح خارجی الشه در بین توده چربی  7رانیعطده لنفاوی كشاله -2-3-6

 گیرند.قرار می

اند و هار گرفتنجیری در ناحیه مزانتر قرعطده لنفاوی مزانتریک )روده ای( كه بصورت ز -2-3-7

 بطور تصادفی نمونه برداری شود.الزم است حداقل پنج عطده لنفاوی 

 1یعطده لنفاوی فوق پستان -2-3-8 

                                                           

RREETTRROOPPHHAARRYYNNGGEEAALL11    

MMEEDDIIAASSTTIINNAALL22    

PPRREESSCCAAPPUULLAARR33    

IILLIIAACC44    

PPOOPPLLIITTEEAALL   55    

SSTTIIFFLLEE  66    

PPRREECCRRUURRAALL  77    



46 

 

 

 :  به آزمايشگاهارسال نمونه ها  -3

 اسب قراركتور سلی در داخل یک ظرف منااس گاو رهای برداشت شده از یک ركلیه نمونه  -1-3

ی، نه مرضال نموا ارسهای سازمان دامپزشکی كشور در رابطه بداده شده و با توجه به دستورالعمل

 .شودل میبیماریهای دامی ارسا ریتبهداشت و مدیدفتر های مورد تأیید یکی از آزمایشگاهبه 

 لعاتمطا های درگیر درچون نتایج حاصل شده از كشت و تعیین نوع مایکوباكتریوم  -2-3

كه یک  زم استت. الاپیدمیولوژیک مربوط به مبارزه با بیماری، مورد استفاده قرار خواهد گرف

 داشت وتر بهتیجه آزمایش برای اداره كل دامپزشکی استان و یک نسخه برای دفنسخه از ن

 های سازمان ارسال شود.مدیریت بیماری

  صدور برگه اعالم نتايج آزمايش سل  -4

م رگه اعالن، بشوند، در صورت منفی بوددر گاوداریهایی كه برای اولین بار تست سل می -1-4
 شود.ار سه ماه به گاوداری داده مینتایج و اخطارهای قانونی با مدت اعتب

كولین ست توبرتایج تا زمانیکه در گاوداری آلوده )دارای موارد رآكتور یا مشکوک سلی( نت -2-4
هایی اریست گاوداماه یکبار تکرار خواهد شد. بدیهی  دود، عملیات تست و كشتار هر شومنفی 

و  هنشدپاک تلطی  باشند،ماه می دور كه دارای برگه اعالم نتایج و اخطارهای قانونی با مدت اعتبا
 ی استل گاوبرگه صادره صرفاً بیانگر تحت پوشش بودن گاوداری فوق در برنامه كنترل س

 ر گرفتنر نظدر صورت رعایت كامل ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای توسط دامدار و با د -3-4
ا تاریخ تایج بنالم اع هایی كه دارای برگههای مجاور، در گاوداریوضعیت آلودگی سل در گاوداری

خیر مایش ایجه آزماهه باشند آزمایش مجدد پس از شش ماه بعمل آمده و چنانچه نت اعتبار شش
 شود.ه میای كه مدت اعتبار آن یکسال است به گاوداری فوق دادنیز منفی باشد، برگه
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ه كلیه انیکزم باشند تاهایی كه دارای برگه اعالم نتایج با اعتبار یکساله میدر گاوداری -4-4
ام انجوبت است، آزمایش سل حداقل هر سال یک ن كنی پاک از بیماری اعالم نشدهمنططه ریشه
رگه بمدار، سط دادرصورت منفی بودن و رعایت كامل ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای تو می شود.

 شود.اعالم نتایج با اعتبار یکسال به گاوداری فوق داده می

 
ه نفی بودمنها آنج سال گذشته نتایج پایش فعال و كشتارگاهی گاوداری هایی كه در طی پ -5-4

ازرسی ت و باست، هر دو سال یکبار به روش موازی )مطایسه گردنی و گامااینترفرون( تس
بع شرایط احد تاوم از تشدیدی كشتارگاهی در مورد آنها اعمال خواهد شد. هر نوع ورود و خروج دا

اهنگی ع و هماطال جایی، حذف و اضافه دامها بایستی باامنیت زیستی خاص بوده و هر گونه جاب
 قبلی ادارات كل دامپزشکی استانها صورت پذیرد.

واحد هایی كه در طی سه سال گذشته در سیستم پایش فعال و یا كشتارگاهی موردی از  -6-4
با تست غربالگری برجستگی دم 1سل گاوی در آنها ثبت نشده است هر سال یکبار بصورت سریال

 تکمیلی مطایسه ای گردنی تست خواهند شد.و تست 

یسه ای گردنی راس به روش موازی )تست مطا 500در گاوداریهای با تراكم باالتر از  - -7-4
 95ده با فی ساتمام دام های واجد شرایط بصورت اجباری و همزمان بصورت نمونه گیری تصاد

ار( ی دامدز سوازینه آن درصد ضریب اطمینان تست گاما اینترفرون بصورت اختیاری و تأمین ه
 مجاز است.

نمودن  از امضا .شودسپس امضاء  و درجخوانا  كامل و بطور اطالعات مورد نظر در برگه ها -8-4
 ریجداً خوددا ،شودمیبر روی نام و نام خانوادگی كه موجب مخدوش شدن و عدم تشخیص 

 .شود

a.  نسخه  در دو انونیقخطارهای و قرائت حتماً برگه اعالم نتایج و ا آزمایشپس از پایان عملیات
 د.دگرویل ان تحتنظیم و یک نسخه از آن به دامدار و نسخه دیگر به شبکه دامپزشکی شهرست

b. رهیز پگاوی  كنی سلها و آیین نامه ریشهاز هرگونه اعمال نظر خارج از چهار چوب دستورالعمل
 د.شو
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 رهادااقدام بهداشتی درگله هاي واجد دام مسلول يا مشکوک )توسط  -5

 دامپزشکی شهرستان(

 مطالعه همه جانبه افزایش غیر قابل انتظار سل گاوی در گله و منططه   -1-5
 توریزه پاس بررسی میزان شیر تحویلی به مراكز جمع آوری شیر یا كارخانه های شیر  -2-5
 یش ه زااطالعات مربوط به سن، جنس، وضعیت فیزیولوژیکی دام های راكتور، سابط -3-5
 سلولو م ضعیت فیزیولوژیکی، سابطه زایش دام های مشکوکثبت اطالعات سن، جنس، و -4-5
 حذف گاوداری از لیست واحد های عاری از بیماری مربوط  -5-5
زیستی  منیتاآزمایش واحد بر اساس برنامه غربالگری در زمانی كه واحد در محدودیت  -6-5

 قرار دارد. 
حب یا ه صابهای ورود و خروج دام و فرآورده های دارای مخاطره اعالم كتبی محدویت -7-5

 متصدی دامداری 

 زشک گروههای موجود در گله، با نظارت دامپجداسازی دام های مثبت یا مشکوک از سایر دام

 عملیاتی، بالفاصله پس از مشخص شدن نتیجه آزمایش

بط تعیین شده در این مطابق ضواهای راكتور مثبت كشتار دامهماهنگی برای  -8-5

 دستورالعمل

ه شود، ص دادمتوالی توبركولین بعنوان مشکوک تشخی مایشآزدر دو نوبت  هایی كهگاو -9-5
 و باید به كشتارگاه اعزام شود. شدهتلطی مثبت به عنوان رآكتور 

 اعمال ضوابط قرنطینه و امنیت زیستی در واحد دامداری از جمله:   -10-5

 ه مناسبمواد ضدعفونی كنندها، جایگاه ها و لوازم با ضد عفونی بهار بنداجرای  -5-10-1

 هاندن آنها در فواصل زمانی كوتاجمع آوری كود و فضوالت و سوزنظارت بر  -5-10-2

در محل تمام درهای ورودی حوضچه ضد عفونی زی و یا بهسااحداث نظارت بر  -5-10-3

 دامداری

 وضعیت نرده های تست سل در بهاربندها احداث یا تصحیحنظارت بر  -5-10-4



روه گبا نظارت دامپزشک  و با كاهش تولید شیرغر حذف گاوهای پیر، وازد، ال -5-10-5

 عملیاتی 

 ازدر صورت نی تطرار بهاربندها و جایگاه های دامتصحیح وضعیت اسنظارت بر  -5-10-6

ن زماتا  واوها در بین بهاربندهای مختلف تا حد امکان گنطل و انتطال  كردنمحدود -5-10-7

 مجددآزمایش 

و  ت منططههداشاز طریق مراكز ب هارتبط با دامسل كلیه كارگران و افراد م آزمایش  -11-5

 سالمتی از نظر بیماری سلبر گواهی معت گرفتن 

 ضروري در هنگام عملیات تست توبركولین اقدامات -6

عضاء وسط اتبه منظور رعایت اصول امنیت زیستی، پوشیدن لباس كار و چکمه مناسب  -1-6
باس لتهیه  ی صنعتیورد گاوداری هاضروری است. در مقبل از ورود به گاوداری گروه عملیاتی، 

 خوداری اكیداً ر واحد هااستفاده شده در سایچکمه  و لباس كاربر عهده دامدار بوده و از پوشیدن 
 شود.

ر د...(  ولوازم كار )از قبیل سرنگ،كولیس، توبركولین سالمت و عملکرد صحیح   -2-6
از  ت، قبلظف اسعملیاتی موافزایش دقت نتایج حاصل از تست بسیار مهم اند. دامپزشک گروه 

یر را وارد زمله مهای مورد نیاز از جعزیمت به محل دامداری لوازم، تجهیزات، اوراق و فرم
 مطمئن شود. آنهاو كامل بودن سالمت نموده و از كنترل 

 واجد شرایط تست ثبت مشخصات انفرادی گاوهایفرم  -6-2-1
 مخصوص دامدار( ه ووص ادار)مخصدام های راكتور كارت مشخصات -6-2-2
 نونیاخطارهای قا برگه اعالم نتایج و -6-2-3

زارش بت و گثها  و فرم اطالعات مورد نظر را در برگه ها دامپزشک گروه عملیاتی باید  -3-6
ز ا اید.مضاء نمسپس ا ده وكرخوانا پر بطوركامل وعملکرد و همچنین اخطارهای بهداشتی را 

شخیص تعدم  وفرم ها گی خود كه موجب مخدوش شدن نمودن بر روی نام و نام خانواد ءامضا
 شود.آن گردد، خودداری 

برگه اعالم نتایج و اخطارهای قانونی در دو ، و قرائت آزمایشپس از پایان عملیات   -4-6
به دامدار و نسخه دیگر به شبکه دامپزشکی شهرستان تحویل  نسخه تنظیم و یک نسخه از آن
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رگه اخطار های قانونی را دریافت می كند باید محل تعیین دامدار و یا نماینده وی كه ب .گردد
 شده را امضاء نماید.

 

و نحوه پرداخت غرامت به  سلیاقدامات قانونی در خصوص حذف دام  -7

 دامداران

 27/06/1398یخ از تااربیمه دام ها در برابر حوادث و بیمااری هاا  با توجه به اجباری شدنا 1ا7
 واهد شاد دوق بیمه محصوالت كشاورزی و دامی پرداخت خوهرگونه غرامت به دامدار توسط صن

 . دامپزشکی ملزم به رعایت دستورالعمل بیمه اجباری می باشد
ننمایاد  گاه اعازامرا در وقت مطرر طبق این شیوه نامه به كشاتار مسلولا چنانچه دامدار، دام 2ا7

ار ز سرایت و انتشجلوگیری ا آئین نامه مبارزه با بیماری های دامی و " 12سازمان بر اساس ماده 
شتارگاه را به ك سلیبا موافطت وزارت جهاد كشاورزی و هماهنگی با نیروی انتظامی، دام  "آن ها 
، دامدار متخلف ( قانون سازمان6و كشتار خواهد نمود و در صورت تکرار تخلف وفق ماده ) منتطل

 تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. 

تحت  ند، توسط سازمانی كه موارد ذیل را رعایت ننمایقانون سازمان، دامداران( 6ا برابر ماده )3ا7
 . گرفتد نپیگرد قانونی قرار خواه

ی و بهداشات ا صاحب دامداری یا نماینده او موظف است در مورد ضوابط قرنطینه ای و شارایط1

ه ماداری كامدیریت گاوداری دستورات دامپزشکی را رعایت و نسبت به رفع معایاب و ناواقص دا
زشکی رف دامپطمانع از اجرای اصول امنیت زیستی در دامداری می گردد، در مدت تعیین شده از 

 اقدام نماید. 

دون اخاذ بابه محال داماداری  جدید مجاز به وارد نمودن دام سلعاری از صاحب گاوداری ا  2

 مجوز از دامپزشکی نمی باشد. 

جاوز از ماماداری باه محلای دیگار، بادون اخاذ از محال د سلیا  هر گونه نطل و انتطال دام 3

 ممنوع است. دامپزشکی 

دی و وبت بعمایش ن( تا زمان آزسلدارای موارد مثبت یا مشکوک به ا  صاحب گاوداری آلوده )4

م روج دایا خ و، تحت هی  شرایطی مجاز به ورود دام جدید ن شدن وضعیت سالمت گاوداریروش
 از محل دامداری خود نمی باشد.



        موزش و ترويجآ

  اماه،كسب موفطیت دستگاههای بهداشتی در گرو آموزش گروههای مختلف شاامل مجریاان برن
شایوه  اسب تارینافراد در معرض بیماری می باشد. در طول اجرای برنامه باید از من ذی نفعان و

آموزشی  ایگردهمایهو  ای رادیوئیه برنامهكالس های ترویجی، ترویج از جمله  های آموزش و
 ذینفعان و همچنین مجریان برنامه استفاده نمود. ،برای افراد در معرض
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اريه  
  های مراقبت و مبارزه با هاریبرنامه

. این ستنسانی ااهدف نهایی تعیین شده در برنامه مبارزه با هاری، حذف و یا كاهش موارد هاری 
ه ات وحش بابیماری در جمعیت دامی و حیمهم جز از طریق كاهش و در نهایت قطع موارد بروز 

 دست نخواهد آمد. 
 

 تشخیص

مود. قدام نکوک ابمنظور تایید تشخیص بیماری می بایست نسبت به نمونه برداری از حیوان مش
ه ی نمونیت هابه منظور تسهیل در نمونه برداری و ارسال آن به مراكز تشخیصی مربوطه، ك

 ت. دامپزشکی استانها قرارداده شده اس برداری طراحی و در اختیار ادارات كل
آن  كه در ر استهر بسته كیت نمونه برداری واجد یک پاكت پستی حباب دار ضدآب و ضربه پذی
پی  دار  با در ستیکیپاكت پالستیکی زیپ دار واجد یک فطره نی پالستیکی نوک تیز، استوانه پال

ر كور، دول مذساندن خطر نشت محلحاوی محلول ویژه نگهدارنده نمونه كه برای به حداقل ر
 میان توده ای از پنبه قرار داده شده است. 

بمنظور نمونه برداری ابتدا كانال نخاعی را از ناحیه اتصال سر به گردن باز نموده، نوک تیز نی را 
و پس از چندین بار نفوذ نی در بافت مغزی، پس از  به درون كانال به سمت مغز هدایت نموده

انتهایی نی ) بمنظور عدم تخلیه بافت موجود در نی (، آن را از كانال بیرون كشیده  گرفتن قسمت
سانتی متری بصورت مستطیم در استوانه  3و قسمت نفوذ داده شده را با یک تا سه برش حداكثر 

حاوی محلول قرار داده و درب آن را محکم بسته و در توده پنبه بطور مناسب قرار داده می شود. 
یادآوری است تمامی ابزار مورد استفاده همانند قیچی و یا وسایل برنده بالفاصله می  الزم به



بایست ضدعفونی و سایر ادوات غیر قابل استفاده همانند نی و ... در محل بطریق بهداشتی ممکن 
 امحاء گردد. 

 ست.دقت و حصول اطمینان از وجود نمونه اخذ شده در ظرف حاوی محلول الزامی ا
 فاده و نمونه برداری بصورت مصور در هر بسته ارائه گردیده است. طرز است

یص كز تشخز مراپس از اخذ نمونه و درج اطالعات الزم می بایست بسته مربوطه را به یکی ا
مان ارسال زری تا بردا هاری مورد تایید سازمان دامپزشکی ارسال نمود. ارسال كیت از زمان نمونه

اعت س 48ز حداقل زمان ممکن و در شرایط خاص نباید بیش انمونه به مراكز تشخیصی در 
پزشکی ره دامم ادابطول بیانجامد. مسئولیت صحت نمونه برداری و ارسال نمونه با مسئول محتر

 خواهد بود.
ایی یا نه ول( واپاسخ ارائه شده از سوی مراكز تشخیصی ممکن است به صورت مطدماتی )مرحله 

ت زمایشاآتیجه انچه اعالم مركز مربوطه دال بر مثبت بودن ن)مرحله دوم( اعالم گردد. چن
 سبت بهیست نمطدماتی مبنی بر تایید تشخیص هاری بود، اداره كل دامپزشکی استان می با
اتی، ه مطدممرحل تشدید فعالیت بهداشتی قرنطینه ای اقدام نماید. در صورت منفی اعالم شدن

داوم مونه تودن نبنهایی مبنی بر مثبت یا منفی  اقدامات بهداشتی قرنطینه ای تا حصول پاسخ
 خواهد یافت )حدود یک ماه(.

 :  نکته مهم 

نه واكسی واكسینه بودن افراد نمونه بردار، علیه هاري ضروري بوده و تنها افراد "

 "شده علیه هاري مجاز به اخذ نمونه از حیوان مشکوک به هاري می باشند

   اقدامات کنترلی

 اصل استور است:   چهارهاری بر  اقدامات كنترل 

 آموزش ، اطالع رسانی و ارتطاء سطح آگاهی  .1

 كنترل هاری در حیات وحش .2

 كنترل جمعیت حیوانات گوشتخوار بدون مالک به ویژه سگ .3

 ارانگوشتخوبا تاكید بر اهلی دام های كنترل و پیشگیری از بیماری در جمعیت  .4
بر اساس اقدامات فوق الذكر مشترک و الزامی بوده، به غیر از مورد اول اشاره شده كه در تمامی 

به ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت كشور )سازمان  3و  2 قوانین موجود متولی موارد
باشد. سازمان دامپزشکی كشور می 4شهرداری ها با همکاری نیروی انتظامی( بوده و متولی بند 
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، 3و  2ی در راستای كنترل بیماری در موارد شایان ذكر است نحوه همکاری سازمان دامپزشک
 صرفاً همکاری فنی می باشد.

 

 كنترل و پیشگیري از بیماري در جمعیت دام هاي اهلی

 (سگ هاي صاحبداربا تاكید بر گوشتخواران )
 

 پوشش واكسیناسیون در جمعیت سگ هاي گله و نگهبان:   -1

اسایون نسابت باه واكسین دكوبی، بایاه مایهكلیه اكیپ های مایه كوب هم زمان با انجام هر گون
 ه هار ساگجمعیت سگ های صاحبدار واحد اپیدمیولوژیک مربوطه اقدام نمایند به گوناه ای كا

 صاحبدار طی یک سال، یک بار مورد واكسیناسیون قرار گیرد.
 

 كانون هاي هاري در مقطع زمانی بروز بیماري:   -2

زمان  نكمتری در دکی كه هاری در آن بروز نموده بایجمعیت سگ های صاحبدار واحد اپیدمیولوژی
ری( تحات وز بیمااساعت پس از بر 48ممکن )در صورتی كه موانع طبیعی موجود نباشد حداكثر 

دور تای المطاحبه گونه ای باشد كاه  دقرار گیرند. پوشش واكسیناسیون بای ،پوشش واكسیناسیون
سیناسایون دهای اپیدمیولوژیک مورد واكدرصد جمعیت سگ های صاحبدار این دسته از واح 100

 قرار گیرند. 
  عام از در معرض گزش حیوانات وحشای ا چنانچه موجود در كانون هاری، جمعیت تک سمیان

سداعت  48ثر در صورتی كه موانع طبیعی موجود نباشد حدداك)روباه، گرگ و ... می باشند ضرورت دارد 

های صااحبدار، ماان باا واكسیناسایون ساگبا یک دز واكسان هااری همز ( پس از بروز بیماري
 . واكسینه شوند

 

 واحد هاي اپیدمیولوژيك اطراف كانون بروز هاري:   - 3



افزایش سطح پوشاش واكسیناسایون در واحاد هاای  دپس از اتمام واكسیناسیون كانون بروز، بای
واحاد هاای بدین صورت كه كانون به عنوان مركاز و )نظر داشت  دراطراف آن را اپیدمیولوژیک 

 . (پوشش واكسیناسیون قرار خواهند گرفت كانون، تحتاطراف در محدوده شعاع 
تا  3ز ا، وان گزندهو حیدرگیر با بیماری منططه توان اجرایی اداره دامپزشکی بسته به  كانونشعاع 
 كیلومتر متغیر خواهد بود. 30

 و در منااطق  كیلاومتر 30ع با هاری وحشی و حیوان گزنده ای همانند گرگ تا شعا مناطق درگیر
در كانون های  كیلومتر، شعاع پوشش واكسیناسیون 3درگیر با حیات وحش از نوع شغال و روباه 

 دولتای كارشاناسناشی از گزش سگ صاحبدار، سگ ولگرد و یا عامل ناشناخته، بسته باه نظر
 .شودمیكیلومتر تعیین  30تا  3بین ( دكتر دامپزشکمرتبط )

 یولوژيك درگیر با بیماري در سال هاي قبل:  واحدهاي اپیدم -4

 ، كاانوندر صورت تکمیل پوشش واكسیناسیون در كانون و واحدهای اپیادمیولوژیک اطاراف آن
 ارهدوبابلای پس ازگذشت یک سال از زمان بروز هاری و واكسیناسیون ق دهای سال قبل نیز بای

 مورد واكسیناسیون قرار گیرند.
 

 شخیص دكتر دامپزشك منطقه:  به ت اعالم شده مناطق -5

  مانند:خواهد شد هاری بیماری بروز ساز زمینه  ،تغییراتو  اتاقدام اعمال برخی
ر یاغیسطح، ت اعالم منططه حفاظت شده و یا قرق و در نتیجه افزایش تراكم حیات وحش در واحد

دخیل در نططه )م زیست در سیستم جمع آوری و امحاء زباله، مشاهده حیوانات غیر متعارف با بوم
 ساگ هاای جمعیات د. . . در اینگونه موارد به تشخیص كارشناس مربوطاه بایا انتطال هاری( و

رار اسایون قاصاحبدار واحد های اپیدمیولوژیک و یا اطراف مناطق ذكر شده مورد پوشاش واكسین
 گیرند. 

 نحوه برخورد با حیوان هارگزيده و گله درگیر با هارگزيدگی -6

  معدوم نمودن این ، گوشتخواران غیر واكسینه ات هارگزیده و خصوصاًیوانحدر برخورد با

در  واكسیناسایون متعاقاب گازشچنانچه  و اولویت قرار گیرد در ات استحیواندسته از 
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آنها همراه باا نظاارت هاای  و قرنطینه سازیجدامورد این دسته از حیوانات انجام شود، 

 . الزم است صورت پذیرد مستمر

  یا  و احب دامصدر حضور  با اطالع و الزم است، عالیم هاری در دام اهدهمشدر صورت

انجام عات و اطال ، جمع آورینمونهاخذ پس از و  (Euthanize)دام كشتار ، نماینده وی

 . ودقدام نما بهداشتی بطرقالشه سایر مطررات قانونی و بهداشتی، نسبت به امحاء 

 وانو یا مشکوک به هاری، حی خصنامش حیوانتوسط  دام در صورت گزیده شدن 

 حذف ،شک مسئولت دكتر دامپزرانظ تحترگزیده تلطی شده و ها انگزیده شده به عنو

ر دیماری به بروز بدیهی است در صورت سابط. دشو یا قرنطینه خواهد  )كشتار و یا ذبح(

 د. می باش گزیدههار م  اولویت با حذف دا ،محل

 هاآن ه نمودننسبت به قرنطین دبای ای هارگزیده،دام/دامهعدم امکان حذف  در صورت 

 :   دنموبشرح زیر اقدام 

ن بایش از آواكسن دریافت كرده و از زماان واكسیناسایون اری هعلیه قبالً  اگر الف 

ت كوبی و به مادمایهدام مذكور مجدداً، طول دوره ایمنی حاصل از واكسن نگذشته باشد

 روز در قرنطینه نگهداری شود.  45

 طاول دوره ایمنای حاصال ازو یاا  درصورتی كه واكسان دریافات نکارده باشاد  ب

 . باشدمیماه  6 دام مورد نظر مدت قرنطینه،  گذشته باشداسیون قبلی نیواكس

ری هااعلیاه  آن نسبت به واكسیناسایونالزم است  قبل از خروج دام از قرنطینهماه  : یک1تذكر

 . اقدام نمود

ه و یا جوشاند دام/دامهای هارگزیده، فطط بصورت پاستوریزهمصرف شیر مدت قرنطینه  در: 2تذكر

 شده مجاز می باشد.

صاحبان دام های قرنطینه شده به هی  وجه مجاز به معاوضه یا فاروش ، قرنطینه در مدت :3تذكر



علفزارهاا  و چراگاه هاا، محوطه ها و بهرا از محل قرنطینه خارج  هادام بایدات نبوده و نحیواناین 

 .مجاز اعالم شود دامپزشکیتوسط  هاآنمگر در مواقعی كه خروج ، ببرند

ور با در دام مزب، هدرصورت بروز و مشاهده اولین عالیم دال بر بیماری در دام قرنطینه شد: 4تذكر

 اهد شد. معدوم و پس از نمونه برداری امحاء خو، نظر گرفتن شرایط مناسب زیر نظر شبکه

 ر نباشدكنندگان و تک سمی های اهلی پس از گزش امکان پذیچنانچه قرنطینه نشخوار 

، شته باشدنگهداری این قبیل دام ها برای سالمت مردم خطر دا، و یا با تشخیص شبکه

 گردد :  میبه شرح زیر اقدام 

ارت بر و مصرف الشه آنها طبق دستورالعمل دفتر نظ حالل گوشتهای ذبح دام الف 

  ؛یبهداشت عمومی و مواد غذای

 . اجساد آنهای امحاء بهداشتهای غیر حالل گوشت و دام كشتار ب 

گااز  طارخ، باا احتماال عالیام باالینی ی دارایدرصورتی كه نزدیک شدن به دام مباتال: 1تذكر

دام اقا دام، نمودنبه معدوم  جلب همکاری نیروی انتظامی، نسبتاز طریق  گرفتگی همراه باشد،

 د. گرد

شاده اسات و لوده آر و یا مشکوک به هاری هاحیوانبزاق محل هائی كه با كلیه اشیاء و : 2تذكر

 هااآندامپزشاکی و باتوجاه باه وضاعیت  شابکهتوساط  دبای حیوانپس مانده خوراک  همچنین

  گردد.معدوم  و یا ضدعفونی

ناه زمیزم در مالک و یا مالکان دام های هار و یا مشکوک به هاری ملزم باه همکااری ال: 3تذكر

 می باشند. سازی و گندزایی  معدوم

  :واكسیناسیون متعاقب گزش در علف خواران  -7

خوران، لفمعیت عدر ج در صورت برخورد با موارد هارگزیده و یا احتمال قریب به یطین بروز هاری
زمان نسبت به ، با هماهنگی و تایید سا 6 ضرورت دارد ضمن انجام اقدامات مندرج در بند

  های موجود در گله با یک دز واكسن هاری، اقدام گردد.واكسیناسیون كل دام
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 معدوم سازي دام مبتال به هاري و نحوه پرداخت غرامت به دامداران  -8

 27/06/1398خ از تااریها در برابر حاوادث و بیمااری هاا  با توجه به اجباری شدن بیمه دام 1ا8
 اهد شاد وو دامی پرداخت خوهرگونه غرامت به دامدار توسط صندوق بیمه محصوالت كشاورزی 

 . دامپزشکی ملزم به رعایت دستورالعمل بیمه اجباری می باشد
د سازمان ننمای دوممعرا در وقت مطرر طبق این شیوه نامه  مبتال به هاریچنانچه دامدار، دام  2ا8

 "ها  ت و انتشار آنآئین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرای " 12بر اساس ماده 
صورت  و در دوممعرا  مذكوربا موافطت وزارت جهاد كشاورزی و هماهنگی با نیروی انتظامی، دام 

 ر خواهد گرفت. ( قانون سازمان، دامدار متخلف تحت پیگرد قانونی قرا6تکرار تخلف وفق ماده )

حت تسازمان  ند، توسطی كه موارد ذیل را رعایت ننمای( قانون سازمان، دامداران6برابر ماده ) 3ا 8
 . گرفتد نپیگرد قانونی قرار خواه

اشتی ی و شرایط بهدصاحب دامداری یا نماینده او موظف است در مورد ضوابط قرنطینه ا 8-3-1
ه اماداری كاددستورات دامپزشکی را رعایت و نسبت به رفع معایب و نواقص  دامداریو مدیریت 

زشکی رف دامپطدد، در مدت تعیین شده از مانع از اجرای اصول امنیت زیستی در دامداری می گر
 اقدام نماید. 

شن شدن وضاعیت ( تا زمان روهاریدارای موارد مثبت یا مشکوک به دامداری )صاحب  8-3-2
  می باشد.، مجاز به ورود دام جدید و یا خروج دام از محل دامداری خود ندامداریسالمت 

  آموزش و ترويج -9

  اماه،در گرو آموزش گروههای مختلف شاامل مجریاان برن كسب موفطیت دستگاههای بهداشتی
شایوه  اسب تارینافراد در معرض بیماری می باشد. در طول اجرای برنامه باید از من ذی نفعان و

ای آموزشی گردهمایهو  ای رادیوئیه برنامهكالس های ترویجی، ترویج از جمله  های آموزش و
 یان برنامه استفاده نمود.ذینفعان و همچنین مجر ،برای افراد در معرض

  

  ارزيابی و نظارت -10

هاای هااری وننظارت مستمر بر فعالیت های پیشگیرانه از جمله واكسیناسیون و بازدیاد كان
  .الزم است همواره انجام و در سیستم ثبت گزارشات بیماریهای دامی ثبت گردد



 مشمشه

 مراقبت و مبارزه با مشمشهبرنامه 
 

 :  در كشور مشمشه سیاست مبارزه با

 از مباتال(ر و رآكتاو)اعام از ای مشمشه  سمیانتک ییاساس مبارزه با این بیماری بر شناسا
اری باشد كه بر اساس توان اجرایای و اعتباطریق اعمال سیستم مراقبت فعال و غیرفعال می

 دد.گرها در سطح واحدهای اپیدمیولوژیک اجرا میدامپزشکی استان سازمان و ادارات كل

 
  :  مراقبت مشمشه كشوري در تك سمی ها سیستم

اس تنوع جمعیت می باشد كه بر اس غیرفعال و فعالاز مراقبت  یبیكتر شکل بهمراقبت  سیستم
 د. بو خواهد لذی شرح بهاستان  32تک سمیان و تمركز یا پراكنش آن در محدوده جغرافیائی 

هاداری ركاری و مراكاز پارورش و نگتک سمیان متمركز هویت دار موجود در واحدهای ساوا -1
 ت مراقباتنگهداری االغ هر ساله دو بار به فاصله شش ماه تحت پوشش عملیاا اسب، پرورش و

مركاز تاک تمدر صورت وجود حتی یک مورد دام رآكتور در واحاد  فعال مشمشه قرار می گیرند.
رارگرفته و قنطینه قر  مطابق این دستورالعمل تحت آن واحدكانون مشمشه تلطی شده و سمی ها،

 د شد.ته خواهاقدامات ویژه ای كه در این دستورالعمل آمده است در آنها به مورد اجرا گذاش
 جنگلای، ،مراكز تفریحای سااحلی پارک ها، تک سمیان غیر متمركز فاقد هویت در روستاها، -2

یرناد. می گقرار مراكز خرید وفروش دام و غیره در برنامه پایش سالی یک بار زیارتی، گردشگری،
 رت گرفتهاز خون صو به روش سیستماتیک درصد این گروه از تک سمی ها نمونه برداری 10از 

تحات  درصد جمعیات تاک سامی هاا 90الباقی  و تحت برنامه مراقبت فعال مشمشه می باشند.
 برنامه مراقبت غیر فعال قرار دارند. 

اران بااغ بارای خاوراک گوشاتخواالغ هایی كه مراكز پرورش االغ و  فطط هاجمعیت االغدر  -3
ت ه مراقبتحت پوشش برنام وحش كشتار می شوند تحت پوشش مراقبت فعال خواهند بود و بطیه

 د.   گیرنمیغیر فعال قرار 
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 : ي در برنامه هاي پايش مشمشهبیمارمشکوک  مورد تعريف

 شامل:  سمیانک ت در زیر بالینی عالیم از یکی حداقل وجود 

 بینی از 1چركی -موكوسی ترشحات -

 غیرطبیعی تنفسی صداهای و آشکار تنفسی هایناراحتی -

 رنگ اییكهرب اتترشحبا  همراهها و جراحات پوستی و مجاری لنفاوی متورم، ندول هاعطده -

 زیرشکم و حركتی صورت، اندام های نواحی در

 یسمسپتی عالیم با همراه سمیانتک از تعدادی ناگهانی مرگ -

 های تشخیصینتایج مشکوک تست -

  جهت تشخیص مشمشه:  استانداردارسالی  هاينمونه

 یترل میلی 1.5 تا1میزان به شفاف جداسازی شده از نمونه خون اخذ شده،  سرم -

 بینی پسوآ -

 جلدی ضایعات ترشحات پسوآ -

 ترشحات واجد لنفاوی هایعطده -

                                                           

11..  MMuuccooppuurruullaanntt  



                                         تشخیص

وجه با ت یکناست، لهر گونه بیماری عفونی با جدا سازی عامل بیماری  ترین راه تشخیصیطعیق
تی كار با بایس، بتالمهای آلوده حیوان از بافت «بورخولدریا مالئی»به مخاطره آمیز بودن جداسازی 

 . انجام شود (BSL3) یستیزایمنی  3های واجد سطح این باكتری در آزمایشگاه

 

اسیون، نیلئمای هاآزمون بهی متک )تک سمی( زنده حیوان در مشمشه صیتشخ معمول طوره ب
( (Western blot و وسترن بالت ((cELISAاالیزای رقابتی (،(CFTثبوت عامل مکمل

مطررات  بكتا 2018ها در ویرایش سال كاربردی هر كدام از روش وباشد كه ارزش تشخیصی می
 (.1ل ذكر شده است )جدو ( مربوط به مشمشه11. 5. 3بهداشت حیوانات خاكزی )فصل 

یکای  بعنوان  %4/99ویژگی  و %8/96حساسیت  با( Western Blottingآزمون وسترن بالت ) 

 هشادتوصایه  CFTی مثبات تاییدی جهت نمونه هاا آزمون مکمل وترین گزینه های از مناسب

  .است
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  اقدامات كنترلی 

 الینی،شکوک بآزمایش موارد م اساس كنترل و مبارزه با بیماری مشمشه تشخیص زود هنگام،
 غربالگری حیوانات به ظاهر سالم و حذف دامهای آلوده می باشد.

 شامل موارد زير است:در سه گروه از تک سمیان اقدامات كنترلی  

 اسب:
یزا تست اال ز دوابصورت موازی موارد مثبت، برای و  CFخونگیری از دام به منظور آزمایش انجام 
دون ماالئین، با درصورت مثبت بودن تست .تایید تست اولیه استفاده می شودبرای  اسیونو مالئین

 د.خواهد شنیاز به دریافت جواب تست االیزا عملیات معدوم سازی اجرا 

 االغ:
یزا تست اال ز دوابصورت موازی موارد مثبت، برای  و CFدام به منظور آزمایش  خونگیری ازانجام 

بادون  ماالئین، درصورت مثبت بودن تست یه استفاده می شود.مالئیناسیون برای تایید تست اولو 
 نیاز به دریافت جواب تست االیزا عملیات معدوم سازی اجرا خواهد شد.

  با توجه به اینکه روش آزمایشCF وت مای برای تشخیص مشمشه در االغ اندكی متفا
ه ارساالی نام یا  سامانه لیمز در "اين نمونه ها از االغ اخذ شده است" باشد ذكر جمله

 و برچسب نمونه ها ضروریست.

 

 قاطر:
 رد.صورت پذی موارد مثبت تست مالئینتایید زا و برای ونگیری ازدام به منظور آزمایش االیخ

 :نکات و تذكرات مهم

درمواردی كه تک سمی عالئم بالینی مشمشه را دارد همزماان باا خاونگیری و ارساال  .1
الئیناسیون هم صورت پذیرد و درصورت مثبت الزم است م ،CFنمونه جهت انجام تست  



یا االیزا عملیات معدوم سازی  CFبودن تست  مالئین، بدون نیاز به دریافت جواب تست 
 اجرا گردد.

فاً در ساال جااری، صاراساب و االغ طای انجام تست موازی االیزا با مالئیناسایون در  .2
قبال از  تااتست االیازا راستای مطالعه جهت مطایسه دو تست مذكور می باشد و نتایج 

ماد نظار  در سرنوشت نهاایی دام برای تفسیرنهایی شدن تجزیه و تحلیل این مطالعه، 
  نمی باشد.

سامی هاای واجاد تکنسبت به خاونگیری از موظف است دامپزشک مسئول مشمشه،  .3
 اره گاذاریشمرا پس از نمونه های خون اخذ شده و  اقدام  )سن بیش از دو ماه( شرایط

 نماید. خصات حیوان به آزمایشگاههای مورد تایید مركز ملی تشخیص ارسالو ثبت مش

افات بالفاصاله بعاد از دری CFدر صورت حصول نتیجه مثبت در آزمون های تشخیصی  .4
تحات مجدداً  مثبت اقدام نموده و این دامها  CFحیواننتایج آزمون نسبت به جدا سازی 

 ،الئیناسایونمدر صورت مثبات باودن نتیجاه گیرند. میقرار  االیزا و مالئیناسیون آزمون
 ول امنیاترآكتور مثبت با رعایت كلیه اصا حیوانمطابق این دستورالعمل معدوم سازی 

 .خواهد شدزیستی انجام 

هفتاه  4 تاا 3هر  CFگله منفی گردد، خونگیری و آزمایش  CFتا زمانی كه نتایج تست  .5
 تکرار خواهد شد.

ام راكتاور ددر واحد اپیدمیولوژیک با سابطه  CFن در صورت حصول نتیجه منفی در آزمو .6
 هفتاه 4تا  3در آخرین تست انجام شده، تکرار نمونه برداری جهت ارسال به آزمایشگاه 

آزماون دوخواهد بود. در صورت نتیجه منفای  خونگیریآخرین پس از اخذ نتیجه منفی 
  .ماه یکبارصورت خواهد گرفت 6، تکرار آزمون های بعدی هر متوالی

گردناد بایاد ضامن می اعزامها هایی كه به منظور تغذیه گوشتخواران به باغ وحشاالغ .7
در مباداء قارار  CFمشکوک به مشمشاه، ماورد آزماون  بالینی نداشتن هیچگونه عالیم

گرفته و پس از اخذ نتیجه منفی به باغ وحش مطصد ارسال گردند. ذبح و مصارف ایان 
س از طی یاک مرحلاه مراقبات یاک ماهاه در سمیان جهت تغذیه گوشتخواران، پتک

مجاز می باشد. قرنطینه ماذكور در  ،قرنطینه باغ وحش مبنی بر عدم وجود عالیم بالینی
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قرنطیناه ای الزم  –باغ وحش ها باید در مکانی با حداقل تردد و واجد شرایط بهداشتی 
 باشد.

قضایی  رش مراجعپس از گزاغیر متمركز فاقد مجوز تردد و توقیفی  سمیانجمعیت تک .8
ز اپس ، اآنه یا انتظامی تحت پوشش مراقبت فعال قرار می گیرند. صدور گواهی سالمت

بیماریهاای  مشمشه و ساایرو تائید بالینی عاری بودن از  CFآزمون اخذ نتیجه منفی از 
 د.شهد خواانجام رعایت ضوابط و مطررات قرنطینه ای دام كشور  ابو اخطار كردنی 

 

 ام رآكتور : سازي دمعدوم

یستی، زمنیتافردی،  ای یا بیمار، با رعایت اصول ایمنیسازی دام رآكتور مشمشهعملیات معدوم
 كیپاظارت ناصول بهداشتی، حداقل تماس با حیوان، استفاده از لوازم حفاظت شخصی تحت 

  گیرد:  های تابعه و به طریق زیر صورتسازی اداره كل دامپزشکی و یا شبکهمعدوم
پس در سموده، رام نبتدا با استفاده از داروهای آرام بخش )نظیر آسپرومازین( حیوان را آا -

ق همزمان ر تزریاوم دصورت امکان با استفاده از تركیبات بیهوشی )نظیر هیدرات كلرال( و با تد
 سولفات منیزیوم اشباع، حیوان را به سمت ایست قلبی و مرگ هدایت نمود. 

 م عاملفع جردان مبتال به فرم بالینی و یا در صورت مشخص شدن درصورت برخورد با حیو -
کاران ا میرشیامی و توان از طریق شلیک گلوله توسط نیروی انتظبیماری توسط حیوان مبتال، می

 مود. سازی حیوان آلوده نمجاز به تیر اندازی با اسلحه شکاری اقدام به معدوم

o ظامی وی انتز نیرهای الزم اه هماهنگی و مجوزاین امر در صورتی قابل انجام خواهد بود ك
 اخذ گردیده باشد. 

انجام هرگونه كالبدگشايی و برداشت نمونه مرضی از حیوانات مشکوک يا آلوده به  -

 بايست به شدت از آن خودداري گردد. مشمشه مجاز نبوده و می

o با  مجاز و افراد برداری مرضی، این امر تنها توسطدر صورت نیاز به كالبدگشایی و نمونه
ت ل حفاظز وسایازیستی، ضوابط بهداشتی مربوطه و استفاده رعایت اصول ایمنی فردی، امنیت

 شخصی قابل انجام است. 



متر، دور از كانال آب، چشمه، قنات و مسیرهای  2باید حداقل به عمق  معدوم سازی محل -
استفاده از سود دو درصد پوشش عمومی بوده و سطوح پایینی و باالیی قرار گرفتن جسد حیوان با 

 داده شده و سپس با خاک پوشانده و دفن شود.   

o  عدوممفن و ددرصورت فراهم بودن مکانی با مشخصات فوق در مجتمع اسبداری، ارجحیت با-

 سازی حیوان در خود واحد مربوطه خواهد بود. 
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  شاربن

 شاربنمراقبت و مبارزه با 

ربن، شا یماریب مشکوک بهنی و بررسی های اپیدمیولوژیکی بالیعالیم هرگونه مشاهده متعاقب 
 بیماری الزم است اقدامات زیر انجام شود:   تایید برای
 بر اساس بررسیهای انجام شده تکمیل فرم عمومی گزارش بیماری 

  ی از الله ه بافتهیه نمون، تنمونه)رایج ترین و سهل الوصول ترین برداری از دام یا الشه نمونه
ا رعایت بكه باید  است «اسمیر»  گسترش خونیا انتهای دم حیوان و همچنین گوش و 

 (تهیه گردد اصول بهداشتی

 ن ه شاربتال بنمونه برداری از خاک مناطق آلوده به هاگ شاربن و محل تلف شدن دام مب 

  ردیابی(Trace back) ر. وده پرخطبیماری بمنظور كشف سایر موارد احتمالی و تعیین محد 
 

 :  اتتذكر

o  های دامیسامانه جغرافیایی بیماری بیماری درو ثبت گزارش GIS) ) ز ابالفاصله پس
 تایید عدم /مشکوک شدن به بیماری و در زمان اخذ نمونه صورت می پذیرد، لیکن تایید

 بیماری در سامانه پس از اخذ نتیجه صورت می پذیرد.

o  ردد. گزارش مان محل سریعاً گبا مشکوک شدن به بیماری مراتب به شبکه بهداشت و در 
o ( كشت وبرخورد با كانون و اطالع رسانی در خصوص آن پس از تایید آزمایشگاهیPCR   و

  گیرد. صورت غیره( در كمال آرامش، با احتیاط و به دور از ایجاد جو هراس و نگرانی



 نمونه برداري مناسب جهت تشخیص شاربن

های روش
 آزمایش  

 های نگهداری و ارسال نمونهمواد و روش زمنوع و مطدار نمونه ال

بررسی 
میکروسکوپی 
)تهیه گسترش 

 ،خون(
 -PCRكشت، 

تزریق به حیوان 
 آزمایشگاهی

 

تهیه گسترش خون 
محیطی از سیاهرگ 

 گوش

:  PCRو  برای كشت
خاک از محل  نمونه
الشه، تهیه و  استطرار

ارسال گسترش خون به 
صورت رنگ نشده 
م(، )اسمیر بصورت الم خا

 الله گوش و یا نوک دم.

خشک شدن در لفاف مناسب  گسترش پس از
الله گوش و یا نوک دم ه نمون -پیچیده شود

 چند الیه پالستیک در، برداشت شده برای كشت
 . نمونه های )الله گوش و یا نوکدوپیچیده ش

فی در مجاورت مطدار كادم( اخذ شده می بایستی 
ل رعایت اصوو درجه سانتیگراد(  4آیسپک )دمای 

زنجیره سرد و امنیت زیستی در اسرع وقت به 
 .ارسال شودآزمایشگاه رفرانس 

 اقدامات كنترلی

   اقدامات كنترلی در گله هاي درگیر بیماري 
 واكسیناسیون 
ینه وقت و هز باشد، با توجه به صرف كمداده  های بزرگ، و درصورتی كه تلفات رخ گله در

 استفاده شود.  واكسیناسیون ست از روشبهتر ا، ییدارودرمان سنگینی 
 اكسن و -دارو -واكسن 

روز بین  7داقل حبا رعایت فاصله ی كه پس از تزریق واكسن تلفات ادامه پیدا كرد، در صورت
 شود. اقدام كمکی استفاده می عنوانبواكسن  -ارود -تزریق واكسن و دارو از روش واكسن

  واكسن  دارو 

 .واكسن اختیار شود د است بهتر است گزینه دارو چنانکه تلفات در گله زیا

  ییدارودرمان  
 شور كهی از كدر مناطط لذااند مخصوص مناططی است كه عاری از بیماری اعالم شده ،درمان

وش راز این  بهتر است، شده استها به اجرا گذارده علیه شاربن در آنواكسیناسیون  پروژه حذف
 استفاده شود. 
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 علوفه سایل وضد عفونی جایگاه و و و سوزاندن، وارد مشکوک به بیماریمراقبت و حذف م 
 آلوده و قرنطینه منططه آلوده.  انتطال گله به مناطق غیر ،مربوطه

به  وشر، این ی گردداعمال م در آنجا كنیبرنامه ریشه عاری از بیماری بوده و در كشورهایی كه
 . ردربرد ندایک استراتژی مستطل در ایران كارت شود كه در حال حاضر به صواجراء گذارده می

  
 عملیات اجرايی در كانون وقوع شاربن:  

 های مرجع های مجاز از الشه و ارسال آن به آزمایشگاهاخذ نمونه – 1
ی گله دام ها ن به كلبه عنوان اولین اقدام، درمان با استفاده از آنتی بیوتیک و تزریق آ – 2
ده و اخیری شین بردن اسپورهای با رشد تبن با آنتی بیوتیک سبب از باشد. بدیهی است درمامی

نتخابی ای موثر شود. آنتی بیوتیک هااز باز طغیان بیماری جلوگیری كرده و سبب توقف تلفات می
زای هر كیلوگرم وزن اواحد به  22000( به میزان short actعبارتند از:  پنی سیلین سریع االثر )

میلی گرم به  5/4زان ز تکی و از راه عضالنی، و یا اكسی تتراسیکلین به میزنده دام به صورت د
 باشد. ازای هر كیلوگرم از وزن به صورت تزریق آهسته عضالنی یا وریدی می

الی  7های ارسالی ضروریست كه بعد از ید آزمایشگاهی بیماری شاربن از نمونهدر صورت تای - 3
ته و رار گرفربن قک، تمام گله تحت پوشش واكسیناسیون شاروز از آخرین تزریق آنتی بیوتی 10

 گله واكسینه گردد.  شش ماه بعد نیز مجدداً 
 ای و مراقبتی در قالب واكنش سریع بمورد اجرا درآید. اقدامات قرنطینه - 4

دز  2000داكثر : در استان های تحت پوشش برنامه حذف كامل واكسیناسیون شاربن، ح1تبصره 
ل اره كاكسیناسیون اضطراری كانون های احتمالی بحالت دپو در محل ادواكسن جهت و

 دامپزشکی استان نگهداری گردد.
اطالع  ، موظف هستند نسبت به1مپزشکی استان های موصوف در تبصره اداره كل دا -2تبصره  

ازمان اقدام سماه، با هماهنگی  6رسانی جهت تعویض واكسن هایی با تاریخ انطضای حداقل 
  ید.نما
خارج گردد كه این اقدام بایستی با  گله ثابت و عشایری از منططه و چراگاه موجود سریعاً  - 5

نظارت صورت گیرد تا از تماس با الشه یا خاک آلوده مصون بماند. شایان ذكر است كه دام های 
د عشایری كه از مناطق آلوده حركت كرده یا از مناطق عاری از بیماری به مناطق آلوده وار



شوند، تحت پوشش واكسیناسیون قرار گیرند. این واكسیناسیون حداقل دو هفته قبل از ورود به می
 منططه بایستی انجام شود. 



 CCHF تب خونريزي دهنده كريمه كنگو

 

 CCHFمراقبت و مبارزه با 

واجه م ا مشکلبام را دنداشتن نشانه درمانگاهی مشهود در دامها، اعمال مراقبت بیماری در گرچه 
نیز  ستطل وما بطور ربدلیل اهمیت بیماری در انسان، دامپزشکی كشور اقداماتی ولی  ،است نموده

 داده است. د قرارار خوكدر دستور برخی تدابیر را با مشاركت دیگر دستگاهها و نهادها و بشرح زیر 

 رواگی و مركز مدیریت بیماریهایسازمان دامپزشکی كشور : ارتقاء همکاري بین بخشی -1

 گر ومدیتنگ با ه، درمان و آموزش پزشکی ضمن همکاری و مشاركت تنگاوزارت بهداشت
 نتظامی،روی ا، نیاستانداری، فرمانداریازجمله  جلب مشاركت و همکاری دیگر نهادهابا 

دام ماری اقر بیو سایر نهادهای ذیربط در كنترل و مها شهرداری،  وزارت راه و شهرسازی
 نمایند.

 اختصاصی و اطالع رسانی به مردم: آموزش عمومی،  -2

 خان،آموزش گروههای در معرض خطر نظیر دامدارن، كاركنان كشتارگاهها، سال 
اری و ا بیمبیان و عشایر در راستای آشنایی یقصابان، كشاورزان و به خصوص روستا

 جلوگیری از رفتارهای مخاطره آمیز توسط اقشار در معرض خطر

 هداشتبامپزشکی خصوصاً در بخش های نظارت بر آموزش دامپزشکان و كاركنان د 
 عمومی، قرنطینه ها و بررسی، مبارزه و مراقبت بیماریها

 اطالع رسانی عمومی به مردم 

o تبادل اطالعات 

ارد تایید اید موب می نمم مشهود درمانگاهی در دامها، ایجایماهیت بیماری و نبود عالبه با توجه 
 تیمیجاد ابا ط در این ارتبا تازمان دامپزشکی گزارش شده آلودگی از وزارت بهداشت به سا

 مود.نسبت به مهار بیماری در كانون اقدام ن (One Health)مشترک سالمت یکپارچه 

 :مبارزه با انگل هاي خارجی -3



 

ژی كنه بیولو رفتنبا در نظر گ به منظور كاهش موارد تب خونریزی دهنده كریمه كنگو و خصوصاً
ه ها( لیه كنعزه بر )مبار ویرمی در پایداری ویروس، قرنطینه و سمپاشی ها و نطش میزبانان غیر
یره نجام شده زنجهفته قبل از كشتار دام ضروری است تا با سمپاشی ا 2هدفمند دام ها حدود 

یرمی رحله ومچنانچه دامی در  وانتطال احتمالی ویروس توسط بندپایان طی این مدت قطع 
 .عبور نماید این مرحلهاز باشد، می بیماری 

 و تحت ب دامشایان ذكر است كه كلیه هزینه های مربوط به قرنطینه و سمپاشی بعهده صاح
 نظارت دامپزشکی انجام خواهد شد.

 :ضوابط قرنطینه اي و ساماندهی تردد دام -4

 رنطینه ای در سه محور:ق -اینکه اعمال دستورالعمل های بهداشتیه با توجه ب
 1ینه ای قبل از حمل و یا صدور دام زنده در مبداء.اعمال مطررات بهداشتی قرنط 

 2اعمال مطررات بهداشتی قرنطینه ای در ایستگاه های بازرسی 

 3اعمال مطررات بهداشتی قرنطینه ای پس از ورود دام زنده در مطصد . 
مسایه، رهای هز كشواعمال ضوابط قرنطینه ای در مناطق ورود دام ا یستیصورت می گیرد، لذا با

با ی دام ی خارجگل هافضاهای قرنطینه ای برای اسکان دام، بررسی و مبارزه هدفمند با ان توسعه
یزی ررنامه بونه ای قرار گیرد. و بگ  مورد توجه جدیهمکاری سایر نهادها و دستگاههای ذیربط 

ه ی مرحلاز ط و اقدام نمود كه دامهای وارداتی در قرنطینه های مرزی اسکان یابند و پس
وثر و ارزه مو مب دامها از نظر وجود انگل های خارجی مورد بررسی الزم قرار گیرد استراحت،

 اثربخش برعلیه این انگل ها معمول شود.

                                                           

11  .. PPrree  EExxppoorrtt  QQuuaarraannttiinnee  SSttaattiioonn  MMeeaassuurreess((PPEEQQSSMM))  

22  .. BBooeeddeerr  IInnssppeeccttiioonn  PPoosstt((BBIIPP))  

33..  PPoosstt  IImmppoorrtt  QQuuaarraannttiinnee  SSttaattiioonn  MMeeaassuurreess((PPIIQQSSMM))  
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 :اقدامات الزم در كانون هاي انسانی گزارش شده توسط مراكز بهداشتی 

 همکاری با واحدهای تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  .1

 اه هایشتارگكارشناسان مسئول بازرسی بهداشتی مستطر در ك اعالم وضعیت موجود به .2

 دام 

ست یا د اعالم وضعیت موجود به كارشناسان مسئول در بخش درمان، مایه كوبی و .3

 ن اندركار موثر در تشخیص و گزارش بیماری به ادرات كل دامپزشکی استا

شی و آموز اعالم شرایط به واحدهای مسئول آموزش و ترویج جهت برپایی دوره های .4

 ررض خطارتطاء سطح آگاهی و دانش افراد مستطر در كانون بیماری و یا در مع

 

 

 
 


