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Human Disease
 Malta Fever
 Undulant Fever
 Mediterranean Fever
 Rock Fever of Gibraltar
 Gastric Fever

Animal Disease
 Bang’s Disease
 Enzootic Abortion
 Epizootic Abortion
 Slinking of Calves
 Ram Epididymitis
 Contagious Abortion



Sir David Bruce
(1855-1931)

•British Army
physician and
microbiologist

who discovered
Micrococcus
melitensis

Professor FEG Cox. The Wellcome Trust, Illustrated History of Tropical Diseases
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مقدمه 
استداموانسانمشتركبیمارهايجملهازواگیرجنینسقطیامالتتبیابروسلوز

.شودمیایجادبروسالخانوادهباکتریهايتوسطکه
نامبهانگلیسیپزشکیکتوسط1887سالدرباراولینبرايبروسلوزبیماريعامل
جدابود،مردهايمدیترانهتبیامالتتباثردرکهسربازيطحالازبروسدیوید
دامپزشکیکبعد،سالده.نامیدتنسیسملیبروسالراباکتريایناو.گردید

.نمودجداگاوشدهسقطجنینازراابورتوسبروسالبنگ،فردریکنامبهدانمارکی
پاستورانستیتوکارشناسانتوسطانساندربروسلوزوجود1932سالدرباراولینبراي

شیردانازکشتوسیلهبهرازيموسسهدر1944سالدرکاوهودلپی.گردیدمشخص
واگیريیکدر1950سالدر.کردندجداراابورتوسبروسالشدهسقطگوسالهیک

جنیندرتنسیسملیبروسالمیکروبوجوداصفهاناطرافهايمیشدرجنینسقط
اثباتبهرازيموسسهتوسطناحیهآنهايمیششیرهمچنینوشدهسقطهاي
.رسید
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: سبب شناسی
،سوییسبروسال،تنسیسملیبروسال،آبورتوسبروسالگونههفتبهبروسالجنس

میبنديطبقهماریسبروسالواوویسبروسال؛نئوتومابروسال،کنیسبروسال
وبروسالاوویسبروسالکنیس؛بروسالاحتماالًونئوتومابروسالاستثنايبه.گردد

.منتشرنددنیانقاطاکثردربروسالهايگونهدیگرماریس
نمایندمیایجاداصلیمیزباندرکهعفونتیبهنسبتبروسالباکتريمختلفانواع

:نظراینازوگردندمیمتمایزیکدیگراز
شتر،میش،گاوبهاوقاتگاهیولیسازدمیآلودهراگاواصلدرآبورتوسبروسال

.یابدمیانتقالانسانوبزگوسفند،اسب،سگ،آهو،
وگاوبهاستممکناماشودمیبزوگوسفنددرعفونتباعثتنسیسملیبروسال
.گرددمنتقلنیزانسان
نیزانساندرعفونتباعثاتفاقیطوربهامااستسگ،کنیسبروسالاصلیمیزبان

.گرددمی
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وساختهآلودهراجنگلیموشفقطکهاستايشدهشناختهنوعتنهانئوتومابروسال
.استنشدهگزارشکنونتاانسانوحیواناتدیگردرطبیعیعفونتازمورديهیچ

.داردتريوسیعدامنههاگونهدیگربهنسبتاصلیمیزباننظرازسوییسبروسال
بهاستممکنولیاستخوكسوییس،بروسال3،2،1هايبایوتیپاصلیمیزبان

4بایوتیپ.گردندمنتقلنیزانسانوجوندگانخرگوش،سگ،جملهازحیواناتدیگر
همچنینولیگرددمیشمالیگوزندرعفونتایجادباعثاصلدرسوییسبروسال
.یابدانتقالنیزانسانوسگبهاستممکن
.استشدهدیدهآبزیاندرکهماریسبروسال
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: خصوصیات باکتري
منفیگرموهاگفاقدمتحرك،غیرکوکوباسیل،یاکوچکهايباسیلهابروسال

.استمیکرون./5تا./3عرضومیکرون2تا./6طولبهومتغیرهاآناندازه.اند
میدیدهانفراديصورتبهنیزگاهیوگروهیبصورتمعموالَهاارگانیسماین

.آیندمیدرکوتاهیرشتهیازنجیرصورتبهآزمایشگاهیهايکشتدروشوند
ضعیفاسیدهايتوسطزداییرنگدرامانبوده،مقاوماسیدمقابلدرارگانیسم

درباکتريخصوصیتاین.کندمقاومتتوانندمیدرصد./5استیکاسیدمانند
میگرفتهکاربهشود،میاستفادهتشخیصبرايکهبروسالآمیزيرنگتکنیک

.شود
بهخامشیردرهفته،سهمدتبهزده،یخگوشتدرمیتوانندبروسالهايگونه
وبمانندزندهمدتیتانیزخامهوبستنیدروماهسهتاتازهپنیردرروز،10مدت

وسیلهبهطرفیازولیکنندمقاومتمدتیتااستممکننیززدهنمکگوشتدر
روز،چندعرضدرهاآنتعدادآلوده،گوشتزدننمکومنجمدکردندادن،دود

.یابدمیکاهششدیدا
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%1فنلبامجاورتاثردرياسانتيگراددرجه60حرارتدرهاارگانيسماين
زندههامدتتاميتوانندطبيعتدروليميروندبينازدقيقه15عرضدر

.بمانند
شرايطدرمعدهطبيعيشيرهميشود،آنهامرگباعثسرعت،بهآفتابنور

بيمارانازبسياريبنابراينوگرددميهابروسالشدنكشتهباعثآزمايشگاهي،
بهياوميباشندمعدهاسيدكاهشدچاركههستندگروهيفعال،بروسلوزبهمبتال
آنتيكهكسانيلذاومينماينداستفادههااسيدآنتيازمعده،زخمبهابتالءعلت
پاستوريزهغيربستنيتازه،پنيرخام،شيرخوردنازبايستيميكنندمصرفاسيد
.نمايندخوددارينشده،پاستوريزهلبنياتسايرو
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)بیماري بنگ(بروسلوز در گاو
: اپیدمیولوژي

بهداشتدیدگاهاز.شودمیایجادگاودرآبورتوسبروسالتوسطبیمارياین
دامیتولیداتکاهش.گرددمیانساندرمواجتبموجبارگانیزماینعمومی
همچنیننوبیماريازناشیهايسقطدلیلبهشیر،تولیدکاهششاملعمدتاَ

گلهخصوصاَدرگوسالهتولیدکاهشاینها،برعالوه.استبیمارانناباروري
باکترياینباعفونت.شودمیمحسوبمهمیاقتصاديضایعهگوشتیگاوهاي

بهبیماري.داردبیشتريمداومتبالغگاوهايدرامااستمحتملسنینتمامدر
بهرحمدرعفونتبروزازپسحاالتیچنیندرشودومیدیدهمادرزاديصورت
بهحیواناستممکنمانده،باقیگوسالهزندگیاولیۀدوراندرنهفتهصورت
.گرددمیآغازارگانیزمانتشارزایمان،اولینبا.باشدمنفینیزسرولوژیکیلحاظ

میوقوعبهگوسفنددرتجربیصورتبههموطبیعیصورتبههمبیماري
.پیوندد
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وشودمیجدافیستولازبوویساکتینومیسسباهمراهبیماريعاملنیزاسبدر
عاملغلظتبیشترین.استشدهشناختهمادیاندرسقطعاملعنوانبهنیزگاهی

مواردلذاوشودمییافتجنینهايپردهوجنینآبستن،رحممحتویاتدربیماري،
.گردندمیمحسوبعفونتمهممنبعمذکور

آلودگیباالخرهوملتحمهوپوستراهازنفوذ،بلعشاملبیماريانتقالهايراه
طریقبههمگلهدروندربیمارياینانتشار.استشیردوشیهنگامدرپستان

راهاسگوجوندگانحشرات،نقشالبته.دهدمیرخافقیطریقبههموعمودي
ادرارعفونیترشحاتباآلودگیدرصورتنرگاودم.بردیادازنبایدبیماريانتقالدر

هنگامعفونت،آن،برعالوهوگرددمحیطدربیماريعاملانتشارتواندموجبمی
.استسرایتقابلدیگرگاوبهگاويازشیردوشی

مادهگاوبهسرایتقابلمصنوعیتلقیحازاستفادهصورتدرنرگاومنیازبروسلوز
هاآنمنیازراارگانیزمامااست،منفینرگاوهايخونآزمایشاوقاتگاهی.است
شیردرباکتريترشح.استمثبتنیزمنیآگلوتیناسیونآزمایشونمودجداتوانمی

ترمعمولشیرواريدورهاواخردرولی.گیردمیصورتمتناوبصورتبهمعموالَ
.یابدمیادامهسالچندبرايوبوده



15

پاسیوایمنیازآغوزطریقازاند،بودهمثبتسرمیآزمایشدرکهگاوهاییگوساله
میتداخلهاگوسالهواکسیناسونباپاسیوایمنیایناوقاتگاهیوشوندمیبرخوردار

انتقالخطربررسیبهرامحققیناخیر،هايسالدرجنینانتقالتکنیکافزایش.کند
.استنمودهمندعالقهگیرندهبهدهندهگاوازبروسال

:زاییبیماري
غددنر،ضمیمهغددجنسیبیضه،پستان،آبستن،رحمبهخاصیتمایلابورتوسبروسال
موضعیلنفاويغدددرباکتريبدن،بهارگانیزمورودبا.داردبورساوکپسوللنفاوي،

گسترشایلیاكوپستانلنفاويغددطحال،جملهازلنفاويهايبافتسایربهشده،
بهنسبتبودنحساسرغمعلیآبستنغیریاونکردهجفتگیريگاوهاي.یابدمی

ازراخودهمورالهايپادتنبیشتريسرعتباآبستن،گاوهايبامقایسهدرعفونت
صورتپستاندرهاباکتريشدنموضعی،آبستنغیربالغگاوهايدر.دهندمیدست

.کردخواهدسرایترحمبهآنجاازباکتريشدن،باردارصورتدروگیردمی
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رحم،برايعفونتمنبعلحاظبهولیاند،سالمکلینیکینظرازعفونیهايپستان
خاصیاهمیتازشیررويبرآگلوتیناسیونآزمایشاتانجاموانسانها،گوساله

رشددارد،وجودجنینهايپردهومایعاتدرطبیعیطوربهکهاریتریتول.برخوردارند
.شودهامیبافتایندرباکتريشدنموضعیباعثاحتماالَنموده،تحریکراباکتري

ولیگشته،پدیداررحمدیوارةدراولیهضایعاتآبستن،رحمبهباکتريتهاجمدنبالبه
درشدیديايقرحهاندومتریتبهمنجرباالخرهنموده،سرایترحمحفرهبهزوديبه

وجنینیمایعاتآالنتوکوریون،مرحلهاینازپس.گرددمیکوتیلیدونیبینفضاهاي
.شوندمینابودپرزهاوشدهواقعارگانیزمتهاجممعرضدرجفتهايکوتیلیدون

ارگانیزمابورتوسبروسال.افتدمیاتفاقآبستنیآخرماهۀسهدراصوالَجنینسقط
وماندمیباقیراحتیبهخودمیزبانبدندردلیلهمینبهواستسلولیدرون

نهفتههايعفونتدرآنوجودعدموباکترمیهنگامدرپادتنتیتراحتماالَوجود
.استموضوعهمینبهوابسته
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:بالینیهايیافته
ونشدهواکسینهآبستنگاوهايدر.داردگلهایمنیوضعیتبهبستگیبالینیعالئم
جنینبعدي،هايآبستنیدرودهدمیرخماهگیپنجازپسسقطحساس،خیلی

گاهینیزسومحتییاودومهايسقطاگرچه.کندمیسپريراآبستنیمعموالَدوران
عفونت.استجنینسقطمعمولعواقبازمتریتوماندگیجفت.استشدهدیده
در.گرددمیعقیمییامرگباالخرهوسمیسپتیمتریت،بهمنجرگاهیثانویههاي
ممکنبیضهکیسهدوهریایک.استمحتملاپیدیدیمالتهابوبیضهتورمنر،گاو

ظاهري،لحاظبهبیضهخودآنکهرغمعلیشده،مبتالدردناكوحادتورمبهاست
مدتیازپس.رسدمینیزبرابردوبهگاهیبیضهکیسهاندازهامانشدهاند،بزرگ
حديبهنیزوزیکولسمینال.شوندمینابودآنازبعدشده،آبکینکروزدچارهابیضه
صورتدرنرگاوهاي.بودخوادتشخیصقابلرکتالآزمایشدرکهگرددمیبزرگ
باشد،شدهنابودبیضهیکتنهااگراما.شدخواهندعقیمحاد،بیضۀتورمبهابتال

انتشاربالقوةمنبعگاوهاییچنین.داردوجودباروريطبیعیوضعیتبهبازگشتشانس
.روندمیشماربهمصنوعیتلقیحازاستفادهسیستمدرخصوصبهبیماري
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بزدربروسلوز
درايمدیترانهتبیامالتتبوبزدربروسلوزبیماريعاملتنسیسملیبروسال
.استانسان

:اپیدمیولوژي
کمتريحساسیتازگوسفنداماهستندحساسشدتبهبیماريعاملبهنسبتبزها

شدهنیزجداخوكازوبودهزابیماريگاودرباکترياینهابرعالوهو.هستندبرخوردار
.است

ازپسبیمارمادهبزهايپذیردمیصورتبلعتوسطسهولتبهايگونهبینانتقال
.نمایندمیدفعخودرحمیترشحاتوسسیلهبهراباکتريازمقادیريسقطیازایش

حاويباشندنکردهیاکردهگیريجفتاینکهازاعممبتالبزهايواژنترشحات
محتاجباکترياززیاديمقادیربهحیواناتبینانتقالکهآنجاازامااستباکتري

شیرعفونتمیزانگوسفنددر.سازدمیممهیاراشرایطیچنینآلودهجفتتنهااست
بهرابیماريمبتالوزندههايبزغاله.استبزازکمترمراتببهرحمیترشحاتو

.سازندمیآشکاررابالینیعالئمبلوغهنگامنگهداشتهجنسیبلوغتانهفتهصورت
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:زايبیماري
باکتريشدنموضعیاولیهباکتریمیازپسنیزاینجادربروسلوزاشکالسایرهمچون

بهاستممکنحاصلهباکتریمیبزدر.دهدمیرخرحموپستان،لنفاويغدددر
شدنموضعی.باشدداشتهدنبالبهرابدنعمومیواکنشهايکهباشدشدیدقدري

5تارحمعفونتسقطازپسوشودمیسقطنهایتاوالتهاببهمنجرجفتدرباکتري
.یابدمیادامهسالهاتاپستانغددعفونتوماه

:بالینیهايیافته
نسبتگلهبیماريبروزازبعدممکنالبتهاستعالمتمهمترینآبستنیاواخردرسقط

عمومیهايواکنشتجربیهايعفونتدر.گرددمتوقفسقطوشدهمقاومبیماريبه
مذکورعالئم.استبودهاسهالاوقاتگاهیوحالیبیووزنکاهشتب،شاملبدن

بیضهتورموهیگرومالنگش،پستان،تورمباهمراهحادوطبیعیهايگیريهمهدر
.شوددیدهاستممکن
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:گوسفنددربروسلوز
نوزادانمیرومرگوآبستنی،اواخردرهامیشجنینسقطباعثگوسفنددربروسلوز

.شودمیآنهاعقیمینتیجهدروهاقوچاپیدیدیمتورمو
:شناسیسبب

بروسالباآلودگیولیشودمیمحسوباویسبروسالباآلودگیاصلیمنبعگوسفند
بهسوییسبروسالبهآلودگیامادهدمیرخنیزابورتوسبروسالوتنسیسملی

.افتدمیاتفاقندرت
:اپیدمیولوژي

مدتکوتاهمیشهاآلودگیکلیبطور.شوندمیآلودهاویسبروسالباگوسفندانتنها
بعدباکترياماماند،میباقیطوالنیمدتبهآلودگیآنهاازکمیتعداددرتنهابوده،

کههاییبرهولیشودمیدیدهشیروواژنترشحاتجفت،درمیشها،جنینسقطاز
زماندرآلودگیانتقالمعمولروش.شوندنمیآلودهکنندمیاستفادهآلودهشیراز

.باشدمیمیشهابههاقوچازگیريجفت
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:بالینیعالئم
بیوحالبیحیوانیافته،افزایشدرجه42تابدنحرارتدرجهکموندورهازپس

.باشدمیآبستنیاواخردرسقطبیماريعالمتاولینمئواردبیشتردر.گرددمیاشتها
دچارمیشهاازبعضی.افتداتفاقاستممکننیزضعیفهايبرهتولدوزاییمرده

CNSدراختاللگاهی.شوندمیمفصلیهايقالفومفاصلتورمدلیلبهفلجی
پنومونیوهامهرهتورماثربرندرتاَمیشهاتورم.دهدمیرويعقبیپاهايدرفلجیو

.دهدمیرخ
:بیماريتشخیص

.استسرولوژيوآزمایشگاهیهايیافتهوجفتجراحاتاساسبربیماريتشخیص
تواندمیکوتیلدونوجنینمعدهوواژنورحمترشحاتجفت،ازگسترشتهیه

هايواکنشوسرمرويبراالیزتست.دهدنشانراضعیفاسیدبرابردرمقاومباکتري
.شودمیانجامتشخیصبراينیزآلرژیک
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:سگدربروسلوز
آنبرابردرخوكونشخوارکنندگانواستمحدوديهايمیزباندارايکنیسبروسال
ولیشدهگزارشکنیسبروسالباانسانآلودگیاگرچه.اندحساسهاگربهومقاوم

.استبروسالهايگونهسایرباانسانآلودگیازترخفیفحاصلبیماري
:اپیدمیولوژي

کندمیعبورمخاطیغشايازبروسالوشودمیانجاممستقیمتماسطریقازانتقال
عفونت.شودمیمنتقلگیريجفتیاملتحمهبینی،ودهانطریقازمعموالَآلودگی

فحلیهنگام.داردوجودنیزمادرزاديآلودگی.شودمیسقطباعثرحمیداخل
بینیودهانطریقازبیماريانتقالباعثآلودهمادههايسگواژنآلودهترشحات

.داردوجودنیزنرهايسگادراردرباکترياحتماالَ.شودمینرهايسگبه
:بیماريعالئم
تورمبیضه،آتروفی،اسکروتومدرماتیتوضعیفهايتولهتولدزایی،مردهسقط،

درسقطاثربرمعموالَمادههايسگعقیمی.شودمیدیدهنرهايسگدراپیدیدیم
.استآبستنیابتداي
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:درمان
مایسیناسترپتووتتراسایکلینازمرکبکهرژیمیجهانیبهداشتسازماننظرطبق
مینواستفادهکهشدهپیشنهادمحققینتوسطموثرتريدرمانامابودهموفقاست

میاستفادهنیزمایسینجنتاازآبستنهايسگدروباشدمیمایسیناسترپتووسیکلین
.شود

:کنترل
کهنريهايسگهمچنینوشوندنمیآبستنکهآنهایییاکردهسقطمادههايسگ

مثبتهايسگوگیرندقرارتشخیصیهايتستانجامموردبایددارندتناسلیبیماري
تاکیدولگردهايسگکنترلبراستبومیکنیسبروسالکهمناطقیدر.شوندمعدوم

.استشده
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:خوكدربروسلوز
.استبیماريعاملسوییسبروسال

:اپیدمیولوژي
این.گردندآلودهاستممکننیزاسبوگاواگرچهاستزابیماريانسانوخوكبرايفقطارگانیزم
بچهولیبودهترحساسمسنهايخوك.استشدهجدانیزصحراییخرگوشوموشازباکتري
.شوندآلودهاستممکنخوارشیرهايخوك

دستگاهدرعفونتشدنموضعی.یابدمیگسترشگیريجفتوبلعوسیلهبهبیماريمزرعهشرایطدر
داشتهنقشبیماريانتقالدراستممکننیزهاکنه.داردزیادياهمیتبیماريانتقالدرخوكتناسلی
ممکنسوییسبروسال.شوندیافتخوكدرنیزاستمکنتنسیسملیوابورتوسبروسال.باشند
شوندمینگهداريیکدیگرباخوكوگاوکهمناطقیدروگیردجايعالئمبدونگاوپستاندراست
.داردوجودکنندمیاستفادهپاستوریزهغیرشیرازکهانسانهاییبرايبیماريخطر

:زاییبیماري
درونداردپستانورحمدردنموضعیبهتمایلیوبودهخوندرماه2مدتتاارگانیزم

بهابتالخطر.استانساندرمواجتبشبیهبیماريشودمییافتبدنهايبافتتمام
.داردوجودکنندمیاستفادهخوكناپختههايگوشتازکهافراديدرمواجتب
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:بالینیعالئم
بچهنامنظم،فهلیموقت،نازاییشاملوبودهمثلتولیددستگاهدربیماريمهمعالئم
در.شودمیدیدهزودتریاحاملگیسومماهدرسقطوضعیفونارسهايخوك
فلجیوتعادلعدملنگی،.شودمیناباروريبهمنجرکههابیضهنکروزتورمنرخوك

.شودمیدیدهنیز
:پاتولوژيکلینیکال
.گیردمیصورتخونوآبسهبیضه،هايزخمشده،سقطجنینازباکتريجداسازي

.شودمیاستفادهبعدبههفتگی8ازآگلوتیناسیونتست
:کنترل
مجددنگهداري.استکشتاروحذفصورتبهکنترل.نداردوجودمناسبواکسن
.افتدتعویقبهماه6بایداندبودهآلودهکهمناطقیدرسالمهايخوك
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:جوندگاندربروسلوز
موشیکاز1957سالدرمانالكواستینرتوسطبارنخستیننئوتومابروسال
طوربهکهدیگريمیزبانهیچازنئوتومابروسال.شدجدانئوتومالپیدانامبهجنگلی
.استنشدهجداباشندشدهآلودهطبیعی

:آبزیاندربروسلوز
ویکاسکاتلندسواحلدردریاییپستاندارانهايالشهاز1994سالدرماریسبروسال
ایجادبهقادرباکترياینکهاستآنمویدشواهد.گردیدجداکالیفرنیادردولفین
بابیمارانیدرعفونتبالقوهعواملبعنوانبایستیروایناز.میباشدانساندربیماري

.شودگرفتهنظردرآنهانسوجیادریاییپستاندارانباتماستاریخچه
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:طبیعتدرآنموقعیتووحشیحیواناتدربروسلوزوجود
شایعوحشیحیواناتدربروسالاستممکنکهداردوجوداپیدمیاصلیحالتدو

:شود
وحشراتپرندگان،وحشی،واهلیحیواناتمختلفهايگونهشاملحالتاولین
وگردیدهمنتقلآنهابه)اهلیحیوانات(بیمارياصلیناقلینازآلودگیکههاستکنه
ناپدیدآنهابینازدوبارهاهلیحیواناتبیندرآلودگیهايکانونکنیریشهازپس

گونهباگردیدهجداگروهایناعضايازکهبروسالهايگونهمعموالَ.استگشته
.استیکساناصلیناقلینبیندرشایعهاي

گاوشمالی،گوزنخرگوش،نظیرحیوااتهايگونهازتعداديشاملحالتدومین
داردوجودآنهابیندرمستقالَبروسلوزکهجوندگانازهاییوگونهگرازودارکوهان

.گردندمیمحسوبانسانبرايخطرناکیمنبعکه
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استراتژي کنترل وپیشگیري از بیماري 

در دامپزشکیبروسلوز 



29

استراتژي کنترل وپیشگیري از بیماري بروسلوز در دامپزشکی

حیواناتدرآنبالینیعالیمکهمیباشدودامانسانمشتركبیماریهايازیکیبروسلوز
داردمتفاوتهايچهرهانساندربیمارياین.میشوددیدهجنینسقطبصورتبیشتر

هاياندام,تناسلی–ادارايدستگاهدراختالالتانواعایجادباعثاستوممکن
وسیستمتنفسیسیستم,گوارشدستگاه,عصبیسیستم,عروقی-قلبیسیستم,حرکتی
حیواناتدربیماريگسترشنشاندهندهانساندر)مالتتب(بروسلوز.گرددبدنایمنی
آنهاهايفرآوردهیاآلودهحیواناتبامستقیمتماسباانساندرعفونت"معموال.است

آنهايفرآوردهیاآلودهشیرومصرفکردهسقطحیواناتباتماس.استوابسته
.باشندمیاصلیمخاطرات
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دامپزشکیکنترل وپیشگیري از بیماري بروسلوز در استراتژي 

کنیوریشهکنترلبه,انساندرمالتتببیماريوکنترلپیشگیرياساسکهچندهر
تعددبدلیلحیواناتدربروسلوزبامبارزهعملدرولیمیگرددمربوطحیواناتدرآن

آنومتنوعمتعددوناقلینمخازن,بیماريعاملباکتريهايتایپوبایوهاگونه
وکسببودهپیچیدهمختلفهايمحیطدربیماريعاملمدتطوالنیومقاومت
منطقهآندربیماريوضعیت,کشورآنجغرافیاییوضعیتبهکشورهادرموفقیت

وتوانودامداراندولتیسازمانهايايزنجیرههمکاري,دامپرورشووضعیتفرهنگ,
.داردبستگیکشورآنعملیاتی
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:کشوردربیمارياهمیت
لذا.میباشدفراواناهمیتدارايعمومیوبهداشتاقتصاديبعددودربیماري
اهمیتازفرامرزيمهمبیماريیکبعنوانکشورهاهمهدربیمارياینکنترل
.میباشدفراوانیپیچیدگیدارايوهمچنینبودهبرخوردارزیادي

دامیبیماریهايوتنوعتعددبدلیلمنطقهدریککشورقرارگرفتن-
همسایهکشورهايازبرخیدربیماريکنترلهدفمندبرنامهنبود-
همجوارکشورهايباخاکیطوالنیمرزهايوجود-
دامیجمعیتازتوجهیقابلبخشکوچروي-
کشوردردامانواعتوامانپرورش-
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دستورالعمل  اجرایی مبارزه با بیماري بروسلوز

پایش ومراقبت بیماري-1
بیماريوشیوعبروزمیزانوارزیابیبیماريکانونهايشناختبابیماريومراقبتبررسی*
جمعیتدرفراگیرکوبیمایهبرنامهباکشوردامیجمعیتدربیماريوهدفمندموثرکنترل*

هدف
تصمیماتخاذجهتالزمآزمایشاتوانجامکانونهاتمامیازمناسبمرضیهاينمونهاخذ*

مقتضی
آنهاوآزمایش)کوبیمایهازبعدهفته5- 3(مناسبزمانیفواصلدرسرمیهاينمونهاخذ*

کوبیمایهازناشیایمنیسطحارزیابیبمنظور
ومشارکتوخصوصیدولتیبخشهمکاراندانشسطحارتقاجهتترویجیآموزشهايارائه*

بیماريشناختجهتدردامدارانوآگاهی
.GISسیستمطریقازآنهاوتحلیلوتجزیهاطالعاتومنظممستمرآوريجمع*
.مناطقایندربیماريبموقعوگزارششیريدامهاينگهداريپرتراکممناطقبرنظارت*
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بیماري بروسلوز مبارزه با -2

آموزش وترویج-1-2

ايرعایت مقررات بهداشتی وقرنطینه -2-2

واکسیناسیون-3-2

وکشتارتست -4-2
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گاويبا بروسلوز مبارزه 
بهپوششتحتواحدهايگاويبروسلوزبامبارزهجهتریزيبرنامهبارابطهدر

:میگردندبندياولویتدوگروه
تستاساسبرگروهایندرمبارزهروش:)صنعتیونیمهصنعتیگاوداریهاي(الفگروه*

آموزشوباالخرهايوقرنطینهبهداشتیاصولرعایت,واکسیناسیون,اجباريوکشتار
.استاستواروترویج

واکسیناسیوناساسبرگروهایندرمبارزهروش:)سنتیگاوداریهاي(بگروه*
وکشتارتستوباالخرهايوقرنطینهبهداشتیاصولرعایت,وترویجآموزش,فراگیر

.استاستواراختیاري
: واکسیناسیون 

بمنظوربلوغزماندروتکرارنابالغمادههايگوسالهتمامیسالیانهواکسیناسیون
:زیرهايبروشایمنیسطحافزایش
FD.IRIBAواکسنباماهه12-4مادههايگوسالهواکسیناسیون*
باآبستنوغیرآبستنازاعممادهبالغگاوهايکلیهواکسیناسیون*

RD.IRIBAواکسن
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:آموزش وترویج
.مرتبطکارشناسانکلیهبرايبروسلوزآموزيوبازآموزشهايدورهبرگزاري-
واکسیناتورهامستمرآموزش-
امنیتاصولرعایتخصوصدرالزمهايآموزش(دامدارانوترویجشآموز-

بهداشتیومسئولینصاحبان,دامداريتشکلهايبرايزیستیومهارزیستی
)گاوداریها

:مقررات بهداشتی وقرنطینه ايرعایت 
دامهاوانتقالنقلدربهینهمدیریت-
.دامداريداخلدرضرورغیرترددگونههرازگیريجلو-
آلودهجایگاهوضدعفونیتمیزنمودن-
کردهسقطدامهايجداسازي-
زایمانهنگامدامهاسازيجدا-
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):اجباري(تست وکشتار
ها؛گاوهايماه؛تلیسه4بااليمادههايگوساله(شرایطواجددامهايازخونگیري-

)داشتینروگاوبالغماده
رزبنگالموارددرتکمیلیآزمایشاتوسپسرزبنگالغربالگريآزمایشانجام-

.ورایت2MEهايبروشمثبت
:ذیلجدولاساسبرآزمایشاتنتایجتفسیر--

R.B.P.TWRIGHT2MEتفسیر نتایج
رآکتورھر تیتریوباالتر1/160مثبت
وباالتر4/804/40تا 4/40مثبت
مشکوکتروپائین 4/803/40تا 2/20مثبت
منفیتروپائین 1/20تروپائین 1/20مثبت

وکشتارکشتارگاهبهواعزامرآکتوردامداغگذاري,مثبتنتیجهاعالمصورتدر-
.غرامتوپرداخت
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مبارزه با بروسلوز گوسفند وبز
آموزش؛فراگیرواکسیناسیوناساسبروبزگوسفندجمعیتدربروسلوزبامبارزهروش
خاصمواردبهمحدودوکشتارتستوايوقرنطینهبهداشتیاصولرعایت؛وترویج
.میباشداستوار

بمنظوربلوغزماندرآنوتکرارنابالغمادهدامهايتمامیسالیانهواکسیناسیون
:شدخواهدانجامزیرروشبهایمنیسطحافزایش

جفتازقبلماهیکتاماه3بااليمادههايوبزغالهبرهتمامیواکسیناسیون-
)گوشدرقرمزپالك(FD.Rev1واکسنباگیري

یکبارسالدوهرخطرپرمناطقاولویتبامادهبالغوبزانگوسفندانواکسیناسیون-
)گوشدرزردپالك(RD.Rev1واکسنبا
.نیستالزامیداشتینردامهايواکسیناسیون-
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علیهبالغدامهايکوبیمایهبرنامهپایانتاوبزگوسفندجمعیتدروکشتارتست:توجه
دامتشخیصبراينیازصورتدر.ماندخواهدمتوقفخاصموارددرجزءبهبروسلوز
:شدخواهداستفادهذیلجدولازآزمایشگاهینتایجوتفسیررآکتور

R.B.P.TWRIGHT2MEتفسیر نتایج

ھر تیتریوبیشتر40/4مثبت

رآکتور مثبت
وبیشتر20/1وکمتر40/3

منفیوکمتر10/4مثبت
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نقاط قوت برنامه كنترل بروسلوز در ايران

و مشکالت پيش رو
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نقاط قوت و قابليت هاي برنامه کنترل و ريشه کني بروسلوز

تامين بهداشت دام و فراورده هاي دامي تامين بهداشت دام و فراورده هاي دامي ••
كمك به تامين بهداشت همگاني از طريق كنترل وريشه كني بروسلوزكمك به تامين بهداشت همگاني از طريق كنترل وريشه كني بروسلوز••
كمك به نيروي كار انساني از طريق پيشگيري از ابتال به بيماري كمك به نيروي كار انساني از طريق پيشگيري از ابتال به بيماري ••
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نقاط قوت و قابليت هاي برنامه کنترل و ريشه کني بروسلوز

ورازيموسسهبروسلوزبخشمانندتشخیصیمراکزتشکیل•
هااستانمراکزآزمایشگاههاي

واقعیزیانصددر75مبنايبرراکتورهايدامغرامتپرداخت•
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نقاط ضعف ، محدوديت ها و تنگنا ها 
در اجراي برنامه کنترل و ريشه کني بروسلوز

امكاناتامكاناتوواعتباراتاعتباراتبابامتناسبمتناسبهموارههموارهنيازنيازموردموردعملياتعملياتحجمحجمووهاهابرنامهبرنامه
))محوريمحوريبودجهبودجه((استاستگرديدهگرديدهتنظيمتنظيمموجودموجود

قرارقرارتوجهتوجهموردمورداصالًاصالًياياووبودهبودهحاشيهحاشيهدردرتحقيقاتيتحقيقاتيهايهايپروژهپروژهووهاهاطرحطرح
استاستنگرفتهنگرفته
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نقاط ضعف ، محدوديت ها و تنگنا ها 
در اجراي برنامه کنترل و ريشه کني بروسلوز

 عدم وجود آزمايشگاه مرجع بروسلوز عدم وجود آزمايشگاه مرجع بروسلوز
نارسايي در استاندارد سازي انجام آزمايشات تشخيصي بروسلوزنارسايي در استاندارد سازي انجام آزمايشات تشخيصي بروسلوز••
مشكالت موجود در تست و ارزيابي واكسن ها و مواد بيولوژيك مورد استفاده  مشكالت موجود در تست و ارزيابي واكسن ها و مواد بيولوژيك مورد استفاده  ••
موانع موجود در ارسال نمونه ها به آزمايشگاههاي مرجع بين الملليموانع موجود در ارسال نمونه ها به آزمايشگاههاي مرجع بين المللي••

IRIBAIRIBAیایا
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نقاط ضعف ، محدوديت ها و تنگنا ها 
در اجراي برنامه کنترل و ريشه کني بروسلوز

غرامتغرامتبموقعبموقعپرداختپرداختعدمعدم
سازمانسازماناعتباراتاعتباراتمحلمحلازازغرامتغرامتپرداختپرداخت
حذفيحذفيدامهايدامهايبهبهغرامتغرامتپرداختپرداختبرايبرايدامدامبيمهبيمهپوششپوششعدمعدم

مايهمايهازازناشيناشياحتمالياحتماليعوارضعوارضياياووبروسلوزبروسلوزبهبهابتالابتالازازناشيناشي
بروسلوزبروسلوزعليهعليهکوبيکوبي
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نقاط ضعف ، محدوديت ها و تنگنا ها 
در اجراي برنامه کنترل و ريشه کني بروسلوز

نيازنيازموردموردتجهيزاتتجهيزاتوولوازملوازمتامينتاميندردرتاخيرتاخير
گذاريگذاريشمارهشمارهکوبي،کوبي،مايهمايهبهبهمربوطمربوطهايهايتعرفهتعرفهبودنبودننامناسبنامناسب

خصوصيخصوصيبخشبخشتوسطتوسطبرداريبردارينمونهنمونهوو
استانهااستانهابهبهتوسعهتوسعهطرحطرحاعتباراتاعتباراتابالغابالغنبودننبودنبهنگامبهنگام
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نقاط ضعف ، محدوديت ها و تنگنا ها 
در اجراي برنامه کنترل و ريشه کني بروسلوز

عدمعدمووبروسلوزبروسلوزكنيكنيريشهريشهووكنترلكنترلبرنامهبرنامهراندنراندنحاشيهحاشيهبهبه
بابامبارزهمبارزهپرسنلپرسنلساماندهيساماندهيووساختارساختاردرتشكيلدرتشكيلانسجامانسجام
بروسلوزبروسلوز

ووسازمانسازمانانسانيانسانينيروينيرويازاززياديزياديتعدادتعدادنشستگينشستگيبازبازووريزشريزش
وظائفوظائفاعمالاعمالباباارتباطارتباطدردرانسانيانسانينيروينيرويجديجديكمبودكمبود

حاكميتيحاكميتي
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نقاط ضعف ، محدوديت ها و تنگنا ها 
در اجراي برنامه کنترل و ريشه کني بروسلوز

برايبرايماديماديهايهايانگيزهانگيزهوجودوجودعدمعدمووتشويقتشويقسيستمسيستمنبودنبود
دامپزشكيدامپزشكيخدماتخدماتسايرسايربابامقايسهمقايسهدردربروسلوزبروسلوزكاركنانكاركنان

استانهااستانهادردربروسلوزبروسلوزبابامبارزهمبارزهاختصاصياختصاصيهايهاياکيپاکيپوجودوجودعدمعدم
ترويجترويجووآموزشآموزشنقشنقشنبودننبودنبرجستهبرجسته
جهتجهتكشوركشوردامپزشكيدامپزشكيسازمانسازمانبهبهاعتباراعتبارتخصيصتخصيصعدمعدم

سالمتسالمتبخشبخشاختصاصياختصاصياعتباراتاعتباراتسرجمعسرجمعازازبروسلوز،بروسلوز،كنترلكنترل
كشوركشورعموميعموميبهداشتبهداشتوو
ايرانايراندردربروسلوزبروسلوزبودنبودناندميكاندميك
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پراكندگي و تراكم جمعيت گوسفند و بز كشورپراكندگي و تراكم جمعيت گوسفند و بز كشور
 سنتي  سنتي  شيوه دامداري به روش شيوه دامداري به روش
تردد و نقل و انتقال بي رويه و كنترل نشده دامتردد و نقل و انتقال بي رويه و كنترل نشده دام
 دامپزشکيدامپزشکيفقدان و يا ضعف پشتيباني سرويس هاي فقدان و يا ضعف پشتيباني سرويس هاي
 پائين بودن سطح بهداشت همگاني پائين بودن سطح بهداشت همگاني
 توامان و نگهداري انواع دام در يك محل توامان و نگهداري انواع دام در يك محل چراي چراي
 دام و شيوه عشيره ايدام و شيوه عشيره ايكوچروي كوچروي
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آینده استراتژ ي
کنترل بروسلوز
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روزآمد نمودن استراتژي بهداشـتی مناسـب جهـت کنتـرل     •
بروسلوز 

مناسب تشکیالت دامپزشکیسازماندهی•
هیچ گونه استراتژي بهداشتی نمیتواند بدون سازماندهی  « 

».مناسب تشکیالت دامپزشکی ، موثر واقع شود 
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نهاییتصمیمات,مناسبسازماندهیازپس
:براساسبایداستراتژ یبکارگیريبراي

تخصیص منابع مالی  *
درجه مشارکت بهره برداران  *

اندازه گیري میزان شیوع بیماري *
منابع مالی باید به عنوان ضروري ترین عامل در  «

راستاي  پشتیبانی این برنامه ها مد نظر قرار داده  
».شوند 
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امردرکههاکشورازبسیاريعملیهايتجربه
اینازحاکیاندبودهموفقبروسلوزکنیریشه
دامدارانبهمناسبغرامتپرداختکهاست

تحققراههايمهمترینجملهازدیدهخسارت
.باشدمیکنیریشهوکنترلبرنامه
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جهتدرمناسبترویجیهايبرنامهمجموعه
کاملپذیرشهدفبادامدارانسازيآگاه

توسطاستالزمنیز،حاکمهاياستراتژي
پوششدولتجانبههمهحمایتوملیرسانه

برنامهگونههراجرايدرموفقیت.شودداده
صاحبانمشارکتبدونکنیریشهوکنترل

.بودنخواهدمیسر،دیدهآسیبدامهاي
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