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چکیده
بروسلوز یا تب مالت ،بیماری مشترک بوده که توسط باکتریهای گرم منفی جنس بروسال ایجاد میشود .بروسلوز در ایران یک مشکل
جدی بهداشتی محسوب میشود و معموالً از دام یا فرآوردههای دامی آلوده به انسان منتقل میگردد .در کشور ایران این بیماری آندمیک
است و میزان آن در سالهای اخیر افزایش داشته است .باتوجه به این که شیر و فرآوردههای آن به دلیل ارزش باالی غذایی از اهمیت
بسزایی در تغذیه انسان برخورداراند و آلودگی آن ها از راههای مهم انتقال این بیماری است ،لذا در این مطالعه مروری آلودگی شیر و
فرآوردههای آن بعنوان یکی از راههای مهم انتقال بیماری از سال 1321تا  1331در ایران مورد بررسی قرار گرفت .برای تشخیص بروسلوز
روشهای متعددی وجود دارد اما در سالهای اخیر کاربرد روشهای مولکولی مثل واکنش زنجیرهایی پلیمراز و روشهای سرولوژی مانند
االیزا به دلیل حساسیت و دقت باال بیشتر شده است .پیشگیری ،کنترل و ریشه کنی بروسلوز براساس وضعیت اقتصادی در کشورهای
مختلف متفاوت بوده و بطور کلی ریشهکنی و کنترل بروسلوز از دو جنبه اقتصادی و بهداشتی دارای اهمیت است .لذا افزایش آگاهی
دامداران و آموزش مصرف کنندگان از طریق رسانههای جمعی و باال بردن سطح آگاهی در زمینه بیماریهای قابل انتفال از شیر و
فرآوردههای آن میتواند مفید واقع شود.
واژگان کلیدی :شیر  ،بروسال ،آزمون حلقهای شیر ،االیزا ،ایران.

مقدمه
شیر و فرآوردههای آن ارزش غذایی بسیار باالیی در

گونهها دارای چند بیوتیپ می باشند ،هر گونه یک

تغذیه انسان دارند .ترکیبات شیر برای تامین انرژی،

میزبان طبیعی ترجیحی دارد که به عنوان مخزن

تکامل ماهیچهها و استخوانها در نوزاد الزم است و

عفونت شناخته می شود ولی در میزبانهای دیگر نیز

همچنین از شیر و فرآوردههای آن به عنوان رژیم

ممکن است بیماری ایجاد کنند .میزبان طبیعی بروسال

مغذی حاوی ترکیبات متعادل در تغذیه افراد بالغ

ابورتوس( 1گاو) ،بروسال ملیتنسیس( 2گوسفند و بز)،

استفاده می شود .اما شیر و سایر فرآوردههای آن به

بروسال سویس( 3خوک) ،بروسال اویس( 4گوسفند)،

دلیل دارا بودن اکثر ترکیبات غذایی ،محیط خوبی برای

بروسال کنیس( 5سگ) ،بروسال نئوتومه( 1نوعی موش

رشد میکروبها نیز محسوب میشوند ( Spanu et al.,

صحرایی) میباشد ،اخیرا نیز مشخص شده است که

 .)2012بروسلوز یا تب مالت ،بیماری عفونی

سویههایی از بروسال در پستانداران دریایی مانند دلفین

سیستمیک و پیشروندهای است که در منطقه مدیترانه

وجود دارند که دارای بیماریزایی کم برای

یک مشکل جدی بهداشتی محسوب میشود

نشخوارکنندگان و بیماریزایی بیشتر برای انسان هستند

( .)Corbel., 1997عامل این بیماری ،باکتریهای
جنس بروسال میباشند که انگل اختیاری درون سلولی

1. Brucella abortus
2. Brucella melitensis
3. Brucella suis
4. Brucella ovis
5. Brucella canis
6. Brucella neotomae

و جزو باکتریهایگرم منفی هستند ( & Jawets

 )Melnick., 1995و دارای شش گونه بوده که برخی
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مانند بروسال ستی  .)Collier., 1998 (1این باکتریها

کمپلمان و واکنش زنجیرهایی پلیمراز اشاره کرد

معموالً از دام یا فرآوردههای دامی آلوده به انسان

( .)Nielsen., 2005; Quinn et al., 1994در کشور

منتقل میشوند ( .)Corbel., 1997تا حدودی اسید

ما نیز این بیماری آندمیک است و میزان آن در سال-

فست بوده و غیر متحرک میباشند ،کاتاالز و اکسیداز

های اخیرافزایش داشته است .این بیماری عوارض

مثبت ،فاقد اسپور و کربوکسی فیل میباشند .علیرغم

ناتوان کنندهی فراوانی داشته که در صورت تاخیر در

اینکه اسپور ندارند ولی دوام آنها در خارج از بدن زیاد

تشخیص و درمان موجب صدماتجدی و حتی به خطر

است ،بطوریکه در شیر با دمای  15درجه سلسیوس به

افتادن حیات بیمار شود (.)Hashemi et al., 2007

مدت  22روز ،در پنیر  4درجه سلسیوس به مدت 121

بروسلوز ممکن است موجب افت چشمگیر در سرمایه-

روز و در کره  142روز ،در آب  35روز و در خاک حدود

های اقتصادی شود ( .)Smits & Kadri., 2005هدف

 11روز زنده میمانند .بروسلوز در انسان به دنبال

از این مطالعه مروری ،بررسی میزان آلودگی شیر و

مصرف شیر خام و فرآوردههای آن و گوشت نیم پز

فرآوردههای حاصل از آن به گونههای مختلف بروسال

ایجاد میشود .سایر راههای انتقال بیماری شامل ورود

توسط روشهای فنوتیپی و ژنوتیپی مختلف در ایران

باکتری از راه پوست ،تنفس و ذرات آلوده میباشد.

میباشد.

بعالوه افرادی که در تماس با حیوانات میباشند مانند

در این مقاله به منظور جمعآوری اطالعات مرتبط با

دامپزشک ،بازرس گوشت ،کارکنان آزمایشگاه و

موضوع لغات کلیدی شیر ،بستنی ،پنیر ،بروسال

کارگران کشتارگاهها میتوانند از طریق تماس مستقیم

آبورتوس ،بروسال ملیتنسیس ،آزمون حلقهای شیر و

و همچنین قطرات آلوده معلق در هوا آلوده

ایران در پایگاههای اطالعاتی Science ، Pub Med

شوند( .)Mandell et al., 2010گوسفند ،بز ،گاو،

 ،SID ،MagIran ،Directسازمان بهداشت جهانی

گاومیش و شتر مبتال ،بطور متناوب در تمام دوره

( )WHOجستجو شد و مقالههای مرتبط با موضوع و

شیرواری ،میکروارگانیسم را از شیر خود دفع مینمایند

همایشها و سمینارهای اختصاصی در مورد این بیماری

و بنابراین مصرف شیر غیر پاستوریزه و مشتقات آن اگر

تا سال  1331جمعآوری و ارزیابی شدند.

از حیوان آلوده تهیه شده باشد ،انسان را در معرض

بحث

خطر جدی عفونت به بروسال ملیتنسیس و بروسال

آزمون حلقهای شیر ( )MRT 2روشی کم هزینه و

آبورتوس قرار میدهد Refai.,2002; Zowghi and

سریع است که تحت عنوان آزمایش سریع غربالگری

) .)Ebadi. 1982عالیم بیماری حاد بصورت تب ،لرز،

در گله دامها نامیده میشود ،این آزمایش بر روی

سردرد ،دردعضالنی و مفصلی ،ضعف ،خستگی ،تهوع،

مخلوط شیرخام در یک گله انجام شده و اساس آن

تعریق شبانه و از دست دادن اشتها میباشد( Farazi.,

جستجوی پادتن در شیر بوده و چون پادتن موجود در

 .)2012بروسلوز مزمن معموالً با مقاومت کانونی عفونت

شیر فقط همراه با مولکولهای چربی به طرف سطح

در یک بافت مانند استخوان ،طحال ،کبد و دیگر ارگان-

آمده و قابل بررسی میشود ،لذا استفاده از شیر

ها اتفاق میافتد ( .)Kokoglu et al., 2006برای

هموژنیزه یا بدون چربی ارزشی نخواهد داشت .این

تشخیص میتوان به روشهایی چونکشت ،آزمون

روش صرفاً یک آزمایش غربالگری بوده و ارزش

حلقهای شیر ،کومبس رایت ،االیزا ،هماگلوتیناسیون-

تشخیصی برای دام را ندارد و ممکن است در هنگام

پاسیو ،رادیو ایمونو اسی ،ایمونو دیفیوژن ،تست ثبوت

ابتال دام به ورم پستان یا زمان خشک کردن گاو و در

1. Brucella ceti

2. Milk ring test
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ابتدای زایمان واکنش مثبت کاذب نشان داده شود.

با حضور تعداد کم باکتری ،قابل اعتماد ،کامالً حساس و

رایت 1آزمونی است که بطور گسترده استفاده میشود

اختصاصی برای تعیین گونههای بروسال میباشد( Leal

ولی به علت اینکه اغلب پادتنهای  IgG1قادر به

.)et al., 1995

آگلوتیناسیون نمیباشند بنابراین موارد منفی کاذب

برای نخستین بار در ایران در سال  ،1321بروسال ملی-

ممکن است مالحظه شود مثل زمانیکه بیماری در

تنسیس از شیر بز توسط انتصار ،در بخش بروسلوز

مراحل اولیه بوده یا حوالی زایمان (به علت دفع شدید

موسسهی واکسن و سرم سازی رازی جدا شد(

پادتن در آغوز) ،درمان زود رس با آنتیبیوتیکها ،فرم

 .)Kaveh., 1952انتظار و اردالن در سال

مزمن بیماری و یا نقص سیستم ایمنی ،این آزمون در

1343بروسال ملیتنسیس را از پنیر سنتی گوسفندی

تفریق بروسال و یرسینیا آنتروکولیتیکا قابل اطمینان

نمک زدهای که بطور طبیعی آلوده شده بود تا  11هفته

( -2مرکاپتواتانول) آزمایشی به

بعد از نگهداری جدا نمودند (.)Sabbaghian, 1975

منظور تفریق واکنشهای غیر اختصاصی میباشد که

صباغیان و ندیم در سال  1354طی یک بررسی در

عیار  IgGبا این آزمون به دست میآید و کاهش عیار

شهر اصفهان و مناطق حومه آن ،از  111نمونه پنیر تازه

نشانه واکسیناسیون میباشدTabatabayi & ( .

سنتی گاوی مورد آزمایش 51 ،نمونه آلوده به بروسال را

.)Firouzi., 2001

تشخیص دادند ( .)Sabbaghian & Nadim., 1974

آزمون ثبوت کمپلمان ( )CFT 2یکی از اختصاصیترین

در بررسی اکبر مهر و خان ناظر در سال  1311بر روی

ترین آزمایشهای سرولوژی در تشخیص بروسلوز است

پنیرهای عرضه شده در شیراز انجام گرفت ،نشان داد

که با این آزمایش دامهای واکسینه شده از دامهای

که از  111نمونه مورد آزمایش  1نمونه آلوده به باکتری

آلوده تفریق داده میشوند (.)Blasco et al., 1994

بروسال بودند که از این تعداد  2نمونه بروسال ملی-

 1ELISAآزمایشی است که قدرت تعیین تمام

تنسیس و  4نمونه بروسال آبورتوس بوده است(

کالسهای ایمونوگلوبولینها را دارد و به عنوان یک

 .) Akbarmehr & Khannazer., 1992صمدزاده و

آزمون تشخیصی بکار میرود .آزمایشی قابل اطمینان

باطنی در سال  1313در زنجان ،میزان آلودگی

با کاربری ساده میباشد و مناسب در برنامه ریشه کنی،

پنیرهای سنتی به بروسال  1/4درصد گزارش کردند

بعد از واکسیناسیون و غربالگری است و همچنین می-

(باطنی و صمد زاده .)1321 ،.در بررسی دیگری که

تواند برایتمایز پادتنهای ناشی از واکسیناسیون با

توسط اکبر مهر بر روی پنیرهای تازه محلی عرضه شده

واکسن  S13از پادتنهای ناشی از عفونت با باکتری

در سراب و حومه در سال  1321به روش کشت انجام

حاد بروسال به کار رفته و در تشخیص باکتری از

گرفت ،نشان میدهد که  2/2درصد آلودگی به گونه-

ترشحات مهبلی نیز کاربرد دارد( 3PCR .واکنش

های مختلف بروسال وجود دارد که 1/1درصد مربوط به

زنجیرهایی پلیمراز) دارای روشهای متعدد شناخته

بروسال ملیتنسیس و 1/5درصد مربوط به بروسال

شده برای تشخیص بروسال میباشد ( & Bricker

آبورتوس بودند(  .) Akbarmehr., 2003در جداسازی

این روش در مقایسه با سایر

باکتری که توسط شاکریان و همکاران در زمستان

روشهای معمول تشخیصی به دلیل تشخیص بیماری

 1321و بهار  1321از بین  211نمونه پنیر سفید غیر

نمیباشد2-ME .

.)Halling., 1994

پاستوریزه گوسفندی شهرکرد و حومه صورت گرفت،
تنها یک نمونه آلوده به بروسال ملی تنسیس بود

1. Wright
2. Complement fixation test
3. Polymerase Chain Reaction
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(شاکریان و همکاران .)1324 ،.محسنزاده و همکاران

بستنی یافت نشد (شاکریان .)1334 ،.در پژوهشی که

در سال  1322بر روی شیرخام گاو عرضه شده در

شفیعی ،احمدی و دستمالچی با بررسی  11نمونه شیر-

مشهد بررسی انجام دادند که از  215نمونه اخذ شده 1

خام گاو و  51نمونه شیرخام گوسفند جمعآوری شده

نمونه از نظر آزمون حلقهای شیر مثبت بودند که 2

در استان کردستان به روش  PCRدر سال  1331انجام

نمونه مربوط به بروسال آبورتوس بوده است (

دادند 21 ،نمونه از شیر گاو و  22نمونه از شیر گوسفند

 .)Mohsenzadeh, Kyarash, Hasan., 2003در

مثبت بودند (شفیعی ،احمدی ،دستمالچی.)1331 ،.

تحقیقی که رضایی و همکاران در تویسرکان با آزمون

بررسی بوستان چی و عشرت خواه در سال  1332در

حلقهای شیر روی  311نمونه شیرخام گوسفند و گاو

سقز روی  111نمونه شیرخام گاو با آزمون حلقهای

انجام دادند  21 ،نمونه آلوده به بروسال آبورتوس و 12

شیر ،آلودگی  21نمونه را نشان میدهد (بوستانچی،

نمونه آلوده به بروسال ملیتنسیس بوده است (رضایی و

عشرت خواه .)1332 ،.در بررسی که توسط یاران و

همکاران .)1322 ،.در بررسی  51نمونه شیر خام گاو

همکاران در سال  1335بر روی  132نمونه شیر غیر

ایلخچی استان آذربایجان شرقی که توسط موثق در

پاستوریزه و  15نمونه از فرآوردههای آن در شهرهای

سال  1322و با استفاده از کیت االیزا شرکت پورکو

استان اصفهان با تکنیک  Real Time PCRانجام شد،

فرانسه صورت گرفت 5 ،نمونه آلوده به بروسال آبورتوس

 4نمونه از شیرها و تنها یک نمونه از محصوالت آلوده

بودند (موثق .)1331،.در تخمینی که توسط موثق و

به بروسال ملیتنسیس بوده و هیچ آلودگی به بروسال

پناهی آذر در سال  1322در پارس آباد مغان با تست

آبورتوس مشاهده نشد ( .)Yaran et al., 2016

حلقهای شیر برای وجود آنتیبادی بروسال آبورتوس

جمالی ،عمادی و مصدق در سال  1335و با استفاده از

روی  14نمونه شیرخام گاو صورت گرفت 24 ،نمونه

کشت در بروسال آگار ،رنگ آمیزی گرم ،رشد در رنگ

آلوده بودند (موثق ،پناهی آذر .)1331 ،.در شناسایی

آنیلین ،تولید هیدروژن سولفید و تست اوره توانستند از

بروسال که توسط ایزدی ،مسلمی و یزدی بر روی

 132نمونه شیرخامی که از مناطق مختلف یزد جمع-

شیرخام و پنیرپاستوریزه و پنیر سنتی سطح شهر تهران

آوری کرده بودند 4 ،نمونه آلوده به بروسال آبورتوس و

به وسیله تکنیک  Hemi Nested PCRدر سال

 1نمونه آلوده به بروسال ملیتنسیس را تشخیص دهند

 1331صورت گرفت ،از  15نمونه شیرخام گاو 11

( .)Jamali, Emadi, Mosadegh., 2016شاکریان و

نمونه  PCRمثبت ،از  15نمونه پنیر پاستوریزه  1نمونه

همکاران در سال  1335و با استفاده از  PCRبررسی

و از  15نمونه پنیر سنتی  2نمونه مثبت شدند (ایزدی،

آلودگی به بروسال ملیتنسیس را بر روی  225نمونه

مسلمی ،یزدی .)1331 ،.در بررسی که توسط شاکریان

شیر که شامل 125نمونه شیر گوسفند و  111نمونه

در سال 1331به روش  PCRبر روی شیرخام گاو و

شیر بز بوده و از منطقه شهرکرد و اصفهان جمعآوری

فرآورده های سنتی آن به بروسال آبورتوس و بروسال

شده را انجام دادند که از  111نمونه شیر بز12 ،مورد

ملیتنسیس در استانهای اصفهان و چهارمحال و

آلوده بوده که  11مورد مربوط به شهرکرد و  2مورد

بختیاری انجام شد ،از  211نمونه مورد آزمایش میزان

مربوط به اصفهان بوده و از  125نمونه شیر گوسفند،

آلودگی شیر خام گاو  %1بروسال آبورتوس ،پنیر محلی

 12مورد آلوده بوده که  2مورد مربوط به شهرکرد و 4

 %2/5بروسال آبورتوس و ملیتنسیس و خامه سنتی %1

مورد مربوط به اصفهان بودند ( Shakerian et al.,

بروسال آبورتوس گزارش شد و هیچگونه آلودگی در

.)2016
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جدول  -1پژوهشهای انجام شده در مورد میزان فراوانی آلودگی شیرخام و فرآوردههای آن به باکتری بروسال درایران تا سال 1331
فرآورده

فراوانی ( درصد )

منطقه

توضیحات

منبع

شیر

1/13

تهران

MRT

شیرازی1314 ،

12
1/1
2/21
3/3
13
31/5
11
1/1
41
21
3/13
3/52

اهواز
ایالم
مشهد
تبریز
تویسرکان
پارس آباد مغان
ایلخچی
تهران
کردستان
سقز
اصفهان
یزد

MRT

قضایی1311 ،
شیدفر1313 ،
محسن زاده و همکاران1322 ،
موثق1321 ،
رضایی و همکاران1322 ،
موثق و پناهی آذر1322 ،
موثق1322 ،
ایزدی و همکاران1331 ،
شفیعی و همکاران1331 ،
بوستانچی و عشرت خواه1332 ،
یاران و همکاران1335 ،
جمالی و همکاران1335 ،

خامه

13/33
1/5

اصفهان
شیراز

پنیر

1/5
1
1
2/21

شیراز
تهران
چهارمحال بختیاری
اصفهان

5/5
4/2
2/2
1/5
3/41
41/11
1

اهواز
همدان
سراب
شهرکرد
گیالن
تهران
چهارمحال بختیاری

Isolation
MRT
MRT
MRT
MRT
ELISA
Hemi Nested PCR
PCR
MRT
Real Time PCR
& Culturing
Biochemical Tests
PCR
Isolation
MRT

شاکریان1335 ،
محمدی1315 ،
امیری1311 ،
واجری1311 ،
شاکریان1331 ،
صباغیان و ندیم1354 ،

Culturing
PCR
Culturing
Culturing
Isolation
Culturing
Isolation
PCR
Hemi Nested PCR
PCR

خادمی1315 ،
یوسفی و جوانشاهی1313 ،
اکبر مهر1321 ،
شاکریان1321 ،
فرخی1323 ،
ایزدی و همکاران1331 ،
شاکریان1331 ،

پیشگیری ،کنترل و ریشهکنی بروسلوز براساس وضعیت

گردد و همچنین در این روش شناسایی گاو آلوده قبل

اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت بوده و بطور

از زایمان از اهمیت خاصی برخوردار است .در گلههای

کلی ریشهکنی و کنترل بروسلوز از دو جنبه اقتصادی و

شدیداً آلوده به علت از دست دادن دامهای با ارزش این

بهداشتی دارای اهمیت است و لذا مراحل کنترل و

کار منطقی به نظر نمیرسد ،در این مواقع

ریشهکنی بیماری به قرار زیر است:

واکسیناسیون گوسالهها و برنامه کنترل برای چند سال

 -1آزمایش و کشتار دامهای آلوده :1روش انتخاب دام-

را در پیش می گیرند.

های آلوده بوسیله آزمایش در مواقع ریشهکنی مطرح

 -2واکسیناسیون (ایجادمقاومت دردام) :واکسن  S19از

است .در این روش کلیه گاوهایی که برای تولید مثل

نوع سویه زنده تخفیف حدت یافته بروسال آبورتوس

استفاده میشود آزمایش شده و موارد مثبت حذف می-

است که محافظت خوبی در برابر سویههای حاد میدهد
و ارزش باالیی در کنترل بروسلوز دارد و در محافظت

1. Test and Slaughter
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دامهای غیرآلوده که در محیط آلوده زندگی میکنند،

دیگر به گاو از طریق سایر دامها نیز باید مورد توجه

بسیار موثر بوده و از پخش عفونت جلوگیری مینماید،

قرار گیرد.

در کشورهایی که امکان حذف دامهای آلوده وجود

 -4کنترل و پیشگیری از راه فرآوردههای شیر نیز می-

ندارد،کاربرد دارد .این واکسن حدت کمی داشته و لذا

تواند در جهت کاهش ابتال به بروسلوز در انسان حائز

باعث سقط نمیشود مگر در مراحل پایانی آبستنی که

اهمیت باشد .چرا که به خوبی مشخص شده است که

نباید استفاده شود ،در گاوهای پرواری نیز نیاز به تجویز

شیر و فرآوردههای آن میتوانند به میکرو ارگانیسمهای

نداشته و در گاو نر به دلیل بروز تورم بیضه نیز توصیه

بیماری زا آلوده شده و باعث انتشار بیماری شوند .بدین

نمیگردد .بهترین زمان واکسیناسیون با این سویه در

منظور ،پاستوریزاسیون اگر به صورت صحیح اعمال

سنین  1-3ماهگی است .در ایران واکسن  S19و S19

گردد ،باعث حذف این میکرو ارگانیسمها خواهد شد و

با دوز کاهیده بروسال آبورتوس بصورت لیوفیلیزه در

همینطور به منظور تعیین میزان و روش حفاظت

موسسه رازی تهیه میگردد .واکسن کشته شده 45/20

بهداشتی مورد نیاز برای اطمینان از ایمنی شیر و

 )Kهمراه با یاوری برای

فرآورده های آن ،بررسی عواقب احتمالی آلودگی غذا

واکسیناسیون گاوها در هر سنی قابل استفاده است و

توسط باکتری و میزان و نوع آلودگی بعد از فرآیند

در گاوهایی که در زمان گوسالگی با  S19واکسینه

باکتریکشی نهایی مفید خواهد بود .استانداردهای

نشده اند کاربرد دارد .واکسن کشته  H58آبورتوس با

بهداشتی در تولید فرآوردههای شیر باید بر اساس

ماده روغنی نیز برای گاوهای بالغ و نر خطر ندارد.

خطرهای تعریف شده در  HACCPتعیین شوند و هم-

واکسن  RB51که در سال  1331توسط دپارتمان

چنین برای کنترل و پیشگیری از آلودگی شیر در

کشاورزی و بهداشت دام و گیاه در آمریکا مورد تایید

کارگاههای تولید سنتی این محصوالت نیز میتوان با

قرار گرفت و در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار

نظارت شدید سازمانهای مربوطه و همچنین ایجاد

میگیرد .این واکسن نه تنها در برابر بروسال آبورتوس

دورههای آموزشی برای این کارگاهها و ملزم کردن آنها

بلکه در برابر بروسال ملی تنسیس و بروسال اویس نیز

به اعمال سالم سازی صحیح فرآوردهها و آگاهسازی

محافظت ایجاد میکند (.)Alexander et al., 1996

مردم باعث کاهش بروز بیماری در انسان شد .ولی

در زمان شیوع بیماری تجویز این واکسن برای گاوهایی

خاطر نشان میشود که پیشگیری اصلی بروسلوز در

که در گوسالگی واکسن  S19دریافت نکردهاند مفید

انسان نیز منوط به کنترل و پیشگیری بیمار در دام

است و پادتنهایی که به دنبال تزریق این واکسن

بوده و کنترل و پیشگیری از راه شیر و فرآوردههای آن

بوجود میآیند تا دوازده هفته بعد از واکسیناسیون دوام

در مرحله بعد قرار دارد (مرتضوی و همکاران.)1331 ،

دارند (.)Steven et al., 1997

چون بروسال یک انگل درون سلولی اختیاری میباشد،

 -3اعمال اقدامات بهداشتی و مدیریت صحیح :باتوجه

در سیستم ماکروفاژی عقدههای لمفاوی ،غده پستان و

به اپیدمیولوژی بیماری و راههای ورود آلودگی باید از

اندامهای تناسلی زنده میماند و تکثیر مییابد ،در

ورود دام آلوده ،وسایل آلوده ،پرندگان ،جوندگان و

نتیجه بطور معمول درمان بیماری در گاو ناموفق می-

موادغذایی و آب آلوده جلوگیری نمود .در خرید و

باشد و علت این امر بخاطر عدم نفوذ دارو از غشاهای

فروش و نیز واردات دامها این احتمال وجود دارد که

سلولی است و نه مقاومت آنتیبیوتیکی .به هر حال

دامهای بظاهر سالم بعنوان عامل انتقال بیماری خطر

تزریق داخل عضالنی یا وریدی اکسی تتراسایکلین

آفرین باشند .موضوع انتقال بین گونهای بروسالهای

همراه با استرپتومایسین تا اندازهای نتیجه بخش بوده

بروسال آبورتوس (A

45/20
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ولی بطور کلی به دلیل خطر ابتال انسان ،درمان دامها

 PCRو  ELISAمبین این امر است که روند آلودگی

مد نظر نبوده ،بلکه کنترل و ریشه کنی بیماری اهمیت

شیر و فرآوردههای آن نیز در طی این سالها دوباره رو

دارد .درمان در انسان پس از تشخیص با تجویز همزمان

به افزایش گذاشته است که از عوامل اصلی آن استفاده

تتراسایکلین با استرپتومایسین یا جنتامایسین موفقیت

از شیر آلوده برای تهیه فرآوردههای شیر و عدم سالم

آمیز میباشد و در صورت عدم پاسخ به درمان فوق،

سازی مناسب و یا صحیح در فرآوردهها به خاطر منافع

تجویز طوالنی مدت تری متوپریم-سولفامتوکسازول

اقتصادی یا آگاهی ناکافی تولید کنندگان این

(کوتریموکسازول) پیشنهاد میگردد و در صورت

محصوالت میباشد ،لذا عالوه بر کنترل و ریشهکنی

درگیری دستگاه عصبی مرکزی ،ریفامپسین مفید است

بروسلوز در حیوانات خصوصاٌ گوسفند و بز ،ضرورت

(.)Radostits & Blood., 1994

اجرای یک برنامه منسجم به منظور اطالع رسانی و

نتیجه گیری

آموزش همگانی مردم در تمام سطوح و اقشار جامعه،

با توجه به بررسی مطالعات انجام شده طی سالهای

کادرهای پزشکی و دامپزشکی ،کارخانجات صنایع

مذکور ،مشاهده میشود که علی رغم پیشگیریها و

غذایی و تولیدی فرآورده های غذایی با منشای دامی

اقدامات صورت گرفته در سطح کشور ،هنوز این بیماری

بیش از پیش وجود دارد.

از حالت آندمیک به سمت ریشه کنی خارج نشده و

باتوجه به نمودار  1که مربوط به روند میزان بروز

بلکه در سالهای اخیر رو به افزایش گذاشته است .سیر

بروسلوز انسان در ایران طی سالهای  1351تا 1331

آلودگی شیر و فرآوردههای آن در طی سالهای مختلف

میباشد ،مشاهده میشود که میزان بروز آن از اوایل

دچار نوسان بوده ولی در سالهای اخیر ،استفاده از

دهه  31دوباره رو به افزایش گذاشته است و لذا

روشهای جدید و حساستر مولکولی و سرولوژی مانند

ضرورت کنترل و پیشگیری این بیماری نمایان میشود.

180
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بروز ( تعداد در  100هزار نفر )

140

0

سال
نمودار  -1روند میزان بروز بروسلوز در انسان از سال  1351تا  1331در ایران

کنترل بروسلوزیس در هر کشوری با توجه به سویه و یا
سویههای موجود بروسال و مطابق با شرایط فرهنگی،
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اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی جامعه ،برنامه ریزی

 -12احداث آزمایشگاهها و مراکز تحقیقات موادغذایی

دقیق و متناسبی مورد نیاز است .با اینحال پیشنهادات

در مرکز هر استان با همکاری و تعامل وزارت بهداشت،

زیر میتواند در توسعه این امر مفید باشد:

درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور.

 -1افزایش آگاهی دامداران.

 -13حمایت از دانشکدههای مربوطه خصوصاً

 -2آموزش مصرف کنندگان از طریق رسانههای جمعی

دانشکدههای دامپزشکی و استفاده از نیروهای آنها در

و باالبردن سطح آگاهی در زمینه بیماریهای قابل

طرحهای تحقیقاتی و برنامههای مبارزه با بیماری.

انتفال از شیرخام و پنیر تازه و توصیه به مصرف شیر و

 -14جلوگیری از ورود دام قاچاق به کشور و جلوگیری

فرآوردههای شیری پاستوریزه شده.

از کشتار دام خارج از کشتارگاه.

 -3توصیه به مصرفکنندگان به منظور خودداری از

 -15نظارت بر مراکزی که فرآوردههای شیر را به

خرید و مصرف فرآوردههای شیری غیر پاستوریزه.

صورت سنتی تهیه و عرضه میکنند.

 -4جلوگیری از عرضه پنیر تازه تهیه شده به روش

منابع

سنتی قبل از گذراندن حداقل  2ماه قرنطینه در آب

 .1باطنی ،جمیل ،.صمدزاده ،رویا .)1321( .بررسی میزان

نمک حدود  %11در سردخانه با دمای حدود 4 -11

آلودگی شیر و پنیر سنتی در حال عرضه به میکروب

درجه سلسیوس.

بروسال و اشریشیا کلی در شهر زنجان .مجله دانشگاه

 -5افزایش هماهنگی بین وزارت بهداشت ،درمان و

علوم پزشکی زنجان ،سال  ،11شماره  ،35صفحات -52

آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور.

.15

 -1برای کنترل بیماری در حیوانات ،کشتار دامهای

 .2شاکریان ،امیر ،.کریم،گیتی ،.شریف زاده ،علی ،.صادقی،

مبتال و مایهکوبی دامهای سالم ضروری است.

مجید .)1324( .بررسی آلودگی پنیرهای سفید تازه غیر
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Abstract
Brucellosis or Malta-Fever is a zoonotic disease that causes by gram-negative bacteria
belonging to the Brucella genus. Brucellosis is a serious health problem in Iran and usually
transmitted to humans from livestock or tainted livestock products. It’s endemic in Iran and it
has been increased in recent years. Since milk and its products due to their high nutritional
value are important in human’s nutrition and their contamination is one of the important ways
of disease transfection, therefore in this article contamination of milk and its products as one
the important transfection ways was studied in Iran between 1948 and 2016. There are several
methods to brucellosis diagnosis, but in recent years, using molecular methods such as PCR
or serology ones as ELISA due to the sensitivity and a high degree of accuracy has been
increased. Prevention, control and eradication programs for brucellosis have been different
according to the economic conditions of various countries and eradication and control of
brucellosis is important from two aspects of health and economy. So increasing the awareness
of poultry- men and educating consumers by the mass media and raise up awareness about the
transferable disease from milk and its products can be useful.
Keywords: Milk, Brucella, Milk Ring Test, ELISA, Iran
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