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چکيده

واکس�ن  RB51با توجه به خصوصیات جدید خود ،از س�ال  1381در کشورمان به کار گرفته شده و بخش قابل توجهی
از واکسیناسیون جمعیت گاوی علیه بروسلوز با استفاده از آن صورت میگیرد .با توجه به اهمیت این مسئله و کمبود
مطالعات تجربی و میدانی جهت ارزیابی کارائی واکس�نهای بروسلوز ،انجام مطالعه حاضر در خصوص واکسیناسیون و
ارزیابی نس�بی توفیق آن در س�طح فارمهای استان تهران ،در عملیات مبارزه با بیماری طی سالهای اخیر ضروری به
نظر میرسید .این پژوهش در قالب یک مطالعه همبستگی و بر اساس دادههای حاصل از عملیات مبارزه با بروسلوز در
گاوداریهای استان تهران طی سالهای  1375تا  1385انجام گرفت .درصد بروز بیماری از ابتدای بررسی در کل روندی
نزولی طی کرده است .نسبت بکارگیری واکسن  RB51به  S19از سال  81به بعد روند افزایشی محسوسی طی میکند
و همبستگی معکوسی بین بکارگیری واکسن  RB51و درصد آلودگی در طی سالهای استفاده از واکسن بدست آمد.
همچنین بین بکارگیری واکسن  S19و تعداد مثبت و مشکوکهای بروسلوز همبستگی مستقیم مشاهده شد .میانگین
بروز بیماری در طی س�الهایی که از  RB51استفاده ش�ده بود( 0/16درصد) به طور معنیداری ( )0/05<Pاز میانگین
س�الهایی که از این واکس�ن هنوز اس�تفاده نش�ده بود( 0/3درصد) ،کمتر بدس�ت آمد .آمار حاصل از شهرستانهای
مختلف استان نیز در مجموع علی رغم نوسانات جزئی هم راستا با آمار کلی استان ارزیابی شد.در کل توانایی واکسن
 RB51در برنامه مبارزه با بروسلوز گاوی در سطح استان تهران بسیار مثبت (نسبت به  )S19ارزیابی شد.
كلمات کليدي :بروسلوز گاوی ،واکسیناسیون ،RB51، S19،همبستگی ،استان تهران

(پژوهشوسازندگی)
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Comparison of S19 and RB51 vaccines in control program of bovine brucellosis in the farms of Tehran province,
)before and after using of RB51 (1996-2006
By: O.A.Nekuei Jahromi, and A.R. Bahonar, Department of Food Hygiene & Quality Control, Faculty of Veterinary
Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran,(Corresponding Author; Tel: +989121305701) ,Ekhtiarzadeh, H. Veterinary Organization, M. Rabbani,. Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran,
Tehran, Iran.
RB51 new vaccine with notable characteristics such as doesn’t induce disturbing antibodies in routine diagnostic
tests, has used since 2002 in Iran. With special attention to this subject and lack of valid epidemiological studies
for field evaluation of RB51, this ecological investigation was conducted during 1996 to 2006 in Tehran province
farms. Data were obtained from veterinary organization and analyzed by SPSS (ver.15).The Results shows that the
proportion of RB51 in control program has increased since 2002. The incidence of bovine brucellosis has decreased
in duration of study and in the years which RB51( from 2002 to 2006) was used in control program, incidence of
disease is significantly lower than other years(0.16% versus 0.3% respectively, p<0.05).Also it was seen that use
of S19 vaccine increased the number of suspected cases of bovine brucellosis. These findings emphasize the good
potency of RB51 vaccine in the control and preventing program of bovine brucellosis and introduce it as a suitable
replace for S19 vaccine.
Key words: Bovine brucellosis, Vaccination, RB51, S19, Correlation, Tehran province

مقدمه

بروس��لوز يكي از ش��ايعترين عفونتها در حيوانات اهلي اس��ت .بر
همگان پر واضح اس��ت که اي��ن بيماري در دنيا از نظر ايجاد خس��ارت
اقتصادي در دامها ،به خصوص گاو شيري ،و نيز به عنوان عامل تهديدگر
بهداش��ت انساني به عنوان يك بيماري مش��ترك ،حائز اهميت بسياري
اس��ت .در ميان هفت گونه شناس��ايي ش��ده از جنس بروسال ،گونههاي
 B.melitensis، B.abortus، B.suis، B.canisو  B.marisاز
جهت انتقال به انسان دارای اهمیت می باشند(.)2، 1
از جداسازي باكتري بروسال ،از طحال مبتالیان به بیماری تب مالت
توسط بروس در سال  1886ميالدی ( ،)16مدت زمان طوالنی است که
میگذرد و با وجود روش��ن شدن بسياري از جنبههاي گوناگون بيماري،
هنوز هم نكات فراواني در خصوص آن ،از جمله در بحث كنترل و ريشه
كني ،در خور توجه و تحقيقات گستردهتر ميباشد.
واکس��نهای متعددی برای مبارزه با بروسلوز تا کنون تدارک دیده
شده ،در این میان سویه  B.abortus 19اول بار در سال  1939جهت
تولید واکس��ن مایع در ایاالت متحده به کار گرفته ش��د( )10و در سال
 1941استفاده از آن در دامداریها آغاز گردید( .)15واکسن  S19همواره
از برجستهترین واکس��نهای مورد استفاده بوده است ،که تا پایان سال
 ،1385در کش��ورمان به کار گرفته ش��ده است .علیرغم نقش موثر این
واکس��ن در کنترل بروس��لوز گاوی ،پادتنهای تولید شده ناشی از آن با
هر میزان دز واکسن ،همیشه مشکل ساز بوده و کاربرد آن را در مراحل
حس��اس مبارزه محدود ساخته است .روشهای متداول سرولوژی که از
سوی سازمان دامپزشکی مورد استفاده قرار میگیرد ،پاسخهای پادتنی
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در مقاب��ل پادگنهای  Oلیپو پلی س��اکارید را اندازهگیری میکنند که
بدین ترتیب یکی از معایب اصلی این واکس��ن یعنی تداخل با تستهای
رایج س��ازمان دامپزشکی آش��کار می گردد .بدین سان تفریق تیترهای
ناشی از واکسیناسیون و عفونت طبیعی ،در آزمونهای سرولوژیک رایج
دچار اختالل شده و تفسیر آنها را ،که دقتشان در راه مبارزه بسیار تاثیر
گذار خواهد بود ،دچار مشکل میکند(.)17
در خصوص حل معضل فوق تالشهای بس��یاری صورت پذیرفت و
واکسنهای متعددی که هر یک از آنها معایب قابل توجهای دارا میباشند
ساخته شد ،تا سر انجام سویه خشن  B.abortus RB51از سویه حاد
 2308در آزمایش��گاه مشتق گردید که این س��ویه فاقد پادگنهای O
لیپو پلی س��اکارید میباشد( .)7فقدان این پادگن به طبع ،با عدم تولید
پادتنهای مزاحم تش��خیص در حیوانات واکس��ینه همراه خواهد بود ،از
این رو می توان با یقین بیش��تر واکنشهای مثبت س��رولوژی را در گاو
تحت این شرایط ،ناشی از عفونت دانست( .)9، 8واکسن  RB51از سال
 1996در ایاالت متحده آمریکا برای اولین بار مجوز مصرف داشته و در
ایران نیز از سال  1381مورد استفاده قرار گرفته است .مقاالت بسیاری
در خصوص مزایا و توان باالی این واکس��ن منتش��ر گردیده اس��ت(،13
 .)15در کش��ور م��ا ه��م دکتر ذوقی و همکارانش��ان ،تحقیقات بس��یار
ارزش��مندی در این رابطه انجام دادهاند ،به طوری که از این واکس��ن به
عنوان جایگزینی مناسب برای  S19نام بردهاند(.)6
بنابر ادعای بس��یاری از محققین ،واکس��ن  RB51با توان مناس��ب
و ویژگیهای ممتاز قادر به پیش��گیری از بروس��لوز گاویس��ت (.)5،4،3
اما با توجه به این نکته که اس��تفاده از این واکس��ن طبق برنامه سازمان

(پژوهشوسازندگی)

مقايسه كارايي واكسنهاي ...

دامپزش��کی کشور از ابتدای اس��تفاده تاکنون روز به روز افزایش یافته و
از س��ال  1386به طور کامل در گاوداریهای کشورمان جایگزین S19
کالس��یک ش��ده اس��ت ،ارزیابی آن در کاهش میزان بروز بیماری مورد
توجه قرار گرفت.

روش کار

پژوهش حاضر به صورت یک مطالعه همبس��تگی (Correlation
 )studyانجام ش��ده اس��ت که ط��ی آن دادههای آماری ثبت ش��ده در
عملیات مبارزه با بروس��لوز توسط اداره کل دامپزشکی استان تهران ،از
ابتدای سال  1375تا پایان سال  1385به تفکیک شهرستانهای مختلف
استان ،ثبت و بر اساس متغیرهای مورد نظر (تعداد واحدهای خونگیری
ش��ده،تعداد دامهای خونگیری ش��ده ،تعداد مثبتها و مش��کوکهای
تش��خیص داده شده بروس��لوز و تعداد واکسن(با دوز کامل) تزریق شده
در مدت مذکور بر حسب نوع واکسن و زمان واکسیناسیون) ساماندهی
شد .س��پس این دادهها در نرمافزار  EXCEL 2003وارد و نمودارهای
مربوطه ترس��یم ش��د .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی
(محاسبه میانگین ،انحراف معیار ضریب همبستگی پیرسون) و استنباطی
(آزمون  )tدر نرمافزار آماری  SPSSویرایش  15انجام گرفت.

نتایج

طی دوره مورد بررسی بطور متوسط سالیانه از  6557واحد گاوداری
خونگیری بعمل آمده اس��ت که بیش��ترین آن در سال  1379با 6920
واحد بوده اس��ت(جدول شماره  .)1نمودار شماره یک نشان می دهد که
بیشترین تعداد دامهای خونگیری شده مربوط به سال  1383با 389033
راس بوده است .بر اساس نتایج ارائه شده در جدول یک میانگین تعداد
گاوهای راکتور در یازده سال تحت بررسی  636/1و در خصوص گاوهای
مشکوک برابر  493/5راس بوده است .واکسن  RB51که از سال 1381
در عملیات کنترل بروسلوز گاوی مورد استفاده قرار گرفته است نیز بطور
متوسط سالی  20946دوز تلقیح شده است .میانگین درصد آلودگی در
طول س��الهایی (بر حسب سال-شهرستان) که از  RB51استفاده شده
(با میانگی��ن  0/16و انحراف معیار  )0/09از میانگین س��الهایی که از
این واکس��ن استفاده نشده بود( ،با میانگین  0.3و انحراف معیار )0/25
و طبعا فقط از  S19بهره مند بوده ،به طور مشخصی کمتر بود (اختالف
مزبور بر اساس آزمون  tو با  P>0/05معنیدار میباشد) .بطور کلی روند
بروز بروسلوز در گاوداریهای تحت پوشش ،نشان میدهد هر چه از سال
 75به س��وی  78حرکت می کنیم از درصد آلودگی کاسته میشود ولی
از سالهای  78تا  80روند صعودی درصد آلودگی و مجددا از سال 80
تا  85روند نزولی به طور مش��خص جل��ب توجه میکند (نمودار  .)2در
میان شهرس��تانهای مختلف استان تهران و در  11سال انجام بررسی،
شهرستان کرج در  4س��ال ( )82،81،79،78دارای باالترین درصدهای
آلودگی بود و در مقابل شهرس��تان دماوند در  4س��ال ()82،79،78،77
و ش��هریار در  3س��ال ( )85،84،83از نظر دارا بودن پایینترین درصد
آلودگی در طول زمان بررسی قابل توجه بودند (جدول شماره .)2
واکس��ن  S19تا سال  81به تنهایی مورد استفاده بوده است و روند
بکارگیری آن از س��ال  75تا  82تقریباً یکنواخت دنبال ش��ده است ،از

(پژوهشوسازندگی)

سال ( 82با توجه به کارگیری فزاینده واکسن جدید  ،)RB51به سرعت
اس��تفاده از آن رو به کاهش رفته اس��ت (از  32126مورد در س��ال 81
به  5824در س��ال  85رس��یده است) و از سال  86هم به صفر میرسد.
همچنین اس��تفاده از واکس��ن  ،RB51همان طور که گفته شد ،از سال
 81به س��رعت افزایش یافت (از  5114در سال  81به  44891در سال
 85رس��یده ،یعنی  39777مورد افزایش) و نس��بت واکس��ن جدید به
واکس��ن  S19از سال  81به بعد در هر س��ال به تفکیک ،روند صعودی
مشخصی نشان میدهد.
ضریب همبس��تگی پیرس��ون بین نس��بت واکس��ن  RB51به کل
واکسنهای تزریق شده ( S19بعالوه  )RB51و در صد آلودگی بروسلوز
طی س��الهای  81تا  85برابر  -0/34محاسبه شد،که به روشنی حاکی
از ی��ک رابطه معکوس و البته ناقص بین این دو متغیر اس��ت ،چنان که
با افزایش نس��بت مذکور در سالهای  81به سمت  ،85در صد آلودگی
کاهش مییابد(نمودار شماره .)3
ضریب همبستگی پیرس��ون بین تعداد واکسنهای  RB51مصرف
ش��ده و درصد آلودگی بروسلوز برابر  -0/2محاسبه شد ،که بیانگر یک
رابط��ه معکوس وناقص بین این دو متغیر اس��ت .یعن��ی با روند افزایش
اس��تفاده از این واکس��ن ،از بروز بیماری طی سالهای  81تا  85کاسته
شده اس��ت .ضریب مذکور بین تعداد موارد مش��کوک بروسلوز و تعداد
دز  S19مصرف ش��ده ،در س��الهای  75تا  85برابر  0/416محاس��به
ش��د ،ک��ه حاکی از یک ارتباط مس��تقیم بین دو متغیر میباش��د .روند
تغییرات فاکتورهای مذکور در شهرس��تانهای مختلف استان تهران که
به تفکیک بررس��ی شد ،در کل علیرغم وجود نوسانات جزئی در برخی
از شهرستانها ،هم جهت با تغییرات آمار کلی استان بود.

بحث و نتیجهگیری

طبق نتایج و نمودارهای بدس��ت آمده به روشنی استنباط میشود،
علیرغ��م وجود بینظمیهای جزئی در بروز آلودگی ،خوش��بختانه روند
کلی بروز نزولی اس��ت و هم اکنون به حد اندکی رس��یده اس��ت،که این
مسئله توفیق برنامه مبارزه با بروسلوز در سطح استان تهران را با وجود
کاستیهای موجود در دراز مدت نشان میدهد.
بیش��ترین رشد درصد آلودگی اس��تان تهران در سالهای  1378تا
( 13 80از  0/19درصد به  0/40درصد) مشاهده میگردد ،که علت این
امر را مطابق با بررس��ی دکتر متمنی و همکاران ،در س��ال )11( 1383
که به نتیجهای مش��ابه دس��ت یافتند ،میتوان به عدم تداوم و پایداری
مناس��ب در برنامه مبارزه طی س��الهای قبل نسبت داد (به خصوص به
عدم کفایت واکسیناس��یون در س��الهای  71تا  .)78شهرستان شهریار
علیرغ��م این ک��ه دارای تعداد بس��یار زیادی گاوداری تحت پوش��ش
میباش��د و در گذش��ته طبق آمار موجود دارای آلودگی نس��بتاً زیادی
بوده اس��ت ،اما در سالهای پایانی ( 84،83و  )85دارای کمترین درصد
آلودگی بوده اس��ت ،که این مس��ئله به روشنی حاکی از تاثیر بکارگیری
روزافزون واکسن  RB51در این شهرستان (به عنوان یکی از سردمداران
بهرهگیری از این واکسن) و همچنین وجود نظام قویتر پایش و مراقبت
در شبکه دامپزشکی این شهرستان ،میباشد.
تعداد نس��بی دامهایی که س��االنه تحت پوشش سازمان دامپزشکی
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کش��ور در برنامه تس��ت و کش��تار قرار میگیرند روندی افزایشی داشته
اس��ت ولی همان طور که می دانیم همچنان دامداریهای سنتی شامل
این برنامه نمیباش��ند ،علت این مسئله وجود رد پای پادتنهای حاصل
از واکس��ن ( S19که تا پایان سال  85در این دسته دامداریها استفاده
ش��ده بوده) در این دامداریها دانست .همین مسئله میتواند در صورت
عدم رعایت دیگر اصول مبارزه با بیماری که بس��یار هم محتمل اس��ت
(ب��ه خصوص جابجای��ی دامها بین این دامداریها) در س��الهای آینده
باعث به وجود آمدن آشفتگیهایی در روند بروز بیماری و برنامه کنترل
آن شود.
از س��ال  1382با بکارگیری دز کاهیده واکس��ن  )RdS19( S19و
همچنین با بکارگیری دز کاهیده واکس��ن  )RdRB51( RB51از سال
 1383در دیگر دامها مانند دامهای بالغ بر وسعت عملیات مبارزه افزوده
شده است و طبعاً نتایج مطلوبتری مورد انتظار خواهد بود.
در سال  1383یک کاهش نابجا در روند استفاده از واکسن RB51
مشاهده می شود که می تواند ناشی از در دسترس نبودن تعداد مناسب
این واکس��ن وارداتی در زمان مذکور بوده باش��د.البته این مقدار کاهش
یافته با افزایش جبرانی اس��تفاده از واکس��ن  S19همراه نبوده است .در
س��ال  86با جایگزینی کامل واکسن  RB51این گونه معضالت خود به
خود مرتفع خواهد ش��د که البته واکس��ن جدید ساخته شده در داخل
کشور هم به این مسئله بسیار کمک خواهد کرد.
ضریب همبس��تگی بین نسبت واکسن  RB51به کل واکسنهای با
دز کامل تزریق ش��ده ( RB51بعالوه  )S19و در صد آلودگی بروس��لوز
طی س��الهای  81تا  85حاکی از یک رابطه معکوس و البته ناقص بین
ای��ن دو متغییر میباش��د ،چنان ک��ه با روند افزایش نس��بت مذکور در
س��الهای  81به س��مت ،85در صد آلودگی کاهش می یابد .این یافته
در واق��ع در جه��ت نتایج حاصل از مطالعات بس��یاری از محققینی قرار
میگیرد که واکس��ن  RB51را به عنوان یک واکس��ن با توان مناسب و
عم ً
ال جایگزینی مناسب برای  S19معرفی کردهاند (.)13،6،4
همان طور که اش��اره ش��د ،ضریب همبس��تگی بین تع��داد موارد
مشکوک بروسلوز و تعداد  FdS19مصرف شده (در سالهای  75تا )85
حاک��ی از یک ارتباط مس��تقیم و معنی دار بی��ن دو متغیر بود ،یعنی با
کاهش اس��تفاده از واکسن  S19در طول سالهای مذکور،از تعداد موارد
مش��کوک بروسلوز نیز به طور معنی داری کاسته شده است .این مسئله
با توجه به این یافته که عمده این موارد مشکوک در نهایت مثبت نبوده
ان��د به خصوص وجود تیتر صفر در آزمون  2MEدر بس��یاری از موارد
(طبق نتایج بررس��ی گذش��ته نگر انجام ش��ده هم زمان) به روشنی در
راس��تای تحقیقات بس��یاری از پژوهش گران قرار می گیرد که واکسن
 S19را در ایج��اد چنی��ن پاس��خهایی دخیل میدانن��د (.)17،15،6،4
پادتنهای حاصل از س��ویه ( 19در مقابل زنجیره  Oلیپو پلی ساکارید)
تا مدتها پس از واکسیناس��یون ممکن است باقی مانده و با آزمونهای
رایج س��ازمان دامپزش��کی تداخل ایجاد کند.حال آن که واکسن سویه
 RB51با توج��ه به فقدان زنجیر جانبی  ،Oهرگ��ز در آزمونهای رایج
گفته ش��ده تداخلی ایجاد نمیکند ( )14،12،4و مورد انتظار اس��ت در
گذر زمان و با جایگزینی کامل واکس��ن  ،RB51موارد مشکوک و مثبت
کاذب به طور قابل توجهی کاس��ته ش��ود که این امر در بحث مبارزه و
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ریشه کنی بسیار حیاتی میباشد.
همان طور که در نتایج اش��اره شد ،میانگین درصد آلودگی در طول
سالهایی (بر حسب سال-شهرستان)که از  RB51استفاده شده به طور
معنی داری از میانگین درصد آلودگی (بروز بیماری) در سالهایی که از
این واکسن استفاده نشده بود (و طبعاً فقط از  S19بهرهمند بوده) ،کمتر
بود.این مس��ئله باز هم در راستای اظهارات محققین زیادی که ،واکسن
 RB51را دارای خاصی��ت ایمنی زایی مناس��ب و جایگزینی خوب برای
 S19توصیف کردهاند ،قرار میگیرد (.)18،13،6،4
به ط��ور کلی بنابر آنچه گفته ش��د واکس��ن  RB51به عنوان یک
واکس��ن توانمن��د در امر مبارزه با بروس��لوز گاوی مطرح میباش��د ،اما
ب��ا این وج��ود ،نیاز به بررس��یها و مطالعات همه جانبه بیش��تر و دراز
مدت ،در راس��تای بهره گیری بهینه از واکسنها و اصالح برنامه مبارزه،
احس��اس میش��ود که طبیعتاً این امر مگر در سایه نظام مراقبت قوی و
انجام مطالعات معتبر اپیدمیولوژیک نظیر کارآزماییهای میدانی میس��ر
نخواهد بود.

تشکر و قدردانی

از همکاری صمیمانه مس��ئولین محترم بخش مبارزه با بیماریهای
اداره کل دامپزشکی استان تهران و شبکه دامپزشکی شهرستان شهریار،
که در انجام این تحقیق ما را به جد یاری رس��اندند کمال سپاسگذاری
را ابراز مینماییم.
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توزیع

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

میانگین

8109

5522

791/6

6557/4

تعداد واحد خونگیری شده

389033

163012

81639/8

264592/2

تعداد دام خونگیری شده

1043

307

236/9

636/1

تعداد مثبت بروسلوز

1017

126

276/5

493/5

تعداد مشکوک بروسلوز

36973

5824

10413/8

28431/1

S19 تعداد دز کامل

44891

5114

16251/1

20946

RB51 تعداد دز کامل

40526

16732

12349.14

28227.25

* S19 تعداد دز کاهیده

53728

14144

20920.65

37849.67

** RB51 تعداد دز کاهیده

متغیر

. استفاده شده استS19  از دز کاهیده1385  تا1382  از سال: *
. استفاده شده استRB51  از دز کاهیده1385  تا1383  از سال: **
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شهرستانهای دارای بیشترین

شهرستانهای دارای کمترین

توزیع

1375

0/303

فیروزکوه

0/691

ساوجبالغ

0/070

1376

0/304

شمیرانات

0/718

ورامین

0/122

1377

1/240

شمیرانات

0/428

دماوند

0/046

1378

0/190

کرج

0/384

دماوند

0/048

1379

0/321

کرج

0/504

دماوند

0/033

1380

0/402

ری

0/60

فیروزکوه

0/063

1381

0/368

کرج

1/041

فیروزکوه

0/041

1382

0/233

کرج

0/759

دماوند

0/060

1383

0/188

ورامین

0/288

شهریار

0/066

1384

0/141

ساوجبالغ

0/226

شهریار

0/079

1385

0/097

فیروزکوه

1/33

شهریار

0/030

سال

درصد آلودگی
در کل استان
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