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چکید ه
       د رطی یک بررسی د و ساله  از جمعیت حد ود  400000 راسی گاوهاي موجود  د ر د امد اري هاي صنعتی و سنتی استان 
مجموعًا  10312  نمونه خون به طور تصاد فی اخذ گرد ید ، که 986 نمونه  آن مربوط به گاوهاي شیـري  واحد  هاي صنعتی  
و 9326  نمونه خون متعلق به گاوهاي شیـري  گله هاي سنتی بود ه که  ازبیش از 300 روستا د رسطح استان جمع آوري 
شـد ند . نمونه ها ابتد ا مورد  آزمایش رزبنگال قرارگرفته و سـپس برحسـب ضرورت ، آزمایش هاي سروآگلوتینا سیون 
رایت و   2- مرکاپتواتانول برروي آنها انجام شد  . نظر به بررسی هاي انجام شد ه د ر این طرح، میزان آلود گی بروسالئی 
د ر د امد اري هـاي صنعتـی اســتـان 1/62٪ و د ر گله هاي سـنتی 0/55٪  و میزان کل آلـود گی د ر گــاوهاي اسـتان 
0/65٪  ( 67 راکتور از 10312 نمونه) بود ه اسـت. به طور کلی با توجه به نـتایج بد سـت آمد ه از این بررسـی ، می توان 
بیان کرد  که وجود  تب مالت د رجوامع انسانی استـان می تواند  تنها ناشی از مصرف  شیر گـاو و فرآورد ه هاي آن نباشد  

و بـاید  تهـاجم عفونت بروسالئی به جامعه انسانی را د ر حیوانات د یگري  چون  گوسفند  و بز نیز جستجو کرد .

کلمات کلید ي: بروسلوز، گاوهاي شیري، استان گلستان
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A  survey  of bacteriological & serological  on  brucellosis  of  non- industrial in comparison with industrial  in 

Golestan province

By:  A. A. Fiouzi  Yousefi, Scientific Member of  Department of Veterinary,Golestan Agriculture & Natural Resource 

Center.

In This survey , the brucella infection rate was studied in dairy cattles of industrial and  non-industrial  herds  in 

Golestan province. 10312 blood specimens were randomly collected from whole 400,000 heads of cow in the area. 

It must be indicatd that 986 of blood samples were taken from dairy cows of industrial farms and 9326 of them from 

dairy cows of traditional herds. The  specimens were collected from 3 regions in whole province. Serological tests 

(Rose Bengal, Seroaglutination wright) also and  2-ME  tests were done on  blood  samples.The results showed  

that brucella  infection in  province was  1.62%  for industrial farms, 0.55%  for  non-industrial herds and  0.65%   

for  total cows of province (67 reactor of 10312 samples). Generally according to the  results  of  this  survey, the 

prevalence and   gradual   increasing of the infection  in  province  is not  due  to consumpting of  cow  milk  and  its  

products, and  the  invasion   of  brucella  infection to the human   being  in  this  area  must  be  searched  in other  

animals  like  sheep  and  goat.

Keywords: Brucellosis, Dairy cattle, Golestan Province

مقدمه
اهمیت  و مورد توجه اقتصادي ــتی بهداش جنبه دو از ــلوز بروس  
بیماري این بروسلوز، علیه بر مبارزه وسیع برنامههاي علیرغم ــد . می باش
انتقال بین قابل ــاري بیم و زئونوزها مهمترین ــی از یک ــوز به عنوان هن
ــورهاي کش از برخی حتی ــورها و ــیاري ازکش ــوان، دربس حی و ــان انس
در قابلیت زئونوز این اصلی 4). ویژگی ،2 ، 1) میباشد ــرفته مطرح پیش

.(4، است (2 وحشی و اهلی تمامیحیوانات در آلود گی آن
ــقط شد ه  س جنین جفت، ادرار، ــیر، ش طریق از حیوانات عفونی   
مینمایند. دفع طوالنی براي مدت بروسال را میکروب مهبلی ترشحات و
براي دورههاي ــري باکت حامل عنوان به آلوده حیوانات از ٪20 ــد ود ح
نتیجه در انسان آلود گی .(5 ،4، ماند (2 خواهند ترباقی ــیار طوالنی بس
میتواند ــیرخام ش لذا مصرف . ــت اس آلوده دامی ــرف فرآوردههاي مص
مالت تب او به ابتال و انسان ــلوزبه بروس انتقال بیماري فاکتور مهمی در

. (5 ،4 باشد (2،
و بوده وسیع ــیار بس ــان انس انتقال به قابل گونههاي میزبانی طیف
بندپایان حتی و سمیها جوندگان ، گوشتخواران ، تک پستانداران، انواع
یا میزبان اصلی داراي ــالها بروس مختلف انواع میگیرد. دربر را (کنه ها)
نموده آلوده گاو را اصوال" Brucella abortus مثًال ــند ، میباش ترجیحی
از مییابد. ــال انتق نیز ــان و انس ــایرحیوانات س به اوقات ــن گاهی لیک و
نیزد رمناطق دریائی پستانداران از ــال بروس سویههاي بعد به سال1994

.(10 متمایزي دارند(3، خصوصیات که جدا گردیده جهان مختلف
در آنها نقش و شده شناخته وحشی حیوانات از بسیاري د ر بروسلوز
مطرح می شود سوال این می باشد.لذا اهمیت قابل اهلی با حیوانات رابطه
ــازد ؟ میس آلوده  را د یگري ــی، وحش و اهلی حیوانات از کدامیک ــه ک
در می باشند . بز و گوسفند یعنی کوچک نشخوارکنندگان اصلی، ناقلین

مشترك نشخوارکنند گان چراگاههاي از حیوانات کشورها این از برخی
چرخه نتیجه د ر مینمایند. ــتفاده اس کوهی قوچ نظیرگوزن یا ــی وحش

.(9 مییابد(3، استقرار وحشی و اهلی حیوانات بین عفونی
ــوئیس س ،B. melitensis, B. abortus, B. suis, B.canis گونه چهار
ــند. می باش ــان انس به انتقال قابل و ــته زئونوتیک داش نقش B. Canis و
ــد کمتري و درح B. abortus باکتريهاي از ــی ناش درگاو، ــلوز بروس
باکتري این ــپ د ر بایوتی 7 ــداد تع ــد. میباش B. suis .B و melitensis

جایگزینی میباشد . بومی کشور سوش 3 آن، بایوتیپ که شد ه ــناخته ش
قند ي ماده از وجود ــی ناش آن، بعدي و عفونتهاي در رحم B. abortus

محو روز 30 طی تناسلی عفونت یا و زایش متعاقب لذا ؛ است اریتریتول
بعد بود ه، بیماري نشانههاي مهمترین از یکی که مجدد عفونت میشود.

.(4، 2، میشود (1 آشکار پنجم آبستنی ازماه
مگس ــد. می باش گاو خود ــا، عفونته درانتقال ــوان حی ــن مهمتری
ــم، چش ــاء ملتحمه غش ازطریق را عفونت ، آلوده مواد با تماس ازطریق
کنه نیز مید هد. انتقال ــالم س به گاوهاي شده زخمی و ناسالم ــت پوس
خواص اینکه بدون نموده حفظ درخود ماه چند مدت به را B. abortus

ــت گوش نیز و فرآوردههاي لبنی و ــیر ش .(4، 5) ــد یاب ــر تغیی ــري باکت
غیر ــت عفون منبع مهمترین ، ــوده آل ــتی دامهاي گوش ــاي وفرآوردهه

می باشند. انسان براي مستقیم
د ر مالت ــب ت به مبتالیان افزایش ــار آم افزایش اعالم ــه ب توجه ــا ب
بهداشتی کشور مسئوالن سوي سال اخیر از چند طی در انسانی جامعه
به 82 ــال هزاردرس د رصد نفر 25 از مالت تب مبتالیان ــمار ش (افزایش
ــتقیم مس ارتباط توجه به با نیز و (7) ( ــال83 د رس هزار صد در نفر 32
تحقیق حیوانی، این بیماريهاي با ــانی انس بیماريهاي ــکالت بین مش
بروسلوز به سنتی گله ــیري ش گاوهاي آلودگی میزان از آگاهی بمنظور

... میزان آلودگی بررسی



پوشش تحت صنعتی و ــیري ش گله هاي آلودگی میزان آن با ــه مقایس و
بروسلوز بیماري علیه بر ــور کش دامپزشکی ــازمان س کنترلی برنامههاي

گردید. انجام (8)

بروسال تشخیصی روشهاي
عامل  سازي براساس جدا بروسلوز معموال"تشخیص آزمایشگاهی
روش دقیق ــا تنه ــرولوژیکی انجام میپذیرد. س واکنش هاي و ــاري بیم
پذیر امکان همیشه ــفانه بوده که متاس بیماري عامل ــت کش تشخیص،
شناخته روش علمیترین سرولوژیکی، بررسیهاي در رو این از ــت؛ نیس
پادتن سرم عیار تعیین تشخیص، مالك و سرمی واکنشهاي در ــده ش
در تشخیص ــتفاد ه اس طورکلی روشهاي مورد به .(6، 5، 4، 3) ــت اس

از: عبارتند بروسلوز
کشت میکروبی بروسال.                

سرولوژیکی آزمایشات
( R.B.P.T) . کاردتست1  یا روزبنگال   آزمایش

2( (رایت آکلوتیناسیون آزمایش
  (2ME) آزمایش 2- مرکاپتواتانول3

( R.M.T) شیر4 اي حلقه  آزمایش
  (C.F.T) 5مکمل آزمایش ثبوت عناصر

(ELISA) االیزا6 آزمایش
راد یو ایمنواسی7                       

بادي8 آنتی فلورسنت
PCR

9
روش

و روشها مواد
د ه صـورت از ــه ب گیـري ــتان خـون دامیاس جمعیت به توجه ــا ب
با ثبـت همـراه داشته سن ماه از30 بیـش کـه ــیري ش گـاو رأس هـزار
به انتقال از پس خون نمونه هاي گرفت. صورت د امـدار و دام مشخصـات
دامپزشکی سازمان دستورالعمل توجه به با و جدا آنها سرم ــگاه آزمایش
ــب برحس قرارگرفته و ــت) (کارد تس رزبنگال ــات آزمایش مورد ــور کش

برروي مرکاپتواتانول -2 و رایت ــیون آگلوتیناس ــات آزمایش ضرورت
می شد. انجام آنها

سه نژاد اصیل،  ــامل ش ــتان گاوي  اس ــره جمعیت آمار منتش به  بنا
نگهداري و سنتی صنعتی دامداري سیستم دو در که د ورگ بوده و بومی
از تصادفی کامال" بطور خون نمونههاي ــاس اس برهمین لذا ــوند. میش
آزمایشات دامهاي دراتمام گرد ید. اخذ استان سنتی و دامداري صنعتی
میشدند. کشتار معرفی ــکی شهرستانها جهت د امپزش ادارات به راکتور
آزمون مربع از ــتفاده اس حاصله با نتایج طرح،  عملیات پایان د ر ضمنا"
بر آن و عالوه ــد گرفتن قرار تحلیل و ــه تجزی ــول مورد ــه ن فرضی کاي و
جداگانه بر بطور و صنعتی سنتی در د امداريهاي آلودگیها ــبت نس نیز
آزمون انجام با سپس و دار فرض گردیده معنی اختالف بدون مساوي و

شدند. رد فرایض این نسبتها

نتیجه
راسی گاوهاي حدود 400/000  ازجمعیت ، ساله این بررسی دو در
986 نمونه که شد اخذ ــیري ش گاوهاي از خون 10312 نمونه منطقه
دامداري ها ــه ب متعلق ــه بقی و ــاي صنعتی دامداري ه به متعلق ــون خ
در ــالئی آلودگی بروس میزان ــماره 1). ش (جدول بود ــنتی گله هاي س و
٪0/55 ــنتی س درگلههاي ـــتـان 1/62٪ و اس ــی ــاي صنعت د امداري ه
از راکتور 67 ) ــتان ٪0/65 اس ــاي  گــاوه د ر ــی ــزان کل آلـودگ ومی
دراستان، موجود مختلف  شرایط به توجه با ــت. اس نمونه) بوده 10312
ــدند تفکیک ش از هم مرکزي و ــرقی ش غربی ، نواحی ــه س مناطق به

.(3 و (جد اول شماره 2
ــده از  ش اخذ ــه خون نمون 4043 از ــتان ــرقی اس ش ــی نواح در
ــده ش ــذ ــه اخ 402 نمون ــورد (0/69٪) و م 28 ــنتی س ــاي دامداري ه
به ــوده آل و راکتور ( ٪0/74) ــورد م 3 ــا تنه ــی صنعت ــاي از دامداريه
هم ــا ب داري معنی ــاري آم اختالف ــر، نظ این از ــه ک ــد بودن ــلوز بروس
آلودگی میزان توجه به با ــتان اس مرکزي د رناحیه ــتند. همچنین نداش
مورد 20 و (٪0/93) ــه نمون مورد از 428 4 ــی صنعت ــاي دامداريه در
همانند ناحیه که بودند ــده مثبت ش اخذ ) نمونههاي ٪0/58) از3422

استان مختلف نــواحی
تابعه شهرستانهاي

گاوي جمعیت
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شرقی اختالف معنی د اري با هم ند اشتند .
ــزان آلود گی  ــتان، د رناحیه غربی می ــی قبلی اس ــالف د و نواح برخ
ــور از 156 نمونه ) و د ر  ــالئی د رگله هاي صنعتی 5/77٪ (9 راکت بروس
ــه ) بود ه که حاکی از  ــنتی 0/16٪ (3 راکتور از 1861 نمون گله هاي س

 .(p<0/0005)   وجود  تفاوت معنی د اري بین آنها می باشد
ــالئی د ر گله هاي سنتی نواحی غربی ، مرکزي   میزان آلود گی بروس
و شرقی  به ترتیب 0/16 ٪، 0/58 ٪ و 0/69 ٪ بود ه که حاکی از وجود  
تفاوت معنی د اري بین آنها می باشد  p<0/05>0/0 25 . واین بد ان معنا 
ــرقی پیش  ــه از ناحیه غربی به طرف نواحی مرکزي و ش ــود ه که هرچ ب
ــالئی گاو هاي شیري د ر گله هاي سنتی  می رویم بر میزان آلود گی بروس

افزود ه می شود  (جد ول شماره 4).
ــی غربی،  ــالئی د رد امد اري هاي صنعتی نواح ــزان آلود گی بروس می
ــب : 5/77 ٪ ، 0/93٪ و0/74٪  بود ه که  ــه ترتی ــرقی ب ــزي  وش ، مرک
همانند  د امد اري هاي سنتی تفاوت معنی د اري را از خود  نشان می د هند ؛ 

ــه طرف نواحی  ــرقی ب ــس، هرچه ازناحیه ش ــی بعک (p<0/0005) . ول
ــالئی گاوهاي شیري  مرکزي و غربی پیش برویم به میزان آلود گی بروس

د رد امد اري هاي صنعتی افزود ه می شود  (جد ول شماره  5 ).

بحث
ــان د رگاود اري  ــار به طور همزم ــق  که براي اولین ب ــن تحقی د ر ای
ــد . میزان آلود گی  ــتان انجام ش ــتان گلس ــنتی اس صنعتی و گله هاي س
بروسالئی د رکل د امد اري هاي صنعتی 1/62٪ و گله هاي سنتی ٪0/55 
د ر نواحی مختلف و متوسط میزان آلود گی بروسالئی د ر گاوهاي  استان 

0/65٪ (67 راکتور از 10312 نمونه) بود  .
ــه نواحی  ــنتی د ر س ــالئی د ر گله هاي س       میزان آلود گی بروس
ــرقی ، مرکزي و غربی به ترتیب  69٪ ، 0/58٪ و 0/16٪ بود ه که  ش
ــتان پیش  ــرق اس ــت که هرچه از ناحیه غربی به طرف ش ــر آنس بیانگ
ــنتی  ــیري گله هاي س ــالئی گاوهاي ش میرویم بر میزان آلود گی بروس

نــــواحی 
مـخـتـلف اسـتـان

تـعـد اد  نـمـونه 
خــون اخــــذ شد ه

آزمایش 
رزبنگال

آگلوتیناسیون 
رایت 

2ME موارد  مثبتآزمایش
د رصد  موارد  

مثبت

69/ 4/0434/0432828280نواحی شرقی

58/ 3/4223/4222020200نواحی مرکزي

16/ 1/8611/8613330نواحی غربی

55/ 9/3269/3265151510جمع

نـواحی مخـتـلف 
اسـتـان گلستان

تـعـد اد  نـمـونه 
خــون اخــــذ شد ه

آزمایش 
رزبنگال

آگلوتیناسیون 
رایت 

2ME موارد  مثبتآزمایش و
د رصد  موارد  

مثبت

 74/ 4024023330نواحی شرقی

93/ 4284284440نواحی مرکزي

77/ 1561569995نواحی غربی

62/ 9869861616161جمع

جد ول شماره 2 – میزان آلود گی بروسالئی د ر گاود اریهاي  صنعتی  استان  گلستان

جد ول شماره 3 –  میزان آلود گی بروسالئی د ر گاود اریهاي سنتی استان گلستان

بررسی میزان آلود گی ...
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                 نواحی
     نتایج

مجموعناحیه شرقیناحیه مرکزيناحیه غربی

1861342240439326تعد اد  نمونه اخذ شد ه

3202851راکتور

5869/055/0/ 160/ 0د رصد  آلود گی

                   نواحی
نتایج

مجموعناحیه شرقیناحیه مرکزيناحیه غربی

156428402986تعد اد  نمونه اخذ شد ه

94316راکتور

62/ 741/ 930/ 770/ 5د رصد  آلود گی

استان افزود ه می شود  ؛ بطوریکه شانس ابتال گاوهاي شیري د ر نواحی 
ــنتی نواحی غربی  ــا د رگله هاي س ــر میزان ابتال گاوه ــرقی 3/5 براب ش

می باشد  (جد ول شماره 4).
 ناحیه شرقی به علت  د ارا بود ن شرایط جغرافیائی مناسب ، د رطی 
سال همیشه محل عبورو مرور د امهاي  وحشی و پذیرش تعد اد  بیشماري 
از د ام هاي عشایري (گوسفند  و بز) از استان هاي  مجاور (خراسان شمالی 
و سمنان) می باشد  که این د امها به علل مختلفی نسبت به د امهاي بومی  
استان از وضعیت بهد اشتی و سالمتی کامل و مناسبی برخورد ار نیستند  
ــنن قد یمی  ، کپري بود ن  و این  د ر کنار عوامل د یگري چون آد اب و س
ــی و اقتصاد ي ضعیف  ــا ، وضعیت فرهنگی و اجتماع ــط د امد اري ه محی
مرد م ناحیه شرقی نسبت به  مرد م سایر نقاط استان می تواند  د رافزایش 

آلود گی گله هاي سنتی تاثیرگذار باشد .
ــرقی ،  ــالئی د ر گله هاي صنعتی د ر نواحی ش   میزان آلود گی بروس
مرکزي و غربی به ترتیب  0/74٪ ، 0/93٪ ، 5/77٪  بود ه و اینکه هرچه 
ــتان پیش می رویم بر میزان آلود گی  ــرقی به طرف غرب اس از ناحیه ش
ــود   ــاي صنعتی افزود ه می ش ــیري د ر د امد اري ه ــالئی گاوهاي ش بروس
ــزان  آلود گی  ــه معکوس بین می ــماره  5 ). یعنی یک رابط ــد ول ش (ج

گاوهاي شیري  گله هاي صنعتی و سنتی د ر این نواحی وجود  د ارد . 
ــت  ــئولین وزرات بهد اش ــاره گرد ید  بنا به اعالم مس همانگونه که اش
ــکی کشور د رطی 4-3 سال اخیر علیرغم اجراي  و  د رمان وآموزش پزش
ــگیري کنند ه برعلیه بیماري تب مالت، میزان مبتالیان  برنامه هاي پیش

ــت. امروزه به خوبی  ــانی افزایش یافته اس ــه این بیماري د رجامعه انس ب
ــخص بود ه که افزایش موارد  انسانی ، ناشی از افزایش موارد  حیوانی  مش
ــت آمد ه از این تحقیق و سایر  ــلوز است. لذا با توجه به نتایج بد س بروس
ــته و نیز  ــور د رطی سالهاي گذش ــابه د ر کش ــی ها و تحقیقات مش بررس
ــا ي اهلی، افزایش  ــایر د امه ــنتی مواد  لبنی و فرآورد ه هاي س مصرف س
ــی از مصرف شیرگاو و  ــانی (استان وکشور) ناش تب مالت د رجوامع انس
ــد  و باید  تهاجم عفونت بروسالئی و شیوع آن را  فرآورد هاي آن نمی باش

د رحیوانات د یگري چون گوسفند  و بز جستجو کرد  . 
ــات خصوصاً د ر  ــلوز د رحیوان ــه کنی بروس ــالوه بر کنترل و ریش ع
ــه منظور اطالع  ــجم ب ــرورت اجراي یک برنامه منس ــفند  و بز، ض گوس
رسانی و آموزش همگانی مرد م د ر تمام سطوح و اقشار جامعه، کاد رهاي 
پزشکی و د امپزشکی، کارخانجات صنایع غذائی و فرآورد ه هاي د امی  و... 

بیش از پیش وجود  د ارد . 

سپاسگزاري
ــماعیل ذوقی ، جناب آقاي د کترعبد المحمد   از جناب آقاي د کتر اس
حسنی طباطبائی ، کلیه مسئولین وکارکنان اد ارات د امپزشکی استان و 
همچنین از همکارانم د رمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان 
ــکر و  ــتان که د ر انجام این تحقیق ما را صمیمانه یاري نمود ند  تش گلس
قد رد انی می شود .این تحقیق با همکاري و مساعد ت مالی معاونت محترم 

آموزش و تحقیقات جهاد  کشاورزي اتجام گرفته است.

جد ول شماره 4- مقایسه میزان آلود گی بروسالئی د رگاود اري هاي سنتی نواحی استان

جد ول شماره 5- مقایسه میزان آلود گی بروسالئی د ر د امد اري هاي صنعتی نواحی استان 
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پاورقی ها
1-Rose-bangal   plate  test

                           2-Tube Agglutination test (wright test)

3-2-mercaptoethanol  test 

4-ring milk test

5- Complement  Fixation  test 

 6-Enzyme-linled Immunosorbent Assay 

7-Radioimmunoassay

8- Fluorecent Antibady 

9-Polymerase  Chain  Reactoin
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