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 26/3/99پذيرش مقاله:             2/2/99 دريافت مقاله: 

های خاورمیانوه از جمهوه ایوران بوه ننووان ی زئونوز بین انسان و دام است که در بسیاری از کشوورهابیماریین ترمالت یکی از شایعتب مقدمه:

 های لبنی آلووده داموی بوه ایونمعضل بهداشتی و اقتصادی مورد توجه ویژه قرار دارد. انسان در نتیجه تماس مستقیم با حیوانات آلوده یا فرآورده

شود. این مطالعوه بوا های در معرض خطر بیشتر دیده میاین بیماری در بین کارکنان دامپزشکی به ننوان یکی از گروهشود. شیوع بیماری مبتال می

 .در کارکنان دامپزشکی استان لرستان با روش الیزای غیرمستقیم صورت گرفت بروسالهدف اصهی تعیین میزان شیوع سرمی 

نمونوه سورم کارکنوان  92انجام شود. در مجمووع  1398تا خرداد  1397اه م یفی از دیتوص -این مطالعه به صورت مقطعیها: مواد و روش

 ند.شدزمایش وسیهه کیت تجاری آبه بروسالبادی نهیه از نظر حضور آنتی به صورت تصادفی داشتنددامپزشکی که سابقه تماس با دام 

نمونوه  2فوی، درصد(  من 56/19نمونه ) 18درصد( مثبت،  27/78نمونه ) 72سرمی مورد آزمایش در این مطالعه،  هایز مجموع نمونهاها: یافته

مالت در بین کارکنان دامپزشکی استان لرستان درصود بواییی را درصد( مشکوک بود. طبق نتایج مطالعه حاضر میزان شیوع سرمی تب 17/2)

 دهد.به خود اختصاص می

یکوی از  انبه ننووو میزان شیوع سرمی در کارکنان دامپزشکی  استمالت تب استان لرستان یکی از مناطق آندمیک: گیریبحث و نتیجه

های در معرض خطر بیماری بر اساس این مطالعه بسیار بای است. بنابراین ضروری است که با کنترل و پیشوگیری بیمواری در حیوانوات از گروه

 وقوع بیماری در بین جمعیت انسانی جهوگیری کرد.

 .مالت، سرولوژی، کارکنان دامپزشکی، لرستان، الیزاتب: های کهیدیواژه
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 مقدمه

، انامل بیماریزای شناخته شده انس ع 1400از بین تقریباً 

(. نظ  ار ، کنت  ر  و 1هس  تند   از آنه  ا زنون  وز ٪85ح  دود 

ب  رای  یه  ای مش  ترا، چ  الش مهم  بیم  اریپیش  گیری از 

 .ودش م یجه ان مسس و  ای بهداشتی در سراسر هسیستم

یی ی زنون وتیکی باکتری اهابیماریین ترمهمتب مالت یکی از 

است که در اکثر نقاط جهان مشکل بهداش ت عم ومی اس ت 

ب، ت کننده همراه ب ا ناتوانی شدید (. تب مالت باعث بیمار2 

، س ردرد و درد ماال ل ب رای تعریق، خس تگی، ک اهش وزن

یت و (. ع وار  عب بی، ان دوکارد3ه ا اس ت  م اهها تا هاته

 (.4رخ دهند   ممکن استتشکیل آبسه بیضه یا استخوان نیز 

ای  ن بیم  اری معم  وطً از صری  ق مب  رب مسب  وط  لبن  ی  

، یق تم ا  مس تقیم ب ا حیوان ا  آل ودهغیرمستقیم یا از صر

ش ود و م یب ه انس ان منتق ل  شدههای سقط جنینجات یا 

 ،(. کش اورزان، صب ابان3ش ود  م یبیماری ش لیی مسس و  

، دامپزش  کان و ک  ارگران ه  اچوپ  انه  ا، کش  تارگاهان ک  ارگر

 (.5های لبنی در معر  خطر ای ن بیم اری هس تند  کارخانه

ا  های زنون وز اصعع بیماریمطالعا  اپیدمیولوژیک در مورد 

ه ا و عوام ل خط ر آنه ا اران ه بیماریمهمی در مورد وضعیت 

ده د ت ا مسقق ان و کارکن ان ش بکه بهداش ت و س ازمان می

ای ن  های پیشگیرانه مناسبی را ب رایبرنامهزشکی بتوانند دامپ

 بیماری انجام دهند. 

خاصر موصعی ت جلرایی ایی در مس یر استان لرستان به

ه  ای دارد و یک  ی از صطب نش  ین ص  رارک  و ت  ردد عش  ایر 

آید و دامپروری به خب و  حسا  میدامپروری کشور به

لع  ا  روش س  نتی در ای  ن اس  تان روا  دارد و صب  ق مطا

ه ای مالت در بین جمعیتلور  گریته وجود بیماری تب

اس ت. از صری  ی مرک  ز  حی وانی ای  ن اس تان ا ب  ا  ش  ده

ی صابل هابیماریی واگیر اداره مبارزه با هابیماریمدیریت 

انتقا  ب ین انس ان و حیوان ا  وزار  بهداش ت، درم ان و 

های با میزان استان لرستان را جزء استان ،آموزش پزشکی

لد ه زار  نار به ازای یک 41-31آلودگی باط  میزان بروز 

(. کارکن ان دامپزش کی ب ه 6اس ت   بندی نمودهنار( گروه

های واسطه جایگاه شلیی، جزء گروهدلیل تما  با دام و به

. با توجه به م وارد ندهستمالت در معر  خطر ابتع به تب

ت در مالذکر شده، در این مطالعه بررسی شیوع سرمی تب

لرس  تان ب  ا روش الی  زا  کارکن  ان دامپزش  کی اس  تان

غیرمس  تقیم ل  ور  گری  ت. نت  ایا ای  ن مطالع  ه و اران  ه 

به مراجع ذیبعح در کاهش می زان آل ودگی  آنگزارشا  

 .ردی دامؤ رانسانی به بیماری نقش 

 هامواد و روش

م اه  ول یای از دیت -این مطالعه به ل ور  مقطع ی

م شد. پس از اخذ ک د کمیت ه انجا 1398تا خرداد  1397

از دانشگاه عی وم    LUMS.REC.248اخعق به شماره 

ب ادی عیی ه بررس ی حض ور آنت ی ب رایپزشکی لرس تان، 

در س  رم کارکن  ان دامپزش  کی اس  تان  کوکس  یع ب  ورنتی

ه ای مختی   لرستان به ادارا  دامپزش کی در شهرس تان

ه ای خ ونی اخ ذ گردی د استان لرستان مراجع ه و نمون ه

خ ونگیری از ای راد پ س از رض ایت آگاهان ه و (. 1شکل  

زم ان ب ا  موایقت ایش ان توس ط پرس تار انج ام ش د. ه م

ای شامل مشخبا  یرد، سن، مس ل نامهپرسشخونگیری 

ت سکونت  شهر/روستا(، سابقه کار و سابقه بیماری تب مال

 تهیه شد.

نمونه سرم از کارکن ان بخ ش دولت ی دامپزش کی  92

ب ه ل ور  تب ادیی با سابقه تما  ب ا دام استان لرستان 

انتخا  حجم نمونه بر اسا  ج دو  مورگ ان اخذ گردید. 

گونه بود ک ه پ س از اخ ذ نمون ه  روش کار این انجام شد.

ه ای آزم ایش خون توسط سرنگ، خ ون ب ه داخ ل لول ه

انعقاد ریخته و لول ه آزم ایش م ورد  استریل یاصد ماده ضد

م ایش در کن ار ی ه ب ه ه ای آزنظر کدگ ذاری ش د. لول ه

شناس ی دانش کده دامپزش کی دانش گاه ایمن یآزمایشگاه 

لرستان منتقل شد و پ س از ی ک س اعت انکوباس یون در 

گراد ابتدا ب ا اس تااده از اپییک اتور، درجه سانتی 37دمای 

لول ه ج دا گردی د و  اتباط  لخته تشکیل ش ده از ج دار
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 10م د  دور در دصیقه ب ه  3500ها با سرعت سپس لوله

دصیقه سانتریایوژ شدند. سرم تشکیل شده توس ط س مپیر 

-به آرامی از صسمت رویی لوله برداش ته و ب ه میکروتی و 

هایی که از صبل کدگذاری شده بودند، منتق ل گردی د و از 

ب  ا روش الی  زای بروس  ع ب  ادی ض  د نظ  ر وج  ود آنتی

 Vircellساخت ش رکت  IgGلیزای کیت ابا غیرمستقیم 

ژن، از عنوان آنت یند. در ای ن کی ت ب هشدرسی اسپانیا بر

استااده شده  S-99گونه  آبورتو  بروسعساکارید لیپوپیی

های تولید ش ده عیی ه بادیاست که صادر به شناسایی آنتی

 .استدر سرم و پعسمای انسان  بروسع

اس ا  دس تورالعمل ش رکت س ازنده  ب ر تاسیر نتایا

ن وری کنت ر  مثب ت کیت انجام گردید. اگر مقدار ج ذ  

 OD مق  دار متوس  ط  ،درل  د 9/0( بیش  تر ازCut off 

و مقدار کنتر  منای کمت ر  5/1و کمتر از  55/0بیشتر از 

باشد نشان دهنده لست انجام آزمایش است که در  5/0از 

بادی مطابق این لور  برای هر نمونه درلد شاخص آنتی

ی ب اداسا  درل د ش اخص آنتی یرمو  زیر مساسبه و بر

 تاسیر نتایا لور  گریت.  

10   × Antibody index = 

 

 9از  ت رکوچ کبادی آنه ا هایی که شاخص آنتینمونه

هایی ک ه ش اخص بود از نظر آلودگی منای گردید. نمون ه

عنوان ح د م رز در نظ ر ب ود ب ه 9-11بادی آنها بین آنتی

یشتر از بادی آنها بهایی که شاخص آنتیگریته شد و نمونه

 عنوان نمونه مثبت تیقی گردید.بود به 11

 19نس  خه  SPSSای  زار ه  ا از ن رمتسیی  ل داده ب رای

استااده شده شامل مساسبه  های آماریروششد.  استااده

یراوانی، درلد یراوانی، یراوانی تجمعی و آزمون مربع کای 

است و در همه یرضیا  مق دار س طم معن اداری براب ر ب ا 

 گریته شد. در نظر 05/0

 

 
 

 یسرم وعیشاز نظر نقاط شهری مورد مطالعه  .1شکل 

  یمالت در کارکنان دامپزشکتب

 هایافته

در کارکن   ان  بروس   عنتیج   ه آزم   ایش س   رولوژی 

نشان داده شده است.  1 دامپزشکی مورد مطالعه در جدو 

 27/78م ورد   72نمون ه م ورد بررس ی تع داد  92از کل 

م ورد  2درلد(  منای و  19 /56مورد   18درلد( مثبت، 

 درلد( مشکوا بودند. 17/2 

، وضعیت ش یوع 1اسا  نتایا ارانه شده در جدو   بر

در کارکنان دامپزش کی اس تان لرس تان ب ه  بروسعسرمی 

تاکیک سابقه اشتلا  اران ه ش ده اس ت. از لس اا آم اری 

ارتباط معناداری بین س ابقه اش تلا  و تیت ر آنت ی ب ادی 

(.  (Pvalue=0/001 وج ود دارد بروس عض د  مثبت ب ر

نشان داده ش ده اس ت، درل د  2همان صور که در جدو  

موارد مثبت با سابق اشتلا  رابطه مس تقیم دارد و می زان 

مالت، در ایراد با سابقه اشتلا  مواجهه با عامل بیماری تب

 باط، بیشتر است.

های م  ورد ب  ر اس  ا  تاریخخ  ه اخ  ذ ش  ده از نمون  ه

نمونه سرمی مثبت مش اهده ش ده،  72مجموع  آزمایش از

(. لذا 2مالت بودند  جدو  نار دارای سابقه بیماری تب 33

مال  ت رابط  ه درل  د م  وارد مثب  ت ب  ا س  ابقه بیم  اری تب

ب ین یراوان ی س ابقه بیم اری  ه م چن ینمستقیم دارد و 
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ارتباط معناداری  بروسع ضد IgGمالت با تیتر سرمی  تب

 (.P-value=075/0وجود دارد  

در کارکنان دامپزشکی  بروسال نتایج آزمایش الیزای .1 جدول

 براساس سابقه اشتغال استان لرستان 

 

کارکنان بین در بروسال  نتایج آزمایش الیزای. 2جدول 

    سابقه بیماری اساس داشتن بر دامپزشکی استان لرستان 

 تب مالت

 

 گیرینتیجهبحث و 

درم انی مناس ب،  -در ایران با وجود سیستم بهداشتی

ش ود و هنوز بیماری مهم آندمیک مسس و  می تب مالت

های کشور متا او  اس ت ب ه تانپراکندگی بیماری در اس

ی ه ا س ا اس ا  مطالع ه پ اکزاد در ص ی  صوری که ب ر

بیش   ترین پراکن   دگی و ش   یوع بیم   اری  1389-1392

های ناحیه ش ما  غرب ی، ش ما  مالت مربوط به استانتب

از آنج  ایی ک  ه بیم  اری (. 6  ب  ودش  رصی و غ  ر  کش  ور 

 أمنش و  اس تمالت بیماری مشترا بین انس ان و دام تب

و تما  با دام در انتقا  بیماری ب ه ند هست هاداملیه آن او

ها از نظر د، بنابراین در مطالعه حاضر نمونهرانسان نقش دا

. صب ق ارزی ابی ش دندنقش تما  با دام در ایجاد بیماری 

نمون ه م ورد بررس ی، در  92نتایا این مطالعه، از مجموع 

ید درلد( تیتر سرمی مثبت گزارش گرد 27/78مورد   72

که نشان از شیوع سرمی باطی تب مالت نس بت ب ه س ایر 

ش یوع ت ب مال ت در مطالعا  انجام شده در ایران اس ت. 

صبابان، کارگران کشتارگاه و دامپزشکان ک ازرون  جن و  

در درل  د  3/30(؛ 7  2010  در س  ا درل  د 5/8ای  ران( 

، کش  اورزان، کش  تارگاه، دامپزش  کان، ک  ارگران صب  ابان

ه  ای اس  تان چوپ  انآوری ش  یر و جم  عکارکن  ان مراک  ز 

-2005ی  هاسا خراسان رضوی  شما  شرصی ایران( در 

درلد در ک ارگران کش تارگاه و س اکنان  1/7(؛ 8  2006

(؛ 9  2009روستایی استان گیعن  شما  ایران( در س ا  

های شیراز  جنو  ای ران( کشتارگاهها و کارگران صبا در 

گ  زارش ( 10 درل  د  7/11، 1997-2000ی ه  اس  ا در 

ای با عنوان (، مطالعه1383وحد  و همکاران   شده است.

اپیدمیولوژی بروسیوز در دام داران روس تاهای بخ ش سرو

دام دار  379مرکزی استان بوشهر انج ام دادن د. از تع داد 

درل د از  IgG 8/10لی زا ااسا  نت ایا  مورد مطالعه و بر

 (.11نظر سرولوژی مثبت بودند  

(، ب    ه بررس    ی 1386و همک    اران  صراوت    ی 

بان سیوزیس در جامعه دامداران، صب امیولوژی بروسرواپید

ه  ای و کارکن  ان کش  تارگاه ارومی  ه، ب  ا اس  تااده از روش

 %2/13لی  زا، لوژیکی پرداختن  د. در ای  ن تسقی  ق در اس  رو

لالم زاده ک ازرونی در  (. 12  بودند IgGبادی دارای آنتی

، بررس   ی ش   یوع س   رمی 1389ای در س   ا  مطالع   ه

در میان کارکنان کش تارگاه دام  بروسعهای ضد بادیآنتی

نمونه سرمی  75شهر کرمان را انجام دادند. در این تسقیق 

از کارکنان کشتارگاه شهر کرمان اخذ گردید و با اس تااده 

بادی از کیت الیزای غیرمستقیم از نظر حضور و مقدار آنتی

IgG  44نمونه مورد بررسی،  75. از مجموع شدندبررسی 

ض د  IgGب ادی درلد( از نظ ر حض ور آنتی 6/58نمونه  

   (. 13د  بروسع مثبت شدن

وضعیت 

 بیماری

10-1 

 سا 

20-11 

 سا 

30-21  

 سا 

        P-  p-value    کل

 مثبت

 )درصد(

 

25 

72/34  

32 

(44/44)  

15 

(83/20)  

72 

 

 

 

001/0  

 

 

 منفی

)درصد(   

10 

55/55 

6 

(33/33)  

2 

(11/11)  

18 

 

 مشکوک

)درصد(   

1 

(5/0)  

1 

(5/0)  

 

0 

2 

 

 92 17 39 36 کل

وضعیت 

 بیماری

سابقه بیماری تب مالتسم   P-  pvalue کل 

 خیر بیه

لد( در مثبت  

 

 83/45 )33   16/54 )39  72  

 

001/0  
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آید دلیل عمده تااو  در نتایا این مطالع ه نظر میه ب

با سایر مطالعا  انج ام ش ده در ای ران و ب اطبودن درل د 

ی اس تان هادامآلودگی، کاهش میزان سطم واکسیناسیون 

  اخیر با توجه به تلیی ر در سیاس ت س ازمان چند سا در

 (. 14  استدلیل مشکع  مالی آن سازمان ه دامپزشکی ب

که ش لل و حری ه ش خص از یکس و و  با توجه به این

درجا  گسترش و آلودگی بروسیوز در حیوان ا  از س وی 

شاخص صوی و مسیم در ابتع جوامع انسانی  به عنواندیگر 

ب ا ای ن پ یش ی ر  س طم ش ود ل ذا م یدر نظر گریته 

در ب  ین کارکن  ان دامپزش  کی  بروس  ع ب  ادی ض  دآنتی

اسا  نتایا این مطالع ه و ب ه اس تناد  گیری شد. براندازه

نا ر  33نمون ه س رمی مثب ت،  72، از بین 3نتایا جدو  

مال  ت بودن  د و درل  د( دارای س  ابقه بیم  اری تب 83/45 

ل ت را مادرلد( س ابقه بیم اری تب 16/54نار   39تعداد 

نداشتند. در کارکنان دامپزش کی و ای رادی ک ه ب ه دلی ل 

باش  ند می بروس  عش  لیی در تم  ا  م  داوم ب  ا میک  رو  

بادی ض د د و آنتیوشمیسیستم ایمنی آنها دانما تسریک 

و  اس ت IgGاین میکرو  در سرم آنه ا بیش تر از ک ع  

و حت ی بیش تر ه م  1:320ب ه  تیتر سرم این ای راد گاه اً

شود. با ی ععنم بالینی بیماری در آنها دیده نمیرسد ولمی

توجه به این دطی ل، مثب ت ش دن نتیج ه تس ت الی زا در 

های مورد بررسی ک ه س ابقه بیم اری درلد نمونه 16/54

ناشی از تم ا  مک رر ب ا  ممکن استمالت را نداشتند، تب

 چن ینه مبه واسطه شلل این ایراد باش د.  بروسعباکتری 

نمونه سرمی منا ی مش اهده  18از مجموع  در این مطالعه

درل د( ادع ای س ابقه بیم اری  66/16نار   3شده، تعداد 

 آزم ایشکه شاید منای شدن نتیج ه  مالت را داشتند تب

آمیز با مویقیتدر این ایراد به این دلیل باشد که یا درمان 

آنتی بیوتیک مناسب ل ور  گریت ه اس ت و ی ا آل ودگی 

که به مرور زمان ای ن آنت ی  است صبل هایسا مربوط به 

های سرمی کاتابولیس م و از س طم س رم مس و ش ده بادی

 باشند.

نتایا این مطالعه نشان داد ک ه می زان ش یوع س رمی 

کارکن ان دامپزش کی اس تان لرس تان در مالت بیماری تب

بسیار زیاد است و ضروری اس ت ک ه کیی ه ای ن کارکن ان 

وگیری از تمهی  دا  بهداش  تی مخب  و  ب  ه منظ  ور جی  

 های کاری را اعما  نمایند. ض من آنآلودگی حین یعالیت

رسد ارانه گزارشا  این مطالع ه ب ه مراج ع که به نظر می

ذیبعح اعم از سازمان دامپزشکی و دانشگاه عیوم پزش کی 

 ،ایزایش اعتبارا  مخبو  مبارزه با بیماری بروسیوز برای

 ای  زایش س  طم پوش  ش واکسیناس  یون نش  خوارکنندگان

کاهش میزان آلودگی انس انی ب ه بیم اری نق ش و استان 

 د.ری دامؤ ر

 شکر و قدردانیت

 این پژوهش برگریته از پای ان نام ه کارشناس ی ارش د 

می باشد. لذا نویسندگان از مساعد  و همک اری معاون ت 

 نمایند.میپژوهشی دانشگاه لرستان تشکر و صدردانی 
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Abstract 

Background: Brucellosis is one of the most prevalent zoonotic diseases considered as a health and 

economic problem in many countries, such as Iran in the Middle East. Humans are infected with 

this disease as a result of direct contact with infected animals or contaminated animal products. The 

prevalence of this disease is greater among veterinary staff as one of the high risk groups. The main 

purpose of this study was to determine of Brucella seroprevalence in the veterinary staff of Lorestan 

province using the indirect ELISA method. 

Materials and Methods: This descriptive cross- sectional study was conducted from January 

2018 to June 2019.Total of 92 serum samples of veterinary staff with a history of contact with 

animals were tested for antibody against Brucella by commercial kit.   

Results: Total of serum samples tested in this study, 72 were (78/27%) positive, 18 were (19/56%) 

negative, 2 were (2/17%) suspicious. According to the results of the present study, the 

seroprevalence of brucellosis among veterinary staff in Lorestan province is high. 

Conclusion: Lorestan province is one of the endemic areas of malt fever and the seroprevalence in 

veterinary staff as one of the high risk groups based on this study is very high. Therefore, it is 

necessary to prevent disease in the human population by controlling and preventing disease in 

animals. 
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