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شيوع سرمي بروسلوز در اهداكنندگان خون مراجعهكننده به مراكز انتقال خون
استان خوزستان

عبدالحسين شکورنيا ،1عبدالحسين قاسمزاده ،2منيژه افرا ،3غالمرضا ساريزاده ،4سارا جاويدان ،4علي خدادادي،5
8

مجتبي اورکي ،6شهره ساعتي، 4سيد محمود لطيفي ،7مهدي پارسا نهاد

چكيده
سابقه و هدف

بروسلوز بيماري عفوني مشترک بين انسان و دام است که در بسياري از مناطق من جمله ايران به عنووان يوک
معضل بهداشتي و اقتصادي مورد توجه ويژه قرار دارد .با توجه به اندميک بودن بيماري در کشور ,اين مطالعه
با هدف بررسي شيوع سرمي بروسلوز در اهداکنندگان خون در استان خوزستان طراحي و اجرا شد.
مواد و روشها

در يک مطالعه توصيفي -مقطعي ،آنتيبادي ضد بروسال در سرم خون  3111اهداکننده خون مراجعهکننوده بوه
پايگاههاي انتقال خون شهرهاي استان خوزستان مورد بررسي قرار گرفت .ابتدا تمام نمونههاي خون آزموايش
کيفي رزبنگال شدند ,سپس روي نمونههاي مثبت رزبنگال ،آزمايش رايت و  2MEانجام شد .تيتر رايت مساوي
يا بيشتر از  1/81و تيتر  2MEمساوي يا بيشتر از ،1/41معيار تشخيصي جهت تشخيص سرولوژيکي بروسولوز
در اهداکنندگان خون در نظر گرفته شد .يافتهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 18و آزمون آماري کايدو تجزيه
و تحليل شدند.
يافتهها

از  3111اهداکننده خون  51نفر( )%1/7آزمايش رزبنگال 44 ,نفر()٪1/46رايت  1/81و باالتر و  17نفر()%1/56
 1/412MEو باالتر داشتند .شيوع سرمي بروسلوز  ٪1/56محاسبه گرديد .بين شيوع سرمي بروسلوز ،جونس و
سن اهداکنندگان خون رابطه معناداري مشاهده نشود .بيشوترين شويوع در ايوذه( )%1/7و کمتورين شويوع در
اهواز( )%1/2مشاهده شد .اما بين فصل و محل زندگي اهداکنندگان خون و شيوع سرمي بروسلوز رابطه آماري
معنادار وجود داشت(به ترتيب  p=1/113و.)p=1/132
نتيجه گيري

بر اساس نتايج اين مطالعه ,شيوع سرمي بروسلوز در اهداکنندگان خون در خوزستان از موارد قابل انتظار بيشتر
ميباشد.
كلمات كليدي :بروسلوز ،شيوع سرمي ،اهدا کنندگان خون
تاريخ دريافت 28/ 1/82 :
تاريخ پذيرش 28/11/82 :
 -1مؤلف مسؤول :کارشناس ارشد ايمونولوژي ـ مربي دانشکده پزشکي و پژوهشكده سالمت ،مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرميسيري ـ دانشگاه علوم پزشکي
جندي شاپور اهواز ـ اهواز ـ ايران ـ صندوق پستي51366/323 :
 -8پزشک عمومي ـ مركز تحقيقات انتقال خون ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون و پايگاه منطقهاي آموزشي انتقال خون خوزستان ـ اهواز ـ ايران
 -3کارشناس ارشد ايمونولوژي ـ مربي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ـ اهواز ـ ايران
 -4پزشک عمومي ـ مركز تحقيقات انتقال خون ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون و پايگاه منطقهاي آموزشي انتقال خون خوزستان ـ اهواز ـ ايران
 PhD -6ايمونولوژي ـ دانشيار دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ـ اهواز ـ ايران
 -5کارشناس ارشد سلولي ملکولي  -مربي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ـ اهواز ـ ايران
 -7کارشناس ارشد آمار حياتي  -مربي دانشکده بهداشت و مرکز تحقيقات ديابت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ـ اهواز ـ ايران
 -2دانشجوي  PhDويروس شناسي ـ دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ـ اهواز ـ ايران
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يک بيماري شغلي مطر ميسازد.

مقدمه

بروسلوز بيماري عفوني مشترک بين انسـان و دام اسـت

شيوع جهاني بروسـلوز انسـاني بـه علـت دقيـق نبـودن
روشهاي تشخيصي و ناکافي بودن سيستم گزارشدهي در

بيماري در کشورهاي حوزه مديترانه ،خاورميانـه ،امريکـاي

جهاني بهداشت( ،)WHOساالنه حـدود نـيم ميليـون مـورد

بيمــاري بــا عاليـم بــاليني غيـر اختصاصـي مثــل تــب,

در کشورهاي جهان سوم اتفاق ميافتد( .)11اين بيماري در

عود مکرر و مزمن شدن برخوردار است کـه ممکـن اسـت

شده از سوي وزارت بهداشت و درمان ،بروز تب مالـت در

فصلي بوده و بروز بيماري در فصـول بهـار و تابسـتان کـه

در سـال بـالب بـوده اسـت و در بيشـتر اسـتانهـاي کشـور
آلودگي به درجات مختلف ديده ميشود .بيشترين بروز اين

باکتري عمدتاً از طريق مصرف مواد لبنـي تـازه ,تمـاس

کرمانشاه با ميزان بروز بسيار باال( 31-41مـورد در يکصـد

پيوند مغز استخوان منتقل ميشود( .)6درباره امکـان انتقـال

مورد در يکصـد هـزار در زمـره منـاطق بـا آلـودگي پـايين

بيماري از راه انتقال خون از دهنده بدون عالمت به گيرنـده

است که بيماري در تمام سنين وجود دارد ولي وفور آن در

که در بسياري از مناطق مـن جملـه ايـران بـه عنـوان يـک
معضل بهداشتي و اقتصادي مورد توجه ويژه قرار دارد .اين

بسياري از کشورها نامشخص اسـت .بـه گـزارش سـازمان

مرکزي و جنوبي و شبه قاره هند اندميک است(.)1 ،8

بروسلوز انساني در جهان اعالم ميشود که بخش اعظـم آن

بيحالي ,خستگي و کاهش وزن تظاهر ميکند و از قابليـت

تمام نواحي ايران اندميک بوده است ،بر اساس آمـار اعـالم

براي هفتهها تا ماهها ادامه داشته باشد .بيماري داراي حالت

کشور در سال  1322به  16/2مورد در هر يکصد هزار نفـر

زمان بارداري و زايمان دامها ميباشد ،بيشتر اتفاق مـيافتـد

(.)3 ،4

بيماري در استانهاي آذربايجان ,همدان ,لرستان ,مرکـزي و

مستقيم با دام آلوده و در مواردي از طريـق انتقـال خـون و

هزار) ديده شده است .استان خوزستان با ميزان بروز 2-12

بروسلوز از راه خون چندين گزارش وجود دارد کـه عامـل

گزارش گرديده است .در اين گزارش ،هم چنين تاکيد شده

منتقل شده بود .در پژوهش اکاکوم در ترکيـه ،در دو مـورد

سنين  82-32سالگي ميباشد(.)18
با ايـن حـال بـا توجـه بـه موقعيـت جغرافيـايي اسـتان

خون منتقل شده است(.)5 ،7

لرستان ،ايـالم و چهـار محـال و بختيـاري و کـو فصـلي

تعويض خون نوزاد و در پژوهش اکونوميدو در يونـان نيـز
در دو کودک تاالسمي گزارش گرديده کـه بروسـلوز از راه

خوزستان و همجـواري بـا مراکـز سـنتي دامپـروري نظيـر

تشخيص بروسلوز مانند ساير عفونتهـاي باکتريـال بـر

عشاير از اين مناطق بـه نـواحي شـمالي خوزسـتان ,انتقـال

اســتخوان اســتوار اســت .امــا از آن جــا کــه جداســازي

بنابراين احتمال داده ميشود کـه رونـد بيمـاري در فصـول

يافتههاي بـاليني و جداسـازي بـاکتري از خـون و يـا مغـز

بيماري و افزايش آمار مبتاليان در طول زمان محتمل است.

ميکروارگانيسم با کشت همواره امکانپذير نميباشـد و بـه

مختلف سال در استان متغيـر بـوده و وضـعيت بيمـاري از

زمــان بس ـيار زي ـادي ني ـاز دارد ،بنــابراين اغلــب از طري ـق

شهري به شهر ديگر نيز متفاوت باشد.

آزمونهاي سرولوژيک و بررسي تيتر آنتيبادي ضد بروسال

نظر به اين که کم گزارشدهي بيمـاري تـب مالـت (بـه
علت محدوديت منابع و تسهيالت آزمايشـگاهي در برخـي

بيماري تشخيص داده ميشود(.)2 ،2

عليرغم بهبود وضعيت بهداشتي مواد غذايي ،هنوز ايـن

مناطق استان) امر شناخته شـدهاي اسـت و اتکـا بـه مـوارد

بسياري از نقاط دنيا ميباشـد ،بـه نحـوي کـه سـاليانه 622

در ارزيابي واقعي بيماري ،مشکالت غير قابل جبراني ايجاد

گزارش شده توسط مرکز مديريت بيماريها ممکـن اسـت

بيماري يکي از مشکالت اقتصـادي  -بهداشـتي مطـر در

کند و با توجه به گستردگي وتنوع اقوام و رواج دامپـروري

هزار بيمار مبتال به بروسلوز در دنيا گزارش مـيشـود(.)12

در استان و هم چنين شرايط جغرافيايي استان و نزديکي به

شرايط جغرافيايي ايران ,مصرف مـواد لبنـي محلـي و غيـر

مراکز دامپروري استانهاي همجوار نظيـر لرسـتان ,ايـالم و

پاســتوريزه در بعض ـي منــاطق و ارتبــاط شــغلي کــارگران

کشتارگاهها ,دامداريها و دامپزشکان  ،بروسلوز را به عنوان

چهار محال و بختياري و کو فصلي عشاير از ايـن منـاطق
080

عبدالحسين شكورنيا و همكاران

بروسلوز در اهداكنندگان خون خوزستان

به استان خوزستان ،هم چنين بـا توجـه بـه فقـدان تحقيـق

نمونههاي خون سانتريفيوژ شده و سرم آنها تا زمان انجـام

با هدف بررسـي شـيوع سـرمي بروسـلوز در اهداکننـدگان

گرديد.

آزمايش هـا در دمـاي  -72درجـه سـانتيگـراد نگهـداري

مشابه در استان درباره شيوع بيماري تب مالت ،اين مطالعـه

با استفاده از آزمونهاي سرولوژي رزبنگال ,رايت و -8
مرکاپتواتانل( )8 MEکه هـر سـه بـر اسـاس آگلوتيناسـيون

خون در شهرهاي استان خوزستان در فصول مختلف سـال
طراح ـي و اجــرا گردي ـد .آگــاهي از ش ـيوع بروســلوز در

مستقيم ميباشند ،نمونهها مـورد بررسـي قـرار گرفـت .بـر

اهداكنندگان خون ،يک نماي کلي از آندميسيتي بروسلوز را

روي نمونــههــاي ســرم اهداکننــدگان ،ابتــدا آزمــايش

در استان خوزستان آشکار ميکند و ضمن ايـن کـه الگـوي

رزبنگال( )Rose Bengal plate test = RBPTکه رايـجتـرين

بيماري بروسلوز را در اين منطقه با اعتمـاد بيشـتري نشـان

آزمون غربالگري براي بروسلوز مـيباشـد ،انجـام شـد .در
مرحله بعد ،بر روي نمونههايي که از لحاظ رزبنگال مثبـت

ميدهد ،ميتواند در تعيـين راهکارهـاي غربـالگري عوامـل
عفوني نظير بروسلوز در بانکهاي خون مفيد باشد.

شده بودند ،براي تاييد و تعيين تيتر آزمون رايـت(= STAT
 )Standard Tube Agglutination Testانجام شد و در آخـر

مواد و روشها

روي هر نمونهاي که آزمـايش رزبنگـال و رايـت آن مثبـت
شده بود ,آزمايش  8 MEبـراي انـدازهگيـري تيتـر  IgGبـه

اين مطالعه توصيفي -مقطعي از دي ماه  1322تا دي ماه

 1322بر روي جامعه اهداکنندگان خون پايگاههـاي مراکـز

عنوان يک نشـانگر حالـت فعـال بيمـاري بروسـلوز انجـام

انتقال خون شهرهاي استان خوزستان اجرا شد .براي تعيين

گرفت.

حجم نمونه براساس نتايج يک مطالعه در شهرستان بوشـهر
که ميزان شيوع بروسـلوز را در اهداکننـدگان خـون 2/275

آنتيژنهاي رزبنگال و رايـت از انسـتيتو رازي تهـران و

محلــول  8 MEاز کمپــاني مــرک آلمــان خريــداري شــد.
آزمايش ها طبق دستورالعملهاي کارخانه توليد کننده کيـت

گزارش کرده ،ضريب اطمينان  %26و دقـت  ، 2/21نمونـه
الزم جهت مطالعـه  8522بـه دسـت آمـد( .)13بـه خـاطر

و مواد و محلولهاي آزمايشگاهي به شر زير انجام شد:

اطمينان بيشتر و همسانسازي فاکتورهاي مخدوشگر ،تعداد
نمونهها به  3222نفر افزايش يافت.

در آزمون  ، RBPTمقدار  32ميکروليتـر از سـرم مـورد

آزمايش با همين مقدار از آنتيژن رنگي رزبنگـال بـر روي
الم قرار داده و مخلوط نمـوده و بعـد از حـداکثر  4دقيقـه

نمونههاي مورد نياز از  6شهر در مناطق مختلف اسـتان

با توجه به جمعيت ساکن در هر شهر تعيـين و جمـعآوري

حرکت دوراني همراه با کنترل مثبت و منفي ،نتيجه قرائـت

گرديد .بر اين اسـاس شـهرهاي دزفـول و ايـذه در شـمال

شد .در آزمون رايت ،رقتهاي سريال سرم با آنتيژن

استان به ترتيب با  624و  842نفر ,بهبهان در شرق بـا 322
نفر ,آبادان در جنوب با  628نفر و اهواز در مرکز و غـرب

STA

مخلــوط و حــدود  84ســاعت در  37درجــه ســانتيگــراد

اينکوبه شد و به دنبال آن در حضور کنتـرل مثبـت و منفـي
نتيجه قرائت گرديـد(تيتـر مسـاوي يـا بيشـتر از 1/22طبـق

با  1365نفر با توجه به جمعيت ساکن در هر شهر انتخـاب
شده و نمونه سرم از اهداکنندگان خون در اين شهرها تهيـه

برنامه ملي راهنمـاي کشـوري مبـارزه بـا بروسـلوز وزارت

گرديد .نمونههاي خون مـورد نيـاز از مراکـز انتقـال خـون
شهرهاي مختلف در چهـار فصـل بهـار ,تابسـتان ,پـاييز و

بهداشت مثبت تلقي شد) .در آزمـايش  ، 8 MEسـرم

treat

شده با  8 MEبا رقتهـايي ماننـد روش  STATهمـراه بـا
آنتيژنهاي  STAبراي  12ساعت در  37درجه سانتيگـراد

زمستان با توجه به حجم نمونههاي مورد نياز از اين شهرها
در اين فصول گردآوري شد.

اينکوبه شد و تيتر مساوي يا بيشتر از  ، 1/42مثبـت تلقـي

پرسشنامهاي بر اساس سن ،جنس ،محل زنـدگي ،شـغل

گرديد(.)18

و مصرف شير محلي و فرآوردههاي آن تهيه و پس از اخـذ
رضايت توسط اهداکنندگان به طور داوطلبانه تکميـل شـد.

در اين مطالعه ،مطابـق با الگوي مرکز کشوري مبارزه بـا

بـروسلـوز ،تيتـر  8 MEمسـاوي يـا بيشتـر از  1/42معيـار

يک نمونه خون از افراد تکميلکننده پرسشنامه گرفتـه شـد.
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تشخيصي جهت تعيين بيمـاري بروسـلوز در اهداکننـدگان

جدول  :1فراواني تيتر آنتيبادي ضد بروسال در اهداكنندگان
خون()n= 3111

خون در نظر گرفته شد(.)18

حساســيت و ويژگــي آزمــونهــاي آگلوتيناســيون در

رايت

تشخيص بروسلوز قابل قبول گزارش گرديده است .فـرازي
در يک مطالعه با بررسـي اعتبـار تشخيصـي آزمـايشهـاي

2 ME

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

ســرولوژي راي ـج در بروســلوز ،حساس ـيت آزمــايشهــاي

)2/2( 85

)2/3( 2

درصد و ويژگي اين آزمايش ها را بـه ترتيـب  27/4 ، 24و

)2/1( 3

-

)2/8( 7

رزبنگال ،رايـت و  8 MEرا بـه ترتيـب  22 ، 21/6و 76/3

)2/3( 2

 25گزارش کرده است(.)14
دادههاي آزمايشگاهي بر اساس نتايج آزمايشهاي رايت

)1/46( 44

و  8 MEانجام شده روي نمونههاي سرم بـه صـورت تيتـر

)2/3( 2
-

)2/65( 17

تيتر

1/42
1/22

1/152
1/382

جمع كل

جدول  :2فراواني موارد مثبت بروسلوز در اهداكنندگان خون در
شهرهاي مختلف

استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .براي تجزيـه

و تحليل آماري از نرم افزار  SPSS 12استفاده شد .از آمـار
توصيفي جهت ارايه جداول فراواني و نمودارها و از آزمون

شهر

آماري کايدو براي بررسي ارتباط بين متغيرها استفاده شد.

آبادان

اهواز
بهبهان

يافتهها

در ايــن پــژوهش  3222نفــر از اهداکننــدگان خــون

دزفول
ايذه
كل

پايگاههاي انتقال خون شهرهاي مختلف استان خوزستان از
نظر شيوع سرمي بروسال مورد بررسي قرار گرفتند .از ايـن

تعــداد  8272نفــر( )%26/7مــرد و  132نفــر( )%4/3زن بــا
ميانگين سني  35/6 ± 2/2سال( 17تا  52سال) بودند232 .

مثبت

منفي

كل

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

)2/8( 3
)2/3( 1

)22/2( 1366
)22/7( 322

) 122( 1362
)122( 322

)2/5( 3

)1/2( 5
)1/7( 4
)2/65( 17

)22/4( 422

)22/2( 627
)22/3( 834
)22/44( 8228

)122( 621

) 122( 623
)122( 832
) 122( 8222

جدول  :3فراواني موارد مثبت بروسلوز در اهداكنندگان خون بر

نفــر( )%87/2از اهداکننــدگان زيــر  32ســال 1235 ,نفــر

حسب فصل

( )%34/5از آنها  32-32سـال 752 ,نفـر( )%86/4از آنهـا
 42-42سال و  354نفر( )%18/8از آنها باالي  62سال سن

فصل

داشتند.

بهار

از نظر توزيع شغلي ،تعداد  1852نفـر( )%48/2کارمنـد,

تابستان

مثبت

منفي

كل

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

)2/8( 1

)22/2( 564

) 122( 566

)2/6( 4

)22/6( 225

)122( 212

 1426نفر( )%47/6داراي شغل آزاد 142 ,نفر( )%6دانشجو,

پاييز
زمستان

از  1/22و در  17نفر( )%2/65تيتر  8 MEمساوي يـا بيشـتر

و زن تفاوت معنادار آماري ندارد .توزيع سني اين افـراد از

 72نفر( )%8/4خانهدار و  57نفر( )%8/3بيکار بودند.

در  62نفر( )٪1/7از اهداکنندگان خون ،آزمون رزبنگـال
و در  44نفر( )٪1/45آزمون رايت با تيتر مساوي يـا بيشـتر

كل

از 1/42مثبت بود(جدول  .)1شيوع سرمي بروسـلوز %2/65

)2/65( 17

)22/44( 8228

)122( 3222

اين قرار بود 4 :نفر( )%2/6زير  32سـال 2 ,نفـر ( )%2/2در

در اهـداکنندگان خون محاسبه گرديد کـه از اين تعـداد 15

نفر( )%2/63مذکر و  1نفـر( )%2/23مؤنـ

)2/3( 8
)1/5( 12

)22/7( 737
)22/7( 726

)122( 732
) 122( 726

محـدوده سنـي  32-32سال 2 ,نفر( 42-42 )%1/8سـال و

بودنـد .آزمـون

 1نفر( )%2/3بـاالي  62سـال .توزيـع ابـتال بـه بروسـال در
گروههـاي سـني از نظـر آمـاري معنـادار نبـود .بـه لحـاظ

آماري کايدو نشان داد شيوع بروسلوز در اهداکنندگان مرد
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بروسلوز در اهداكنندگان خون خوزستان

جغرافيايي 3 ,نفر( )%2/8در اهواز 3 ,نفر( )%2/5در آبـادان،

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشـکي در سـال 1321

نفر( )%2/3در بهبهان مبتال بودند و توزيع ابـتال بـه بروسـال

مــورد در يکصــد هــزار گــزارش کــرده اســت ،بــاالتر

که ميزان بروز بروسلوز را در اسـتان خوزسـتان بـين 2-12

 5نفــر( )%1در دزفــول 4 ،نفــر( )%1/7در ايــذه و يــک

ميباشد( .)18نتايج مطالعه علوي و همکـاران روي عشـاير
کو نشين استان نيز آمار باالتري را نشان ميدهـد کـه دال

درشـــهرهاي مـــورد بررسـ ـي از نظـــر آمـــاري معنـ ـادار
بود(()p=2/238جدول .)8

بــر ش ـيوع بيشــتر اي ـن بيمــاري در اســتان م ـيباشــد(.)15

به لحاظ شيوع فصلي 4 ,نفـر( )%2/6از افـراد مبـتال بـه

مطالعههاي بيشتر و دقيقتر در اين زمينه ميتواند در تعيـين

بروسلوز مربوط بـه بهـار 1 ,نفـر( )%2/8تابسـتان 8 ,مـورد

آمار دقيق شيوع اين بيماري در استان کمک کند.

( )%2/3پاييز و  12مورد( )%1/3زمستان بودنـد(جـدول .)3

در اين مطالعه  17نفر( )%2/65از جمعيت مورد بررسـي
تيتر  8 MEمساوي يا بيشتر از  1/42داشتند کـه در مقايسـه

توزيع ابتال به بروسال درفصول مختلف سال از نظر آمـاري
معنادار گرديد(.)p=2/212

با نتايج مطالعههاي انجام شده در اسـتان بوشـهر و مرکـزي

به لحاظ شغلي 5 ،نفر از افراد مبتال به بروسلوز کارمنـد،

که کمتر از  %2/1از اهداکنندگان خون تيتر آنتي بـادي ضـد

 12نفر شغل آزاد و  1نفـر بيکـار بودنـد .توزيـع ابـتال بـه

بروسالي مثبت داشتند ،بيشتر است( )13 ،17در حالي کـه
اين آمار با يافتههاي غيليان در اهداکنندگان خون در يزد که

بروسال در شغلهاي مختلف از نظر آماري معنادار نبود.
 12نفر( )%2/5از مبتاليان بـه بروسـلوز سـابقه مصـرف

ميزان آلودگي بـه بروسـلوز را  %2/5گـزارش کـرده اسـت,

لبنيات محلي داشتند و در  6نفر( )%2/6چنين سابقهاي ذکر

مطابقت دارد( .)12نتايج يک مطالعـه در کشـور هندوسـتان

نشد که اين تفاوت از نظر آماري معنادار نبود.

روي اهداکنندگان خون نيز شـيوع بيمـاري بروسـلوز را در

بيماري بروسلوز عليرغم کنترل و پيشگيري هـم چنـان

 381اهداکننده خون %2/58 ،گـزارش کـرده اسـت ,کـه بـا
يافتههاي اين پژوهش همخواني دارد(.)12

بهداشتي -اقتصادي مطر است .شيوع اين بيماري به دليـل

کشورهاي همجوار در مناطقي نظير ترکيه ,با شـيوع سـرمي

بحث

ساير مطالعههاي انجام شده در نقـاط مختلـف کشـور و

در بسياري از کشورها بـه عنـوان يکـي از مشـکالت مهـم

 %2/53و عراق با شيوع سرمي  %6/82همگـي نشـاندهنـده
بــومي بــودن بيمــاري بروســلوز در منطقــه خاورميانــه

دقيق نبـودن روشهـاي تشخيصـي ،ناکـافي بـودن سيسـتم
گزارشدهي و عدم پيگيري مناسب ،در بسـياري از منـاطق

ميباشد( .)82 ،81شـرايط اقليمـي و موقعيـت جغرافيـايي،

نامشخص است .ايـران نيـز در شـمار منـاطق انـدميک بـه

قرار گرفتن در مسير عشاير کـو رو ,دامپـروري سـنتي در

حساب ميآيد .از آن جايي که احتمـال سـرايت بيمـاري از

منطقــه ،عــدم رعاي ـت بهداشــت ،آلــودگي بــاال و مصــرف

انساني به انسان ديگر از طريـق انتقـال خـون وجـود دارد

شيوع باالي بروسلوز در يک جامعه ميتواند به عنوان يـک
فاکتور خطر در انتقال خون اهميت داشـته باشـد .بنـابراين,

فرآوردههاي لبني محلي مـيتوانـد از علـل تفـاوت شـيوع
بيماري باشد.

در مناطق اندميک ضرورت دارد( .)16لذا بررسي شيوع اين

بروسلوز در اهداکنندگان خـون در منـاطق مختلـف اسـتان

نتايج مطالعه نشان داد که از نظـر ميـزان شـيوع سـرمي

سنجش تيتر آنتيبادي ضد بروسال و تعيين بيماران به ويـژه

اختالف معناداري وجود دارد .به طوري که اين ميـزان بـين
 %2/8در مرکز استان(اهواز) تا  %1/7در شمال استان(ايـذه)

بيماري در مناطقي مثل خوزسـتان کـه داراي مراکـز سـنتي
دامپروري ميباشد و در مسير کو دامهـاي آلـوده نـواحي

در نوسان است .بيشترين ميزان آلودگي در مناطق شـمالي و

همجوار قرار گرفته ،از اهميت خاصي برخوردار است.

در مجموع يافتههاي اين مطالعه نشـان مـيدهـد شـيوع

کمترين آلودگي در مرکز و شـرق اسـتان مشـاهده شـد .در

مبارزه با بروسلوز مرکـز مـديريت بيمـاريهـاي واگيـر دار

 1323در عشاير کو رو استان خوزستان انجـام شـد نيـز،

بررسي سرواپيدميولوژيک بيماري بروسلوز که در بهار سال

سرمي بروسلوز از آمار منتشـر شـده در راهنمـاي کشـوري
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ميزان آلودگي در شـهرهاي شـمالي اسـتان بيشـتر گـزارش

عشاير از مناطق مرتفع و برفگير ارتفاعات زاگرس به مناطق

بيمــاري در اســتانهــاي همســايه بــه عنــوان کــانونهــاي

دزفول و ايذه) شروع ميشود و با اسکان کـو نشـينان بـه

پست جنوبي استان خوزستان(به ويژه شهرهاي شمالي مثـل

شد( .)15با توجه به اطالعات به دست آمده از شيوع باالي

همــراه دامهايشــان در اطــراف شــهرهاي مختلــف ,ش ـير و
فرآوردههاي لبني محلي توليد شده توسط دامهاي آلوده ,به

جغرافيايي آلوده ،مـيتـوان گفـت کـه مجـاورت شـهرهاي
شمالي استان خوزستان با مناطقي با آلودگي بسيار باال مثـل

وسيله ساکنين مصرف شده و بعد از مدتي يعنـي در فصـل

لرستان و ايالم و پراکنش سياه چادرهاي عشاير کو رو در

زمستان شيوع بيماري افزايش مييابد .بنابراين عشـايرپـذير

نوار شمالي استان خصوصاً در شـهرهاي دزفـول و ايـذه و

بودن مناطق شمالي استان در ماههاي سـرد سـال در فصـل

نقل و انتقال دام بين ساکنين اين مناطق ،ميتوانـد تـوجيهي

زمستان و احتمال ورود دامهاي آلوده به منطقـه ،مـيتوانـد
علت اصلي افزايش آلودگي در اين فصول باشد.

بر انتشار بيشـتر بروسـلوز در ايـن نـواحي و شـيوع بـاالتر
آلودگي در اين مناطق باشـد .در ايـران حـدود  1/6ميليـون

در اين مطالعه ,ميـزان شـيوع سـرمي بروسـلوز بـين دو

نفر عشاير كو رو وجود دارد كه حدود  132هـزار نفـر از

جنس تفاوت معناداري را نشان نداد .در تحقيق انجام شـده

آنان به صورت پراكنده درمناطق كوهستاني شمالي و شمال

غربي استان خوزستان زندگي ميكننـد .بـه نظـر مـيرسـد
بيماري بروسلوز يکي از بيماريهاي شايع عشاير کـو رو
در ايران باشد( .)15به علت سـب

كو عشاير و تماس نزدي

بر روي اهداکنندگان خون در يـزد نيـز اخـتالف معنـاداري
بين زنان و مردان مشاهده نشد( .)12اما برخـي مطالعـههـا،
شيوع بروسلوز را در جنس مذکر و برخي ديگر بـر عکـس

خـاز زنـدگي ،شـيوه

در جـنس مؤنـ

با حيوانات اهلي ,اين افراد در

معرض ابـتال بـه بيمـاريهـاي مشـترا انسـان و دام و بـه

بــاالتر گـزارش کــردهانــد( .)15 ،82ايـن

تفاوتها حاکي از تفاوت در نحوه نگهداري دام ,موقعيـت

جغرافيايي و شرايط بومي و فرهنگ کاري زنان و مردان در
تماس با دام در مناطق مختلف ميباشد(.)15

خصوز تب مالت ميباشند.
يافتههـاي ديگـر مطالعـه نشـان داد کـه شـيوع بيمـاري

در پژوهش حاضر اگر چه  12نفـر( )%62از  17نفـر بـا

بروسلوز در فصول مختلـف سـال متفـاوت اسـت .از نظـر

تيتر آنتيبادي مثبت داراي مشاغل آزاد از قبيـل کشـاورزي

فصلي در اين مطالعه بيماري بروسلوز در فصـل زمسـتان و

بودند ,با اين وجود از نظـر آمـاري اخـتالف معنـاداري در
گروههاي شغلي مختلف وجود نداشت .اين نتيجه تا حدي

بهار بيشتر و در فصل تابستان و پاييز کمتر مشاهده شد کـه
با ساير مطالعه هاي انجام شده در کشور که فصل تابستان و

با بررسي غيليان در يزد و خسرواني در بوير احمد که -%7

يـا بهـار را شـايعتـرين فصــل معرفـي کـردهانـد ،مطابقــت

 %6از افراد با مشاغل مرتبط با دام تيتـر مثبـت داشـتند ,تـا

ندارد( .)11ناهمخواني ابتال به تب مالت در فصول مختلف

اندازهاي مطابقت دارد(.)12 ،88

در اين منطقه در مقايسه با مناطق ديگر مـيتوانـد بـه دليـل

از نظــر توزي ـع ســني عفونــت و بيمــاري بروســلوز در
جمعيت مورد بررسي ،در مطالعه حاضر اختالف معنـاداري

شرايط جغرافيايي و آب و هوايي باشد .در مناطق مرتفع که
داراي هواي معتدل در فصل بهار و تابستان ميباشند ،شيوع

بين سنين مختلف مشاهده نشد .پژوهش انجـام شـده روي

بروسلوز بيشتر در اين فصـول مشـاهده مـيشـود .در ايـن

اهداكنندگان خون در يزد و عشاير کـو رو در خوزسـتان

فصول که موعد زايش دامها است در اثر تماس بـا بقايـاي

نيز تفاوت معناداري را در گروههاي سـني مختلـف از نظـر
آلودگي به بروسال گـزارش نکـردهانـد( .)17 ،81اگـر چـه

آبستني دامهاي سقط شده و مصرف شـير و فـرآوردههـاي
لبني آلوده اين دامها توسط ساير افراد ,بروز موارد بيمـاري

بروسلوز در هر گروه سني ديده ميشود ,در مطالعه غيليـان

افزايش مييابد( .)2اما گرمـاي هـواي اسـتان خوزسـتان در

و علوي بيشترين ميزان شيوع عفونت در گروه سني زير 42

فصل تابستان ,عدم زايش دامها در اين فصـل و توليـد کـم

سال مشاهده شده که ايـن يافتـه در مطالعـه مـا بـه اثبـات

شير و فرآوردههاي آن منجر به کاهش بيماري در اين فصل

نرسيد( .)15 ،12به گزارش الماسي بـه نقـل از عزيـزي در

در استان خوزستان ميشود .با سرد شدن هوا در پاييز ،کو
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ايران و مناطقي که بروسلوز آنـدميک اسـت ,تفـاوت قابـل

شهرها و عدم رعايت موازين بهداشتي در مصرف لبنيات و

ندارد(.)2

معرض خطر ابتال به بروسـلوز هسـتند .شـيوع بيمـاري در

فرآوردههـاي دامـي سـالم ،تقريبـاً تمـام اقشـار جامعـه در

توجهي در بروز آلودگي بين بزرگسـاالن و کودکـان وجـود

مصرف مواد لبني و محصوالت دامي که اکثـراً بـه صـورت
غير بهداشتي تهيه ميشوند ،از مهـمتـرين راههـاي سـرايت

افراد بيسواد و عدم شيوع آن در قشر باسـواد ,بيـانگر تـاثير
مثبت آگاهي در پيشگيري از بيمـاري اسـت( .)2علـيرغـم

معناداري بين مصرف محصوالت لبني بـا شـيوع بروسـلوز

وجود لبنيات غير پاستوريزه(شير خام ،خامه و پنير محلـي)

توزيع لبنيات پاستوريزه در خوزستان ،به نظر ميرسد هنوز

بيماري در جامعه ميباشند .برخي پژوهشها ارتباط آمـاري

و مصرف اين محصوالت از علل بـروز بيمـاري در اقشـار

گزارش کردهاند( .)83در بررسي انجام شـده در آذربايجـان

مختلف جامعه باشد .در کشورهاي پيشـرفته و در منـاطقي
که به حد قابل قبولي از استانداردهاي بهداشتي رسـيدهانـد,

شرقي بر روي  6738نفر ،مهمترين عوامـل خطـر مصـرف
شير و پنير تـازه بـوده اسـت( .)83در ايـن مطالعـه ارتبـاط

بروسلوز يک بيمـاري شـغلي محسـوب شـده و بيشـتر در

آماري معناداري بـين مصـرف مـواد لبنـي محلـي و شـيوع

مردان ديده ميشود.

بروسلوز مشـاهده نشـد .در مطالعـه وحـدت در بوشـهر و

با توجه به بروز بيشتر بيماري در برخي شهرها و روند
بروز آن در برخي فصول سال ,بايد آموزشها و مـداخالتي

غيليان در يزد نيز ارتباط آماري معناداري بين مصـرف شـير
محلي و بروسلوز مشاهده نشد( .)12 ،84احتمـاالً افـزايش

در شهرها و فصولي که انتقال بيماري زيادتر ميشود انجـام

سطح آگاهي مردم نسبت به راههاي انتقال بيماري بروسلوز

شود .جا دارد که با آموزش بيشتر و تاکيد بر راههاي انتقـال

به دليل تبليغاتي که در اين زمينه صورت مـيگيـرد ،باعـ

بيماري ميزان آگاهي مردم را نسبت به اين بيماري باال برد.

گرديده تا مردم مسايل بهداشتي را بيشتر رعايـت نماينـد و

نتايج ديگر مطالعه نشان داد درصد تيتر مثبت آنتيبـادي
ضد بروسال در اهداکننـدگاني کـه لبنيـات غيـر پاسـتوريزه

از محصوالت لبني تهيه شده از شير تازه و نجوشيده کمتـر
استفاده کنند.

مصــرف کــرده بودنــد بــا اهداکننــدگاني کــه لبني ـات غي ـر

نتايج مطالعه حاضر نشان داد که بين ابتال به بروسلوز بـا

پاستوريزه مصرف نکرده بودند ،تفاوت معنـاداري نداشـت.

شغل ارتباط معنـاداري وجـود نـدارد .غيليـان در يـزد نيـز

در مطالعه غيليان روي اهداکنندگان خون در يزد نيـز نتـايج
مشابهي گزارش گرديد( .)12اما نتايج مطالعه خسـرواني در

گزارش کرده است که از نظر شـغل در ابـتال بـه بروسـلوز
اختالف معناداري در گروههاي شغلي مرتبط و غير مـرتبط

بوير احمد نشان داد که  %12/6از افـرادي کـه لبنيـات غيـر

با دام وجود ندارد( .)12کريمـي و همکـاران ميـزان شـيوع

پاســتوريزه مصــرف کــرده بودنــد ،تيتــر رايــت مثبــت

بروسلوز را در قصابان و کارکنان کشتارگاهها بـاال گـزارش

داشتند( .)88نتايج يک مطالعه بر روي کودکان در تهران نيز

کردهاند( .)86در مطالعه قاسمي در کردسـتان نيـز ابـتال بـه

نشان داده است که هيچ يک از کودکـاني کـه لبنيـات غيـر
پاســتوريزه مصــرف کــرده بودنــد ،تيتــر رايــت مثبــت

بروســلوز در اثــر تمــاس مســتقيم بــا حيــوان آلــوده و
فرآوردههاي دامي بـوده اسـت( .)85اگـر چـه در ابـتال بـه

نداشتند( .)85ناهمخواني نتايج ممکن است به دليل جامعـه

بروسلوز شغل به عنوان يک عامل خطر محسوب ميشود،

مورد مطالعه ،تعداد نمونههاي مورد بررسي و يا روشهـاي

اما به نظر نميرسد که در کشورهاي جهـان سـوم بيمـاري

سنجش آنتيبادي باشد .اما در هر حال مصرف مـواد لبنـي
غير پاستوريزه ميتوانـد بـه عنـوان يـک فـاکتور خطـر در

الزاماً شغلي باشد( .)2در افرادي کـه تمـاس شـغلي دارنـد,
عالوه بر شغل ،مصرف مواد لبني نيز ميتواند در ابتال نقش

بروسلوز اهميت داشته باشد.

داشته باشد بنابراين يکي از عمدهترين علل شيوع بروسلوز

را ميتوان فرهنگ خـاز غـذايي و عـدم رعايـت نکـات

بهداشتي دانست .به دليـل آگـاهي پـايين مـردم نسـبت بـه

نتيجهگيري

بـا توجه به اين كه اين مطالعه در افراد اهداكننده سالمي

راههاي انتقال بيماري در برخي مناطق بـه ويـژه در حاشـيه
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تصادفي روي تعدادي از نمونههاي خـون اهداکننـدگان در

كه هيچ گونه عاليم و نشانه هاي باليني ندارنـد انجـام شـده

.مناطق مختلف آزمايش رايت انجام شود

نميتواند دليـل بـر تـوان

 صرفاً يافتههاي سرولوژي،است

 قطعاً مطالعـههـاي بيشـتر در ارتبـاط بـا.آلودهكنندگي باشد

اين مطالعه ماحصل طر تحقيقاتي مشـترک و مصـوب

 بنـابراين.بروسلوز در اين منطقه ميتواند کمککننده باشـد
توصيه ميشود در مـورد اهداکننـدگان خـون خصوصـاً در

. مـيباشـد22115 منطقهاي انتقال خون خوزسـتان بـا کـد

که در مسير اتراق و تردد بيشتر عشاير مهاجر از استانهـاي

تشكر و قدرداني

شهرهاي واقع در مناطق شمالي استان از قبيل ايذه و دزفول

دانشــگاه علــوم پزشــکي جنــدي شــاپور اهــواز و ســازمان

 مالحظـات و دقـت،همجوار به استان خوزستان قرار دارند

نويسندگان بر خود الزم مـيداننـد از کليـه کسـاني کـه در
اجراي اين پژوهش ما را ياري نمودهاند به ويژه مسؤوالن و
کارکنان مراکز انتقال خون اسـتان خوزسـتان و دکتـر سـيد

بيشتري به عمل آيد و ايـن مالحظـات بـه ويـژه در مـورد
افرادي که در حاشيه شهرها و يا روستاها زندگي ميکنند به

.صميمانه قدرداني و تشکر نمايند

نظـر ابتـالي قبـلي بـه بيمـاري و يا عاليم تب مالت مورد

طور خاز مد نظر قرار گرفته و اين گونـه افـراد حتمـاً از

،محمد علوي اسـتاد گـروه بيمـاريهـاي عفـوني دانشـگاه

 ضمنـًا در طـول سـال به طور.بـررسي دقيـق قـرار گيرنـد
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Abstract
Background and Objectives
Brucellosis is an infectious zoonotic disease that continues to be of public health and economic
concerns in many parts of the world. Since Iran is an endemic area for brucellosis, this study
was conducted to look into the sero-prevalence of brucellosis in blood donors in Khuzestan
province, South West of Iran.
Materials and Methods
In the cross-sectional study, 3000 sera were obtained from blood donors having referred to
transfusion centers of Khuzestan cities in 2011. Sera were screened for serological evidence of
brucellosis using the Rose Bengal Plate Test (RBST), Standard Tube Agglutination Test
(STAT), and the 2-Mercapto ethanol (2ME) test. A titer of ≥ 1/80 for STAT and a titer of ≥
1/40 for 2ME were taken as criteria of brucellosis. Data were analyzed by SPSS 18 software
and Chi test.
Results
Seropositivity rates of brucellosis in blood donors were 1.7%, 1.46%, and 0.56% by RBPT,
STAT, and 2ME, respectively. There was no statistical correlation between brucellosis and sex
or age groups (p = 0.26 and p = 0.56, respectively). The highest rates of brucellosis seroprevalence was found in Izeh (1.7%) and the lowest in Ahvaz (0.2%). The area of living and
season were significantly associated with brucellosis (p = 0.032 and p = 0.019, respectively).
Conclusions
Based on the results, the Seroprevalence of brucellosis in blood donors at Khuzestan province
is greater than expected.
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