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  چکیده

تشخیص می تواند بسیار مشکل باشد به .شتر بسیار مستعد به ابتال به بروسال آبورتوس و بروسال ملیتنسیس است
به دلیل .خصوص که این بیماري در شتر بر خالف سیر بالینی آن در گاو تنها باعث تعداد اندکی از عالئم بالینی می شود

فاده در تشخیص بروسلوز در شتر کامل نیست و بیشتر تست این که هیچ یک از تست هاي سرولوژیکی معمول مورد است
هاي سرولوژیکی مورد استفاده براي شتر مستقیما و بدون تأیید کارایی از گاو الگو برداري شده بنابر این روش هاي 

به نگرانی عمده این واقعیت است که بروسلوز می تواند . سرولوژیکی به تنهایی می توانند سبب تشخیص اشتباه شوند
در بسیاري از کشور هاي در حال توسعه در . راحتی از طریق حیوانات و تولیداتشان به خصوص شیر به انسان منتقل شود

بنابراین ما چهار چوب بروسلوز . مناطق خشک آسیا و آفریقا شتر هنوز هم مهمترین دام مولد براي جمعیت عشایري است
، اقتصادي و بهداشت عمومی مورد بررسی قرار می دهیم تا به عنوان پایه در شتر را براي روشن شدن ابعاد اپیدمیولوژیکی

 .اي براي طراحی استراتژي هاي کنترلی مورد استفاده قرار گیرد

  شتر، بروسلوز، اپیدمیولوژي، بهداشت عمومی: کلمات کلیدي

  

  :مقدمه و اهداف

Camelids  جزء خانوادهCamelidae  و زیر راستهTylopoda ) که همراه با ) پاحیوانات پدSuiformes  و
Ruminantia  در راستهArtiodactyla خانواده . هستندcamelidae جنس : به دو جنس تقسیم شدهcamelus  که

 Camelusیا شتر یک کوهانه و  Camelus dromedaries: جنس قدیمی جهان است که شامل دو گونه است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

بد کاووس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ه  ا ان                   د ت گ تان  شاورزی ا ھاد    ساازمان 
  

      ، ناوری قات و  وم  ع ی وزارت  و عاو                     ، وری ت  ناوری ریا ی و  ع ان،                 عاو  ر ا ی  ع ن  ان ،                  ا ی ا ا وم د ع قات  ه   و

۴٠١ 

  

bacterianus  یا شتر دو کوهانه و جنسLama وVicugnag یا جنس هاي جدید جهان.(Wilson and 

reedermm,2005) . زیستگاهdromedary  مناطق گرم و خشک شمال آفریقا، اتیوپی، خاور نزدیک و جنوب غرب آسیا
شتر . شتر باختري در بیابان هاي سرد جنوب شوروي سابق، مغولستان، غرب آسیاي مرکزي و چین زندگی می کند.است

اعی و اقتصادي و همچنین پشتیبانی از بقاي میلیون ها نفر در مناطق خشک و نیمه خشک آسیا نقش مهمی در مسائل اجتم
مشخص شده شتر در طول چندین دوره خشکی شدید به مرور حیوان مناسبی براي پرورش در صحرا شده . و آفریقا دارد

ین وابستگی شامل استفاده از گوشت، ا. بسیاري از مردم در مناطق محروم به شتر براي امرار معاش وابسته هستند. است
از شتر براي ورزش، سواري، حمل و نقل و جذب توریسم در بسیاري از کشور هاي . شیر، چرم، پشم و فروش شتر است
شرایط زیستگاه شتر به خصوص در طول فصول طوالنی خشک شتر را تحت شرایط . حاشیه خلیج فارس استفاده می شود

اگرچه شتر در گذشته براي مدت طوالنی به عنوان حیوانی مقاوم به . نواع بیماري ها می سازداسترس مستعد به ابتال به ا
اما ثابت شده است که آنها هم مانند دیگر دام ها به بسیاري از . بسیاري از فاکتور هاي بیماري زا در نظر گرفته می شد

  (Wilsn,1984).عوامل پاتوژن حساس هستند

مشترك بین انسان و دام ها از جمله شتر است و به عنوان یکی از مهمترین مشکالت بروسلوز یک بیماري خطرناك  
بهداشت عمومی در سراسر جهان در نظر گرفته می شود با این حال بروسلوز در شتر چندان مورد توجه قرار نگرفته 

ه عنوان میزبان اولیه در بروسلوز ب. (soloni tsuin,1949).گزارش شد 1931بروسلوز در شتر اولین بار در سال . است
در نتیجه شیوع به میزان عفونت . حساس هستند B.melitensisو B.abortusبروسال شناخته نمی شود ولی به هر دو نوع 

از گونه هاي بروسالیی که از شتر جدا شده مصرف شیر و .در میزبان اولیه اي که شتر با آن در تماس است بستگی دارد
. ارد ابتال به بروسلوز در انسان شده که نگرانی جدي بهداشت عمومی را موجب شده استگوشت سبب تعداد زیادي مو

این تعداد باالي شیوع می تواند در نتیجه این باور کشاورزان و عشایر باشد که شیر خام شتر داراي خواص درمانی براي 
  . دستگاه گوارش است

اطق مختلف جغرافیایی به طور گسترده بررسی شده است بررسی شیوع بروسلوز در گاو و نشخوارکنندگان کوچک در من
که با وجود اهمیت حیاتی مطالعه در نشخوارکنندگان نبود مطالعات کافی در شتر سبب ایجاد مشکالتی در مناطق داراي 

 این مشکالت می تواند در نتیجه نبود امکانات کافی در تشخیص بروسلوز در شتر باشد به ویژه که این. شتر شده است
بنابراین ما چهارپوب بروسلوز . (mousa et al,1987).بیماري در شتر در مقایسه با گاو داراي عالئم بالینی کمتري است
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در شتر را براي روشن شدن ابعاد اپیدمیولوژیکی، اقتصادي و بهداشت عمومی آن مورد بررسی قرار می دهیم تا به عنوان 
  .ورد استفاده قرار گیردپایه اي براي طراحی استراتژي هاي کنترلی م

  اهمیت اقتصادي شتر

شتر نقش مهمی در مسائل احتماعی و اقتصادي و سیستم کشاورزي مناطق خشک و نیمه خشک آسیا و آفریقا بازي می 
شتر داراي ویژگی هاي منحصر به فرد است که آن را نسبت به سایر حیوانات اهلی در بیابان گرم و خشک متمایز می . کند

نیت غذایی ساکنان این اکوسیستم را حفظ می کند و از شتر به عنوان یک منبع انرژي ارزان قیمت براي کشیدن کند و ام
، آسیاب گندم، ذرت و دیگر غالت، براي خرد کردن )از دانه هاي روغنی(آب از چاه، شخم زدن زمین، استخراج روغن 

همچنین شیر شتر یکی از منابع مواد غذایی با ارزش . نیشکر و حمل ونقل محصوالت و همچنین مردم استفاده می کنند
شیر شتر به علت داشتن پروتئین هاي مهار کننده . براي مردم مناطق خشک است و سبب افزایش درآمد چوپان می شود

ثابت شده که شیر شتر . (Farrah et al,2004).رشد باکتري ها داراي قابلیت نگه داري بیشتري نسبت به شیر گاو است
  . (seifu,2007).ي خواص درمانی به ویژه براي ادم و زردي با تأثیر مثبت بر روي ریه و طحال استدارا

. کیفیت الشه شتر قابل مقایسه با دیگر دام ها است. عالوه بر شیر شتر، گوشت نیز یکی از مهمترین محصوالت شتر است
یکی دیگر . بلیتش تحت پرورش قرار نگرفته استبا این حال شتر هنوز به صورت سیستمیک براي بهره برداري از این قا

به تازگی شتر در صنعت . این یکی از گرانقیمت ترین الیاف حیوانی طبیعی جهان است. از محصوالت مهم شتر پشم است
دیگر محصوالت شامل کود است که از . پوست شتر به استحکام و دوام شهرت دارد. چرم بهتر از توریسم ظاهر شده است

از استخوان ها هم براي ساخت جواهر آالت استفاده می . نان به عنوان منبع سوخت مورد استفاده قرار می گیردطرف چوپا
بدون شک شتر به عنوان یک ابزار براي مبارزه با چالش هاي آینده مثل تغییرات زیست محیطی، گرم شدن کره زمین . شود

گوشت شتر می تواند عاري از . براي صادرات می باشد گوشت شتر داراي پتانسیل مناسبی. و بیماري ها مطرح است
شرایط ویژه فیزیولوژیکی شتر نه تنها . بیماري هاي مشترك انسان و دام مثل جنون گاوي، آنفلوآنزاي خوکی و مرغی باشد

 پرورش آن را در مناطق خشک مقدور می سازد بلکه می تواند به عنوان راهی براي تأمین معاش اولیه مردمان ساکن
شیر و گوشت شتر داراي قابلیت صنعتی شدن براي اهداف دارویی و . wardeh,2004).(حاشیه مناطق خشک هم باشد

  .پزشکی را نیز دارا می باشد
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  اهمیت بروسلوز در بهداشت عمومی

. ستبروسلوز در انسان به طور باالقوه تهدید کننده زندگی است، بیماري داراي طیف وسیعی از عالئم غیر اختصاصی ا
تب مالت در انسان به دلیل تأثیري که در توسعه اقتصادي و اجتماعی در کشور هاي مختلف به علت بیماري زایی حاد و 

نگرانی . مزمن، ناتوانی فیزیکی و کاهش کارکرد در شغل می گذارد خطر مهمی در بهداشت عمومی محسوب می شود
از دام آلوده به انسان به ویژه کارگران دامداري، دامپزشکان و  عمده از بروسلوز براي بهداشت عمومی انتقال مستقیم آن

نگرانی به خصوص در کشور هایی که نگهداري حیوانات در آنها هنوز هم به صورت . سایر مشاغل مرتبط با دام است
تر جدا شده بروسال ملیتنسیس از شیر ش. شیر شتر یکی از عوامل عمده در انتقال این بیماري است. سنتی است بیشتر است

بنابراین پاستوریزاسیون . است و همینطور در آزمایشات سرولوژیکی وجود بروسال آبورتوس نیز مثبت اعالم شده است
عفونت انسانی . براي سالمت عمومی مناسب است به ویژه که پاستوریزاسیون روي ترکیب شیمیایی شیر تأثیر نمی گذارد

بنابراین یک نیاز واقعی براي همکاري میان سازمان . صرف شیر خام رخ می دهدناشی از بروسال در شتر بیشتر در نتیجه م
 .هاي بهداشت عمومی و سازمان دامپزشکی براي کنترل بروسلوز در مناطق اندمیک وجود دارد

  نشانه هاي بالینی

غالبأ توسط ارگانیسم هاي بروسال آلوده می شوند به  (C.dromedarius and C.bacterianus)هر دو گونه شتر 
شواهد سرولوژیکی آلودگی با  بروسال در شتر . خصوص اگر در تماش با نشخوارکنندگان بزرگ و کوچک آلوده باشند

هاي عمومأ با سویه اي از بروسال آبورتوس آلوده شده بودند و  Dromedarie. هاي آسیا و آفریقا گزارش شده است
اپیدیدیمیت نیز در رابطه با . بالینی گذرا از جمله کاهش اشتها، لنگش خفیف و اشک ریزش را نشان می دادندعالئم 

از دیگر عوارض ناشی از بیماري می توان از عفونت هاي رحمی، . بروسال آبورتوس و بروسال ملیتنسیس ایجاد شده بود
همانطور که قبأل ذکر شد، . لوغ، ناباروري و آرتریت نام بردمرگ جنین، التهاب و احتباس جفت، مومیایی شدن، تأخیر در ب

. سقط جنین در شتر باردار گزارش شده است و بروسال ملیتنسیس از جنین هاي سقط شده، ادرار و شیر جدا شده بود
ي از طریق عالوه بر این سویه هاي متفاوتی از بروسال ملیتنسیس از شیر شتر جدا شده بود که نشان می دهد که این باکتر

  .اگر چه که غلظت آنتی بادي و نشانه هاي بالینی در شتر نسبت به گاو خفیفتر بود. شیر دفع می شود
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  اپیدمیولوژي بروسلوز شتر

بروسلوز در حیوانات به دلیل ضرر و زیان فوق العاده اقتصادي، سقط جنین، وضع حمل زودرس، کاهش تولید شیر، 
با وجود پیشرفت هاي .ي جانوري دیگر به ویژه انتقال به انسان نباید در شتر نادیده شودکاهش باروري و انتقال به گونه ها

حاصل شده در نظارت کنترل و شیوع بروسلوز در بسیاري از کشور هاي در حال توسعه به علل مختلف 
 Brucellaس عامل بروسلوز کوکوباسیل گرم منفی از جن. بهداشتی،اجتماعی،اقتصادي و سیاسی در حال افزایش است

آنها می توانند در داخل سلول میزبان زنده بمانند و سبب ایجاد یک بیماري . است که داخل سلولی اختیاري می باشد
تماس نزدیک بین شتر آلوده و شتر حساس یکی از عوامل شیوع . مزمن شوند که تا آخر عمر حیوان باقی می ماند

ز و به میزان کمتر با گاو در ارتباط است و امکان دارد از منبع آب شتر همیشه با گوسفند و ب. بروسلوز در گله است
تفاوت در شیوع بروسلوز در کشور هاي . مشترك استفاده کنند بنابراین شیوع باالي بروسلوز بین شتر ها تعجب آور نیست

م ها، حظور مختلف می تواند به شیوهاي مختلف پرورش و مدیریت، تعداد شتر در معرض خطر، ویروالنس ارگانیس
حیوانات مخزن در منطقه، عدم وجود خدمات دامپزشکی، عدم وجود آگاهی در مورد وجود این بیماري در شتر و انتقال 

اخیرأ موسی و همکارانش گزارش شده است که شیوع بروسلوز . مداوم از شتر آلوده به شتر حساس نسبت داده می شود
شیوع سرمی بروسلوز شتر به دنبال دو الگوي مشخص شیوع . باالتر است در شتر هایی که همراه گاو نگه داري می شوند

شتر از  416. در سیستم هاي نگهداري فشرده ایجاد می شود% 15-8در سیستم عشایري و شیوع باال % 5یکی شیوع زیر 
از گاو در رده آلودگی بعد % 23.3هفت گله مختلف مربوط به عشایر در غرب سودان بررسی شده و نتیجه شده که شتر با 

  . دوم آلودگی با بروسال قرار دارد

را براي تشخیص  2MEوRBT,CFT,SAT,Ielisa,CELLISAچندین محقق روش هاي سرولوژیکی مختلف مثل 
با پیشرفت شتر داري صنعتی در چندین کشور این بیماري باید به طور جدي به دلیل . بروسلوز در شتر ارزیابی کرده اند

متأسفانه تا امروز هیچ گونه مطالعه اي روي واکسن یا استراتژي هاي . انسان مورد توجه قرار بگیردتأثیر آن روي سالمت 
با این حال گزینه هایی براي کنترل بروسلوز شامل ایمن سازي، تست و . کنترل بروسلوز در شتر صورت نگرفته است

یدمیولوژي این بیماري به شدت نیازمند ارزیابی بررسی اپ.حذف، بهبود شرایط مدیریت و کنترل جا به جایی ها وجود دارد
این تحقیق براي طرح راه هاي مؤثر کنترل و به عنوان پایه اي براي . شیوع این بیماري از طریق عوامل فوق الذکر می باشد

  .تحقیق بیشتر طراحی شده است
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