مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال پنجم /شماره  /4زمستان 9315

تاریخ دریافت0931/01/7 :

تاریخ پذیرش0935/5/41 :

سرواپیدمیولوژي بروسلوز در کارکنان شاغل در گاوداريها و کشتارگاههاي تهران در
سال 1931
چکیده
مقدمه :تب مالت یکی از بی ماریهای مشترك بین انسان و دام میباشد که بهه وه ر دمهدر در نتیجهه مصهر مه اد ل هی غیهر
پاست ریزر و یا تماس با ترشحات دام آل در به انسان م تقل میگردد .از آنجایی که افراد در تمهاس بها دام از گهرورههای در معهر
خطر تب مالت محس ب میش ند؛ این مطالعه با هد برآورد شی ع سرمی بی ماری در کارک ان گاوداریها و کشهتارگارهها در اسهتان
تهران انجام گردید.
ببه
روش ها :این مطالعه ت صیفی -تحلیلی مقطعی ،در  191نفر از کارک ان گاوداریهها و کشهتارگارههای معمه لی و مخصه
دامهای مشک ك به تب مالت استان تهران در سال  0930انجام گردید .نم نههای سرمی خ ن افراد تهیه و آزمایشههای رزب گهال،
رایت و  - 4مرکاپت اتان ل روی نم نهها انجام شد .مشخصات دم گرافیک و شغلی افهراد ت سهپ پرسشه امه هت گردیهد .دادرهها بها
استفادر از آمار ت صیفی و آزم ن رگرسی ن پ آس ن ت سپ نرمافزار  Stataنسخه  04تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج :تعداد م ارد سرمی مث ت تب مالت  5نفر و شی ع آن  0/01درصد به دست آمد .تمام شرکتک دگان در این مطالعهه مهرد و
 %37/1ایرانی ب دند .میانگین س ی شرکتک دگان  91/15 ± 3/11سال ب د .یافتهها نشان داد هیچکهدام از متغیرههای مسهتقل از
ق یل سن ،تحصیالت ،محل کار ،تماس شغلی خطرناك ،شغل سابق در معر خطر ،مصر م اد ل ی غیرپاسهت ریزر ،سهابقه کهار
و نگهداری دام در خانه رابطه مع یدار آماری با تست مث ت برای تب مالت نداشت د.
بحث و نتیجهگیری :ادامه ارایه برنامههای پیشگیرانه از ق یل اجرای بهرنامههای آم زشی و اسهتفادر از وسهایل حفاظهت فهردی
در گرورهای در معر خطر مزب ر ضروری است.
واژگان کلیدی :سرواپیدمی ل ژی ،تب مالت ،گاوداری ،کشتارگار
مقدمه

تب مالت

ووشتتری وتتا
یتک بیمتاي مشترك بتین انستا

ناشی از عفون

اا

کش ها آلواه اي آزمایشگاه (بتا عبتوي از ماتا یتا

با باکرك هتا نت ب بك تس ا ت

عمدهتكین ياههتا

تكای

پو

بیمتاي بت انستا شتام

تماس با ن ین قط شده ،نف

تمتتاس بتتا نمونتت بتتاوری یتتا محتتیط

آ یب ایده

الم) هستر د ع یتكغم شت او

بیش از یک قتك از بیمتاي تتب مالت

ن ین ،متدوو ،،وتو

يیشت کتن

شتد آ اي بستیاي از کشتويها پی شتكور ص ت ری،

تكشحات اژی تا حیتوا آلتواه ،مرتكف وتكآ ياه

ه وز اي کشويها وا يمیان (از نم ایتكا ) ،ه تد،

یتا وتكآ ياه

ن توبی بیمتاي آنتدمیک

ها لب ی غیكپا رويیزه ،مرتكف ووشت

مکزیک ،آمكیکا مكکز

 - 1دانشجوی دکتری ،گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 - 2دانشیار ،گروه آمار زی ستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 - 3کارشناس ارشد ،گروه پزشکی اجتماعی  ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،کرمان ،ایران
 - 4دانشیار ،بیمارستان  11خرداد ،دانشگاه علوم پزشکی شهی د بهشتی ،تهران ،ایران
 - 1کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :امیررضا نبی پور
آدرس :كرمان ،دانشگاه علوم پزشكی كرمان ،مركز تحقیق ات علوم اعصاب
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مرضیه مرادی ،1نرگس خانجانی ،2مینو محمدخانی ،3ناصر مظفری ،4امیررضا

نبیپور5

سرواپیدم ی ولوژی بروسلوز

بواه

مرضیه مرادی و همکاران

ه وز یک مشک بهداشری مهم ب شماي متیي ا

( )1اي ای تكا ک ت يشتتد اقررتتاا
اامتداي

زیاا بت کشتا يز

اامززشتکی  %3/2بتوا

وا ااي ها پك ت

تابق

اشتتردا تتتا حتتد

بیمتتاي اي وتتانوااه ،کتتاي اي شتتبک اامززشتتکی

ابستر ا ت  ،ایتن

وا ااي ها نیم ص ری اي مقایس با وتا ااي هتا

کشتوي محستوم متیشتوا بتا تونت بت پیامتدها

همکتتتايا اي

نامط وم بهداشری

اقررتاا بیمتاي  ،مشتک وتو

مشمو نظا مكاقب

بیماي ها میباشد ()2

بكا اس آماي ازما نهتانی بهداشت
م طق ا با آلواوی وتكا ا تتب مالت

شتتتدند ( )3اي مطال تتت حمتتتز

کكمانشاه میزا بتك ز بیمتاي  39/9اي  100هتزاي نفتك
بوا

اکثك بیمتايا ي ترایی بتواه

اا  ،ایتكا اي

نگهداي اا اي م ز ااشر

قتكاي اايا ()3

میکكاند ( )9تحكواهی

تابق تمتاس

شتیك نجوشتیده ا ترفااه
همکتايا نیتز اي مطال ت

تتو هتتا مار تتن وونتت هتتا م تتی ت ستتیب

ووا اي کكمانشاه نشا ااانتد اکثتك مبرسیتا بت تتب

آبويتوس ،از عوامت اصت ی بیشتركین متوايا بیمتاي

مالتت

متتواا لب ت تی

انسا اي ایكا هسر د ( )4اي ایتكا مان تد بستیاي از

غیكپا رويیزه ا رفااه میکكاند ( )10همچ تین اکكمتی

 ،اطسعتات اقیقتی اي متويا

همکايا اي مطال ت وتوا اي ا تفكاین نشتا ااانتد

کشويها اي حا تو
بتك ز تاهن بیمتاي

نتوا نتدايا بكا تاس مطال ت

بتتا اا زنتتده تمتتاس ااشتتر

اکثك بیمايا

تابق تمتاس بتا اا

ن باه

مرتكف

انجتا شتتده اي تتا  1332بتك ز مرو تتط بیمتتاي اي

ش یك

کشوي  21مويا اي صد هتزاي نفتك بتواه ( )6،5ب تابك

آ ها اي مح زنتدوی وتوا اا نگهتداي متیکكانتد

زايت بهداشت ،

( )11ينتبزااه همکتتايا نیتز اي مطال ت وتتوا اي

پزشتکی اي تا  ،1333میتزا بتك ز

وكا ا شمالی بیتا کكانتد کت بیشتركین متوايا تتب

وزاي
ايما

مكکز مدیكی
آموز

بیمتاي هتا

وكآ ياهها لب ی غیكپا رويیزه ااشر د بیشترك

بیماي ب  11/3اي صد هزاي نفك کتاهش یاورت ا ت

مال

همچ تین ای تن عتتدا اي م تتاطت مار تتن کشتتوي بتتین

بوا ()12

 1/6- 101/6اي هك  100هزاي نفك وتزاي

شتده ا ت

()1
مطال

اي مكاا

با تون ب این ک بیماي تتب مالت

ا ماعی ی همکتايا کت بتا هتدف ايزیتابی

ندا از میکتك م بك تس از نمونت وتو یتا مدتز

اي ایتكا انجتا شتد

بسیاي پتایین

ا راوا بیماي ا

نشتتا ااا کتت بیوتایتتپ  1بك تتس م تتی ت ستتیب اي

ا

وو ف د ،بز انستا بیوتایتپ غالتب بتومی کشتوي

وكا نیس  ،ب

بواه ا

اما کايایی این ي

 ،ب ابكاین نریج م فی کش  ،الی بك تالم بتوا
یژه ه گتامی کت بیمتاي متزمن باشتد

بیماي اي بز ،وو ف د ،وا  ،ا تب ،شترك

( ،)13ب همتین الیت تشتایص بیمتاي تتب مالت ،

همچ ین میزا شیو ،تتب

ك لوژیک انجتا متیشتوا

انسا وزاي
اي نم ی

شده ا

وو ف د بز ي ترایی  %2/1بتكآ يا

وكاید ( )1محمدوانی

همکايا اي مطال وتوا اي

کكمتا نشا اااند شیتو ،تكمی مثب
343

عسیتم بتالی ی

اورراصتتی نتتدايا ،مطمتت نتتتكین ياه تشتتایص آ

بكنام م ی مبتايزه بتا تتب مالت

مال

ي راییا بوا این ايتبتا م تاااي

تب مال

اي

بیشرك ب کمک تس ها

پا ت آنرتی بتاا بتك ع یت آنرتی ژ هتا عامت ایتن
بیماي اي شك  ،عفون
تا ماهها حری ا ها تدا

ظتاهك شتده ممکتن ا ت
ا اشر باشد ،ب این الی
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بیماي یکی از مهمتكین اغدغت هتا يشتد اقررتاا

ص ری ب ع وا عامت وطتك بیمتاي تشتایص اااه

مرضیه مرادی و همکاران

سرواپیدم ی ولوژی بروسلوز

تشایص بیماي عمدتاً بكا تاس اوتزایش تیرتك آنرتی
یا تیرك باه آنری باا صويت میویتكا ()14

باا

ك لوژ م مو بكا تشایص تب مالت

تس ها

بت تتب مالت

شتهك ي ا تترا تهتكا اي تتا  1391انجتا وكای تد
تمتا کايک تتا وتا ااي هتتا کشترايواه هتتا ب ت ي

تتكیع،

كشماي

ايا بكي ی

ايزیتابی شتدند ابتزاي نمتع

( Rapid Wrightیتتا  ،)Agglutination Plateيایتت

آ ي اطسعات پك ش ام ا بوا ک شام

لول ا (بكا ت یین تیرك آنری بتاا ) ،کتومبب يایت ،

مح زندوی ،تحریست ،مح کتاي ،تمتاس وطكنتا

تس

 - 2مكکاپرواتانو ( )2-MEتست

 IgM IgGا
ها

تشایص ا لی

ك  ،اغ تب بت

كیع یا تس

مال

غكبالگك نمونت

تی تست هتا يایت

کشويهایی ا

اي آ باه

مرفا ت ا

الیتزا بتكا

ابت اي م كض وطك ،مركف متواا لب تی

غیكپا رويیزه ،نگهتداي اا اي وانت

ي

تابق کتاي

اوكاا بوا بكا ت یین ضع ك لوژ بیمتاي ب تد از

يزب گا انجا میشوا ()16

ایكا از نم
تب مال

شد ی ،شد

ن ،م یت ،

کسب يضای

ک میزا ابرسء ب

وكا 6 ،می یلیرتك نمونت وتو از اوتكاا
هتتا يزب گتتا  ،آزمتتایشهتتا

وكور ت شتتد بتتا ي

بیماي

اندمیک با پكاک دوی

ك آو وتی ا یو اي لول (يای )  - 2مكکاپرواتتانو

( )1اي بسیاي

از موايا عسئم تب

( )2-MEك نمون ها وتو اوتكاا متويا آزمتایش

اي انسا وفین بواه یا با تظاهكات بالی ی

قكاي وكور د

غیكم مولی همكاه شده ک ب اي ری تشایص اااه

اي ابردا آزمایش يزب گا ي

نمون هتا انجتا شتد

کشرايواهها

نمون هتا مثبت

مشتکو بت بیمتاي

نمیشوا ب عس ه کايک ا وا ااي ها
ب ع

تماس نزایک با اا اي م كض وطك باه

ابرسء ب تب مال
وك هها

میباش د

شد ی از اهمی

يوداا بیماي

تون ب موايا ذکك شده اي باه
نگايندوا  ،تاک و
بیماي

مطال ا

آزمایشها يای

اي این

باهیی بكوويااي ا

با

ب ابك اطسعات

اي يابط با ض ی

هدف ت یین شیو،
وا ااي ها

كمی تب مال

کشرايواهها

يا را پیشگیك

 2MEانجا شتد عیتاي 1/30

باهتك ب ع وا عیاي مثب

اي نظك وكور شد بتا تونت

ب توزیع اااه ها با ت یین نیکویی بكاز
آزمو نسب

اي ت

نمتایی مقتداي BIC AIC

تح ی اااه ها انراام اي نهای
با

اي کايک ا

اااه ها بتا ا ترفااه از

آزمو آماي يوك یو پوآ ن تو ط نتك اوتزاي Stata

نسا  12تجزی

تح یت شتدند

تهكا انجا شد تا اي

کمرك از  0/06اي نظك وكور شد

اي وك ه اي م كض

بتتكا انجتتا آزمتتایش يایتت

مهاي بیماي

مد تو تط

بكقكاي پیش وكض ها ،متد يوك تیو پوآ تن بتكا

عوام مؤثك بك آ اي این وك ه ها اي ا را

تهكا اي ا ركس نمیباشد؛ از این ي  ،این مطال

زب ي

وطك یاا شده وا ها مؤثكتك بكااشر شوا

تطح م تیااي
اي یتتک لولتت 300

میکك لیرتتك مح تتو و یکتت يیارتت شتتد تتزب 200
میکك لیرتك تتك مشتکو ب ت آ اضتاو وكای تد اي

مواد و روشها

این مطال

چهاي لول ایگك نیم می یلیرك ك و یکت اضتاو شتد

مقط ی ،توصیفی  -تح ی ی اي وتا ااي هتا

اي یتک کتشرتايوتاه مت متتولی اي يامتیتن

اي
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از لولتت ا

بتت مقتتداي  600میکك لیرتتك بتت لولتت ا

اوز اه تا پ جمین لول يق

از

صتويت وكو ،
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اي ایتكا شتتام تست هتتا يزب گتا  ،يای ت

کشرايواهها ذبح اا ها مشکو

اي

سرواپیدم ی ولوژی بروسلوز

 2MEب مقداي نیم می یلیرتك بتا

زب آنری ژ يای
يق ت

 1ب ت  10ب ت تمتتامی لول ت هتتا اضتتاو شتتد اي

انکوباتوي با اما  31اين

انری وتكاا قتكاي اااه شتد

عیاي بیماي ووانده شد

آزمایش  2MEاي لول ا

ك مشکو

 300میکك لیرك ك ویزیولوژ

انری وكاا قكاي اااه شد ب د از وذش
ها 40 ،20
ویزیولوژ
از لول ا

 600میکك لیرك ب لول ا

ب لول

و

 31اين

 1اع

يق

از شدند بدین صويت ک
از

از لول ا

می یلیرك از آنریژ يای

انجا وكو

 161نفك شتاغ اي کشترايواههتا مارتو
ب تتب مالت

اوكاا  34/46 ± 9/45ا

ذبتح

بوانتد میتانگین ت ی

میانگین ابق کتاي آ هتا

 1/34 ± 5/29ا بوا اکثك اوتكاا اايا

تحرتیست

ایز م زیك ایز م بواند
از  430نمونت
نمون مثبت

تك وتتو متويا بكي تی6)%1/15( ،

بتوا کت از ایتن ت تداا  2نفتك شتاغ اي

کشرايواهها م مولی 2 ،نفك شاغ اي کشترايواههتا

نیم می ی
از نیم

وا ااي بواند تما اوكاا اايا نمون مثبت  ،ایكانتی

 2MEک ب نسب

 1نفتك شتاغ اي

1ب

بواه نزء کستانی بوانتد کت تمتاسهتا وطكنتا

از شده بوا ب تمامی لول ها اضاو شد

شتد ی ااشتر د همچ تین  4نفتك از اوتكاا اايا نمونت

پب از  24اع
بیماي

اکثكاً ایكانی بواند از این ت تداا  143نفتك شتاغ اي

ذبح اا ها مشکو ب تب مالت

لیرك آوك ا ي يیار شد ب د از اتما يق
 10يق

لول

 30ک از قب اايا نیم می یلیرك ك

بواند يق

بواند ايا مطال

اا ها مشکو

ب د از آ  600میکك لیرك مح و  2MEاضاو شد
ب مدت  1اع

شدند تما اوكاا مويا بكي تی متكا

وا ااي ها 135 ،نفك شاغ اي کشرايواههتا م متولی

 200میکك لیرك از

اي انکوباتوي با اما

مال

ک اي تماس بتا اا

اي م تكض وطتك بیمتاي

اي اما  31اين

انری وكاا عیاي

ک  1/30ب باهتك اي نظك وكور شده بوا،

قكائ

وكاید اوكاا

مسا

باهتك

1/30

ااشر د ب ع وا بیماي

ک عیاي آزمایشها
 2MEمسا

1/20

يای
باهتك

اوكاا با عیاي کمرك از 1/30

 1/20الم اي نظك وكور شدند

ك مثب  ،شد

ابت اي م كض وطك (مثت قرتابی،

اامداي  ،چوپانی

) نداشتر د شتد ی کت اي حتا

حاضتك بتا آ
توانست

تتك کاي ااشتر د

زمی ت مثبت

تتایك عوامت ایگتتك

شتتد آ هتا يا وتكاهم ک تتد از

طكوی 4 ،نفك از اوكاا اايا نمونت

تك مثبت

تابق

مركف متواا لب تی غیكپا ترويیزه يا ااشتر د همتین
تت داا نیتز اي متتح زنتتدوی وتتوا اا نتگهتتداي

نتایج

میکكاند (ند

)1

اي ک  430نفك از کايک ا وا ااي ها ،کشترايواههتا
م مولی کشرايواهها ذبح اا ها مشکو بت تتب
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ب د از  24اع
بكا
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جدول  :1وی ژگیهاي دموگرافیک و شغلی افراد مورد مطالعه و فراوانی سرولوژي مثبت تب مالت
متغیر

ملّیت

تحصیالت

محل کار

شغل سابق در معرض خطر

تماس خطرناک شغلی
مصرف مواد لبنی غیرپاستوریزه

نگهداری دام در منزل

تعداد

درصد

ایرانی

491

13/4

5

افغانی

99

2/6

3

3

شهر

232

65/6

2

3/3

روستا

943

34/4

3

2/3

بی سواد

24

5/6

3

3

دیپلم و زیر دیپلم

363

35/6

5

9/4

دانشگاهی

33

3/3

3

3

گاوداری

943

33/3

9

3/3

کشتارگاه معمولی

936

39/6

2

9/5

کشتارگاه ذبح دام مشکوک به تب مالت

959

35/9

2

9/3

خیر

335

33/1

4

9/3

بلی

925

21/9

9

3/3

خیر

56

93/3

3

3

بلی

334

33/3

5

9/3

خیر

915

45/3

9

3/5

بلی

235

54/3

4

9/3

خیر

369

34/3

9

3/5

بلی

61

96/3

4

9/3

نرایج آنالیز تک مردیكه چ د مردیكه ايتبا مردیكها بتا
شیو ،كمی مثب
نتد

تو ط آزمو يوك یو پوآ تن ،اي

 2نشا اااه شده ا

طبتت نرتایج ب ا
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محل زندگی

افراد با سرولوژی

درصد سرولوژی

بتا هتیچ

یک از مردیكهتا مسترق ايتبتا م تیااي نداشت
(ند

)2

359
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جدول  :2تأثیر متغیرها در مثبت شدن تست هاي سرولوژي تب مالت در آنالیز تک متغیره و چند متغیره
متغیر

نسبت میزان بروز * خام و

P-value

نسبت میزان بروز * تعدیل شده و

 %59فاصله اطمینان

 %59فاصله اطمینان

سابقه کار

(9/93)3/13- 9/22

3/333

(9/33)3/15- 9/24

3/233

شهر

9

روستا

(2/36)3/43- 93/93

گاوداری

9

9
(3/33)3/33- 25/39

3/253

3/143

9

کشتارگاه معمولی

(2/93)3/91- 23/91

3/544

(3/43)3/23- 42/53

3/321

کشتارگاه ذبح دام مشکوک به تب مالت

(9/31)3/93- 23/31

3/632

(5/33)3/43- 62/13

3/293

خیر

9

بلی

(3/69)3/33- 5/46

مصرف مواد لبنی

خیر

9

غیرپاستور یزه

بلی

(3/32)3/33- 21/33

نگهداری دام در منزل

خیر

9

بلی

(9/39)3/95- 99/33

شغل سابق در معرض خطر

9
(3/44)3/35- 4/96

3/653

9
(5/61)3/13- 9/26

3/233

(9/33)3/99- 93/54

/393

آزمون رگرسیون پوآسن P<3/35 ،اختالف از نظر آماری معنی دار است.

 31- 41اي صد هزاي نفك) ( ،)1میزا بتك ز بیمتاي اي
بحث

نم ی

نرایج مطال حاضك نشا ااا کت شتیو ،تكمی مثبت

بوا

تتب مال ت

م مولی کشرايواهها ذبح اا ها مشکو بت تتب
مال

تهكا بستیاي کتم بتواه از آنجتا کت تهتكا اي

عمومی وی ی بیشرك ( 39/9اي صد هتزاي نفتك)

همچ ین نرایج مطال ت حاضتك ايتبتا م تیااي بتین
شیو ،كمی مثب

تب مالت

بتا تن

تابق کتاي

اوكاا اي تماس با اا يا نشا نداا اما بتا اوتزایش تن

وك ه ا را ها با بك ز پایین این بیماي (میزا بتك ز

کايک ا

 0- 10اي صد هزاي نفك) قكاي اايا ( )1قتو ،ایتن امتك

بیماي نیز بیشرك میشد اي مطال

طتبی ی ب نظك میي د ،اي حالی کت اي مطال ت انجتا

نیز میزا بك ز بیماي اي ین بتاه  40تا بیشترك

شده تو ط محمدوانی همکتايا ( )3اي کكمتا کت

بتتوا ( )11اي مطال تت حمتتز

همکتتايا نیتتز

نزء ا را ها با آلتواوی مرو تط متیباشتد (میتزا

بیشركین موايا بیماي اي وك هها

ی  60- 69تا

اوزایش ابق کاي آنتا شتانب ابترسء بت
اکكمتی همکتايا

بتتك ز  11- 20اي صتتد هتتزاي نفتتك) ( ،)1میتتزا بتتك ز

ایده شد ()9

بیمتاي اي کايک تا وتا ااي هتا شتبک اامززشتکی

این وك ه شد ی باشد ،از طكوتی تمتاسهتا وطكنتا

بیشتترك بتتواه ( 3/2ايصتتد) اي مطال تت حمتتز

شد ی

همکتتايا ( )9اي کكمانشتتاه ک ت نتتزء ا تترا هتتا بتتا

کت شرايواه ها

آلواوی بسیاي باه تب مال
352

میباشد (میزا بك ز

3/943

9

* )IRR (Incidence Rate Ratio

اي کايک تا وتتا ااي هتا ،کشتترايواههتتا

3/436

این امك می تواند بت الیت و تا بتوا

ابق بیشرك کتاي اي محتیطهتا شتد ی مثت
اامداي ها اوتكاا يا اي مت كض وتتطك

بیشرك ابرسء ب این بیماي قكاي میاهد هتك چ تد کت
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 5شماره  / 4زمستان 9315
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سن

(9/33)3/13- 9/26

3/922

(9/33)3/31- 9/29

3/663

محل زندگی

محل کار

P-value

سرواپیدم ی ولوژی بروسلوز

اي مطال

مرضیه مرادی و همکاران

با محت

از محد ای ها مطال ت حاضتك متی تتوا نداشترن

حاضك شیو ،كمی مثب

تب مال

کتتاي اوتتكاا ايتبتتا م تتیااي نداش ت  ،امتتا احرمتتا

ایتن کت هتدف

بیشرك بتكا ابترسء بت بیمتاي اي کايک تانی کت اي
متی کكانتتد ،نتتوا ااش ت

اي مطال ت محمتتدوانی

مطال

کايک ا وا ااي ها

ك لوژ مثب  ،مقایس اي
او

اامززشکی عام وطك بیماي بوا ()3
ب تتا بتت اظهتتايات بیمتتايا نگهتتداي اا اي وانتت
كمی مثب

ايتبا م یااي نداشتر د ،امتا

ب نظك میي د ک از عوام وطتك اوتزایش ابترسء بت

باش د

از شیك نجوشیده از عوام وطك ابرسء بوانتد ( )9اي
مطال

تؤاهت پا ت اشترباه اااه

اطسعات اتفا اورااه باشد ،اما این کت

پك ش مسرقیم از هك یتک از اوتكاا صتويت وكوت
ابها بوا تقكیباً از تما اوتكاا

بد

حاضك اي مح کاي وو ویك ب عم آمتد ،از نقتا
ا

قوت مطال

حكواهی همکايا اي کكمانشتاه نیتز تمتاس

با اا زنده

مركف مواا لب ی غیكپا ترويیزه يیستک

ابرسء ب بیماي يا اوزایش میاااند اوكچ ب اي تری
نمی توا

توي

اوكاا بت طتوي عمتد

تکمی پك ش ام تو ط وتوا پژ هشتگك بت صتويت

بیمتتاي باشتت د ،چ تتا کتت اي مطال تت حمتتز
همکايا اي کكمانشاه نگهداي اا اي م ز

وكاموشتی ،بت

ؤاهت اضح

ا ترفااه

زیك وك ههتا يا مشتک

همچ ین ممکن ا

یا ب ع ت

ا رفااه از مواا لب ی غیكپا رويیزه هك چ د ک با شتیو،

کشرايواه ها بوا وك ه مقایست

ا اي نظك وكور نشتد از طكوتی ت تداا کتم اوتكاا بتا

همکايا اي کكمتا نیتز کتاي اي وتا ااي هتا شتبک

تب مال

ت یین شیو ،كمی عوامت وطتك بیمتاي اي

هم هك یک از وكآ ياهها لب ی يا اي ابترسء

ب بیماي مشاص نموا لی مسأل مهم این ا

کت

نتیجهگیری

تب مالت
ا

انستانی بازتتام مسترقیم تتب مالت

اامتی

اي اقتع عتد ک رتك بیمتاي اي اا  ،ک رتك

پیشگیك از ایتن بیمتاي يا اي انستا

تا تتك متی

بیمايا ب اي ری نقش متواا لب تی ت ری يا کت غالبتاً

ک تد بتا نتوا شتیو ،کتم بیمتاي اي ا ترا تهتتكا ،

ًپا ترويیزه نی ستر د ،اي انرقتا بیمتاي اي کتكاهانتد

کماکا تون بت ایتن بیمتاي مهتم متیباشتد بكنامت

تماس مسرقیم با اا ها نیز مركف محرتوهت لب تی

مبايزه با تتب مالت

غیكپا رويیزه مهمتكین ياهها انرقا بیماي متیباشتد

اامدايا  ،کايک ا وا ااي هتا

( )10اي تكکی نیز  %53/5از بیمايا

تابق ا ترفااه از

محروهت لب تی غیكپا ترويیزه يا بیتا نموانتد ()15

اوكاا ک با اا
همکاي

نیازم تد اوتزایش آوتاهی عمتومی
کشترايواه هتا تمتا

ك کتاي ااينتد ،بتا آمتوز

بیشرك یسرم بهداش

آنتا

اامززشکی ا

اي مطال ت انجتتا شتتده اي شتتما کشتتوي ای تكا نیتتز،
وتتويا پ یتتك ،کتتاي اي آزمایشتتگاه نگتت ااي اا

تشکر و قدردانی

مشتتاغ تارر تی اامززشتتکی واکرويهتتا وطتتكزا

از ک یت مست ولین ،کايک تتا وتا ااي هتا کشتترايواه

بیماي بتواهانتد ( )11اي ايا نیتز  %31/3از بیمتايا

هایی ک اي انجا این پتژ هش متا يا یتاي ي تاندند،

اي م تتز وتتوا اا نگتت ااي متتیکتتكاهانتتد ()13

تقدیك تشکك می وكاا
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کشرايواهها ذبح اا ها مشکو

ب تب مالت

کتاي

وك ه مقایس يا بیتا کتكا؛ بت ع ت
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Seroepidemiology of Brucellosis in Cattle Farm and Slaughterhouse Staff in
Tehran, 2012
Marziyeh Moradi1, Narges Khanjani2, Minoo Mohammadkhani3, Naser Mozafari4,
Amir Reza Nabipour5

Abstract
Background: Brucellosis is a zoonotic disease, which is mainly transmitted from animals to
human through ingestion of unpasteurized dairy products or direct contact with infected
animal secretions. Since the people in contact with animals are considered to be at risk of
Brucellosis, the aim of this study was to estimate the seroprevalence of this disease in staff of
cattle farms and slaughterhouses in Tehran in 2012.
Methods: This analytical cross-sectional study was performed on 430 staff of cattle farms
and slaughterhouses (regular and specialized slaughterhouses for slaughtering animals
suspected to brucellosis) in Tehran, 2012. Serum samples were prepared and evaluated
through Rose Bengal, Wright, and 2-Mercaptoethanol tests. Demographic information and
occupational characteristics of the participants were collected using a questionnaire. Data
were analyzed using descriptive statistics and Poisson regression via Stata 12.
Results: The serologic test for brucellosis were positive in 5 patients and brucellosis
seroprevalence rate was 1.16%. All participants in this study were male and 97.4 % of them
were Iranian. The participants' mean age was 34.45 ± 9.46 years. The results showed that
there was no significant relationship between a positive test and independent variables
(including age, education, workplace, dangerous occupational exposure, past dangerous
occupational exposure, consumption of unpasteurized dairy products, occupational
background, and keeping livestock at home).
Conclusion: Continuing implementing prevention programs such as educational programs
and using personal protective equipment in at-risk groups are necessary.
Keywords: Seroepidemiology, Brucellosis, Cattle Farm, Slaughterhouse
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