پروفایل مطالعه همگروهی بروسلوز همدان
Profile of Hamadan Brucellosis Cohort Study
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بیـان مسئلـه:
بروسلوز یک بیماری باکتریال مشترک بین انسان و دام می باشد که در اثر تماس
مستقیم و یا غیر مستقیم انسان با حیوانات آلوده یا محصوالت لبنی آلوده منتقل می
شود .تظاهرات بالینی در بروسلوز طیف وسیعی دارد از عفونت بدون عالمت تا فرمهای
حاد ،تحت حاد ومزمن را شامل می شود( .)2 ,1بروسلوز کوکو باسیل گرم منفی بدون
اسپور ،بدون کپسول و غیرمتحرک می باشد که انواع مختلف دارد و حداقل چهار نوع
آن در انسان بیماری زاهستند که عبارتند از بروسال ابورتوس ،بروسال سوئیس ،بروسال
ملی تنسیس وبروسال کانیس(.)3
در بیماری بروسلوز ،ایمنی هومورال و سلولی نقش اساسی دارد .میکروب بروسال
باکتری داخل سلولی است و در ریشهکنی بیماری در انسان فعالیت فاگوسیتوز
سلولهای پلی مرفونوکلئر و منونوکلئر از جمله ماکروفاژها نقش اساسی دارد( .)1نقش
فاگوسیتوزیس و ایمنی سلولی در بیماری بروسلوز ثابت شده است(.)3
طبقه بندی بالینی بروسلوز به فرمهای تحت بالینی ،حاد ،تحت حاد ومزمن و لوکالیزه
می باشد و بروسال ارگانهای مختلف را درگیر می کند و با عالئم غیر اختصاصی مثل
تب ،دردهای استخوانی ،دردهای عضالنی ،ضعف ،تعریق ،کاهش وزن ،سردرد می تواند
تظاهر کند( .)3 ,2عود بیماری معموال سه تا شش ماه بعد از قطع درمان اتفاق می افتد
و معموال ارتباطی با مقاومت آنتی بیوتیکی ندارد( .)2بر اساس تحقیقات به عمل آمده
بیماری بروسلوز در ایران اندمیک می باشد وشایعترین علت آن بروسال ملی تن سیس
می باشد .بروز بیماری در بعضی استانهای کشور مثل لرستان ،کرمانشاه و همدان باال
گزارش شده است ( )4استان همدان با میزان بروز  31/7به ازای هر صدهزارنفردر
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سال )5( 1387و  36/7در هر صد هزار نفر در سال  )4( 1389و همچنین  62/9و
 81/4به ازای هر صدهزار نفر به ترتیب در سال های  91و 92جز استانهای با شیوع
باالی بیماری بوده است .بطوری که در سال  1391میزان بروز در کشور  21مورد به ازای
هر صدهزارنفر بوده است که در استان همدان میزان بروز تقریبا سه برابر میزان بروز
کشوری در همان سال بوده است .میزان بروز،97/1 ،121/1 ،125 ،130 ،157/5 ،170/4
 40/6 ،87و  15/8به ازای هر صدهزارنفر به ترتیب در شهرستانهای کبودرآهنگ،
مالیر ،فامنین،رزن ،تویسرکان،نهاوند ،بهار ،اسدآباد وهمدان در سال  1392بوده است.
همچنین روند بروز بیماری در جمعیت عشایری ،روستایی وشهری استان همدان به
ترتیب از 81/9 ،135/4و 15/3به ازای هر صدهزارنفر در سال  1387به 168/1 ،564/9
و 21/8به ازای هر صدهزارنفر در سال  1392رسیده است که در نتیجه میزان بروز در
جمعیت عشایری تقریبا چهار برابر و در جمعیت روستایی دو برابر شده است( .)6در
نواحی اندمیک درصد باالیی از بیماران مبتال به بروسلوز بدون عالمت هستند و کمتر از
 % 10موارد به دنبال عفونت در مراحل اولیه تشخیص داده می شود(.) 7،8

ضرورت انجام طرح:
بروسلوز یک بیماری باکتریال مشترک بین انسان و دام می باشد که در اثر تماس
مستقیم و یا غیر مستقیم انسان با حیوانات آلوده یا محصوالت لبنی آلوده منتقل می
شود .تظاهرات بالینی در بروسلوز طیف وسیعی دارد از عفونت بدون عالمت تا فرمهای
حاد ،تحت حاد  ،مزمن و عارضه دار و عود های مکرربیماری را شامل می شود .استان
همدان با میزان بروز  81/4به ازای هر صدهزارنفر جز استانهای با شیوع باالی بروسلوز
می باشد و بیماری تب مالت در جمعیت عشایری و روستایی استان همدان در بین
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سال های  1387تا  1392روند فزاینده ایی داشته است به طوری که از  135/4و81/9
در سال 87به  564/9و  168/1به ازای هر صدهزار نفر در سال  92رسیده است .لذا
کنترل بیماری بروسلوز در مناطق عشایری و روستایی استان همدان از اولویت های
بهداشتی منطقه تلقی می گردد .روند افزایشی این بیماری در سال های اخیر نه تنها
در استان همدان بلکه در سایر استانهای کشور نیز بر اهمیت مسئله می افزاید .با توجه
به این گزارشات مرکز تحقیقات بروسلوز دانشگاه علوم پزشکی همدان با هدف تدوین
راهکارهای اثر بخش کنترل وکاهش بیماری بروسلوز در جمعیت انسانی ودامی استان
همدان اقدام به طراحی مطالعه مقطعی و همگروهی نموده است.

اهداف طرح:

هدف اصلی:

تدوین راهکارهای اجرائی جهت کنترل وکاهش بروسلوز در جمعیت انسانی ودامی
در استان همدان

اهداف فرعي:
-1تعیین شیوع سرمی بروسلوز در جمعیت انسانی استان همدان
-2تعیین شیوع سرمی بروسلوز در جمعیت دامی استان همدان
-3تعیین فراوانی آلودگی میکروبی بروسال در محصوالت لبنی محلی و عرضه شده در
استان همدان
 -4تعیین الگوی راههای انتقال بیماری در جمعیت انسانی در استان همدان
-5تعیین فراوانی سقط جنین و عوارض در دامهای مبتال به بروسلوز در استان همدان
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 -6تعیین عوامل خطر ساز ابتال به بیماری بروسلوز در جمعیت انسانی در استان همدان
-7تعیین شیوع گونه های بروسال وسروتایپینگ بروسال در بیماران مبتال به بروسلوز
در استان همدان
-8تعیین شیوع گونه های بروسال و سروتایپینگ بروسال در جمعیت دامی مبتال به
بروسلوز در استان همدان
-9تعیین فراوانی عالئم بالینی بیماری درجمعیت مبتال به بروسلوز در استان همدان
 -10تعیین فراوانی عوارض و عود بیماری در جمعیت مبتال به بروسلوز در استان همدان
 -11تعیین الگوی مقاومت دارویی گونه های بروسال در جمعیت مبتال به بروسلوز در
استان همدان
-12مقایسه روش های سرولوژی ،کشت خون و PCRجهت تشخیص قطعی بروسلوز
در انسان در استان همدان
 -13تعیین درصد پوشش واکسیناسیون دامی در جمعیت دامی در استان همدان
 -14تعیین درصد ایمنی به واکسن بروسال در جمعیت دامی واکسینه شده در استان
همدان
 -15ارزیابی برنامه های آموزشی مصرف لبنیات پاستوریزه و روش های پیشگیری از
بروسلوز در جمعیت شهری،روستایی و عشایری استان همدان
 -16ارزیابی برنامه های پیشگیری از ابتال به بروسلوز در گروه های در معرض خطر
شامل دامپزشکان ،دامداران ،قصابان و کارکنان کشتارگاهها و کارکنان آزمایشگاه و
واکسیناتورها در استان همدان
 -17تعیین شیوع سرمی بروسلوز در جمعیت انسانی ودامی استان همدان بعد از اجرای
برنامه های مداخله ایی و اجرائی در سال چهارم وپنجم مطالعه کوهورت بروسلوز
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 -18تعیین فراوانی عوارض و عود در پی گیری بیماران مبتال به بروسلوز در طول مدت
مطالعه کوهورت
 -19ارزیابی نظام مراقبت بیماری بروسلوز در جمعیت انسانی ودامی استان همدان در
پایان مطالعه کوهورت

جمعیت مورد مطالعه:
جمعیت انسانی شهری و روستایی و جمعیت دامی در استان همدان

حجـم نمونه:
حجم نمونه برآورد شده در فاز یک مطالعه  14278نفر برآورد گردیده است .جزئیات
چگونگی برآورد و روش نمونه گیری در پروپوزال پیوست با عنوان « بررسی شیوع
سرمی بروسلوز در جمعیت عمومی استان همدان در سال  :1394مطالعه پایه همگروهی
بروسلوز همدان» آورده شده است.

روش جمع آوری داده ها و متغیرهای مورد بررسی:
این طرح در سه فاز انجام خواهد شد.

فاز یک :که حدودآ دو تا سه سال به طول می انجامد.
-1تعیین شیوع سرمی بروسلوز در جمعیت انسانی در استان همدان
-2تعیین شیوع سرمی بروسلوز در جمعیت دامی در استان همدان
-3تعیین شیوع سرمی بروسلوز در جمعیت در معرض خطر( دامپزشکان ،دامداران،
قصابان ،کارکنان کشتارگاههاو ).....در استان همدان
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 -4تعیین گونه های شایع و بیوارهای بروسال در جمعیت انسانی و دامی و شیوع آلودگی
میکروب بروسال در محصوالت لبنی در استان همدان
 -5تعیین فراوانی عالئم بالینی بیماری درجمعیت مبتال به بروسلوز در استان همدان
 -6تعیین عوارض و عود بیماری در جمعیت مبتال به بروسلوز در استان همدان
 -7تعیین الگوی راههای انتقال بیماری و شناسایی و اولویت بندی عوامل مستعد
کننده در جمعیت انسانی ودامی
 -8تعیین الگوی مقاومت دارویی بروسال
 -9مقایسه روش های تشخیص بیماری بروسال

فاز دو :حدود دو سال طول می کشد
مداخالت جهت کنترل ،کاهش وپیشگیری بروسلوز در جمعیت انسانی ودامی در
استان همدان
 -1شامل برنامه های منظم واکسیناسیون دامی در جمعیت دامی استان همدان
 -2اجرای برنامه های آموزشی مصرف لبنیات پاستوریزه در جمعیت روستایی
وعشایری در استان همدان
 -3اجرای برنامه های آموزشی پیشگیری در گرو های در معرض خطر

فاز سوم :دو سال طول می کشد
پایش برنامه های مداخله ایی و اجرائی در جمعیت دامی و انسانی که در سال چهارم
و پنجم انجام خواهد شد و همچنین ثبت موارد جدید ( بروز ساالنه بیماری) و پایش
جمعیت مبتال و جمعیت در معرض خطر( دامپزشکان ،دامداران ،قصابان و کارکنان
کشتارگاه ها ) از نظر عود و عوارض بیماری بروسلوز در مدت  4سال.
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نحوه و طول مدت پیگیری جمعیت مورد مطالعه:
پایش عالئم بالینی وسرولوژیکی بروسلوز در جمعیت انسانی و دامی مورد مطالعه در
استان همدان هر شش ماه در طول دوره مطالعه

پیامدهای مورد بررسی:
بروسلوز تحت حاد و مزمن ،مقاومت های داروئی  ،عود و عوارض بیماری بروسلوز در
جمعیت مورد مبتال به بروسلوز در طول پایش  7-6ساله
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