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مقاله پژوهشي 
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،٥باهنرمحمد، دکتر ٤لک، دکتر شاکر ساالري٣، دکتر محمد حسين فروزانفر٢نائيني، دکتر کوروش هالکويي١جواد رسولي

٦دکتر آرش رشيديان
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چكيده
.ديـ نمايل ميجوامع تحميبرايقابل توجهيوان بوده که خسارات اقتصادين انسان و حيمشترک بيهايمارياز بيکيبروسلوز يماريب:نه و هدفيزمپيش 

ينه اثربخشيمحاسبه هزمنظور مطالعه حاضر به.باشديج ميا رايبوده که در دنيمارين بيايريشگيو پياز اقدامات کنترليکييماريه بيون دام بر عليناسيواکس

.انجام گرفته استيغربجانيه بروسلوز در استان آذربايدام عليمن سازيا

يماريانتقال بيالگوميترسموجود ويهادادهين و مدل سازي، مقاالت، نظر متخصصيبروسلوز از متون علميماريک بيولوزيدمياپيهاداده:مواد و روش کار

و بـا در نظـر   يه سـاز يشـب Berkeley Madonna با استفاده از نرم افزاريمارين اطالعات بدست آمده مدل انتقال بياساس همو برو برآورد شدنديگردآور

ه بروسلوز در يدام عليمن سازيبرنامه اياثربخش(ر مداخله تحت مطالعهييست سال در اثر تغيدر مدت بيماريبيجاد شده در فراوانيرات اييگرفتن مفروضات تغ

از يدر بخش خسـارات ناشـ  .برآورد شديمارياز بيرات حاصل در خسارات ناشييتغ%۵ل يو براساس نرخ تنز)درصد و توقف برنامه۵۰،۸۰حالت پوشش سه 

مـت  ينه تمـام شـده ق  يمداخله هزينه صرف شده برايهزينظر بوده و برامديم پزشکيمستقيهانهيهزيو در بخش انسانيخسارات بخش دامپروريماريب

.ون محاسبه شده استيناسيا همان واکسيارائه خدمت مورد نظر ينه صرف شده برايهر دوز واکسن بعالوه هزيالمللنيب

برنامـه  يبـرا ال يـ ر۱۰۲۲۷۰۰۰۰۰۰۰معادل يانهين دام و با صرف هزيبيماريبا کاهش انتقال ب% ۵۰پوشش يويمحاسبات نشان داد که در سنار:هاافتهي

و در %۳۲۲نـه برابـر   يده بـه هز يم بود و نسبت فايخواه) الير۲۶۹۱۲۴۰۰۰۰۰۰برابر (هانهيدر هز) حدود نصف(۴۷۵/۰برابر يکاهش خساراتمداخله شاهد

ال يـ ر۳۲۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰برابـر هـا نهيکاهش در هز۵۶۸/۰شاهد برنامه مداخلهيبراال ير۱۶۳۷۱۰۰۰۰۰۰۰معادل يانهيبا صرف هز%۸۰پوشش يويسنار

.ديمحاسبه گرد% ۲۱۶نه برابريده به هزينسبت فان يچن، همم بوديخواه

. کاهـد يدر جامعـه را مـ  يمـار ياز بياز خسارات ناشـ يزان قابل توجهيمبروسلوز بهيماريه بيدام عليسازمنين مطالعه نشان داد ايا:يريجه گيبحث و نت

دور از يمـار يبيکنـ شـه يو تـداوم برنامـه ر  ير اقدامات کنترليبا سايبوده و در صورت همراهاثربخش-نهين مداخله هزيباشد که اين مياز ايبرآوردها حاک

.باشديدسترس نم

ياثربخش-نهيل هزي، تحلي، اثر بخشيمن سازيبروسلوز، ا:هاد واژهيکل

١٣٨٨بهار،١٣-٢٠ص، اولم، شمارهبيستمجله پزشكي اروميه، دوره 

۰۴۴۱-۲۷۷۰۰۴۷: تماس، تلفنيگروه بهداشت عموم،يراپزشکيدانشکده بهداشت و پس نازلو،يپردجاده سرو،ه،ياروم،يبجان غريآذربا:آدرس مكاتبه

Email: rsljvd@yahoo.com

)نويسنده مسئول(ه ياروميدانشگاه علوم پزشک،يراپزشکيبهداشت و پدانشکدهيگروه بهداشت عموميکارشناس ارشد اپيدميولوژي، مرب١
دانشگاه علوم پزشکي تهراندانشکده بهداشت،،آمار و اپيدميولوژياستاد٢
دانشگاه علوم پزشکي تهراندانشکده بهداشت،،استاديار آمار و اپيدميولوژي٣
علوم پزشکي اروميهدانشگاهدانشکده پزشکي،، آمار و اپيدميولوژيدانشيار٤
، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه تهراناپيدميولوژياستاديار٥
دانشگاه علوم پزشکي تهراندانشکده بهداشت،،استاديار اقتصاد بهداشت٦

مقدمه
ا يمناطق دنيدر بعضياز معضالت بهداشتيکيتب مالت همچنان 

يهـا يمـار ياز جملـه ب يمـار ين بيـ ا.باشـد يران مـ يـ از جمله در ا

وانـات  يدر حيمـار يکـه ب ين انسان و دام است و تا زمـان يمشترک ب

در يماريب. در انسان مشکل خواهد بوديماريکنترل ب،کنترل نشود

كشورهاي)ونانيا و يتاليا،پرتقال،اياسپان(ي اترانهيسه منطقه مد
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يو کشـورها ) ليعربسـتان و اسـرائ  ،تيکو،عراق،رانيا(انه يخاورم

شـود يده مـ يـ شـتر د يب) کيـ ن و مکزيآرژانت،پرو(ن يالتيکايآمر

)۱،۴(.

هـزار  ۵۰انه حـدود  يسـال ،ريواگيهايماريراساس آمار اداره کل بب

يکشور آلـودگ يهاشتر استانيود و در بشيممورد بروسال گزارش 

مورد شناخته شده تـب  ۲۱۴۵۴تعداد ۱۳۸۳در سال .وجود دارد

ن مـوارد  يگـزارش شـده اسـت کـه بـاالتر     هايماريمالت به مرکز ب

،کردستان،يغربجانيآذربا،همدان،خراسانيهاب از استانيترتبه

).۲(بوده استيشرقجانيفارس و آذربالرستان،

ن يـ ايغربـ ياز کشـورها يد در بعضـ يشـد يدات بهداشـت يبا تمه

در يمارين بيشه احتمال برگشت ايهميشه کن شده وليريماريب

ل گـرم  يک کوکـو باسـ  يـ يماريعامل ب. )۳(ن مناطق وجود دارديا

ژه يوهبهااختهيباشد که در انسان وارد يبروسال مبنام يهوازيمنف

چهار نوع بروسال در . )۵(ودشيمال يکواندوتليدستگاه رتيهااختهي

،سيتـن سـ  يکننـد کـه شـامل انـواع ملـ     يميماريجاد بيانسان ا

بـا  يمـار ين حالـت ب يحـادتر .اشندبيمس يس و کانيسو،ابورتوس

افتـد يس اتفـاق مـ  يتن سـ يش تر توسط نوع مليب،ديعوارض شد

م بـا  يـ برخوردار اسـت و عال ياريبسينياز تنوع باليماريب. )۷-۵(

قرار يص افتراقيدر تشخيرعفونيو غيعفونيهايمارياز بياريبس

درمـان  يص و حتير در تشخيبه تاخيل گاهين دليهمهب.رديگيم

ک يسـتم يم سيـ عال.)۸(ودشـ يماز پزشکان منجر يح بعضيناصح

،يياشـتها يبـ تـب، ،يخستگسردرد،بارتند از کمر درد،بروسلوز ع

م يــعالســرفه،،يق،کــاهش وزن، درد مفصــليتعر،ياچــهيدرد ماه

بـدو فـرم   يمـار يب. )۴،۹،۱۰(بوسـت ياسهال و ، درد شکم،يعصب

ود و عمدتا از سه راه بـه  شيمده يدييو عفونت غذايشغليماريب

:ودشيمانسان منتقل 

ماه زنده ۳-۵/۱ر تازه تا يبروسال در پن: يمصرف محصوالت لبن)۱

.مانديم

وانـات  يا خـون ح يـ م بـا گوشـت   يو تماس مستقيخراش پوست)۲

)۱۰-۱۲(آلوده

آلوده به گرد و خاک آغشته به يدر اصطبل از راه استنشاق هوا)۳

)۱۳(مبتاليهامدفوع و ادرار دام

انتقـال از راه  ازير معمول است اما موارديانتقال انسان به انسان غ

ماران يگزارش شده است و بروسال را از بانک اسپرم بيتماس جنس

ق يـ ل تزريـ دلهانسـان بـ  ياز ابـتال يموارد کمـ . )۱۴(اندجدا کرده

ر و يـ ار متغيبسـ يماريدوره کمون ب. افتديواکسن اتفاق ميتصادف

کشـد يروز طول مـ ۶۰-۵اما معموال ،ن آن اغلب مشکل استييتع

و تولد ييمرده زا،نيال آبورتوس در گاو باعث سقط جنبروس. )۱۱(

۲معمـوال  يـي زان و مـرده يسقط جنـ .ودشيمف يضعيهاگوساله

ن معموال در يسقط جن.افتدياتفاق ميماه پس از آلودگ۵هفته تا 

ـ .دهديرخ ميمه دوم آبستنين ،نين سـقط جنـ  يمعموال بعد از اول

سـم از  ياگـر چـه ارگان  ،اشـت نرمال خواهد ديهايگاو مبتال آبستن

نـر  يهـا تواند دفع شود و در گـاو يمير و ترشحات رحميق شيطر

در اغلـب منـابع   .ودشـ يمـ ده يت ديا ارکينال يکول سميالتهاب وز

ياقتصـاد يهـا انيـ زيجـار يهـا يسـ يبرنامـه نو ياو پارهيميقد

:ر آورده انديرا در دام به شرح زيماريب

ير آوريک دوره شـ يـ يدرصد طـ ۲۵تا ۲۰: هار داميکاهش ش)۱

)روز۳۰۵(

داميمرتبه در دوران عمر اقتصاد۳تا ۲: نيسقط جن) ۲

ماه۴تا ۳طور متوسط هب: يبارداريعقب افتادگ)۳

)۱۵(ان يدرصد مبتال۱۰: ييو نازايميعق)۴

يعبـارت اسـت از جمـع جبـر    يماريبياان لحظهياست زيهيبد

امـا  .يدر همـان لحظـه زمـان   يمـار يبيزان فراوانياقالم فوق در م

بـا  يک ملـ ياسـتراتژ يهـا از نظر برنامهيماريبياقتصاديهاانيز

يهـا کيـ و تکنهـا وهيد بـا شـ  يـ ست و بايه فوق قابل محاسبه نيرو

ت يـ مـورد نظـر در جمع  يماريابتدا برآورد نمود که اگر با ب،خاص

چـه خواهـد   يماريت در معرض خطر بيت جمعيمبارزه نشود وضع

يدر طـ يمـار يت بيوضـع يبر مبناياقتصاديهاانيشد و آنگاه ز

.گذر زمان برآورد گردد

از تمـاس بـا دام   يريشگيق پيدر انسان بدو طريماريبيريشگيپ

آلـوده و در صـورت امکـان    يدامـ يهـا ا مصـرف فـرآورده  يـ آلوده 

ون دام صـورت  يناسـ يماننـد واکس يدامـ يمارياز بروز بيريشگيپ

.)۱۰(رديگيم

ياقتصاديهاهير در سرمايبروسلوز ممکن است موجب افت چشمگ

، سـقط  يکه اشاره شد موجب کاهش بهره وردر دام همچنان. شود

در راه تجارت و صادرات دام انگاشـته  ياو ضعف شده و مانع عمده

.)۱۶(ودشيم

نـه  يهز،بروسلوز در انسـان و دام يق خسارات اقتصادين تحقيدر ا

در ) سيه بروســلوزيــون دام بــر عليناســيواکس(مداخلــه ياثربخشـ 

يهـا سـت سـاله بـا روش   يک دوره بيـ يبرايغربجانياستان آذربا

.گردديبرآورد ميخاص آمار

مواد و روش كار
در هـا داميمـن سـاز  ياقـدام بـه ا  ينه اثربخشـ يهزيمطالعه بررس

د جامعـه بـوده و   ينه و منفعت از ديهز.استيغربجانياستان آذربا

م مداخله و عـوارض  يرمستقيم و غيمستقيهانهيود هزشيميسع

ييماران بروسـال يمنفعت تعداد ب.برآورد گرددير انسانيو غيانسان

ن مداخلـه از  يـ برنامه است که با اقدام بـه ا يش رويک سال پيدر 
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-Costن مطالعـه از نـوع   يـ ا. خواهـد شـد  يريجلـوگ هـا آنيابتال

Effectivenessاز يريـ گقابـل انـدازه  يررسامد تحت بياست که پ

،ت تحـت مطالعـه  يـ جمع.و مشخص اسـت يعيطبيلحاظ واحدها

ــجمع ــي ــاز کليت فرض ــرا Perspective ه ي ــه ب ــيتعيمطالع ن ي

يهـا نـه يدر جامعـه اسـت کـه شـامل تمـام هز     يماريبيهانهيهز

ياشـد کـه بخـش دامپـرور    بيمـ ييهـا نهيز هزيم برنامه و نيمستق

،يمتحمل شده و در بخش انسـان يمارياز بيل خسارات ناشيدلهب

يوند و بـرا شـ يمـ ماران متحمل يم که بيمستقيپزشکيهانهيهز

ــهيهز ــان ــ يه ــه کنترل ــيبرنام ــه   ي ــع برنام ــه در واق ــه ک ا مداخل

ک دوز واکسـن بعـالوه   يـ نه ياشد، متشکل از هزبيمون يناسيواکس

.اشدبيم...) ک و يلوژست،يانسانيروين(ينه پرسنليهز

اطالعاتيآورمنابع جمع
يهـا افتهيو هاه بودن نوع مطالعه و استفاده از دادهيبا توجه به ثانو

از در مـورد مـوارد   ياطالعات مورد ن،ر مطالعات و منابع موجوديسا

و يغربـ جانيآذزبايدانشگاه علوم پزشکياز معاونت بهداشتيانسان

در ده ويـ استان اسـتعالم گرد ياز دامپزشکيوانيدر مورد موارد ح

منابع هر ،هانهيپارامترها و محاسبه هزياز براير مورد نيمورد مقاد

.رها اشاره شده استيک در جدول متغي

يبـا بررسـ  يمورد استفاده در مدل سازير و پارامترهاير مقاديسا

ن يـ پـس از ا .و کتـب مرجـع بدسـت آمـد    يمتون و مقاالت مرور

شد يمستقل بررسطور هن و بيبا نظر متخصصهامرحله، همه داده

هـا آنيت بـر رو يل حساسيتحليژه براير الزم بوييح و تغيو تصح

ما ير مرجـع مسـتق  يز استفاده از مقـاد ينيدر موارد.صورت گرفت

هاآنيوه گردآورير مورد استفاده و شيمقاد.د قرار گرفتييمورد تا

. در جدول آمده است

يمدل ساز
ن يدر بـ يمـار يتقـال ب مـدل ان ين قـدم بررسـ  ين مطالعه اوليدر ا

اشـد کـه جهـت درک بهتـر     بيمـ دام و توام با هم ،يت انسانيجمع

ل يـ و تحلهـا ک مدل مناسب جهـت بـرآورد  يو استفاده از يماريب

ک مـدل  يـ شـده  يمـدل طراحـ  .رسـد ينظر مهبيمناسب ضرور

Deterministic Dynamic بــوده و بــا اســتفاده از نــرم افــزار

Berkeley Madonnaشـده کـه   يمـدل طراحـ  . ده استشيطراح

susceptible-infected-recoveredافتـه  يبـر مـدل بسـط    يمبتن

اشد که در آن ضمن بيمن دام و انسان يبيماريمربوط به انتقال ب

ر مداخله مـدنظر کـه   ينحوه تاث،هاتين جمعيم نحوه انتقال بيترس

يبررسيبرا.ن شده استيين و تبييتع،اشدبيمون دام يناسيواکس

از اطالعـات مربـوط بـه    (Validated)شـده  ياعتبار مـدل طراحـ  

و يکه از اداره کل دامپزشـک ۸۷-۸۵يهادر ساليماريت بيوضع

ج حاصـله  يد که نتاياستان اخذ شده استفاده گرديمعاونت بهداشت

مـدل  يد و خروجـ يم گرديت حاضر تنظيبر وضعيسه و مبتنيمقا

.اشدبيمت حاضر يعج و مطابقت آن با وضياز صحت نتايحاک

مدل انتقال بيماري بين دام سبک و انسان):۱(شماره نمودار 
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کار رفته در مدل و محاسبات با منبع اخذ شدههپارامترهاي ب):۱(جدول شماره

ريمتغ مقدار مرجع ريمتغ مقدار مرجع ريمتغ مقدار مرجع ريمتغ مقدار مرجع

قيمت گوشت 

گوسفند
۶۵۰۰۰ ۲۲

لي هزينه پرسن

واكسيناسيون 

گوسفند

۹۰۰ ۲۲ هزينه پزشك ۳۴۳۵۰ ۲۱

هزينه 

پرسنلي 

واكسيناسيون 

گاو

۱۴۷۰ ۲۲

قيمت 

گوسفند بالغ
۱۵۰۰۰۰۰ ۲۲

قيمت واكسن 

گوسفندي
۱۴۷۰ ۲۲ هزينه دارو ۱۷۸۶۴۰ ۲۱ قيمت گوساله ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۲

وزن خالص 

گوسفند
۲۰ ۲۲

پوشش 

واكسيناسيون
۸/۰ ۲۲

هزينه 

پاراكلينيكي
۴۶۲۹۴ ۲۱ قيمت بره ۵۰۰۰۰۰ ۲۲

دوره 

شيرآوري 

گوسفند

۱۰۰ ۱۵ اثربخشي واكسن ۷۵/۰ ۱۲
هزينه  

بيمارستان
۳/۳۲۹۴۹۲ ۲۱ هزينه بستري ۰۹۳/۱ ۲۱

كاهش شير 

گوسفند 

سقط كرده

۳/۰ ۱۸ نرخ تنزيل ۰۵/۰ ۱۷
ميرايي گوسفند 

سقط كرده
۲/۰ ۲۰ دوره بستري ۵/۰ ۹

قيمت شير  

گوسفند
۵۰۰۰ ۲۲

وري دوره شيرآ

گاو
۲۰۰۰ ۱۵

كاهش شير گاو 

آلوده
۱۵/۰ ۱۸ ميزان درمان ۶/۰ ۲۴

كاهش گوشت 

گوسفند سقط 

كرده

۱/۰ ۱۸ وزن خالص گاو ۲۰۰ ۲۲
قيمت گوشت 

گاو
۵۵۰۰۰ ۲۲

كاهش گوشت 

گاو آلوده
۰۵/۰ ۱۸

كاهش شير 

گوسفند 

آلوده

۱۵/۰ ۱۸
كاهش شير گاو 

سقط كرده
۳/۰ ۲۲ قيمت گاو بالغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ۲۲

ايي گاو مير

سقط كرده
۲/۰ ۱۹

كاهش 

گوشت 

گوسفند 

آلوده

۰۵/۰ ۱۸
كاهش گوشت 

گاو سقط كرده
۱/۰ ۱۸ قيمت شير گاو ۴۰۰۰ ۲۲

قيمت واكسن 

گاوي
۱۷۳۶۰ ۲۲

ن يدر نظر گرفته شده در ايافق زمان:جامعه هدف و افق مطالعه

ن منظـور مطـابق  يهمـ سـت سـاله بـوده و بـه    يک دوره بيـ مطالعه 

) ۱۳۸۶سـال  (يت کنونيجام گرفته در ارتباط با وضعانيهايبررس

يک تعـادل نسـب  يـ از يت دامـ يـ ن است که جمعياز ايج حاکينتا

،اشـد بيمـ ت برابـر  يـ بـه جمع يو خروجـ يبرخوردار بـوده و ورود 

شده به دستگاه اجازه داده شد تا به نقطه ين در مدل طراحيبنابرا

۱۳۸۶در سـال  هدفيتيجمعيهايژگيرنده ويتعادل که در بر گ

در (t=0)عنـوان زمـان شـروع   هن نقطه تعادل بيده و اياشد رسبيم

بـرآورد  هـا داده(t=20)سـت سـاله  ينظر گرفتـه شـده و تـا افـق ب    

اسـتان  يطبق استعالم انجام گرفته از اداره کل دامپزشک.دنديگرد

برابـر  تعداد گوسـفند و بـز  ت يجمع) ۱۳۸۶سال (يجان غربيآذربا

زان يـ بـرآورد م ،راس۴۵۰۰۰۰برابـر عداد گـاو ت،راس۳۸۰۰۰۰۰

تعداد گوسفند آلـوده  %۵/۱برابردورهيوع در گوسفند در ابتدايش

وع در گاو در يزان شيبرآورد م،راس۵۷۰۰۰برابردورهيدر ابتدا

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


۸۸، بهار ۱، شماره ۲۰وره دمجله پزشکی اروميه

١٧

۱۱۴برابردوره يتعداد گاو آلوده در ابتدا،%۲/۰برابردورهيابتدا

ــجمع،راس ــتان آذرباي ــانيت اس ــغرج ــدايب ــردوره يدر ابت براب

برابـر دوره يمـاران گـزارش شـده در ابتـدا    يتعداد بو ۲۹۰۹۶۹۴

ــر ۱۹۸۵ ــت بهداشــت(نف ــوم پزشــک يمعاون اســتان يدانشــگاه عل

.بوده است) ۱۳۸۶يغربجانيآذربا

ن مطالعـه مداخلـه مـورد    يـ در ا: در نظر گرفته شدهيوهايسنار

ل به ينيده که براس بويه بروسلوزيون دام بر عليناسيواکسيبررس

ه پوشش يت پاين شده که در آن در وضعييو تعين هدف سه سناريا

ارتقـاء  يبعديويدر نظر گرفته شده و در سنار% ۵۰ون يناسيواکس

توقـف برنامـه   يت بعـد يو در وضـع % ۸۰برنامه مداخله به پوشش 

بـوده و در هـر سـه حالـت     ) پوشـش صـفر درصـد   (ون يناسيواکس

.در نظر گرفته شده است% ۶۵برابر واکسن ثابت و يکارآمد

ن زمان مداخله يبيقابل توجهياز آنجا که فاصله زمان: لينرخ تنز

ل يـ ز تمايـ ج منتظره از مداخله وجود داشته و از نظر جامعه نيو نتا

ياز بـه افـق زمـان   يـ ن نيچناشد، همبيمشتر يج زودرس بينتايبرا

ک زمان واحد ير به يالزم است تمام مقاد،جيبرآورد نتايمحدود برا

نده يکه در آيعيوقايبرا% ۵ل ين منظور نرخ تنزيبه ا. ارجاع گردد

-نـه يل در غالـب مطالعـات هز  يـ ن نرخ تنزيا.لحاظ شد،رخ دهند

.)۱۷(گردديه ميکار رفته و توصهبياثربخش

ر مـورد  يتمـام مقـاد  يت برايل حساسيتحل: تيل عدم قطعيتحل

کـار  هبير و پارامترهايمقديه برااستفاده در مدل صورت گرفت ک

يو بـرا Berkeley Madonnaمدل از خـود نـرم افـزار    يرفته برا

اعمـال  يبا بررسـ Excelاز نرم افزار هانهيمربوط به هزيرهايمتغ

ن است کـه در  ياز ايج حاکينتا.رها صورت گرفتيمتغ% ۱۰ر ييتغ

يرير پـذ ييتغنيشتريبکار رفته،هبير در پارامترهاييتغ% ۱۰برابر 

ر يمـت شـ  يو بعـد ق %) ۴۲۴/۲(گوسـفند  يرآورينسبت به دوره ش

اشــد و بيمــ%) ۱/۲(مــت گوشــت گوســفند يو ق%) ۴/۲(گوســفند 

ــه ويکمتــر ــزين نســبت ب ــهيهز،ت پزشــکي ــاراکليهــان يکينيپ

.اشدبيم%) ۰۳۳/۰(و کاهش گوشت گاو سقط کرده %) ۰۰۳۵/۰(

هايافته
،اشـد بيم% ۵۰ون دام برابر يسنايه که پوشش واکسيت پايدر وضع

نـه مداخلـه   يو هزيمـار ياز بيناشيهانهيست سال هزيدر طول ب

ن صـورت بـرآورد   يبـد %) ۵۰ون با پوشش يناسيواکس(اعمال شده 

کـل تعـداد   ،۷۰۸۶۳۱لـوده برابـر   آکل تعـداد گوسـفند   :گردديم

لـوده برابـر   آراس و تعـداد گـاو   ۵۴۷۲۵گوسفند سقط شده برابـر  

راس و تعـداد مـوارد   ۸۷۵و تعداد گاو سـقط شـده برابـر    ۱۱۳۳۹

.نفر۲۹۴۳۵۱برابر يانسان

ن شده در طول زمانييتعيوياس سه سناريبروسلوز در قيمارياز بيرات صورت گرفته در خسارات ناشييتغ):۲(شماره جدول

)اليون ريليبر حسب م(
ونيناسيواکسپوشش سال

۵۰%
ونيناسيسواکپوشش 

۸۰%
ونيناسيواکسعدم

درصد کاهش)اليرون يمل(خسارت درصد کاهش)اليرون يمل(خسارت درصد کاهش)اليرون يمل(خسارت 

_۴/۲۵۲۹۳_۹/۲۴۸۵۴_۸/۲۵۰۰۵اول

%۹/۲۵۰۲۶۱%۶/۲۳۲۵۲۵/۶%۲/۲۳۸۱۳۵دوم

*-%۷/۲۶۶۴۰۵%۱/۱۸۵۷۲۲۵%۱/۲۰۵۶۹۱۸پنجم

-%۹/۳۲۲۷۰۲۶%۲/۱۲۵۲۵۵۰%۵/۱۶۱۱۶۳۶دهم

-%۹/۸۴۲۲۶۶۵۲/۳۸۹۳۸۵۴%۱۲۶۲۸۵۰پانزدهم

-%۹/۵۶۶۸۷۷۵۲/۴۵۶۴۰۸۰%۵/۹۸۹۴۶۰ستميب

ش خساراتيافزا*

در هـر دو بخـش برابـر    يمـار ياز بيکـل خسـارات ناشـ   ن يچنهم

ارد و شصت يليست و پنج ميبرابر پانصد ب(ال ير۵۲۵۰۵۴۰۰۰۰۰۰

ــون ريــليم ــا احتســاب) الي ــر Discount = 0.05مقــدار و ب براب

ارد و يـ ليست و هفـت م يصد و بيبرابر س(ال ير۳۲۷۱۶۷۰۰۰۰۰۰

ون در يناسـ ينـه واکس يهز.گـردد يبرآورد مـ )اليون ريليست ميدو

نـه  يد واکسـن و هز يـ نـه خر يمشـتمل بـر هز  (سـت سـال   يمدت ب

ارد و يـ ليو دو مبرابر صـد (ال ير۱۰۲۲۷۰۰۰۰۰۰۰برابر ) يپرسنل

برابـر  Discount = 0.05و با احتساب مقـدار  ) اليون ريليصد ميس

ون يليارد و هفتصد ميليبرابر شصد و سه م(ال ير۶۳۷۳۰۰۰۰۰۰۰

،%۸۰ون يناسـ يپوشـش واکس يويدر سـنار .گردديبرآورد م)الير
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در هر يمارياز بيکل خسارات ناش،ن است کهيانگر ايمحاسبات ب

صـد و شـش   برابـر چهـار  (ال ير۴۰۶۴۸۷۰۰۰۰۰۰دو بخش برابر 

= Discountو بـا احتسـاب مقـدار    ) اليون ريليارد و پانصد ميليم

ست و شصت و پـنج  يبرابر دو(ال ير۲۶۵۲۶۹۰۰۰۰۰۰برابر 0.05

لوده آکل تعداد گوسفند .خواهد بود)اليون ريليصد ميارد و سيليم

راس و ۴۰۷۲۲کل تعداد گوسفند سقط شده برابر ،۵۰۹۴۳۲برابر 

راس ۶۴۷و تعداد گاو سقط شده برابر ۸۱۰۲بر لوده براآتعداد گاو 

ون در يناسـ ينـه واکس يهز،نفر۲۴۵۷۴۸برابر يو تعداد موارد انسان

نـه  يد واکسـن و هز يـ نـه خر يمشـتمل بـر هز  (سـت سـال   يمدت ب

و شصـت و سـه   برابر صد(ال ير۱۶۳۷۱۰۰۰۰۰۰۰برابر ) يپرسنل

= Discountو با احتساب مقدار ) اليون ريليارد و هفت صد ميليم

ــر 0.05 ــر۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰براب ــد (ال ي ــر ص ــليو دو مبراب ارد ي

کـل  ) ونيناسـ يبرنامـه واکس (در صـورت قطـع مداخلـه   .بـود )الير

۱۲۳۴۶۶۰۰۰۰۰۰۰در هر دو بخش برابر يمارياز بيخسارات ناش

ون يـ ليارد و هفتصد ميليو چهار ميست و سيو دوبرابر هزار(ال ير

ــر ــدار   ) اليـ ــاب مقـ ــا احتسـ ــر Discount = 0.05و بـ برابـ

ارد و يـ ليو هفتاد و سه مصدبرابر شش(ال ير۶۷۳۳۵۵۹۰۰۰۰۰۰

،۴۳۳۷۵۲۹لوده برابر آکل تعداد گوسفند و)اليون ريليصد مشش

راس و تعـداد گـاو   ۲۰۵۶۵۴۵کل تعداد گوسفند سقط شده برابـر  

راس و تعداد ۵۶۳۳و تعداد گاو سقط شده برابر ۷۷۹۸۶لوده برابر آ

در يتـ يجمعيهاگروه.خواهد بودنفر۵۵۶۳۴۹برابر يموارد انسان

ـ ،ابنديير ميير مداخله نحت مطالعه تغيياثر تغ کـه طبـق   يطـور هب

ل بـه تعـادل   يتمايتيجمعيهاشماره سه و چهار گروهينمودارها

ش و در طول يمن افزايت ايش پوشش جمعيداشته و در حالت افزا

،ونيناسيف برنامه واکست توقيده و در وضعيک تعادل رسيزمان به 

يک تعـادل نسـب  يـ ت حسـاس بـه   يـ ش و جمعيت آلوده افزايجمع

ت وجود ياکثر جمعيريدرگيبرايشگيل هميک تماييده وليرس

.دارد

)عدم واکسيناسيون(در وضعيت توقف مداخله ) گوسفند(تغييرات ايجاد شده در جمعيت دامي):۳(نمودار شماره 

%۸۰در وضعيت ارتقاء پوشش واکسيناسيون به ) گوسفند(ات ايجاد شده در جمعيت داميتغيير):۴(نمودار شماره 

و نتيجه گيريبحث
ينـ يش بيازمند برآورد و پينيک مداخله سالمتيياثربخشيابيارز

ن مطالعـه نشـان داد   يـ ا.رودياست که از آن انتظـار مـ  يمقدار اثر

يهـا يمـار يز بايکـ يکـه  بروسلوزيماريه بيدام برعليمن سازيا

يل اقتصـاد ين دام و انسـان از نظـر مسـا   يت مشترک بـ يحائز اهم

۱۰۲۲۷۰۰۰۰۰۰۰برابر يانهيد درصورت صرف هزيآيحساب مهب

پوشـش  يبـرا )اليون ريليصد ميارد و سيليو دو مبرابر صد(ال ير

کاهش ) حدود نصف(۴۷۵/۰برابر ياز خسارات،%۵۰ون يناسيواکس

20181614121086420

4.5e+6

4.055e+6

3.61e+6

3.165e+6

2.72e+6

2.275e+6

1.83e+6

1.385e+6

9.4e+5

4.95e+5

5e+4

4.5e+6

4.055e+6

3.61e+6

3.165e+6

2.72e+6

2.275e+6

1.83e+6

1.385e+6

9.4e+5

4.95e+5

5e+4

TIME

sh
ee

p_
po

pu
la

tio
n

se
ro

po
si

tiv
e_

sh
ee

p

sheep_population:1
seropositive_sheep:1

20181614121086420

3e+6

2.75e+6

2.5e+6

2.25e+6

2e+6

1.75e+6

1.5e+6

1.25e+6

1e+6

7.5e+5

5e+5

3e+6

2.75e+6

2.5e+6

2.25e+6

2e+6

1.75e+6

1.5e+6

1.25e+6

1e+6

7.5e+5

5e+5

TIME

sh
ee

p_
po

pu
la

tio
n

im
m

un
e_

sh
ee

p

sheep_population:1
immune_sheep:1

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


۸۸، بهار ۱، شماره ۲۰وره دمجله پزشکی اروميه

١٩

سـت و  يحدود دويعبارتها بي۲۶۹۱۲۴۰۰۰۰۰۰برابر(هانهيدر هز

را شـاهد  )اليـ ون ريليست و چهار ميارد و صد و بيليشصت و نه م

ن مداخلـــه برابـــريـــســـود خـــالص از ايعنـــي،م بـــوديخـــواه

ارد و يـ ليسـت و پـنج م  يحـدود دو يعبارتها بي۲۰۴۳۴۱۰۰۰۰۰۰

نسبت به عبارت ديگرخواهد بود اليون ريليک ميصد و چهل و يس

)ونيناسـ ينـه واکس يشده به هزييخسارات صرفه جو(ده يفانه يهز

سه بـا  يدر مقا% ۸۰ون يناسيو با پوشش واکس،اشدبيم% ۳۲۲برابر 

برابرهانهيکاهش در هز۵۶۸/۰شاهد ،ونيناسيعدم واکسيويسنار

و ارد و صـد يـ ليسـت و دو م يصت و بيسبرابر(۳۲۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰

ن يـ سـود خـاص از ا  يعني،م بوديخواه)اليون ريليست و پنج ميب

ارد و يـ ليست ميست و بيدوبرابر (۲۲۰۰۴۵۰۰۰۰۰۰مداخله برابر

نسـبت  به عبـارت ديگـر  م داشت يخواه)اليون ريليچهل و پنج م

)ونيناسـ ينـه واکس يشده به هزييخسارات صرفه جو(ده ينه فايهز

. اشدبيم% ۲۱۶برابر 

ود کـه در طـول زمـان    شـ يمـ مشـاهده  ،۲جـدول شـماره   مطابق

ش يدر صـورت افـزا  و،ياس سه سناريدر قيمارياز بيخسارات ناش

سـرعت درصـد کـاهش بـه نسـبت      ،%۸۰ون به يناسيپوشش واکس

ون نسـبت  يناسـ يش و در صورت متوقـف کـردن برنامـه واکس   يافزا

رات ييـ تغ۳در جـدول شـماره  .ابدييش ميخسارات به سرعت افزا

ون يناسيواکست توقف برنامه يدر وضعيت داميجاد شده در جمعيا

ت حساس بعد ين است که جمعيگر ابيانج ينشان داده شده که نتا

ت دام يده و در برابر جمعيرسينوسانات به تعادل نسبيسرکياز 

ن يـ ن ايل به تعادل در بيابد و تماييش ميآلوده در طول زمان افزا

جـاد  يرات اييـ بـه تغ ۴اشد و در نمودار شماره بيمدو گروه مشهود 

ت ارتقـاء پوشـش   يدر طول زمـان در وضـع  يت داميمعشده در ج

ن اسـت  ياز ايج حاکينشان داده شده که نتا% ۸۰ون بهيناسيواکس

ده و درصد يک حالت تعادل رسيت دام به يکه در طول زمان جمع

ده و يک تعادل رسـ يون به يناسيز با توجه به واکسيمن نيت ايجمع

در يمـار ينتـرل ب تواند در گذر زمـان باعـث ک  ين تعادل ميادامه ا

ن يـ از ايحـاک هـا افتـه ير يـ اخيدرضمن طبق بررس.ت شوديجمع

نه صـرف  يمتوسط هز(يک مورد انسانياز يريشگيپياست که برا

د يــبا) ســت ســاليمداخلــه تحــت مطالعـه در مــدت ب يشـده بــرا 

يال و براير۱۶۵۳۳ک مورد گوسفند برابر ييال و براير۲۴۳۲۳۸

يهـا نهياشد که در برابر هزبيمال ير۱۰۷۹۱۰ک مورد گاو برابر ي

. اشدبيمز يار ناچيبسيمارياز بيو خسارات ناشيدرمان

ده مداخله ينه فايدر مورد هز)zinsstag jakob)۹که يادر مطالعه

۱۰انـد در مـدت   س در مغولستان انجام دادهيکنترل بروسلوزيبرا

بـا برابـر   يدر مطالعـه حاضـر تقر  (۲/۳ده را يـ ورد نسبت فاآسال بر

ن است کـه  يگر اانيبهاافتهيدر ضمن . اندان کردهيب) مدهآدست هب

ک مداخله کارآمد و يون يناسيانجام گرفته واکسيهاش فرضيبا پ

هـا دادهيياشـد و از سـو  بيمـ يماريکنترل بيمقرون به صرفه برا

نـه و  يبروسـلوز هز يمـار يعلـت ب هبـ ،ک داميـ دهـد کـه   ينشان م

کنـد  يل جامعه مـ يتحم،از ارزش خود داميحتيشتريخسارات ب

اشد که در طـول  بيمک عنصر مولد ين است که دام يکه علت آن ا

.د محصول داردين برابر ارزش خود توليات خود تا چنديح

برنامه مداخلـه  ينه اثر بخشيهزاوالً :د توجه داشت کهين بايچنهم

م که بـا گـذر   ياشا توجه داشته بيثان،ابديميش يدر طول زمان افزا

و علت ،کننديدا ميشتر نمود پيبيامداخلهيهانه برنامهيزمان هز

،اشدبيميمارياز بين آمدن خسارات ناشييو پايماريآن کنترل ب

مجـدداً ،هـا د کرد که در صورت متوقف کردن برنامـه يد تاکياما با

تحمل د ميباالتر بايانهين بار هزيو اابديتواند گسترش يميماريب

از يز چشـم پوشـ  يـ و نهـا ش فـرض يپـ ين مطالعه برخيدر ا. شد

يو نبود اطالعات کافهاتيمحدوديعلت برخهاز خسارات بياپاره

مداخلـه  يهانهين هزييد، در بحث تعيرا باعث گردييهاتيمحدود

اسـتفاده  ياز اطالعـات واقعـ  ) ق هر دوز واکسنينه تزرين هزييتع(

صـورت  هبـ يداميهاتيد جمعيبايماريبدر مدل انتقاليشده ول

ن و داخـل هـر گلـه    يگله در نظر گرفته شده و احتمال انتقال در ب

ل عدم امکان محاسبه تعـداد و حجـم   يدلهبيد وليگرديمحاسبه م

ت واحـد در نظـر گرفتـه    يک جمعيصورت هبيت داميجمع،هاگله

يهـا نـه ي، هزيدر محاسبه خسارات در بخش انسانييشده و از سو

ماننـد  ييهال شده که مستلزم محاسبه شاخصيم تحمير مستقيغ

DALY,QALYو يل عـدم وجـود اطالعـات کـاف    يـ دلهب،اشدبيم

خود مسـتلزم  هامحاسبه با اطالعات حاضر که محاسبه آنيدشوار

صـرف نظـر شـده و عـدم وجـود      اشد،بيميمطالعه مستقلياجرا

محـدود  ين الملليعات بمطالعه مشابه در داخل کشور و وجود مطال

قه قرار ياز پارامترها در مضياگر را در محاسبه پارهل پژوهشيو قل

داخـل کشـور   يبـرا ين المللـ يبـ يداده و خـود اعمـال پارامترهـا   

ن اشده با مشاوره با متخصصيخود را داشته که سعيهاتيمحدود

ج ينتـا .ابـد يبـه حـداقل کـاهش    هـا و صاحب نظران اثرات سوء آن

مـذکور بـا   ياطالعـات يهـا تيه نشان داد بـا وجـود محـدود   مطالع

واکسـن قابـل توجـه    يتـوان گفـت کـه اثربخشـ    مـي اد ينان زياطم

کـه  (يکنـ شـه يل بـه ر يـ و نيماريکنترل موثرتر بياشد و برابيم

مانند يکنترليلير اقدامات تکميسا) اشدبيميهدف قابل دسترس

و برنامه تست ) هياهمسيباالخص از کشورها(ت تردد دام يمحدود

.گردديه ميکشتار توص

يتشکر و قدردان
کـل  ياز دامپزشـک يريدکتر اميجناب آقاينگارندگان از همکار

ويغربـ جـان ياستان آذربايزاده از دامپزشکيدکتر قليکشور و آقا

ر يپـروژه تقـد  يدر اجـرا يغربـ جـان ياستان آذربايمعاونت بهداشت

.ندينمايم
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