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چکیده
در این مطالعه كه به منظور مقایسه عیار پادتن ضدبروسال در دانشجویان دامپزشکی و غیردامپزشکی صورت گرفت از 781

دانشجوی دامپزشکی و  601دانشجوی غیردامپزشکی دانشگاه شهيد چمران اهواز خونگیری به عمل آمد .پس از ارسال نمونههای

خون به آزمایشگاه و جداسازي سرم ،بر روی سرمها آزمایشهای سرولوژیک (صفحهاي سريع ،رایت و -2مرکاپتواتانول) جهت

جستجوی پادتن ضدبروسال آبورتوس انجام گرفت .از دانشجویان دامپزشکی  51نفر ( )%8در آزمایش صفحهاي سريع مثبت بودند،

كه در آزمایش رایت و يا -2مرکاپتواتانول عیاری بین  20تا  04داشتند .هیچکدام از دانشجویان غیر دامپزشکی در آزمایش صفحه-
اي سريع واجد پادتن ضدبروسال نبودند .تجزیه و تحلیل آماری نشان داد اختالف معنی داری از نظر عیار پادتن ضدبروسال بین

دانشجویان دامپزشکی با سایر دانشجویان وجود دارد ( )P=0/100و احتمال وجود پادتن ضد بروسال در دانشجویان دامپزشکی در

مقایسه با دانشجویان غیردامپزشکی  31 /9برابر (فاصله اطمینان  )1/9-935/2 ،% 95میباشد .ارتباط معنی داری بین وجود پادتن
ضدبروسال با جنس (  )P=0/ 357و سال تحصيلي دانشجويان (  )P=0/ 268وجود ندارد .با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه و

خطر باالي آلودگي به بروسال در دانشجويان دامپزش يك  ،تاكيد ميگردد اين دانشجويان همواره در برخورد با دامهای مشکوک به
آلودگی به بروسلوز جانب احتیاط را رعایت نمایند.

کلمات کلیدی :بروسلوز ،سرولوژی ،دانشجویان دامپزشکی و غیر دامپزشکی
٭ نویسنده مسئول :محمدرحیم حاجی حاجیکالیی

آدرس :گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران .تلفن60078 3 06113 :

پست الکترونیکmhajih@scu.ac.ir:
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مقدمه

بروسلوز از مهمترین بیماریهای عفونی مشترک بین

انسان و دام میباشد که شیوع آن در انسان به شیوع
بیماری در حیوانات بستگی دارد .عامل ایجاد کنندهی

این بیماری یک باکتری درون سلولی از جنس بروسال

میباشد که میتواند در گونههای مختلف حیوانات از
قبیل گاو ،سگ ،گوسفند و غيره موجب بیماری

گردد( .)7بروسلوز در انسان بیشتر توسط ،B. abortus

 B. suis ،B. melitensisو گاهی اوقات B. canis

عارض میگردد ( .)61انتقال این بیماری به انسان به
طور عمده از طريق شیر يا فراوردههاي لبني آلوده و
تماس مستقیم يا غير مستقيم با ترشحات رحمي دام
آلوده صورت میگيرد .باكتري از طريق مخاطات يا
زخمهاي جلدي وارد بدن ميشود .انتقال این بیماری از
فردی به فرد دیگر به ندرت اتفاق میافتد ( .) 14

با دامها جزء گروههای پر خطر محسوب میشوند ،این
مطالعه در دانشجویان دامپزشکی و غیردامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت تا ضمن
مشخص نمودن فراوانی آلودگی در آنها ،خطر ابتال به

بروسال در دانشجویان دامپزشکی به دلیل در معرض

تماس مستقیم با دامها مشخص گردد.
مواد و روش کار

در این مطالعه که در سال  387 1صورت گرفت ،از

تعداد  781نفر از دانشجویان تمام ورودیهای دانشکده
دامپزشکی و  601نفر از دانشجویان سایر دانشکدهها
(غیردامپزشکی) در دانشگاه شهید چمران اهواز که
داوطلبانه حاضر به همکاری بودند 10 ،میلی لیتر خون
اخذ گردید .نمونههای اخذ شده ،ظرف مدتی کمتر از
 2ساعت به آزمایشگاه ايمنيشناسي دانشکده منتقل
گردیدند .در آزمایشگاه با سانتریفوژ در دور  0005به

بروسلوز از جمله بیماریهایی میباشد که میتواند

مدت  10دقیقه ،سرم نمونههاي خون جدا شدند .جهت

کلینیکی بيماري طوالنی مدت میباشد و امکان عود

سريع ،انجام گرفت .جهت تعیین عیار ،نمونههایی که

چندین سیستم بدن را تحت تاثیر قرار دهد .دورهی
مجدد آن نیز وجود دارد ( .)8درگیریهای
استئوآرتریتی و بخصوص تورم چرکی مهرهها یکی از

متداول ترین فرمهای بروسلوز موضعی به حساب می-

جستجوی پادتن ضدبروسال ابتدا آزمایش صفحهاي

مثبت بودند ،مورد آزمایشهای رایت و -2
مرکاپتواتانول قرار گرفتند.

آزمايش صفحهاي سريع :در این روش روی الم

آید ( .)2از آنجایی که عالئم بالینی این بیماری

حفرهدار یک قطره سرم و یک قطره آنتیژن رنگي

غیر آندمیک با مشکالتی همراه است (  .) 14این بیماری

گردید و نتیجه پس از حداکثر  4دقیقه خوانده شد .اگر

غیراختصاصی میباشند ،تشخیص این بیماری در مناطق

بروسال ابورتوس (توليدي موسسهي پاستور) مخلوط

یک بیماری شغلی به حساب میآید و افرادی مانند

آگلوتیناسیون بالفاصله پس از مخلوط کردن سرم و

کارکنان کشتارگاه ،دامدارها ،دامپزشکان و دانشجویان
دامپزشکی که در تماس مستقیم با دام هستند ،بیشتر از
سایرین در معرض خطر قرار دارند .با توجه به مطالعات
صورت گرفته در شهر اهواز که حکایت از آلودگی
دامها و انسان به بروسلوز دارد و از طرف دیگر به دلیل
اینکه دانشجویان رشته دامپزشکی به دلیل تماس مستقیم

آنتیژن و به میزان زیاد صورت گرفت ،واکنش+2 ،
تلقی گردید و چنانچه پس از پایان مدت  4دقیقه و به

طور ضعیف آگلوتیناسیون ديده شد ،واکنش  +1تلقی -
َال آگلوتیناسیون انجام نپذیرفت
گردید .همچنین اگر اص َال
به عنوان منفی درنظر گرفته شد ( .) 18
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آزمایش رایت :در روش فوق با بافر رايت از هر سرم
رقتهای  1/2برابر متوالی از  1/ 10تا  1/ 160تهيه
گردید كه با اضافه کردن  0/5میلیلیتر آنتیژن رایت
(توليدي موسسهي پاستور) به  0/5میلیلیتر سرم رقیق
شده ،رقتهای  1/ 20تا  1/023حاصل شد .لولهها به
مدت یک شب در انکوباتور  37درجه سانتیگراد قرار
گرفته و سپس با شاهد  0/ 75 ( +2میلیلیتر بافر رايت و
 0/ 25میلیلیتر آنتيژن) که همزمان با رقتها تهیه شده
بود ،مقایسه گردید .عکس رقت آخرین لولهای که در
آن حداقل  % 50آگلوتیناسیون رخ داده بود ،یعنی
شفافیتی مشابه شاهد  +2داشت ،به عنوان عيار سرم در
نظر گرفته شد ( .) 18

روش مرکاپتواتانول :روش فوق مشابه آزمايش

رايت انجام گرفت با اين تفاوت كه براي رقيق سازي
سرم به جاي بافر رايت از بافر -2مرکاپتواتانول (توليدي
موسسهي پاستور) استفاده گردید ( .) 18
تجزیه و تحلیل آماری

نتایج با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  61و

آزمون مربع کای ( )Chi-Squareو آزمون رگرسیون
لجستیک ( )Logistic Regressionبا ضریب اطمینان
 % 95مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج

نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که از 781

نمونه سرم خون دانشجویان دانشکده دامپزشکی که
مورد آزمایشهای سرولوژیک قرار گرفتند 51 ،نمونه
( )%8در آزمایش صفحهاي سريع مثبت بودند كه 13
نمونه ( )%6/9آنها در آزمایش رایت و  11نمونه
( )%5/9در آزمایش -2مرکاپتواتانول عیاری بین  20تا
 04داشتند (جدول شماره  .)1هیچکدام از دانشجویان
غیردامپزشکی در آزمایش صفحهاي سريع واجد پادتن

ضدبروسال نبودند .در دانشجویان دامپزشکی در  8مورد

عیار سرمی در هر دو آزمایش رایت و -2
مرکاپتواتانول 20 ،و در  3نمونه نتیجهی هر دو آزمایش
عیار  04را نشان داد .همچنین در  2مورد نیز تنها
آزمایش رایت ،عیار  20را نشان داد.
تجزیه و تحلیل آماری نشان داد اختالف معنی داری

از نظر عیار پادتن ضدبروسال بین دانشجویان دامپزشکی
با سایر دانشجویان وجود دارد ( .)P=0/100احتمال

وجود پادتن ضدبروسال در دانشجویان دامپزشکی در
مقایسه با دانشجویان غیردامپزشکی  31 /9برابر (فاصله
اطمینان  )1/9-935/2 ،% 95میباشد .اختالف معنی
داری بین دانشجویان دامپزشکی دختر و پسر از این نظر
وجود نداشت (  .)P=0/ 268بررسیهای آماری هم

چنین دال بر عدم اختالف (  )P=0/ 357بین دانشجویان
سال اول تا ششم دامپزشکی از نظر وجود پادتن
ضدبروسال بود (جدول شماره .)2

بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه که به منظور مقایسه حضور پادتنهای

ضدبروسال در دانشجویان دامپزشکی و غیردامپزشکی

صورت گرفت نشان داده شد که  %8دانشجویان
دامپزشکی در آزمایش صفحهای سریع واجد پادتن
بودند در صورتی که در هیچیک از دانشجویان

غیردامپزشکی پادتن ضد بروسال مشاهده نشد .بیماری

بروسلوز هم به لحاظ اقتصادی و هم بهداشتی حائز

اهمیت میباشد .جنبهی بهداشتی آن بدين جهت است
كه سالمت جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد .به لحاظ
اقتصادی نيز سبب سقط جنین واگیردار ،عدم باروری و
کاهش تولید شیر در دامها شده و از سوی دیگر مانع
تجارت جهانی ،فروش و صادرات فرآوردههای دامی
که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند ،میگردد ( .) 14
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جدول  :1نتایج آزمایشهای صفحهای سریع ،رایت و -2مرکاپتواتانول در دانشجویان رشته دامپزشکی
و غیردامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

واجد عيار پادتن ضدبروسال

دانشجویان
صفحهای سریع
رایت
دامپزشکی

-2مرکاپتواتانول

غیردامپزشکی

فاقد عيار پادتن ضدبروسال

(51)%8
عيار

20

04

کل

تعداد

(10 )%5/3

(3)%1/6

(13 )%6/9

عيار
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تعداد
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( 172 )% 92

781

(174 )% 93 /1

781

(76 1)% 94 /1

(0)%0

کل

781
601

(601)%001

جدول :2نتایج آزمایشهای سرولوژیک بروسلوز تعداد  187نفر از دانشجویان رشته دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز در سال  1387به تفکیک ورودی

نتیجه
ورودی

فاقد عيار پادتن ضدبروسال

واجد عيار پادتن ضدبروسال

کل

دختر

پسر

کل

دختر

پسر

کل
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2

1

(3)% 14 /3

13

5

(18 )% 85 /7

21

83

0

1

(1)%6/3

9

6

(51)% 93 /7

61

84

2

0

(2)%5/1

25

12

(37 )% 94 /9

39

85

1

0

(1)%2/6

25

13

(38 )% 97 /3

39
42

86

2

4

(6)% 14 /3

23

13

(36 )% 85 /7

87

1

1

(2)%6/7

21

7

(28 )% 93 /3

30

کل

8

7

(51)%8

611

56

( 172 )% 92

781

گزارشهای ساالنه سازمان دامپزشکی و شبکه

گرفته است گرچه مطالعات صورت گرفته بر روی افراد

بهداشت و درمان کشور حاکی از این است که این

در معرض خطر بیشتر مربوط به قصابان ،سالخان،

بیماری در سطح کشور شیوع نسبتًاًا باال و پراکندهای

دامداران ،کارگران دامداری و کارگران کشتارگاه و

دارد .علیرغم تالشهای وسیع در مبارزه با این بیماری

دامپزشکان میباشد ولی مطالعات مشابه با این مطالعه بر

طی دهههای متمادی و کاهش چشمگیر آن ،بروسلوز

روی دانشجویان رشته دامپزشکی نیز صورت گرفته

هنوز به عنوان یک معضل بهداشتی با شیوع باال در اکثر

است .هرچند انتظار میرود دانشجویان مانند دامپزشکان

استانهای کشور مطرح است ،بطوری که در طی  3سال

با توجه به آگاهی آنها از بیماری و دانستن راههای

اخیر تعداد  4نفر از دانشجویان ،یک نفر از اعضاء هیات

انتقال آن و رعایت موازین بهداشتی نسبت به سایر

علمی و یک نفر از پرسنل بیمارستان دانشکده

گروههای در معرض خطر ،کمتر به بیماری مبتال شوند

دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز به بروسلوز مبتال

ولی با این وجود گزارشهایی از ابتالء بالینی و سرمی

و چهرههای متفاوت بالینی (تب راجعه ،اورکیت،

دانشجویان دامپزشکی به این بیماری وجود دارد .در

دردهای عضالنی ،سردرد ،دردهای مفصلی و غیره) را

مطالعه سرولوژی صورت گرفته در چین ،فرانسه و هند

نشان دادهاند ( اطالعات منتشر نشده).

به ترتیب  %2/6 ،%0/ 42و  %1/ 14از دانشجویان مورد

مطالعات گستردهای در خصوص تعیین وضعیت

آلودگی سرمی به بروسال در انسان و دامها صورت

بررسی آلوده به بروسال بودهاند ( 11و  .)3 ، 10ولی در

تحقیق راموس و همکاران ( )8002در مناطق مختلف

مقایسه عيارپادتنهای ضد بروسال92 ...

برزیل هیچکدام از دامپزشکان و دانشجویان دامپزشکی
مورد مطالعه از نظر سرمی آلوده نبودهاند ،هرچند که در
مطالعه فوق آلودگی سرمی در کارگران کشتارگاه و

در پاکستان نیز نشان داده است که ارتباطی بین جنس و

آلودگی به بروسال وجود ندارد ( .)1به نظر میرسد

جنس تاثیری بر روی میزان فراوانی آلودگی به بروسال

روستائیان به ترتیب  4/1و  8/1درصد گزارش گردیده

نداشته و آنچه که بیشترین تاثیر را دارد ،تماس با دام

است ( .)51در مطالعه سرولوژیکی صورت گرفته در

آلوده و فراوردههای دامی مانند لبنیات آلوده میباشد.

کازرون نیز هیچکدام از دانشجویان دامپزشکی مورد

در مطالعهای که بر روي دامپزشکان در ترکیه صورت

مطالعه آلوده به بروسال نبودهاند ولی آلودگی در

گرفته است %33 ،دامپزشکانی که در منطقه اندمیک

تکنیسینهای دامپزشکی ،سالخها و قصابهای مورد
مطالعه گزارش گردیده است (.)6

بروسال فعالیت میکردهاند ،آلوده بودهاند ،اما آلودگی
در دامپزشکان فعال در منطقه غیر اندمیک  %5بوده

گرچه انتظار میرود فراوانی آلودگی در دانشجویان

است .عالوه بر این فقط دامپزشکان فعال در منطقه

سالهای آخر به دلیل حضور در کلینیک و گذراندن

اندمیک نشانههای بالینی مرتبط با بروسلوز را آشکار

دورههای کارآموزی و تماس بیشتر با دامهای احیانا

ساختهاند (  .) 12در پاکستان فراوانی آلودگی در افراد

آلوده ،بیشتر از دانشجویان سالهای اول باشد ولی در

در معرض تماس مستقیم با دام  ،% 14 /71و در گروهی

تجزیه و تحلیل آماری اختالف معنیداری بین ورودی-
های مختلف از نظر وجود پادتن ضد بروسال مشاهده

نگردید .نباید فراموش کرد که تنها منبع دسترسی

انسانها ( منجمله دانشجویان) به بروسال ،دامهای آلوده

که در معرض تماس غیر مستقیم بوده یا هیچگونه
تماسی با دام نداشتند به ترتیب  %4/ 65و  %0/9گزارش
شده است ( .)1بطور طبیعی در مواردی که بروسلوز
دامی افزایش مییابد موارد انسانی نیز زیاد میشود،

نمیباشند یکی از محتمل ترین دالیل آلودگی

مطالعات صورت گرفته بر روی میزان فراوانی بروسلوز

دانشجویان سال پایینی دامپزشکی می تواند آلودگی

در سالهای مختلف نشان میدهد که درصد فراوانی

آزمایشگاه به جرم و آلوده شدن افراد در آزمایشگاه

بروسلوز در دامهای مختلف (گوسفند ،بز ،گاو) همواره

باشد .گر چه احتمال آلودگی از طریق خوردن شیر،

در نوسان بوده است که این نوسانات شیوع بیماری در

بستنی ،خامه و سایر فراوردههای لبنی نیز وجود دارد. .

دامها ممکن است باعث تفاوت نتایج مطالعه حاضر با

قابل توجه آنکه در مطالعه داکالس و همکاران ( ) 1989

مطالعات مشابه باشد .عالوه بر این شیوع بروسلوز در

در لیون فرانسه فراوانی آلودگی در دانشجویان سه سال

جمعیتهای مختلف به دلیل تفاوت جغرافیایی و به

اول  %2و در دانشجویان سال آخر  %5/9و در مطالعه

دلیل تنوع و تفاوت در عوامل خطر و نوع آزمایشهای

گورت و همکاران (  ) 1960در آلفورت فرانسه فراوانی

مورد استفاده ممکن است متفاوت باشد .صرف نظر از

آلودگی در دانشجویان سال اول  % 14 -61و در

نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر ،ارتباط شغلی

دانشجویان سال آخر  % 52 -88گزارش گردیده است

بروسلوز موضوعی است که مطالعات متعدد ( 9و ،5 ،8

(  13و .)11

 )4بر آن تاکید دارند اگرچه در برخی مطالعات محدود

در بررسی حاضر ارتباط معنیداری بین جنس و عیار

پادتن ضد بروسال وجود نداشت .مطالعه صورت گرفته

( )71یافتههای آماری ارتباط شغلی را تایید ننمودهاند.

 30ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ /دوره ﻧﻬﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،1392 ،ﭘﻴﺎﭘﻲ 26

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش ﺻﻔﺤﻪاي ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮاي

ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره  2ﻣﺮﻛﺰ

آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

رﺷﺪ ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﻳﻦ روش و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻻﻳﺰا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را از

) .(18ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در روش ﺻﻔﺤﻪاي ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺜﺒﺖ

ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري و ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوري

ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن از آزﻣﺎﻳﺸﺎت راﻳﺖ و -2

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﻮاﺗﺎﻧﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺶ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

راﻳﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻴﺘﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻨﻮز اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻴﺘﺮﻫﺎي  160 ،320و ﻳﺎ 40
را ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ وﻟﻲ در اﻳﺮان ﻋﻴﺎر  80ﻗﺒﻞ از
درﻣﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﻋﻴﺎرﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ،ﺑﻮﻳﮋه در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻏﻴﺮ ﺷﻐﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ) .(18در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻛﺜﺮ اﻓﺮادي ﻛﻪ
در آزﻣﺎﻳﺶ راﻳﺖ ﻋﻴﺎرﻫﺎي  20و  40را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،در
آزﻣﺎﻳﺶ  2-MEﻧﻴﺰ واﺟﺪ ﻋﻴﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع ﭘﺎدﺗﻦ دﺧﻴﻞ در
آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن  IgGﺑﻮده اﺳﺖ .دو ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ در آزﻣﺎﻳﺶ راﻳﺖ واﺟﺪ ﻋﻴﺎر ﺟﺰﺋﻲ 20
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎدﺗﻦ ﻣﻮﺟﻮد
در آﻧﻬﺎ  IgMﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻮارد اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﺮوﺳﻠﻮز
در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن اﺑﺘﻼء
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﺮوه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ،ﻫﻤﻮاره
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻳﺎدآوري ﺷﻮد ﺗﺎ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دامﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﻴﺎط را رﻋﺎﻳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دامﻫﺎ ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻲ ،اﻣﻜﺎن
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺮوﺳﻼ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد.
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Abstract
To compare the anti-brucella antibody in veterinary and non-veterinary students, blood
samples were taken from 167 veterinary and 106 non-veterinary students of Shahid Chamran
University of Ahvaz, Iran. All sera were tested for Brucella abortus strain antibodies by rose
bengal, wright and 2-mercaptoethanol test. 15(8%) of the veterinary students had antibodies
to Brucella abortus strain in rose bengal test and had titre of 20 to 40 in wright and 2mercaptoethanol test. None of the non-veterinary students were positive in rose bengal test.
Statistical analysis showed there was significant difference between veterinary with nonveterinary students (P=0.001) and the risk of Brucella infection in veterinary was higher than
non-veterinary students (OR=39.1, 95% CI: 1.9-539.2). There is no-significant correlation
between titer of anti-Brucella antibody with sex (P=0.357) and the grade of students
(P=0.268). Regarding the result of this study and the high risk of Brucella infection in
veterinary students, it is emphasized that these students should be careful when they are
exposed to the Brucella infected animals.
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