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چكيده
 از نواحي مختلف ايران 1378رود از اواسط سال شمار مييماري آربوويروسي بهكريمه كه يك ب-دهنده كنگو     تب خونريزي
هدف اين مطالعه در درجه اول مشخص كردن شيوع عفونت اين ويروس در دو شهرستان زاهدان و زابل، واقع . گزارش شده است

هاي اين بيماري در ايران محسوب نترين كانواين منطقه درحال حاضر يكي از مهم. در شمال استان سيستان و بلوچستان بود
.شودمي

از كل جامعه » ايگيري خوشهنمونه«  نفر كه با يك نوع روش 300     در اين مطالعه كه به روش مقطعي انجام شد، از 
متغيرهايي كه توسط . هاي مذكور انتخاب شدند، ضمن انجام مصاحبه و پركردن پرسشنامه، نمونه سرم تهيه شدشهرستان

هاي تحصيل، شغل، سابقه گزش كنه، ، تعداد سال) روستا-شهر(سن، جنس، محل زندگي : امه جمع آوري شدند عبارتند ازپرسشن
سپس ضمن برآورد شيوع موارد . سابقه تماس با احشام، سابقه ذبح احشام، داشتن محلي خاص براي نگهداري از احشام در منزل

عالوه از آزمون دقيق فيشر دست آمده نيز مورد بررسي قرار گرفت و بهشيوع بهسرم مثبت در جامعه مورد بررسي حدود اطمينان 
گيري  نفر با نمونه297گري قرار گرفتند،  نفري كه در اين مطالعه مورد پرسش300از . براي بررسي برخي صفات استفاده شد
كريمه-دهنده كنگوب خونريزيت ضد ويروس IgG براي ELISA نفر در آزمايش 7خون موافقت نمودند كه از اين عده 

)Crimean-Congo Hemorrhagic Fever - CCHF(توان شيوع موارد سرم مثبت در عبارت ديگر مي به. مثبت گزارش شدند
شيوعي كه محاسبه شده است در واقع شيوع موارد سرم . در نظر گرفت) CI%95 = 003/0-044/0 (024/0اين مطالعه را معادل 
داري شانس مثبت طور معنيمتغير سابقه نگهداري از احشام در منزل نيز به). سروپرواالنس(د بررسي است مثبت در جامعه مور

). = 018/0P(دهدشدن سرم را افزايش مي
دهد شيوع بيماري در جامعه تر بوده است، نشان مي     اين مطالعه كه در واقع يك مطالعه مقدماتي براي انجام يك مطالعه جامع

تر از آن چيزي است كه حدس زده شود، بسيار پايينهاي بحران اين بيماري در ايران محسوب ميحث كه يكي از كانونمورد ب
.شدمي

كريمه، ايران، سيستان و بلوچستان، مطالعه مقطعي- تب خونريزي دهنده كنگو:هاواژهكليد

98165-124دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، صندوق پستي دفتر پست،ميدان مشاهير، زاهدان: نويسنده اصلي∗
0541-2442179:            نمابر0541-2442179: تلفن

E-mail: izadish@zdmu.ac.ir
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مقدمه
كريمه-دهنده كنگوتب خونريزيدانيمهمانطور كه مي

)Crimean-Congo Hemorrhagic Fever - CCHF( بيماري
 و شده بودهشناختهها پيش در اين مرز و بوم است كه از سال

برخي از محققين مدعي هستند بيماري كه در نواحي شمال 
معروف است، همين بيماري » ميخحصبه قره«شرقي به عنوان 

ي تب در واقع اولين شواهد مستند از وجود نوعي بيمار. است
]. 1[گرددباز مي1345دهنده در ايران به سال خونريزي

دهنده هاي خونريزي     اولين مطالعه سرولوژيك در زمينه تب
در آن سال طي يك مطالعه .  انجام شد1348در ايران در سال 

گيري داوطلب  درصد ساكنان يك روستا كه براي نمونه10از 
نتايج . يش قرار گرفتبودند، نمونه خون تهيه شد و مورد آزما

].2[صورت يك دانشنامه انتشار يافتآن مطالعه نيز به
 ضدويروسبادي ميالدي در مورد آنتي1975     در سال 

CCHF با همكاري دانشگاه يالدر نواحي شمالي كشور
)Yale(با استفاده از روش رسوب دفيوژن در ژل آگار و 
)Agar Gel Diffusion Precipitation(عه مفصليمطال

 نمونه انساني كه 351 درصد از 13در اين مطالعه . انجام شد
ضمن آن كه ميزان . مورد بررسي قرار گرفتند، مثبت بودند

 درصد و در 38هاي دامي در بين گوسفندان مثبت شدن سرم
].3[ درصد گزارش شد18بين گاوها 

 ميالدي بر روي 1978اي ديگر كه در سال      در مطالعه
ي جدا شده از حيوانات اهلي در ناحيه شمال شرقي ايران هاكنه

هاي خون  از كنهCCHFانجام شد، براي اولين بار ويروس 
]. 4[ جدا گرديدAlveonasus lahorensisخورده 

 كشور موارد  در بسياري از نقاط به اين سو1378از سال 
 مشاهده و گزارش شده گيريصورت همه بهCCHFمتعددي از

ييد كرده استأهاي پاراكلينيك نيز آنها را ترسيكه بر
 نظير آذربايجاني همسايههادر برخي كشور]. 9 و 8، 7، 6، 5[
 از نيز] 15 و 14، 13، 12[ و پاكستان]11[، افغانستان]10[

عالوه ه ب. شده است و گزارش شناسايي، اين بيماريها قبلمدت
ليج فارس در هاي ناحيه خگزارشات متعددي نيز از شيخ نشين

. ]18 و 17، 16[اين مورد وجود دارد
شده براي مشخص كردن وضعيت      با توجه به مطالب ذكر
اي طراحي شد تااين بيماري را در بيماري در ايران مطالعه

استان سيستان و بلوچستان از جهات مختلف مورد بررسي قرار 
وط به تا كنون باالترين ميزان گزارش هاي تأييد شده مرب (دهد

مقاله پيش رو نتايج قسمت . ]9 و 7، 6، 5) [اين استان است
سرولوژيك اين مطالعه بوده و به برآورد شيوع اين بيماري در دو 
شهرستان شمالي استان سيستان و بلوچستان كه تقريباً نيمي 

. اند، پرداخته استاز جمعيت اين استان را در خود جاي داده
ن ناحيه هم مرز با افغانستان و ضمن آن كه بايد توجه داشت اي

پاكستان است و محل سكونت بسياري از مهاجرين افغان و 
همچنين محل عبور و مرور تجار و عشاير قانوني و غير قانوني 

نتايج اين مطالعه ابعاد اين بيماري . افغاني در دو سوي مرز است
.را در ناحيه مورد بحث از جهات مختلف روشن مي سازد

 كارمواد و روش
ساكنين      در اين مطالعه جمعيت تحت مطالعه 

هاي زاهدان و زابل در بخش شمالي استان سيستان و شهرستان
اي  نفر از جامعه مورد بحث پرسشنامه300 براي .بلوچستان بود

طي مصاحبه حضوري پر شد و از هر فرد يك نمونه سرم تهيه 
براي انتخاب افراد از يك نوع روش . گرديد
» احتمال متناسب با اندازه« اي تحت عنوان گيري خوشهنمونه

)Probability-proportional-to-size (PPS) cluster sampling (
و تنها معيار ورود به مطالعه، سكونت در ناحيه ] 19[استفاده شد

.مورد مطالعه بوده است
هاي سرم تهيه شده با رعايت مقررات  سپس تمامي نمونه

هاي صورت منجمد به آزمايشگاه آربوويروس بهزنجيره سرد،
انستيتو پاستور ايران انتقال يافته و در اين آزمايشگاه، كه 
آزمايشگاه رفرانس كشوري براي انجام اينگونه آزمايشات 

 اختصاصي براي ELISAشود، تحت آزمايش محسوب مي
.  قرار گرفتندCCHF ضد ويروس IgGتعيين وجود 

چه مورد و چه (وسط پرسشنامه از هر فرد      متغيرهايي كه ت
سن، جنس، محل : جمع آوري شد عبارت بودند از) شاهد

هاي تحصيل، شغل، سابقه ، تعداد سال)روستا/ شهر (زندگي 
گزش كنه، سابقه تماس با احشام، سابقه ذبح احشام، داشتن 
محلي خاص براي نگهداري احشام در منزل و نگهداري احشام 

.در منزل
ها به كمك نـرم     هاي جمع آوري شده توسط پرسشنامه     داده

هـا بـا    دادهتحليـل  و   وارد رايانه شد   MS-Access(2000)افزار
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استفاده از جداول آمار توصيفي و آزمون دقيق فيشر و با كمـك             
. انجام شدStata-6 و SPSS-9نرم افزارهاي 

هايافته
اري در جامعـه    در اين مطالعه براي تعيين سروپرواالنس بيم      

 برخـي  1 شـماره  جـدول . عمـل آمـد   هگري ب  نفر پرسش  300از  
300از ايـن    .دهد را نشان مي   اين افراد  دموگرافيك خصوصيات

گيري خون موافقت نمودند كه از اين عده         نفر با نمونه   297نفر،  
ــراي ELISA نفــر در آزمــايش اختصاصــي 7نيــز   ضــد IgG ب

بـه ذكـر اسـت كـه         الزم   . شـدند   گزارش  مثبت CCHFويروس  
 سال پس از ابتال به      5 اين نوع از ايمونوگلوبولين تا حداقل        چون

مانـد، از ايـن رو شـيوعي كـه بـرآورد            بيماري مثبـت بـاقي مـي      
 طي   مورد نظر  شود در واقع، سروپرواالنس بيماري در جامعه      مي

با در نظر گرفتن مطالب فوق و با توجه بـه           . هاي اخير است  سال
تـوان   مـي  ،از كل جامعه صورت گرفته اسـت      گيري  كه نمونه آن

 در   درصـد  4/2شيوع موارد سرم مثبت را در اين مطالعه معادل          
ها طي مـدتي حـدود      گردد اين نمونه  خاطرنشان مي . نظر گرفت 

 تا اواخـر فـروردين مـاه    1380ن ماه مسه ماه يعني از ابتداي به     
اگـر بخـواهيم حـدود اطمينـان        .آوري شده اسـت   ، جمع 1381
حاسبه شده را تعيين كنيم، بايـد ميـزان خطـاي معيـار          شيوع م 

)Standard error (    كـه  را محاسبه كنيم و بـا عنايـت بـه ايـن
اي اسـت، در    گيري خوشه گيري نوعي از روش نمونه    روش نمونه 

ــار بايــد   ــاثير طراحــي مطالعــه«محاســبه ايــن خطــاي معي »ت
)Design Effect - D. E. (19[را نيز در نظر بگيريم .[

  برخي مشخصات جمعيتي افراد تحت مطالعه در بررسي شيوع-1جدول شماره 
 كريمه در استان سيستان و بلوچستان–دهنده كنگو عفونت تب خونريزي

درصد فراواني
هاي سنيگروه

0/12 36  سال5 تا 1
0/14 42  سال10 تا 6
3/16 49  سال15 تا 11
7/23 71  سال25 تا 16
3/25 76  سال45ا  ت26
7/8 26  و بيشتر46

جنس

7/47 143 مرد
3/52 157 زن

مليت

3/75 226 ايراني
3/20 61 افغاني
4/4 13 نامشخص

هاي شغليگروه

7/4 14 چوپان، كشاورز، كارگر كشاورزي -1
3/0 1 قصاب، كارگر سالخي-2
3/0 1 پزشك، پرستار -3
0/22 66 رينسرباز، كارگر، ساي -4
3/70 211  سال15دار و كودكان زير زنان خانه -5
3/2 7 نامشخص -6

شهرستان محل سكونت

3/63 190 زاهدان
7/36 110 زابل
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.  بود42/1 محاسبه شده در اين مطالعه برابر D.Eمقدار 
نتايج محاسبه حدود اطمينان، براي شيوع برآورد شده موارد 

به  اطمينان  درصد95، با CCHF ضد IgGسرم مثبت از نظر 
، حد باالي 024/0: اي برآورد شدهشيوع نقطه: اين شرح است
.003/0:  و حد پايين برآورد شيوع044/0: برآورد شيوع
ترين خصوصيات افراد مهمضمن بيان 2 شمارهدر جدول
ه شده يافراد سرم منفي اراآنها با مقايسه نتايج سرم مثبت 

ترين شود، مهم ديده مي2 شماره در جدولهمانطور كه . است

توان در نظر گرفت، عامل خطري كه براي موارد سرم مثبت مي
 در سه .)P=018/0(سابقه نگهداري از احشام در منزل است 

مورد از هفت مورد سرم مثبت در هنگام مصاحبه در منزل 
شده و در سه مورد نيز محل مشخصي در احشام نگهداري مي

ضمن آن كه. نگهداري از احشام موجود بوده استمنزل براي 
 ماه گذشته 12هر هفت مورد سابقه نگهداري از احشام را طي 

شود همه اين موارد در محيط شهري و يادآور مي. اندا بودهدار
.يا در محيط شهري با فرهنگ روستايي ساكن هستند

CCHF ضد ويروس IgGوجود منفي از نظر مثبت و سرم مقايسه موارد سرم-2جدول شماره 

منفيسرم مثبتسرم
P*

درصد تعداد درصد تعداد
متغيرها

275/0 نگهداري از احشام در هنگام مصاحبه
9/73 209 1/57 4 منفي
1/26 74 9/42 3 مثبت

018/0 سابقه نگهداري از احشام در منزل
4/44 128 0/0 0 كنندميهيچگاه نگهداري ن
6/55 160 0/100 7 كنندالاقل گاهي نگهداري مي

172/0 مليت
1/79 219 1/57 4 ايراني
9/20 58 9/42 3 افغاني

452/0 جنس
6/47 138 1/57 4 مرد
4/52 152 9/42 3 زن

077/0 ميزان تحصيالت
0/69 200 0/100 7  سال و كمتر5
0/31 90 0/0 0  سال5بيش از 

687/0 **شغل
7/94 268 0/100 7 )3 و2، 1(خطرهاي كمگروه
3/5 15 0/0 0 )5 و 4(خطرهاي پرگروه

884/0 CCHFسابقه تماس با موارد مشكوك به

2/98 277 0/100 7 بدون سابقه تماس
8/1 5 0/0 0 داراي سابقه تماس

31/0 مكان نگهداري دام در منزل
0/72 201 1/57 4 ندارند
0/28 78 9/42 3 دارند

»آزمون دقيق فيشر«  بر مبناي *
1هاي شغلي بر اساس جدول شماره گروه **
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CCHF ضد ويروس IgGمنفي از نظر وجود مثبت و سرم مقايسه موارد سرم-2ادامه جدول شماره 

منفيسرم ثبتمسرم
P*

درصد تعداد درصد تعداد
متغيرها

201/0 سابقه ذبح دام
3/52 146 4/71 5 عدم سابقه
5/30 85 0/0 0 ذبح تنها گاهي در عيد قربان
1/16 45 6/28 2 كند و يا به انجام فرد هر از گاهي ذبح مي

كندآن كمك مي
488/0  گذشته ماه12سابقه تماس با احشام طي 

3/45 130 6/28 2 عدم وجود هرگونه تماس
1/32 92 6/28 2 تماس دايمي نيست
6/22 65 9/42 3 تماس دايمي وجود دارد

113/0 سن
1/42 122 1/57 4 تر سال و كم15گروه سني 
9/45 133 3/14 1  سال40 تا 16گروه سني 
1/12 35 6/28 2  سال40تر از گروه سني باال

030/0 محيط زندگي
4/54 153 9/42 3 محيط شهري
2/13 37 1/57 4 محيط شهري با فرهنگ روستايي
4/11 32 0/0 0 شدهمحيط روستايي بهسازي
0/21 59 0/0 0 محيط روستايي معمولي

» آزمون دقيق فيشر«  بر مبناي *

اند از اتباع  شده گزارش مثبتسه نفر از اين هفت نفر كه
25 و 13( مذكر ،افغانستان هستند كه از اين سه نفر دو نفر

 مشخص  كه البتههستند)  ساله12(نث ؤو يك نفر م) ساله
كه آيا ايشان در محل سكونت فعلي به بيماري دچار كردن اين

.اند و يا در افغانستان، كار آساني نيستشده
 كه سابقه باليني ابتال  را از بيماري مواردي3 شمارهجدول

 كريمه را ندارند ولي طبق -به تب خونريزي دهنده كنگو
اند، با  شده گزارشآمده سرم مثبتعمله بELISAآزمايشات 

دار سرم مثبتي كه طي دوره زماني  مورد از بيماران عالمت24
ها گزارش  به اداره بيماري1380 تا شهريور 1378مرداد 
اطالعات اخذ (كند هاي سني مقايسه ميز نظر گروهاند اشده

همانطور كه ). هاشده از واحد زئونوز مركز مديريت بيماري
اي شدهييدأدار هيچ مورد تشود در بين موارد عالمته ميظمالح

. تر گزارش نشده است سال و جوان10در گروه سني 

 مورد24اند با مثبت گزارش شدهاضر سرمعالمت كه در مطالعه ح مقايسه موارد بي-3جدول شماره 
اندها گزارش شده به اداره بيماري1380 تا شهريور 1378دار كه طي مرداد عالمت

عالمتموارد بي دارموارد عالمت گروه سني
P*

درصد تعداد درصد تعداد
040/0 6/28 2 0 0 ترن سال و جوا10

6/28 2 2/29 7  سال20 تا 11
9/42 3 8/70 17  سال20تر از بزرگ

»آزمون دقيق فيشر«  بر مبناي *
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گيريبحث و نتيجه
اند، هيچكدام از افرادي كه در اين مطالعه سرم مثبت شده

. اند يا بيماري باليني مشابهي را نداشتهCCHFسابقه ابتال به 
 نيز عالوه سابقه چنين بيماري در آشنايان و نزديكان اين افرادهب

توان گفت اين افراد معرف بخشي از منفي بوده است و مي
.اندجامعه هستند كه به عفونت بدون عالمت مبتال شده

مقايسه نتايج حاصل از اين مطالعه با مطالعات مشابهي كه 
در يك ناحيه آندميك در كشور سنگال انجام شده است نشان 

يلي از آنچه كه دهد كه در حال حاضر شيوع برآورد شده، خمي
تر شود، پايينرود و برآورد ميدر نقاط آندميك دنيا انتظار مي

در سنگال از مجموع » چپمن و همكارانش«در مطالعه . است
 ايشان سرم مثبت  درصد1/13گيري شده  فرد نمونه283
). نثؤ افراد م درصد2/13 افراد مذكر و  درصد8/12(اند شده

مطالعه ايشان تنها افراد باالي سن گردد، در البته خاطرنشان مي
هاي طبق بررسي]. 20[ سال مورد بررسي قرار گرفته بودند5

تر در شرايط اپيدمي انتظار وجود سروپرواالنسي در قديمي
چپمن و «، اما مطالعه ]21[ را داريم درصد10حدود 

كه در يك ناحيه آندميك انجام شده بود و مطالعه » همكارانش
آن را در شرايط اپيدميك در نظر گرفت توان حاضر كه مي

 سال در جريان بوده 2اپيدمي كه تا زمان انجام مطالعه الاقل (
.كنندييد نميأ، اين برآوردها را ت)است

اند، چهار نفر مذكر  از هفت نفري كه مثبت شدهمجموع،در 
 يك نفر زن مذكور،نث هستند كه از سه فرد ؤو سه نفر م

و )  سال6 و 12سنين (دختر بچه هستند نفر2دار و خانه
همگي سابقه نگهداري از احشام در منزل را دارند و تماس دو 

اين .  با احشام تقريباً روزمره ذكر شده است نيزنفر از ايشان
 چرا كه روش انتقال بيماري به زنان ،مطلب بسيار مهم است

دارد،  به شغل ارتباط ن آنهادار و دختران كه غالباً بيماريخانه
كيد أنتايج حاصله بر اين نكته ت. ديگر نبايد مبهم تلقي شود

توانند جايي كه ميهاي زندگي از آندارند كه رفتارها و روش
افراد را در معرض تماس با عوامل خطر شناخته شده بيماري 

.شوندقرار دهند، به نوعي عامل خطر محسوب مي
ه عشاير شمال  روي جامع1991 سال اي كه دردر مطالعه

سنگال انجام شد، گزش كنه، خوابيدن خارج از چادرها، تماس 
با حيوانات بيمار، انجام اموري مثل خالكوبي و قرباني كردن 

ضمن . ترين عوامل خطر مرتبط با بيماري بودندحيوانات از مهم
 شانس سروپازيتيو شدن با افزايش سن مذكور در مطالعه كهآن

-رمطالعه ديگري كه به روش موردد]. 20[يافتافزايش مي
 در جامعه روستايي آفريقاي جنوبي در 1992 سالشاهدي در

مورد عوامل خطر مرتبط با اين بيماري انجام شد، گزش كنه يا 
تماس با كنه، تماس با موارد قبلي بيماري، افزايش سن، تماس 

ترين عوامل  شكار و تماس با الشه شكار از مهم،با حيوانات اهلي
در اين . اندر مرتبط با ابتال به اين بيماري برشمرده شدهخط

مطالعه نيز شانس سروپازيتيو شدن با افزايش سن افزايش 
.]14[يافتمي

اند،  نفر از اين هفت نفر كه سرم مثبت شده4از نظر سني 
 و 12، 6، 3سنين (تر هستند،  سال و جوان13بچه هاي سن 

 شغلي سازعوامل خطر وجود رسد كهو به نظر نمي)  سال13
ترين عامل خطري كه براي  مطرح باشد و در واقع مهم آنهابراي

از . ماند، تماس با احشام در محيط زندگي استايشان باقي مي
تماس )  ساله13 و 12(اين نظر نيز براي دونفر از اين بچه ها 
تماس تصادفي و )  ساله3(روزمره با احشام منفي، براي يك نفر 

مي ذكر شده يتماس دا)  ساله6(م و براي يك نفر نيز يداغير
مكاني براي )  ساله3(ها تنها در منزل يكي از اين بچه. است

نگهداري «اما در مورد . نگهداري از احشام وجود داشته است
ها همگي اين بچه»  ماه گذشته در منزل12موقت احشام طي 

 داراي سابقه ،)اندو در واقع همگي كساني كه سرم مثبت شده(
 نيز مشاهده 2 شمارههمانطور كه در جدول. مثبت هستند

شود، در آزمون دقيق فيشر رابطه بين سرم مثبت بودن و مي
سابقه نگهداري از احشام در منزل از معدود روابطي است كه 

اين موضوع برخي نكات را ).P=018/0(دار شده است معني
ي موقت از احشام نيز كه حتي نگهدار اول اين:سازدمطرح مي

عنوان يك عامل خطر مهم در انتقال بيماري نقش هتواند بمي
. داشته باشد و الزم است از اين نظر به جامعه آگاهي داده شود

ها با كه الاقل هر از گاه خانواده(اي كه در چنين جامعهدوم آن
هاي سني جامعه بايد تمامي گروه) كننداحشام تماس پيدا مي

. خطر محسوب شونددر معرض
اگر گروه موارد سرم مثبتي كه در اين مطالعه      همچنين 
عنوان نماينده موارد بدون عالمت عفونت هاند را بمشخص شده

CCHF جامعه، با گروهي از بيماران كه با تابلو باليني متعارف 
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 به اداره 1380 سالكريمه، تا پايان-تب خونريزي دهنده كنگو
اند و بيماري ايشان از طريق انجام آزمون  شدهها معرفيبيماري

ELISAييد شده است، از نظر سني مقايسه أ اختصاصي ت
ترين فرد، دار جوانكنيم، خواهيم ديد كه در گروه موارد عالمت

17ترين فرد گزارش شده  سال سن دارد و بعد از وي جوان12
هاي سني اين  حاصل مقايسه گروه3 شمارهجدول. ساله است
 از واحد زئونوز مركز مديريت مذكوراطالعات  كه افراد است

شود، درآزمون همانطور كه ديده مي.  اخذ شده استهابيماري
البته براي . دار استها معنيدقيق فيشر اختالف اين گروه

كه سير باليني بيماري در گيري در مورد احتمال ايننتيجه
ت در ايشان بيشتر از عالمتر و تعداد موارد بيخيمها خوشبچه

بالغين باشد، شايد كمي زود به نظر برسد و نياز به مطالعات 
تري داشته باشد، با اين حال جاي ترديد نيست كه بايد گسترده

.چنين موردي را در نظر گرفت
 در مطالعه انجام شده در سنگال از گروه      الزم به ذكر است

19 تا 5 گروه سني  در وگيري نشده بود سال نمونه5سني زير 
 سرم مثبت CCHF ضد IgG موارد براي  درصد9/6سال نيز 

 در مطالعه مذكور شانس سرم مثبت شدن با  همچنين.اندبوده
6/14 سال 39-20گروه سني (يافت افزايش سن افزايش مي

 و گروه سني  درصد4/20 سال 59-40، گروه سني درصد
يگري كه در در مطالعه د]. 20) [ درصد6/31 سال 60-79

زمينه يك اپيدمي محلي در يك جامعه روستايي در آفريقاي 
 سال 19 نفر كه بين سنين صفر تا 221جنوبي انجام شد، از 

 سرم مثبت تحت عنوانگيري شده بودند، هيچ موردينمونه
].22[ نشدگزارش

 اين  اشاره شد به آنپيشتر نيز     نكته قابل ذكر ديگر كه 
اند از اتباع  نفري كه سرم مثبت شده7 سه نفر از است كه

كه اين سه نفر در ايران به اين بيماري  اينهستند وافغانستان 
. اند يا در افغانستان به سادگي قابل تشخيص نيستمبتال شده

در حال حاضر مطالعه ديگري با حمايت نكته پاياني نيز اين كه 
ه اي مديترانسازمان منطقه(مالي سازمان جهاني بهداشت 

در دست اجرا است كه اميدواريم ميزان بروز تجمعي ) شرقي
.بيماري را نيز در منطقه مورد بحث مشخص نمايد

تشكر و قدرداني
وسيله از كليه اساتيد، مسئولين دواير مختلف و اين     به 

همكاران محترمي كه در امر تهيه و آماده سازي مراحل مختلف 
اند صميمانه تشكر و ودهاين مقاله به شرح زير مساعدت نم

قدرداني نموده، توفيق هرچه بيشتر ايشان را در پيشبرد هرچه 
ويژه در زمينه علوم پزشكي و بهداشتي از بيشتر علم و دانش به
. خداوند منان خواهانيم

 رياست محترم مركز مديريت ، دكتر محمد مهدي گويايان   آقا
شيرزادي و ساير  دكتر محمدرضا ، دكتر محمد زينلي،هابيماري

 خانم ،هاهمكاران ايشان در واحد زئونوز مركز مديريت بيماري
احمدي و ساير  آقاي دكتر رامين مير،دكتر وحيده مظاهري

هاي انستيتو پاستور همكاران ايشان در آزمايشگاه آربوويروس
آبادي فراهاني استاد  آقاي دكتر محمود محمودي مجد،ايران

،اشت دانشگاه علوم پزشكي تهرانمحترم آمار دانشكده بهد
آقاي مهندس عليرضا انصاري مقدم عضو هيأت علمي دانشكده 

 معاون بهداشتي ،جهانتيغ...  آقاي دكتر عزيرا،بهداشت زاهدان
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و رييس مركز بهداشت استان 
سيستان و بلوچستان و همكارانشان، آقايان دكتر محمد 

،هاي استانحترم واحد مبارزه با بيماري مسئول م،نصردادرس
زهي و ساير كارشناسان مركز بهداشت مهندس عبدالغفار حسن

 دكتر سيدمهدي يان آقا واستان سيستان و بلوچستان
 دكتر غالمرضا ،طباطبايي مسئول محترم مركز بهداشت زاهدان

 حاج گل محمد ،باقري مسئول محترم مركز بهداشت زابل
 دكتر محمد علي دنكوب  ورضا اكبري مهندس حميد،ريگي

 ساير همكاران  نيزكارشناسان مراكز بهداشت زاهدان و زابل و
. محترمشان
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