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  فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري وابسته به انجمن متخصصين بيماري هاي عفوني و گرمسيري
  1__________________________________________________________ 1388 زمستان،  5 تا 1 ، صفحات 47 ، شماره دهمچهارسال 

    
  

  1377-86.  ساله بيماري هاري در استانهاي شمال كشور10اپيدميولوژي 
 
 

   ،6، ويدا فالحيان 5، پيوند بيگلري5نادر حويزي،  5 ، ناصر اسالمي4 ، بهزاد اسفندياري3، فيروزه فرح تاج3، عليرضا جناني 2* ، سوسن سيماني1احمد فياض
 5مينا ثابت قدم 

  
1- DVMرئيس بخش تحقيقات و مركز رفرانس هاري ،WHOانستيتو پاستور ايران  
2- PhDت و مركز رفرانس هاري ، معاون  بخش تحقيقاWHO انستيتو پاستور ايران  
3- DVM   وMLDمحقق بخش تحقيقات و مركز رفرانس هاري،  WHOانستيتو پاستور ايران   
4- DVMسرپرست بخش تشخيص هاري پژوهشكده آمل ،  
5- BSو  MScكارشناس بخش تحقيقات و مركز رفرانس هاري ،  WHOانستيتو پاستور ايران   
6- MScسيونواكسينا  ، محقق بخش  
  
  

،  1316943551 كد پستي  -69 پالك - خيابان پاستور- انستيتو پاستور ايران- WHO  بخش تحقيقات و مركز رفرانس هاري -تهران :نشاني براي مكاتبه
   simani@pasteur.ac.ir، 66480777 ، نمابر  66403496: تلفن

  مهر هشتاد و هشت:                            پذيرش براي چاپمرداد هشتاد و هشت                              : دريافت مقاله
 
  

  چكيده 
موارد هاري در استان هاي شمال كشور نشان ميدهد، بـه علـت    بررسي. بيماري هاري در اكثر مناطق ايران وجود دارد :سابقه و هدف

.  در اين استان ها بيشتر از نقاط ديگر مي باشـد           وضعيت جغرافيايي وامكان حيات و زيست براي حيوانات گوناگون، شيوع بيماري هاري           
اين مطالعه به منظور تعيين ميزان شيوع هاري، موارد حيوان گزيدگي، نوع حيوان گزنده و ارزيابي نتايج كنترل هـاري در اسـتان هـاي              

  . شمال كشور صورت گرفته است
  

 ضد هاري و نوع حيوان گزنده در استان هـاي شـمال كـشور، و                جمع آوري آمار ده ساله تلفات از هاري ، تعداد موارد درمان           : روش كار 
  .   انجام شده استExcelآناليز آنها به كمك كامپيوتر و نرم افزار 

 
بيـشترين  . مورد بررسي قرار گرفت) 1377-86( مورد بيماري هاري در استان هاي شمال كشور در طي ده سال              1059تعداد  : يافته ها 

تعداد كل درمـان شـدگان در اسـتان         . و، سگ و در حيات وحش روباه، شغال و گرگ مشاهده گرديده است            موارد مثبت به ترتيب در گا     
  .  نفر در اثر ابتال به بيماري هاري فوت كردند8 نفر بوده و تعداد 235767هاي شمالي كشور 

  
بيشترين موارد وقوع هاري در . شار دارداين مطالعه نشان داد كه بيماري هاري بعلت شرائط اقليمي استان هاي شمال انت             : نتيجه گيري 

باالترين موارد بيماري هاري در گاو ها رخ داده است، بيشترين موارد گاز گرفتگي توسط سگ ها و در حيـات       . استان گلستان بوده است   
بيمـاري، از بـين   جهت مبارزه با بيماري، اقدامات فعال سازي سيـستم مراقبـت از   . وحش توسط روباه ، شغال و گرگ بوجود آمده است       

  .بردن حيوانات ولگرد، ايمن سازي حيوانات صاحب دار، باال بردن سطح آگاهي مردم در مورد بيماري، توصيه مي گردد
 

 هاري ، اپيدميولوژي هاري، استان هاي شمال ايران : واژگان كليدي 
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    47دهم ، شماره چهارفصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري ، سال 
  2___________________________________________________________________________________ دميولوژي هارياپي
 

  مقدمه
بيماري هاري يكي از زئونوزهاي ويروسي بسيار خطرناك مي باشد و همه 

عامل بيماري هاري . پستانداران مي توانند به اين بيماري مبتال گردند
، خانواده  Mononegaviralesه در رده ويروسي است عصب دوست ك

Rhabdoviridaeجنس ،Lyssaviruses1( قرار دارد .( 
بيماري هاري معموال به دنبال گاز گرفتن از طريق بزاق حيوان هار  انتقال

صورت مي گيرد ولي ممكن است از طرق ديگري مثل ليسيدن مخاط 
 خراش، توسط حيوان هار، پنجه كشيدن توسط حيوان مبتال به هاري،

نيز  انتقال ) به خصوص پيوند قرنيه ( استنشاق هواي آلوده ، پيوند اعضاء
به دنبال انتقال ويروس فرد آلوده بايد بالفاصله اقدام . آلودگي صورت بگيرد

اگر به علت عدم آگاهي از عواقب بيماري و يا بي . به درمان ضد هاري نمايد
 بيماري هاري صورت نگيرد توجهي، هيچ اقدامي جهت پيشگيري از ابتال به

جهت . ، پس از سپري شدن دوره كمون عالئم بيماري ظاهر خواهد گشت
نجات و بهبودي فرد مبتال به هاري هيچ درماني وجود ندارد و اين فرد صد 

  ). 2(در صد محكوم به مرگ خواهد بود 
به دنبال آلودگي با ويروس هاري مهمترين اقدامات اجرائي جهت پيشگيري 

تال به بيماري شامل، شستشوي فوري و دقيق محل جراحت با آب و از اب
صابون و مراجعه فوري به يك مركز درمان ضد هاري جهت انجام 

ضمن اينكه بايد توجه داشت كه . سروواكسيناسيون ضد هاري ميباشد
بيماري هاري از زمان )1(جراحت ناشي از حيوان گزيدگي نبايد بخيه گردد

قاط دنيا انتشار داشته و هنوز هم يكي از معضالت هاي باستان در اكثر ن
حداقل مرگ و مير ناشي از اين بيماري . بهداشتي در جهان بشمار مي آيد

 مورد در سال در دنيا 000/70 مورد و حداكثر مرگ و مير ، تا 000/40
باالترين ميزان مرگ و مير مربوط به كشورهاي در ). 3(گزارش شده است

 مورد و در آفريقا 000/31طوريكه در آسيا حدود حال توسعه مي باشد ب
 ).  4( مورد در سال گزارش گرديده است000/24حدود 

 ميليون نفر بدنبال 10طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت ساالنه حدود 
از  % 5/96آلودگي با ويروس هاري تحت درمان ضد هاري قرار مي گيرند، 

ي از آن  در كشورهاي در درمان هاي ضد هاري و خسارات اقتصادي ناش
 ميليون دالر هزينه را در بر مي 560حال توسعه بوجود مي آيد كه حدود 

بيماري هاري از نظر اپيدميولوژيك به دو فرم هاري اهلي و ).  5و4(گيرد
اين بيماري در اكثر كشورهاي آسيايي، افريقا و . وحشي ديده مي شود

. اي جنوبي شيوع داردقسمت كوچكي از امريكاي شمالي و شمال امريك
بيماري هاري دركشور ايران در اكثر استان ها و شهرستان ها به دو فرم 
اهلي و وحشي شايع است، طبق آخرين آمار تهيه شده در انستيتو پاستور 

 نفر در سراسر كشور به دنبال 131413 ميالدي تعداد 2008ايران در سال
رمان ضد هاري قرار گاز گرفتگي توسط حيوانات مشكوك به هاري تحت د

 ).6(از جراحات مذكور  توسط سگ ها بوجود آمده است % 2/85گرفته كه 
اين مطالعه به منظور، بررسي ميزان شيوع، بررسي موارد حيوان گزيدگي و 
نوع حيوان گزنده، ارزيابي نتايج كنترل هاري در استان هاي شمال كشور 

  .  صورت گرفته است
 
 
 
 
  

  روش كار
مسي كليه نمونه هاي مشكوك به هاري از شهرستان ها و            ش 1373از سال   

روستاهاي مختلف استان هاي شمالي كشور جهت بررسي بيماري هاري به           
 افتتـاح و تحـت    1373در سـال    (مركز تشخيص هاري در پژوهشكده آمـل        

نظر بخش تحقيقات و مركز رفرانس هاري انـستيتو پاسـتور ايـران فعاليـت               
رسال نمونه ها بصورت سـر كامـل حيـوان و يـا        ا. ارسال گرديده است  ) دارد

. ارسال مغز توسط كيت مخصوص نمونه برداري هـاري صـورت مـي گيـرد              
اطالعات مربوط به نتايج نمونه هاي مشكوك به هاري، همه سـاله از مركـز               
تشخيص هاري در پژوهشكده آمل به بخش تحقيقات و مركز رفرانس هاري 

WHO گردد انستيتو پاستور ايران ارسال مي.  
 اطالعات مربوط به مجروحين حيوان گزيده، در استان هاي شمالي كـشور            
همه ساله، با استفاده از پرسشنامه اي شامل تعداد افراد گزيـده شـده، نـوع        
درمان، نوع حيوان گزنده، تعداد تلفات از هاري، توسط بخـش تحقيقـات و              

ور،  از مراكز بهداشت استان هاي شـمالي كـش         WHOمركز رفرانس هاري    
گلستان، مازندران، گيالن، اردبيل وسمنان، دريافت، و با آمار ساير استان ها   
جمع بندي و به سازمان هاي ذيربط و سازمان جهاني بهداشت ارسال مـي              

در اين بررسي اطالعات جمع آوري شده در مورد وضعيت بيمـاري            . . گردد
 افـزار   هاري در استان هاي شمالي كشور توسط كامپيوتر و بـه كمـك نـرم              

Excel7( تجزيه و تحليل گرديد .(  
  

  يافته ها
 مورد نمونه مشكوك به هاري آزمايش  1468در طي ده سال بررسي، تعداد       

. حاصل گشت )  مورد منفي  409( مورد مثبت    1059شد، كه از ميان آن ها       
 نفر بود كه    235767تعداد كل درمان شدگان در استان هاي شمالي كشور          

تعـداد مـوارد    . فتگي توسط سگ ها بوجود آمده بـود       بيشترين موارد گاز گر   
نتايج به تفكيك هر استان به شرح زيـر مـي           .  نفر بوده است   8هاري انساني   

  ).1نمودار ( باشد
در بررسي نتايج آزمايشات نمونـه هـاي مـشكوك بـه             : استان گلستان  -1

  705هاري در استان گلستان مشخص گرديد كـه در طـي ده سـال تعـداد                
ك به هاري از استان گلستان بـه صـورت كيـت يـا سـر كامـل               نمونه مشكو 

حيوان، جهت تشخيص به مركز تشخيص هاري در پژوهشكده آمل ارسـال            
مـورد از نظـر     ) 2نمـودار   ) ( درصـد  7/81 (576از اين تعـداد     . گرديده است 

منفي تـشخيص داده شـده      )  درصد 3/18(  مورد   129هاري مثبت و تعداد     
  در فاصله ده سال نشان مي دهد، موارد هاري آمار موارد مثبت هاري. است

نمـودار  ( سير نزولـي     1382تا  1377در استان گلستان در فاصله سال هاي        
 ادامه  1386مجددا افزايش يافته، و اين افزايش تا سال         1383و از سال      ) 1

در ميـان حيوانـات اهلـي        ) ميزبـان هـا   ( از نظـر نـوع حيـوان        . يافته اسـت  
،  و   )درصـد 5/10(و سپس سگ    )  درصد 1/78(ر گاو بيشترين موارد مثبت د   

  .در حيات وحش شغال بيشترين فراواني را داشته است
بررسي در مورد تعداد افرادي كـه پـس از گـاز گرفتگـي توسـط حيوانـات                  
مشكوك به هاري تحت درمان ضد هاري قرار گرفته اند نشان مي دهد كـه               

 نفر تحت درمان    89419درطي دهه اخير در استان گلستان مجموعا تعداد         
در استان گلستان تعداد مـوارد درمـان        ). 3نمودار  (ضد هاري قرار گرفته اند    

 5555 (1377نـسبت بـه سـال       )  مورد 10290 (1386ضد هاري، در سال     
  .تقريبا دو برابر گرديده است) مورد
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    47دهم ، شماره چهارفصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري ، سال 
  3_________________________________________________________________________________ راناحمد فياض و همكا

  
آمار موجود درمورد انواع حيوانات گزنده، در استان گلستان نشان ميدهـد ،             
بيشترين موارد گاز گرفتگي در بين حيوانات اهلي توسط سـگها، و در بـين               

  .سپس گرگ بوجود آمده استحيوانات وحشي به ترتيب توسط شغال و 
 نمونه مغز حيوانات مشكوك به هـاري از         361تعداد  : استان مازندران    -2

، در فاصـله ده سـال ،  بـه           )كيت يا سر كامل حيـوان     ( كل استان مازندران    
 در  2/60(  مـورد مثبـت       217. مركز تشخيص هاري در آمل ارسال گرديـد       

. تـشخيص داده شـد    )  8/39(   نمونه منفي     144و  ) 2نمودار شماره   ) (صد
روند وضعيت هاري در نمونه هاي آزمايش شده سـير نزولـي را نـشان مـي                 

 محـسوس تـر مـي       1384-1386اين روند در سال هـاي       )  1نمودار  .(دهد
و )  در صـد   8/49( از نظر نوع حيوان در ميـان حيوانـات اهلـي، گـاو              . باشد

يشترين ب)  در صد8/1(و در حيات وحش شغال )  در صد4/36(سپس سگ 
 .فراواني را داشته است

بررسي ده ساله، در مورد تعـداد افـرادي كـه بـه دنبـال جراحـت ناشـي از                    
حيوانات مشكوك به هاري تحت درمان ضد هاري قرار گرفته اند نشان مي             

 نفر تحت درمان ضد هـاري قـرار گرفتـه انـد             45903دهد ، مجموعا تعداد     
 روند صـعودي را نـشان       1386  تا سال  1377اين تعداد از سال     ). 3نمودار  (

بيشترين موارد حيوان گزيـدگي در ميـان حيوانـات اهلـي، توسـط              . ميدهد
  .سگها ودر ميان حيات وحش، توسط شغال بوجود آمده است

 مورد هاري انـساني بـه شـرح زيـر           3در استان مازندران ، در طي ده سال،         
  :مشاهده گرديده است

ر، اسـتان مازنـدران از ناحيـه         ساله از بهـشه    50، مردي   1377 در سال    - 1
صورت توسط سگي ولگرد مجروح گرديد و بدون هيچ گونه درماني بر عليه             

  .  روز بعد با عالئم بيماري فوت كرد45هاري 
 اسـتان مازنـدران توسـط    ، ساله اي از ساري5بچه   پسر1381 در سال -2

سگي از ناحيه صورت خراش برداشت و بدون هيچگونـه درمـاني بـر عليـه                
  . روز بعد با عالئم بيماري هاري فوت كرد50ري ها
 ساله اي از كالردشت، استان مازندران در ناحيه 12 پسر  1384 در سال    -3

دست توسط يك سگ خراش برداشت و بدون هيچ درماني بر عليـه هـاري               
  .  روز بعد با عالئم بيماري فوت كرد15
در اسـتان    نمونه مغز مشكوك به هـاري        200از مجموع   :استان گيالن -3

)  در صـد 5/35( مـورد  71مثبت و )  در صد  5/64( مورد   129گيالن ، تعداد  
بررسي در مـورد وضـعيت هـاري در ايـن اسـتان نـشان               . منفي بوده است    

  1380 تـا سـال   1377ميدهد، موارد مثبت هاري در استان گيالن از سـال   
  سير نزولـي داشـته، و مجـددا تـا    1383سير صعودي، و از آن سال تا سال       

از نظـر نـوع حيـوان، در        ).  1نمودار( افزايش مشاهده شده است    1386سال  
)  در صد    17/13( و پس از آن سگ    )  در صد  9/82( ميان حيوانات اهلي گاو   

بيشترين فراواني را داشته است و در ميان حيوانات حيات وحش فقط يـك              
  .مورد روباه در فاصله ده سال در استان گيالن مشاهده گرديده است

سي ده ساله در مورد تعـداد افراديكـه بـدنبال جراحـت هـاي ناشـي از                   برر
حيوانات مشكوك به هاري تحت درمان ضد هاري قرار گرفته انـد افـزايش               

بيشترين موارد گاز گرفتگي توسط سگها، و در حيات وحش . نشان مي دهد 
در اسـتان گـيالن، در طـي         .توسط شغال و سپس روباه صورت گرفته است       

سي دو نفر در اثر ابتال به بيماري هاري بـه شـرح زيـر  فـوت                  دهه مورد برر  
  .كردند

 ساله  از استان گـيالن توسـط سـگي از ناحيـه              63 زني   1377 در سال    -1
 روز پس از    9 و بدون هيچ درماني برعليه هاري        دست راست مجروح گرديد   

  . ظهور عالئم بيماري فوت كرد
 ساله اي از صومعه سرا،  توسط سگي از نـواحي  12 پسر 1377سال   در   -2

 روز پـس از     3پا وكتف مجروح گرديد و بدون هيچ درماني بر عليـه هـاري              
  . ظهور عالئم بيماري فوت كرد

 نمونـه مـشكوك بـه       132در استان اردبيل از مجمـوع       : استان اردبيل  -4
ــداد                         ــال ، تعــــــــــ ــي ده ســــــــــ ــاري در طــــــــــ هــــــــــ

تـشخيص  )  در صـد  8/31(  مورد منفي  42و)  در صد  2/68( مورد مثبت    90
بررسي در سال هاي مختلف نشان ميدهد كه موارد مثبـت           . داده شده است  
از .  افزايش شديدي داشته است    1377 نسبت به سال     1386هاري در سال    

( بيـشترين فراوانـي هـاري در گـاو        نظر نوع حيوان، در ميان حيوانات اهلي        
بـوده و در ميـان حيـات        )  در صـد   7/17( و پس از آن سـگ     )  در صد  7/57

بررسـي ده   . وحش گرگ بيشترين فراواني را در استان اردبيل داشته اسـت          
ساله در مورد تعداد افرادي كه به دنبال گازگرفتگي تحت درمان ضد هاري             

 مورد 6121،  1386در سال   .(هدقرار گرفته اند، روند صعودي را نشان مي د        
بيشترين موارد گاز گرفتگي در اين اسـتان        ).  مورد 5014،  1377و در سال    

  . توسط سگ ها و در حيات وحش توسط گرگ  بوجود آمده است
 در اثـر ابـتال بـه        1378در طي ده سال در استان اردبيل يك نفر در سـال             

شهرسـتان مـشكين    از اي  ساله9فرد مذكور پسر . بيماري هاري فوت كرد
 مجـروح گرديـد و      24/1/78شهر بود كه توسط سگ از ناحيه سر در تاريخ           

 ).  روز دوره كمون26با (  در اثر بيماري هاري فوت كرد 19/2/78در تاريخ 
 مورد نمونه مشكوك به     63در استان سمنان از مجموع      : استان سمنان  -5

 در مورد روند    بررسي.  مورد مثبت تشخيص داده شده است      41هاري تعداد   
 روند صـعودي را  1386 تا سال    1377پيشرفت هاري در اين استان از سال        

نمودار ( اين افزايش بسيار شديد بوده است      1379نشان مي دهد و در سال         
از نظر نوع حيوان در استان سمنان در ميان حيوانات اهلـي، بيـشترين               ).1

ال بوده اسـت در  فراواني هاري در گاو و سگ و درميان حيات وحش،در شغ          
مقايسه با ساير استان هاي شمالي كشور روباه و گرگ نيز در استان سمنان             

بررسي در مورد تعداد افرادي كه پـس از گـاز        . بيشتر مشاهده گرديده است   
گرفتگي تحت درمان ضد هاري قرار گرفته اند نشان مـي دهـد، در فاصـله                

 مـورد  1136. (اسـت سال هاي مورد مطالعه اين تعداد روند صعودي داشته      
در ايـن اسـتان نيـز بيـشترين         ) 1377 مورد در سـال      687،  1386در سال   

موارد گزيدگي توسط سگ بوجود آمده اسـت و در حيـات وحـش گـرگ ،                 
  .روباه و شغال در گازگرفتگي ها نقش داشته اند

 دو نفـر در اثـر ابـتال بـه           1379در طي ده سال، در استان سمنان،در سـال        
  : ردند به شرح زير بيماري هاري فوت ك

 توســط ســگي از ناحيــه 25/6/79 ســاله از دامغــان، در تــاريخ 12 پــسر .1
پيشاني گاز گرفته شد، هيچ اقدامي جهت درمان ضد هاري صورت نگرفتـه             

  . در اثر ابتال به بيماري هاري فوت كرد11/8/79و اين فرد در تاريخ 
 25/6/79 تاريخ   در.  ساله از شاهرود توسط گرگ گاز گرفته شد        12دختر  .2

  .در اثر بيماري هاري فوت كرد
در استان سمنان نيز هماننـد سـاير اسـتان هـاي شـمال كـشور در ميـان                    
حيوانات اهلي بيشترين موارد گازگرفتگي توسط سگ بوجود آمده، و شغال           

ضمن اينكه گرگ و روبـاه نيـز        . از عمده ناقلين حيوانات حيات وحش است      
  .ري نقش دارنددر اين استان در انتقال بيما
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  بحث

استان هاي شمالي در حاشيه درياي خزر با آب و هواي مرطوب، پوشيده از              
ايـن شـرايط امكـان حيـات و      ،)9 ،8( ا و مراتع فراوان مي باشـند جنگل ه

تراكم جمعيت هاي حيـواني     . زيست بسياري از حيوانات را فراهم مي نمايد       
در هر منطقه احتمال بروز بيماري هاي مختلف از جمله هاري را نيز در بـر             

در بررسي در مورد وضعيت بيمـاري هـاري در اسـتان هـاي شـمالي                . دارد
  .الب زير قابل ذكر استكشور مط

بررسي در مورد آمار و ارقام مربوط به موارد مثبـت هـاري در اسـتان هـاي       
شمال كشور نشان مي دهد كه در اين مناطق همواره بيماري وجود داشـته         

 نمونه هاي مثبت در سـطح كـشور   4/1و دارد، بطوري كه طبق آمار بيش از  
 مـورد   1059. ( تفقط به استان هاي شمال كـشور اختـصاص داشـته اسـ            

در بـين اسـتانهاي     ).  در سـطح كـشور     3962مثبت در استان هاي شمالي،      
همچنــين )  مــورد576( مــورد مطالعــه، بيــشترين مــوارد هــاري حيــواني 

در استان )  در طي ده سال  مورد89419(بيشترين موارد درمان ضد هاري 
 هـاري   در اين فاصله تعداد موارد درمان ضد      . گلستان مشاهده گرديده است   

در اين استان همه ساله افزايش داشته است و علي رغـم بـاال بـودن مـوارد             
هاري حيواني در استان گلـستان، خوشـبختانه هـيچ مـورد هـاري انـساني                
مشاهده نگرديده است كه اين خود نشان دهنده بـاال بـودن سـطح آگـاهي                
مردم ، و همچنين فعال بودن سيستم اطالع رسـاني و مراقبـت از بيمـاري                

اما آمار موارد هاري در استان مازنـدران،        . اري در استان گلستان مي باشد     ه
 برابر كمتر از استان گلستان مي باشد، ولي در ايـن فاصـله سـه مـورد                  5/2

هاري انساني در استان مازندران مـشاهده گرديـد كـه ايـن مـسئله ضـعف                 
سه با  سيستم مراقبت از هاري و اطالع رساني را در استان مازندران در مقاي            

 1379همان طور كه قبال ذكر گرديد در سال         . استان گلستان نشان ميدهد   
در استان سمنان موارد مثبت هاري حيواني بعلل نامشخصي افـزايش پيـدا             

در همين سال در استان سمنان دو نفر در اثر ابتال بـه بيمـاري               . كرده است 
ارد هـاري   اين مسئله نشان مي دهد كه با باال رفـتن مـو           . هاري فوت كردند  

حيواني مي توان انتظار وقوع موارد هاري انساني را نيـز در منطقـه داشـت،           
مگر اينكه سيستم اطالع رساني و مراقبت از بيماري هاري در منطقه فعـال             

در بررسي هاي انجـام شـده در مـورد كـاهش            )مثل استان گلستان    . (باشد
ن دامهـا و    بيماري هاري در استانهاي شمالي،  عـواملي چـون واكـسيناسيو           

سگ هاي صاحب دار، و از بين بردن جمعيت حيوانات ولگرد از طريق ستاد 
اتالف مبـارزه بـا هـاري، ممانعـت از ورود دام بـه جنگـل و مرتـع، كـاهش             
جمعيت حيوانات به دنبال رخداد هاي طبيعي چون سيل موجـب گرديـده             

 از طرفي وجود عـواملي چـون       . است كه روند كاهش بيماري مشاهده گردد      
ضعف سيستم گزارش دهي، خشكسالي انجام پروژه هاي عمراني در استان،           
ساخت سـدها و سـرما كـه موجـب هجـوم جمعيـت حيوانـات بـه منـاطق           
روستايي و شهري گشته، افزايش موارد هاري و گاز گرفتگـي را بـه دنبـال                

مشاهدات نشان داده است كه همچنين وجود كانون هاي آلودگي در           . دارند
  . جوار باعث باال رفتن موارد آلودگي در يك منطقه مي گردداستان هاي هم

در )  سـاله  12 ساله و پسر     63زن  (  در استان گيالن دو نفر       1377در سال   
، مـوارد  )1(اگـر بـه نمـودار شـماره    . اثر ابتال به بيماري هاري فوت كرده اند    

مثبت هاري حيواني توجه گردد در اين سال فقط يك مورد هاري  حيواني              
اين مسئله نيز ضعف سيستم مراقبـت       . تشخيص ارسال گرديده است   جهت  

  .از هاري دامي را در استان گيالن نشان ميدهد

بررسي انواع حيوانات در استان هاي شمالي نشان ميدهد كه در همه 
استانهاي شمالي باالترين موارد بيماري هاري در گاوها اتفاق افتاده است 

بودن دامها در استانهاي شمال كشور كه اين مسئله تا حدودي به آزاد 
ارتباط مي يابد ، مسلما بكار گيري طرح خروج دام از جنگل موجب كاهش  
موارد هاري در دام ها مي گردد و همچنين خسارات اقتصادي ناشي از اين 

بررسي در مورد نوع حيوانات در استان هاي  .بيماري را كاهش مي دهد
ارد هاري در گاوها و سپس در سگ شمالي نشان مي دهد كه بيشترين مو

در ارتباط با حيوانات حيات وحش شغال، روباه و . هاي ولگرد رخ داده است
  . گرگ بيشترين موارد هاري را در استان هاي شمالي داشته اند

(  بيشترين موارد گازگرفتگي توسط سگ ها و در حيات وحش نيز توسـط              
در اسـتان اردبيـل در بـين        ضـمنا   . بوجود آمده است  ) شغال، گرگ و روباه     

حيوانات گوشتخوار وحشي گرگ عامـل بيـشترين مـوارد گـازگرفتگي مـي             
بررسي در مورد تعداد كل درمـان شـدگان در اسـتان هـاي شـمالي                . باشد

بـه طوريكـه از تعـداد       . كشور بطوركلي سـير صـعودي را نـشان مـي دهـد            
ان مجمـوع كـل درمـ     4/1 مورد يعني حدود    235767 مورد تعداد    975564

 استان فوق تشكيل مي دهد كه اين افـزايش در اسـتان             5شدگان كشور را    
  .گلستان بيشتر از ساير استان هاي شمالي مشاهده مي شود

 نفر در اثر 8در فاصله ده سال بررسي در استان هاي شمال كشور تعداد 
ابتال به بيماري هاري فوت نمودند كه در مقايسه با تعداد كل موارد هاري 

 مورد بوده، بيش از يك هشتم كل كشور را 69در سطح كشور كه انساني 
 1 ساله ، 12 نفر 4. (  سال داشته اند15 نفر از آن ها زير 6. در بر مي گيرد

).  نفر آن ها مذكر و يك نفر مونث بوده اند5 ساله، 5 ساله، و يك نفر 9نفر 
در جنس  سال و 15علت باال بودن آمار مرگ و مير هاري را در سنين زير 

مذكر را مي توان در معرض خطر بودن بيشتر اين جنس و گروه سني به 
  ).9(علت گرايش آنها به تماس و بازي با حيوانات دانست

مقايسه موارد گزش توسط حيوانات و موارد مرگ و مير انساني ناشي از 
هاري در طي دوره مورد بررسي نشان مي دهد كه تعداد تلفات انساني 

در استان هاي فوق نصف ميانگين تلفات انساني ناشي از ناشي از هاري 
هاري در كشور مي باشد، اين امر مي تواند ناشي از باال بودن سطح آگاهي 

  . مردم و در دسترس بودن مراكز درمان پيشگيري هاري است
  

  راه كارهاي پيشنهادي جهت كنترل بيماري هاري
اطرات بهداشتي و با توجه به مطالب ارائه شده و نظر به اهميت مخ

اقتصادي ناشي از بيماري هاري مي بايست كه در سطح ملي و باالخص در 
 استان فوق كميته هايي در جهت كنترل هاري تشكيل گرديده تا 5سطح 

با تدوين ضوابطي مناسب هر استان،مخاطرات ناشي از اين بيماري كاهش 
  . يافته و در نهايت بيماري كنترل گردد

ف كميته مبارزه و كنترل بيماري هاري شناسايي مخازن         از جمله اهم وظاي   
و ناقلين عمده ويروس هـاري در هـر منطقـه، واكـسيناسيون دام هـاي در                 
معرض خطر، و واكسيناسيون سگ هاي گله و صاحبدار و در مورد جانوران             
گوشتخوار وحشي با انجام مطالعاتي بايد از واكسيناسيون خوراكي اسـتفاده           

ترل جمعيت سگ هاي ولگرد اين امر در گام اول بايد از كن ). 11و10(گردد
همزمـان بـا اقـدامات فـوق از         . طريق دفع بهداشتي زباله ها صورت پـذيرد       

واكسن خوراكي به ويژه در نواحي كه تراكم سگ هاي ولگـرد وجـود دارد،                
همچون حاشيه شهرها، اطراف كشتارگاه ها و اماكن دفـع بهداشـتي زبالـه              

جهت اتـالف ايـن     آسانني  دد و در نهايت از روش هاي        شهر استفاده مي گر   
   . سگ ها مي توان استفاده نمود
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