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  )١٣٨١-١٣٨٢ (اپيدميولوژي هاري حيواني در استان تهران
  

  ١فرشته نازگوئيدآتر ، ٢، ناصر اسالمي١فر دآتر علي اسالمي ،١آميتيس رمضانيدآتر 

  
ويروس هاري . گردد هاري يك بيماري ويروسي قابل پيشگيري است آه از طريق گازگرفتگي حيوان منتقل مي: چكيده
CNSهاري در ايالت متحده تغييرات شديدي  وضعيتدر صد سال گذشته. دشو فالوپاتي و مرگ مي را آلوده آرده و سبب انس 

 قبل از  در حاليكه.دهند  اآنون در وحوش رخ ميCDCموارد حيواني گزارش شده ساليانه به % ٩٠بيش از . آرده استپيدا 
ات اهلي منبع اصلي حيوانات هار را تشكيل  در ايران همچنان حيوانولي. شد  بيشتر موارد در حيوانات اهلي ديده مي١٩۶٠
 به مدت  )١٣٨٢  اسفند تا١٣٨١فروردين(اين مطالعه به بررسي اپيدميولوژي حيوانات هار در استان تهران %). ۵/٣٧(دهند  مي
ر سال د%) ٨/۴٢(بود آه به سه مورد %)  ٧/٧٧( مورد ٧ تعداد موارد هاري در حيوانات اهلي ١٣٨١در سال . پردازد  مي سال٢

و آمترين آنها در سه بوده هاري در سه ماهه سوم سال در مطالعه انجام شده از نظر شيوع فصلي اغلب موارد .  رسيد١٣٨٢
 نفر را مورد ١۴ از استان تهران گزارش شد آه ١٣٨٢ تا ١٣٨١ مورد حيوان هار از سال ١۶در آل . اند ماهه دوم گزارش شده
در % ١٠٠امروزه پروفيالآسي مدرن تقريبًا .  سالگي قرار داشتند۶٠-٧٠حين در سنين اغلب مجرو. تهاجم قرار داده بودند

  هاري حيوان هار: واژگان آليدي. پيشگيري از بيماري موفق است

                                                 
   بخش تحقيقات باليني- انستيتوپاستور ايران- 1
   بخش هاري– انستيتوپاستور ايران - 2

  
  مقدمه

هاري نوعي عفونت ويروسي است که در تمام جهان منتشر بوده و 
 را تواند انسان مي. سازد اساسًا حيوانات اهلي و وحشي را درگير مي

  .آلوده کرده و سبب انسفاليت کشنده گردد
هاي مسبب مرگ در کشورهاي در  هاري يکي از شايعترين ويروس

با وجود اينکه هاري در صورت بروز عاليم . باشد حال توسعه مي
آنترل کشنده است انتقال آن با پيشگيري بعد از مواجهه قابل % ١٠٠
 Negative RNA strandedهاي  رابدوويريده ويروس. باشد مي

سازد وزيکولوويروس  ميهستند که دو گونه آنها حيوانات را آلوده 
  ). ١(وليساويروس

  ).١(باشد  گونه تيپ ليساويروس مي) ١سروتيپ (ويروس هاري 
،  UVکند و توسط   را تحمل نمي١١ يا باالي ٣ زير  PH ،ويروس

ن ، پروپيوالکتوBخشک کردن، تماس با فرمالين فنل، اتر، تريپسين 
  . گردد ها غيرفعال مي و پاک کننده

انتقال ويروس به حيوان و انسان مشخصًا ناشي از گازگرفتگي حيوان 
هار است گرچه مواردي از انتقال، توسط ائروسل در آزمايشگاه يا در 

فاصله . ه آلوده پيوندي ثابت شده استنيار حاوي خفاش و بافت قرغ
ا يک سال يا بيشتر متغير ها تبين گازگرفتگي و حمله بيماري از روز

  ).٢(کشد   ماه طول مي١-٢اما اغلب است 
در حقيقت ويروس وارد شده از طريق شکاف پوست، سطوح مخاطي 

هاي عضالني تکثير يافته و سپس دوک  يا راه تنفسي در سلول
   آلوده نموده و در   را سپس عصب مربوطه. سازد عضالني را آلوده مي

 معموًال تکثير در اعصاب .کند  ميها حرکت نورون داخل اکسون
  .دهد نه در گانگيال محيطي رخ مي

CNS درگير شده به دو طريق در انتقال بعدي ويروس توسط 
  .کند حيوانات آلوده کمک مي

عصب نواحي خاصي از مغز سبب تغييرات رفتاري در درگيري  -١
حيوانات هار شده و منجر به افزايش گازگرفتگي توسط حيوان 

  .گردد مي

 ويروس از مغز به نواحي centrifugal يا  antegrade انتقال -٢
 پوست منجر به ريزش ًا پرعصب مانند غدد بزاقي، قرنيه وشديد

  .شود ويروس مي
   اپيدميولوژي هاري

هاي مختلف دنيا متغير است و در دو  اپيدميولوژي هاري در بخش
حشي حفظ در هاري سيلواتيک عفونت در مخازن و. گيرد الگو قرار مي

سرزمين استراليا و جزاير بريتانياي کبير و هاوايي عاري از . شود مي
در اروپاي غربي هاري انسان نادر بوده و اغلب ناشي از . هاري هستند

ها يا  تماس مستقيم با موجودات وحشي است تا تماس با سگ
است  التين اين الگو بر خالف آسيا، آفريقا، آمريکاي. هاي اهلي گربه

هاي  زوتيک در سگ ري شهري به صورت يک عفونت اپيکه ها
  .باشد گردد و بيماري انسان شايع مي اهلي حفظ مي

  :در ايران توزيع آلودگي هاري در کشور بصورت زير است
  مازندران و اردبيل:  با آلودگي بسيار شديدهاي استان-١ 
آذربايجان شرقي و غربي و کهکيلويه : هاي با آلودگي شديد  استان-٢

خراسان، : هاي با آلودگي متوسط  استان-٣و بويراحمد و گيالن 
سمنان، مرکزي، زنجان، همدان، خوزستان، چهارمحال بختياري، 

  .فارس، بوشهر و کرمان
تهران، کردستان، کرمانشاه، ايالم، : هاي با آلودگي کم  استان-۴

  .لرستان، اصفهان، يزد، سيستان و بلوچستان و هرمزگان
ر روي هاري در استان مازندران و گلستان در سال در بررسي که ب

 مورد از حيوانات وحشي ارسالي ٧٩ صورت گرفت جمعًا ٧٧-٧٨
نگري  مشکوک به هاري در انستيتوپاستور ايران از جهت وجود جسم

مورد بررسي با ميکروسکوپ ايمونوفلوئورسانس قرار گرفتند که از اين 
بر طبق نتايج . ه است مورد منفي بود٣٣ مورد مثبت و ۴۶موارد 

 سال اخير در سه ماهه اول ٢آزمايشات بيشترين موارد هاري در 
داري داشته   کاهش معني٧٨دوم  بوده که بتدريج تا سه ماهه ١٣٧٧
  ).١(است

يابد اما مهمترين آنها از نظر  ويروس در اعضاي متعددي تکثير مي
ات هار انتقال بيماري غدد بزاقي هستند با وجود اين تمام حيوان
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هاي  زمان نهفتگي در سگ. کنند ويروس را از بزاق خود دفع نمي
با اين حال جداسازي ويروس از .  روز متغير است١۴-١٨٠مبتال از 

  .باشد ميپذير   روز قبل از بروز عالئم امکان٣-۶بزاق سگ تنها در 
و % ۴٢حيوانات هار، موجودات وحشي زميني % ۵۴ها  در کل سگ

  .دهند يل ميرا تشک% ۴ها  خفاش
  .دهد هاي بدون گزش نيز روي مي انتقال هاري با تماس

در کشورهاي در حال توسعه که هاري سگي شايع است بيشتر موارد 
اپيدميولوژي هاري . باشند انساني ناشي از گازگرفتگي با سگ مي

  .انسان منعکس کننده هاري حيواني موضعي است
بروز عاليم هاري در انتقال هاري از سگ به انسان در صورت عدم 

  .شده استن روز گزارش ١٠سگ پس از گذشت 
  روش کار

 مشکوک به ات مورد سر جدا شده از حيوان٧٣اين مطالعه به بررسي 
از استان تهران به  سال ٢به مدت  ١٣٨١-١٣٨٢هاري که در سال 

سرهاي جدا شده بعد . پردازد انستيتوپاستور ايران ارجاع شده بودند مي
بدين صورت که . شدند اين مرکز از نظر هاري بررسي مياز ارسال به 

ت نمونه گرفته شده و در مايع پوابتدا از مغز خصوصًا ناحيه اکسي 
سپس آنها را توسط ايمنوفلورسانس مستقيم . گرفت نگهدارنده قرار مي
  . ندادد ميمورد بررسي قرار 

ه در صورتيک. گرديد  سر هار اعالم مي،در صورت مثبت بودن نمونه
شد تا ويروس آزاد   توسط هاون چيني سابيده ميفوقمنفي بود نمونه 

 ريخته و به آن نرمال سالين، cc٢٠ويال در گردد سپس آن را 
افزوديم تا   ميµg/ml١۵۶٠ استرپتومايسين ،u/ml۵٠٠سيلين   پني

 موش ١٢ساخته شود پس از نيم ساعت به % ١٠-٢٠سوسپانسيون 
(rat) پانسيون فوق در ناحيه سر با سرنگ  الندا از سوس٣٠ هر يک
 روز به ۵ تلفات تا .کرديم بر ميص روز ٢٨ تلقيح کرده و ٢۶نمره 

سپس از . شد  بعد از آن به هاري نسبت داده ميعلت هاري نبوده و
مستقيم   شده و توسط ايمنوفلورسانسمستقيم تهيهمغز موش الم 

  .گرفت ميمورد بررسي قرار 
هاي  آيت ور يا مستقيمًا سر بوده و يا توسطهاي ارسالي به پاست نمونه

 سر تهيه شده و در مايع نگهدارنده قرار گرفته  نمونه،آماده دامپزشکي
  .ديگرد گير به پاستور منتقل مي ربهو در داخل ض
   (case)معرفي موارد 

 لغايت )ابتداي فروردين (١٣٨١ مورد سر حيوان از سال ٧٣
 به انستيتوپاستور جهت بررسي از  از استان تهران)انتهاي اسفند(١٣٨٢

 از . مورد آن از نظر هاري مثبت بودند١۶نظر هاري ارسال گرديد که 
 مورد مربوط به سال ٩ و ١٣٨٢ مورد مربوط به سال ٧ مورد ١۶اين 
 مورد اول شغال افجه بود که در سه ماهه دوم ٨٢در سال .  بود١٣٨١
. ن مرکز ارسال شد نفر سر آن به اي٢ به علت گازگرفتگي ١٣٨٢سال 

 ساله جراحت دست و ۶٧فرد .  سال بود۴١ و ۶٧سن اين افراد 
 ساله جراحت زانوي چپ به طور عميق ۴١صورت عميق و مورد 

. مثبت بودسر شغال مورد نظر از نظر ايمونوفلورسنت مستقيم . داشت
آباد بود که در مسير قلعه چيني کالغ يک فرد  مورد دوم روباه سعادت

 از ناحيه زانوي راست مورد ١٣٨٢ا در سه ماهه چهارم سال  ساله ر٢٧
 و (Puncture wound) تهاجم قرار داد و چندين زخم عميق

مورد سوم گرگ دماوند که در سه ماهه . سطحي در او ايجاد کرد
حت ا ساله با جر۵۴يک فرد .  دو نفر را مجروح کرد١٣٨٢چهارم سال 

 در ناحيه مشهد کالک و ها بصورت سطحي و عميق ناحيه آرنج و لب
راست و چپ بصورت نيمه  ساله با جراحت مچ دست ۴٢ديگري فرد 
  .يه رودافشان بودعميق در ناح

 يک فرد ١٣٨٢ل مورد چهارم شغال ورامين که در سه ماهه چهارم سا
ه انگشت دست چپ و پيشاني بصورت سطحي و  ساله را از ناحي۶٢

  .مورد تهاجم قرار داد (puncture)عميق 
سه مورد نيز گاوهاي فيروزکوه بودند که در سه ماهه سوم سال 

 مورد حمله حيوان قرار گرفتند و سر اين سه گاو از نظر هاري ١٣٨٢
 مورد سر ارسالي حيوان در سال ٣٠از . بررسي و مثبت اعالم گرديد

از نظر % ٣٣/٢٣ مورد آن يا ٧ از استان تهران به انستيتوپاستور ١٣٨٢
 مورد سر حيوان از جمله ۴٣ ،١٣٨١در سال . هاري مثبت بودند

سنجاب، گاو، روباه، گربه، سگ، موش، و گوسفند به انستيتوپاستور 
از نظر هاري مثبت شدند اين %) ٩/٢٠( مورد ٩ارسال شد که از آنها 

 ٢١ که يک فرد ١٣٨١موارد شامل روباه تهران در سه ماهه اول سال 
 از ناحيه ساق پاي چپ دچار  راساله سرباز در منطقه کاخ سعدآباد

مورد دوم سگ رودهن بود که سه فرد را در . جراحت عميق ساخت
 ساله از ۶٧مورد اول .  مورد تهاجم قرار داد١٣٨١سه ماهه اول سال 

 ساله ٢٧ناحيه دست چپ و راست با جراحت سطحي، مورد دوم فرد 
 ساله ٧٠با جراحت انگشت دست راست بطور سطحي مورد سوم فرد 

حيوان سوم .  ناحيه دست چپ و راست دچار آسيب ديدگي شدنداز
 در بيمارستان ١٣٨٢گربه تهران بود که سه نفر را در نيمه اول سال 

 ساله از ناحيه ٨۴يک مورد آن فرد . نور دارآباد مورد حمله قرار داد
 ٧٧، مورد بعد خانم (Scratch) پشت دست راست بطور سطحي

 ساله از ۵٣سطحي و مورد سوم آقاي ساله از ناحيه پاي چپ بطور 
 (laceration)ناحيه شصت دست راست و چپ بطور سطحي 

مورد چهارم گاو گلندوک در سه ماهه دوم سال . مجروح گشتند
 ١٣٨١ و مورد پنجم گاو فيروزکوه در سه ماهه سوم سال ١٣٨١
 ساله را در منطقه ۶٠ مرد يكمورد ششم سگ دماوند بود که . بودند

اد از ناحيه دست چپ، پاي چپ و ران پاي راست دچار روستاي مر
مورد هفتم گوساله شهريار در سه ماهه دوم . جراحت عميق ساخت

 و مورد هشتم گاو حصارک ورامين در سه ماهه چهارم ١٣٨١سال 
را  رأس گاو ٢حيوان نهم روباه ورامين بود که تنها .  بود١٣٨١سال 

  .لف شدندهر دوي گاوها ت و دادمورد تهاجم قرار 
  نتايج

 از استان ١٣٨٢ لغايت ١٣٨١ مورد سر حيوان ارسالي از سال ٧٣از 
  .از نظر هاري مثبت بودند%) ٩/٢١( مورد ١۶تهران به انستيتوپاستور 

به ترتيب روباه آن و بعد از %) ٧۵/۴٣(شايعترين حيوان ارسالي گاو 
% ٢۵/۶، گرگ و روباه هر کدام %۵/١٢، سگ %۵/١٢شغال % ١٨/٧۵
 حيوانات وحشي ١٣٨٢ و ١٣٨١در مجموع سال . )٣نمودار  (دندبو
در . دادند تشکيل ميرا کل موارد هاري در استان تهران % ٣٧/۵

باشد و اغلب موارد  مي% ٩٣حاليکه اين ميزان در اياالت متحده حدود 
در ايران حيوانات اهلي قسمت . هاري مربوط به حيوانات وحشي است

در سال . )۶نمودار  (دهند را تشکيل مي% ۵/۶٢اعظم منبع آلودگي 
بود که %) ٧/٧٧( مورد ٧ تعداد موارد هاري در حيوانات اهلي ١٣٨١

موارد مثبت گاوي از سال .  رسيد١٣٨٢در سال % ٨/۴٢به سه مورد 
رسيد %) ٨/۴٢ (١٣٨٢به سه رأس در سال %) ۴/۴۴( رأس ۴ ،١٣٨١

د سگ هار  دو مور١٣٨١در سال . که در ظاهر کاهشي نيافته است
 موردي از سگ هار وجود ١٣٨٢گزارش گرديد ولي در سال %) ٢/٢٢(

از نظر شيوع فصلي اغلب موارد هاري در سه ماهه سوم سال . نداشت
در . و کمترين موارد آن در سه ماهه دوم گزارش شد%) ۵٠ (١٣٨٢
از استان تهران گزارش شد که ) ١٣٨١-١٣٨٢( مورد هاري ١۶کل 
در %) ۵/٢٨(اغلب مجروحين . م قرار داده بودند نفر را مورد تهاج١۴

 ١٠ سالگي قرار داشتند و هيچ موردي از هاري زير ۶٠-٧٠سنين 
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. )١( نمودار شماره  سال گزارش نگرديد٣٠-۴٠ سال، ١٠-٢٠سال، 
، اندام %) ۵/۶٢(ست و آرنج شايعترين محل تهاجم در مجروحين د

  )۴دار نمو(بود %) ۵/١٢(و بعد صورت %) ٢۵/٣١(تحتاني 
  ).۵نمودار (زن بودند % ٢/١۴مجروحين مرد و % ٧/٨۵

  بحث
هاري بيماري ويروسي قابل پيشگيري در پستانداران است که هر 
ساله تعداد زيادي از موارد آن در حيوانات وحشي مانند راکون، راسو، 

حيوانات اهلي مانند گربه، . شود  گزارش ميCDCخفاش و روباه به 
  ).۴(دهند  موارد هاري را تشکيل مي% ١۵ از سگ و چهارپايان کمتر

آميزي هاري را در حيوانات  اروپا و آمريکاي شمالي بطور موفقيت
اند بطوريکه حيوانات وحشي تنها مخزن هاري  اهلي کنترل کرده

 بهداشت عمومي جدي در رخطبا اين حال هاري . شوند محسوب مي
ن راه انتقال  گازگرفتگي سگ همچناوکشورهاي در حال توسعه است 

رد و هزار م١٠٠ هزار تا ٣۵در دنيا . باشد مياصلي بيماري به انسان 
  .ميرند در سال از هاري مي

 واکسيناسيون همگاني  بادر آمريکاي جنوبي در چندين نواحي شهري
 موفق به حذف هاري (legislation)  قانونگذاريسگها، آموزش و

  ).۵(اند گشته
 مورد هاري ٧۴٣٧ ،مريکا و پورتريکو ايالت آ۴٩، ٢٠٠١در طول سال 

 گزارش کردند که CDCرا در حيوانات و يک مورد در انسان به 
 مورد انسان که در سال ۵ مورد حيوان و ٧٣۶۴افزايش از % ١کمتر از 
در ) مورد۶٩٣٩% (٩٣ گزارش شده بود داشت و بيش از ٢٠٠٠

رد موا. هاي اهلي بود در گونه) مورد۴٩٧% (٧/۶حيوانات وحشي و 
 افزايش در موارد خفاش، گربه، راسو، ٢٠٠١گزارش شده در سال 

جوندگان، خوک و کاهش در موارد سگ، چهارپايان، روباه، اسب، 
شيوع نسبي موارد در حيوانات . داد راکون، گوسفند و بز را نشان مي

  : بصورت زير بود
، گربه %٩/۵، روباه %٢/١٧، خفاش %٧/٣٠، راسو %٢/٣٧راکون 

  ).۶(بود % ١/١و چهارپايان % ٢/١، سگ %٣/۶
متمرکز %) ٧/٧٧(در مطالعه ما اغلب موارد هاري در حيوانات اهلي 

  .که بر خالف گزارشات هاري در اياالت متحده است. بود
بيشترين موارد هاري در مطالعه ما در بين گاوها بود که کمترين رقم 

  .هدد در اياالت متحده تشکيل مي%) ١/١(را 

و در اياالت % ٧۵/١٨زارش شده از روباه در مطالعه ما موارد هاري گ
  .داد را تشکيل مي% ٩/۵متحده 

از نظر شيوع فصلي در اياالت متحده بيشترين موارد راکون هار در 
April هر . باشد تر در سپتامبر و دسامبر مي  پايينپيك و متعاقب آن

ست  شديد در ماه آگوپيكچند موارد خفاش آلوده به هاري سبب يک 
د نوش  گزارش ميجوالي تا ميهاي هار از  اغلب موارد روباه. گردد مي

. گردد و متعاقب آن يک کاهش تدريجي در نوامبر مالحظه مي
گزارشات . شود ها در تابستان گزارش مي هاري گربهبيشترين موارد 

ها و چهارپايان اغلب در بهار و پاييز است، که احتماًال  هاري سگ
  .باشد هاي هاري وحوش مي با گونهنشاندهنده تداخل 

اغلب .  پاييز گزارش شده است دردر ايران بيشترين موارد هاري
  .اند در سه ماهه سوم گزارش شده% ٢۵/٣١گاوهاي هار 

گي يک  کشورهاي در حال توسعه نيز هاري سدر تايلند و ديگر
  . شود مشکل مهم بهداشت عمومي محسوب مي

هاي حيواني در يک کلينيک  تگياي که بر روي گازگرف در مطالعه
 بانکوک انجام شد اغلب موارد گازگرفتگي مربوط به سگها حيواني در

هاي سنين مدرسه  بچه. در طول روز بوداغلب بوده و زمان حمله نيز 
شايعترين . رار داشتندقدر بيشترين خطر براي گازگرفتگي حيوان 

ز آن دستها و و بعد ا% ۶۴/٢) leg و foot(محل آسيب اندام تحتاني 
 روز ١-٢از بيماران واکسن هاري % ۴٨تنها . بود%) ٢/٢١(انگشتان 

  ).٧(بعد از تماس را دريافت کرده بودند 
 مورد حيوان هار گزارش شد که ٢٢٢١، ٢٠٠٠در لهستان در سال 

يک در زود بررسي اپي. يوانات وحشي بودندآنها ح%) ٨۴/۴ (١٨٧۴
د کمي از اين موارد به نواحي دهد که تنها تعدا  نشان مي٢٠٠٠سال 

مال شغربي لهستان مربوط است و اغلب حيوانات هار در نواحي 
از ميان حيوانات اهلي بيشترين بروز هاري در . اند شرقي يافت شده

و %) ١/۵( مورد ١١٣ها  سپس گربه%) ۵/٧( مورد ١۶٧چهارپايان 
حشي در ميان حيوانات و. دادند را تشکيل مي%) ٧/٢( مورد ۶٩سگها 

 در ايران نيز ).٨(داد  تشکيل مي)  مورد١۵٨٧% (۵/٧١روباه قرمز 
  .چهارپايان در ميان حيوانات اهلي بيشترين شيوع هاري را داشتند

ي انستيتوپاستور ربدينوسيله از پرسنل بخش ها: تشكر و سپاسگزاري
الخصوص آقاي دآتر احمد فياض به جهت همكاري ايشان  ايران علي
  .گردد قدرداني مي
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