حیوان گزیدگی و هاری
مقدمه
هاری یک بیماری کشنده ویروسی است که عمدتا توسط گزش سگ و حیوانات گوشتخوار وحشی منتقل
می شود این بیماری از قدیمی ترین و مهمترین بیماری ها ی شناخته شده قابل انتقال ازحیوان به انسان
است و این بیماری نه تنها انسان بلکه سایر پستانداران شامل سگ ،گربه ،شغال ،روباه ،گرگ و سایر
گوشتخواران و همچنین دام ها شامل گاو ،گوسفند و بز ،اسب و االغ و  ..نیز مبتلتا می کند .انسان در هر
سنی حساس به هاری بوده ولی بچه ها به دلیل احتمال گزش بیشتر در معرض خطر بیشتری نسبت به این
بیماری می باشند .در طول تاریخ هاری در دو چرخه وحشی 1و شهری 2در طبیعت باقی مانده است .سگ
مخزن اصلی بیماری در چرخه شهری هاری است که چرخه عمده و غالب در بیشترکشورهای در حال توسعه
آسیا،افریقا  ،آمریکای مرکزی و جنوبی می باشد .این در حالی است که در اروپا و امریکای شمالی ،با کنترل
موفق هاری در سگ ،چرخه وحشی هاری چرخه عمده و غالب بیماری می باشد .در برخی از نواحی مثل
هند ،چرخه وحشی همزمان با چرخه شهری هاری برقرار بوده و چهره اپیدمیولوژیک هاری را پیچیده تر
کرده است .با وجودی که هاری درجمعیت حیوانی بسیاری از کشورهای اروپایی اندمیک می باشد ،بیشترین
بار بیماری هاری به ترتیب در کشورهای آسیایی و آفریقایی مشاهده می شود .در امریکای التین هاری در
سگ و خفاش در حال گردش می باشد .در کشورهای ایاالت متحده و کانادا ،خفاش عامل اصلی انتقال
بیماری به انسان می باشد.
 ویژگی های اپیدمیولوژیک هاری
بیماری هاری در سراسر کره زمین بجر تعداد معدودی از کشورهای جزیره مانند وجود دارد .بیماری در
بیش از  1۵۰کشور جهان روی می دهد .ساالنه بیش از  ۵۹هزار نفر در جهان به علت هاری جان خود را از
دست می دهند .براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،بیش از  ٪۵۰از افرادی که توسط سگ مشکوک
به هاری مورد گزش قرارمیگیرند کودکان زیر  1۵سال بوده و اکثریت افرادی که درمان پس از مواجه هاری
دریافت می کنند مردان هستند.
چرخه شهری عمده و غالب در بیشترکشورهای در حال توسعه آسیایی ،هند،افریقا  ،آمریکای مرکزی و
جنوبی ،با جمعیت بسیار زیاد سگ های ولگرد وواکسینه نشده می باشد .کشورهای کمتر صنعتی شده،
بخصوص نواحی که جمعیت زیادی از سگ های بی صاحب وجود دارد با خطر بیشتر هاری سگی مواجه می
باشند .بطورکلی ،سگها مخزن  ٪۹۹ازمرگهای انسانی ناشی از هاری می باشند.
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شکل  -1انتقال بیماری هاری

با وجودی که هاری سگ در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا کنترل شده است ولی موارد تک
گیر(اسپورادیک) هاری در سگ که ناشی از انتقال بیماری از حیات وحش به سگ می باشد مشاهده می
شود

شکل -2پراکندگی میزبانهای لیسا ویروسها

هاری در ایران همچون سایر کشورهای منطقه خاور میانه و آسیایی ،چرخه شهری هاری که در ارتباط با
سگ می باشد نقش عمده را برعهده دارد .بطوری که بیش از  ۹۰درصد گزش های منجر به هاری در کشور
ناشی از سگ می باشد .شایان ذکر است در کنار سگ که مخزن اصلی هاری در کشور است ،چرخه وحشی

هاری نیز درحیات وحش کشور برقرار و در انتقال بیماری از کانونهای طبیعی هاری به سگ و حیوانات
اهلی اهمیت دارد.
در ایران دهقانان و چوپانان از قدیماالیام هاری را میشناختند و میدانستند این بیماری معموالً از سگ هار
و در برخی موارد از گرگها به انسان سرایت می کند.
موارد حیوان گزیده گی در سرتاسر ایران اتفاق می افتد ولی با توجه به تجهیز و راه اندازی مراکز درمان
پیشگیری که به طور  24ساعت اماده ارائه خدمت می باشند موارد مبتال به هاری به طور انگشت شمار اتفاق
می افتد .و تعداد موارد ساالنه حدود  ۵مورد هستند .این تعداد موارد هم آن هایی هستند که به دلیل ناکافی
بودن آگاهی به موقع به مراکز درمان پیشگیری مراجعه نمی کنند.

 اهمیت بیماری هاری


میـزان کشندگی بـاال (صـددرصـد) ،به طـوری کــه پـس از ظهـور عـالئم بالینی چه در انسان و

چه در حیـوان ،قابـل درمـان نبـوده و بیمار محکوم به مرگ خواهد بود.


هاری یکی از بیماریهای قدیمی در انسان میباشد که موجب مرگ همه موارد مبتال میگردد.



هاری در همه مناطق دنیا به جز قطب جنوب وجود دارد ولی بیش از  %۹۵موارد مرگ و میر ناشی

از این بیماری در آسیا و آفریقا رخ میدهد.


براساس آمار منتشره از سوی سازمان جهانی بهداشت در سال  ،2۰1۵تخمین زده میشود ساالنه

بالغ بر  ۵۹۰۰۰نفر به دلیل ابتال به هاری در دنیا جان خود را از دست میدهند.


اگرچه همه گروههای سنی به هاری حساس میباشند ولی در کودکان  1۵-۵سال این بیماری

شیوع بیشتری دارد.


از آن جایی که این بیماری بیشتر در مناطق فقیرنشین رخ میدهد بسیاری از موارد گزارش نشده،

لذا آمار دقیقی از موراد ابتال وجود ندارد.


در بسیاری از موارد به دلیل توجه به زمان موارد ابتال ،امکان همهگیری آن وجود دارد.



در  ۹۹درصد مواقع ،سگهای اهلی عامل اصلی انتقال هاری به انسان میباشند.



در تعداد محدودی از کشورها ،حیوانات وحشی و خفاشها موجب انتقال هاری میشوند.



ویروس هاری ممکن است به دنبال پیوند بافت و اعضا از فرد هار به فرد سالم نیز منتقل شود.



نمونهگیری ،ارسال و انجام آزمایشات برای تشخیص پیش و پس از مرگ مشکل بوده و با هزینهی

باالیی همراه است.

