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که  است  ویروسی  بیماری  یک  »هاری« 
در اغلب موارد بر اثر گازگرفتگی حیوان 
مبتال بروز می کند. این ویروس در سیستم 
عصبی مرکزی و به عبارت دقیق تر در مغز 
و نخاع جای می گیرد که در انسان و حیوان 
روند مشابهی دارد. در دوره نهفتگی بیماری 
-فاصله میان سرایت و بروز عالئم- ویروس 
در اعصاب جای می گیرد تا به مغز برسد. 
این روند حداقل 10 روز طول می کشد، 
اما به ندرت ممکن است تا 1 سال بعد نیز 
بروز کند. عفونت باعث التهاب مغز و نخاع 
می شود و می تواند به آنسفالوپاتی و سرانجام 
مرگ بینجامد. آنسفالوپاتی اختاللی با علل 
تغییر  را  مغز  عملکرد  که  است  گوناگون 
می دهد و به صورت کاهش سطح یا اختالل 

محتوای هوشیاری بروز می کند. 

سرایت از حیوان آلوده
گازگرفتگی توسط حیوان آلوده به ویروس 
هاری شایع ترین راه ابتال به هاری است. ویروس 
از راه بزاق حیوان بیمار بر اثر گازگرفتگی به 
بدن انسان یا حیوان دیگر انتقال می یابد. گرچه 
ممکن است ویروس هاری بدون گازگرفتگی 
نیز سرایت کند، اما این حالت بسیار به ندرت 
اتفاق می افتد. در موارد نادرتر حتی ممکن است 
بیماری از راه استنشاق یا لیسیدن چشم، بینی، 
دهان یا زخم باز انسان توسط حیوان مبتال 
سرایت پیدا کند. خفاش، راکون، روباه، راسو، 
گربه و سگ های ولگرد مستعدترین حیوانات 
برای انتقال ویروس هاری شناخته می شوند. 
البته حیواناتی مانند سگ های خانگی، گربه 
از گازگرفتگی  نیز ممکن است پس  و گاو 
حیوان آلوده، مبتال شوند که به همین دلیل 
واکسیناسیون موثرترین اقدام پیشگیرانه است. 

عالئم و عوارض
 1 متوسط  طور  به  بیماری  عالئم  نخستین 
تا 3 ماه بعد از ورود ویروس به بدن بروز 
می کند که ممکن است مشابه دیگر بیماری ها 
 باشد. اختالل خلق، درد یا سوزش خفیف در 

محل گازگرفتگی، تب، سردرد، حالت تهوع 
و استفراغ و احساس بی حالی از جمله این 

حاالت هستند. 
البته پس از تکثیر ویروس در نخاع یا مغز 
مرکزی  اعصاب  درگیری سیستم  نشانه های 
اختالل  سرگیجه،  اضطراب،  تشنج،  مانند 
در بلع به علت درد گلو یا گرفتگی حنجره، 
هیدروفوبی  توهم،  شدید،  تحریک پذیری 
)ترس از آب به رغم تشنگی شدید(، آئروفوبی 
)ترس از هوای در جریان( بی خوابی، فلج در 
پاها و ترشح بیش از حد بزاق نیز در بیمار 
دیده می شود. از این میان گرفتگی عضالت 

گلو، درد گلو یا مشکل در بلع معموال عالمت 
هشداردهنده پیشرفت بیماری است. 

اینکه فرد آلوده به ویروس هاری  سرانجام 
به تدریج وارد کما می شود و فوت می کند که 
معموال ناشی از نارسایی تنفسی خواهد بود. 
به همین دلیل اقدامات درمانی فوری پس از 
تماس و آلوده شدن با حیوان ضروری است. 
درمان باید پیش از شروع عالئم یا مراحل اولیه 
انجام گیرد تا احتمال بهبود بیمار افزایش یابد.

تشخیص بیماری
انجام آزمایش روی حیوان، مطمئن ترین روش 

برای تشخیص نوع ویروس است و حتی گاهی 
باید حیوان را کشت تا بتوان درمان ضدهاری 
مناسب را تجویز کرد. چنین اقدامی راه حل 
ضروری است زیرا بدن فرد آلوده به ویروس 
بالفاصله آنتی بادی مربوط را تولید نمی کند. 
اگر حیوانی اهلی که عالئم بیماری را دارد 
فردی را گاز بگیرد باید حیوان را کشت و 
با آزمایش مغز او نوع ویروس را تشخیص 
داد. همچنین حیوانات اهلی مشکوک به ابتال 
)به طور مثال در موارد گازگرفتگی که حیوان 
برای دفاع از خود انجام داده( نیز باید توسط 
دامپزشک معاینه و مدتی قرنطینه شوند، حتی 

اگر عالئم قطعی بیماری را نداشته باشند. 

اقدامات درمانی و پیشگیری
پس از گازگرفتگی یا تماس با حیوان آلوده 
به ویروس هاری، فرد باید بالفاصله توسط 
پزشک معاینه و درمان نیز با فوریت آغاز شود 
تا خطر پیشرفت بیماری کاهش یابد. پس از 
بروز نخستین عالئم، واکسن و ایمنوگلوبولین 
بیمار  مرگ  و  بود  نخواهد  موثر  ضدهاری 

حتمی است. 
تزریق ایمنوگلوبولین پیش از واکسن انجام 
دارد.  سریعی  محافظتی  نقش  که  می گیرد 

می کند  کمک  ایمنی  سیستم  به  نیز  واکسن 
را  ویروس  با  مقابله کننده  آنتی بادی های  تا 
تا 2  فرد  تزریق واکسن  بسازد. در صورت 

سال مصونیت از بیماری دارد.
افرادی مانند دامداران که در تماس همیشگی با 
حیوانات و مستعد آلودگی به ویروس هستند 
باید در برابر این بیماری واکسینه شوند. همچنین 
باید ساالنه آزمایش خون بدهند تا مشخص 
شود نیاز به تجدید واکسن در موعد زودتر 

هست یا نه.

توصیه های کلیدی
رعایت بعضی اصول می تواند در پیشگیری 
و عدم آلودگی با ویروس هاری موثر باشد:

• دست خود را برای غذا دادن به حیوانات 
وحشی دراز نکنید و فاصله مناسب را با آنها 

حفظ کنید.
• از کودکان محافظت کنید و به آنها آموزش 
نزدیک  نمی شناسند،  که  حیواناتی  به  دهید 

نشوند و آنها را نوازش نکنند.
• از حیواناتی که عالئم هاری )پرخاشگری 
و حالت تهاجمی بی دلیل( دارند، دوری کنید.

در مناطقی که حیوانات وحشی حضور دارند، 
توقف نکنید.

هاری  به  حیوانی  می کنید  احساس  اگر   •
مبتالست، به او نزدیک نشوید و فورا مسووالن 

بهداشت را در جریان بگذارید.
• اگر حیوانی در منزل نگهداری می کنید حتما 

از تزریق واکسن هاری اطمینان حاصل کنید.

6  مهر روز جهانی مبارزه با این بیماری است

واکسیناسیون؛ بهترین راه مبارزه با هاری
»هاری« یک بیماری ویروسی است 

که در اغلب موارد بر اثر گازگرفتگی 
حیوان مبتال بروز می کند. این ویروس 
در سیستم عصبی مرکزی و به عبارت 

دقیق تر در مغز و نخاع جای می گیرد 
که در انسان و حیوان روند مشابهی 

دارد. در دوره نهفتگی بیماری -فاصله 
میان سرایت و بروز عالئم- ویروس 

در اعصاب جای می گیرد تا به مغز 
برسد. این روند حداقل 10 روز طول 
می کشد، اما به ندرت ممکن است تا 1 

سال بعد نیز بروز کند

هر ساله 28 سپتامبر مصادف با 6 مهرماه به عنوان روز جهانی 
»مقابله با هاری« معرفی می شود تا مهم ترین اقدامات پیشگیرانه 
و کنترل بیماری در کشورهای مختلف اجرا شود. هاری جزو 
بیماری های گرمسیری محسوب می شود که مورد غفلت بوده 
است. از همین رو، سازمان بهداشت جهانی توجه جدی به این 
بیماری را در دستور کار خود قرار داده است. از آنجا که هاری 
جزو بیماری های مشترک انسان و حیوان است، لزوم هماهنگی 

در سطح ملی، منطقه ای و جهانی احساس می شود. 
در دسامبر سال 2015 میالدی، سازمان بهداشت جهانی، فائو 
جهانی  سازمان  متحد(،  ملل  کشاورزی  و  خواروبار  )سازمان 
بهداشت حیوانات و اتحادیه جهانی مقابله با هاری برنامه ای با 
هدفی مشترک تبیین کردند که تا سال 2030 میالدی مرگ انسان 
درنتیجه بیماری هاری کامال ریشه کن شود. توجه به این مساله تا 
جایی بود که حتی شعار روز جهانی هاری در سال 2017 میالدی 
نیز منطبق با این هدف عنوان شد؛ هاری را تا سال 2030 میالدی 

به صفر برسانیم.

اقدامات سازمان بهداشت جهانی
نظارت و کنترل بیماری در این باره باید در صدر هر برنامه مقابله ای 
قرار گیرد. ارائه گزارش منظم و قانونی از بیماری برای اطالع رسانی 
کاربردی ضروری خواهد بود که باید در سطح ملی و سپس 
بهداشت حیوانات  بهداشت جهانی و سازمان جهانی  سازمان 
انجام گیرد. این کار بازخوردی در مورد اثربخشی برنامه ارائه 

می دهد و می توان اقداماتی برای بهبود نقاط ضعف انجام داد.
ذخیره سازی واکسن هاری برای انسان و حیوان اقدامی تسهیل کننده 
برای ریشه کنی این بیماری خواهد بود. سازمان بهداشت جهانی 
با همکاری هم پیمانان خود نیاز به واکسن برای انسان ها، کاربرد 
واکسن و ایمنوگلوبین در مراکز دامپزشکی و توجه به ظرفیت های 
تولید واکسن در سطح جهانی را به کار گرفته و میزان خریدهای 
عمده کشورها را از طریق مکانیسم های مربوط بررسی می کند.

کارشناسان  استراتژیک  مشاوره  گروه  میالدی،   2016 سال  در 
ایمن سازی )SAGE( سازمان بهداشت جهانی، گروهی را برای 
کار در زمینه واکسن و ایمنوگلوبین هاری تشکیل داد. این گروه 
در حال حاضر یافته های علمی و اقدامات در زمینه استفاده و 
تعیین بهترین طرح کلی واکسیناسیون را بررسی کرده و همچنین 
ارزیابی تاثیر بالقوه محصوالت بیولوژیک جدید را نیز در دستور کار 
خود داده است. برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی به کمک 
سازمان بهداشت جهانی مطالعاتی را با توجه به شرایط گذشته 
و پیش رو برای تجمیع اطالعات در زمینه بیماری، واکسیناسیون، 

نظارت و برنامه های کاربردی انجام دادند. این اطالعات داده های 
جدیدی را برای حمایت از نیاز به سرمایه گذاری در برنامه های 
کنترل هاری و برنامه ریزی برای تامین نیاز به واکسیناسیون در 

سال 2018 میالدی ارائه داده است.

کشورهای موفق در کنترل بیماری هاری
از سال 1983 میالدی، کشورهای واقع در قاره آمریکا توانستند آمار 
هاری را در انسان تا بیش از 95درصد و در سگ ها  تا 98درصد 
کاهش دهند. این موفقیت به طور عمده از طریق سیاست های موثر 
و برنامه های متمرکز بر کمپ های واکسیناسیون سگ های محلی، 
آگاهی عمومی و اقدامات الزم اورژانسی پس از سرایت ویروس 
به دست آمده است. بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی 
عضو سازمان بهداشت جهانی کمپین هایی با هدف حذف ناحیه ای 
بیماری تا سال 2020 میالدی راه اندازی کردند. این ریشه کنی در 
بنگالدش تا سال 2010 میالدی برنامه ریزی شده که از طریق 
نگهداری مصدومان گازگرفتگی توسط حیوان آلوده به ویروس 
هاری، واکسیناسیون گسترده سگ ها  و دسترسی راحت و ارزان 
به واکسن، شمار مرگ ومیر ناشی از این بیماری در انسان طی 

سال های 2010 تا 2013 میالدی، 50درصد کاهش یافته است.
اجرای برنامه های گسترده در فیلیپین، آفریقای جنوبی و تانزانیا 
از طریق بنیاد بیل و ملیندا گیتس- بزرگ ترین انستیتو خیریه در 
جهان تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت- اخیرا نشان می دهد 
مجموعه اقدامات واکسیناسیون سگ ها، بهبود دسترسی به اقدامات 
اورژانسی، مراقبت های بهتر و آگاهی رسانی عمومی قطعا می تواند 

شمار مبتالیان انسانی به این بیماری را کاهش دهد. 
برای اطمینان از تداوم این برنامه ها  در طوالنی مدت و گسترش آن به 
دیگر کشورها، الزم است چنین طرح هایی ابتدا در مقیاس کوچک 
شروع شود، آگاهی رسانی عمومی برای تسهیل در اجرا  انجام 
گیرد، برنامه های موفق و تناسب خوب میان هزینه ها  و اثربخشی 
روش ها  معرفی و از ظرفیت جامعه برای همکاری استفاده شود. 
برنامه کاربردی ریشه کنی هاری تا سال 2030 میالدی توسط 
سازمان بهداشت جهانی و همکاری فائو، انجمن جهانی مقابله با 
هاری و سازمان جهانی بهداشت حیوانات مداخالت در بخش های 
مرتبط با انسان و حیوان، آگاهی رسانی، حمایت، تقویت ظرفیت 
و منابع الزم برای حذف هاری از مناطق مستعد را دربرمی گیرد. 
قطعا چنین اقداماتی می تواند برای انسان ها  و حیوانات امکانی 
فراهم آورد تا در امنیت و محیطی سالم و عاری از این بیماری 

زندگی کنند.
OMS :منبع

1. میزان کشندگي باال)صددرصد(، بهطوري که پس از ظهور عالئم 
بالیني چه در انسان و چه در حیوان، قابل درمان نیست و بیمار محکوم 

به مرگ خواهدبود.
2. افزایش روند موارد حیوانگزیدگي در انسان، بهطوري که ناچار 
ساالنه مبالغ زیادي صرف خرید سرم و واکسن ضدهاري برای 

پیشگیری ميشود.
3. تلفات دام و خسارتهاي اقتصادي ناشي از این بیماري که در 

دامها ایجادميشود.
روند ساالنه حیوانگزیدگي در ایران رو به افزایش است، بهطوريکه 
در 100 هزارنفر جمعیت، این میزان از 1/35 مورد در سال 1366 به 
151 مورد در سال 1381 رسیده است. براساس بررسيهاي آماري 
در استانهاي مختلف، بیش از 85 درصد از موارد حیوانگزیدگي 
به سگهاي خانگي و سگ گله اختصاص دارد. عدم قالدهگذاري 
و کاهش فعالیت کمیته های اتالف سگ های ولگرد باعث افزایش 
میزان حیوانگزیدگي در انسان، طي سالهاي اخیر شده است، بنابراین 
اجراي برنامههاي آموزشي در جهت باالبردن سطح آگاهي مردم در 
زمینه خطرهاي ناشي از گازگرفتن توسط حیوان و اهمیت درمان 
پیشگیري بهموقع در عدم بروز عالئم هاري در انسان ضروری است.
با توجه به اینکه بیشتر موارد مرگ ومیر هاري انساني در اثر ناآگاهي 
و عدم اطالع مردم از اهمیت این بیماري و راههاي درست پیشگیري 
ابتال  در معرض خطر  که  مردمي  به  بتوان  اگر  است،  بیماري  از 
به این بیماري قراردارند و اغلب از طبقههاي کمسواد یا بيسواد 
جامعه)چوپانان، روستاییان، دامداران، شکاربانان جنگلبانان، رفتگران 
و...( هستند، این آگاهي را داد و آنها را از وخامت بیماري مطلع 
کرد، بسیاري از مشکالت موجود در راه مبارزه با هاری از میان 
برداشته خواهدشد، بنابراین، الزم است برنامه آموزشي مدوني برای 
افزایش آگاهي مردم توسط کارشناسان مسوول پیشگیري و مبارزه 
با بیماريها و آموزش بهداشت شهرستان تنظیم شود و از طریق 
صدا و سیما، کارکنان مختلف شبکه، رابطان بهداشت، آموزگاران 
مدارس و نهضت سوادآموزي، روحانیون و... به اجرا درآید. این 

برنامهها ميتواند متکي بر توصیههاي ذیل باشد: 
خودداري از نگهداري سگ و گربه در منزل، مگر در موارد استثنایي 

و درصورت نگهداري، قالده زدن و واکسیناسیون آنها علیه هاری،
خودداري از تردد سگهاي خانگي و صاحبدار در معابر عمومي و 
پارکها، جلوگیري از نزدیکشدن کودکان به سگهاي ولگرد، توجه 
خاصبه گازگرفتگي حیوانها هر چند جزیی و بهصورت خراش باشد 
و مراجعه فوري فرد مجروح به مرکز بهداشت شهرستان، خودداري 
از ریختن زباله و پسماندههاي غذایي در اطراف منازل و گذرگاهها و 
معابر عمومي و استفاده از کیسههاي مخصوصحمل زباله و همکاري 

با ماموران شهرداري هنگام جمعآوري زباله، همکاري با ماموران 
شهرداري و اداره کل حفاظت محیطزیست در نابودي سگهاي 
ولگرد و جلوگیري از تماس سگهاي خانگي با سگهاي ولگرد.

در صورت بروز هرگونه تغییر رفتار در حیوانها، مراتب باید فوري 
به دامپزشکي اطالع داده شود.

بین  بیشتر موارد حیوانگزیدگي در گروه سني نوجوان و  نکته: 
دانشآموزان اتفاقميافتد، بنابراین توجه خاصبه این گروه برای 
افزایشسطح آگاهي آنها درخصوصهاري و نزدیکنشدن به محل 
تجمع سگهاي ولگرد و تحریک نکردن آنها و بهکاربردن نکات 
حفاظتي هنگام برخورد با سگ ولگرد نقش مهمي در کاهش موارد 

حیوانگزیدگي دارد.
اقتباس از توصیههاي سازمان جهاني بهداشت

چرا بیماري هاری مهم است؟حذف »هاری« تا سال 2030 میالدی

 دکتر حمیدرضا نادری
متخصص بیماری های عفونی و 

گرمسیری، دانشیار و مدیر گروه 
دانشکده پزشکی مشهد

نوع تماسبا حیوان گروه
اهلي یا وحشي مشکوك 

یا مبتال به هاري یا 
حیوانهاي دور از 

دسترس براي بررسي

روش درمان پیشگیري 

تماس از طریق 1
غذادادن به حیوانها و 

لیسیدن پوست سالم

درصورت وجود شرح 
حـال قابـل اعتمـاد هیچ 

درماني الزم نیست.

دندان زدن پوست 2
برهنه، خراشهاي 

کوچک یا ساییدگيهاي 
بدون خونریزي و 

لیسیدن زخم 

تزریق فــوري واکســن 
و قطــع درمــان 

اگرحیوان طـي 10 روز 
تحـتنظربـودن سالم بوده 

یا اگر حیوان به روشي 
مناسب معدوم شـده و 

آزمـایش اختصاصي هـاري 
منفي باشـد.

یک یا چند بار 3
حیوانگزیدگي یا 

خراشهاي عمیق جلدي 
یا آلودهشدن غشاي 

مخاط با بزاق)لیسیدن( 

تجویز فوري 
ایمنوگلوبولین و واکسـن 
ضـدهاري و قطع درمـان، 
اگـر حیـوان طـي 10 روز 
تحتنظربودن سالم بوده 
یـا اگـر حیوان بـه روشـي 

مناسـب معـدومشـده و 
آزمایش اختصاصي هاري 

منفي باشد.

21تقویم سالمت شماره ششصدوسی وشش  شنبه یک مهر نودوشش


