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امیداستخوانندگان

محترم پس ازمطالعه:

اهمیت بیماری هاری و مهمترین راههای پیشگیری از
بیماری را توضیح دهند.

ضرورت نحوه واکسیناسیون و قالده گذاری سگهای
صاحبدار را شرح دهند.

طاهره بیگ زاده
کارشناس مسئول آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
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نکات الزم درمورد نحوه مراقبت و نگهداری سگهای

صاحبدار را بیان کنند.

مقدمه

بیماری هاری از دیرباز برای بشر مشکل آفرین بوده است ،به
طوری که خوارزمیدر مورد سگ هار میگوید« :کلب ،سگ
هاریادیوانهراگویندکهگازمیگیردوازخوردنامتناعمیکند
و از آب میگریزد» .لویی پاستور در سال 1881میالدی
اولین آزمایش خود را با بزاق کودکی که ازبیماری هاری
مرده بود شروع کرد ودر ششم ژوئیه 1885میالدی پسر
بچه 9سالهای را در کشور فرانسه با انجام واکسیناسیون علیه
هاری نجات داد .در ایران مرکز درمان ضدهاری مؤسسه
«پاستور» در شهر تهران از سال  1302شمسی جهت درمان
مجروحان حیوان گزیده افتتاح شد.
سگ در منزل

سگ یکی از حیواناتی اســت که هــمــواره در زندگی
انسانها حضور داشته است .هر کس تصمیم به نگهداری
سگ در منزل دارد ،باید بداند کهمسؤولیتهایی متوجه
او میشود که باید بخوبی آنها را بشناسد ،بپذیرد و سپس
اقدام به خرید و نگهداری سگ کند.
گرچه ورود یک سگ به خانه ،بــرای برخی ،اتفاقی
هیجان انگیز است ،اما آماده کردن خانه برای آوردن
سگ ،کار بسیار حساس و دشواری است.
پژوهشگران اعــام کردند ،افــرادی که از سگهای
ن که اغلب پس از
خانگی نگهداری میکنند به دلیل ای 
تماس با حیوان دستهای خود را نمیشویند یا ممکن
است این حیوان به رختخواب صاحب خود نیز راه پیدا
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بیماریهای زونــوتــیــک( )Zoonoticبه آن دسته از
بیماریهایی گفته می شود که به طور طبیعی میان
حیوانات مــهــرهدار و انسانها قابل انتقال هستند.
بیشترین خطر انتقال این بیماریها به انسان در زمان
تماس مستقیم یا غیرمستقیم انسان با حیوانات،
محصوالت آنها یا محیط زندگی آنها است .بیشتر از 70
درصد عوامل عفونی تازه شناخته شده که در دهههای
گذشته انسانها را تحتتأثیر قرار داده است ،دارای
منشا حیوانی بودهاند 70 .درصد از بیماریهای قابل
انتقال بین انسان و حیوان از حیات وحش نشأت گرفته
است .بعضی از بیماریهای قابل انتقال بین انسان و
حیوان از طریق غذا (تب مالت ،سل) ،برخی به وسیله
گازگرفتن توسط پستانداران (هاری) یا گزش حشرات
(تب دره ریفت) و گروهی از طریق آلودگی محیط زیست
(هیداتیدوزیس) قابل انتقال هستند .هر بیماری که
به طور طبیعی از حیوان مهرهدار به انسان یا برعکس
منتقل شود در گروه «زونوز»ها قرار میگیرد.
هاری یک بیماری عفونی حاد وکشنده ویروسی است
که به دوشکل تحریکی (هــاری خشمگین) یا فلجی
(هــاری ساکت) ظاهر مــی شــود .ایــن بیماری از نظر
گزارشدهی در گروه  Aقرار دارد و با میزان کشندگی
حدود  100درصد بخشی از اولویتهای سیستم پایش
وکنترل بهداشتی کشور محسوب می شود.
حــدود  90درصــد از مــوارد حیوان گزیدگی توسط
سگ اتفاق میافتدکه ازایــن مــوارد حدود  80درصد
به سگهای خانگی و گله اختصاص دارد و حدود
 10درصــد گــزشهــای مربوط به سگ را ،سگهای
بدصاحب یا بالصاحب تشکیل میدهند ،لذا توجه ویژه
به واکسیناسیون و قالدهگذاری سگهای صاحبدار
میتواند در کاهش موارد حیوان گزیدگی و بروز بیماری
هاری سهم چشمگیری داشته باشد ،چرا که سگهای
واکسینه شده ،هار نشده یا کمتر هار می شوند و گزش
کمتری را خواهند داشت.

تاریخچه

بیماری هاری مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی
بوده ،انسان و سایر حیوانهای خونگرم پستاندار ،به
طورتصادفی و اغلب از طریق گزش حیوان آلوده به آن
مبتال می شوند.
اهمیت بیماری هاری به دالیل زیراست:

انـسـانوسـایـرحـیـوانهـایخـونـگـرم
پستاندار،به طورتصادفی واغلب ازطریق
گزشحیوان آلوده بهآن مبتالمیشوند
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کند ،در بیشتر موارد میکروبهای سگ به افراد منزل
منتقل شده و احتمال انتشار میکروب بین اعضای
خانواده نیز بیشتر می شود.
همچنین تحقیقات نشان میدهد که تقریبا تمام
کسانی که سگ دارنــد با سگ شان غذا میخورند و
بیش از نیمیاز آن ها به این حیوان اجازه میدهند که
روی تختخواب شان کنار آن ها بخوابد.
آزمایشها نشان میدهد بسیاری از میکروبهای
مدفوع سگ ،در اثر انگشت صاحبان آن ها ،وجود دارد.
افــرادی که در خانه سگ دارنــد دارای زنجیر ه های
باکتریایی « » E coliهستند که هم در حیوان و هم در
صاحب آن مشاهده می شود.
سبب شناسی و نشانه بیماری

عامل ایــن بیماری ،ویروسی عصب دوســت متعلق به
خانواده «را بدو ویروس»ها و جنس «لیساویروس»ها
اســت .ایــن ویــروس تحت تاثیر خشکی و حــرارت 56
درجه سانتیگراد طی یک ساعت ،اشعه ماورای بنفش و
الکل  40تا  70درجه و همچنین آب و صابون غیرفعال
میشود .اصلیترین راه سرایت بیماری به انسان از طریق
گاز گرفتن حیوان هار اســت .بیماری هــاری غیرقابل
درمــان اســت ،بدین معنی که پس از بــروز نشانههای
بیماری در انسان یا حیوان ،مرگ حتمیاست.

*میزان کشندگی باال (100درصد)
*افزایش روند موارد حیوان گزیدگی در انسان
*هزینههای اقتصادی ناشی از تلفات دام و موارد
مربوط به تهیه واکسن و سرم هاری
نشانههای بیماری در انسان پس ازطــی شدن دوره
نهفتگی به شکل عالیم اولیه غیر اختصاصی تب ،لرز،
خستگی ،سردرد ،ضعف و درد عضالنی ،بی اشتهایی،
ترس ،تحریک پذیری و عصبی بودن ظاهر می شود و
در نهایت تشنج  ،فلج و مرگ بیمار به علت نارسایی و
اختالل تنفسی و قلبی اتفاق میافتد .در خصوص بروز
عالیم هاری در حیوان باید به این نکته مهم توجه داشت
که در برخی موارد 3 ،تا  10روز قبل از بروز عالیم بالینی
در سگ و گربه ،ویروس موجود در بزاق حیوان میتواند
بیماری را منتقل کند و عالیم بالینی حداکثر تا 10روز
بعد در حیوان ظاهر شده و او را خواهد کشت .به همین
دلیل ،حیوان مشکوک را باید تا 10روز در قرنطینه
نگه داشت .در حیوان به طور کلی نشانهها بیماری به
دو شکل خشمگین و ساکت ظاهر می شود .بر اساس
آمار و قوانین اپیدمیولوژی ارایه شده در کتب مرجع
دامپزشکی در صورتی که 75درصد جمعیت سگهای
صاحبدار ،علیه بیماری هــاری ایمن شوند ،احتمال
بروز و انتقال بیماری در جمعیت این دسته از حیوانات
به صفر نزدیک خواهد شد .به غیر از واکسیناسیون و
قالدهگذاری ،شناخت رفتار سگ ها نیز میتواند در
کاهش مــوارد حیوان گزیدگی نقش بسزایی داشته
باشد .سگها قدرت پیروی و گردن نهادن به قانون
را آنچنان كه انسانها میآموزند ندارند .بنابراین
ممكن است سگی بارها در پیادهرو بدون اینكه وارد
خیابان بشود ،به آرامـیقــدم بزند ،ولی یک بارتحت
تأثیر یک محرک قوی مانند دیدن گربهای درآن طرف
خیابان ناگهان به وسط خیابان بدود .در اغلب موارد
سابقه رفتارهای مخرب سگها به دوران تولگی آنها

باز میگردد .صاحب حیوان ممکن است به اشتباه از
مشاهده رفتار تهاجمیحیوان در حین بــازی آسوده
خاطر باشد ،ولی باید در نظرداشت که بیشتر رفتارهای
تهاجمیکه حیوان در حین بــازی در برابر سگهای
دیگر یا انسانها از خود نشان میدهد میتواند اخطار
و نشانههایی از تهاجمهای جدی حیوان درآینده باشد.
همچنین بــرای بسیاری از سگها خانه  ،باغ و حتی
ماشین به عنوان منطقه خانگی تلقی می شود .این
شرایط اختصاصی سگها میتواند در بسیاری از موارد
موجب حمله ناگهانی سگهای صاحبدار به افراد دیگر

شود .بنابراین باید اقدامهایی برای پیشگیری از حمله
سگها به افراد دیگر توسط صاحبان آنها انجام شود ،از
جمله :ایجاد شرایط مناسب به منظور تحریکناپذیری
سگ مانند نبردن سگ به محیطهای ناآشنا ،شلوغ
و پرسر و صدا ،نداشتن رفتار نامناسب با سگ مانند
تنبیه بدنی یا آزار حیوان ،خیره نشدن به حیوان ،بازی
نکردن و دست نزدن به توله سگها ،شوخی نکردن با
افراد غریبه در حضور سگ و عقیمکردن و به کاربردن
هورمونهای خاص به منظور کاهش حالت تهاجمیو
خشونت آمیز در حیوان.

نتیجه گیری

اساس مبارزه با بیماری هاری بر سه اصل استوار است:
1.1کنترل هاری درحیات وحش
2.2کنترل جمعیت حیوانات گوشتخوار بدون مالک
3.3کنترل و پیشگیری از بیماری در جمعیت گوشتخواران اهلی بویژه سگهای صاحبدار
با در نظر گرفتن وضع موجود و بروز بیشتر موارد حیوان گزیدگی توسط سگهای صاحبدار در قریب به اتفاق
استانهای کشور توجه جدی به امرآموزش صاحبان سگ نسبت به واکسیناسیون ،قالدهگذاری و نحوه
نگهداری سگها ضروری به نظر میرسد.
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