
بھ نام خداوند بخشنده و مھربان

راھھای انتقال بیماری ھاری 
و عوارض آنو عوارض آن

دکتر شیرین بنکدار
معاونت بھداشت وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی 

مرکز مدیریت بیماریھای واگیر 



کلیھ حیوانات خونگرم بھ جز پرنگان و خزندگان•

گربھ<سگ<گاو<اسب/قاطر<گوسفند/بز

حیوانات حیات وحش مخزن بیماری•

:میزبان ھا

حیوانات حیات وحش مخزن بیماری•

سگ ھاي وحشی، روباه، گرگ، کایوت، راسو، راکون و میمون

خفاش ھای خون خوار



سگھای اھلی بھ تنھایی مھمترین مخزن بیماری 
ھستند



حیوانو  انسانبیماری در حاملین بدون عالمت •

درجھ سانتی گراد و حتی تاچندین روز  20ساعت در  24الشھ حیوانات آلوده  تا •
پس از یخ زدن

:خصوصیات میزبان 



ھارراه انتقال ھاري ،گزش حیوان ترین شایع •

:    انتقال  نادرراھھاي 

زخمبزاق آلوده با چشم ،بیني و یا تماس •  

زخمھاي باز و ، ھاي مخاطي باغشاء ) مثل بافت مغز(تماس بافتھاي بالقوه آلوده •  

:راھھای انتقال بیماری

زخمھاي باز و ، ھاي مخاطي باغشاء ) مثل بافت مغز(تماس بافتھاي بالقوه آلوده •  
ھاخراشیدگي 

مردم عادي از این راه در معرض خطر (براي كاركنان آزمایشگاھھا تنفسي،بیشتر •  
.)نیستند

بھ انسان  از طریق پیوند عضو انسان •  



ھاري دریافت  نموده بافردي كھ واكسن تماس •

خوردن گوشت آلوده بھ ویروس •

گرفتگيبھ انسان از طریق گاز انسان •

حیوان ھارنوازش •

پوست سالم با خون ،ادرارو مدفوع حیوان ھار تماس •

:راھھای انتقال بیماری

پوست سالم با خون ،ادرارو مدفوع حیوان ھار تماس •

بھ جنین مادر •

شیرمادر •

وسایل آلوده•



:چرخھ ویروس



:چرخھ ویروس



فرمالین•

فنل•

ھالوژن ھا•

•Quats

:ضدعفونی کننده ھایی کھ ویروس ھاری را از بین می برد

:بھ خاطر داشتھ باشید

•Quats

و گرما) نور خورشید(اشعھ اولترا ویولھ •



عوارض حیوان گزیدگي



خطرناكترین عارضھ ھاري مي باشد



% 60-90سگھا •

% 5-18گربھ ھا •

%4-23انسانھا •

:یشترین عامل زخم ھاي حیوان گزیدگي

%4-23انسانھا •



ھا دربچھ صورت ناحیھ در گزش•

 بھ است ممكن و شوند مي عفونت دچار ، درمان تحت ھاي زخم% 2-30 بین•
كنند پیدا نیاز بستري

 كھ ھایي زخم ، عمیق ھاي زخم ، شده لھ ھاي زخم در ، عفونت شانس افزایش•
ولیگامانھا ،تاندون مفاصل بھ آسیب ، دارند دبریدمان و جراحي بھ نیاز

 سرو بھ انگشت،آسیب گزش ،”عمدتا گزش محل نظر از ، عفونت شانس افزایش •

:عوارض بیماري

 سرو بھ انگشت،آسیب گزش ،”عمدتا گزش محل نظر از ، عفونت شانس افزایش •
دندانھا



كم شیوععوارض•
، سپتي سمي، آرتریت سپتیك ، تنوسینوویت، تاندونیت، آبسھ محل زخم و شكستگي ھا، استئومیلیت، كزاز

پریتونیت، آندوكاردیت، اندوفتالمیت، مننژیت، آبسھ مغزي و اسكارھاي بد شكل زخم براثر آسیب شدید
فاسئیت نكروزان در دیابتي ھا و در افراد با نقص ایمني  •
عوارض سایكولوژي •

افزایش اضطراب–
شوند flashback & nightmaresكودكان ممكن است دچار –
كودكاني كھ آسیب ھاي متعدد و شدیدي از سگ گزیدگي یافتھ اند ممكن است دچار –

post traumatic stress disaster

:عوارض بیماري

post traumatic stress disaster
اسكارھاي شدید و بد شكل منجر بھ دپرسیون و كاھش اعتماد بھ نفس مي شوند–

Bartonellaبیماري خراش گربھ در اثر عامل  henselae



Antimicrobial Susceptibilities of Bacteria Frequently 

Isolated from Animal Bite Wounds
Staph Eikenella                          Pastorella   Capnocytophaga Staph 

Agent aureus corodens Anaerobes     multicida       canimorsus inter

Penicillin  10% 99% 50/95                95%               95%                70%

Cloxacillin 99 5             50                    30                   NS                 100

Amoxi/clavu 100     100           100                   100                   95                  100

Cephalexin 100      20             40                     30                   NS 95

Cefuroxim 100 70             40                     90                   NS                  NS

Cefoxitin 100        95           100                    95                   95                   NS

Erythromycin100 20             40                     20                   95 95 

Tetracycline 95       85             60                     90  95                   NS

TMP-SMX 100      95               0                    95                   V                    NS

Ciprofloxacin100     100             40                  95                  100                 100

Azithromycin100       80              70                  100               100                  NS

Clarithromycin100     60    70                    70                  100          NS

Clindomycin 95  0            100                0                     95                  95



:عوارض بیماري

اپیدمیولوژي حیوان گزیدگي 

از افراد حیوان گزیده % 20فقط •
نیاز بھ درمان پزشكي دارند

نیاز بھ بستري پیدا مي كنند1%•

از سگ گزیدگان % 42حدود •
بیشتر (سال ھستند 14كودكان زیر 

)سال 5زیر 

موارد حیوان گزیده %70بیش از •
توسط حیوان خودشان است 



سوالی دارید؟سوالی دارید؟


