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  مقدمه
 يك تهديـد مهـم بـراي سـالمتي          تحيواناگاز گرفتگي   
 زيرا برخـي از عفونـت هـاي متعاقـب آن     انسان است 

 بطوريكـه بيـشترين     نظير هاري بسيار كـشنده اسـت      

 در بين بيماريهاي عفوني مربوط بـه        1ميزان كشندگي 
ت درمان در افراد در معرض      مديري. ]1[ هاري است 

 مستلزم تجويز واكسن وآنتي سرم بوده و        خطر ابتال   

                                                 
1 case fatality ratio 

  چكيده
 دفاع از خود  به هنگام   شكار و    حيوان و يا حين       حمله سگ سانان وحشي به انسان ممكن است به دليل هار  شدن             :زمينه وهدف 

اشـي از آن عميقتـر و   گرگ هار معموال تعداد افـراد بيـشتري قربـاني مـي شـوند، زخـم هـاي ن         گاز گرفتگي   در   .صورت گيرد 
ايـن  .سـاير سـگ سـانان اسـت         گـاز گرفتگـي     خطرناكتر بوده و احتمال ابتال قرباني به هاري بدنبال آن تا پانزده برابر بـيش از                 

تـا سـه سـال بعـد از         مرگ و ميـر     فقدان   گزارش  به دليل تعداد زياد قربانيان ، عملكرد مناسب سيستمهاي بهداشي درماني و             
   .حمله قابل توجه است

 شـهر از    مـشگين پس از اخذ اسم مبتاليان از مركز بهداشت شهرسـتان           .  است گرفتگيگاز   مورد   24 گزارش شامل    :روش كار   
  . پيگيري شدندرگ و مير  سال بعد از نظر م3بيماران تا  تمام قربانيان مصاحبه ومعاينه به عمل آمده و

 روسـتاي همجـوار در بخـش جنـوبي شهرسـتان            7ه تائيد رسيد بـه       گرگي كه هار بودنش در انستيتو پاستور ايران ب         :يافته ها 
  بيمـاران سن   ميانگين   . نفر از اهالي روستاها را كه همگي بومي منطقه خود بودند مجروح نمود             24 شهر حمله نموده و      مشگين

 8تنـه و شـكم        مـورد،  12 مورد، دست    21  سر و صورت       از اعضا آسيب ديده به ترتيب عبارت بودند      .  سال بود  5/36 ± 4/23
 2در .  مـورد  زخـم دنـدان ديـده شـد     55 مورد زخم چنگا لـي  و در  14در .  مورد1 مورد و باسن    3پا    مورد، 3گردن   مورد،
تمـام بيمـاران بـا       .رد عارضه اي رخ نـداد     ادر ساير مو   حمله بصورت فقدان توانايي در خم شدن انگشت روي داد و          آثار  مورد  

هيچ موردي از مرگ وميـر در سـه سـال پيگيـري ديـده      . رت لزوم تتابولين  درمان شدنددر صو واكسن وآنتي سرم هاري و   
  .نشد

باحمايت كـافي وهوشـياري سيـستم        .منطبق بود » حيوان هار «كيفيت حمله گرگ در اين مطالعه كامال بر  رفتار              :نتيجه گيري 
  . از مرگ ومير ديده نشدموردي  زريق سرم وتتابولين، تهاي بهداشتي درماني و انجام واكسيناسيون و

   گاز گرفتگي، هاري گرگ هار،:كليديواژه هاي 
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مرگ ومير در صورت ابتال به بيمـاري تقريبـا قطعـي            
لي رغم توليد سرم ضـد هـاري، گـزارش          ع. ]2[ است
حكايـت از مـرگ    سازمان بهداشت جهاني،    2001سال  

و   هزار نفر در سـال از بيمـاري هـاري دارد           70 تا   40
 .دهندظم اين مرگها در جهان سوم روي مي       قسمت اع 

 كشورهاي ناحيه مديترانه شرقي يك معضل       درهاري  
مهــم بهداشــتي اســت و بــه جهــانگرداني كــه از ايــن  
كشورها ديدن مي كنند قويـاً توصـيه مـي شـود كـه              

هـاري  . ]3[ واكسيناسيون قبل از مواجهه انجام دهنـد      
شته داجايگاه ويژه اي در تاريخ پژوهش پزشكي ايران         

 در بـين حيوانـات اهلـي شـايع          و در ايران آنـدميك      و
ــران  . ]5،4[ اســت اســتان اردبيــل در شــمال غــرب اي

را در ايــران گزيـدگي  بـاالترين ميــزان بـروز حيــوان   
طــي   در مطالعــه مجيــدپورطوريكــه ب. ]6[ داراســت

 تا پايان همان  1378دوره زماني يكساله از ابتداي سال 
واقع شـده    حيوانات   گزشمورد نفر   4331سال تعداد   

  . ]7[ اند
سگهاي اهلـي مهمتـرين حـاملين        ي گذشته   سالها  در  

 و بدنبال 20 بودند اما از قرن     در اروپا  هاري   ويروس
هـاري درسـگهاي اروپـا      ،كنترل شديد هاري در سگها      

كشورهاي جهان سوم و هند هنـوز       در  اما   .كنترل شد 
هاري حامل  مهمترين    . سگها مهمترين مخزن  هستند    

در برخـي  و )red foxvalpes(ر اروپا روبـاه قرمـز   د
  . ]8[  متحده راسوها و راكون ها هستندمناطق اياالت

، 1985در سال . نيستاري در گرگها پديده ناشايعي ه
 مـورد   7 مورد گرگ مرده در آالسكا پيدا شد كه          نه

 مـورد از   5از آنها از نظر هاري بررسـي شـدند ودر           
تصور مي شود   ز اين رو    ا مورد هاري پيدا شد        7اين  

كه هـاري پديـده اي  طبيعـي بـراي كنتـرل جمعيـت               
گـاز گرفتگـي    در  . ]9[ باشدحيوانات در اكوسيستم ها     

 زخـم   قربانيان بيـشتر اسـت،     معموال تعداد     هار   گرگ
بـه دليـل عمـق زخـم        هـا   گرفتگيگـاز   هاي ناشي ازاين    

 برابر  15خطرناكتر بوده و احتمال هاري بدنبال آن تا         
  گزارش اخيـر،   . ها مي باشد   گرفتگيگاز  ساير  يش از   ب

 ناشي ازحمله  يـك گـرگ هـار           گرفتگيگاز   مورد   24

 بـه دليـل فقـدان       كهاست  در يك فاصله زماني كوتاه      
  . گزارش گرديده است،وكيفيت حملهرگ و مير م
  

  روش كار
 بيمـار گـاز گرفتگـي       24يك سري شامل    گزارش  اين  

ي اطـراف    در هفت روستا   1384است كه در تابستان     
هار بودن گـرگ مهـاجم      . مشگين شهر رخ داده است    

به تاييد انستيتو پاستور ايـران رسـيده و پـس از اخـذ              
 شهر مشگيناسم مبتاليان از مركز بهداشت شهرستان 

از  تمام قربانيـان مـصاحبه ومعاينـه بـه عمـل آمـده               
پيگيـري  رگ و ميـر   سال بعد از نظـر مـ       3وبيماران تا   

  . شدند

  يافته ها
 يك مورد گرگ هار كه 84 تير ماه 31 و   29ريخ  در تا 

هار بودن آن در انستيتو پاستور ايران به تائيد رسـيد           
 روسـتاي همجـوار در بخـش جنـوبي شهرسـتان       7به  

ــشگين ــوده و   م ــه نم ــهر حمل ــالي  24 ش ــر از اه  نف
 را كه همگـي بـومي منطقـه خـود           هاي مذكور   روستا

  .بودند مجروح نمود
 زمان وقوع حادثه و بر اساس گزارش مركز بهداشت

تعداد قربانيان در روستاهاي مربوطه بـه شـرح زيـر           
 : مي باشد

  : تير29:روز اول 
، چهار نفر 16/17   و15/17 و 05/17 ،17 هايدر ساعت

  ي لحاق روستا در
در روســتاي  دو نفــر  ،45/17 و 40/17 هاي ســاعتدر

 ارجق

ــاعتهاي  در  و 30/18 و 15/18 و 10/18و 18 ســــــ
  در روستاي مير عليلو نفر پنج ، 35/18

در روسـتاي ميـر   دو نفـر  ، 19 و 50/18ر سـاعتهاي  د
  عليلو

ــاعتهاي   و 50/19 ، 40/19 و 35/19 ، 30/19در ســـ
 در روستاي انار ، هفت نفر 10/20 و 20 و 55/19
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ــاعتهاي  ــر 35/20 و 30/20در س ــتاي   دو نف  در روس
  علي آباد 

و ج  ،يك نفر در روستاي كـوي      دقيقه   50/20ساعت  در
ــاعت  ــر 13در سـ ــدنبال دو روز  و 84 /31/4 ظهـ بـ

) وچهـارم  نفر بيـست  ( به آخرين مورد   متواري بودن، 
  . كشته شدوبعدنموده روستاي لحاق حمله 

 ساعت مورد حمله قرار گرفتـه       44 مورد در طي     24
 50 سـاعت و     3طـي   فقط در   مورد از آنها     23اند كه   
فرصـتي بـراي    ه همين دليـل     بورخ داده است    دقيقه  
است مادگي براي اهالي روستاها وجود نداشته       آاعالم  

 نفر از قرباني ها از وقوع حمله گرگ         4 تنها   بطوريكه  
  .با خبر بوده انددر آن زمان هار 

 نقشه روستاهاي همجوار در شكل ذيـل آمـده اسـت          
  .)1 شكل(

  نقشه جغرافيايي محل وقوع حمله.  1شكل 

  
  

 بوده و فقط    نظر زماني تمام حمالت در بعد از ظهر       از
روي داده  13 ودر ساعت    17يك مورد قبل از ساعت      

 .است

،  نفر حوالي حيـاط منـزل        9از نظر محل مورد حمله        
 نفــر در معــابر 3نفــر در داخــل بــاغ يــا مزرعــه ، 11

 نفر در حاشيه روستا مـورد حملـه         1عمومي روستا و    
 يعني  گـرگ هـار بـه راحتـي وارد            ،قرارگرفته بودند 

محـدوديتي در حملـه بـه افـراد         محيط روستا شده و   
زنظر مدت درگيري گرگ بـا      ا.روستايي نداشته است  

 8 دقيقـه و در      1 مورد حمله حـداكثر      16قربانيان در 
 نفر بـصورت    18 . دقيقه بطول انجاميده است    2نفر تا   

از طرف گرگ مورد حمله قرار گرفتـه و در          ناگهاني  
 نفر حمله بعـد از رويـت گـرگ و انجـام تـداركات               6

  .صورت گرفته استتوسط قرباني دفاعي 
حداقل ( ال بود س 5/36 ± 4/23 ميانگين سني قربانيان  

يانگين تعـداد   م. ) سال بود  74 سال وحداكثر آن     2سن  
ــراد ــم در اف ــوده اســت 2/6زخ ــم ب ــر از   17 . زخ نف

همراه با ايجاد سـرو     چوب   يا    سنگ به كمك    قربانيان  
 گر  و يك نفر ديفيزيكيه كمك ب نفر از آنان   2 و   صدا  

از دست حيوان هـار     شخصي  نفربادر گيري فيزيكي     5
 در اغلـب اوقـات       ديگر   به عبارت  .خالص شده بودند  

در يـك   .متواري شده اسـت    گرفتگي   زاگرگ پس از گ   
مورد جالب گرگ هار پس از برداشتن يك كودك دو 
ــه    ــدانها  در دو ناحي ــردن دن ــرو ب ــق ف ــاله از طري س

صد متـر  آنطـرف      چند    با خود برده و     او را    تمپورال
با رسيدن پدر كودك متـواري شـده         وها كرده   رتر  

 آورده شـده   1محـل گزيـدگي هـا در جـدول          . است
  .)1جدول  (است
   آسيب ديده ءاعضا. 1جدول 

  عضو  آسيب ديده  تعداد موارد
  سر و صورت   مورد21
  دست ها   مورد12
  تنه و شكم   مورد8
  گردن   مورد3
  پاها   مورد3
  باسن   مورد1

  

هـا  مورد زخـم     55ر  د  و يچنگالها   مورد زخم    14در  
  .  ديده شديدندان
ي سـتا افراد مورد حمله واقـع شـده بـومي رو         % 100

  .خود بودند
هيچ كس به    ،از نظر اولين مركز ارائه دهنده خدمت      

 نفر بـه    دو.خانه بهداشت يا مطب مراجعه نكرده بود        
 نفر بـه بيمارسـتان      20و  ) اردبيل(  2بيمارستان سطح   

 نفـر مركـز بهداشـتي       2و  )  شـهر  مـشگين ( سطح يك 
زمان رسيدن قرباني به     .درماني مراجعه كرده بودند   

 دقيقه طول كـشيده     45مراكز درماني بطور متوسط     
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متغيـر    دقيقه   90 دقيقه حداكثر    30كه از حداقل    بود  
  .بود

 دوز واكسن هاري يك دوز آنتي سرم        5تمام بيماران   
 هـم در     بـولين  تتـا  يـك دوز     .  دريافت كردنـد   هاري

 3 مـرگ تـا      ي از   هيچ مورد  .صورت لزوم تجويز شد   
 بصورت بستري بيمار15 .ديده نشداز حادثه سال بعد 

 13در  . مــورد بــصورت ســرپائي درمــان شــدند9و 
 مـورد ســكل حملــه  2در . شــدمـورد جراحــي انجـام   

  . بصورت فقدان توانايي در خم شدن انگشت روي داد
سيب ديـده  در     آروحان  اين حمله به دليل كثرت مج     

عرض چند ساعت مورد توجه قرار گرفت، بـه دليـل           
وجود تعداد زيـاد قربانيـان تـرس عمـومي بـصورت            
هراس از  حضور در مزارع  باعث ركود كاري گرديد 
واز طرفي  شايعات مبني بر رها سازي تعمدي  گرگ            

ي همچنـين حجـم بـاال     . باعث بروز مسائل امنيتي شد    
به اهالي روستا ها وارد نمـود   مجروحان شوك رواني    

  .كه به مداخالت درماني وبهداشتي موثر نياز داشت
  

  بحث
هنگام يا  و يا به منظور شكار هار  شدنبه دليل گرگها 

حمـالت گـرگ    .  دست به حمله مي زنند     دفاع از خود  
هار اغلب در طي يك روز و توسـط يـك گـرگ هـار               
صورت مي گيرد ولي حمله شكار  ممكن است توسـط           

گـرگ   ك يا چند گرگ عضو يك گله صـورت گيـرد،          ي
هرگز  و قرباني فرار مي كند   گاز گرفتگي   هار پس از    

قرباني را نمي خورد در حالي كه گرگ شـكار كننـده            
قرباني را خورده و يـا بـه منظـور خـوردن بـه جـاي                

 شـكار گـرگ هـا      از   حمـالت ناشـي   . ديگري مـي بـرد    
مالت مجدداً و تا مرگ گرگ ها تكرار مي شود ولي ح

ناشي از گرگ هار به دليـل مـرگ گـرگ هـار غالبـاً               
نـوع سـوم حملـه گرگهـا حمـالت          . تكرار نمـي شـوند    

تدافعي است كه معموالً دراثر تحريك شـديد گرگهـا          
ــن   ــي شــود و اي ــده  م ــك دي ــوالً توســط تحري  معم

شكارچيان و يا صيادان هنگام تالش براي زدن گرگ و          
يگـري از   نوع د  .يا گرفتن بچه گرگ صورت مي گيرد      

حمله دفاعي گرگ زماني اسـت كـه يـك نفـر بـدون              
آگاهي از حـضور گـرگ وارد محلـي شـده و بطـور              
ناگهان به دليل رويت گرگ واكنش نـشان مـي دهـد            
در آن زمان گرگ به منظـور هـشدار دادن فـرد را             

 عدم  تـداوم    نوع از حمله    مشخصه اين   . گاز مي گيرد  
حمله توسط گرگ بـوده و گـرگ بـه سـرعت عقـب          

شيني كرده و بسادگي توسط فرد گاز گرفتـه شـده           ن
  . ]10[ دفع مي شود

حيوانات اهلي منبـع اصـلي حيوانـات هـار را      در ايران
تعداد مـوارد هـاري       1381سال   در.تشكيل مي دهند  
كه به  بود   مورد 7  در استان تهراندر حيوانات اهلي

در مطالعـه   .  رسيد 1382در سال   %) 8/42(سه مورد   
اغلب موارد هاري در  انجام شده از نظر شيوع فصلي

سه ماهه سوم سال بوده و كمترين آنها در سه ماهه           
 مورد حيوان هار از 16در كل . اند دوم گزارش شده

 از استان تهران گزارش شـد كـه         1382 تا   1381سال  
  . ]11[ نفر را مورد تهاجم قرار داده بودند 14

استان كرمان از جمله استان هـايي اسـت كـه بيمـاري            
هاري در آن به صورت بومي وجود داشته و به علت           
بروز اپيدمي هاي هاري در گذشته و حـال بـه  ويـژه       

) جيرفـت و كهنـوج    (در مناطق جنوبي اسـتان كرمـان        
از سـال   . توجه محققين را به خود جلـب كـرده اسـت          

ساني ناشـي از   مورد تلفات ان10 تعداد  1382 تا   1374
گزارش شـده اسـت كـه بـالغ         )  مرد 8 زن و    2(هاري  

از آنـان در شهرسـتان كهنـوج اتفـاق          )  نفـر  4 (%40بر
در نيمي از موارد، حيوان مهـاجم سـگ و          . افتاده است 

  . ]12[ در نيمي ديگر روباه بوده است
بر اساس گزارش سيماني در كشور ما ساالنه بيش از          

وانـات مـشكوك بـه      پنجاه هزار نفر به علت گزش حي      
افـراد  . هاري تحت درمان ضد هاري قرار مي گيرنـد      

 سـال در معـرض خطـر     10-19متعلق به گروه سـني      
مبتاليان را جـنس    % 90بيشتري قرار داشته  و بيش از        

بيـشترين محـل گـزش در       . مذكر تشكيل مـي دهنـد     
. افراد فوق به ترتيب دست، سر و سپس پا مي باشـد           

تقال بيماري به انـسان را    هم چنين عمده ترين عامل ان     
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سـاكنين منـاطقي كـه تـراكم        . سگها تشكيل مي دهنـد    
گوشتخواران وحشي و اهلـي بيـشتر بـوده اسـت، در            

 . ]13[ معرض خطر بيشتري قرار دارند

از جمله گزارشات مستند حمله گرگ هار مي توان به          
ــل   ــه در جنگ ــوردي ك ــال Lorgesم  در 1851 در س

ر اين حمله يك گـرگ      د. فرانسه روي داد اشاره نمود    
 كيلـومتر را  45هار در يك فاصله زماني هفت سـاعته     

 نفـر را مـورد حملـه        41 روستا تعداد    9پيموده و در    
 نفر از اين افـراد بعلـت هـاري فـوت            14قرار داد كه    

گـاز   حيـوان را نيـز       100اين گرگ همزمـان     . نمودند
از كه بسياري از آنها نيـز تلـف گرديدنـد           گرفته بود   
ــاريخ  نفــر 6،  و در اســتوني 1647ســال ي در نظــر ت

 نفر  6توسط گرگ هار مورد حمله قرار گرفته و هر          
 نفر قرباني   14، از   1763 سال  مردند و همچنين  در        

زخـم   . نفربه دليل   هـاري جـان باختنـد          4 هار     گرگ
هاي ناشي از گرگها بـه دليـل عمـق زخـم خطرنـاكتر              

 از تريـش ب برابـر  15بوده و احتمال هاري بدنبال آن تا      
  . ]14[  ها مي باشدگرفتگيگاز ساير 

آمار تعداد هاري ثابت شده در سـگ سـانان  سـطح             
 مورد، تابستان سال    1،  83استان در  طي تابستان سال       

ــال   6، 84 ــستان س ــورد، و تاب ــوده  1، 85 م ــورد ب  م
  .]7[است

حمله گزارش شده در اين مطالعـه بـه لحـاظ تعـداد             
د چنـد سـاعته در       ها در فاصله زماني محـدو      گرفتگي

 حملـه   اسـت همچنـين كيفيـت     ايران منحصر به فـرد      

 نكتـه مهـم     ،است»  هار گرگ«كامال  منطبق بر  رفتار         
آنست كه وجود حمايت كافي وهوشياري سيستم هاي 

زريق سرم   ت بهداشتي درماني با انجام واكسيناسيون و     
را به صفر رسـانيده وبـه ايـن ترتيـب از            مرگ و مير    

ــرگ  ــشگي 24م ــر پي ــت   نف ــده اس ــاهنگي .ري ش هم
 نهاد هاي مـسوول در ايـن        موثرواقدامات به موقع و   

  .ه استيابي شدزثبت ارقابل توجه بوده و محادثه 
  

  نتيجه گيري
 .اندميك فرض نموداردبيل ميتوان هاري را در استان 

به نظر مي رسـد شـرايط خـاص اقليمـي موجـود در              
همچنـين  . از داليل آن مي باشد    ين شهر   شگزيستگاه م 

 آن دركنار وجود انواع روبـاه هـا و         بكر بودن طبيعت  
تماال خفاشها چرخه اي از گردش  هاري در وحـوش         حا

ايجاد نموده واين امر ضمن كنترل طبيعي تعـداد ايـن           
جانداران پيامدهاي تصادفي نظير حمله گرگ هار بـه         

  .انسانها را نيز به همراه داشته است
  

  قدر داني تشكر و
اني مـالي دانـشگاه علـوم پزشـكي         اين مطالعه با پشتيب   

 از محيط زيست و   اظت  همكاري سازمان حف   اردبيل و 
مولفين ،  اداره كل دامپزشكي استان انجام گرقته است      

.از همكاري صميمانه اين سازمانها تـشكر مـي نماينـد          
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