
  هاري
  

  :تعريف بيماري هاري  
  

ويروس از . يروسي است آه به سيستم عصبي حمله مي آندوهاري بيماري آشنده اي با عامل 

طريق بزاق دفع شده و اغلب از طريق گاز گرفتگي توسط حيوان آلوده به انسان يا حيوان ديگر 

دهان نيز گزارش شده به ندرت انتقال از طريق زخم هاي باز ، چشم ، بيني يا . منتقل مي شود

  .در صورتيكه عالئم ظاهري هاري بروز نمايد، در اغلب موارد بيماري آشنده خواهد بود. است

  آدام حيوانات به هاري مبتال مي شوند ؟ 

ستان نسبت به اين يزوتنها پستانداران به هاري مبتال مي شوند ، پرندگان ، ماهيان ، خزندگان ، د

  .بيماري مصون هستند

خفاش ، راآون ، راسو ، : وحشي ديده مي شود مانند  تانوارد ابتال به هاري در حيوابيشتر م

به عفونت را در ميان حيوانات وارد ابتال مدر سال هاي اخير گربه ها بيشترين ... گرگ و روباه و

اهلي نشان داده اند آه به خاطر اين است آه بيشتر صاحبان گربه ها ، قبل از اينكه گربه شان در 

 وهاري همچنين در سگ و گا. آنها را واآسينه نمي آنندعرض زندگي حيات وحشي قرار گيرند م

.... به مقدار قابل مالحظه اي ديده شده و به مقدار آمتري نيز در اسب ، بز ، گوسفند و خوك و 

  .ديده مي شود

ي از اي واآسيناسيون مدرن در پيشگيري از بيماري هاري در بسيارهدر حال حاضر برنامه 

گاو ر روي هاري براي گربه ، سگ ، اسب و امروزه واآسن هاي موثر ب. حيوانات خانگي موثرند

د و واآسن هاي خوراآي معتبري نيز براي انجام واآسيناسيون هاي نو گوسفند در دسترس مي باش

  .گروهي در حيات وحش بكار مي روند

  

  عالئم حيوان مبتال به هاري چيست ؟ 

سگ و  .اري وارد بدن حيوان مي شود از طريق اعصاب به مغز مي رسدهنگامي آه ويروس ه

گربه مبتال ممكن است عالئم متفاوتي را نشان دهند آه عبارت است از ترس ، تهاجم ، ترشح بزاق 



حيوانات وحشي ممكن است تنها رفتار غير عادي . ، گيجي و غش  بيش از حد ، اشكال در بلع

  . يواني آه فقط شب ها ديده مي شود ممكن است در روز ظاهر شودبه عنوان مثال ح. داشته باشند

  

در سگ و گربه عالئم افسردگي و حساسيت شديد به ساير حيوانات عالوه بر عالئم مشاهده شده 

  .نور را ممكن است نشان دهند

  

  چگونه مي توانيم بيماري هاري را آنترل آنيم ؟ 

  .واآسينه نمائيد بهاي مجر حيوانات خانگي خود را توسط دامپزشك -

به حيوانات خانگي خود اجازه گردش در بيرون را ندهيد ، عقيم نمودن حيوانات خانگي از  -

 .اين جهت آه تمايل به ولگردي در بيرون از منزل را در آنها از بين مي برد موثر است

 ريخت زيرار باز در معابر عمومي وغذاي حيوانات يا پس مانده هاي غذايي را نبايد بط -

 .اعث جلب حيوانات وحشي و ولگرد مي شودب

اين عمل غير قانوني است . حيوانات وحشي را هرگز بعنوان حيوان خانگي نگهداري نكنيد -

و حيوانات وحشي ممكن است مخزن ويروس هاري بوده و عامل انتقال به ساير حيوانات 

 .يا انسان باشند

 .به  آودآان آموزش دهيد آه هرگز به حيوانات نا آشنا دست نزنند -

  اگر شخصي دچار گاز گرفتگي شد چه بايد آرد ؟

  .را به آلينيك يا بيمارستان انتقال دهيد ويبالفاصله  -

 .وضعيت واآسيناسيون حيوان را از طريق آلينيك دامپزشكي مربوطه آنترل نمائيد -

بيماري حيوان خود را به سرعت به دامپزشك خود يا  هر گونه رفتار غير عادي يا حاالت -

 .دهيد طالعمقامات بهداشتي ا

  

  آزمايش هاي مربوط به هاري 

گربه و سگ در مقابل  يروش هاي متفاوتي در حال حاضر در سراسر دنيا براي ارزيابي ايمن

در اين موثر بودن واآسيناسيون  به توسط اين آزمايش ها مي توان. بيماري هاري وجود دارد

  . و سطح ايمني آنها را سنجيد پي برد حيوانات

 



 

 

  

  

 :دو روش پيشنهادي براي اندازه گيري آنتي بادي بر عليه هاري عبارتند از 

1 - FAVN  ( Fluorescent antibody Virus neutralization )   

2 - ELISA  

  

  :   FAVNروش 
اري مي باشد مشكالتي در مورد تست ه  OIEدر روش اول آه يكي از روش هاي مورد تائيد 

قضاوت فردي و عوامل مختلف  ازاز قبيل استفاده از جرم ويروسي و خطاهاي فراوان ناشي 

از حساسيت و  اگر چهعملي باشد    Referalباعث شده آه تنها در آزمايشگاههاي 

 . اختصاصيت بااليي برخوردار است

  :  ELISA روش 
 In direct سرم خون سگ يا گربه به روش در يآنتي بادي بر عليه ويروس هار ، در اين روش

immunoenzymatic Technic طبق پيشنهاد .سنجيده مي شودWHO    ( WHO 1992 

expect -committee on Rabies /8 th report / WHO Geneva / Technical report 

series no :824)  ر عليه براي ايجاد ايمني ب حداقل غلظت آنتي بادي سرم خون سگ و گربه

  .مي باشد IU/mL  0.5هاري 

در  02/08/1387تاريخ از  ELISAبه روش  آزمايش اندازه گيري آنتي بادي بر عليه هاري

صالح مورد  آزمايشگاه آسا راه اندازي شده است و از همان تاريخ مرتبا از طريق مراجع ذي

ه اآثر آلينيك هاي دام شده و در حال حاضر مشغول ارائه خدمات ب تاييد ارزيابي قرار گرفته و

 .مي باشد دامپزشكي يآوچك دانشكده ها

جهت ارسال نمونه به آزمايشگاه حتما مي بايستي فرم زير توسط آلينيك دام آوچك پر شده و همراه 

در همان روز نمونه ) بدون ماده ضد انعقاد ( خون تام تهيه شده در لوله هاي خالء  2ccبا حداقل 

  .سال شودبرداري به آزمايشگاه ار



  

  

  
 

Request form for Anti Rabies Antibody Titer 
 

Pet Owner's Name: 

Pet Species: Dog  

Pet's Name:  

Date of  birth :  

Pet's Sex:  

Pet's Weight:      Kg 

Date of Last Vaccination:  

Vaccine Batch No:  

Mark of Vaccine:  

Name of Requester Clinic:  

Name of Clinician:  

Reference Number and date of Clinic Request:  

Date of Sampling:  

Specific Signs of Pet: 

Specific information of Pet:  

Microchip No: 

Signature of submiting veterinary surgeon : 

 
For   ASA use only 
Date received : Quality of sample : 

ASA Reference : urgent  □ 

Normal □ 



 


