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 2914از سال ساله تب بازگرد آندمیک در استان اردبیل  25بررسي اپیدمیولوژيک روند 

 2992لغايت 
        4قادر زكي پور، 9، سیده نگار مدرس صدرايي 1 داريوش امدادي ، 2منوچهر  براک

كارشناس مسئول بیماريهاي  .1، عضو هئیت علمي و فوق تخصص عفوني اطفال )دانشیار( و معاون بهداشتي دانشگاه   .2

 معاون فني مركز  بهداشت استان  .4، مسئول آزمايشگاه بهداشت استان . 9،  واگیر استان

 
تب بازگرد آندمیک )تب راجعه كنه اي( يک بیماري باكتريايي از جنس بورلیا بوده كه انسان از طريرق گرزش كنره  مقدمه و اهداف:

ز هاي خانواده آرگازيده )كنه هاي نرم( از جنس اورنیتودوروس و گونره تولروزاني  بره آن مبرتال مري شرود. ترب برازگرد آنردمیک ا

بیماريهاي مهم بومي ايران مي باشد و بیشترين مطالعات  بر روي اين بیماري در دنیا از ايران گزارش شده است. در حال حاضرر در 

استان كشور اين بیماري گزارش مي شود كه مهمترين آنها استانهاي اردبیل، همدان، زنجران، كردسرتان و قرزوين مري  22ايران از 

ر انتقال محلي بیماري تب بازگرد كنه اي در كشور سابقه ديرينه دارد و كانونهاي آندمیک بیماري بترتیرب باشد. استان اردبیل از نظ

 در شهرستانهاي خلخال، كوثر،  نیر و حتي اردبیل متمركز است. 

: ايرن بررسري بره روش توصریفي اسرت و كلیره گزارشرات مروارد تشرخیص میکروسرکوپي ترب برازگرد آنردمیک در روش تحقیق

مرورد  411تفکیک شهرسرتانهاي خلخرال و كروثر طبرق دسرتورالعمل كشروري مراقبرت ترب برازگرد آنردمیک  بره تعرداد  استان

 جمع آوري و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است. 

 – 24 – 11 – 44 – 54 – 213 – 214 – 291 – 41 – 22 -29بترتیرب  2992ترا  2914تعداد موارد بیماري از سال  يافته ها:

كلیه موارد گزارش شده از بخش خصوصي بوده است. از سرال  2911و  2914مورد بوده است. در سالهاي  2و  2 - 1 – 4 – 4 -  4

با ادغام نظام مراقبت بیماري در سیستم شبکه در شهرستانهاي آندمیک، گزارش بخش دولتي بويژه در خانه هراي بهداشرت  2913

افزايش يافت. از تعداد كل  2933از كل موارد در سال  %11به  2911ر درصد در سال فعال شد بطوريکه گزارش موارد بیماري از صف

بخرش خصوصري مري  %93سیستم شبکه و %13شهر، از نظر گزارشدهي  %4روستا و  %94، از نظر سکونت %43مونث و  %51موارد 

نفر بوده  213 –259 –229ر بترتیب به تعداد باشد. از نظر فصل انتقال بیماري بیشترين موارد مثبت در ماههاي تیر، مرداد، شهريو

سال  13 – 19، %93سال  23 – 29، %53سال  3 – 9است كه پیک انتقال بیماري در مرداد ماه مي باشد.  از نظر گروههاي سني 

 مي باشد. %2سال  43، باالي %1سال  93 – 99، 9%

مروارد در  %33طق روستايي كه شغل دامداري دارنرد و همچنرین با توجه به شیوع باالي بیماري در منانتیجه گیري و پیشنهادات: 

سال )سنین مدارس( گزارش شده است و همچنین برنامه  ادغام مراقبت و گزارشدهي بیماري در سیستم شربکه  13گروه سني زير 

سراير منراطق آنردمیک  بويژه در مناطق آندمیک در استان در جهت كاهش موارد بیماري موثر بوده است. الزم است اين برنامره در

كشورادغام و برنامه هاي بیماريابي، اموزش و اطالع رساني در مناطق روستايي از طريق خانه هاي بهداشت بويژه براي دانش آموزان 

 تقويت و تشديد گردد. 

  تب بازگرد، بورلیا، اردبیل، سیستم شبکهكلمات كلیدي: 
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