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 1376ساله تب بازگرد آندميك در استان اردبيل از سال  15بررسي اپيدميولوژيك روند 

 1390لغايت 

 

1كتر منوچهر  براكد 
   4، دكتر قادر زكي پور3سيده نگار مدرس صدرايي ،2مهندس داريوش امدادي ، 

      

كارشناس ارشد حشره شناسي پزشكي و . 2و معاون بهداشتي دانشگاه، ) دانشيار(عضو هئيت علمي و فوق تخصص عفوني اطفال . 1

  معاون فني مركز  بهداشت استان  .4ستان ، مسئول آزمايشگاه بهداشت ا.3مسئول بيماريهاي واگير استان،

  

يك بيماري باكتريايي از جنس بورليا بوده كه انسان از طريق گزش كنه ) تب راجعه كنه اي(تب بازگرد آندميك  :مقدمه و اهداف

آنـدميك از   تـب بـازگرد  . از جنس اورنيتودوروس و گونه تولـوزاني  بـه آن مبـتال مـي شـود     ) كنه هاي نرم(هاي خانواده آرگازيده 

در حال حاضر در . بيماريهاي مهم بومي ايران مي باشد و بيشترين مطالعات  بر روي اين بيماري در دنيا از ايران گزارش شده است

استان كشور اين بيماري گزارش مي شود كه مهمترين آنها استانهاي اردبيل، همدان، زنجان، كردسـتان و قـزوين مـي     11ايران از 

بيل از نظر انتقال محلي بيماري تب بازگرد كنه اي در كشور سابقه ديرينه دارد و كانونهاي آندميك بيماري بترتيب استان ارد. باشد

  . در شهرستانهاي خلخال، كوثر،  نير و حتي اردبيل متمركز است

در  اين بررسي بـه روش توصـيفي اسـت و كليـه گزارشـات مـوارد تشـخيص ميكروسـكوپي تـب بـازگرد آنـدميك           : روش تحقيق

مـورد   627استان تفكيك شهرستانهاي خلخـال و كـوثر طبـق دسـتورالعمل كشـوري مراقبـت تـب بـازگرد آنـدميك  بـه تعـداد            

  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است SPSSجمع آوري و با استفاده از نرم افزار 

  . در استان  انجام  شد 1390لغايت  1376نفر از سال 622اين تحقيق يك مطالعه توصيفي مي باشد كه بر روي تعداد

  6 – 14 – 22 – 44 – 56 – 120 – 124 – 132 – 67 – 11 - 19بترتيب  1390تا  1376تعداد موارد بيماري از سال  :يافته ها

با  1378از سال . كليه موارد گزارش شده از بخش خصوصي بوده است 1377و  1376در سالهاي . مورد بوده است 1و  2 - 4 – 6 -

نظام مراقبت بيماري در سيستم شبكه در شهرستانهاي آندميك، گزارش بخش دولتي بويژه در خانه هاي بهداشت فعال شـد  ادغام 

از تعداد كـل مـوارد   . افزايش يافت 1380از كل موارد در سال % 77به  1377بطوريكه گزارش موارد بيماري از صفر درصد در سال 

از . بخش خصوصي مي باشد% 30سيستم شبكه و% 70شهر، از نظر گزارشدهي % 6و روستا % 94، از نظر سكونت %48مونث و % 52

نفر بوده است كه  128 –153 –119نظر فصل انتقال بيماري بيشترين موارد مثبت در ماههاي تير، مرداد، شهريور بترتيب به تعداد 

 39، %9سال  20 – 29، %30سال  10 – 19، %58سال  0 – 9از نظر گروههاي سني .  پيك انتقال بيماري در مرداد ماه مي باشد

  .مي باشد% 1سال  40، باالي %2سال  30 –

موارد در % 88با توجه به شيوع باالي بيماري در مناطق روستايي كه شغل دامداري دارند و همچنين  :نتيجه گيري و پيشنهادات

غام مراقبت و گزارشدهي بيماري در سيستم شبكه گزارش شده است و همچنين برنامه  اد) سنين مدارس(سال  20گروه سني زير 

الزم است اين برنامه در سـاير منـاطق آنـدميك    . بويژه در مناطق آندميك در استان در جهت كاهش موارد بيماري موثر بوده است

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

  . تقويت و تشديد گردد

   تب بازگرد، بورليا، اردبيل، سيستم شبكه: كلمات كليدي
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