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چکیده
هدف:

حیوان گزیدگی تهدید مهمی برای سالمت جمعیت انسانی است .مطالعه حاضر بهمنظور ارزیابی بروز پنجساله حیوان گزیدگی در انسان در

شهرستان خرمشهر از  1332تا  1331انجام شد.
روشها :در این مطالعه توصیفی -تحلیلی ،داده ها بوسیله چک لیست از مواردی که به مراکز خدمات بهداشتی شهر خرمشهر مراجعه کردند،
جمعآوری شد .جامعه آماری شامل موارد حیوان گزیده مراجعه کننده به این مراکز طی سال های  1332-1331بود .اطالعات بوسیله نرم افزار SPPS

نسخه  11تجزیه و تحلیل شد تستهای کای اسکویر و تی استودنت بهمنظور آنالیز ارتباط بین دادهها و متغیرها استفاده شدند .اختالفات بین گروهها
بهمنظور تعیین معنادار بودن آماری با ( )P-Value>5/50تعیین شد.
نتایج :کل موارد گزارششده حیوان گزیدگی  333مورد بود که  13درصد مرد بودند .اکثریت افراد ( 13/0درصد) بهوسیله سگگزیده شده بودند.
جراحتهای اندام پایینی ( 43/3درصد) بهطور معناداری بیشتر از سایر اعضا بدن بود .حدود  31/1درصد موارد در نواحی شهری زندگی میکردند.
عالوه بر این ،بیشتر حیوان گزیدگیها در گروه سنی  13/1( 35-33درصد) اتفاق افتاد .بیشتر قربانیان دانشآموز ( 31/4درصد) بودند .حیوان گزیدگیها
معنادار نشان داد (.)P-Value>5/50

نتیجهگیری :حیوان گزیدگی در دانشآموزان ،مردان جوان و ساکنین نواحی شهری شایعتر بود .عالوه بر این ،سگ گزیدگی  13/0درصد حیوان
گزیدگیها را شامل شد .این یافتهها ،ضرورت برنامههای آموزشی بهمنظور افزایش آگاهی مردم در معرض خطر را نشان میدهد.
کلیدواژهها :اپیدمیولوژی ،حیوان گزیدگی ،هاری ،ایران.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله63/14/21 :

پذیرش مقاله63/21/13 :

ارجاع :کثیری حمید ،خودکار ایمان ،کاظمی شهناز ،کثیری نیوشا ،لطفی مسعود .مطالعه پنجساله اپیدمیولوژیک و فراوانی حیوان گزیدگی در شهرستان خرمشهر ،جنوب غربی ایران ( .)2361-2361طب پیشگیری2363 .؛ .13-33.)1(1

گزش منتقل ممیشمود ،ولمی از طریمق لیسمیدن زخم یما شما

مقدمه
سالمتی مردم است چمون بمروز عفونمت متعاقمب آن ممیتوانمد

عضو خصوصاً قرنیه نیز قابلانتقال است .سمگهمای آلموده بمه

بیماری کشندهای نظیر هاری را سبب شود ( .)2،1عامل بیمماری

هاری مخزن اصلی بیماری هستند .بعد از ظهور عالئم کلینیکمی

لیسماویروا اسمت.

در انسان یا حیوان ،بیماری قابلدرمان نخواهد بود و معمموالً بما

ویروسی از خانواده رابدوویریده و جمن

ویروا هاری معموالً از طریق بزاق حیوان آلوده به انسان براثر

ایجاد آنسفالیت حاد منجر به مرگ ممیشمود ( .)4،3طمول دوره
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گازگرفتگی بهوسیله حیوانات ،مشکل و تهدیدی مهم بمرای

مخاطی ،چنگ زدن ،خراش دادن ،استنشاق هوای آلموده و پیونمد
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در بهار ( 23درصد) شایعتر بود .توزیع فراوانی موارد برحسب نوع حیوان گزنده ،جنسیت ،گروه سنی ،ماه و شغل در طی سالهای مختلف اختالف

حمید کثیری و همکاران

حیوان گزیدگی

کمون بیماری در انسان بین  3-1ماه اسمت ( .)1،0مطالعمهای در

نبودن آمار و اطالعات اپیدمیولوژیک است .به همین دلیل ،مطالعه

اندونزی نشان داد که  32درصد بیماران مبتالبمه هماری توسم

ریسک فاکتورهای حیوان گزیدگی و اپیدمیولوژی آن در منماطق

سگگزیده شده بودند.)1( .

مختلف کشور به دلیل تفاوتهای جمعیتی ،تنموع اقلیممی و تنموع

بیش از  2/0میلیارد نفر در سراسر جهان درخطمر ابمتال بمه

مختلف جمانوری واجمد اهمیمت بسمیار اسمت ( .)13شهرسمتان

بیماری هاری هستند .در بیش از  155کشمور دنیما ایمن بیمماری

خرمشهر با مساحت زیاد و آبوهموای نیممه گرمسمیری دارای

گزارششده است .حدود  15میلیون نفر بمهطمور سمالیانه بمرای

گونههای متعدد حیاتوحش میباشمد ،لماا بما داشمتن آگماهی از

پیشگیری ازهاری بعد از حیوان گزیدگی اقدام به درمان میکننمد.

وضعیت اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگیها ممیتموان راهکارهمای

در جهان ،تقریباً  1055-15هزار مرگومیر به دلیل ابتال به هاری

مناسبی برای پیشگیری از این معضل بهداشتی در اختیار برنامه

هرسال گزارش میشود .در ایران نیز در سالهمای اخیمر تعمداد

ریزان سیست های بهداشتی قرار داد .این مطالعه برای اولین بمار

موارد حیوان گزیدگی رو به افزایش بموده اسمت ( .)1،3در قماره

باهمدف تعیمین خصوصمیات اپیمدمیولوژیک حیموان گزیمدگی و

آسیا بیشتر مبتالیان هاری انسانی از هند ،بمنگالدش و پاکسمتان

عوامل مرتب با آن در ایمن شهرسمتان ،طمی یمک دوره  0سماله

گزارش میشود .این موضوع به علت جمعیت زیاد و عدم طرح و

( )1332-1331انجام شد.

برنامهریزی مناسمب بمرای کنتمرل و پیشمگیری از ایمن بیمماری
عفونی است ( .)1در ایمران بیمماری هماری در حیوانمات اهلمی و

مواد و روشها

وحشی گزارششده اسمت .سمالیانه در ایمران بمیش از 105555

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی  -تحلیلی میباشد .

مورد حیوان گزیدگی با میزان بروز  255مورد در  155هزار نفر

جامعه موردبررسی در این تحقیق ،کلیه افراد حیوان گزیده

جمعیت گزارششده است (.)1،3

مراجعهکننده به مراکز بهداشتی شهرستان خرمشهر در

گزیده در بچههای گروه سنی  0-3سال ،در همه ماههمای سمال،

انجام شد .جامعه آماری شامل تمام موارد حیوان گزیده مراجعه

الباً در بهار ،بیشتر در مردها ( 1/0برابر زنها) و توسم سمگ

کننده به این مراکز بود  .در طی سال های ماکور به ترتیب ،111

اتفاق میافتد ( .)15در ایران حیوانهای وحشمی همچمون روبماه،

 135 ،122 ،133و  131مورد حیوان گزیده ثبت شد .ابزار

شغال ،گرگ و سمایر حیوانمات عاممل تقریبماً  1درصمد حیموان

گردآوری اطالعات از طریق دفاتر ثبت مشخصات

گزیدگیها و عامل گزش حدود  34درصد موارد دیگر ،حیوانمات

مراجعهکنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خرمشهر

اهلی نظیر سگ و گربه هستند .)1،11( .مطالعمات مختلمف نشمان

در طی سالهای ماکور به تفکیک بود .این مطالعه بهوسیله کمیته

داده که در مناطق روستایی در مقایسه با نواحی شهری حیموان

اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز به

گزیدگی بیشتر اتفاق میافتد (.)12

شماره  IR.AJUMS.REC.1398.030تاریخ  1331/1/24تأیید

اطالعات موجود بسیار مه میباشد تا بتموان نسمبت بمه انجمام

قرار گرفته شده بود .این تحقیق در تطابق با اصول اخالقی و

مداخلممههممای الزم و تعیممین اولویممتهممای ضممروری بهداشممتی-

هنجارهای ملی و استاندارد انجام تحقیقات پزشکی در ایران

درمانی اقدام کرد .یک عامل بسمیار مهم محدودکننمده در انجمام

انجام شد .منظورتکمیل پرسش نامه ،رضایت آگاهانه کلیه افراد

اقدامات کنترلی و همچنین مراقبت از بیماریها ،عدم جمعآوری و
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برآورد شاخص های بهداشتی اجتمماع براسماا داده هما و

شده بود .محرمانه بودن اطالعات ثبتشده بیماران مورد توجه
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تحقیقات جهانی نشان داده اسمت کمه اکثمر بیمماران حیموان

سالهای  1332 -1331بودند .نمونهگیری به طریق سرشماری

حمید کثیری و همکاران

حیوان گزیدگی

قبل از شرکت در مطالعه ،ضمن تشریح روند کامل تحقیق توس

جنسیت ،مردان بیشتر از زنان مورد گزش واقع شدهاند.

پرسشگر گرفته شد.

بهطوری که  051مورد را مردان ( 13درصد) تشکیل میدادند

معیار ورود به مطالعه ،اطمینان از حیوان گزیدگی و اظهار

(جدول  ،1نمودار  .)2با استفاده از آزمون آماری تی تست تفاوت

آن بهوسیله بیمار بود .دادههای موردنظر برحسب متغیرهای

معناداری بین زنان و مردان ازنظر وقوع حیوان گزیدگی وجود

سن ،جن  ،ماه ،شغل ،نوع حیوان ،محل سکونت ،نوع درمان،

داشت (.)P-Value>5/50

عضو گاز گرفتهشده ،فاصله زمانی (برحسب ساعت) بین زمان

حداکثر موارد 144 ،مورد ( )%13/1در گروه سنی 35-33

گزش تا واکسیناسیون ،تعداد گزش ،ساعت گزش در طی

سال قرار داشتند .کمترین موارد 14 ،مورد ( )%11/3در گروه

شبانهروز و تزریق یا عدم تزریق واکسن کزاز ثبت و جمعآوری

سنی باالی  05سال ثبت شد (جدول  .)2با استفاده از آزمون

از گردآوری و کدگااری

 Chi-Squareناپارامتریک اختالف معناداری بین فراوانی حیوان

دادههای پرسشنامه بهوسیله نرمافزار  SPSSنسخه  13تجزیه و

گزیدگی در گروههای سنی مختلف وجود داشته و این اختالف

تحلیل شدند .جهت توصیف دادهها ،از نمودارها و جداول آماری

ازلحاظ آماری معنادار بود (.)P-Value>5/50

شدند .تمام اطالعات تحقیق پ

استفاده شد و برای آنالیز اطالعات از آزمونهای کای اسکویر و

براساا فراوانی حیوان گزیدگی در گروههای شغلی،

تی تست استفاده شد و  P-Value>5/50بهعنوان نتایج معنادار

دانشآموزان  335مورد ( 31/3درصد) ،زنان خانهدار  253مورد

تلقی شد.

( 21/0درصد) ،مشا ل آزاد  110مورد ( 22/0درصد) به ترتیب
بیشترین فراوانی داشتند (جدول  .)1با استفاده از آزمون Chi-

یافتهها
مراجعهکننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهرستان خرمشهر

گزیدگی در مشا ل مختلف وجود داشته و این اختالف ازلحاظ

 333مورد بود .بیشترین و کمترین تعداد موارد حیوان گزیدگی

آماری معنادار بود (.)P-Value>5/51
براساا توزیع جغرافیایی موارد حیوان گزیدگی ،بیشتر

به ترتیب در  1331و  1334بود (نمودار .)1

گزشها 021 ،نفر ( 31/1درصد) در بین ساکنین شهری رخ داد
نمودار  -1روند تغییرات تعداد موارد حیوان گزیدگی در شهرستان
خرمشهر ()1332 -1331

(جدول  .)1انجام آزمون آماری تیتستزوجی اختالف معناداری
بین فراوانی حیوان گزیدگی در شهر و روستا نشان نداد.
در مجموع  0سال به ترتیب موارد حیوان گزیدگی مربوط به
سگ  112مورد ( 13/0درصد) و گربه  03مورد ( 1درصد) بود
(جدول  .)1کاربرد آزمون  Chi-Squareناپارامتریک اختالف
معناداری بین فراوانی گزشها توس حیوان گزنده نشان داد
(.)P-Value>5/50
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موارد حیوان گزیدگی در طی سالهای 1332-1331

 Squareناپارامتریک اختالف معناداری بین فراوانی حیوان

بیشترین موارد حیوان گزیدگی در خرداد با  11نفر (11

خرمشهر ،متوس میزان بروز حیوان گزیدگی در طی این 0

گزیدگی نشان داد که بیشتر موارد در بهار ( 23درصد) رخ داده

سال  33/3در صد هزار نفر جمعیت برآورد شد .از نظر

است (جدول  ،2نمودار  .)3کاربرد آزمون Chi-Square

با توجه به متوس
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جمعیت  105555نفری شهرستان

درصد) مشاهده گردید .توزیع فصلی فراوانی موارد حیوان

حمید کثیری و همکاران

حیوان گزیدگی

ناپارامتریک اختالف معناداری بین فراوانی موارد حیوان گزیدگی

ناپارامتریک اختالف معناداری بین فراوانی موارد حیوان گزیدگی

در ماههای مختلف سال نشان داد (.)P-Value>5/551

و ساعات گزش نشان داد (.)P-Value>5/50

از نظر محل حیوان گزیدگیها روی بدن 313 ،مورد (42/3

حدود  %33/3از افراد گزیده شده پروتکل سه نوبتِ (ناقص)

درصد) در دستها و  314مورد ( 43/3درصد) در پاها مشاهده

تزریق آنتیسرم ضدهاری را دریافت نمودند (جدول  .)1همچنین

گردید (جدول  .)1کاربرد آزمون  Chi-Squareناپارامتریک

 31/0درصد از موارد ،واک

کزاز دریافت کردند (جدول  .)1در

اختالف معناداری بین فراوانی موارد حیوان گزیدگی و محل

این بررسی مشخص گردید که از نظر نتیجه اقدامات درمانی،

آنها روی بدن نشان داد (.)P-Value>5/50

تمام بیماران بهبودی داشته و مرخص شدند و طی پنج سال

بیشترین موارد گزش در ساعت  1صبح با  132مورد

تحت مطالعه هیچ مورد مرگی براثر گزش حیوانات گزارش نشد.

( 34/3درصد) اتفاق افتاد (جدول  .)2کاربرد آزمون Chi-Square
جدول  -1فراوانی موارد حیوان گزیدگی برحسب جنسیت ،شغل ،فصل ،تعداد زخم ،محل سکونت ،محل گزش روی بدن ،حیوان گزنده ،نوع درمان (ناقص یا
کامل) ،تزریق یا عدم تزریق واکسن کزار در شهرستان خرمشهر ()1332-1331
1332

1333

1334

1331

1331

مجموع

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

زن

(11)31/3

(41)34/0

(30)21/3

(32)24/1

(01)35/5

(223)31/5

مرد

(150)13/3

(31)10/0

(13)31/3

(31)30/4

(120)35/5

(051)13/5

دامدار

(0)3/5

(3)0/3

(1)5/1

(5)5/5

(1)5/1

(14)1/3

کارمند

(2)1/2

(5)5/5

(4)3/3

(2)1/0

(3)1/3

(11)1/0

ازاد

(21)10/3

(13)12/2

(40)31/3

(34)21/2

(43)24/4

(110)22/0

متغیر
جنسیت

فصل

تعداد زخ

خانه دار

(00)33/1

(43)35/3

(32)21/2

(32)24/1

(43)21/3

دانش اموز

(05)35/1

(01)31/3

(22)11/1

(43)33/1

(14)31/4

(235)31/4

سایر

(21)10/3

(13)3/2

(11)3/5

(13)14/1

(1)4/0

(33)15/0

بهار

(40)23/1

(44)31/3

(34)23/3

(35)23/1

(40)20/1

(131)23/5

تابستان

(33)23/0

(31)22/3

(31)23/0

(44)33/1

(45)22/3

(135)20/3

پاییز

(33)13/3

(21)25/1

(33)23/5

(23)13/3

(33)21/5

(104)21/5

زمستان

(43)23/0

(31)20/3

(13)10/1

(33)20/4

(04)35/3

(131)21/1

1

(104)32/1

(113)10/1

(110)34/3

(121)33/1

(104)13/0

(113)35/0

2

(3)0/4

(11)3/3

(3)0/3

(4)3/1

(11)15/2

(43)1/3

شهر

(132)33/0

(13)12/1

(35)11/2

(34)11/2

(123)13/3

روستا

(34)25/0

(02)33/4

(32)31/1

(31)31/1

(03)35/1

(253)21/2

دست ها

(12)43/4

(03)41/5

(02)42/1

(02)45/5

(35)33/1

(313)42/3

محل گزش روی

پاها

(15)41/2

(15)03/1

(41)33/4

(31)04/1

(10)41/4

(314)43/3

بدن

سر و صورت

(1)5/1

(5)5/5

(11)3/5

(5)5/5

(1)4/0

(25)2/3

سینه

(3)1/12

(2)1/4

(11)3/5

(3)0/4

(13)3/3

(31)4/3

سگ

(143)13/1

(133)30/1

(31)34/0

(152)31/4

(133)33/1

(112)13/0

گربه

(12)3/2

(3)2/1

(14)11/0

(11)1/0

(13)15/1

(03)1/5

موش

(0)3/5

(3)2/1

(13)14/5

(14)15/1

(10)1/0

(04)3/4

میمون

(5)5/5

(5)5/5

(5)5/5

(3)2/3

(4)2/3

(3)1/5

اسب

(5)5/5

(5)5/5

(5)5/5

(5)5/5

(1)5/1

(1)5/1

ناقص

(141)13/2

(124)13/2

(11)32/1

(34)32/3

(132)30/5

(011)33/3

محل سکونت

نوع حیوان گزنده

نوع درمان
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(3)1/1

(3)1/0

(5)5/5

(0)3/1

(4)2/3

(21)2/1
(021)31/1

] [ Downloaded from jpm.hums.ac.ir on 2022-01-18

شغل

کارگر

(2)1/2

(1)0/3

(3)0/3

(5)5/5

(15)0/3

(23)3/1
(253)21/0

مطالعه پنج ساله حیوان گزیدگی
کامل

حمید کثیری و همکاران
(11)15/1

(10)15/1

(31)23/3

(31)23/3

(44)20/0

(143)25/1

تزریق واکسن

بله

(125)32/3

(31)35/0

(11)32/1

(113)35/5

(103)11/3

(031)31/0

کزاز

خیر

(41)23/3

(41)23/0

(34)23/3

(13)15/5

(23)23/1

(103)21/0

جدول  -2فراوانی موارد حیوان گزیدگی برحسب گروه سنی ،فاصله زمانی گزش تا دریافت سرم ضد هاری (برحسب ساعت) ,ساعت گزش در طی شبانه روز،
ماه در شهرستان خرمشهر ()1332-1331
متغیر
5-0

گروه سنی

گزش تا
دریافت سرم

ساعت گزش

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

(3)4/2

(0)3/1

(0)4/1

(15)3/0

(3)4/3

(31)4/3

1-3

(11)1/1

(21)11/3

(13)14/5

(21)10/3

(20)13/1

(155)13/1

15-13

(23)13/4

(20)11/5

(23)11/1

(22)11/0

(33)13/3

(132)11/5

25-23

(30)21/1

(21)25/1

(20)25/0

(22)11/0

(20)13/1

(134)11/2

35-33

(40)23/1

(20)11/5

(11)14/3

(13)14/2

(31)13/1

(144)13/1

45-43

(23)11/3

(23)11/1

(11)13/1

(11)13/0

(23)11/3

(114)10/0

≥05

(12)3/2

(3)0/5

(11)14/3

(11)13/0

(21)10/3

(14)11/0

 1ساعت>

(101)34/5

(121)32/1

(151)11/1

(113)35/5

(114)33/2

(133)31/1

 1-3ساعت

(3)4/2

(0)3/1

(3)3/4

(0)3/3

(1)4/0

(34)4/1

 4-3ساعت

(2)1/2

(1)5/3

(3)2/4

(2)1/0

(4)2/3

(12)1/1

 1-11ساعت

(1)5/1

(3)2/2

(2)1/1

(4)3/1

(5)5/5

(15)1/0

≥ 12ساعت

(5)5/5

(2)1/4

(5)5/5

(2)1/0

(5)5/5

(4)5/0

5-1

(0)3/5

(3)1/0

(11)3/1

(1)4/1

(1)3/4

(33)0/1

1-12

(12)3/3

(21)11/3

(13)13/3

(21)11/2

(10)1/0

(31)12/4

12-11

(02)31/3

(41)34/0

(31)31/1

(32)24/1

(31)21/1

(251)21/4

11-24

(33)01/4

(01)45/3

(01)40/3

(31)04/1

(113)11/4

(333)04/1

فروردین

(12)3/3

(0)3/1

(15)1/2

(15)3/3

(12)1/1

(43)1/3

اردیبهشت

(11)15/1

(15)3/2

(15)1/2

(11)1/0

(13)15/1

(11)3/3

خرداد

(10)3/5

(23)25/1

(14)11/0

(3)1/3

(14)3/1

(11)11/5

تیر

(11)3/1

(12)3/2

(11)3/5

(25)10/4

(11)15/2

(33)15/0

مرداد

(11)1/1

(3)1/0

(14)11/0

(3)1/3

(13)3/4

(01)3/1

شهریور

(12)3/3

(15)3/2

(11)3/5

(10)11/0

(3)0/1

(01)3/3

مه

(13)3/1

(1)4/3

(13)15/3

(15)3/3

(15)0/3

(02)3/5

آبان

(11)1/1

(1)0/3

(1)1/1

(15)3/3

(10)1/0

(02)3/5

آذر

(3)0/4

(14)15/1

(12)3/1

(3)2/3

(12)1/1

(05)1/1

دی

(24)14/0

(10)15/1

(3)3/3

(3)1/3

(21)11/3

(31)15/1

بهمن

(12)3/3

(15)3/2

(0)4/1

(11)1/4

(11)1/2

(43)1/3

اسفند

(13)3/1

(11)3/3

(0)4/1

(13)15/5

(22)12/0

(14)1/3

جمع

(111)155/5

(133)155/5

(122)155/5

(135)155/5

(131)155/5

(333)155/5

های  2511و  2513به ترتیب  142 ،154و  124در یکصد هزار

بحث و نتیجهگیری
 33/3در یکصد هزار نفر جمعیت برآورد گردید .این میزان در

ایالم در  34 ،1331مورد و در  31 ،1313مورد در یکصد هزار

مطالعه کثیری و همکاران در شرق شهرستان اهواز بین سال

نفر ( )14و در مطالعه کثیری و همکاران بین  1311-1312در
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متوس میزان بروز حیوان گزیدگی در طی  0سال مطالعه،

نفر جمعیت ( )3در مطالعه صبوری قناد و همکاران در استان

] [ Downloaded from jpm.hums.ac.ir on 2022-01-18

ماه

1332

1333

1334

1331

1331

مجموع
فراوانی (درصد)

حیوان گزیدگی

شهرستان اهواز بهطور متوس

حمید کثیری و همکاران

 1/0در یکصد هزار نفر بود

جرات و جسارت بیشتر مردان در مواجهه با حیوانات مرتب

( .)10موارد حیوان گزیدگی در شهرستان خرمشهر طی

دانست .بهطورکلی مردان در مقایسه با زنان در تماا بیشتر با

سالهای مطالعه روند رو به افزایشی داشت و در طول مدت

حیوانات و درنتیجه در معرض گزش بیشتری هستند و دیگر

مطالعه  333مورد حیوان گزیدگی ثبت گردید .میزان بروز حیوان

اینکه مردان هنگام حمله حیوانات کمتر اقدام به فرار میکنند.

گزیدگی در خرمشهر از  115/3مورد درصد هزار در سال 1332

بیشتر حیوان گزیدگیها در گروه سنی  15-33سال مشاهده

به  113/3مورد در یکصد هزار نفر در سال  1331افزایش

شد که با یافتههای مطالعات در تهران با بیشترین میزان بروز در

داشت .مقایسه روند بروز حیوان گزیدگی در طی دوره پنجساله

گروه سنی  25-23سال ،در بیرجند در گروه سنی  25-23سال

نشان داد که میزان موارد در هرسال در حال افزایش است .

و در آمل در گروه سنی  21-45سال تطابق نزدیکی داشت (-23

دالیل این افزایش ر ا میتوان به افزایش سطح آگاهی جامعه از

 .)21بهطور معمول گروه سنی زیر  35سال به دلیل جسارت،

مشکل حیوان گزیدگی و عواقب ابتال احتمالی به بیماری هاری

تحرك و تردد بیشتر به مناطق روستایی -جنگلی و همینطور

نسبت داد .این وضعیت سبب مراجعه بیشتر موارد گزیدگی به

تماا بیشتر با حیوانات ،در معرض خطر حیوان گزیدگی

مراکز پیشگیری و کنترل هاری میشود .همچنین بهبود نظام ثبت

بیشتری در مقایسه با سایر گروههای سنی قرار دارند.

و گزارش دهی حیوان گزیدگیها و توسعه گردشگری مردم در

در رابطه با وضعیت شغلی دانشآموزان ،زنان خانهدار و

مناطق روستایی و جنگلی در افزایش موارد حیوان گزیدگیها

افراد دارای شغل آزاد به ترتیب بیش از سایر مشا ل در معرض

مؤثر است.

حیوان گزیدگی قرار داشتند .علت باال بودن حیوان گزیدگی در

حیوان گزیدگی به همین منوال بوده است ،در مطالعات محمد زاده

قرار گرفتن آنها با حیوانات میباشد .در خیلی از تحقیقات

و همکاران در استان همدان  33/1درصد ،صبوری قناد و

انجامشده در نواحی مختلف کشور ،دانشآموزان در رتبه اول

همکاران در بروجرد  33.1درصد ،کثیری و همکاران در اهواز

گزشها قرار داشتند .ازجمله دالیل باال بودن میزان حیوان

 %15درصد ،کثیری و همکاران در شوش  33/1درصد و کثیری

گزیدگی در مشا ل آزاد را میتوان به گستردگی طیف شغلی

و همکاران در اسالمآباد  32/0درصد موارد مرد بودند (-13

آزاد در این پژوهش نسبت داد .در مطالعه عباسی و همکاران،

 .)3،15،13در مطالعهای که در ایاالتمتحده امریکا انجام شد،

دانش آموزان با  21 /3درصد بیشترین فراوانی حیوان گزیدگی

موارد حیوان گزیدگی در زنان نسبت به مردان بیشتر بود (.)13

را به خود اختصاص دادند ( .)24این میزان در مطالعات بهنامپور

در مطالعه پاندی و همکاران که بر روی ساکنین خارجی و

و همکاران  21/3درصد گزارش شد ( .)20همچنین در مطالعه

جهانگردان در نپال صورت گرفت ،زنان بیشتر از مردان بهوسیله

کثیری و همکاران در شهرستان شوش این مقدار را  35درصد

حیوان گزیده شده بودند که بامطالعه ما همخوانی ندارد(.)25

برای دانش آموزان گزارش کردند ( .)11ازجمله دالیل احتمالی

بیشتر بودن موارد حیوان گزیدگی در مردان را میتوان به

باال بودن میزان شیوع حیوان گزیدگی در مشا ل آزاد و دانش

حضور بیشتر آنان در فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی در بیرون

آموزان را میتوان به انجام کارهای تحریکآمیز در برخورد با

خانه ،فعالیتهای تفریحی و ورزشی بیشتر در اوقات فرا ت و

حیوانات ،رفتوآمد زیاد آنان به مناطق پرخطر و گاهی اذیت و
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شدند .در سایر مطالعات داخل کشور ،وضعیت توزیع جنسیتی

آنها در امور دامداری و کشاورزی به همسر خود و در معرض

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.3

در این بررسی مردان بیش از زنان دچار حیوان گزیدگی

زنان خانهدار در شهرستان خرمشهر به دلیل همکاری و کمک

حمید کثیری و همکاران

مطالعه پنج ساله حیوان گزیدگی

آزار حیوانات مرتب دانست .در برخی مطالعات ،حیوان گزیدگی

مربوط به سگ بود که با تحقیق حاضر همخوانی دارد ( .)1،2در

در گروههای شغلی دامدار و کشاورز بیشتر است که این

اکثر مطالعات سگ مه ترین عامل گزش انسانی گزارش گردیده

موضوع میتواند به دلیل تماا بیشتر این گروهها با حیوانات

است ،بنابراین اولویت برنامه کنترل و پیشگیری از گزیدگیها باید

گزنده باشد.

بر کاهش موارد گزش ناشی از سگ متمرکز شود .افزایش

از کل موارد حیوان گزیدگی که در مدت  0سال از

آگاهی و دانش جامعه در خصوص چگونگی مواجهه با سگ،

شهرستان خرمشهر گزارش شد  31/1درصد موارد مربوط به

رها نکردن سگهای گله و خانگی ،قالده گااری سگها ،اتالف

مناطق شهری بود .در پژوهش بیجاری و همکاران که در بیرجند

سگهای ولگرد یا عقی کردن آنها در حاشیه شهرها و

انجام شد 32/54 ،درصد موارد حیوان گزیدگی ساکن مناطق

روستاها ،شناسایی نواحی پرخطر و برنامهریزی خاص برای

روستایی و  23/31درصد ساکن مناطق شهری بودند (.)22

مناطق پرخطر میتواند در کاهش موارد سگ گزیدگی مؤثر

همچنین در پژوهشی که در سال  2551در هند انجام شد

باشد .همچنین مردم باید آگاه بشوند که بعد از گزیدگی باید

مشخص شد که میزان حیوان گزیدگی در مناطق روستایی

بالفاصله به مراکز بهداشتی -درمانی مراجعه کنند .باید توجه

نسبت به مناطق شهری بیشتر است ( .)21این یافته در ارتباط با

شود که سگها و گربهها علیه بیماری هاری واکسینه شده و

این حقیقت است که روستاییان در مقایسه ساکنین شهر بیشتر

کمیته مبارزه با سگها و گربههای ولگرد بهمنظور عقی سازی،

در معرض حیوانات گزنده هستند؛ که علت باال بودن میزان

کنترل و کاهش تعداد آنها تشکیل شود .برای کاهش گزش گربه

حیوان گزیدگی در مناطق شهری شهرستان خرمشهر به علت 4

و موش در شهرستان خرمشهر باید نسبت به رعایت اصول

برابر بودن جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی میباشد

بهداشت محی (دفع بهداشتی زباله و فاضالب) و دفع سریع

( 35555روستایی  /شهری .)125555

نخالههای ساختمانی بهمنظور حاف منابع اایی و پناهگاه اقدام

درصد گزشها مربوط به سگ بود .در مطالعهای که درشوش

بیشترین موارد حیوان گزیده در این پژوهش در بهار و

بر روی  2213حیوان گزیده انجام شد به این نتایج رسیدند:

خرداد بود .در پژوهش کثیری و همکاران در آبدانان نیز

 34/4درصد گزشها توس سگ 3/1 ،درصد توس گربه5/1 ،

بیشترین موارد حیوان گزیدگی در فصل بهار گزارش شد (.)2

درصد توس شغال 5/0 ،درصد توس گرگ و  5/0درصد

در پژوهش دهقانی و همکاران ،حیوان گزیدگی در فصل تابستان

توس روباه بودند ( .)11در مطالعه عباسی و همکاران در استان

شایعتر بود که با نتیجه این مطالعه مغایرت داشت ( .)1دالیل

گلستان  31/44درصد 4/3 ،درصد و  3/11درصد حیوان

شیوع حیوان گزیدگی در بهار به علت تشدید فعالیتهای

گزیدگیها به ترتیب توس سگ ،گربه و سایر حیوانات (گاو،

کشاورزی ،آ از فصل چرای دامها و افزایش مراجعه به مناطق

اسب ،گوسفند ،خر و یره) گزارش شد ( .)23در مطالعه بهنام

روستایی و در فصل زمستان به علت افزایش تالش و تحرك

پور و همکاران در آققال  33/13درصد موارد حیوان گزیدگی

حیوانات جهت پیدا کردن اا است.

مربوط به سگ بود (.)24

] [ Downloaded from jpm.hums.ac.ir on 2022-01-18

نتایج مطالعه برحسب نوع حیوانات گزنده نشان داد که 13/0

نمود.

براساا نتایج بهدستآمده در این تحقیق ،پاها با 43/3

همکاران در شهرستان آبدانان نیز بیشتر موارد حیوان گزیدگی

موضوع به دلیل در دسترا بودن پا برای حیوان گزنده است.
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در مطالعات دهقانی و همکاران در استان یزد و کثیری و

درصد بیش از سایر اعضا بدن در معرض گزش بودهاند .این

حمید کثیری و همکاران

حیوان گزیدگی

همچنین گزش بیشتر حیوانات در پای مصدومین در ارتباط با

گردید .از نقاط قوت این مطالعه ،بررسی حیوان گزیدگی در طی

این حقیقت است که مردم وقتی مورد هجوم حیوانات قرار

پنج سال در  333بیمار ،جامع بودن مطالعه ازنظر تعداد

میگیرند ،بهوسیله پاهایشان دفاع کرده و سعی میکنند با کمک

متغیرهای بررسیشده و تجزیهوتحلیل اطالعات بهوسیله مطالعه

پاهایشان حیوانات گزنده را فراری دهند .در مطالعه شمشیرگران

تحلیلی از طریق بررسی آماری بود.

و همکاران در شهرستان ماکو اندامهای تحتانی بدن بیشترین

براساا نتایج این تحقیق چون حیوان گزیدگی بیشتر در

اعضای آسیبدیده بودند که با یافتههای مطالعه ما تطابق دارد

دانش آموزان وزنان خانهدار و در مناطق شهری اتفاق افتاده

( .)23در مطالعه اسالمی فر و همکاران در تهران ،اکثر حیوان

بود ،لاا با انجام آموزش و ارتقا آگاهی در گروههای پرخطر

گزیدگیها در اندام فوقانی بدن ( 03/1درصد) اتفاق افتاده بود که

ماکور ،استفاده از پوشش مناسب و اصولی در هنگام تماا با

با یافتههای این مطالعه مغایرت دارد (.)21

حیوانات ،شستشوی زخ با آب و صابون بهعنوان اولین اقدام

گزش توس سگ یا گربه اهلی اتفاق افتاده و حیوان نیز تا 15

و بهموقع به مراکز بهداشتی در هنگام گزش حیوانات و با انجام

روز تحت نظر باشد ،در یر این صورت واکسیناسیون کامل

واکسیناسیون ضد هاری میتوان از مرگ در اثر حیوان گزیدگی

(نوبتی  )0انجام میشود .در این مطالعه برای  33/3درصد موارد

جلوگیری نمود .بهترین راه پیشگیری ازهاری ،کنترل بیماری در

واکسیناسیون ناقص و برای بقیه موارد واکسیناسیون کامل

حیوانات وحشی و اهلی است .اگرچه نقش سگ ،گربه و بقیه

انجام شد .در مطالعه دهقانی و همکاران  15درصد موارد

حیوانات وحشی در انتقال هاری به مردم در معرض خطر و

واکسیناسیون ناقص دریافت کردند ( .)1در مطالعه کثیری و

حیوانات اهلی در شهرستان خرمشهر اثباتشده است ،اما

همکاران واکسیناسیون ناقص 34/0 ،درصد موارد حیوان

افزایش روزافزون سگها و گربههای ولگرد لزوم همکاری

گزیدگی را شامل شد ( .)2نتایج مطالعه ما نشان داد هیچ مورد

درون بخشی و بین بخشی دستگاههای مرتب

را برای

تلفات انسانی ناشی از حیوان گزیدگی در شهرستان خرمشهر

عقی سازی و کاهش جمعیت سگها و گربههای ولگرد نشان

وجود نداشت.

میدهد.

در مطالعه حاضر بررسی برخی از متغیرها نظیر

تشکر و قدردانی

شستشوی زخ با آب و صابون بهعنوان اولین اقدام ،نوع زخ
(عمیق ،کوچک ،سطحی) و تعیین سطح درآمد بیمار انجام نشد (

بدینوسیله مراتب سپاا و تشکر خود را از کمیته تحقیقات

محدودیت مطالعه )  .ولی در تمام مراجعهکنندگان به واحد ضد

دانشجویی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم

هاری مرکز بهداشت ،شستشوی زخ بهوسیلهی آب و صابون

پزشکی جندیشاپور اهواز به جهت حمایت مالی و همچنین

بهعنوان اولین اقدام درمانی انجام میشد ( نقطه قوت مطالعه ) .

همکاری و همیاری کارکنان خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی

برخی محدودیتهای دیگر این پژوهش عبارت از ثبت پروندهها

و درمانی مرکز بهداشت شهرستان خرمشهر ابراز میداری .

] [ Downloaded from jpm.hums.ac.ir on 2022-01-18

واکسیناسیون ناقص ( 3نوبتی) موقع ای انجام میشود که

درمانی ،ایمنسازی حیوانات بهخصوص سگها ،مراجعه فوری

بهوسیله کارکنان متفاوت ،تکمیل نبودن ثبت پروندهها و مدارك و

با کارشناسان مربوطه یا مصاحبه با بیماران این نقایص رفع
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تفاوت بین کیفیت ثبت پرونده و مدارك بود که از طریق مشورت

تاییدیه اخالقی

حمید کثیری و همکاران

مطالعه پنج ساله حیوان گزیدگی

 درصد)؛ نیوشا کثیری (نویسنده چهارم) پرسشگر15(اصلی

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد مصوب

 درصد)؛ مسعود لطفی (نویسنده پنج ) روش شناسی15(اصلی

و جلسه کمیته1333  جلسه شورای پژوهشی335530104

.) درصد25(

اخالق دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز با کد اخالق
. استIR.AJUMS.REC.1398.030

حمایت مالی
تضاد منافع

این مقاله با حمایت مالی معاونمت تحقیقمات دانشمگاه علموم
.پزشکی جندیشاپور اهواز انجام شده است

.نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی ندارند

سهم نویسندگان
 بحث و/حمید کثیری (نویسنده اول و مسئول) تحلیلگرآماری
 درصد)؛ ایمان خودکار (نویسنده دوم) نگارنده05(نتیجه گیری
 درصد)؛ شهناز کاظمی (نویسنده سوم) پرسشگر15( مقدمه

[ DOI: 10.29252/jpm.6.2.3 ]
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ABSTRACT
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Introduction: Animal bite is an important threat to human population’s health. The present study aimed to evaluate fiveyears incidence of animal bites in humans in Khorramshahr County from 2013 to 2017.
Methods: In this descriptive-analytical study, data were collected using checklists form cases that suffered from animal bite
and referred to health services centers. The study populations were the animal bite patients who referred to health services
centers during 2013 to 2019. Data were analyzed using SPSS ver. 18. The chi-square and Student t-tests were used to analyze
the relationship among the data and variables.
Results: The total number of reported animal bites was 733, out of which 69% were men. The majority of cases (83.5%)
were bitten by dogs. The lower limbs injuries (49.7%) were significantly higher than other sites. About 71.8% of bitten cases
lived in urban areas. In addition, the most animal bites (19.6%) occurred in the 30-39 year-old age groups. Most of the victims
were students (31.4%). Animal bites were more common in spring (27%). Significant differences were observed in the
frequency of bites in terms of the type of the animals as biter, gender, age group, month, and occupation in different years (PValue<0.05( .
Conclusion: Based on our findings, animal bite is more abundant in students, young men, and residents of the urban areas.
Moreover, dog bite accounts for 83.5% of animal bites. These findings show the necessity for education programs to promote
the knowledge of the at-risk people.
Key Words: Epidemiology, Frequency, Animal Bite, Rabies, Iran.
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