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  چكيده 
ور بررسي اپيدميولوژي بيماري هاري در شهرستان شاهرود ظمنمطالعه حاضر به. كندهاري، بيماري عفوني دستگاه عصبي مركزي است كه همه پستانداران و انسان را مبتال مي :مقدمه

  .صورت گرفته است
گزيدگي بر اساس اطالعات موجود در دفاتر ثبت موارد حيوان 1387گزيدگي در شهرستان شاهرود در سال  هاي مرتبط با كليه موارد حيواندر اين مطالعه توصيفي داده :هامواد و روش

  . آوري گرديدجمع شهرستان
تنها دو مورد از موارد . روستا بود% 3/64افراد شهر و %  7/35مرد بوده و محل سكونت %) 1/82(ها مورد بوده كه اكثريت آن 588 گزيدگي كل موارد حيوان 1387در طي سال  :نتايج
نفر  159 از كل موارد مورد گزش،. باشدتر از شهر ميطور معناداري بيشنفر گزارش شده كه بهدر صد هزار  497و در روستا  129ميزان بروز در شهر . ندگزيده غيرايراني بودحيوان

 12بوده و گرگ، روباه و شغال در %) 6/12(و گربه %) 1/79(نوع حيوانات گزنده در اغلب موارد سگ . بودند در روستا مورد گزش حيوانات قرار گرفته%) 73(نفر  429در شهر و %) 27(
وضعيت حيوان % 6/15مرده و % 2روز زنده و  10حيوان گزنده پس از % 3/82همه موارد گزش، واكسيناسيون خود را كامل نموده و در . اندعنوان عامل گزش گزارش شدهموارد بهنفر از 

 .فر محاسبه گرديددر صدهزار ن 246حيوان گزيدگي در شهرستان، انه يسالميزان بروز . روز نامعلوم گزارش شده است 10گزنده پس از 
سزايي در كنترل موارد تواند نقش بهبخشي ميهاي برونهاي آموزشي همراه با بهبود همكاريگزيدگي هنوز يكي از مشكالت مهم بهداشت عمومي است كه فعاليتحيوان :گيرينتيجه

  . آن داشته باشد
 

  .ي، هاري، شاهرودژگزيدگي، اپيدميولو حيوان :هاي كليديواژه
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Abstract: 
 

Introduction: Rabies is an infectious central nervous system disease that infects all mammals and man. This study aimed at investigating 
the epidemiology of animal bites in Shahroud. 
Methods: In this descriptive study, all the data related to animal bite cases in shahroud in 2008-2009 were collected based on the data 
registration notebooks.  
Results: A total of 588 cases of animal bite were reported in 2008-2009, the majority of whom (82.1%) were male. Of this total, 35.7% 
were urban and 64.3% were rural. Just 2 of the cases were foreigners. The incidence rate of animal bite in the city was 159 (27%), 
compared to 429 cases (73%) in villages. Dogs and cats accounted for about 79.1% and 12.6% of the cases respectively. 12 cases were 
also wolf, fox and Reynard bites. All cases have completed vaccination. In 82.3% of animal bites, the biter was alive after 10 days and in 
2% biters were dead and in 15.6%, the biter reported invisible after 10 days. The incidence rate of animal bites in Shahroud was 246 in 
one hundred thousand. 
Conclusions: Animal bites are one of the most important problems of public health. Educational activities along with the promotion of 
out- organizing cooperation can play a significant role in controlling this problem. 
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  قدمهم
ها نفر عليه بيماري هاري ميليونساله در نقاط مختلف جهان،  همه

با توجه به عدم كنترل كامل بيماري در حيوانات اهلي . شوندواكسينه مي
ميزان ). 1(و وحشي در كشور ما، احتمال بروز بيماري هاري وجود دارد 

به  1366در صدهزار نفر جمعيت در سال  1/35گاز گرفتگي انساني از 
استان سمنان با بروز . ده استرسي 83 صدهزار نفر در سال در 72/173

هاي با آلودگي متوسط صدهزار نفر جمعيت، جزو استان در 300 تا 100
با توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي شهرستان ). 1( عنوان شده است

شاهرود در مطالعه حاضر به بررسي وضعيت اپيدميولوژي بيماري و 
   .ايمتعيين ميزان آلودگي پرداخته

   اهمواد و روش
- هاي مرتبط با كليه موارد حيوانتحليلي داده -در اين مطالعه توصيفي

بر اساس اطالعات موجود  1387گزيدگي در شهرستان شاهرود در سال 
  . آوري گرديدگزيدگي شهرستان جمع در دفاتر ثبت موارد حيوان

- هاي كيفي بهصورت ميانگين و انحراف معيار و دادههاي كمي بهداده
ها با ني و درصد نمايش داده شده و مقايسه بين گروهصورت فراوا

  . دو و نسبت شانس انجام شده است -استفاده از آزمون كاي
  نتايج

در  1387مورد حيوان گزيدگي در سال  588در اين مطالعه از تعداد 
نفر زن  105مرد و %) 1/82(نفر  483داد سطح شهرستان شاهرود، تع

، ميزان بروز 87با توجه به جمعيت شهرستان در سال . بودند%) 9/17(
% 7/35محل سكونت . باشددر صدهزار نفر مي 246حيوان گزيدگي، 

ميزان بروز . ساكن روستا بود) نفر 375% (3/64افراد شهر و ) نفر 210(
اختالف معناداري را نشان موارد حيوان گزيدگي بر حسب جنس نيز 

مورد در صد هزار  398و در مردان  89طوري كه در زنان دهد بهمي
مليت ايراني  )نفر 586( گزيدهاكثريت موارد حيوان. گزارش شده است

ميانگين سني افراد مورد گزش . ندنفر غيرايراني بود 2داشته و فقط 
-سال مي 87تا  1سال با دامنه سني  6/17سال با انحراف معيار  5/29

 55( %4/9كشاورز،  از افراد مورد گزش،) نفر 75( %8/12شغل . باشد
 %1/3محصل،  )نفر 123( %9/20كارمند،  )نفر 43( %3/7 دامدار، )نفر

 3/5دار، خانه) نفر 74( %6/12كارگر،  )نفر 95( %2/16راننده، ) نفر 18(
مله كودك، ساير از ج) نفر  74( %6/12مشاغل فني و  )نفر 31( درصد

 %27مورد گزش صورت گرفته  588از . سرباز و مشاغل آزاد بوده است
در روستا مورد گزش حيوانات قرار ) نفر 429( %73در شهر و  )نفر 159(

اهلي،  )مورد 497% (5/84ترتيب وضعيت حيوانات گزنده به. اندگرفته
نوع . ولگرد بوده است) مورد 14( %4/2وحشي و ) مورد 77( 1/13%
، )مورد 74( %6/12 ، گربه)مورد 465( %1/79 سگ: يوانات گزندهح

و ) مورد 7( %2/1 ، روباه)مورد 4( %7/0 ، شغال)مورد 5( %0/9 گرگ

... ساير حيوانات از جمله االغ، خرس، گوسفند، گراز و) مورد 33( 6/5%
  . )1جدول (اند بوده
%) 1/38(مورد  224ها از روي لباس و از گزش%) 9/61(مورد  364در 

تر در روستا بيش. بر روي نواحي بدن كه عريان بوده صورت گرفته است
. اندمورد گزش قرار گرفته) 5/54(ها و در شهر اغلب دست%) 4/60(پاها 

. اندافراد سابقه گزش داشته%) 7(نفر  44در زمينه سابقه گزش، تنها 
با آب و  شستشو) نفر 18% (1/3اقدامات صورت گرفته قبل از مراجعه در 

) نفر 410% (7/69 شستشو با آب، براي) نفر 14% (4/2صابون، در 
 2بيش از ) نفر144% (5/24پانسمان و ) نفر 2% (3/0ضدعفوني، در 

نفر بالفاصله پس از گزش جهت  399. اقدام صورت گرفته بود
خير مراجعه نموده أبا ت%) 1/32(نفر  189واكسيناسيون مراجعه نموده و 

نفر واكسن به همراه  18نفر از موارد با واكسن و در  570بودند كه 
بين محل . گاماگلوبولين جهت درمان پيشگيري استفاده شده است

خير در مراجعه جهت واكسيناسيون رابطه معناداري مشاهده أسكونت و ت
خطر دير نسبت شانس كه در ساكنين روستا طوريبه) P=0001/0(شد 

برابر ساكنين شهر گزارش شده  8/1مراجعه كردن جهت واكسيناسيون 
طور كامل انجام واكسيناسيون به) نفر 588(در تمام موارد گزش . است

% 2روز زنده و  10حيوان گزنده پس از ) مورد484% (3/82شده و در 
 10وضعيت حيوان گزنده پس از ) مورد 92% (6/15مرده و ) مورد 12(

موارد بروز گزش  بررسي روند زماني. روز نامعلوم گزارش شده است
ها و فصول مختلف سال دهد تفاوت معناداري بر حسب ماهنشان مي

 146، تابستان %)8/24(مورد  146كه در فصل بهار طوريوجود ندارد به
مورد %) 5/24( 144و در زمستان %) 9/25(مورد  152، پاييز %)8/24(

  . گزارش شده است

  نوع حيوان گزنده و خصوصيات جراحت در بيماران -1جدول 
  درصد  فراواني  متغير

  گونه حيوان
  1/79  465  سگ 
  6/12  74  گربه 
  9/0  5  گرگ 
  7/0  4  شغال 
  2/1  7  روباه 
  6/5  33  ساير حيوانات 

  نوع جراحت
  2/3  19  عميق 
  8/96  569  سطحي 

  محل جراحت
  7/53  316  پاها 
  4/38  226  هادست 
  4/3  20  تنه 
  2/2  13  سروگردن 
  2/2  13  هاي بدنقسمت ساير 
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  بحث 
ي، يكي از مشكالت اساسي علت خطر ابتال به هارگزيدگي بهحيوان

ژوهش نشان داد كه بيشترين موارد  نتايج پ). 2(بهداشت عمومي است 
ها و پس از آن گربه%) 1/79(ها گزش در شهرستان شاهرود توسط سگ

نشان ) 82-85(ساله خود  3فر در پژوهش اسالمي. بوده است%) 6/12(
و در %) 9/65(ها ترين موارد گزش در تهران توسط سگداد كه بيش

ژوهش  بندي با نتايج پقرار داشته، كه رتبه%) 4/25(ها رتبه بعدي، گربه
موارد حيوان % 80-%85وارل در پژوهشي ). 3(خواني دارد حاضر هم

ها بيان نموده است را مربوط به گربه% 10وسيله سگ و گزيدگي را به
كولس ). 4(خواني دارد بندي حيوانات با مطالعه اخير همكه ترتيب رتبه

ها تر حيوانات گزنده، سگشينيز بيان نمودند كه ب) 6(و تاكاياما ) 5(
ها و سپس حيوانات گزنده سگ% 7/83در پژوهش كيليك نيز . اندبوده

ميانگين سني افراد مورد گزش ). 7( ها عنوان شده استها و گربهميمون
 30ا ت 17در سنين %) 4/53(رين موارد گزش تسال بوده كه بيش 5/29

تر قربانيان فر در پژوهش خود بيشسال صورت گرفته است اسالمي
سال عنوان نموده است كه با نتايج  20-29را در سنين %) 1/30(گزش 

) سال 20بروز در سنين زير (ولي با نتايج كيليك . خواني دارداخير هم
ترين موارد گزش را مربوط به فصل فر بيشاسالمي). 7(خواني ندارد هم
در مطالعه . خواني نداردار عنوان نموده است كه با اين مطالعه همبه

تر موارد حيوان گزيدگي در مردان اتفاق افتاده بود كيليك در تركيه بيش
چنين وي ميانگين سن خواني دارد همكه با نتايج مطالعه حاضر هم

تر عنوان حيوان گزيدگي در مردان جوان را، در مقايسه با زنان بيش
در تحقيقات ديگر در پورتريكو توزيع حيوان گزيدگي در ). 7(است  نموده

سال و  18تر، افراد در سن هر دو جنس به نسبت مساوي بوده و بيش
كه با نتايج اخير همخواني ) 5(پيرها مورد حمله و گزش واقع شده بودند 

ها مورد تر بازوها و در زنان پستاندر مطالعه فريمن در مردان بيش. ندارد
-ها در اندامتر جراحتدر تحقيق ديگري بيش). 8(گزش واقع شده بود 

كه با نتايج مطالعه حاضر در خصوص ) 5(هاي فوقاني گزارش شده 
تاكاياما در پژوهشي . خواني نداردهم) پاها(هاي گزش ترين محلبيش

هاي حيوان گزيدگي را در اندام تحتاني عنوان تر جراحتدر ژاپن بيش
  ). 6(خواني دارد نتايج مطالعه حاضر هم نموده كه با

موارد گزيده شده % 100 نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن است كه
واكسيناسيون خود را كامل نموده كه حاكي از پوشش مناسب خدمات 

موارد درمان پيشگيري را كامل نموده % 9/78در پژوهشي در هند . دارد
  ).9(ندارد خواني بودند كه با نتايج مطالعه حاضر هم

در صدهزار  246نتايج اين پژوهش نشان داد كه حيوان گزيدگي با بروز 
هنوز يكي از مشكالت مهم بهداشت عمومي شهرستان است كه جهت 

- خير و بهبود وضعيت بهداشتي موارد زير پيشنهاد ميأكاهش موارد ت
  :گردد

با توجه به گستردگي  - 2. افزايش سطح آگاهي از طريق آموزش -1
هاي اتالف سگ -3. تان افزايش مراكز ارايه خدمات ضد هاريشهرس

بخشي مطلوب همكاري برون -4. خصوص در مناطق روستاييولگرد به
  .هاي مرتبطبا ساير سازمان
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