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  چکیده
افزایش روزافزون . رود گزیدگی یک معضل بهداشت عمومی به شمار می حیوان: زمینه و هدف

هاي اقتصادي، از  ها و خسارت گزیدگی به دلیل ایجاد بیماري هاري، تلفات در دام موارد حیوان
استان در گزیدگی  حیوانبررسی اپیدمیولوژي با هدف این مطالعه . اهمیت باالیی برخوردار است

   .صورت گرفت قم
نگر بر روي پرونده افراد دچار  گذشته -صورت توصیفی این مطالعه به :روش بررسی

هاي  داده. در استان قم انجام شد 1391تا اسفند سال  1386گزیدگی از فروردین سال  حیوان
سطح  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتآزمون مربع کاي ، با استفاده از شده آوريگرد
 .در نظر گرفته شد p>05/0 ،داري معنی

نفر مورد گزش حیوانات قرار گرفته بودند، ابتال مردان  7246سال،  6در طی این  :ها یافته
شده،  میانگین سن افراد گزیده). p>01/0(داري بیش از زنان بود  طور معنی به%) 6/89(
. هزار نفر بود 100مورد در  4/109میزان کلی بروز، . سال برآورد شد 7/15±6/29

هاي دیگر، شیوع بیشتري داشت و اغلب  به نسبت فصل%) 3/27(گزیدگی در فصل بهار  حیوان
هاي مورد گزش  اندام%) 8/93(در اکثر موارد . توسط سگ گزیده شده بودند%) 7/61(موارد 

بین محل . صورت سه نوبتی اعالم شد مصدومان به%  5/81سابقه واکسیناسیون در . دست و پا بود
  ).p>01/0(آماري مشاهده گردید دار  ارتباط معنی ،سکونت و گونه حیوان گزنده

گزیدگی در استان قم در مقایسه با سایر  با توجه به نتایج این مطالعه بروز حیوان :گیري نتیجه
هاي در معرض خطر،  باشد؛ لذا انجام اقدامات اساسی چون آموزش گروه ها نسبتاً باال می استان

نظر  سازي ضروري به هاي ولگرد، تقویت سیستم مراقبت و برنامه ایمن تشکیل کمیته اتالف سگ
  .رسد می
  .هاري؛ قم، ایران  گزیدگی؛ اپیدمیولوژي؛ بروز؛ حیوان: ها ید واژهکل

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
  93 اردیبهشت ـ فروردین، اول، شماره هشتمدوره 

  47الی  42صفحه 

 
  مقاله پژوهشیمقاله پژوهشی

(Original Article) 
 

  :نمایید استناد زیر صورت به مقاله این به لطفاً
Saghafipour A, Noroozei M, Pahlevani S, Akbari Z. Epidemiology  

of animal bites in Qom Province during 2007-2012, Iran.  
Qom Univ Med Sci J 2014;8(1):42-47. [Full Text in Persian] 
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  مقدمه
هاري یک بیماري ویروسی کشنده و قابل انتقال بین انسان و انواع 

دوست از  عامل بیماري، ویروسی عصب. حیوانات خونگرم است
انتقال . باشد خانواده رابدوویریده و از جنس لیساویروس می

بیماري معموالً از طریق گازگرفتن توسط حیوان هار صورت 
راههاي دیگري مثل نسوج مخاطی، تنفس ندرت از  گیرد، و به می

هواي آلوده، جفت، وسایل آلوده و پیوند اعضا قابل انتقال است 
ترین نقش را  عنوان یکی از مخازن بیماري، عمده سگ به). 3-1(

همچنین تشخیص ). 5،4(کند  در انتقال هاري به انسان ایفا می
اري هاري بیم. پذیر است هاري از نظر بالینی و آزمایشگاهی امکان

گزیدگی در  بودن، افزایش روزافزون موارد حیوان علت کشنده  به
هاي اقتصادي، از اهمیت  ها و خسارت انسان، ایجاد تلفات در دام

، سالیانه WHOبرطبق گزارشهاي ). 1،6،7(باالیی برخوردار است 
میلیون نفر جهت پیشگیري از ابتال به این بیماري، درمان  10

هزار مورد مرگ و  55حدود  ، همچنینکنند ضدهاري دریافت می
دو قاره آسیا از که اکثر این تلفات  بودههاري   میر در دنیا ناشی از

% 30-50سال،  15و کودکان زیر  گزارش شده استو آفریقا 
هاري در کشورهاي  ). 5(دهند  قربانیان را به خود اختصاص می

ه ناحیه مدیترانه شرقی یک معضل مهم بهداشتی است و ب
شود  کنند قویاً توصیه می جهانگردانی که از این کشورها دیدن می

علت نبود  به). 8( واکسیناسیون اقدام نمایندجهت قبل از مواجهه، 
سیستم پیشرفته مراقبت از بیماري، آمار واقعی مبتالیان بیشتر از 

  ). 9(شده است   ارقام گزارش
اثربخش و هاي  با وجود قابل پیشگیري بودن هاري و واکسن

خطر؛ در بسیاري از کشورهاي جهان این بیماري همچنان یک  بی
که در کشورهاي  طوري شود، به معضل بهداشتی محسوب می

آسیایی مانند چین، پاکستان، فیلیپین، هندوستان و تایلند با آلودگی 
) کشورهاي واقع در جنوب آفریقا با آلودگی شدید(شدید، آفریقا 

. از موارد شایع است) مکزیک(مرکزي  هایی از آمریکاي و بخش
البته در برخی از کشورها نظیر استرالیا، نیوزیلند، انگلستان و ژاپن 

کنی این بیماري  موفق به ریشه ،با انجام اقدامات کنترلی مناسب
در ایران نیز هاري از دیرباز وجود داشته است ). 10،11(اند  شده

اطق مختلف ایران که در من هاي متعددي براساس بررسی). 12(
  هاي مختلف ایران بومی  صورت گرفته است، این بیماري در استان

  

بوده و از نظر اپیدمیولوژي به دو شکل وحشی و شهري وجود 
صورت  به نیز ایرانبیماري هاري در بین حیات وحش ). 13(دارد 

). 14(افتد  بومی بوده و آلودگی حیوانات اهلی مکرراً اتفاق می
گزیدگی در ایران رو به  همچنین طبق گزارشها روند ساالنه حیوان

هزار نفر جمعیت، این میزان از  100که در  طوري افزایش است، به
در  2/173و  1381مورد در سال  151به  1366مورد در سال  1/35

  ). 15(رسیده است 1383سال 
 131413، تعداد 1388طبق آمار انستیتو پاستور ایران، در سال 

گزیدگی از سراسر ایران گزارش شده که تحت  مورد حیوان
نفر نیز بر اثر ابتال به این  7اند و  درمان ضد هاري قرار گرفته

روند رو به افزایش ). 16(اند  بیماري جان خود را از دست داده
هاي ولگرد و آمار رو به گسترش موارد  جمعیت سگ

هاي  گزیدگی و پراکندگی هاري در بسیاري از استان حیوان
هاي  کشور، لزوم توجه بیشتر به کنترل بیماري و پژوهش در جنبه

  ). 17(کند  مختلف آن را گوشزد می
هاي بهداشتی و انجام مداخالت مربوطه،  براي تعیین اولویت

تندرستی جامعه بر پایه اطالعات  هاي بهداشتی و برآورد شاخص
که فقدان اطالعات  طوري موجود ضرورت دارد؛ به

اپیدمیولوژیک، یک عامل محدودکننده در پیشگیري، کنترل و 
در این راستا، شناخت اپیدمیولوژي . ها است مراقبت از بیماري

گزیدگی و عوامل خطر مرتبط با آن از اهمیت خاصی  حیوان
اي اخیر مطالعات زیادي در زمینه در ساله. برخوردار است

اپیدمیولوژي هاري در نقاط مختلف کشور انجام شده است، اما به 
هاي مختلف  دلیل گستره جغرافیایی وسیع، تنوع اقلیمی و گونه

برخی از این جانوران مخزن هاري (جانوري در هر منطقه 
هاي جمعیتی از نظر  در کنار تفاوت ، همچنین)شوند محسوب می

داشت و آگاهی در زمینه راههاي پیشگیري از هاري، لزوم سطح به
. کند اي را در مناطق مختلف کشور طلب می هاي جداگانه بررسی

ها؛ داراي  استان قم با وجود مساحت کم در مقایسه با سایر استان
باشد، لذا با توجه  هاي متعدد حیات وحش می تنوع اقلیمی و گونه

دگی در مناطق شهري و روستاي گزی به شیوع نسبتاً باالي حیوان
استان قم، زائرپذیري از نقاط مختلف دنیا و اقصی نقاط کشور، 

طبق گزارش اداره (وجود حیوانات هار در حیاط وحش استان 
  ه ـالعـام یک مطـدم انجـل عـ، همچنین به دلی)مـدامپزشکی استان ق

  
۴٣ 
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وضعیت ی داشتن از ـاهـد با آگـرس یـنظر م جامع در این زمینه، به
... هاي سنی در معرض خطر و  گروه وع،ـی، شیـوژیکـولـاپیدمی

توان راهکارهاي مناسبی براي پیشگیري از این معضل بهداشتی  می
لذا این مطالعه . هاي بهداشتی قرار داد ریزان سیستم در اختیار برنامه

گزیدگی و عوامل  با هدف تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک حیوان
 ساله  6ا آن در استان قم، طی یک دوره دموگرافیک مرتبط ب

 .انجام شد
 

 روش بررسی
نفر  7246هاي مربوط به  نگر، داده در این بررسی توصیفی گذشته

تا اسفند سال  1386گزیدگی انسانی از فروردین سال  موارد حیوان
) معاونت بهداشتی دانشگاه(از مرکز بهداشت استان قم  1391
نوع : بوط به این موارد، شاملاطالعات خام مر. آوري شد جمع

حیوان مهاجم، سن، جنس، محل زندگی، محل گزش، تاریخ 
هاي  ها و فرم ، با بررسی پرونده...گزش و سابقه واکسیناسیون و 

گزیدگی در مرکز درمان  خالصه اطالعات اپیدمیولوژیک حیوان
      . پیشگیري هاري و تکمیل پرسشنامه مربوطه کسب گردید

ها، فرد حیوان گزیده فردي  رکز مدیریت بیماريطبق تعریف م(
علت گزش حیوانات و ترس از ابتال به هاري براي  است که به

درمانی به مراکز بهداشتی ضد هاري مراجعه  واکسیناسیون و سرم
ها با استفاده از آزمون آماري مربع کاي تجزیه و  داده). کرده باشد

  .در نظر گرفته شد p>05/0 ،داري تحلیل شدند و سطح معنی
 

  ها یافته
مورد گزش  ،نفر 7246) 1386-1391(ساله  6در این دوره 

 6میزان بروز بیماري در طی این دوره . حیوانات قرار گرفته بودند
در  7/112و  4/112، 9/109، 117، 7، 3/107، 2/97ساله به ترتیب 

طور  ، به%)6/89(نفر  6495ابتال مردان . هزار نفر بود 100
بیشترین ). p>01/0(بود %) 4/10(نفر  751داري بیش از زنان  یمعن

. ساله گزارش شد 20-29مربوط به گروه سنی %) 6/33(ها  گزش
سال با میانگین سنی و انحراف  1-95دامنه سنی افراد مصدوم 

  ).جدول(سال برآورد گردید  6/29±7/15معیار 
  
  
  

هاي سنی در  گروه گزیدگی برحسب جنسیت و فراوانی حیوان: جدول
  1386–91استان قم طی سالهاي 

 زن
 )درصد(تعداد 

  مرد
 )درصد(تعداد 

 )سال(سن 

 10کمتر از  )7( 510 )9/0( 67
136 )9/1( 1161 )16( 19 -10 
231 )2/3( 2205 )4/30( 29 -20 
127 )8/1( 1099 )2/15( 39 -30 
89 )2/1( 693 )6/9(  49 -40 
55 )8/0( 460 )4/6( 59 -50 
  60بیش از  )1/5( 366 )6/0( 47
  جمع )6/89( 6494 )4/10( 752

  
بیشتر از %) 4/55(نفر  4014فراوانی موارد بیماري در شهرنشینان 

که محل حادثه در  بود، درحالی%) 6/44(نفر  3232روستاییان 
یعنی عالوه بر خود (از روستا گزارش شد؛ %)  4/72(بیشتر موارد 

ساکن شهر نیز که در روستاها تردد روستانشینان برخی از افراد 
توزیع ) . اند گزیدگی قرار گرفته اند در روستاها مورد حیوان داشته

نفر  2304گزیدگی براساس متغیر شغل نشان داد  موارد حیوان
%) 6/7(نفر  554، ...)راننده، کارگر و(شغل آزاد %) 8/31(

آموز،  دانش%) 6/16(نفر  1204دامدار، %) 5/8(نفر  619کشاورز، 
در سایر مشاغل %) 4/24(نفر  1768دار،  زنان خانه%) 8(نفر  581

 216در ضمن، شغل . اند فعالیت داشته...) نظامی، سرباز، کارمند و(
بین شغل و تعداد ). ثبت نشده بود( نامشخص بود %) 3(نفر 

از ). p>01/0(دار آماري وجود داشت  ها، ارتباط معنی گزیدگی
هاي بهار، تابستان،  گزیدگی، فصل حیوان نظر بروز زمانی موارد

، %)6/24(نفر  1786، %)3/27(نفر  1977پاییز و زمستان به ترتیب 
. شد از موارد را شامل می%)  1/25(نفر  1822و %) 9/22(نفر  1661

دیده از  شده در مورد عضو آسیب هاي ثبت آنالیر داده
 3795ه پا، مربوط ب% ) 4/41(مورد  3004گزیدگی نشان داد  حیوان

گردن و سر و %) 3( 218تنه و %) 2/3( 229دست، % ) 4/52(
موارد جراحت  6/94 ،از نظر شدت جراحات. صورت بوده است

   سابقه واکسیناسیون در. موارد عمیق بودند 4/5سطحی و بقیه 
و در بقیه موارد پنج نوبتی ) ناقص(مصدومان سه نوبتی %  5/81
  . اعالم شد) کامل(
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  سال(موارد مرگ و میر انسانی ناشی از هاري در این دوره 
 4471نوع حیوان مهاجم در . صفر گزارش شد) 1386- 1391
حیوانات %) 9/5( 430گربه، %) 1/30( 2184سگ، %) 7/61(مورد 
حیوانات وحشی %) 3/2( 161و ..) االغ و  گوسفند، گتو، بز،(اهلی 

بین محل سکونت . بود) گرگ، روباه، شغال، سمور و سنجاب(
داري  ارتباط آماري معنی ،افراد مصدوم و گونه حیوان مهاجم

  ).p>01/0(مشاهده گردید 
  

 بحث 
طور  سال اخیر به 6گزیدگی در استان قم در  بروز موارد حیوان 

که براساس  ه استنفر تعیین شدهزار  100در  4/109متوسط 
بندي طباطبایی و همکاران، قم جزء مناطق با آلودگی  تقسیم

) هزار جمعیت 100نفر در  100–300میزان بروز (متوسط 
براساس آمار منتشرشده مرکز مدیریت ). 18(شود  محسوب می

گزیدگی در کشور به  بروز کلی حیوان 1383ها در سال  بیماري
امیري و همکاران میزان بروز این مشکل ). 15(رسیده بود  2/173

نفر به  100000در  246، 1387 را در شهرستان شاهرود طی سال
پور و همکاران این میزان را در  دادي). 19(دست آوردند 
، که در )20(نفر گزارش دادند  100000در  773شهرستان کالله 

ند گزیدگی شده بود این بررسی مردان بیش از زنان دچار حیوان
در بسیاري از مطالعات دیگر، وضعیت توزیع جنسیتی %). 6/89(

که باهنر و  طوري همین منوال بوده است، به گزیدگی به حیوان
مرد، %) 75(مرد، مجیدپور در اردبیل %) 76(همکاران در کرمان با 

       مرد، به نتایج مشابهی دست یافتند %) 2/73(باهنر در ایالم 
تواند به دلیل مواجهه شغلی بیشتر مردان با  میاین امر ). 23-21(

از لحاظ سنی، بیشترین موارد . باشد) حیوانات گزنده(عامل خطر 
. داده بود خسال ر 10-29در گروه سنی %) 4/46(گزش حیوانات 

شده در سایر نقاط کشور نیز مشخص  در مطالعات مشابه انجام
مطالعات . اند سالگی بوده 30گردید اکثر مصدومان در سنین زیر 

، شهرستان )10-29در گروه سنی % 3/49(صورت گرفته در ایالم 
هاي حاشیه دریاي  ، استان)10-29در گروه سنی % 84/52(کالله 
کنند  این یافته را تأیید می) سال 20در گروه سنی زیر % 67(خزر 

، نیروهاي فعال )سال 30زیر (طور معمول گروه سنی  به). 23،20،6(
  راد به دلیل ـد و این افـدهن ل میـی را تشکیـروستای جوامع شهري و

  

قرار داشتن در سنین بازي، داشتن تحرك باال و تردد زیاد به 
به دالیل شغلی نظیر خرید و فروش دام، (مناطق روستایی و پرخطر 

بیش از سایر ) زراعت و یا استفاده از فضاي تفریحی روستاها
در . گیرند دگی قرار میگزی هاي سنی در معرض خطر حیوان گروه

نظیر راننده، (رابطه با وضعیت شغلی، افراد داراي شغل آزاد 
، 8/31آموزان و دامداران به ترتیب با شیوع  ، دانش...)کارگر و 

در . بیش از سایر مشاغل در معرض گزش قرار دارند% 5/8و  6/16
آموزان در رتبه دوم فراوانی  ها در دانش این مطالعه شیوع گزش

شده در نواحی  هاي انجام ر داشت، اما در بسیاري از بررسیقرا
از جمله . شتندآموزان در مرتبه نخست قرار دا مختلف ایران، دانش

توان گستردگی طیف شغلی آزاد در این  دالیل این تفاوت را می
آموزان با  در مطالعه باهنر و همکاران، دانش. پژوهش نسبت داد

این ). 23(خود اختصاص دادند  ، بیشترین فراوانی را به4/34%
و در بررسی حبوباتی % 9/28پور و همکاران،  میزان در مطالعه بهنام

همچنین امیري و همکاران در ). 25،24(گزارش شد % 4/27
آموزان گزارش  براي دانش% 9/20شهرستان شاهرود این مقدار را 

از جمله دالیل احتمالی باال بودن میزان شیوع ). 19(کردند 
توان به رفت  آموزان را می گزیدگی در مشاغل آزاد و دانش نحیوا

و آمد زیاد آنان به مناطق پرخطر و گاهی آزار و اذیت حیوانات و 
آمیز در برخورد با این حیوانات مرتبط  انجام کارهاي تحریک

ها توسط سگ  در این مطالعه مشاهده گردید اکثر گزش. دانست
سایر مطالعات نیز این یافته را دست آمده در  نتایج به . بوده است

  ). 19-22(کند  تأیید می
ها نیز بیشترین موارد مربوط به دستها  از نظر محل آناتومیک گزش

بوده است که این یافته با ) مورد 4/41(ها  ، سپس پا)مورد 4/52(
در مطالعات مشابه . نتایج بسیاري از مطالعات دیگر همخوانی ندارد

قال، شاهرود، ایالم، کرمان،  مانند آق در سایر مناطق کشور نیز
ها در ناحیه پاها  هاي حاشیه دریاي خزر؛ شیوع گزش کالله، استان

این ). 6،24( )19-20( ها گزارش شده است بیشتر از سایر اندام
بندي آناتومیک در این  تواند ناشی از تفاوت تقسیم تفاوت می

رابر تهاجم مطالعه و یا استفاده مصدومان از دستهاي خود در ب
حیوان گازگیرنده و یا خطاي کارکنان بهداشتی مربوطه در موقع 

در مطالعه حاضر . گزیدگی باشد تکمیل فرم اپیدمیولوژیک حیوان
  ا ـه بـود کـتر ب ایعـگزیدگی در فصل بهار نسبتاً ش بروز موارد حیوان

  
۴۵ 
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پور همخوانی داشت  پور و همکاران و دادي هاي بهنام یافته

، اما باهنر و همکاران دریافتند بیشترین موارد گزش در )24،20(
. ، که با این مطالعه مغایرت داشت )23(فصل زمستان بوده است 

گزیدگی در فصل بهار را به  محققان دالیل شیوع باالي حیوان
هاي کشاورزي،  یش تردد در مناطق روستایی، تشدید فعالیتافزا

و در فصل زمستان، به افزایش ) 20(ها  آغاز فصل چراي دام
محل ). 26،4(دهند  تحرك حیوانات جهت یافتن غذا نسبت می

بود %) 4/55(گزیده شهر  سکونت دائمی بیشتر افراد حیوان
گزیدگی  انها مورد حیو هرچندکه برخی از شهرنشینان در روستا(

با نتایج مطالعات مغایرت داشت  نیز این یافته ،)قرار گرفته بودند
البته در این خصوص، نسبت شهرنشینی در جوامع ). 22-20) (24(

حدود  1390برطبق آمار سال . تواند دخیل باشد مورد بررسی می
رفت افراد  انتظار می لذا، اند بودهشهر ساکن جمعیت استان قم % 93

گزیدگی شده باشند، ولی با این  شهرنشینان دچار حیوانبیشتري از 
روستا بوده که با توجه %)  4/72(محل حادثه در بیشتر موارد  ،حال

به اینکه یکی از مشاغل اصلی روستانشینان دامداري است و افراد 
ها و دیگر حیوانات گزنده قرار دارند،  بیشتر در معرض گزش سگ

اینکه در نظر گرفتن همچنین با . این وضعیت دور از انتظار نیست
شوند،  بندي می اهلی و وحشی تقسیم حیوانات مهاجم به دو گروه

بنابراین، بین محل سکونت افراد مصدوم و گونه حیوان مهاجم، 
در این مطالعه نیز . )p>01/0(داري وجود دارد  ارتباط آماري معنی

هاي ناشی از حیوانات وحشی، در  مشاهده گردید تمام گزش
ه زیستگاه که این نتیجه نیز با توجه بروستانشینان اتفاق افتاده است 

قابل توجیح و  ،ها هاي اطراف روستا وحوش در کوهها و بیابان
تواند گویاي  درضمن نمونه برآوردشده نمی. مورد انتظار است

  وردـن مـگزیدگی در استان قم باشد که ای حیوان واردـکل م% 100
  

نظر  به وشده بوده  هاي ثبت از معایب مطالعات براساس داده
تواند بیانگر سیماي  این مطالعه تا حدي می رسد نتایج حاصل از می

 . گزیدگی در استان قم باشد اپیدمیولوژیک حیوان

  
 گیري نتیجه

گزیدگی در  ، میزان بروز موارد حیواننشان داد نتایج این مطالعه
با توجه به  ، لذاباالتر بوده است ،ها سایر استانبه استان قم نسبت 

گردد  رواج باالي دامداري و کشاورزي در این استان توصیه می
به این معضل، آموزش   مسئوالن بهداشتی استان ضمن توجه ویژه

هاي رفتاري مناسب  هاي در معرض خطر، آموزش مهارت گروه
در زمان مواجه با سگ و گربه، متقاعد کردن روستاییان در بستن 

هاي ولگرد با  ته اتالف سگهاي خانگی، تشکیل کمی سگ
ربط نظیر  هاي ذي همکاري و هماهنگی بین بخشی ارگان

ها، نیروي انتظامی، تقویت سیستم مراقبت  ها، بخشداري شهرداري
سازي، همچنین قوانین کنترلی نظیر ثبت و  و برنامه ایمن

خود را در دستور کار ) سگ(دار کردن حیوانات اهلی  شناسنامه
  .قرار دهند

  

  و قدردانیتشکر 
هاي  دانند از همکاري در پایان نویسندگان بر خود الزم می

به (صمیمانه معاونت پژوهشی به جهت تصویب طرح تحقیقاتی 
کارکنان  و تمامی) 23/12/1390پ مورخه /21796/34شماره 

بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی روستایی اعم از کاردانان مبارزه 
استان قم به خاطر همکاري در  ها و بهورزان زحمتکش با بیماري

  .اجراي این مطالعه تشکر و قدردانی نمایند
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