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زمینه و هدف :هاری یک بیماری حاد ویروسی سیستم اعصاب مرکزی است ،که مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی بوده و
میشوند .این مطالعه با هدف بررسی
انسان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار بطور تصادفی و غالباً از طریق گزش به آن مبتال 
اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در شهرستان سربیشه اجرا گردیده است.
نمونههای پژوهش افراد دچار حیوان گزیدگی مراجعه

میباشد.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر مطالعه توصیفی -مقطعی 
فرمهایی موجود در
سالهای  1390تا  1394بودند .دادههای مربوطه از طریق 
کننده به واحد هاری شهرستان سربیشه در 
آزمونهای

جمعآوری وارد نرم افزار  SPSSنسخه  16شد و توسط

جمعآوری شد .دادهها پس از

مرکز بهداشت شهرستان
تیتست و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل گردید.
آماری 
گرفتهاند .در این پژوهش ،میانگین

یافتهها :تعداد کل موارد حیوان گزیدگی  622مورد بود ،که تحت مداخله و درمان قرار
یافتهها بیشترین موارد حیوان گزیدگی در مناطق روستایی ( 81/7درصد) بود ،اکثر موارد
سنی افراد  34/83 21/9بود .طبق 
سگها ( 83/5درصد) و در  84/5درصد موارد حیوان مهاجم اهلی بوده است .بروز حیوان گزیدگی
حیوان گزیدگی توسط 
درفصل زمستان بطور معناداری بیشتر از سایر فصول بود (.) p=0/001
پیشگیریکننده جهت جلوگیری از

نتیجهگیری :با توجه به میزان نسبتاً باالی حیوان گزیدگی در این شهرستان لزوم آموزش و اقدامات
گزش حیوانات و هماهنگی بین بخشی برای از بین بردن حیوانات ولگرد بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه ها :اپیدمیولوژی ،حیوان گزیدگی ،هاری ،شهرستان سربیشه

مقدمه
هاری یک بیمااری ویروسای کشانده و قابال انتقاال باین
میباشد .عامل آن ،ویروسی
انسان و انواع حیوانات خونگرم 
عصب دوست از خانواده رابدو ویریده و جنس لیسا ویروس
است که از طریق گااز گارفتن ،نساو مخااطی ،تنفسای،
میگاردد .کنتارل
جفت ،وسایل آلوده و پیوند اعضا منتقل 
هاری شامل واکسیناسیون انسان قبال و بعاد از مخااطره،
کنتاارل و ریشااه کناای هاااری شااهری و وحشاای و اعمااال
مایباشاد .باه نظار
بین المللی و انتقال حیواناات 
مقررات 
میرسد حیوانات وحشی اولاین مخازن بیمااری و ساگ و

گربااه در باایش از  90درصااد مااوارد ،منبااع اصاالی انتقااال

عفوناات بااه انسااان هسااتند .بنااابراین بااا ایجاااد پوشااش
واکسیناسیون مناسب حاداقل بارای  70درصاد جمعیات
گربهها  ،مانع موثری برای انتقال هاری به انساان
سگها و 

میآید (.)1
به وجود 
بایخطار ،هااری
واکسانهاای اثاربخش و 

علیرغم وجود

همچنان یک معضال بهداشاتی در بسایاری از کشاورهای
جهان به ویژه آسایا و آفریقاا بااقی ماناده اسات .در کناار
اهمیت بهداشتی هاری در انسان و کشنده باودن آن بارای
میکند (.)2
دامها ،خسارت اقتصادی قابل توجهی ایجاد 

میدهند ،سالیانه حادود50000
آمارهای بین المللی نشان 
تا  100000نفر در اثر این بیماری در سرتاسار دنیاا جاان
میدهند که بیشتر موارد در کشورهای در
خود را از دست 

مقاله پژوهشی
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میدهند .میزان باروز حیاوان گزیادگی در
حال توسعه رخ 
سااال  1392در کشااور حاادود  177در صاادهزار باارآورد
گردیااده اساات .ساااالنه در کشااور میلیاردهااا ریااال صاارف
مایشاود و کمتار بیمااری واگیاری در
پیشگیری از هاری 
کشور وجود دارد که به اندازه این بیماری بارای آن هزیناه
شود (.)3
اهمیت هاری باه دالیال میازان کشاندگی بااال ،خساارت
هزینههاای بااالی درماان

دامها و
اقتصادی ناشی از تلفات 
میباشد .هاری در بین حیات وحش ایران به صورت باومی

وجود داشته و آلودگی حیوانات اهلی به طور مکارر اتفاا
میافتد (.)4

بروز هاری در انسان مبین توزیع و پراکنادگی آن در باین
حیوانااات و بااویژه در بااین سااگهااا اساات .درمااان بعااد از
شستشاوی موضاعی زخام ،تجاویز
مواجهه ،شاامل
ایمنوگلوبولین هاری در صورت لزوم و واکسیناسیون فوری
ماایباشااد.
هاااری و گاااه کاازاز مطااابق دسااتورالعمل آن 
شستشوی زخام و واکسیناسایون در سااعات اول پاس از
میتواناد از اباتال باه ایان بیمااری و متعاقبااً مار
گزش 
جلوگیری کند (.)5
هاری در بین حیات وحش ایران باه صاورت باومی وجاود
مایافتاد.

دارد و آلودگی حیوانات اهلی به طور مکرر اتفا
سگهاای ولگارد ،آماار رو باه
روند رو به افزایش جمعیت 
گساترش مااوارد حیااوان گزیاادگی و پراکناادگی هاااری در
بسیاری از استان های کشور ،لزوم توجه بیشتر باه کنتارل
جنباههاای مختلا آن را ایجااب و

بیماری و پژوهش در
میکند (.)6
گوشزد 
بااا آگاااهی داشااتن از وضااعیت اپیاادمیولوژیکی ،شاایوع،
میتاوان
شاخصها 

گروههای سنی در معرض خطر و سایر

راهکارهای مناسبی برای پیشگیری از این معضل بهداشتی
برنامه ریزان سیستم بهداشتی قرار داد .با توجاه

در اختیار
مطالعاهای در

به آمار باالی حیوان گزیدگی و عادم انجاام
این خصوص در سطح شهرستان سربیشه ،لذا این مطالعاه
با هدف برسی اپیادمیولوژیک ماوارد حیاوان گزیادگی در
سطح شهرستان سربیشه طرح ریزی گردیاده اسات تاا باا
کمک آن بتوان افراد در معارض خطار و الگاوی فصالی و

برناماهریازی

زمان حیوان گزیدگی را شناسایی نموده و در
جهت تدارک واکسن و سرم مورد نیاز ،پیش بینی و اجرای
مداخلاهای جهات پیشاگیری و کااهش ماوارد

برنامههاای

حیااوان گزیاادگی و کاااهش بااار ناشاای از آن در سیسااتم
بهداشت و درمان به مسئولین مربوطه کمک نماید.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی -مقطعای باود .جامعاه
مورد بررسی شامل کلیه افراد حیاوان گزیاده در محادوده
ساالهاای

جغرافیایی شهرستان سربیشاه در باازه زماانی
 1390تا  1394بود .جهات اجارای ایان مطالعاه ،پاس از
کسب مجوزات الزم از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،ابتادا
دادههای مورد نیاز از دفتار ثبات ماوارد حیاوان گزیادگی

موجااود در واحااد پیشااگیری از هاااری مرکااز بهداشاات
شهرستان سربیشه استخرا گردید و کلیه افرادی که مورد
حمله حیوانات مختل قرار گرفتاه بودناد بررسای شادند.
دادههااای پژوهشاای پااس از گااردآوری و کدگااذاری
تمااام 
اطالعات پرسشنامه وارد نرم افزار  spssنسخه  16گردید و
بااه وساایله آمااار توصاایفی و آزمااونهااای آماااری تحلیلاای
تیتسات ،کاای اساکوئر و رگرساون لوجساتیک تجزیاه و

تحلیل گردید .در این مطالعه کلیه افرادی کاه از فاروردین
 1390تا اسفند 1394در محادوده جغرافیاایی شهرساتان
سربیشه مورد گزش حیوانات مختل قرار گرفته بودند وارد
مطالعااه شاادند و افاارادی کااه در خااار از ایاان محاادوده
جغرافیایی مورد حیوان گزیدگی قرار گرفته و جهت درمان
نماودهاناد ،از مطالعاه

به مرکز بهداشت سربیشاه مراجعاه
خار گردیدند.
یافتهها
طبق نتایج بدست آمده  622مورد حیوان گزیدگی گزارش شده
گرفتهاند .در این پاژوهش،

است ،که تحت مداخله و درمان قرار
تمام افراد حیوان گزیده بررسی شدند کاه میاانگین سانی ایان
افااراد  34/83 21/9و میانااه ساانی آنهااا  30سااال بااود .ساان
مسنترین آنها  90سال بود .سایر

کمترین فرد مجروح  1سال و
اطالعات دموگرافی به تفضیل در جدول شماره  1آمده است.
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جدول  )1ویژگیهای جمعیتی افراد حیوان گزیده در شهرستان سربیشه

زن

تعداد

درصد

218

35

ویژگی جمعیتی

جنس
مرد

404

65

خانه دار

61

9 /8

محصل

140

22/5

کشاورز

131

21/1

دام دار

66

10/6

شغل
کارگر

109

17/5

کارمند

74

11/9

ازاد

27

4/ 3

سایر

14

2/25

شهر

114

18/3

محل سکونت
روستا

81/7

508

کمترین موارد آن در مرداد ماه ( 4/8درصد) بوده است
بیشترین موارد حیوان گزیدگی در این پژوهش در دی ماه (12/5درصد) و 
(نمودارشماره .)1
نمودار  )1فراوانی موارد حیوان گزیدگی بر حسب ماه در شهرستان سربیشه
90

78
60

80
63

61

56
44
37

35

30

60
50
40
30
20
10
0

40
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45

44

59

70
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ب دلیل حمل گ ب رخ داده است .در  84/5درصد موارد حیوان
مهاجم ،اهلی بوده است ،سهای خصوصهیا حیهوان مههاجم در
اف اد حیوان گزیده در جدو شماره  2ب تفضیل آمده است.

موارد حیوان گزیدگی در فصل زمستان نسبت به سهای فصهو
سهها بیشههت بههود و اخههت آن معنههادار بههود (p =0/001
)83/5درصد حیوان گزیدگی ناشی از سگ و  10/2درصد موارد

جدول  )2فراوانی خصوصیات حیوان مهاجم در افراد حیوان گزیده در شهرستان سربیشه
خصوصیت

فرد حیوان گزیده مشخصات حیوان

تعداد

درصد

سگ

519

83/5

گربه

63

10/2

شغال

7

1/1

االغ

8

1/2

سایر

25

4

اهلی

526

84/5

وحشی

16

2/5

ولگرد

80

13

تحت نظر

475

76/3

متواری

138

22/2

کشته شده

9

1/5

نوع حیوان مهاجم

وضعیت مالکیت حیوان

سرنوشت حیوان مهاجم

میباشد (جدو شماره .)3
میدهد ک بیشت ین عضو آسیب دیده پا و پس از آن دست 
همچنین اط عا این پژوهش نشان 
جدول شماره  )3فراوانی عضو آسیب دیده در افراد حیوان گزیده در شهرستان سربیشه
محل جراحت

تعداد

درصد

پا

352

56/6

دست

189

30/4

تنه

59

9/5

سر و گردن

22

3/5

نتایج این مطالع نشان داد در  90/2درصد موارد ج احت ایجاد
میباشهد و در تمها مهوارد ج احهت ایجهاد شهده
شده سطحی 
توسط خود ف د یا پ سنل بهداشتی شسهت و شهو و ضهدعفونی
گ دیده است 93.درصد اف اد مج وح طی  24ساعت او جههت

دریافت درمان پیشهیی ههار م اجعه نمودنهد و بیشهت ین
فاصل بین گزش و م اجع فه د  8روز بهوده اسهت .نتهایج ایهن
مطالع نشان داد  85درصد موارد حیوان گزیده  3نوبت واکسن
دریافت ک دند و 15درصد موارد  5نوبت واکسن دریافت نمودند.
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ضهد ههار دریافهت

ارتباط جنسیت با شد ج احت ایجاد شده مشخص گ دید ک
جنسیت با شد ج احت ،رابط معنادار ندارد (.) p=0/06
بین محل سکونت و تأخی در م اجع جهت واکسیناسیون رابط
معنادار مشاهده شد(  .) p=0/02به طهور که در سهاکنین
روسههتا نسههبت شههانس خطهه دیهه م اجعهه کهه دن جهههت
واکسیناسیون 1/6 ،ب ابه سهاکنین شهه گهزارش شهده اسهت.

همچنین 17/4درصد افه اد مجه وح سه
ک دند.
نتایج مطالع نشان داد احتما ایجاد ج احت عمیق در حیوانا
مهیباشهد ولهی ایهن
ولی د و وحشی بیشهت از حیوانها اهلهی 
اخت از لحاظ آمهار معنهادار نبهود ( .)p=0/07در خصهو

بحث و نتيجه گيري
در این مطالع مقطعی -توصیفی ،اط عاتی پی امون حیوان
گزیدگی در شه ستان س بیش در طی سها هها -1390
گزیدگی در مه دان (65
 1394ب دست آمد .موارد حیوان 
درصد) بیشت از زنان (35درصد) بهود و همچنهین ب رسهی
محل سکونت موارد حیوان گزیدگی نشان داد  18/3درصد
موارد حیوان گزیدگی سهاکن شهه و  81/7درصهد مهوارد
ساکن روستا بودند.
نتایج مطالعه ریهاحی و همکهاران در سها  1390که در
میدهد موارد حیهوان
شه ستان طبس انجا شد نیز نشان 
میباشد و مهوارد
گزیدگی در ساکنین روستا بیشت از شه 
میباشد (.)5
حیوان گزیدگی در م دان بیشت از زنان 
امی و همکاران در سا  1387در مطالع خود با عنهوان
ب رسی اپیدمیولوژیك موارد حیوان گزیدگی در شه سهتان
شاه ود نشان دادند ک  35/7درصد موارد حیوان گزیدگی
سههاکن شههه و  64/3درصههد سههاکن روسههتا مههیباشههند و
همچنین میزان به وز حیهوان گزیهدگی ب حسهب جهنس،
میدهد ب طور ک این میزان
اخت معنادار را نشان 
در زنان  89و در م دان  398در صدهزار میباشد (.)7
بابائیان مقد و همکاران در سا  1392در مطالع خود بها
عنههوان ب رسههی اپیههدمیولوژیك مههوارد حیههوان گزیههدگی و
آسیبها م تبط با آن در شه ستان قوچان ب این نتیج

رسیدند ک بیشت موارد حیوان گزیده مذک بهوده و مهوارد
میباشهد ( .)3که
حیوان گزیدگی در روستا بیشت از شه 
این نتایج با مطالعه حاضه همخهوانی دارد .میهزان بهای
موارد حیوان گزیدگی در م دان نسهبت به زنهان در ایهن
اینگون تفسی ک د
میتوان 
مطالع و مطالعا ذک شده را 
ک دلیل رخداد بیشت در م دان ،تماس بیشت با حیوانها
مهیباشهد و

و سپ ک دن وقت بیشت در خارج از منهز
همچنین توج و احتیهاط بیشهت زنهان در هنیها کهار یها
چشهمگیه ایهن حهواد در

خ وج از منز موجب کاهش
زنان شده است.

بیشت ین موارد حیهوان گزیهده در ایهن پهژوهش در فصهل
زمستان و در د ماه بهوده اسهت در حالیکه در پهژوهش
بابائیان مقد و همکاران بیشت ین موارد حیهوان گزیهدگی
در فصل بهار اتفاق افتاده است ( .)3همچنین نتایج مطالع
مجیدپور و همکاران نشان میدههد ،بیشهت مهوارد حیهوان
گزیدگی در فصل تابستان اتفهاق افتهاده اسهت ( )8که بها
مطالع حاض همخوانی ندارد .شیوع بیشت گهازگ فتیی در
میتوان ب دییلی مانند نهوع آب و ههوا
فصل زمستان را 
منطق و کاهش مهواد غهذایی به ا حیوانها و در نهایهت
انسانها توجی نمود.

نزدیك شدن ب محل زندگی
در مطالع حاضه بیشهت مهوارد حیهوان گزیهدگی توسهط
سگها ( 83/5درصد) رخ داده اسهت و پهس از آن توسهط

گ ب  .در مطالع غفور و همکاران در سا  1390نیز 93
سگهها رخ داده اسهت
درصد موارد حیوان گزیدگی توسط 
( .)9همچنین شیخ ایسه و همکهاران در مطالعه خهود
نشان دادند ک  74درصد مهوارد حیهوان گزیهدگی توسهط
سگها 23 ،درصد توسط گ ب و تنها  3درصد توسط سای

حیوانا اتفاق افتاده است ک این نتایج بها نتهایج مطالعه
حاض همخوانی دارد (.)10
نتایج مطالع حاض نشهان داد  56/6درصهد عضهو آسهیب
دستهها ( )30/4بهوده اسهت .مطالعه

دیده پا و پس از آن
دسهتههها و پاههها

فیها و همکههاران نیههز نشهان مههیدهههد
میباشد (.)11

گزش حیوانا
شایعت ین اعضا در مع

نقیبی و همکاران در مطالع ا ک در اسهتان مازنهدران در
سا  1391انجا دادنهد بیهان نمودنهد که از نظه محهل
دستهها  48درصهد ،پاهها 44/6

آناتومیك گزش در انسان
درصد ،صور  2/2درصد و تن  5/2درصهد دچهار آسهیب
شدهاند ( )12ک با مطالع حاض همخوانی دارد.

ب رسی شغل اف اد حیوان گزیده در این مطالعه نشهان داد
ک محصلین و کشاورزان بیشت ین ف اوانی را دارند .ب رسی
اپیدمیولوژ حیوان گزیدگی توسط عباسی و همکهاران در
شه ستان اه در سا  1390نشهان داد اکثه مجه وحین
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از گهزش

است اقداما پیشیی کننده جههت جلهوگی
.حیوانا در اولویت ق ار گی د
تشکر و قدردانی

میداننهد از کلیه کارکنهان
 نویسندگان مقال ب خود یز
محت واحد پیشیی از هار م کز بهداشهت شه سهتان
 درمهانی شه سهتان س بیشه و- م اکز بهداشهتی، س بیش
تما عزیزانی ک در اج ا این ط ح با محققهین همکهار
.ک دند تقدی و تشک نمایند
تعارض منافع
.منافع توسط نویسندگان بیان نشده است

تعار

 همچنهین در مطالعه بابائیهانی مقهد و.دانش آموز بودند
همکاران نیز بیشت ین موارد حیوان گزیده دانش آمهوزان و
.کشاورزان بوده ک با نتایج مطالع حاض همخوانی دارد
میتواند جههت ب نامه ریهز و سیاسهت
 نتایج این مطالع
گذار ها مناسب توسط مسهوولین مهورد اسهتفاده قه ار
 میزان ب وز حیوان گزیدگی در فصو،  در این مطالع.گی د
ماهها مختلف سها و خصوصهیا افه اد و گه وههها
 و
 با توجه به میهزان نسهبتا بهای.پ خط شناسایی گ دید
حیوان گزیدگی در این شه ستان لهزو کنته حیوانهاتی
مانند سگ و گ ب از ط یق آموزش به قشه آسهیب پهذی
مانند نوجوانان و صاحبان آنهان و همهاهنیی بهین بخشهی
ب ا از بین ب دن حیوانا ولی د بیش از پیش بایهد مهورد
 با توج ب هزین تحمیل شده ناشی از ه.توج ق ار گی د
مورد حیوان گزیدگی به سیسهتم م اقبهت بهداشهتی یز
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Background and Aims: Rabies is one of the common diseases among humans and animals. It is one
of acute viral diseases afflicting central neural system mostly prevalent among domestic and wild
carnivores. Humans and other warm-blooded mammals are mostly afflicted by animal bite in random.
The fatality rate of this disease is high and after emerging the clinical symptoms, whether in humans
or animals, it is not treatable and death would be inevitable. The present study aimed at epidemiologic
study of animal bites in Sarbisheh County.
Materials and Methods: This is a descriptive cross-sectional study with study population bitten by
animals during 2011-16 and referring to Rabies Unit of Sarbisheh County. Data related to animal bite
were collected through forms designed in County’s Health Center and analyzed through SPSS (V. 16)
and t-test and Chi-square tests.
Results: During 2011-16, 622 cases of animal bites were reported and got under intervention and
treatment. The average age of bitten cases was 34.83 21.9 distributing as 35% females and 65%
males. Most of the animal bites were reported from countryside (81.7%), from mad dogs (83.5%), and
most of them were domestic animals (84.5%). Animal bites were most frequent in winter, and all of
these differences were statistically significant.
Conclusion: Considering the high rate of animal bites in Sarbisheh, it is recommended more training
and preventive measures to be taken regarding animal bites and County wild animals.
Keywords: Epidemiology, animal bite, rabies, Sarbisheh County

