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  ۱۳۸۲- ۸۴هاي  اپيدميولوژي حيوان گزيدگي در شهرستان كالله طي سال
  ۲ي دکتر فرزاد قزلسفل، ۲ي دکتر رسول صالح، ۱*پور يمحمد داد

 .ي پزشک عموم-۲.  استان گلستان، مرکز بهداشت شهرستان کاللهي کارشناس بهداشت عموم-۱

________________________________________________________________________  
  چكيده

ن مطالعه ي ا.هاي متعاقب آن نظير هاري كشنده است  زيرا عفونت . مهم براي سالمتي انسان است     يدگزش حيوانات تهدي   : زمينه و هدف  
  .ديانجام گرد ١٣٨٢-٨٤ يها  ساليط استان گلستان ازدر شهرستان کالله گزيدگي  هاي اپيدميولوژي حيوان تعيين جنبهبه منظور 

  
 ١٣٨٤  لغايـت ١٣٨٢گزيـدگي از سـال    هاي مربوط به حيوان ه داده سال٣ يک دوره يط مقطعي   -ين مطالعه توصيفي  در ا  :روش بررسي 

ـ ،بودنـد  بعد از گزش مراجعه کـرده  ين هارکه به مراکز درماتپه  شهر كالله و بخش مراوه    در کليه موارد گزش  .  گرديد يبررس صـورت  ه  ب
 . گرديدها استفاده و تحليل داده هتجزي يبرا SPSS-12ر افزا از آمار توصيفي با استفاده از نرم . وارد مطالعه شدندسرشماري

  
 زن) درصد١/٢٩( نفر ١٠١٩مرد و   ) درصد٩/٧٠(  نفر ٢٤٧٧ ،در طول سه سال دچار گزش شده بودند       که   نفر   ٣٤٩٦از مجموع    :ها   يافته

ن سه ي ايگزيدگي ط انميزان بروز حيو .ر بودي سال متغ٨٦ تا ١ن  ي ب آنان يدامنه سن  سال و    ٢/٢٤±٥/١٧ده شده   ي افراد گز  ين سن يانگيم. بودند
 در صدهزار نفر و ميزان كلي بروز ٧٨٨ و ٧٨٧ ، ٧٤٥ به ترتيب ٨٤ و ٨٣ ،  ٨٢هاي   ل سا طيزان بروز   ي که م  يطوربه  .  بود افتهيش  يسال افزا 

ترين  شايعا  پاه .بود )درصد٣٧،نفر   ١١٥٧ (آموزان از لحاظ شغلي بيشترين فراواني گزش مربوط به دانش         .تعيين گرديد  در صدهزار نفر     ٧٧٣
ها در  بيشترين فراواني گزش ).درصد٦/٩٥ ، مورد ٣٣٤٤ (ها مربوط به سگ بود ترين گزش شايع ).درصد٦٧ ،مورد  ٢٣٤٤ (بودندمحل گزش 

) درصد٥/٩١(فرد  ٣١٩٨.  ساكن روستا بودندشدگان دهيگز از  )درصد١/٩٠(نفر   ٣١٥١). درصد٨/٢٩ ،مورد   ١٠٤٢( رخ داده بود     بهارفصل  
  .دريافت كرده بودندرا واكسيناسيون كامل ) درصد٥/٨(نفر  ٢٩٨ سيون ناقص وواكسينا

  
با توجه  .نسبت به ساير مناطق باالتر است گزش حيواناتي نظير سگ در شهرستان كالله  ميزان بروزنشان داد کهمطالعه اين  :گيري نتيجه

هـاي درگيـر     بهداشتي اقدام جدي از طـرف ادارات و سـازمان        كنترل و پيشگيري از اين تهديد       به منظور  ،ست ا به اهميت موضوع ضروري   
 .صورت پذيرد

  
  كالله ، اپيدميولوژي ، حيوان گزيدگي :ها کليد واژه

________________________________________________________________________  
  dadypour@yahoo.com :پست الکترونيکي ،   پوريمحمد داد: نويسنده مسؤول  *
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  مقدمه
 . مهـم بـراي سـالمتی انـسان اسـت     يگزش حیوانات تهدیـد  

هاي متعاقب آن نظیر هاري بسیار کـشنده         زیرا برخی از عفونت   
موقـع واکـسن ضـد هـاري پـس از گـزش              هبـا تجـویز بـ     . است
 طبــق برآوردهــاي .از بــروز عالئــم جلــوگیري کــرد تــوان  یمــ

 هزار نفـر در اثـر ابـتال       70 تا   40سازمان بهداشت جهانی ساالنه     
ــدمیک فــوت    .کننــد مــی بــه بیمــاري هــاري در کــشورهاي آن

 پس از مواجهه دریافت     را  میلیون نفر درمان   10همچنین ساالنه   
ــسانی در  درصــد60تــا30 و کننــد مــی  مــوارد بیمــاري هــاري ان

  ).1-7 (افتد  سال اتفاق می15کودکان زیر 
شود که ساالنه مبالغ     گزیدگی باعث می   افزایش روند حیوان  

 همچنـین  .زیادي صرف خرید واکسن و سرم ضد هـاري شـود       
سبب در اثر ابتال فرد به بیماري هاري میزان کشندگی باالیی را      

ظهور عالئم بالینی چه در انسان و طوري که پس از  ه  ب شود، می
چه در حیوان قابل درمان نبوده و بیمار محکوم به مرگ خواهد   

  ).8-10 (بود
هـاي مبـارزه و کنتـرل     طور کلی عوامل مختلفی در برنامه     به  

نظارت و بررسی  شامل  لحاظ شود که اولین اقدامیستهاري بای 
  ).2(باشد   ی مها اپیدمیولوژیک وگردآوري داده

 5100الیـه اسـتان گلـستان داراي      تان کاللـه در منتهـی     شهرس
 152568 داراي 1383و در سـال     اسـت   کیلومتر مربع مـساحت     

نفـر سـاکن منـاطق       113816 که از ایـن تعـداد         بود نفر جمعیت 
 شهري و بقیه ساکن منـاطق     مناطق نفر ساکن    32290 روستایی،
ــیاري  ــدس ــانی    . بودن ــتی درم ــز بهداش ــداد مراک ــاب و 14تع  ب

   .باشد  باب می81هاي بهداشت شهرستان  خانه
گزارشات با توجه به جمعیت غالب ساکن در روستاها و نیز     

پراکنده و عـدم وجـود مطالعـه مـستند در ایـن منطقـه از اسـتان              
گلستان مطالعه حاضر به منظور تعیین میزان بروز و خصوصیات       

  .اپیدمیولوژي حیوان گزیدگی حیوانات انجام شد
  روش بررسي

 یدگیگز وانیحهاي ثبت شده     دادهن مطالعه توصیفی،    در ای 
ــز  ــه   مراک ــتان کالل ــانی شهرس ــتی درم ــال بهداش ــی س ــاي ط   ه

ــه  84-1382 ــه شــديصــورت سرشــمارب ــزار  .ند وارد مطالع اب
 يرهـا یمتغ. بـود سؤال  13 ي حاو يا  پرسشنامهها   آوري داده  جمع

وان یـ نـوع ح   محـل سـکونت،    جـنس،  سن،شامل   یمورد بررس 

 سال ، گزش ماه محل گزش، جراحت، ضعیتو شغل، ،گزنده 
مرکـز  نـام   وضعیت دریافـت سـرم و        نوع واکسیناسیون،  ،گزش

  . بودبهداشتی درمانی
پـس از  (ها به صورت روزانه با مراجعه به مراکز درمـان    داده
کـه بـه     یکـسان . خراج شـد  تها اس  و از دفتر ثبت گزش    ) مواجهه

 بودند و ردهسبب شغل خود درمان قبل از مواجهه را دریافت ک     
 ولـی سـاکن   ،افرادي که در شهرستان کالله دچار گزش شدند       

هـا بـا اسـتفاده     داده . از مطالعه خارج شدند، نبودند  شهرستان آن
  . توصیف شدندSPSS-12 يافزار آمار از نرم

  ها يافته
 در 1382-84 يهـا   سـال ی طـ یدگیـ گز وانیـ ح مورد   3496

 ی طـ یدگیـ گز نوایزان بروز حیم.  به دست آمدشهرستان کالله 
زان بـروز در    یـ  که م  يطوره   ب .افته است یش  ی فوق افزا  يها سال

زان بـروز بـه   یـ  م84 در صدهزار نفر و در سـال   6/744 ،82سال  
 و انحـراف  ین سـن یانگیـ م .ده استی در صدهزار نفر رس    8/787
ن و  یتـر   جـوان  . بـود   سـال  2/24±5/17ده شـده    یار افراد گز  یمع

 سـال سـن   86 و  سـال ب یکن فرد گزیده شده به ترتی     یتر  مسن
 مربـوط بـه گـروه    درصد 4/29ن درصد گزش با  یشتریب .داشتند

ن یشتری بزنانن ین در بیهمچن ).1جدول (بود  سال   10-19 یسن
در . بـود )  درصـد 1/26( سال 9ر ی زیگزش مربوط به گروه سن  

 3/32( سال 10-19 ین درصد گزش در گروه سن   یشتریمردان ب 
شدگان  دهیگز) درصد1/90(ورد   م 3151. رخ داده بود  ) درصد
ــتا ــورد 267، ییروسـ ــد6/7( مـ ــهر) درصـ  مـــورد 78 و يشـ

  .ر بودندیعشااز ) درصد3/2(
  ک جنسي به تفکيدگيگز واني حيع فراوانيتوز : ۱ جدول
  ۱۳۸۲-۸۴ يها  سالي در شهرستان کالله طي سنيها و گروه

 مرد  )سال(سن 
 )درصد (تعداد

 زن
 )درصد (تعداد

 )۱/۲۶( ۲۶۶ )۲/۱۹ (۴۷۶ ۹کمتر از 
۱۹-۱۰ ۸۰۱ )۳/۳۲( ۲۲۷ )۳/۲۲( 
۲۹-۲۰ ۵۰۹ )۵/۲۰( ۱۱۹ )۷/۱۱( 
۳۹-۳۰ ۲۷۹ )۳/۱۱( ۱۲۸ )۶/۱۲( 
۴۹-۴۰ ۱۶۵) ۷/۶( ۱۱۳ )۱/۱۱( 
۵۹-۵۰ ۱۱۷) ۷/۴( ۱۰۳ )۱/۱۰( 
۶۹-۶۰  ۶۵ )۶/۲( ۴۴) ۳/۴( 

 )۹/۱ (۱۹ )۶/۲( ۶۵ ۷۰شتر از يب

 )۱۰۰ (۱۰۱۹ )۱۰۰( ۲۴۷۷  عجم
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ع یـ توز. شتر در فـصل بهـار رخ داده بـود         یـ  ب یدگیگز وانیح
ــصل ــزش حیف ــ  ی گ ــشان م ــات ن ــه  یوان ــد ک ــورد 1042 ده  م

) درصد4/24( مورد   854 ها در فصل بهار،    گزش) درصد8/29(
ز و یدر فـصل پــائ ) درصـد 3/20( مـورد  708در فـصل تابـستان،   

  .در فصل زمستان اتفاق افتاده است) درصد5/25( مورد 892
 مـورد  736 محـصل، ) درصـد 37( مـورد  1157از نظر شـغل     

 زنـان ) درصـد 18( مـورد   562 کشاورز و دامدار،  ) درصد6/24(
 مـــورد  105کـــارگر،  ) درصـــد5/5( مـــورد  174 دار، خانـــه

ــد، ) درصــد3/3( ــان و بق) درصــد5/1( مــورد 47کارمن ه یــچوپ
  .ر مشاغل بودندیموارد سا

از ) درصـد 67( مـورد   2344ک گـزش    یـ از نظر محل آناتوم   
ــا، ــد5/13(  مـــورد473 پاهـ ــا از دســـت) درصـ ــورد118 ،هـ  مـ

از باسـن،   ) درصـد 1/11(  مورد 388 از سروگردن، ) درصد4/3(
دن  بـ ینواحر یه موارد از سا   یاز کمر و بق   ) درصد6/2( مورد   91

ن موارد گزش مربوط بـه سـگ       یبیشتر .دچار گزش شده بودند   
  ).2جدول (بود )  درصد3/92 (یخانگ

وان يک نوع حيبه تفک يدگيگز واني موارد حيع فراوانيتوز : ۲جدول 
  ۱۳۸۲-۸۴ يها  ساليگزنده در شهرستان کالله ط

 )درصد (تعداد 
  )۳/۹۲ (۳۲۲۷ يسگ خانگ

 )۳/۳ (۱۱۷ سگ ولگرد
  )۲ (۶۸ گربه
  )۱ (۳۵ شغال
  )۷/۰ (۲۷ االغ
  )۲/۰ (۶ گرگ
  )۰۹/۰ (۳  گاو
  )۰۹/۰ (۳ اسب
  )۰۹/۰ (۳ گوسفند
  )۰۹/۰ (۳ سمور
  )۰۵/۰ (۲ خوک
  )۰۵/۰ (۲ پلنگ
  )۱۰۰ (۳۴۹۶  جمع

واکـسن  ) درصد5/91( مورد 3198ون  یناسیاز نظر نوع واکس   
ت یاز نظـر وضـع  . انـد  افت کـرده یه واکسن کامل در  یناقص و بق  

ــورد 2666گــزش  ــطح ) درصــد3/76( م ــزش س ــار گ  و یدچ
  . بودندق شدهیدچار گزش عم) درصد7/23(مورد 830

  بحث
ت یـ نفر جمعنفر در صدهزار    774 زان بروز یمدر این مطالعه    

دهزار صـ  در   6/96چاهی میـزان بـروز        در مطالعه قره   .تعیین شد 

  ).11( دست آمده بوده نفر جمعیت ب
دست آمده از ایـن مطالعـه بیـشترین مـوارد     ه براساس نتایج ب  

و از  ) درصـد 4/29(  سـاله  10-19 گزش مربوط به گـروه سـنی      
 در )درصـد 9/70( مـورد  2477نظر جنسی از کل موارد گـزش    

 کـه بـود   رخ داده   نـان ز  در )درصـد 1/29( مورد   1019و  مردان  
 هـاي  میـزان  .)18و15و14و12و7(باشد  یمدیگر مشابه مطالعات  

 ساله کـه اکثـر آنهـا هـم محـصل            10-19 در گروه سنی      گزش
 و نزدیک شدن بـه   حیواندلیل بازي و تحریک      به بیشتر   ،هستند

در مطالعـه خـود نـشان    ) Pandey) 15. باشد حیوانات گزنده می 
 بیـشترین   ،آینـد  هایی که به کشور نپـال مـی        که در توریست   داد

در مطالعـه  . رخ داده اسـت   زنـان در  )  درصـد  61(میزان گـزش    
از نظر جنسی بیشترین موارد گزش در مـردان در گـروه          حاضر  

 در گروه سنی کمتر  زنانو در   ) درصد3/32(  سال 10-19سنی  
عداد گـزش  کمترین ت اتفاق افتاده بود و     ) درصد1/26( سال9از  
  .دیده شد سال 70 گروه سنی باالي در

مورد گزش توسط ) درصد6/95 (3344  از در مطالعه حاضر  
 117 توسط سـگ خـانگی و         مورد )درصد3/92 (3227 ،سگ

توســط ســگ ولگــرد و ناشــناس صــورت  ) درصــد3/3(مــورد 
 هت داردســایر مطالعـات مــشاب نتـایج  بــا ایــن یافتـه  .  بـود گرفتـه 

وجود دلیل ه بتواند  میله أ این مس).17و16و14و13و12و11و7(
در روسـتاهاي   .منطقه باشـد  در اکثر خانوارهاي روستایی     سگ  

و اکثـراً   هـاي خـانگی نقـش نگهبـان را دارنـد         این منطقه سـگ   
 کوچه و خیابان   ،بدون قالده بوده و شب و روز در محیط منزل         

نکته قابل توجه آنست که گـزش سـگ در مطالعـه           .رها هستند 
  .بود از بقیه مطالعات بیشتر )12 (طالعه مجیدپورجز مه حاضر ب

ــ     ــزش ب ــزان گ ــشترین می ــر بی ــه حاض ــب در ه در مطالع ترتی
) درصد6/24( ، کشاورزان و دامداران   )درصد37( آموزان دانش

ــا مطالعــه   بــود) درصــد18( دار  خانــهزنــانو  کــه از ایــن نظــر ب
اما درصـد افـراد گـزش یافتـه در          ).12( مجیدپور مشابهت دارد  

  .بود بیشتر )12 (پورطالعه از مطالعه مجیداین م
ن یـ ا. تـرین ناحیـه گـزش بودنـد       در مطالعه حاضر پاها عمده    

و کمتر از  )18و16و14و12و7(دیگر مطالعات نتایج مشابه افته ی
  ).18( مطالعه انجام شده در کشور تایلند بوده است

ــر   ــه حاض ــد1/90در مطالع ــزش درص ــا گ ــتاها و ه  در روس
در مطالعـه خـود      سـارانی  .رخ داده اسـت   در شهرها    درصد6/7



  ٧٩  /محمد دادي پور و همکاران  

  )٢٩پي در پي  (١شماره  / ١١دوره  / ١٣٨٨بهار  / مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  

 متعلـق بـه شـهر و      درصد4/54که از کل موارد گزش       نشان داد 
در  همچنــین .)7(بــود  مــوارد متعلــق بــه روســتاها  درصــد6/45

 درصد8/59 در شهر و ها  از گزشدرصد1/40چاهی  قرهمطالعه 
که نسبت به مطالعه مـا اخـتالف   ) 11( بود  در روستا اتفاق افتاده   

 جمعیـت  درصد70دلیل این است که به له أ این مس.اردزیادي د 
شهرستان کالله در روستاها سـاکن بـوده و اکثریـت قریـب بـه               
  .اتفاق خانوارهاي روستایی در منزل داراي سگ خانگی هستند

مربـوط  )  درصـد  8/29(ن درصد گزش    یشتری ب یاز نظر فصل  
ن فصل یشتر بودن گزش در ایل بی از دال  یکی. بودبه فصل بهار    

  .باشد تردد افراد در مناطق روستایی و کشاورزي میش یافزا
هـاي   کـه اکثـر مـوارد گـزش توسـط سـگ        با توجه بـه ایـن     

هـا در     اسـت واکـسیناسیون سـگ      الزم ،خ داده اسـت   رخانگی  
قـرار  هاي زمانی مشخص توسط اداره دامپزشـکی مـدنظر           دوره
هـاي خـانگی در طـول     سـگ که ست  ا همچنین ضروري  .گیرد

  .روز داراي قالده باشند

کـه اکثـر مـوارد گـزش در روسـتاها اتفـاق          با توجه بـه ایـن     
هاي ولگـرد عـالوه بـر شـهرها در        برنامه اتالف سگ   ذا ل ،افتاده

ــا جــدیت انجــام گــردد  چراکــه برنامــه اتــالف  .روســتاها نیــز ب
 .هاي ولگرد در روستاها متولی خاصی ندارد سگ

  گيري نتيجه
 گـزش   نـشان داد کـه میـزان بـروز    هـاي مطالعـه حاضـر      یافته

نـسبت بـه سـایر منـاطق     حیواناتی نظیر سگ در شهرستان کالله    
، بـه   سـت  ا بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع ضـروري           . باالتر است 

 کنترل و پیشگیري از این تهدید بهداشتی اقدام جـدي از    منظور
  .صورت پذیردهاي درگیر  طرف ادارات و سازمان

  يقدردان تشكر و
 یت مـال یـ حمابه خـاطر   دانشگاه یاز معاونت محترم پژوهش   

محتـرم شـبکه   سرپرسـت   و از )5001با شماره   (یقاتی تحق طرح
بهداشت و درمان شهرستان کالله که امکان انجـام ایـن تحقیـق       

  .یمنمای گزاري می سپاس،را فراهم آوردند
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