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 در گزیدگی حیوان بروز روند در ولگرد هاي سگ اتالف تأثیر و گزیدگی حیوان اپیدمیولوژیک وضعیت

  1387- 91 هاي سال طی گالیکش شهرستان

 4خسروي ،اصغر4خسروي ،صادق3میرکریمی کمال ،سید2پور بهنام ناصر ،*1ملکا علی

 .، گرگان، ایرانپزشکی گلستاندانشگاه علوم مرکز بهداشت شهرستان گالیکش،  کارشناس بهداشت عمومی، .1

  .دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران دانشکده بهداشت، ،آمار و اپیدمیولوژيدکتراي آمار زیستی،گروه  .2

  .ایران گرگان، گلستان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومی، بهداشت آموزش بهداشت،گروه دکتراي .3

 .ایران گرگان، گلستان، پزشکی علوم دانشگاه گالیکش، شهرستان اشتبهد مرکز عمومی، بهداشت کارشناس .4

  چکیده

 این. است کشنده هاري نظیر آن متعاقب عفونت زیرا ،است انسان سالمتی براي مهم تهدیدي حیوانات گزش :زمینه و هدف

 در گزیدگی حیوان بروز روند در ولگرد هاي سگ اتالف تأثیر و گزیدگی حیوان اپیدمیولوژیک تعیین هدف با پژوهش

  .گرفت انجام 1387-91 هاي سال طی گالیکش شهرستان

-91 هاي سال طی که گزیده حیوان مورد 1712 تعداد. است تحلیلی-توصیفی رویکرد با مقطعی حاضر مطالعه :بررسی روش

 حیوان افراد خصاتمش ثبت دفاتر از اطالعات. شدند مطالعه وارد سرشماري روش به بوده، ساکن گالیکش شهرستان در 1387

  . گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد Spss طریق از و آوري جمع گزیده

سال با  89تا  1 دامنه سنی افراد مورد بررسی. بودند زن) درصد 7/29( نفر 509 و مرد) درصد 3/70( نفر 1203 :ها یافته

 همچنین .مربوط به سگ بوده است) درصد 3/92( اکثریت موارد گزش. سال بود 88/26±39/18میانگین و انحراف معیار 

 نوبت در تأخیر زمان مدت و واقعه محل بین همچنین و سکونت محل با جنس بین .بوده استناحیه پا از ها  گزشدرصد 4/71

 ندارد گزیدگی حیوان بروز کاهش در تأثیري ولگرد سگ هاي اتالف). P>05/0( داشت وجود معنی داري ارتباط واکسن اول

)05/0>P(.  

 گزیدگی حیوان بروز کاهش در تأثیري گالیکش شهرستان در فعلی روش به ولگرد هاي سگ اتالف طرح انجام: گیري نتیجه

  . گردد می توصیه زمینه این در جامعه آگاهی و آموزش کنترلی، هاي برنامه انجام لذا ندارد،

  هاري،گلستان اپیدمیولوژي، گزیدگی، حیوان :کلمات کلیدي

  ملکا علی :نویسنده مسئول

  زشکی گلستانپدانشگاه علوم ، گرگان ایران،: آدرس

alimalaka62@yahoo.com :ایمیل
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  مقدمه

گزش حیوانات تهدیدي مهم براي سالمتی انسان است 

. )1،2( زیرا عفونت متعاقب آن نظیر هاري کشنده است

 بیماري عمدتاّ از طریق گازگرفتگی قابل انتقال می باشد

طول دوره کمون بیماري در انسان بین یک تا سه  .)3،4(

طبق برآوردهاي سازمان جهانی  .)5( ماه متغیر است

هزار نفر در اثر ابتال به بیماري  70تا 40بهداشت ساالنه 

همچنین . هاري در کشورهاي آندمیک فوت می کنند

  میلیون نفر درمان را پس از مواجهه دریافت 10ساالنه 

درصد موارد بیماري هاري انسانی در  60 تا 30می کنند و 

مطالعات گوناگونی  .)6( سال اتفاق می افتد 15افراد زیر 

و بیشترین  هاي شمالی کشور انجام گرفته که در استان

با . )4( موارد وقوع هاري در استان گلستان بوده است

نگهداري سگ و وجود ویروس  رعایت قوانینتوجه به عدم 

از طریق  هاري در حیوانات خونگرم در منطقه که عمدتاً

هر ساله هزینه زیادي بابت ، ی شودگازگرفتگی منتقل م

 اتالف سگ و اجرايواکسیناسیون افراد حیوان گزیده  سرو

 می تواند آنالیز داده هاي موجودلذا . هاي ولگرد می شود

راه گشاي برنامه ریزي در آموزش بهداشت و کاهش بار 

ناشی از این بیماري در سیستم بهداشت و درمان کشور 

در همین راستا مطالعه مقطعی مذکور به  .)3،4،7،8( باشد

ثیر اتالف أمنظور تعیین اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی و ت

 درهاي ولگرد در روند بروز حیوان گزیدگی  سگ

  .انجام شد 1387-91 سال هاي طی گالیکش شهرستان

  بررسی روش

 تحلیلی- توصیفی رویکرد با عیمقط مطالعه حاضر

 هاي سال طی که گزیده حیوان مورد 1712 تعداد. است

 روش بوده، به ساکن گالیکش شهرستان در 91-1387

، نوع دموگرافیکمتغیر هاي . شدند مطالعه وارد سرشماري

، جراحت تعداد و نوع، عضو آسیب دیده حیوان گزنده،

سرم، از دفتر  نوع و سابقه درمان، استفاده ازخیر، أمدت ت

ثبت موارد حیوان گزیده و تعداد اتالف انجام شده از 

طریق مستندات موجود در واحد پیشگیري و مبارزه با 

، توسط هاي ولگرد اتالف سگ .ها استخراج شد بیماري

بامداد با اسلحه شکاري انجام  3 تا 24تیم اتالف از ساعت 

 حیوان بروز میزان آوردن دسته ب جهت. شده است

 دسته ب بروز سال، میزان در اتالف از بعد و قبل یدگیگز

 سپس نموده گزش مورد هاي ماه تعداد بر تقسیم را آمده

 .آید دسته ب سال در بروز تا نمودیم ضرب ماه12 در

 ولگرد هاي سگ اتالف ثیرتأ دقیق برآورد جهت همچنین

 حیوان از بعد و قبل بروز میزان گزیدگی، حیوان بروز در

داده ها وارد . شد محاسبه ولگرد هاي سگ سطتو گزیدگی

آمار توصیفی به صورت توزیع  شد و از Spssنرم افزار 

هاي  از آزمون ومیانگین و انحراف معیار  درصد، فراوانی،

براي تحلیل داده ها استفاده  ویلکاکسون آماري کاي دو،

  . گردید

  یافته ها

 1203 ،مورد حیوان گزیده 1712در این مطالعه از 

زن ) درصد 7/29(نفر  509مرد و ) درصد 3/70( فرن

سال با میانگین و انحراف  89تا  1دامنه سنی افراد . بودند

گروه  درگزش  بیشتر. سال بود 88/26±39/18معیار 

 1517 .بود) درصد 6/25(مورد  438با  سال15تا  6سنی

 2/94(مورد  1613. ساکن روستا بود )درصد 6/88( مورد

در شهر مورد  )درصد 8/5(مورد  99و  در روستا )درصد

) درصد 3/92(ورد م 1581 سگ با .گزش قرار گرفته بودند

گزش رتبه اول و دوم را  )درصد 1/5(مورد  87گربه با  و

بیشترین  )درصد 4/29(نفر  503دانش آموزان با . داشتند

  مورد  1223پاها با آسیب به . فراوانی را داشتند

  ).1 جدول( بدن بیشتر بوداز سایر نقاط  )درصد 4/71(
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جنس، محل توزیع فراوانی افراد برحسب  .1جدول 

  شغل در شهرستان گالیکشسکونت و 

 درصد تعداد متغیر

 جنس
3/70 1203 مرد  

7/29 509 زن  

محل 

 سکونت

4/11 195 شهر  

6/88 1517 روستا  

 شغل

 افراد

 حیوان

 گزیده

4/29 503 محصل  

9/18 323 دار خانه  

ورزکشا  196 4/11  

4/9 161 کودك  

8/8 151 کارگر  

08/22 378 سایر  

اندام 

مورد 

 گزش

4/71 1223 پا  

8/17 305 دست  

8/10 184 اندام مختلط  

نوع 

حیوان 

 گزنده

3/92 1581 سگ  

1/5 87 گربه  

6/2 45 سایر حیوانات  

 نوبتی 3واکسیناسیون ) درصد 90(نفر  1540تعداد

نوبتی  5واکسیناسیون ) درصد 10(نفر 172 و) ناقص(

 )درصد 1/13(نفر  225در  .دریافت کرده بودند) کامل(

 .بود سرم ضد هاري استفاده شده ازواکسن ر عالوه ب

بود، که  نفر هزار یکصد در 17/540 سالیانه بروز میانگین

با  1390و سال بیشترین مورد  84/631با  1387سال 

  .را داشتندجمعیت  دربروز  میزان کمترین مورد 25/454

 توسط )درصد 7/91( مورد 1570باگزش ها بیشترین 

مورد  947 از کل موارد،. دبو نظر تحت اهلی حیوانات

 )درصد 9/90(مورد  1557 یک جراحت و )درصد 3/55(

سابقه استفاده از  )درصد 3/6( مورد 107زخم سطحی، 

 24خیر کمتر از أت )درصد 8/78(مورد  1349 ،واکسن

خیر أساعت ت 48بیش از ) درصد 2/8( نفر 141ساعت و 

س جن رابطه معنی داري بین جنس و گروه سنی، .شتنددا

خیر در افراد أمحل واقعه و مدت زمان ت و محل سکونت،

هاي  ثیر اتالف سگهمچنین تأ. مورد بررسی وجود داشت

 داري وجود نداشتولگرد بررسی شد و رابطه معنی 

  ). 2جدول (

  

  نتیجه گیريبحث و 

در  17/540در این مطالعه میانگین بروز سالیانه 

ان در این میز. دست آمده یکصد هزار نفر جمعیت ب

 1222مطالعه بهنام پور و همکاران در شهرستان آق قال 

در مطالعه دادي پور و همکاران در ، )3( در یکصد هزار نفر

در مطالعه  و )1(در یکصد هزار نفر  774شهرستان کالله 

در یکصد  246امیري و خسروي در شهرستان شاهرود 

د یکی از دالیل این تفاوت اعدا). 10(هزار نفر بوده است 

می تواند عدم حصار اطراف منازل در اکثر منازل روستایی 

  .در مناطق ترکمن نشین باشد

) درصد 7/29(مرد و  )درصد 3/70(، اساس نتایج بر

سایر مطالعات مشابهت  که با. زن مورد گزش واقع شده اند

بیشتر بودن موارد گزش در "). 1، 2، 4، 6، 8، 10(دارد 

تر در جامعه به علت را می توان با حضور بیش مردها

فعالیت هاي شغلی و غیر شغلی و جسارت بیشتر در 

 بیشتر همچنین). 14( "تماس با حیوانات مرتبط دانست

   )درصد 6/25(سال  15 تا 6گروه سنی ها،  گزش

 ثیر اتالف سگأنتایج آنالیز ویلکاکسون براي بررسی ت. 2جدول

 گالیکش ستانولگرد در میزان بروز حیوان گزیدگی در شهرهاي 

 سال 

بروز قبل از 

اتالف در 

 سال

از  بروز بعد

اتالف در 

 سال

آماره 

 آزمون
P 

شهر
 

87سال  68/75  10/72  

405/0-  686/0  

88سال  15/14  22/21  

89سال  17/13  59/6  

90سال  03/29  16/10  

91سال  0/0  81/15  

ستا
 رو

87سال  10/292  0/0  

730/0-  465/0  

88سال  14/37  74/108  

89سال  30/21  99/10  

90سال  0/0  0/0  

91سال  90/118  62/98  
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شاید بتوان این طور توجیه کرد که این گروه . دنمی باش

  . عالقه بیشتري به حیوانات دارند ،سنی

گزش ها توسط سگ  درصد 3/92در مطالعه حاضر 

له می تواند به دلیل وجود ئکه این مس اتفاق افتاده بود

سگ در بیشتر خانوارهاي روستایی باشد که در محیط 

این یافته با نتایج سایر . منزل و خیابان رها هستند

 بیشترین فراوانی). 2،6،10(مطالعات هم خوانی دارد 

 )درصد 4/29( نفر 503مربوط به دانش آموزان با  شغلی

این گروه بیشترین فراوانی را هم در سایر مطالعات . بود

تحریک حیوانات در این گروه به "). 1،2،3،6،10(دارد 

 از تردد همچنین و )1("خاطر شرایط خاص سنی آنان

تواند از عوامل  می مدرسه آمد و رفت هنگام سگ ها کنار

  .باشد آن

مطالعه بودند که در درصد گزش ها در پاها  4/71

، در مطالعه بهنام پور و )6( درصد 67 دادي پور و همکاران

و در مطالعه مجید پور و ) 1( درصد 6/69همکاران 

که با مطالعه حاضر هم ) 2(بود  درصد 79/71همکاران 

بیشترین گزش در  Millsمطالعه  در. خوانی نسبی دارند

چون اکثر گزش ها توسط میمون ها  دست ها بوده است،

 )12(ها بوده است  ست که هنگام غذا دادن به آنبوده ا

  .لذا با مطالعه حاضر همخوانی ندارد

زمانی انجام می شود ) نوبتی 3(واکسیناسیون ناقص 

نظر  تحت روز 10که گزش توسط سگ یا گربه اهلی و تا 

  ) نوبتی 5(باشد، در غیر این صورت واکسن کامل 

ون ناقص و واکسیناسی درصد 90در این مطالعه . می باشد

بقیه واکسیناسیون کامل پس از مواجهه را دریافت کرده 

 )6) (درصد 5/91(در مطالعه دادي پور و همکاران . بودند

) درصد 5/83(در مطالعه عرفانیان تقوایی و همکاران و 

واکسیناسیون ناقص و بقیه واکسیناسیون کامل دریافت 

در  .که با مطالعه حاضر هم خوانی دارند) 8( کرده اند

صورت وجود زخم هاي عمیق، متعدد، ناحیه گردن به باال 

که در  استفاده می شود ضد هاري )ایمنوگلبولین(از سرم 

استفاده  از سرم )درصد 1/13(نفر  225در این مطالعه 

نفر  18در مطالعه امیري و خسروي این عدد . شده است

که با مطالعه حاضر هم ) 10(می باشد  )درصد 06/3(

شاید بتوان این طور توجیه کرد که  .اردخوانی ند

کمی ) ایمونوگلبولین( العمل تزریق سرم ضد هاريردستو

کمتر ) درصد 8/78( مورد 1349تعداد  .است تغییر یافته

ساعت 48بیش از  )درصد 2/8( نفر 141ساعت و  24از 

که این امر باعث می شود تا در نوبت اول شتند خیر داأت

هاري تزریق شود و این بالطبع واکسن، دو دوز واکسن ضد 

  . هزینه می شود باعث افزایش

و همچنین  در بررسی متغیر جنس با محل سکونت

خیر در نوبت اول واکسن أبین محل واقعه و مدت زمان ت

شاید یکی از  .)P>05/0(داشت وجود ارتباط معنی داري 

علت ها دور بودن محل سکونت و یا محل واقعه حیوان 

جهت برآورد . اري شهرستان باشدگزیدگی از بخش ه

 13هاي ولگرد، عالوه بر شهر، تعداد  ثیر اتالف سگأت

هاي ولگرد  ها اتالف سگ سال در آن 5روستا که طی این 

با استفاده از روش و  انجام شده بود وارد مطالعه شد

هیچ رابطه  و تحلیل )آزمون ویلکاکسون( ناپارامتریک

اید بتوان گفت که ش )P>05/0(معنی داري وجود نداشت 

هاي ولگرد باعث می شود چرخه انتقال  اتالف سگ

  .اهلی کاهش پیدا کند هویروس از حیوانات وحشی ب

گزش حیواناتی چون سگ در شهرستان گالیکش یکی 

 انجام .از معضالت و مشکالت بهداشت عمومی می باشد

 شهرستان در فعلی روش به ولگرد سگ هاي اتالف طرح

 این در گزیدگی حیوان بروز کاهش در تأثیري گالیکش

انجام برنامه هاي کنترلی نظیر  نداشته، لذا شهرستان

هاي صاحب دار، ملزم کردن صاحبان  واکسیناسیون سگ

هاي خانگی، آموزش و  سگ) بستن( ها به مهار سگ

  . آگاهی جامعه در این زمینه توصیه می گردد

  تقدیر و تشکر

به  28/2/93این مقاله حاصل طرح مصوب در تاریخ 

   دانشگاه علوم پزشکی گلستان 930202005شماره 

انجام این  که درکلیه همکارانی از همکاري . می باشد
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Abstract 

Background & Objective: Animal bites are a major threat to human health, while the 
subsequent infections such as Rabies could be lethal. The aim of this study was to determine 
the epidemiologic status of animal bite and the effect of wasting stray dogs on the incidence 
of animal bites in Galikesh County since 2009 until 2013. 
Methods: The present study was a cross-sectional study with descriptive-analytical approach. 
A total of 1712 animal-bitten cases who were residing in Galikesh during the years of 2009-
2013 were enrolled by census method. Data were collected from the recorded documents of 
animal-bitten individuals and analyzed by SPSS. 
Results: Of all cases, 1203 (70.3%) individuals were male and 509 (29.7%) were female. 
Regarding the age, cases were ranged between 1 to 89 years with a mean and standard 
deviation of 26.88 ± 18.39 years. The majority of bite cases (92.3%) were related to dogs. 
Moreover, 71.4% of bites were on legs. There was a significant relationship between sex and 
the place of residence as well as between the place of the event (biting) and delay to the first 
vaccination (P <0.05). Wasting the stray dogs has no effect on reducing the incidence of bites 
(P <0.05). 
Conclusion: The current plan of wasting the stray dogs has no effect on reducing the 
incidence of bites in Galikesh. Therefore, it is recommended to carry out controlling 
programs, education and community awareness in this field. 
Key words: Animal bites, Epidemiology, Rabies, Golestan 
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