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چکیده
زمینه و هدف :هاری ویروسی عصب دوست از خانواده رابدو ویریده و جنس لیساویروس است که از
طریق گازگرفتن ،نسوج مخاطی ،تنفس ،جفت ،وسایل آلوده و پیوند اعضا انتقال مییابد .در این مطالعه با
توجه به اهمیت شهرستان سنندج از نظر وسعت جغرافیایی و شرایط اقلیمی و آب و هوایی ویژه و متنوع،
بررسی بیماری هاری و حیوان گزیدگی در جمعیتهای انسانی در طول مدت  3سال ( 1393تا  )1383طی
پژوهشی به انجام رسید.
مواد و روشکار :دادههای مربوط به آمار واکسیناسیون از مرکز مدیریت بیماریهای مرکز بهداشت
شهرستان سنندج جمعآوری گردید و با استفاده از نرم افزاهای  excelو  spss21در دو بخش توصیفی و
استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از سال( 1393برابر با  1884میلادی) موردی از هاری انسانی
در شهرستان سنندج گزارش نشده بود .همچنین نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان داد که بین مکان،
جنسیت ،سن ،شغل ،تحصیلات و عضو آسیب دیده و تعداد موارد حیوان گزیدگی تفاوت آماری معنی-
داری وجود دارد ()P<0.05؛ ولی بین وضعیت درمان و فراوانی موارد حیوان گزیدگی تفاوت آماری
معنیداری مشاهده نشد (.)P>0.05
نتیجهگیری :بر اساس مطالعه حاضر ،اگر چه نقش سگ و «گربه» و سایر حیوانات وحشی در انتقال
بیماری هاری به حیوانات اهلی و افراد در معرض خطر در شهرستان سنندج حایز اهمیت به نظر میرسد ،اما
دستگاههای ذیربط برای از بین بردن سگها و گربههای ولگرد در سطح استان اجتنابناپذیر است.
واژههایکلیدی :گذشتهنگر ،حیوانگزیدگی ،هاری ،شهرستان سنندج ،ایران
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افزایش روز افزون سگها و گربههای ولگرد نشان میدهد که هنوز هم لزوم توجه و همکاری بین بخشی

شرافت محمدی

مقدمه

71

هزینه شود ،این در حالی است که هزینه جهانی آن

گازگرفتگی حیوانات یک تهدید مهم برای سلامتی

بیش از یک میلیارد دلار برآورد میشود ( .)8 ،1علاوه

انسان است زیرا برخی از عفونتهای متعاقب آن نظیر

بر هزینههای مالی پیشگیری و درمان موارد

هاری بسیار کشنده است؛ به طوریکه بیشترین میزان

حیوانگزیده ،پیامدهای روانی ،اجتماعی ناشی از گزش

کشندگی در بین بیماریهای عفونی مربوط به هاری

حیوان و اسکار باقی مانده میتواند به میزان زیادی

است ( .)1هاری یک بیماری ویروسی است که از

زندگی فرد حیوانگزیده و خانوادهاش را تحت تأثیر

حیوانات خونگرم به انسان منتقل میشود و با ایجاد

قرار دهد (.)11

آنسفالیت حاد و کشنده در انسان و دیگر پستانداران

بر اساس آمار منتشر شده مرکز مدیریت بیماریها

باعث مرگ میشود ( .)2عامل بیماری ویروسی

در سال  ،1395بروز موارد حیوانگزیدگی در کل

عصبدوست از خانواده رابدوویریده و جنس

کشور  133/2در صدهزار نفر گزارش شدهاست .در

لیساویروس میباشد .بیماری عمدتاً از طریق

این سال بیشترین بروز در گرگان ( 352/5در صد هزار

گازگرفتگی حیوانات (حیوانگزیدگی) و گاهی از

نفر) و کمترین در سیستان و بلوچستان ( 11/8در

طریق نسوج مخاطی ،تنفس ،جفت ،وسایل آلوده و

صدهزار نفر) و در استان کردستان (کمتر از  111در

پیوند اعضا منتقل میشود ( .)3هاری به صورت یک

صدهزار نفر) گزارش شدهاست 5 .مورد هاری در سال

معضل بهداشتی در اکثر کشورهای دنیا به ویژه

 1393از استانهای فارس ،کرمانشاه ،کردستان ،ایلام و

بنگلادش ،پاکستان و هندوستان وجود دارد .در حال

لرستان گزارش شدهاست (.)11

حاضر استرالیا ،نیوزلند ،تایوان ،سنگاپور ،ژاپن ،بریتانیا،

با توجه به افزایش آگاهی مردم از خطرات

هاوایی و کشورهای اسکاندیناوی عاری از بیماری

حیوانگزیدگی در سالهای اخیر و مراجعات روزافزون

هستند ( .)1-4این بیماری در استانهای مختلف ایران

برای دریافت درمانهای موردنیاز ،آنالیز دادههای

بومی و از نظر اپیدمیولوژی به دو شکل وحشی و

موجود در سازمانهای مسئول ،خصوصاً به صورت

شهری وجود دارد (.)3

منطقهای میتواند در افزایش دانش مسئولین از

جهانی وجود ندارد ،ولی طبق گزارش سازمان جهانی

باشد ،همچنین گستره جغرافیایی وسیع ،تنوع اقلیمی و

بهداشت بیش از  2/5میلیارد نفر درخطر بیماری هاری

تفاوتهای جمعیتی از نظر سطح بهداشت و آگاهی،

بوده و هر ساله حدود  11میلیون نفر (بدون محاسبه

باعث لزوم بررسیهای جداگانه در مناطق مختلف

هندوستان) دریافت کننده درمان پیشگیری از هاری بعد

کشور میشود .این مطالعه با هدف بررسی فراوانی

از حیوانگزیدگی میباشند و سالانه حدود  51تا 11

موارد حیوان گزیدگی و متعاقب آن فراوانی موارد

هزار مرگ در اثر هاری در دنیا گزارش میگردد که

هاری در جمعیتهای انسانی مناطق شهری و روستایی

 31هزار مورد آن در قاره آسیا میباشد (.)9

شهرستان سنندج طرحریزی گردیدهاست تا با کمک

سالانه در کشور میلیاردها ریال صرف پیشگیری از

آن بتوان افراد در معرض خطر و الگوی فصلی و زمانی

بیماری هاری میشود و کمتر بیماری واگیری در

حیوانگزیدگی را شناسایی نموده و در برنامهریزی

کشور وجود دارد که به اندازه این بیماری برای آن

جهت تدارک واکسن و سرم مورد نیاز ،پیشبینی و
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در خصوص میزان بروز حیوانگزیدگی ،برآورد

اپیدمیولوژی بیماری هاری و حیوانگزیدگی مؤثر

بررسی فراوانی موارد حیوان گزیدگی در...

88

اجرای برنامههای مداخلهای جهت پیشگیری و کاهش

واکسیناسیون و سرم درمانی مراجعه نموده است) و

موارد حیوانگزیدگی و کاهش بار ناشی از آن در

دادههای مربوط به آمار واکسیناسیون از مرکز مدیریت

سیستم بهداشت و درمان به مسئولان مربوطه کمک

بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان سنندج جمعآوری

نماید.

گردید .دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم

مواد و روشکار

افزاهای  excelو  spss21در دو بخش توصیفی

در این بررسی توصیفی-تحلیلی گذشتهنگر ،بررسی

(میانگین ،واریانس و انحراف معیار) و استنباطی (تی

بیماری هاری و حیوان گزیدگی در جمعیتهای انسانی

تست ،کای اسکوئر ،آنالیز واریانس و  )...مورد تجزیه

در طول مدت  3سال ( 1393تا  )1383بر حسب ماه و

و تحلیل قرار گرفت.

به تفکیک شهری و روستایی از تمامی مراکز بهداشتی

یافتهها

درمانی تابعه و همچنین مرکز هاری این شهرستان

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش در فاصله زمانی

جمعآوری شدهاست .اطلاعات خام مربوط به پرونده-

 1383-1393در مجموع  1955مورد حیوانگزیدگی

های این موارد ،نظیر فاکتورهای مربوط به بیمار (سن و

در شهرستان سنندج رخ دادهاست که بیشترین موارد

جنس ،تحصیلات ،شغل) فاکتورهای مربوط به مکان

حیوانگزیدگی در فواصل زمانی  1383-1381رخ داده

(شهر و روستا) و فاکتورهای مربوط به زمان (ماه و

است و این ارتباط به لحاظ آماری نیز معنی دارد بود

سال) ،عضو آسیب دیده ،نوع درمان (ناقص و کامل) و

(( )p<0.05نمودار )1؛ همچنین بر حسب فصل حیوان

نوع حیوان مهاجم جمعآوری و طبقهبندی گردید.

گزیدگی ،بیشترین میزان حیوان گزیدگی در فصل بهار

دادههای مربوط به موارد حیوانگزیدگی (فرد

و کمترین میزان آن در فصل زمستان بودهاست و این

حیوانگزیده فردی است که به علت گزش حیوانات و

ارتباط به لحاظ آماری نیز معنیدار بود ()p<0.05

ترس از ابتلا به هاری به مراکز درمان ضد هاری برای

(نمودار .)2

جدول  :1فراوانی موارد حیوانگزیدگی بر حسب سال و ماه در افراد حیوانگزیده
ماه

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فروردین

)1/13( 13

)8/15( 13

)11/41( 22

)5/54( 14

)5/18( 21

)9( 21

)3/34( 25

اردیبهشت

)12/21( 21

)11/3( 22

)9/95( 13

)9/31( 21

)8/33( 33

)11/15( 33

)9/11( 29

خرداد

)12/21( 21

)12/31( 24

)9/95( 13

)11/13( 23

)1/91( 24

)9/11( 29

)11/21( 33

تیر

)3/54( 11

)1/82( 13

)1/33( 13

)9/31( 21

)9/9( 31

)11/15( 33

)8/29( 31

مرداد

)9/81( 18

)3/89( 15

)11/41( 21

)8/98( 25

)11/22( 31

)9( 21

)12/18( 41

شهریور

)9/81( 18

)3/89( 15

)5/21( 11

)3/8( 21

)11/51( 33

)8/23( 31

)1/5( 21

مهر

)11/33( 22

)12/23( 23

)11/41( 21

)8/1( 23

)3/38( 21

)1/41( 21

)3/34( 25

آبان

)3/54( 11

)3/44( 14

)5/2( 11

)4/34( 11

)3/1( 25

)3/39( 24

)9/83( 28

آذر

)3/13( 15

)5/95( 11

)9/95( 13

)3/5( 18

)3/85( 29

)9/31( 23

)3/34( 25

دی

)1/14( 13

)1/81( 13

)3/92( 15

)11/95( 31

)5/19( 21

)1/33( 22

)1/5( 21

بهمن

)1/14( 13

)3/18( 1

)5/2( 11

)11/11 29

)8/33( 33

)9/31( 23

)3/34( 25

اسفند

)1/1( 14

)3/89( 15

)11/84( 21

)5/53( 14

)11/13( 38

)9/11( 29

)1/18( 21

جمع کل

)111( 212

)111( 189

)111( 182

)111( 253

)111( 352

)111( 325

)111( 323
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سال

1393

1399

1398

1381

1381

1382

1383

شرافت محمدی

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

323

325

352

253

192

198

212

26

27.08

29

21.08

16

16

17

5

3

6

5

4

6

4

89
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نمودار  :1مقایسه میانگین تعداد موارد حیوان گزیدگی بر حسب سال حیوان گزیدگی

نمودار  :2مقایسه میانگین تعداد موارد حیوان گزیدگی بر حسب ماه حیوان گزیدگی

روستایی با فراوانی  1142مورد ( )11/53%دارای

و بر حسب تحصیلات ،تحصیلات ابتدایی با  528مورد

بیشترین مقدار؛ بر حسب جنسیت ،مردان با  1483مورد

( )29/51%دارای بیشترین مقدار و تحصیلات دانشگاهی

( )91/34%بیشترین میزان حیوانگزیدگی؛ بر حسب

با  193مورد ( )8/91%دارای کمترین مقدار بود؛

سن ،گروه سنی  21تا  28سال با  485مورد ()21/31%

همچنین نتایج حاصل از آزمون نشان داد که این

درای بیشترین مقدار و کمتر از  4سال با  58مورد

تفاوتها در تمامی ویژگیهای جمعیتشناختی به

( )3/2%دارای کمترین مقدار؛ بر حسب شغل ،افراد

لحاظ آماری معنیدار میباشد (( )p<0.05جدول .)2

دارای شغل آزاد با  431مورد ( )25/33%دارای بیشترین
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بر حسب ویژگیهای جمعیت شناختی ،جمعیت

مقدار و دامدار با  9مورد ( )1/44%دارای کمترین مقدار

88

بررسی فراوانی موارد حیوان گزیدگی در...

جدول  :2مقایسه فراوانی موارد حیوانگزیدگی به تفکیک ویژگیهای جمعیتشناختی
ویژگیهای جمعیتی

تعداد

درصد

شهر

1142

11/53

روستا

314

33/83

متفرقه

8

1/54

زن

359

18/21

مرد

1483

91/34

 1تا  4سال

58

3 /2

 5تا  8سال

191

8/11

 11تا  18سال

289

11/19

 21تا  28سال

485

21/31

 31تا  38سال

313

11/53

 41تا  48سال

232

12/41

 51تا  58سال

154

9/31

بیشتر از  11سال

131

3/11

دامدار

9

1/44

کشاورز

198

11/19

کارمند

133

8/54

آزاد

431

25/33

کارگر

83

5/11

خانه دار

212

11/98

محصل

333

21/31

سایر

339

19/21

بیسواد

312

18/51

ابتدایی

528

29/51

سیکل

443

24/1

دیپلم

334

19/12

دانشگاهی

193

8/91

مکان

جنسیت

سن

شغل

تحصیلات

p. value
1/12

1/11

1/115

1/121

1/141

مهاجم تفاوت آماری معنیداری مشاهده شد

دارای کمترین موارد حیوان گزیدگی بودند (نمودار

( ،)p=0.0163به گونهای که سگ با  %31/93و گربه

.)3

با  %14/13بیشترین موارد حیوان گزیدگی را به خود
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بین تعداد موارد حیوانگزیدگی با نوع حیوان

اختصاص داده و گرگ با  %1/49و روباه با %1/54

شرافت محمدی

83
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263

9

1314

4.15

4.7

0.54

5.12

14.17

0.48

70.83

نمودار  :3مقایسه فراوانی موارد حیوان گزیدگی به تفکیک نوع حیوان مهاجم

کمترین آسیبدیدگی بود که این تفاوت به لحاظ

به لحاظ عضو آسیبدیده ،دست با  %48/3دارای

آماری نیز معنیدار بود (جدول .)3

بیشترین عضو آسیبدیده و گردن با  %1/21دارای

جدول  :3مقایسه فراوانی موارد حیوانگزیدگی به تفکیک عضو آسیبدیده
عضو آسیب دیده

تعداد

درصد

سر و صورت

51

2/34

گردن

5

1/21

دست

815

48/3

پا

341

41/21

تنه

139

3/44

جمع کل

1955

111

بر اساس دستورالعمل کشوری درمان موارد

p. value

1/141

کامل ( 5نوبت واکسن) داشتند که این تفاوت به لحاظ
آماری معنیدار نبود (جدول .)4

حیوانگزیده در  %53/14افراد حیوانگزیده نیاز به
درمان ناقص ( 3نوبت واکسن) و  %48/81نیاز به درمان

وضعیت درمان

تعداد

درصد

درمان ناقص

894

53/14

درمان کامل

931

41/81

جمع کل

1955

111

در این پژوهش میانگین سنی افراد حیوانگزیده بر
اساس جنسیت بررسی گردید که نتایج مطالعه نشان داد

p. value
1/1519

از مردان بیشتر بود و این تفاوت به لحاظ آماری نیز
معنیدار بود (جدول .)5

که میانگین سنی زنان افراد موردپژوهش حدود  5سال
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جدول  :5مقایسه میانگین سن افراد حیوانگزیده بر حسب جنس
جنس

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زن

359

31/9

11/2

مرد

1483

31/5

15/1

بحث و نتیجهگیری

p. value
1/1111

و زمستان و در بررسی رمضانی و همکاران ( )1393در

طرح حاضر به بررسی یافتن میزان فراوانی موارد

تهران بیشترین موارد هاری در پاییز و کمترین آنها در

حیوانگزیدگی در جمعیتهای انسانی کلیه مناطق

تابستان مشاهده گردید ،شاید بتوان علت افزایش موارد

شهری و روستایی شهرستان سنندج در بازه زمانی 1393

حیوانگزیدگی در بهار را به شروع فصل دامداری و دا

تا  1383پرداختهاست .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد

مپروری ارتباط داد .بیشترین موارد حیوانگزیدگی

که در مجموع  1955مورد حیوانگزیدگی در

مربوط به سگ و گربه و کمترین مربوط به گرگ و

شهرستان سنندج رخ دادهاست که بیشترین موارد

روباه بود که با نتایج میتمون تیتاک )2111( 1و عرفانیان

حیوانگزیدگی در فواصل زمانی  1383-1381رخ

( )1399همخوانی و با نتایج لیزاک )2111( 2مغایرت

دادهاست .گرچه بخشی از افزایش حیوانگزیدگیها

دارد (.)11- 14

میتواند به علت افزایش جمعیت در طول سالهای

بیشترین عضو آسیبدیده دستها بود و بعد از آن

مذکور باشد ،ولی این افزایش در تعداد حیوان

پا در مرحله بعدی قرار داشت که با نتایج میتمون تیتاک

گزیدگیهای استانداردشده بر مبنای یکصد هزار نفر

( )2111مغایرت داشت ،در واقع در پژوهش قید شده

جمعیت (بروز بیماری) نیز مشهود است .علل دیگر

پا دارای بیشترین مقدار و بعد از آن دستها در مرحله

افزایش حیوانگزیدگیها افزایش آگاهی مردم از

بعدی قرار داشت ( .)14در بررسی رشیدی ( )1393به

خطرات بیماری و مراجعه به مراکز بهداشتی ،افزایش

ترتیب  51و  41درصد محل گزش ،در دست و صورت

گردشگریها ،شکل خانههای مسکونی (فاقد حصار)،

و مابقی در سایر نقاط بدن قرار داشت (.)4

درمان ضد هاری میباشد .همچنین روی آوردن سگ-

 28ساله بودند و حیوانگزیدگی در روستا نسبت به

های ولگرد و حیات وحش ،به علت تغییرات

شهر بیشتر بود که در مطالعات مشابهی که توسط باهنر

اکولوژیک (گسترش شهرها و روستاها ،از بین رفتن

و همکاران ( ،)1399مجیدپور ( )1391و امیری و

جنگلها و ساختن سدها) به سمت شهرها و روستاها نیز

همکاران ( )1399انجام گرفتهاست همخوانی دارد (،13

از علل افزایش موارد حیوانگزیدگی بودهاست .بر

 .)19 ،13در مطالعهای که در تانزانیا بر روی افراد

میزان

حیوانگزیده صورت گرفته نیز بیشترین گروه سنی

حیوانگزیدگی در فصل بهار و کمترین میزان آن در

افراد مجروح در همین محدوده بودهاند ( .)18شغل

فصل زمستان بودهاست ،که با نتایج کشوری که

افراد مجروح نیز در این پژوهش مورد برسی قرار

بیشترین میزان هاری را در فصل پاییز گزارش

گرفت که افراد با شغل آزاد و محصل دارای بیشترین

کردهاست مغایرت دارد ()12؛ ولی با نتایج باهنر و

فراوانی بودند که علت این امر احتمالاً وسعت بیشتر این

حسب

فصل

حیوانگزیدگی،

بیشترین

همکاران ( )1399همخوانی دارد ( .)13در بررسی انجام
گرفته در خراسان بیشترین موارد حیوانی هاری در پاییز
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 چگونگی،زمینه حیات وحش و توزیع مکانی آنها

 نتایج این.گروهها در بین جمعیت منطقه میباشد

استفاده از واکسنهای خوراکی هاری برای این

) و عرفانیان1399( پژوهش نیز با نتایج باهنر و همکاران

حیوانات و شناسایی سویههای ویروس هاری در آنها

.)15 ،13( ) همخوانی دارد1399(

 اگر، همچنین بر اساس مطالعه حاضر.پیشنهاد میگردد

خوشبختانه در سالهای اخیر با کوششهای انجام

چه نقش سگ و «گربه» و سایر حیوانات وحشی در

 موارد انسانی و حیوانی هاری در این منطقه،گرفته

انتقال بیماری هاری به حیوانات اهلی و افراد در معرض

 اما باید برای رسیدن به هدف نهایی،کاهش یافتهاست

،خطر در شهرستان سنندج حایز اهمیت به نظر میرسد

(ریشهکنی بیماری هاری) کوشش بیشتری برای بالا

اما افزایش روز افزون سگها و گربههای ولگرد نشان

 تقویت،بردن سطح آگاهی و همکاری افراد جامعه

میدهد که هنوز هم لزوم توجه و همکاری بین بخشی

سیستم مراقبت و هماهنگی و همکاری بین بخشی

-دستگاههای ذیربط برای از بین بردن سگها و گربه

 در پایان با توجه به فراوانی بالای موارد.صورت گیرد

.های ولگرد در سطح استان اجتنابناپذیر است

 مطالعات تکمیلی در،هاری در حیات وحش این منطقه
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Abstract
Backgrounds and Aim: Rabies disease is caused by a neurotropic virus belongs to
the Rhabdo viridae family and lyssa virus genus, which transmitted through biting, mucosal
tissue, breathing, pair, contaminated instruments and organ transplantation. In this study,
according to the geographical area and diverse climatic conditions of Sanandaj, rabies and
animal bites diseases were investigated in human populations during the period of 7 years
(2008 to 2014).
Material and Methods: Vaccination statistics data were collected from the Sanandaj Disease
Control Center and were analyzed by SPSS 21 statistical software in terms of descriptive and
inferential.
Results: The results of current study showed that no human rabies has been reported in the
city of Sanandaj from 1994 until now. The results of statistical tests showed that there are a
significant differences between location, sex, age, occupation, education, damaged organ and
the number of animal bite cases (P<0.05). Also, there is no significant difference between
treatment and animal bites frequency (P>0.05).
Conclusion: According to the current study, although the dog, cat and other wild animals
play an important role in the transmission of rabies to domestic animals and people at risk in
Sanandaj, but Increasing stray dogs and cats show that Cooperation between the related
departments for the elimination of stray dogs and cats at the provincial level is essential.
Keywords: Retrospective study, Animal bites, Rabies, Sanandaj city, Iran
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