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چكيده

دف :هاري بيماري عفوني حاد و كشنده است كه بهعلت كشندگي باال ،خسارات اقتصادي دامها و صرف مبالغ زياد جهت خريد
ز ين
سرم و واكسن ضدهاري اهميت فراواني دارد .اصليترين راه سرايت بيماري از طريق گازگرفتگي بهوسيله حيوانات هار ميباشد و گزش حيوانات
تهديدي مهم براي سالمتي انسان است .هدف اين مطالعه بررسي اپيدميولوژيك حيوانگزيدگي در بين دانشآموزان شهرستان هشترود است.
ر ش ك ر :در اين مطالعه مقطعي ،مشخصات دانشآموزان حيوانگزيده ،از دفتر ثبت مشخصات مراجعين حيوانگزيده مركز بهداشت هشترود
در بين سالهاي  5831تا  ،5831بهطور سرشماري استخراج و دادهها با نرمافزار آماري  SPSS15مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
ي فت  :ميزان بروز حيوانگزيدگي در طي  5سال  70.9به ازاي هر  0...نفر دانشآموز بود .از  981نفر دانشآموز حيوانگزيده %3.01 ،پسر
و  %5105دختر بودند %3309 .ساكن روستا %5501 ،ساكن شهر بودند .عامل گزش  %39011سگها بودند .در  ، %3.01گزش بصورت سطحي و در
 %309عميق بود %5.0. .سرم هاري نيز دريافت كرده بودند %5.01 .واكسن ضدكزاز دريافت كرده بودند %903 .سابقه قبلي گزش داشتند %9303 .در
 19ساعت %5509 ،در  11تا  93ساعت 91 ، %80. ،تا  91ساعت پس از گزش مراجعه كرده بودند .هيچگونه مورد مرگ انساني ناشي از هاري
وجود نداشت %1101 .واكسيناسيون ناقص ضدهاري دريافت كرده بودند 1 ، %905 .نوبت واكسن دريافت كرده بودند.
بحث :با توجه به باال بودن موارد حيوانگزيدگي در بين دانشآموزان ،آموزش دانشآموزان در خصوص اهميت هاري و نحوه رفتار با سگها
و مراجعه سريع بعد از مواجهه بايستي جدي گرفته شود و براي مقيد نمودن سگها در مناطق روستائي هم براي آموزش صاحبان سگها و هم از
طرق قانوني بايد اقدام كرد.
كليد اژه  :حيوانگزيدگي ،هاري ،دانشآموز ،هشترود

د
هاري يك بيماري عفوني حاد (آنسفاليت) و كشنده
ويروسي است كه غالبًا بصورت اشكال تحريكي (هاري
خشمگين) يا فلجي (هاري ساكت) تظاهر پيدا ميكند .اين
بيماري مخصوص گوشتخواران اهلي و وحشي بوده ،انسان و

حيوانات خونگرم پستاندار بهطور تصادفي و غالبًا از طريق
گزش به آن مبتال ميشوند .بيماري هاري بهداليل ميزان
كشندگي باال (صد در صد)  ،تلفات و خسارات اقتصادي دام-
ها و صرف مبالغ زياد جهت خريد سرم و واكسن ضدهاري
از اهميت فراواني برخوردار ميباشد (. )5
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اصلي ترين راه سرايت بيماري از طريق گازگرفتگي به-
وسيله حيوانات هار مي باشد كه در مورد گربه و گربهسانان
از طريق كشيدن پنجه نيز انتقال بيماري صورت مي گيرد
( . )5حيوانگزيدگي و بهو يژه گزش سگ يك مشكل شايع
بهداشت عمومي است ( . ) 1و گزش حيوانات تهديدي مهم
براي سالمتي انسان است .زيرا برخي از عفونتهاي
متعاقب آن نظير بيماري هاري بسيار كشنده است .همچنين
افزايش روند حيوان گزيدگي باعث مي شود كه ساالنه مبالغ
زيادي صرف خريد واكسن و سرم ضد هاري شود (. )8
ساالنه در مناطق مختلف دنيا ،بيش از  5.ميليون نفر
به علت گازگرفتگي توسط حيوانات به منظور پيشگيري از
ابتال به هاري تحت درمان ضدهاري قرار ميگيرند (. )9
روند ساليانه موارد حيوان گزيدگي در انسان نشاندهنده
افزايش شديد ميزان گازگرفتگي در كشور ميباشد .به-
طوريكه اين ميزان از  81/5درصد هزار نفر جمعيت در
سال  58..به  581در صد هزار نفر جمعيت در سال 3.
رسيده است ( . )5بررسي ها نشان ميدهد كه  %31موارد
گازگرفتگي انسان توسط سگها ميباشد ( )1بين سالهاي
 5111تا  1...يكي از بخش هاي تركيه جهت پيشگيري
بعد از تم اس ساليانه نيم ميليون دالر هزينه كرده است ().
هزينه سرم درماني در بيماري هاري  55تا  5..دالر به ازاي
هر فرد (براساس كشور)  ،هزينه هر ويال واكسن ضدهاري
 507- 505دالر و ساير هزينه هاي واكسيناسيون بين 3- 505
دالر برآورد ميشود ( . )05براساس آمارهاي موجود اين
موارد  99.نفر در جمعيت  91هزار نفري شهرستان
هشترود در سال  5831بوده است .كه دومين شهرستان در
بين شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي از نظر باال بودن
تعداد موارد است (. )9
با توجه به اهميت بيماري هاري ،و اهميت مضاعف
درمان پيشگيري ضدهاري ،يكي از برنامههاي مهمي كه
االن در سطح كشور صورت مي گيرد ،پيشگيري از ابتال به
هاري و كنترل آن در تمام سطوح از جمله مركز بهداشت
شهرستان مي باشد .بر اين اساس كليه موارد حيوانگزيدگي
كه به مراكز درمان پيشگيري هاري مراجعه ميكنند براساس
دستورالعمل كشوري اقدامات الزم براي آنها انجام ميگيرد
و اطالعات مربوط به مواجهه ها (موارد حيوان گزيدگي) در
دفاتر مخصوصي ثبت مي شوند .در اين بررسي ،وضعيت
حيوان گزيدگي در شهرستان هشترود در طي سالهاي - 31
 31مورد مطالعه قرار گرفته است .با عنايت به اينكه چنين
مطالعه اي تاكنون در سطح شهرستان انجام نگرفته بنابراين،
اين مطالعه مي تواند كمك مؤثري در مشخص نمودن
وضعيت اپيدميولوژيك حيوانگزيدگي در شهرستان
هشترود و شناسائي شرائطي كه موجب افزايش موارد و
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تحميل هزينه هاي مربوطه مي شود ،بنمايد .و در برنامه-
ريزي هاي آتي نيز مي توان از نتايج آن كمك گرفت.

واد ر ش
ا ين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي به روش مقطعي
است .در اين بررسي مشخصات افراد حيوانگزيده مراجعه-
كننده به مراكز درمان پيشگيري ضدهاري ،از طريق دفتر
ثبت مشخصات مراجعين حيوان گزيده مركز بهداشت
هشترود (دو مركز درمان پيشگيري ضدهاري) در بين سال-
هاي  5831تا  ،5831به طور سرشماري استخراج و در
فرمهاي طراحي شده توسط پژوهشگران ثبت شد .دادهها
پس از كدبندي با نرم افزار آماري  SPSS15مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفتند .از آنجا كه كاركنان بهداشتي درماني
معموالً افراد حيوان گزيده را جهت دريافت درمان پيشگيري
ضدهاري پيگيري ميكنند ،مي توان ادعا كرد كه همه افراد
حيوان گزيده جهت دريافت درمان به مراكز درمان پيشگيري
ضدهاري مراجعه مينمايند.

ي فت
در بين سالهاي  5831تا پايان سال  5831در كل 5.9.
نفر حيوان گزيده به مراكز درمان پيشگيري ضدهاري
شهرستان هشترود مراجعه كرده بودند .كه  991نفر از آنها
( )%1308دانش آموز و دانشجو بودند كه بيشترين تعداد را
در بين گروه هاي مختلف شغلي به خود اختصاص داده
بودند .پس از حذف دانشجويان از آمار فوق تعداد دانش-
آموزان به  981نفر ( ) %1.013رسيد .دانش آموزان حيوان-
گزيده در سال  %1.09 ،31مراجعين ،در سال %8801 ،3.
مراجعين ،در سال  %8108 ،39مراجعين ،در سال ،33
 %1109مراجعين و در سال  %5109 ،31مراجعين حيوان-
گزيده را به خود اختصاص داده بودند .كه در اين بين به
استثناي سال  31كه بعد از كشاورزان در دومين رده گروه-
هاي حيوان گزيده قرار گرفته بودند در بقيه سالها رتبه اول
حيوان گزيدگي در شهرستان هشترود را به خود اختصاص
داده بودند .ميزان بروز حيوانگزيدگي در سال ،5059 ،55
در سال  ، 7059 ،55در سال  ،00035 ،59در سال ،55
 ،0.0.7در سال  9079 ،57و در کل  5سال  70.9نفر به
ازاي هر هزار نفر دانش آموز بود.
از بين  981نفر دانش آموز حيوانگزيده 811 ،نفر
( )%3.01پسر و  39نفر ( ) %5105دختر بودند .همچنين
 %3309دانش آموزان حيوان گزيده ساكن روستا%5501 ،
ساكن شهر بودند و محل سكونت  %./1از دانش آموزان
حيوان گزيده مشخص نشده بود .عامل گزش %39011
دانش آموزان سگ ها بودند .فراواني حيوانات عامل گزش
دانش آموزان در نمودار  5نشان داده شده است.
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نمودار  :1فراواني حيوانات عامل گزيدگي دانشآموزان شهرستان هشترود در بين سالهاي 31 - 31

در بين دانشآموزان حيوانگزيده 111 ،نفر ( %..01يك
جراحت .9 ،نفر ( )%5108دو جراحت 8. ،نفر (8 )%.03
جراحت 3 ،نفر ( 9 )%503جراحت5 ،نفر ( 1 )%./1جراحت
داشتند .تعداد جراحات  95نفر ( )%1015نيز ثبت نشده بود.
در  83.نفر از دانشآموزان ( )%3.01حيوانگزيدگي،
گزش بصورت سطحي و از روي لباس انجام گرفته بود .در
 89نفر ( )%309گزش بصورت عميق بود .نوع گزش  11نفر
( )%1از افراد حيوانگزيده مشخص نبود 98 .نفر از دانش

آموزان حيوانگزيده ( )%5.0.عالوهبر واكسن ضدهاري ،سرم
هاري نيز دريافت كرده بودند .بهعالوه  95نفر ( )%5.01افراد
واكسن ضدكزاز (واكسن دوگانه) نيز در هنگام مراجعه
دريافت كرده بودند .در بين دانشآموزان  15نفر ( )%903سابقه
قبلي گزش توسط حيوان را داشتند .از كل  981دانشآموزان
حيوانگزيده مراجعهكننده به مراكز درمان پيشگيري ضدهاري
در بين سالهاي  89. ، 31-31نفر ( )%9303در  19ساعت
اول پس از گزش 9. ،نفر ( )%5509در  11تا  93ساعت پس
از گزش 5. ،نفر ( 91 ،)%80.تا  91ساعت پس از گزش
توسط حيوان جهت دريافت درمان پيشگيري ضدهاري
مراجعه كرده بودند .در  5.نفر ديگر ( )%80.مدت زمان تأخير
مشخص نشده بود.

جدول  :1فراواني دانشآموزان حيوانگزيده شهرستان هشترود در سالهاي  31تا  31براساس گروه سني
گروه سني

فراواني

درصد

 .-5.سال

395

9505

 55-51سال

9.

0009

 5.-1.سال

05

305

نامشخص

05

305

جمع

937

0..

خوشبختانه در سالهاي فوق در سطح شهرستان هشترود
هيچگونه مورد مرگ انساني ناشي از هاري وجود نداشت.
در بين دانشآموزان حيوانگزيده %509 ،فقط يك نوبت
واكسن ضدهاري %903 ،دو نوبت %3105 ،سه نوبت واكسن
هاري ،و در كل  %1101واكسيناسيون ناقص ضدهاري دريافت

كرده بودند 9 ، %./9 .نوبت و  1 ، %905نوبت واكسن (يك
دوره كامل) دريافت داشته بودند.

بحث و نتيجهگيري
در اين مطالعه در طول  1سال بررسي دانشآموزان بين
 %5109تا  %8108از افراد حيوانگزيده را به خود اختصاص
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داده بودند كه به غير از سال  5831در بقيه سالها رتبه اول را
داشتند .در مطالعات انجامشده نيز تقريبًا دانشآموزان رتبههاي
اول را داشتند ( %1809در مطالعه حبوباتي ،اميري  %1.01و
مجيدپور  ، )%1105كه نتيجه اين مطالعه با مطالعات قبلي
همخواني دارد ( 3 ،1و . )1
نتايج بدست آمده در اين مطالعه در خصوص جنسيت
افراد حيوانگزيده ( %3.01پسر و  )%5105دختر با نتايج
مطالعات اميري و خسروي در شاهرود ( %3105مرد و %5901.
زن)  ،مجيدپور و همكارانش در اردبيل ( %91مرد و  %11زن)
تقريبًا همخواني دارد .ولي با نتايج بدست آمده در مطالعه
حبوباتي و همكارانش در يزد ( %3101مرد و  %5.03زن) ،
صادقي و همكارانش در آذربايجان غربي ( %.80.مرد و بقيه
زن)  ،فور و همكارانش در اوگاندا ( %11مرد و  %93زن) و
شارما و همكارانش در هند ( %.9مرد و  %8.زن) كمي
متفاوت است .ولي در كل در همه مطالعات بررسيشده ،
ميزان حيوانگزيدگي در مردان بيشتر از زنان بوده است .كه
شايد علت آن بيشتر به ويژگيهاي مردان و تماسهاي بيشتر
شغلي آنان با سگها برميگردد ( 55 ،5. ،1 ،1 ،3و . )51
نتايج بدست آمده در اين مطالعه در خصوص محل
سكونت افراد حيوانگزيده ( %3309ساكن روستا و %5501
ساكن شهر) تقريبًا با نتايج مطالعات مجيدپور و همكارانش در
اردبيل ( %38ساكن روستا و بقيه شهري) و نتايج بدست آمده
در مطالعه صادقي و همكارانش در استان آذربايجان غربي
( %38افراد حيوانگزيده ساكن روستا بودند) همخواني دارد.
در همه مطالعات انجامشده موارد حيوانگزيدگي هم از نظر
تعداد و هم نسبت به جمعيت در روستاها بيشتر از شهرها
است كه با توجه به اينكه در روستاها بهدالئل متعددي نگه-
داري سگ بيشتر است ،منطقي بهنظر ميرسد .در ساير
مطالعات بررسيشده اشارهاي به محل سكونت افراد حيوان-
گزيده نشده بود ( 1و . )5.
در همه بررسيهاي انجامشده داخلي و خارجي اكثريت
قريب به اتفاق موارد حيوانگزيدگي توسط سگها اتفاق افتاده
بود ( %910.موارد در مقاله آقاي حبوباتي %9105 ،در مطالعه
آقاي اميري %910. ،در مطالعه خانم حاتمي %1. ،در مطالعه
آقاي مجيدپور %1809 ،در مطالعه آقاي صادقي در آذربايجان
غربي %11 ،در مطالعه فور و همكارانش در اوگاندا و %.50.
در مطالعه شارما و همكارانش در هند) (كولس) (تاكاياما) كه
نتايج اين مطالعه نيز با آنها در اين مورد كامالً همخواني
داشت (58 ،51 ،55 ،5. ،1 ،1 ،3 ،1و . )59
در اين مطالعه  %9303افراد حيوانگزيده در گروه سني
 .-5.سال قرار داشتند .در صورتيكه در بررسي حبوباتي
اكثريت افراد حيوانگزيده ( )%1108در گروه سني 5.-51
سال ،مجيدپور باالترين ميزان را در گروه سني  8.-1.سال
( ، )%.80.ذكر كرده بودند .در مطالعه فور %.10. ،افراد
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حيوانگزيده زير  51سال بودند .همچنين در مطالعه شارما
 %8.0.افراد حيوانگزيده زير  51سال سن داشتند .خانم
حاتمي نيز در مطالعه خود باالترين ميزان شيوع را در سنين
 5.-51سالگي ذكر كرده است .با عنايت به اينكه در مطالعات
مختلف از گروهبنديهاي سني متفاوتي استفاده شده است و
اينكه ساير مطالعات اختصاصًا حيوانگزيدگي را در دانش-
آموزان را بررسي ننمودهاند لذا اين اختالفها وجود دارند (،1
 51 ،55 ،1و . )1
در اين بررسي در  %3.01موارد گزش بصورت سطحي و
از روي لباس انجام يافته بود .در مطالعه حبوباتي  %930.موارد
از روي لباس ،در مطالعه اميري  %.501موارد گزش از روي
لباس ،انجام گرفته بود ( 1و . )3
 %903افراد حيوانگزيده سابقه قبلي گزش توسط حيوانات
را داشتند .در مطالعه اميري  %9سابقه قبلي گزش توسط
حيوانات را داشتند (. )3
 5.011افراد عالوه بر واكسن ضدهاري ،واكسن توام
بزرگسال (جهت پيشگيري از كزاز) در بررسي فور و
همكارانش نيز  %31افراد واكسن ضدكزاز دريافت كرده بودند
(. )55
 %9303دانشآموزان حيوانگزيده در  19ساعت اول
مراجعه كرده بودند .كه در مطالعه اميري  %8105افراد حيوان-
گزيده با تأخير مراجعه كرده بودند .ولي در مطالعه شارما ،فقط
 %1059افراد تأخير بيش از  19ساعت داشتند ( 9و . )51
در اين مطالعه  %3105افراد واكسن سهنوبتي (ناقص)
دريافت كرده بودند .در بررسي حبوباتي و همكارانش در يزد،
در  %1905واكسيناسيون ضدهاري بصورت ناقص(سهنوبتي)
انجام گرفته بود (. )1
دانشآموزان بهعلت ويژگيهاي سني خود و عالقهاي كه
به نگهداري و بعضًا بازي با حيوانات و خصوصًا سگ در
مناطق روستائي دارند ،داراي بيشترين موارد حيوانگزيدگي
هستند .از طرف ديگر آموزان را ميتوان آموزشپذيرترين
افراد ناميد كه اتفاقًا در دسترس هستند و ميتوان با هزينه
بسيار پائين آموزشهاي موثري را براي آنها برگزار كرد .لذا
بهنظر ميرسد كه دستاندركاران سيستم بهداشتي منطقه و به-
ويژه بهورزان خانههاي بهداشت روستائي آموزش دانش-
آموزان را در خصوص اهميت هاري و نحوه رفتار با سگها
جهت كاهش موارد حيوانگزيدگي بايد در دستور كار خود
قرار دهند .همچنين نكته حائز اهميت ديگر اين است كه بايد
براي مقيد نمودن سگها در مناطق روستائي فكر اساسي كرد
چراكه اكثريت موارد حيوانگزيدگي توسط سگها اتفاق مي-
افتد كه معموالً در مناطق روستائي سگ به وفور نگهداري
شده و معموالً آزادانه در كوي و برزن ميگردند و رفتاري
كامالً ولگرد دارند در حاليكه همهشان داري صاحب بوده و
نميشود مثل سگهاي ولگرد با آنان رفتار كرد و نسبت به
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معدوم نمودن آنها اقدام نمود .لذا هم آموزش صاحبان سگها
بايد جدي گرفته شود و هم بايد از طرق قانوني آنها را ملزم
به مقيد نمودن سگها كرد.
در اين مطالعه تأخير افراد در مراجعه براي دريافت درمان
پيشگيري ضدهاري بسيار بيشتر و قابلتوجه بود در صورتيكه
دستورالعمل كشوري بهدليل اهميت بيماري هاري مراجعه
فوري و بالفاصله بعد از گزش را توصيه ميكند و در منابع
علمي نيز بر شروع هرچه سريعتر درمان تأكيد فراوان شده
است بنابراين در آموزشها ترغيب افراد بر مراجعه سريع بايد
مورد توجه جدي قرار گيرد.
نكته ديگري كه در اين مطالعه و مطالعات ديگر نيز وجود
دارد اين است كه سيستم بهداشتي بهدليل اهميت بيماري
هاري و كشندگي صد در صد (كه بعد از بروز عاليم ديگر
درماني براي آن وجود ندارد)  ،همه موارد حيوانگزيدگي اعم
از سطحي و عميق و حتي در برخي موارد ليسيدن پوست
افراد را ،تحت درمان پيشگيري ضدهاري قرار ميدهد .توجه
به آمار نشان ميدهد كه اكثريت بسيار بااليي از اين موارد،
واكسيناسيون سهنوبتي دريافت كردهاند و اين به مفهوم اين
است كه حيوان گزنده هار نبوده و پس از  0.روز و اطمينان
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از سالم بودن حيوان گزنده ،واكسيناسيون قطع شده است.
بنابراين با توجه به هزينههاي بسيار گزاف واكسن و سرم
هاري و هزينههاي اجرائي بسيار باالي واكسيناسيون افراد
حيوانگزيده (در بسياري ازموارد مراكز بهداشت شهرستانها
مجبور هستند كه يكي از پرسنل خود را بههمراه وسيله نقليه و
راننده جهت پيگيري افراد و تكميل واكسيناسيون آنها بهطور
فعال به محل سكونت و در خانه آنها بفرستد)  ،پيشنهاد مي-
شود كه فكر اساسي براي اطمينان از سالمت حيوان گزنده در
همان ابتداي كار شود .چكليست و دستورالعملي تدوين
گردد كه با اطمينان بااليي پرسنل را براي تصميمگيري در
مورد شروع واكسيناسيون يا عدم شروع آن بهطور گامبهگام
راهنمايي كند و تعداد موارد واجد شرايط واكسيناسيون
ضدهاري را شناسايي نموده از طرف ديگر از وقوع هاري
جلوگيري كند.
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