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سید محمد حسینی ،1محمد اسدی ایرایی ،2محمد مهدی یزدانی رستم ،*3محمد جواد مشایخنیا ،3محمدریا
رودکیسروندانی ،3امین

آقاجانی4

 -1استادیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسهمی واسد بابل ،بابل ،ایران.
 -2دامازشک عمومی ،عرو باشگاه پتوهشگران وان و نلالگان.
 -۹عرو باشگاه پتوهشگران وان و نلالگان و دانشدوی دیتری سرفهای دامازشکی ،دانشگاه آزاد اسهمی واسد بابل ،بابل ،ایران.
 -1دانشدوی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گرگان ،گرگان ،ایران.
دریافت مقاله 2۹ :فروردی  ،1۹۳1بازنگری 1۱ :اردیالهشت  ،1۹۳1پذیرش نهایی 35 :خرداد 1۹۳1

چکیده
بیمیییاری هاری از مله زهونوزهیییای بسییییار یشیییندهای است یه بیییه علیییت ابلییییت انتقیییال از سیوانیییات بیییه ایریییر
پسییتانداران دارای اهمیییت فییراوان میییباشیید .سیییوان مالییته میییتوانیید بیمییاری را از راه گییاز گییرفت بییه انسییان و یییا سییایر
سیوانییات انتقییال دهیید .در ای ی ملال ییهی گذشییته نگییر ،ت ییداد  ۱5۱3مییورد سیییوانگزیییدگی ار ییا داده شییده بییه مریییز
بهداشت شهرستان سیاری از سیال  1۹۳1تیا  1۹۳۱بیه میدت  5سیال میورد بررسیی یرار گرفیت .در ایی ملال یه ،عیواملی
ییون س ی  ،یینی ،شییال ،میییل زنییدگی افییراد گزیییده شییده ،نییو سیییوان گزنییده ،زمییان گزیییدگی و میییل گییزش مییورد
بررسیی یرار گرفتنید .از مدمیو  ۱5۱3میورد سییوانگزییدگی ،بییه طیور مییانگی هیر سیال  13۳۹میورد سییوانگزیییدگی
اتفاد افتاد .از لیا سییوان گزنیده ،سی هیا بیا  11/1در ید دارای بیشیتری فراوانیی بودنید .گیروه سینی  23تیا  2۳سیال
بییا میییانگی  211/1گییزش در سییال ،مییردان بییا  11در یید گزشهییا ،سییاینان منییاطص روسییتایی بییا  ۱1/۹در یید گییزشهییا،
افییراد بییا مشییانل آزاد بییا  ۹1۳/۹در یید گزیییدگی در سییال ،مییاه خییرداد بییا میییانگی  111/5گییزش در هییر سییال ،ف ییل
تابستان با  21/1در ید از گیزشهیا دارای بیاالتری فراوانیی در بیی سییوانگزییدگان را بیه خیود اخت یار داده بودنید .از
ن ر میل آناتومیک گزش 53/1 ،در ید میوارد گیزشهیا در ناسییه دسیت و  12/۳در ید هی در ناسییه پیا بیوده اسیت .بیر
اسییاو نتییایج ایی ملال ییه نیییاز بییه تو ییه ویییته هییت سییذ ملییازن بیمییاری و همننییی افییزایش آگییاهی بیشییتر ا شییار
ام ه نسالت به ای بیماری و نیوه انتقال آن میباشد.

واژگان کلیدی :سیوانگزیدگی ،اپیدمیولوژی ،هاری ،ساری

* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتالهmehdi.yazdani74@gmail.com :

سید محمد حسینی و همکاران

مقدمه
بیمییاری هییاری یییک التهییاب ماییزی 1یشیینده اسییت

گلسیییتان ،گییییهن ،یرمیییان و فیییارو بیییوده و ت یییداد
 1۹111۹نفییر در سراسییر یشییور ب یه دنالییال گییازگرفتگی

یییه بییه وسیییلح ویییروو هییاری  2)RABVدر سیسییت

توسی سیوانیات ملتلی تییت درمیان شید هیاری یرار

ع الی مرییزی  ۹)CNSایدیاد مییشیود .وییروو هیاری

گرفتنیید یییه  1نفییر در اثییر ابییته بییه ای ی بیمییاری فییوت

یییک ویییروو نوروتروفیییک 1اسییت یییه از طریییص تمییاو

یردنیید  .)۱بیشییتری مییوارد هییاری در نشییلوارینندگان
مشییاهده شییده اسییت .در شییمال یشییور ،سیی ،

گییرفت سیییوان هییار از ملییه سیی  ،خفییاش ،راییی و

روبیییاه و در نیییرب و شیییمال نیییرب یشیییور گیییر هیییا

گربه به انسان منتقل میگردد .)1

مه تری نا ل و ملزن بیماری هستند .)1

عامییل بیمییاری ویروسییی ع یی دوسییت از خییانواده

علیییرن ابییل پیشییگیری بییودن هییاری بییا و ییود

رابدوویریییده و یینی لیسییاویروو میییباشیید .بیمییاری

وایس های اثیربلش و بییخلیر ،ایی بیمیاری همننیان

عمیییدتاً از طرییییص گیییازگرفتگی سیوانیییات سییییوان

یییک م رییل بهداشییتی در بسیییاری از یشییورهای هییان

گزیییدگی) و گییاهی از طریییص نسییود ملییاطی ،تیینفی،

ب یه ویییته در آسیییا و آفریقییا میباشیید .سییالیانه  55هییزار

فت ،وسایل آلوده و پیوند اعرا منتقل میشود .)2

مر

و میر ناشیی از هیاری در دنییا اتفیاد مییافتید ییه

عفونییت ویییروو هییاری باعییو تاییییر رفتییار تییوأم بییا

ایرر ای تلفیات در دو یاره میذیور بیوده و یودییان زییر

خش ی در میزبییان مالییته بییه هییاری میییشییود .ای ی امییر

 15سیییال ۹3-53 ،در ییید از ربانییییان را بیییه خیییود

مندییر بییه افییزایش استمییال گییازگرفتگی و در نتیدییه

اخت ار میدهند .)1

انتقال ویروو میگردد .)۹

عییهوه بییر هزینییههییای مییالی پیشییگیری و درمییان

در خ ییور میییزان بییروز سیییوانگزیییدگی ،بییرآورد

موارد سییوانگزییده ،پیامیدهای روانیی ،ا تمیاعی ناشیی

هانی و ود نیدارد ولیی طالیص گیزارش سیازمان هیانی

از گزش سیوان و اسیکار بیا یمانیده مییتوانید بیه مییزان

بهداشییت بیییش از  2/5میلیییارد نفییر در خلییر بیمییاری

زیادی زنیدگی فیرد سییوانگزییده و خیانوادهاش را تییت

هییاری بییوده و هرسییاله سییدود  13میلیییون نفییر بییدون

ت ثیر رار دهد .)۳

میاسییاله هندوسییتان) دریافییت یننییده درمییان پیشییگیری

با تو ه به شییو ابیل تو یه بیمیاری هیاری ،میر

از هاری ب د از سییوانگزییدگی مییباشیند ییه  ۹1هیزار

و میییر بییاال و ابلیییت پیشییگیری آن ،اییی ملال ییه بییا

مورد آن در یاره آسییا مییباشید  .)1آلیودگی سیوانیات

هیید بررسییی اپیییدمیولوژیکی مییوارد سیییوانگزیییدگی

اهلییی در ایییران نیییز بییه طییور مکییرر اتفییاد میافتیید .)5

طراسی ،تا بیا یمیک آن بتیوان افیراد در م یرت خلیر و

عهوه بیر اهمییت بهداشیتی در انسیان ،و یو بیمیاری در

الگیییوی ف یییلی و زمیییانی هیییاری را در منلقیییه میییورد

دامها باعیو خسیارات ا ت یادی ابیل تیو هی مییشیود.

ملال یییه شناسیییایی نمیییوده و در برنامیییهرییییزی هیییت

بیمییاری در ایییران از ن ییر اپیییدمیولوژی بییه دو شییکل

تدارک وایسی و سیرم میورد نییاز ،پییشبینیی و ا یرای

وسشییی و شییهری و ییود دارد .طالییص آخییری آمییار تهیییه

برنامییههییای مداخلییهای پیشییگیری و یییاهش شیییو

شییده توسییی انسییتیتو پاسییتور ایییران ،در سییال 2331

بیمیییاری و بیییار ا ت یییادی ناشیییی از آن در سیسیییت

میهدی بیشیتری میوارد هیاری سییوانی در اسیتانهیای

بهداشت و درمان به مسئوالن مربوطه یمک نماید.

Encephalitis -1

Rabies virus -4

3- Central nervous system

4- Neurotrophic
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زخی یییا خییراش بییا بییزاد یییا موا هییح مسییتقی بییا گییاز

و سی
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نتایج و بحث

مواد و روشها
در پییتوهش ساشییر یییه یییک ملال ییه گذشییتهنگییر

28

در مدمییو از سییال  1۹۳1تییا سییال ۱5۱3 ،1۹۳۱
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میییباشیید ت ییداد  ۱5۱3مییورد سیییوانگزیییدگی ار ییا

مییورد سیییوانگزیییدگی مشییکوک بییه بیمییاری هییاری بییه

داده شییده بییه مریییز بهداشییت شهرسییتان سییاری مییورد

مریییز بهداشییت شهرسییتان سییاری مرا ییه یردنیید .بییه

بررسیی یرار گرفتنید .نمونیههیای میورد پیتوهش شیامل

طییور میییانگی  13۳۹+11/52مییورد سیییوانگزیییدگی

یلیه مرا ی سییوانگزییدهای بیود ییه در ییک دورهی

در سال در ایی شهرسیتان طیی ایی پینج سیال ر داده

زمییانی  ۱سییاله از مییاه فییروردی سییال  1۹۳1تییا اسییفند

است .استان مازنیدران بیه دلییل تنیو ا لیمیی فیراوان و

مییاه سییال  1۹۳۱بییه مریییز بهداشییت شهرسییتان سییاری

سیییات وسییش ننییی و گونییههییای ییانوری متنییو  ،بییه

مرا ییه یییرده و تیییت ا ییدامات پیشییگیرانه و درمییانی

لیییا گسییتردگی مو ییوداتی یییه میتواننیید میزبییان،

یییرار گرفتنییید .متایرهیییای ا یییلی ملال یییه شیییامل:

سامییل و یییا نا ییل ویییروو هییاری وا یی شییوند سییاهز

سیی ،

اهمیییت میباشیید .بییا در ن ییر گییرفت وسیی ت اسییتان

یینی ،شییال) ،مکییان زندگی شییهر ،روسییتا) ،زمییان

مازنییدران در یییاو بییا سییایر اسییتانهییای یشییور ،مییوارد

گزییدهشیدن مییاه ،ف یل ،سیال) ،سیییوان گزنیده سی ،

مت ییدد سیییوانگزیییدگی در هییر سییال نشییان دهنییده

گربییه و  )...و میییل گییزش دسییت ،پییا ،انییدام فو ییانی،

اهمیییت پیشییگیری و ینتییرل بیمییاری هییاری در اییی

تنییه) بییود .میی آوری دادههییا توسییی پتوهشییگر بییا

اسییتان و شهرسییتانهییای آن میباشیید .نتییایج ملال ییهای

اسیییتفاده از فیییرم اطهعیییاتی ییییه شیییامل اطهعیییات

دیگر نشان داد مازنیدران دومیی اسیتان آلیوده یشیور از

فودالذیر اسیت و یالهً آمیاده شیده بیود ،بیا مرا یه بیه

سیو سییوانگزییدگی مییباشید  .)13بیه دلییل ارتالیاا

مریز بهداشیت شهرسیتان سیاری و بیا اسیتفاده از دفیاتر

مسییتقی شیییو هییاری سیییوانی بییا هییاری انسییانی و از

ثالییت واسیید پیشییگیری و مالییارزه بییا بیمییاری هییاری

طرفییی رونیید رو بییه رشیید نگهییداری سیوانییات خییانگی

ییورت گرفییت .اطهعییات مربییوا بییه سیییوانگزیییدگی از

و گربه ،نییاز بیه ارتقیا سیلپ آگیاهی ام یه

فایتورهییای دموگرافیییک مربییوا بییه مییرا ی

پرونییدههییای مو ییود در مریییز بهداشییت شهرسییتان یییه

مانند س

در مورد ای بیماری نیز باید مورد تو ه رار گیرد.

توسیی پرسیینل آن مریییز تکمیییل شییده بییود ،می آوری

در ملال ییهای یییه سییال  2333در پنسیییلوانیا اندییام

شیید .دادههییا پییی از اسییتلراد از بانییک اطهعییاتی مریییز

شیید میییزان شیییو گییازگرفتگی  ۹21در ییدهزار نفییر

بهداشییت شهرسییتان سییاری ،بییا اسییتفاده از نییرم افییزار

گییزارش گردییید  .)11ملال ییهی سییال  1۳۳5تییا 2331

 SPSSدر دو بلیییییییییش

در اسییییاانیا گییییازگرفتگی را  1۹3در ییییدهزار نفییییر

تو ییییفی میانگی و نسیییالت) واسیییتنالاطی تی تسیییت و

م یییت گییزارش داد یییه بییا نتیدییهی ملال ییهی اللییی

2010

22 ، Excel

مربییی ییییای) و سیییلپ آمیییاری میییورد اطمینیییان ۳5
در د) (p<0/05مورد تدزیه و تیلیل رار گرفتند.

متفاوت بود .)12
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در ملال ییه ساشییر ،بیشییتر مییوارد سیییوانگزیییدگی

سنداب ،انسان و سیایر سیوانیات ایدیاد شیده اسیت ،ییه

توسی سی هیا ر داده اسیت نمیودار  )1و سیایر میوارد

ای نتیایج هی

هیت بیا ملال یات دیگیر مییباشید ،1۹

آن به ترتی توسیی گربیههیا ،میوش و همسیتر ،میمیون،

 .)11در ملال ه مشیابه ییه در نیوب اییران اندیام شید
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بیشییتر مییوارد سیییوانگزیییدگی توسییی سیی هییا 11

سرییور ف ییالتییر در مییییی بیییرون و بییروز رفتییارهییایی

در یید)  ،گربییههییا  2۹در یید) و تنهییا  ۹در یید توسییی

ماننیید سیییوان آزاری و بییازی بییا آنهییا یییه مندییر بییه

سیییایرسیوانات میمیییون ،میییوش ،روبیییاه و االغ) ر داده

تیریییک عمییدی و مت ا یی آن گییازگرفتگی میییشییود

اسیییت  .)15همننیییی در ملال یییهای ییییه در نیییرب

بیشییتر در م ییرت خلییر گزیییده شییدن ییرار داشییتهاند و

یشییور اندییام شیید ،عامییل بیشییتر مییوارد سیوانگزیییدگی

در نتیدییه ت ریی و ا ییرای برنامییه هییای آموزشییی بییرای

 )۹۳12مورد سی هیا  12/2در ید) بیود و پیی از آن

اییی گییروه سیینی ،در منلقییه مییورد ملال ییه یکییی از

گربییههییا  5در یید) ،گییر هییا  3/1در یید) ،شییاالهییا

الزامییات ،هییت یییاهش خلییر اییی بیمییاری ،شییروری

 3/۱در یید) ،روبییاههییا  3/۹در یید) و سییایر سیوانییات

است.

مسئول ایدیاد  1/2در ید میوارد سییوانگزییدگی بودنید

در ایییی ملال یییه ،میییردان  11در ییید و زنیییان 2۹

 .)1۹در ملال ییییه اندییییام شییییده در  Baliدر یشییییور

در د مورد سییوانگزییدگی یرار گرفتنید ییه تقریالیاً بیا

اندونزی از  131فیرد مالیته بیه هیاری  ۳2در ید سیابقه

تمام ملال ات دیگیر اندیام شیده ییه بیه تفیاوت فراوانیی

را ذیییر یردنیید  .)11شیییو

میییوارد سییییوانگزییییدگی در ییینی میییذیر و مونیییو

گزیییدگی توسییی سیی

بییاالی سیییوان گزیییدگی توسییی س ی هییا ش یاید بییه ای ی

پرداختهاند ،همسیو باشید .در ملال یهای ییه در  Baliبیر

دلیییل باشیید یییه از ییدی االیییام س ی هییا هییت سف ی

روی  131مییورد هییاری انسییان یییه در طییی سییالهییای

امنیییت بیشییتر زنییدگی انسییان ،نزدیییک افییراد بییودهانیید و

 2331تیییا  2313یییورت گرفیییت 5۱/1 ،در ییید ایییی

عهوه بر آن امیروزه نییز زنیدگی انسیانهیا بیه نییوی در

افیراد میرد بودنید  .)11طالیص گیزارش مرییز میدیریت

ارتالییاا بییا اییی سیییوان بییوده و اییی وابسییتگی زنییدگی

بیماریها در طیی سیالهیای  11تیا  1۳بیشیتری میوارد

انسییان بییا اییی سیییوان شییاید دلیییل مهمییی باشیید یییه

هیاری انسیانی در ینی میذیر  1۹در ید) بیوده اسیت

بیشتر در م یرت گیزش ایی سییوان یرار گییرد .نتیایج

 .)1۱ملال ییه  Rosadoدر اسییاانیا ،بییروز سیی گزیییدگی

تیقییییص ساشیییر ،داللیییت بیییر نییییاز بیشیییتر و یییود

در مییردان را  52در یید و در زنییان  11در یید گییزارش

سیاسییتگییذاری د یییص ،در ارتالییاا بییا اندییام درسییت و

یرده اسیت  .)12بیاالتر بیودن بیمیاری در ینی میذیر

مرتییی برنامیییههای وایسیناسییییون در منلقیییه میییورد

را میییتییوان بییا سرییور بیشییتر در مییییی بیییه علیییت

ملال ه ،به ویته س ها ،دارد.

ف الییییتهیییای شییالی و نیییر شییالی و سییارت بیشییتر

در بییی گییروههییای سیینی ،گییروه سیینی  23تییا 2۳

در تمییاو بیییا سیوانیییات مییرتالی دانسییت .مییردان بییه

سییال بیییش از سییایر گییروههییای سیینی در م ییرت خلییر

دلیل اشییتاال بییه مشییانلی یییه بییا سیوانیات اهلیی و

سیییوانگزیییدگی بییودهانیید .گییروه سیینی زیییر  1سییال

وسشییی ارتالییاا بیشییتری دارد و همننییی عه ییهمنییدی

یمتییری فراوانییی را در بییی گییروههییای سیینی نشییان

پسران بیه بیازی و تیرییک سیوانیات ،بیشیتر در م یرت

میدهید نمیودار  .)2بیی ت یداد میوارد سییوانگزییدگی

گییزش توسییی سیوانییات اهلییی و وسشییی هسییتند در

و گییروههییای سیینی از ن ییر آمییاری تفییاوت م نییاداری

ملال هی اندام شیده در اییاالت متییده امریکیا ،گیزارش

و ییود داشییت  .)p>30331بییه ن ییر میییرسیید عییدم

موارد سیوانگزییدگی در زنیان نسیالت بیه میردان بیشیتر

ف الیییت افییراد پیییر و یودیییان زیییر  5سییال و سریییور

بود  .)11ییه متفیاوت بیا نتیایج ملال یاتی ییه در اییران

بیشیییتر آنهیییا در منیییزل و تو ییه بیشییتر و مرا الییت از

اندیام شییده اسیت ،میییباشیید .ایی مسییئله مییتوانیید بییه

یودیییان و سییالمندان دلیییل فراوانییی ییی ایییی افییراد

دلیییل تفییاوتهییای فرهنگییی مو ییود بییی یشییورهای

باشیید .همننییی گییروه سیینی  23تییا  2۳سییال بییه دلیییل

ملتل باشد.

سید محمد حسینی و همکاران

از یییل مییوارد سیییوانگزیییدگی در اییی ملال ییه،

طییور میییانگی هییر سییال  ۹1۳/۹بییار مییورد گییزش ییرار

در د آن مربیوا بیه منیاطص شیهری بیود نمیودار  .)۹از

گییروههییای شییالی را بییه خییود اخت ییار دادهانیید .در

ن ییر آمییاری بییی ت ییداد مییوارد سیییوانگزیییدگی و

ملال ییهی اندییام گرفتییه توسییی عالاسییی و همکییاران در

نسیییت تفییاوت م نییادار و ییود داشییت .)p>30331

اهر نییز در منیاطص شیهری ،افیراد دارای مشیانل آزاد بیا

اییی نتییایج بییا پییتوهش بیدییاری و همکییاران یییه در

 13در یییید بیشییییتری فراوانییییی را از ن ییییر مییییوارد

بیر ند اندیام شید هی خیوانی دارد .بیدیاری و همکیاران

سیییوانگزیییدگی بییه خییود اخت ییار داده بودنیید .)1۳

بیییان یردنیید یییه  ۱1/2در یید مییوارد سیییوانگزیییدگی

تقریال یاً در تمییام ملال ییات اندییام شییده ،سیییوانگزیییدگی

سییای منییاطص روسییتایی و  ۹5/1در یید سییای منییاطص

در طالقییههییای شییالی آزاد و می ییل بیشییتر از سییایر

شییهری میییباشییند  .)11در پییتوهش اندییام شییده در

مشییانل بییوده اسییت  .)21 ،23بییه ن ییر میرسیید علییت

 Baliنیییز ایرریییت سیییوانگزیییدگان سییای منییاطص

اییی امییر را میتییوان در ف الیییت بیشییتر افییراد دارای

روسییتایی بودنیید  .)11اییی یافتییه بییا در ن ییر داشییت

مشییانل آزاد در میییییهییایی بییا خلییر بییاالی گزیییده

تماو بیشیتر بیی انسیان و سیوانیات و شیرایی ا لیمیی،

شییدن دانسییت .اییی افییراد یییه دارای تدربییهی اللییی

و ییییود دام و دامییییداریهای فییییراوان و همننییییی

گییونگی رفتییار بییا سیوانییات نیسییتند ،در مقابلییه بییا

زمی هییای یشییاورزی در منییاطص روسییتایی ابییل تو یییه

سیوان بیه آن سملیه ییرده ،ییا رفتیاری نشیان میدهنید

میباشد.

یه باعو تیرییک و ع یالی شیدن سییوان میگردنید ییه

بر اسیاو نمیودار  ،1از ن یر شیالی افیراد بیا مشیانل
آزاد بیشییتر در م ییرت سیییوانگزیییدگی بییودهانیید و بییه
350/0

م مییوالً بییه گییاز گرفتییه شییدن توسییی سیییوان نا ییل
بیماری میاندامد.

319/3
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100/0
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141/2

56/5
28/5

0/0
دامدار

محصل
خانه دار
کارگر
شغل آزاد
کارمند
کشاورز
نمودار -4میانگین تعداد موارد حیوانگزیدگی به تفکیک شغل

بیکار

بییاالتری ت ییداد گییزارش و ییو سیییوانگزیییدگی

ف الییت میردم در ف یول گیرم سیال در میییی بییرون از

مربییوا بییه مییاه خییرداد بییا  111/5مییورد گزیییدگی در

خانیه و همننیی سریور سیوانیات بیه دلییل اسیتفاده از

سییال بییوده و ف ییل تابسییتان نیییز بییا میییانگی 21/1

راگییاههییا در ف ییول گییرم سییال در بییاال بییودن
ف ییول نقییش داشییته باشیید.

در یید بییاالتری مییوارد سیییوانگزیییدگی در بییی ف ییول

سیییوانگزیییدگی در ای ی

را دارا بییوده اسییت .نمییودار  )5بییه ن ییر میییرسیید یییه

همننیییی بیییا افیییزایش گردشیییگری و مسیییافرت در
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 ۱1/۹در ییید مربیییوا بیییه منیییاطص روسیییتایی و ۹5/1

گرفتیییه و بیشیییتری میییوارد سیوانگزییییدگی در بیییی

ویژگیهای اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ...

32

ت لیییهت تابسییتان ،علییت افییزایش سیییوانگزیییدگی در

ت لیهت میدارو دارد ،ییه دلییل آن را بیه بیازیگوشیی

ای ی ف ییل ابییل تو یییه اسییت .اسییریارون ) (Sriaroonو

و تیرییک سیوانیات بیه خ یور سی

در ایی گیروه

همکیاران در ملال یه خیود بیه ایی نتیدیه رسییدند ییه

نسیییالت دادهانییید ییییه بیییاال بیییودن فراوانیییی میییوارد

سیییوانگزیییدگی دو مییود افییزایش منلالییص بییا زمییان

سیوانگزیدگی در خرداد ماه را تو یه مییند .)22

111/5

120/0
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نمودار -5میانگین تعداد موارد حیوانگزیدگی به تفکیک ماه

در مدمییو  53/1در یید  ۱۹1/5مییورد) از مییوارد

و یاسالدار و ایمی سیازی یانوران گوشیتلوار وسشیی و

گیییزشهیییا در ناسییییه دسیییت و  12/۳در ییید 513/۹

دیگر سیوانات سییات وسشیی بیا وایسی هیای خیورایی

مییورد) ه ی در ناسیییه پییا بییوده اسییت .تنییه  1/1در یید و

در راسییتای ریشییهینییی بیمییاری هییاری ا ییدام یننیید.

سر و ورت وگیردن نییز  2/۹در ید میوارد گیزشهیا را

ینترل م ییت سی هیای ولگیرد ایی امیر در گیام اول

شییامل میییشییدند .نمودار  .)۱بییاهنر و همکییاران در یید

بایید از طرییص دفی بهداشیتی زبالیههیا یورت پیذیرد.

گییزش در پییا و دسییت را بییه ترتییی  ۱۳/1و  11در یید

ه زمان با ا یدامات فیود از وایسی خیورایی بیه وییته در

گیزارش یردنید  .)23گیزش در انیدام تیتیانی مییتوانید

نییواسیای یییه تییرای س ی هییای ولگییرد و ییود دارد،

بیشتر به دلییل فیرار از سییوان مهیا

باشید امیا گیزش

همنیون ساشییه شیهرها ،اطیرا یشیتارگاههیا و امیای

در انیییدام فو یییانی شیییاید بیشیییتر ناشیییی از تیرییییک

دفی بهداشیتی زبالیه شیهر اسیتفاده گیردد .همننیی بیا

سیوانات و بازی با آنها باشد.

اسیییتفاده از سیاسیییتهیییای پیشیییگیرانه دیگیییر ماننییید

پیشیییگیری منسییید و یارآمییید هیییاری نییییاز بیییه

وایسیناسیییون افییراد در م ییرت خلییر ،وایسیناسیییون

آمییوزشهییای وسییی توسییی سیسییت هییای بهداشییتی و

سیوانییات خییانگی ،امیییا سیی هییای ولگییرد ،ینتییرل

رسیییانههیییا بیییه عمیییوم میییردم دارد ..بیییرای ینتیییرل

ییییانونهیییای پرخلیییر ،لییی مشیییاریت عمیییومی و

سییییوانگزییییدگی پیشییینهاد مییییگیییردد شیییالکههیییای

مسییئولی اداری و سیاسییی شهرسییتانهییا نییه تنهییا

دامازشییکی و بهداشییت و درمییان شهرسییتانهییا بییا اندییام

و میییر ناشییی از بیمییاری هییاری

میییتییوان از مییر

ا یدامات عملییاتی از الییل شناسیایی ملیازن و نیا لی

لییوگیری نمییود ،بلکییه باعییو یییاهش مییوارد سیییوان

عمیده وییروو هیاری در هیر منلقیه ،وایسیناسییون

گزیییدگی و بییه تالیی آن یییاهش بییار ا ت ییادی و مییالی

دامهای در م رت خلیر ،وایسیناسییون سی هیای گلیه

ناشی از تهیه وایس و سرم گردید.

سید محمد حسینی و همکاران
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بییا هییاری بییه خییاطر همکییاری در ای ی ملال ییه تقییدیر و
.تشکر به عمل میآید

سپاسگزاری
بییدی وسیییله از مسییئولی و یارینییان میتییرم مریییز
بهداشییت شهرسییتان سییاری و واسیید پیشییگیری و مالییارزه
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Summary
Rabies is one of the most endemic zoonotic diseases which is very important due to its ability to be transmitted
from animals to the mammals. The infected animal can transmit the disease to human beings or other animals
through biting . This is a retrospective study intended to survey the document of 6560 animal bites referred to the
health center of Sari city during 5 years from 2012 to 2017, for factors such as age, sex, occupation, place of
residence of selected individuals, type of the biting animal, time of bite and type of bitten organ were studied.
Collected data was analyzed by Excel 2010 and SPSS 22 software, using descriptive and inferential statistics. Pvalue was considered < 0.05 for statistical significant. From a total of 6560 cases of animal bites, an average of
1093±87/52 animal bites happened annually in study area. Dogs, with a rate of 81.1%, were the most biting animals. Men with a rate of 77%, the age group of 20 to 29 with the average of 281.1 bites per year, self-employed
individuals with 319.3 bites per year were the most referred cases. Rural areas with 64.3%, summer with 28.4%
and the month of June with an average of 111.5 bites per year had the highest incidence of bites. Hands and feet
were the most bitten body parts with 50.4% and 42.9% of bites, respectively. Special attention should be paid to
eliminating the reservoirs of the disease, as well as increasing the awareness of the general population about the
disease and its types of transmission.
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