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Abstract
Background and purpose: Scorpion envenomation is a serious health problem in tropical and
subtropical regions. There are several reports on scorpion stings in Kazerun, Iran, therefore, the present
study was conducted to establish a strategy to reduce the rate of scorpion sting.
Materials and methods: The study was conducted in 2009 to 2014. Relevant information was
collected from Kazerun health center.
Results: A total of 2377 cases of scorpion sting were reported during 5 years including 51.4%
males and 48.6% females. The highest and the lowest rate of scorpion sting were found in individuals
aged 25-34 years old (23.2%). The highest rate occurred in 2012 (25.7%). The scorpion stings were more
frequent in summer (52.4%) and in August (22.6%). Majority of scorpion sting cases lived in rural areas
(59.4%). The maximum numbers of scorpion sting were observed in hands (52.5%) followed by feet
(35.2%), trunk (10.1%) and head and neck (2.2%).
Conclusion: Due to the weather condition in Kazerun scorpion sting is one of the major health
issues in this city. It seems that personal protection trainings through public media, especially in rural
areas can be effective in reducing scorpion sting.
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چكيده
سابقه و هدف :عقربگزیدگی یکی ار مهمترین مشکالت بهداشتی در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری مییباشید
بنابر گزارشات متعدد از عقیرب گزییدگی در شهرایتاا ریازرواا مهاحعیه حاریر ریورت گر ی

تیا امکیاا ياییهگیااری

راهکاری به منظور راهش عقرب گزیدگی باشد
مواد و روشها :این مهاحعه توریفی از اال  8811تا  8838در شهراتاا رازروا انجام گردید اطالعات رلیه بیمیاراا
عقرب گزیده موجود در مررز بهداش

شهراتاا رازروا جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گر

یافتهها :نتایج نشاا داد ره در شهراتاا رازروا در مدت  5ایالا مجموعیات تعیداد  7822نفیر میورد گیزق عقیرب قیرار
گر ته بودند ره از این تعدادا  58/4دررد مرد و  41/6دررد زا بودند بیش ترین موارد عقرب گزیدگی در گروه انی  75تا
 84اال ( 78/7دررد)ا در اال  75/2( 8838دررد)ا صل تابستاا ( 57/4دررد) و در مرداد ماه ( 77/6در رد) اتفیا ا تیاده
اا

مهاحعه نشاا داد  53/4دررد در رواتا و  44/6دررد در شهر مورد گزق عقرب قرار گر ته بودند میزاا گیزق در هیر

یک از اندام ها شامل دا هاا ياهاا تنه و ناحیه ار و گردا به ترتیب 57/5ا 85/7ا  84/8و  7/7دررد بوده اا
استنتاج :با توج ه به شرایط آب و هوایی رازروا و نتایج به دای

آمیده از ایین يی،وهشا عقیرب گزییدگی یکیی از
ردی از طریق راانههای عمومی به وی،ه در

معضالت بهداشتی در این شهراتاا میباشد به نظر میراد آموزق محا ظ
مناطق رواتایی میتوانند از عوامل موثر در راهش موارد عقربگزیدگی باشند
واژه های کليدی :عقربا عقرب گزیدگیا ايیدمیوحوژیا رازرواا ایراا

با توجه به نقشی ره عقربها در عقرب گزیدگی و

اوحین جانورانی میباشند ره از زمااهای قدیم يیا بیه عرریه

میزاا مرگ و میر ناشی از آا دارندا بیه عنیواا یکیی از

حیات نهیادهانید و تیارنوا بییش از  7444گونیه عقیرب در

مهمترین مشکالت بهداشتی و يزشکی مهرح میباشند و

جهاا شنااایی شده اا ( )7تاریخچه تکامل عقیربهیا

ااحیانه جاا بسیاری از ا رادا به خصوص اارناا منیاطق

بیه نیمیه ایلیوریین یعنیی  475-454مییلییییوا ایییال يییش

گرمسیر را با خهر مواجه میرند( )8عقیربهیا در زمیره

باز میگیردد( )8امیروزه عقیربهیا از يیرارنیدگی وایعیی

مولف مسئول :علي نجفي -همداا :دانشگاه علوم يزشکی همدااا دانشکده يزشکیا گروه حشره شناای يزشکی

E-mail: ynazari@yahoo.com

 8دانشیار گروه حشره شناای يزشکیا دانشکده يزشکیا دانشگاه علوم يزشکی همدااا همدااا ایراا
 7رارشناای ارشد حشره شناای يزشکیا دانشگاه علوم يزشکی همدااا همدااا ایراا
 تاریخ دریا

8835/8/73 :

تاریخ ارجاع جه ارالحات 8835/8/86 :

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تاریخ تصویب 8835/4/76 :

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 041شهریور 0931

112

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

مقدمه

بررسي اپيدميولوژیك عقرب گزیدگي

گردید دادهها با اایتفاده از نیرما یزار

برخوردار بوده و بیشترین تنوع گونهای آاها در مناطق

جمعآوری و ثب

نیمه گرمسیری میباشد( )4عقربگزیدگی در رشورهای

آماری  SPSSنسیخه  74میورد تجزییه و تحلییل آمیاری

آ ریقاییا آمریکای جنوبی و مرریزی و خاورمیانیه مشیکل

قرار گر

برای تعییین ارتبیاب بیین متغیرهیا از آزمیوا

مهم يزشکی محسوب میگردد از دوراا ایراا بااتاا و

رای دو ( )Chi-squareااتفاده شده اا

در متوا تاریخیا ادبیات و دینیا مشاهداتی در خصیوص

شهراییتاا رییازروا یکییی از شهراییتااهای ااییتاا

ره نشاا از قیدم ایین

ره در جنوب غرب شیراز و در  58درجیه و

عقربگزیدگی مالحظه شده اا

مسئله در ایراا میباشد( )5تلفات ناشی از عقیربگزییدگی

ارس اا

 83دقیقییه طییول شییرقی و  73درجییه و  72دقیقییه عییر

به عوامل متعدّدی از قبیل گونه عقربا ان یرد گزییده

شماحی واقع شیده اای

شدها صل گزقا منهقه جغرا یایی و محل زیسی عقیرب

 4883ریلومتر مربع و ارتفیاع متوایط آا از ایه درییا

در این میااا نقش گونه عقیرب مهیمتیر از

مغرب و

مرتبط اا

بقیه عوامل اا ( )6براااس اطالعیات رمیتیه رشیوری
مبارزه با بیماریهای غیر واگیرا در ایراا ایاحیانه حیدود
ينجیاه هیزار مییورد عقیرب گزییدگی ثبی

وایع

ایین شهرایتاا حیدود

حدود  354متر میباشد این شهراتاا از ام
شمال به شهراتاا ممسنیا از ام
شیرازا از ام

مشر بیه شهرایتاا

جنوب غربی به ااتاا بوشهر و از ایم

مییشییود()2

جنوب به شهراتاا یروزآباد محدود میگردد ارلهی

مهاحعییات ايیییدمیوحوژیکی گییردآوری شییده از اییوی

شهر ریازروا تیا شییراز  854ریلیومتر و تیا بوشیهر 814

مؤاسه وارسن و ارماازی رازی ایراا نشاا داده اای

ریلومتر میباشد

عمدهترین نیوع مسیمومی

در اییرااا عقیربگزییدگی

اا ( )1در منیاطق جنیوبی رشیور میا تنیوعا راوانیی و

یافتهها و بحث

ترارم عقربهیا بسییار زییاد اای ا وحیی در عیین حیال

نتایج نشاا داد ره در شهراتاا ریازروا از ابتیدای

اطالعات موجود در مورد خصوریات زیستی و محیدوده

اال  8811تا يایاا اال 8838ا در مجمیوع تعیداد 7822

()3

نفر مورد گزق عقرب قرار گر ته بودند ره از این تعداد

با توجه بیه گیزارق متعیدد میوارد عقیربگزییدگی در

 8778نفر ( 58/4دررد) مرد و  8856نفر ( 41/6دررد)

شهراییتاا رییازروا و عییدم مهاحعییات منسییجما مهاحعییه

زا بودند بیشترین میوارد عقیرب گزییدگی در گیروه

بررای ايییدمیوحوژیکی و تجزییه و تحلییل

انی  75تیا  84ایال بیه تعیداد  554نفیر ( 78/7دررید)

تا امکاا

اتفا ا تاده بود ریه تعیداد  737نفیر میرد و  751نفیر زا

يایهگااری راهکاری به منظور راهش عقرب گزییدگی

میباشند و رمترین راوانی مربوب به گروه اینی زییر 4

انتشار و يرارندگی جغرا یایی آاها بسیار ناقص اای

حارر جه

اطالعات موارد عقربگزیدگی رورت گر

(جدول شماره  )8در تحقیقی ره نظری و همکیاراا در

مواد و روش ها

ااتاا همیداا و وزیرییاا زاده و همکیاراا در شهرایتاا

این مهاحعه از نوع توریفی تحلیلی -مقهعی اا
منظور بررای ورعی

ره بیه

حردگاا انجام دادندا مشابه با تحقیق حاررا گیروه اینّی

عقرب گزیدگی از اال  8811تا

 75-84اال به مراتب بیش تر از اایر گیروه هیای اینّی

بررایی

تأثیر عقرب گزیدگی قرار گر تیه بودنید (1ا )88

 8838در شهراتاا رازروا انجام گردید جه

تح

موارد عقرب گزیدگیا اطالعات رلییه بیمیاراا عقیرب

در مهاحعات  Attamoو همکاراا و هم چنیین Osnaya-

شهرایتاا ریازروا از

 Romeroو همکارااا عقرب گزیدگی را در انین يایین

گزیده موجود در مررز بهداشی

جمله االا جنسی ا صلا ماها محل اقام و محل گیزق

112
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و محا ظ

ا راد باشد

اییال بییه تعییداد  34نفییر ( 8/1درریید) بییود ()p-<4/45

گزارش کوتاه

منصور نظری و همکار

جدول شماره  :1راوانی موارد عقرب گزیدگی شهراتاا رازروا بر حسب گروه انی به تفکیک جنسی

طی اال های  8811تا 8838

گروه های انی
مرد
زا
رل

رل
85-44

45-54

55-64

<64

4-4

5-3

84-84

85-74

75-84

تعداد

41

46

32

738

737

861

844

26

53

8778

دررد

7

8/3

4/8

87/7

87/8

2/8

6/8

8/7

7/5

58/4

تعداد

47

54

52

754

751

741

848

22

63

8856

دررد

8/1

7/8

7/4

84/5

84/3

1/2

5/3

8/7

7/3

41/6

تعداد

34

844

854

548

554

826

715

858

871

7822

دررد

8/1

4/7

6/5

77/2

78/7

85/1

87

6/4

5/4

844

این بررای نشاا داد ریه بییشتیرین مییزاا عقیرب
گزیدگی با  688مورد ( 75/2دررد) شیامل  714میرد و

حاحی ره در برزیل بیش ترین موارد در مرداد میاه دییده
شده اا

()82-74

 888زا مربوب به اال  8838و رمترین میزاا گزق نیز
اال  8834بیا  778میورد ( 3/8دررید) بیود ))p-<4/45

جدول شماره  :2راوانی موارد عقرب گزیدگی شهراتاا ریازروا بیر

(جدول شماره  (7در این بررای راوانی عقیرب گزییدگی

حسب اال و صل به تفکیک جنسی طی اال های  8811تا 8838
جنس

در مرداا بیشتر از زناا مشاهده گردید ریه احتمیا ت بیه
د یل شغلی و رار بیشتر در خیار از منیزل در میرداا

متغیر
اال

میباشد اایر مهاحعات انجام شده در مناطق دیگیر از جملیه
مهاحعه نظری و همکاراا در همداا و مهاحعه حسیینی نسیب
و همکاراا در جنوب ااتاا ررماا و همچنین ر یع زاده
و همکییاراا نیییز نشییاا داده اای

رییه بیییشتییرین مییورد

عقرب گزیدگی در مرداا اتفا ا تاده اا ره با مهاحعه
حارر همخوانی دارد(1ا84ا )85همچنین جدول شماره 7

صل

مرد
تعداد (دررد)

زا
تعداد (دررد)

رل

8811

)85/8( 814

)87( 883

)88/6 ( 878

8813

)87/8( 841

)88/6( 884

)88/1( 717

8834

)1/7( 844

)84/5( 878

)3/8( 778

8838

)77/3( 714

)71/6( 888

)75/2( 688

8837

)83/2( 744

)81/8( 788

)83( 458

8838

)77 ( 763

)83 ( 774

)74/6( 413

بهار

)84/6( 824

)88/7( 864

)84/3( 284

تابستاا

)57/2( 644

)57/7( 648

)57/4( 8742

ياییز

)87/8( 842

)88/8( 857

)87/6( 733

زمستاا

)4/6( 56

)8/5( 48

)4/8( 32

)844( 8778

)844( 8856

)844( 7822

رل

نشاا میدهد ره بیشترین راوانی عقیرب گزییدگی بیا
 8742مورد ( 57/4دررد) مربوب به صل تابستاا و بعد

نتیایج اییین مهاحعیه نشییاا داد از ریل مییوارد عقییرب

از آا در صل بهار  284مورد ( 84/3دررد)ا صیل يیازیز

گزیدها تعداد  8488نفر ( 53/4دررد) در رواتا و تعداد

 733مورد ( 87/6دررید) و ریم تیرین آا بیا  32میورد

 366نفر ( 44/6دررد) در شهر مورد گزق عقرب قیرار

( 4/8دررد) مربوب به صل زمستاا اا

()p-<4/45

گر ته بودند ( )p-<4/45ره با یا تههای بسییاری از محققیین

( 77/6دررد) در مرداد ماه و رم ترین میزاا گیزق در

خوابا گااشتن رختخواب و احبسیه بیر

ااتفاده از تخ

()p-<4/45

روی زمین ره عقرب در طی روز از آاها به عنواا يناهگیاه

بیشترین میزاا گزق در صل تابسیتاا و در میرداد میاه

ااتفاده مینمایدا میتوانند از عوامل موثر در ا زایش میوارد

عقرب در ایین میاه

عقربگزیدگی در رواتاها باشند همچنین تعداد 8742

گییرم ا ییزایش مییییابیید مهاحعییه نظییری و همکییاراا در

نفر( 57/5دررد) در ناحیه دا هاا  182نفر( 85/7دررید)

همدااا وزیرییاا زاده و همکیاراا در حردگیاا و عیسیی

در ناحیه ياهاا  744نفر ( 84/8دررد) در ناحیه تنیه و 58

زاده ر و همکاراا در جنوب غرب ایراا این موروع را

نفر ( 7/7دررد) از ناحیه ار و گردا مورد گیزق واقیع

تازید میرند(1ا88ا )86در تونس از خیرداد تیا شیهریورا

شییده ( )p-<4/45رییه بییا مهاحعییات نظییری و همکییاراا و

در ترریه در تابستااا در عربستاا اعودی در خردادا در

همچنین رثیری و همکاراا همخوانی دارد(1ا )78

دی ماه با  86مورد ( 4/2دررد) بوده اای
ناشی از این حقیق

اا

ره عاحی
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بیشترین میزاا شیوع عقرب گزیدگی با  581مورد

همخییوانی دارد(1ا )78خوابیییدا بییر روی زمییین و عییدم

بررسي اپيدميولوژیك عقرب گزیدگي

سپاسگزاری
نویسندگاا مراتب اپااگزاری خیود را از معاونی

اییین مهاحعییه نشییاا داد رییه میییزاا بهبییود از گییزق

تحقیقات و ناوری دانشگاه علوم يزشکی همداا به دحیل
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