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ABSTRACT
Introduction and purpose: Scorpion stings can threaten human health. The 
investigation of the epidemiologic factors affecting scorpion stings plays an 
important role in the prevention of this public health issue. Therefore, this 
study was conducted to investigate the epidemiology of scorpionism in Qaenat 
city, South Khorasan Province, Iran.
Methods: This retrospective cross-sectional study was conducted on all the 
stung people residing in Qaenat city of South Khorasan Province during 2011-
2016. The epidemiology of patients and demographic data were collected in a 
checklist and data were analyzed in SPSS (version 20).
Results: A total of 164 cases stung by scorpion were enrolled in the present 
study, including 75 males (45.7%) and 89 females (54.3%). The most and 
least frequent cases of stung were observed among individuals within the age 
range of 25-34 and 55-64 years, respectively. Hands, head, and face were the 
most prevalent sting sites with the occur-rence rates of 56.7, 37.8, and 5.5%, 
respectively. Scorpion stings occurred mostly during spring and summer with 
the highest rate of 30% in July. Out of total cases, 46.3% were residing in urban 
areas and 53.7% in rural areas.
Conclusion: Considering the fact that the highest occurrence rate of scorpion 
sting was observed in rural areas, educa-tional programs for all health and 
medical personnel as well as physicians of centers, promotion of public 
aware-ness in the city and village, improvement of places and rural roads 
can play an important role in the prevention of scorpionism and mortality. 
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مقاله پژوهشی  

بررسی اپیدمیولوژی عقرب زدگی شهرستان قاینات در سال 1389-95

مقدمه و هدف: عقرب زدگی )Stinging Scorpion( یکی از مشکالتی است که سالمت انسان را تهدید 
می کند. شناخت عوامل اپیدمیولوژی تأثیرگذار بر عقرب زدگی، نقش مهمی در جلوگیری از این مشکل 
بهداشتی دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژی عقرب زدگی در شهرستان قائنات 

استان خراسان جنوبی انجام شد.
روش کار: در مطالعه حاضر که از نوع توصیفی– مقطعی و به صورت گذشته نگر می باشد، تمامی افرادی 
به  و  استان خراسان جنوبی دچار عقرب زدگی شده  قائنات  لغایت 1395 در شهرستان  از سال 1389  که 
مراکز درمانی شهرستان مراجعه کرده بودند، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. جهت انجام این پژوهش، 
مرکز  در  موجود  عقرب زدگی  موارد  ثبت  فرم های  از  بیماران  اپیدمیولوژیک  و  دموگرافیک  اطالعات 

بهداشت استخراج شد و با استفاده از  نرم افزار SPSS  20  تجزیه و تحلیل گردید.  
نفری تحت مطالعه، 75 مورد )45/7 درصد(  از 164 مورد عقرب زدگی در جمعیت 121600  یافته ها: 
مربوط به مردان و 89 مورد )54/3 درصد( مربوط به زنان بود. عالوه براین، بیشترین موارد عقرب زدگی )25 
درصد( در گروه سنی 25 تا 34 سال و کمترین موارد )5/49 درصد( در گروه سنی 55 تا 64 سال رخ داده 
بود. شایان ذکر است که دست  ها با 56/7 درصد و سر و گردن با 1/2 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین 
موارد عقرب زدگی را به خود اختصاص داده بودند. از سوی دیگر، اغلب موارد )91/5 درصد( در شش 
ماه اول سال رخ داده بودند و پیک شیوع آن )29/88 درصد( در تیر ماه بوده است. باید خاطرنشان ساخت 

که 46/3 درصد از موارد عقرب زدگی در مناطق شهری و 53/7 درصد در مناطق روستایی رخ داده بود.
نتیجه گیري: با توجه به اینکه بیشترین درصد عقرب گزیدگي از مناطق روستایي شهرستان گزارش شده 
است، آموزش کلیه کارکنان بهداشتی و درمانی و پزشکان مراکز و ارتقای آگاهی عمومی در شهر و روستا 

مي تواند نقش مهمی در پیشگیری از عقرب زدگی و مرگ ناشی از آن داشته باشد.
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مقدمه

بهداشتی و پزشکی در کشورهاي توسعه نیافته و همچنین در مناطق عقـرب زدگـی )Stinging Scorpion( یکی از مهـم تـرین مسائل 
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انسان  در  عقرب  زهر   .]1[ است  دنیا  نیمه گرمسیري  گرمـسیري و 
مشکالت  موضعي،  پوستي  واکنش  همچون  خطرناکي  عوارض 
عصبي، قلبي- عروقي و تنفسي و حتی مرگ را به همراه دارد که 
این موضوع سبب شده است عقرب زدگی به عنوان یک عامل مهم 
تهدیدکننده سالمت انسان در مناطق مختلف دنیا محسوب گردد ]2[. 
براساس آمار منتشرشده در بین جانوران زهرآلود، بیش ترین موارد 
نیش زدن و تلفات انسانی مربوط به عقرب ها می باشد؛ به طوری که 
مرگ ناشی از نیش زدن این جانور در دنیا 10 برابر مارگزیدگی گزارش 
شده است ]1،3،4[. عارضه عقرب زدگی طیف گسترده ای از عالئم 
را در افراد در پی دارد که شدت این عالئم به عوامل اپیدمیولوژیکی 
فراوانی مانند شیوه زندگي، وضعیت اقتصادي- اجتماعي و مسکن، 
فرد  فرد، وضعیت سالمتي  سن  بهداشتي،  ارائه خدمات  چگونگي 
گزیده شده، منطقه جغرافیایي، نوع جنس و گونه عقرب در منطقه، 
در  تزریق شده  زهر  میزان  گزش،  دفعات  نیش زدن،  زمان  و  فصل 
محل زیست عقرب، شرایط فیزیولوژیک جانور و غیره ارتباط دارد 
]5،6[. حدود 1/2 میلیارد نفر از مردم دنیا در مناطق پرخطر به لحاظ 
عقرب گزیدگي زندگي مي کنند. در حـال حاضـر عقـرب زدگـی 
در برخی از نقاط دنیا شامل: بخش هاي جنوبی آفریقا، خاورمیانـه، 
ایاالت جنوبي آمریکا، شبه  قاره هند و غیره از مشکالت مهم سالمت 
مکزیک  در  منتشرشده  آمار  براساس   .]1،3،7،8[ می رود  شمار  به 
300000 مورد، در تونس 40000 مورد ، در برزیل 7000 مورد، در 
آمریکا 13000 مورد و در ایران 100000 مورد گزیدگی گزارش 
شده است ]15-9، 5[. مناطق مختلف ایران به دلیل برخورداربودن 
از شرایط آب و هوایی و اکولوژی مناسب برای زیست عقرب ها از 
غنای گونه ای باالی عقرب برخوردار می باشند ]17[. این امر سبب 
بدهد؛  رخ  در کشور  عقرب زدگی  از  باالیی  موارد  که  است  شده 
عقرب زدگی جهت  دچار  فرد  بر 50000  بالغ  سالیانه  که  به طوری 
براساس   .]18[ می نمایند  مراجعه  کشور  درمانی  مراکز  به  درمان 
رخ  کشور  مناطق  کلیه  در  عقرب زدگی  منتشرشده،  گزارشات 
می دهد؛ اما آمارها حکایت از آن دارند که نزدیک به 75 درصد از 

موارد در سه استان خوزستان، هرمزگان و کرمان اتفاق افتاده است. 
البته موارد دیگري از عقرب گزیدگي از سایر استان ها نظیر فارس، 
ایالم، بوشهر، کرمان، اصفهان، خراسان، گیالن، مازندران، گلستان 
و غیره نیز گزارش شده است ]19[. عقرب ها از شاخه بندپایان، رده 
و  سخت  آن ها  بدن  پوشش  و  بوده  آراکنیدا  راسته  و  عنکبوتیان 
خشن مي باشد. طول بدن عقرب ها از 3 تا 18 سانتي متر متغیر بوده 
انتهاي دم قرار گرفته است. عقرب از سم  و دستگاه سمي آن در 
می کند.  استفاده  خود  از  دفاع  و  حشرات  صید  جهت  بیشتر  خود 
عقرب ها شب زي بوده و در بیابان ها زندگي مي کنند. همچنین در 
زیر تخته سنگ ها، کوهستان ها و جنگل ها نیز یافت مي شوند. وفور 
زیاد عقرب در طبیعت و ورود آن به اماکن انساني باعث شده است 
که در بین جانوران سمي بیشترین موارد نیش زدن و تلفات انساني را 
به خود اختصاص دهد ]20[. بیش از 150 نوع عقرب در دنیا وجود 
دارد که 50 نوع از آن ها براي انسان خطرناك مي باشد ]21[. در ایران 
دو خانواده مهم بوتیده و اسکورپیونیده در عقرب گزیدگي ها نقش 
دارند )عقرب های موجود در ایران را می توان مشتمل بر سه خانواده 
دربرگیرنده  که  دانست  همی اسکورپیده  و  اسکورپیونیده  بوتیده، 
59 گونه و 19 جنس می باشند(. طي مطالعات صورت گرفته، 50 
از  گونه  هفت  تنها  که  شده اند  شناسایي  خانواده  دو  این  از  گونه 
آن ها اهمیت پزشکي دارند ]2[. ایران به دلیل قرارگرفتن در منطقه 
معتدل کره زمین و برخورداربودن از شرایط آب و هوایي مناسب 
برخوردار  باالیي  عقرب  گونه اي  تنوع  از  عقرب ها  زیست  جهت 
مي باشد؛ از این رو شناخت عوامل اپیدمیولوژیکی عقرب زدگی در 
یک منطقه، کمک زیادی به کاهش موارد عقرب زدگی و مرگ 
ناشی از آن خواهد نمود. به نظر مي رسد با آگاهي داشتن از وضعیت 
غیره  و  خطر  معرض  در  سني  گروه هاي  شیوع،  اپیدمیولوژیکي 
مي توان راه کارهاي مناسبي را براي پیشگیري از این معضل بهداشتي 

در اختیار برنامه ریزان سیستم هاي بهداشتي قرار داد.
شهرستان قائنات در شمال استان خراسان جنوبي از جمله مناطقی 
آن  مختلف  نقاط  در  عقرب زدگی  از  مواردی  ساله  همه  که  است 
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زمینه  این  در  مطالعه ای  تاکنون  اینکه  به  توجه  با  می شود.  مشاهده 
در این شهرستان انجام نشده است، پژوهش حاضر به منظور بررسی 
 1395 سال  در  قائنات  شهرستان  در  عقرب زدگی  اپیدمیولوژیکی 

انجام شد.

روشکار

نوع مطالعات توصیفی- مقطعی گذشته نگر  از  پژوهش حاضر 
می باشد که جامعه آماري آن را تمامی افرادی که از تاریخ 1389/1/1 
قائنات دچار عقرب زدگی شده   لغایت 1395/12/29 در شهرستان 
بودند  کرده  مراجعه  )بیمارستان ها(  درمانی  و  بهداشتي  مراکز  به  و 
مورد  بود،  شده  ثبت  کامل  به طور  آن ها  پرونده هاي  داده هاي  و 
و  دموگرافیک  اطالعات  که  بدین صورت  گرفتند.  قرار  مطالعه 
اپیدمیولوژیکی مورد نیاز مربوط به 164 بیمار از جمعیت 121600 
نفری تحت مطالعه که طی سال هاي ذکرشده توسط عقرب گزیده 
 شده بودند، از پرونده آن ها استخراج گردیدند و در چک لیستي که 

بدین منظور آماده شده بود و متغیرهایي همچون سن، جنس، سال 
شامل  را  )شهر/روستا(  زندگي  مکان  و  گزیده شده  عضو  وقوع، 
می شد، ثبت گردیدند و پس از کدگذاري با استفاده از روش هاي 
و  تجزیه    SPSS 20  در  نرم افزار اسکوئر  کاي  و  توصیفي  آماري 

تحلیل شدند.

یافتهها
 
فرد دچار عقرب گزیدگی  تا 1395، 164  طی سال های 1389 
در شهرستان قائنات جهت مراقبت و درمان به مراکز درمانی مراجعه 
و  )45/7 درصد(  مرد  نفر  توزیع جنسیتي، 75  نظر  از  که  نموده اند 
که  ساخت  خاطرنشان  باید  بوده اند.  زن  درصد(   54/3( نفر   89
عقرب زدگی در تمامی گروه های سنی مشاهده گردید؛ اما بیشترین 
به  متعلق  به ترتیب  سني  گروه هاي  بین  گزش  درصد  کمترین  و 
گروه هاي سني 25 تا 34 سال )25 درصد( و 55 تا 64 سال )5/49 
نواحي  در  گزش   میان  از  دیگر  سوی  از   .)1 )نمودار  بود  درصد( 

نمودار 1: درصد عقرب گزيدگي در افراد با سنين مختلف در شهرستان قائنات طي سال هاي 1389-95

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
36

77
2.

13
97

.4
.4

.7
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

c.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236772.1397.4.4.7.8
http://jhc.mazums.ac.ir/article-1-361-fa.html


مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، زمستان  1397، دوره 4، شماره 4، 63-72

حسین برنا و همکاران  /67

مختلف بدن، باالترین درصد گزش در دست ها )56/71 درصد( و 
کمترین آن در قسمت سر و گردن )1/22 درصد( مشاهده گردید 
سال  ماه های  براساس  عقرب گزیدگی  نمودار  بررسی   .)2 )نمودار 
نشان داد که بیشترین موارد در شش ماه اول سال رخ داده اند و پیک 
 .)3 )نمودار  است  بوده  درصد  معادل 29/80  ماه  تیر  در  آن  شیوع 
افراد  از  نتایج مشخص شد که 46/3 درصد  مبنای  بر  عالوه براین، 
مناطق  در  درصد  و 53/7  مناطق شهری  در  عقرب گزیدگی  دچار 

روستایی سکونت دارند )نمودار 4(. 

از سوی دیگر، بررسی زمان مراجعه افراد دچار عقرب گزیدگی 
به مراکز درمانی نشان می دهد که 9/15 درصد از افراد طي ساعات 
اولیه گزش، 54/88 درصد طی 12-6 ساعت پس از گزش و 22/56 
مراکز  به  درمان  جهت  گزش  از  پس  ساعت   12-18 بین  درصد 

درمانی مراجعه نموده اند )نمودار 5( .
زیر  شرح  به  مختلف  سال هاي  در  عقرب گزیدگي  موارد  بررسي   
 13/42( نفر   22  ،1389 سال  در  درصد(   10/97( نفر   18 می باشد: 
درصد( در سال 1390، 19 نفر )11/59 درصد( در سال 1391، 50 

نمودار 3: درصد عقرب گزيدگي در ماه هاي مختلف در شهرستان قائنات طي سال هاي 1389-95

نمودار 2: درصد عقرب گزيدگي در نواحي مختلف بدن در شهرستان قائنات طي سال هاي 1389-95
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نفر )30/49 درصد( در سال 1392، 21 نفر )12/81 درصد( در سال 
 10/36( نفر   17 و   1394 سال  در  درصد(   10/36( نفر   17  ،1393
درصد( در سال 1395. بر مبنای نتایج، سال 1392 با 50 نفر )30/49 
درصد( دارای بیشترین مورد عقرب گزیدگي بوده و سال های 1394 
و 1395 با 10/36 درصد کمترین موارد را داشته اند. شایان ذکر است 
که از کل موارد مراجعه کننده به مراکز درمانی، تنها 3/7 درصد سرم 

ضد عقرب دریافت نموده بودند و سایر موارد )96/3 درصد( بدون 
تزریق سرم بهبود پیدا کرده بودند. 

نتیجهگیری بحثو
 
عقرب زدگی  دچار  فرد   164  ،1395 تا   1389 سال هاي  طی 

 نمودار 4: درصد عقرب گزيدگي به تفكيك ماه هاي مختلف در شهر و روستا در شهرستان قائنات طي
سال هاي 1389-95

 نمودار 5: درصد عقرب گزيدگي براساس زمان مراجعه بيماران به مراكز درماني شهرستان قائنات طي
سال هاي 1389-95
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درمانی  مراکز  به  درمان  و  مراقبت  جهت  قائنات  شهرستان  در 
تعداد، 75 مورد )45/7 درصد( مرد  این  از  نموده اند که  مراجعه 
مقدم  یوسف  مطالعه  در  بوده اند.  زن  درصد(   54/3( مورد   89 و 
و همکاران که در سال 1394 در شهرستان درمیان انجام شد نیز 
درصد موارد عقرب زدگی در زنان )56/1 درصد( بیشتر از مردان 
)43/9 درصد( بود ]1[. همچنین براساس مطالعه سلمان دانشی و 
میزان عقرب زدگی در  همکاران در سال 1393 در شهر کرمان، 
 .]22[ است  بوده  درصد(   45( مردان  از  بیشتر  درصد(   55( زنان 
از مطالعات صورت گرفته  تعدادی  یافته های  با  پژوهش  این  نتایج 
توسط پژوهشگران دیگر در سایر نقاط جهان همخوانی دارد ]23[. 
این تشابه نتایج می تواند ناشی از همسان بودن شرایط اپیدمیولوژی 
دلیل  به  زنان  اینکه  به  توجه  با   .]22[ باشد  فوق  مناطق  در  حاکم 
منزل  مختلف  بخش های  نظافت  مانند  خانه داری  امورات  انجام 
به ویژه زیر فرش ها، زیر وسایل و سایر محل هایی که ممکن است 
جابه جاکردن  و  مرتب کردن  همچنین  و  باشد  عقرب ها  پناهگاه 
نسبت  غیره  و  انباری  مانند  منزل  مختلف  بخش های  در  وسایل 
می گیرند،  قرار  عقرب ها  با  تماس  معرض  در  بیشتر  مردان  به 

عقرب زدگی در این گروه بیشتر می باشد ]1[.
در مطالعه حاضر موارد عقرب زدگی در تمامی گروه های سنی 
تا 34 سال )25  موارد در گروه سنی 25  بیشترین  اما  مشاهده شد؛ 
درصد( و کمترین موارد )5/49 درصد( در گروه سنی 5 تا 9 سال 
رخ داده بود. 15/85 درصد از موارد نیز در گروه سنی زیر 15 سال 
و  محمدي  مطالعه  در  راستا،  این  در   .)1 )نمودار  بود  افتاده  اتفاق 
همکاران در شهرستان هفت گل در غرب استان خوزستان نشان داده 
شد که بیشترین تعداد بیماران )31/5 درصد( مربوط به گروه سني 
29-20 سال و کمترین آن )3/6 درصد( مربوط به گروه 69-60 سال 
بوده است ]24[. مغایر با نتایج این پژوهش، در مطالعه  یوسف مقدم و 
همکاران که در شهرستان درمیان در سال 1394 انجام شد، بیشترین 
میزان بروز عقرب زدگی در گروه سنی 44-35 مشاهده گردید ]1[. 
وجود   ،)25-31( گروه  این  در  عقرب زدگي  میزان  باالبودن  دلیل 

افراد )که  این  نیز شرایط شغلی  فعال و ریسک پذیر جامعه و  افراد 
بیشتر در معرض مواجهه با عقرب ها قرار دارند( می باشد.

 در بین اندام های افراد مصدوم، دست ها با 56/7 درصد در رتبه 
اول قرار داشتند و پاها با 37/8 درصد، تنه با 4/3 درصد و سر و گردن 
با 1/2 درصد در رتبه های بعدی جای داشتند. در مطالعه طالبیان و 
همکاران، 64/3 درصد از بیماران مورد مطالعه در ناحیه اندام تحتاني، 
27/8 درصد در ناحیه اندام فوقاني، 7/4 درصد در ناحیه تنه و 0/5 

درصد در ناحیه سر و گردن مورد گزش قرار گرفته بودند ]25[.
در مطالعه یوسف مقدم و همکاران در سال 1394 در شهرستان 
درمیان و در پژوهش حسیني نسب و همکاران در استان کرمان در 
سال 1388، بیشترین موارد عقرب زدگی در ناحیه دست و پا گزارش 
شده است ]1،26[. نتایج تعدادی دیگر از مطالعات صورت گرفته نیز 
مؤید این یافته می باشند ]27،28[. دست ها و پاها به عنوان اندام های 
حرکتی نسبت به سایر اندام های بدن در انجام امورات روزانه انسان 
بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند؛ در نتیجه بیشتر در معرض نیش زدن 
از کفش هاي  استفاده  عدم  زمینه،  این  در  می شوند.  واقع  عقرب ها 
در  مي تواند  کشاورزي  زمین هاي  در  یا  و  منزل  محیط  در  مناسب 

عقرب گزیدگي نقش داشته باشد.
بررسی نمودار عقرب زدگی براساس ماه های سال نشان می دهد 
که بیشترین موارد در شش ماهه اول سال رخ داده اند و پیک شیوع 
 ،3 نمودار  براساس  است.  بوده  درصد   26 معادل  ماه  تیر  در  آن 
همزمان با گرم شدن هوا در فروردین ماه و آغاز فعالیت عقرب ها، 
عقرب زدگی رخ می دهد و طی ماه های بعد به تناسب مساعد ترشدن 
به طوری  می یابد؛  افزایش  نیز  عقرب زدگی  بروز  محیطی،  شرایط 
با  ادامه  در  می باشد.  عقرب زدگی  بروز  میزان  پیک  ماه  تیر  که 
کاهش  شاهد  بعد  ماه های  طول  در  جوی  وضعیت  نامطلوب شدن 
موارد  ماه حداقل  تا جایی که در دی  موارد عقرب زدگی هستیم؛ 
بیشترین  طالبیان،  مطالعه  در  است.  گردیده  گزارش  عقرب زدگی 
موارد عقرب  زدگي در ماه هاي تیر و خرداد ثبت شده است ]25[. در 
دیگر مطالعات صورت گرفته توسط سایر پژوهشگران نیز مشخص 
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شده است که بیشترین موارد عقرب  زدگي در فصول بهار و تابستان 
که مصادف با فعالیت بیشتر عقرب ها و استراحت افراد در محیط هاي 
باز مي باشد، رخ داده است و کمترین آن به فصل زمستان اختصاص 

دارد ]1،22،30،31[. 
موارد  از  درصد   46/3 که  گردید  مشخص  حاضر  مطالعه  در 
مناطق روستایی  مناطق شهری و 53/7 درصد در  عقرب  زدگي در 
 1394 سال  در  که  پژوهشی  نتایج  با  یافته  این  است.  افتاده  اتفاق 
و  انجام شد  درمیان  در شهرستان  و همکاران  مقدم  یوسف  توسط 
در آن  میزان عقرب زدگی در مناطق روستایی بیشتر گزارش گردید، 

همخوانی دارد ]1[.
در مطالعه طالبیان و همکاران نیز بیشترین فراواني عقرب زدگی 
نتایج  با  که  است  بوده  روستایي  مناطق  به  مربوط  درصد(   58/3(

به دست آمده از مطالعه حاضر همخواني دارد ]25[.
عوامل اثرگذار بر عقرب زدگی مانند قدیمی بودن منازل، عدم 
اماکن  محوطه  در  مطلوب  پناهگاه های  وجود  اماکن،  بهسازی 
در  استراحت کردن  و  خوابیدن  معابر،  نامطلوب بودن  مسکونی، 
بر روي زمین و  به ویژه خوابیدن  اماکن  از  باز و خارج  محیط های 
عدم استفاده از تختخواب، عدم پوشش مناسب پاها و با پای برهنه 
راه رفتن به ویژه در شب، عدم آگاهي از خطرات عقرب گزیدگي 
و عالئم آن و غیره در مناطق روستایی بیشتر مشهود می باشد؛ این 
موارد می توانند از دالیل باالبودن عقرب زدگی در این مناطق باشند.

بین  یعني  شب  طي  گزش ها  بیشتر  که  می دهند  نشان  نتایج 
ساعات 6 عصر تا 6 صبح اتفاق افتاده اند. بررسی زمان مراجعه افراد 
عقرب زده به مراکز درمانی نیز حاکی از آن است که 9/15 درصد از 
افراد طي ساعت اولیه گزش، 54/88 درصد طی 12-6  ساعت پس از 
گزش و 22/56 درصد از افراد بین 18-12 ساعت پس از گزیده شدن 
به مراکز درمانی مراجعه نموده اند که این نتایج با یافته های مطالعه 

حسیني نسب در جنوب استان کرمان همخواني دارد ]26[.
عقرب ها معموالً در روزها در اماکن امن مانند شکاف دیوارها، 
زیر سنگ ها، میان نخاله هاي ساختماني و حتي داخل کفش، پوتین 

و دم پایي جلو بسته به صورت بي حرکت مي مانند و شب ها از مکان 
افزایش  باعث  عمل  این  که  مي روند  بیرون  شکار  براي  خود  امن 
عقرب زدگي در مردم طي شب مي شود. شایان ذکر است از آنجایی 
معموالً  وجودداشتن(  صورت  )در  روستاها  در  درماني  مراکز  که 

روزها باز مي باشند، بیشترین مراجعه بیماران در این نوبت می باشد.
نشان  درمانی  مراکز  به  عقرب زده  افراد  مراجعه  زمان  بررسی 
می دهد که 45 درصد از افراد طی 1/5 ساعت اولیه گزش، 45 درصد 
بین 1/5 تا 3 ساعت پس از گزش و 10 درصد پس از گذشت بیش از 
سه ساعت از گزیده شدن به مراکز درمانی مراجعه نموده اند. در سایر 
مطالعات انجام شده نیز تأخیر زمانی مراجعه به مراکز درمانی گزارش 

شده است ]22[.
بررسي موارد عقرب گزیدگي در سال هاي مختلف نشان مي دهد 
و  موارد  بیشترین  دارای  )30/49 درصد(  نفر  با 50  سال 1392  که 
سال های 1394 و 1395 با 10/36 درصد دارای کمترین موارد بوده اند 
که این امر می تواند دالیل مختلفي از جمله نوسازي و بهسازي محیط 
در منطقه، حضور کارشناس بهداشتي در مناطق مزبور )مشاهدات 
نگارنده( و  افزایش سطح آگاهي هاي بهداشتي مردم به ویژه نسبت به 

عقرب گزیدگي داشته باشد.
بر مبنای نتایج از کل موارد مراجعه کننده به مراکز درمانی، تنها 
3/7 درصد سرم ضد عقرب دریافت کرده بودند و سایر موارد 96/3 
درصد   96/3 بهبودی  بودند.  یافته  بهبود  سرم  تزریق  بدون  درصد 
کم خطربودن  از  نشان  عقرب  ضد  سرم  تزریق  بدون  بیماران  از 
عقرب های شهرستان قائنات دارد. باید خاطرنشان ساخت که کلیه 
درصد(   100( درمانی  مراکز  به  مراجعه کننده  عقرب زده  موارد 
بهبودی حاصل نموده بودند و خوشبختانه هیچ گونه مرگ ناشی از 
قائنات گزارش  در شهرستان  تا 1395  از سال 1389  عقرب زدگی 

نشده است. 
با توجه به اینکه درصد باالیی از موارد عقرب زدگی در مناطق 
پیشگیری  راه های  آموزش  است،  افتاده  اتفاق  شهرستان  روستایی 
منازل  بهینه سازی  و  بهسازی  روستایی،  جامعه  به  عقرب زدگی  از 
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مسکونی و معابر روستایی، مجهزنمودن مراکز درمانی روستایی به 
سرم ضد عقرب، آموزش کارکنان و غیره می تواند سهم بسیاری در 

کاهش عقرب زدگی و مرگ ناشی از آن داشته باشد. 

قدردانی

حشره شناسي  این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد 

پزشکي مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مازندران 
با کد طرح و اخالق IR.MAZUMS.REC.1397.1127 مي باشد 
. بدین وسیله پژوهشگران مراتب سپاس و تشکر خود را از معاونت 
مازندران به دلیل  دانشگاه علوم پزشکي  تحقیقات و فناوري 
حمایت هاي مالي و نیز از همکاري مسئوالن و کارکنان محترم مرکز 
بهداشت شهرستان قائنات به دلیل دراختیارگذاشتن اطالعات مربوط 

به عقرب گزیدگي ابراز می دارند. 
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