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 :چکیده
سابقھ وھدف: عقرب گزیدگي یكي از معضالت بھداشتي كشور ایران مي باشد كھ نظامیان بعلت حضور مدام در مناطق بیاباني و اقلیمي خاص
ھمواره در معرض خطرمي باشند. با توجھ بھ جنگ تحمیلي و آزار و اذیت این جانوران و ترس حاصل از آن براي نظامیان الزم است در
زمان صلح مطالعات كاملي در مورد اپیدمیولوژي و درمانھاي عقرب زدگي و ھمچنین ارتباط بین تعداد موارد عقرب زدگي و شبھاي مختلف ماه
 .قمري بعمل آید
در طي اردیبھشت ماه 1381 الي دي ماه 1382، در محل شمال غربي خوزستان، كھ محل ، Case series مواد و روشھا:این مطالعھ بصورت
كھ بھ درمانگاه crassicauda Androctonus استقرار لشكر 30 پیاده ارتش گرگان بوده انجام شده و تمام موارد ناشي از عقرب گ  زیدگي
انجام گرفتھ. یافتھ ھا:139 مورد عقرب گزیدگي ناشي SPSS.v درchi 2 12 این لشكر اعزام شدند را شامل مي شود. آنالیز آماري بااستفاده از
كھ 92 مورد( 6/66% )در سال 1381 و47مورد 4) /33% ( در سال 82، بوده كھAndroctonus crassicauda 97 از عقرب
مورد(8/69% )سرباز بودند. بیشترین موارد عقرب گزیدگي در فصل تابستان بود. ھمگي بصورت عالمتي تحت درمان قرار گرفتند (بدون
تزریق سرم ضد عقرب) و بدون عارضھ مرخص شدند. نتیجھ گیري: خطر اصلي عقرب گزیدگي در منطقھ فوق الذكر عقرب
Androctonus crassicauda است. با توجھ بھ عدم تزریق سرم ضد عقرب، توصیھ بھ بازنگري و انجام مطالعات كاملتر در تجویز سرم
 .ضد عقرب در درمان این نوع عقرب خاص مي شود. ھمچنین ھیچ نوع ارتباطي بین عقرب گزیدگي و شبھاي مختلف ماه قمري دیده نشد
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