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  مقدمه
ارتباط نزديك بين انسان و سگ هاي اهلي شـده  

از زمـاني كـه   ؛ سال پيش بر مي گـردد  12000به 
انسان سگ وحشي را براي شكار كـردن، نگهبـاني   

با ايـن وجـود سـگ    . دادن و همدم بودن اهلي كرد
هاي وحشي خود شامل  اهلي شده بسياري از غريزه

مي شـود را   رفتارهايي كه منجر به حمله به انسان
گـاز  حفظ كرد و ايـن باعـث مـي شـود كـه خطـر       

 سگ هميشـه وجـود داشـته باشـد     توسط گرفتگي
ها توسط سگ  گاز گرفتگيهر چند بيشتر . )2و 1(

از نظر شدت جراحت در طبقه بندي سطحي قـرار  
توانند آسيب هاي جدي جسـمي   مي گيرند، اما مي

  .و رواني ايجاد نمايند
له هزينـه هـاي   سگ هـر سـا  توسط گاز گرفتگي 

زيادي را در تمام دنيا بر سيسـتم هـاي بهداشـتي    
هـر  بر آورد ها نشـان مـي دهنـد    . تحميل مي كند

ميليون نفر در آمريكـا دچـار گـاز     5/4ساله حدود 

هر چند بيشتر اين . سگ مي شوندتوسط گرفتگي 
موارد نياز به درمان ندارند ولي ساالنه هـزاران نفـر   

هـا مـورد    بيمارسـتان به دليل گاز گرفتگي سگ در 
بـرآورد مـي شـود كـه      .)3( درمان قرار مي گيرنـد 

در آمريكا در مراحـل زنـدگي    مردمنيمي از  تقريباً
ـ  ه وسـيله سـگ گـاز گرفتـ    ه شان حداقل يك بار ب

بر اسـاس آمـار مركـز مـديريت      .)5و  4( شوند مي
 گـاز گرفتگـي  بروز كلـي   1383ها در سال  بيماري

زار نفـر بـود كـه    در صد ه 2/173حيوان در كشور 
درصد موارد توسط سگ ها مجروح شده بودند  85

هاي با بـروز متوسـط    استان گيالن جزء استان). 6(
شود كه سـاالنه   گاز گرفتگي حيوان طبقه بندي مي

و  6(ش دارد اردر صد هزار نفر گـز  300-100بين 
7.(  

از سوي ديگر گاز گرفتگي حيوان تهديدي بـراي  
هـاي متعاقـب    ي عفونتحيات انسان است زيرا برخ

حيوانات نظيـر هـاري بسـيار كشـنده      گاز گرفتگي
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  فعاليت هاي منجر به بروز گاز گرفتگي توسط  سگ  در استان گيالن

  چكيده
از  ،هاي مشـترك بـين انسـان و حيـوان     تروماهاي جسمي، رواني، عفوني شدن زخم و خطر انتقال بيماريايجاد گ با ستوسط  گاز گرفتگي :هدف و زمينه

  .هاي منجر گاز گرفتگي توسط  سگ در استان گيالن است هدف از انجام اين پژوهش شناخت فعاليت. مشكل بهداشت عمومي به شمار مي آيد ،جمله هاري
 1934 ،استان گـيالن  درهاري  واكسيناسيون ضد مراكزاز بين مراجعه كنندگان به  1391تا خرداد ماه  1390طي تير ماه  در يك مطالعه مقطعي: كار روش

نامه محقق ساخته استفاده شد كه به صورت مصـاحبه حضـوري    جهت جمع آوري داده ها از پرسش. سگ وارد مطالعه شدندتوسط  گاز گرفتگي نفر از موارد
  .ي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آزمون آماري كاي دو استفاده شدبرا. گرديدمي تكميل 
درصد در حين ورود به محل نگهبـاني سـگ    7/30گاز گرفته شده بودند، بيشتر موارد يعني  داراي صاحبدر بين مواردي كه به وسيله سگ هاي  :ها يافته

درصد بدون انجام كار خاصي دچـار   7/70هاي ولگرد گاز گرفته شده بودند، بيشتر موارد يعني  سگ در بين افرادي كه به وسيله. دچار گاز گرفتگي شده بودند
هاي مختلف سني، وضعيت سگ، صاحب سگ، محل و مكان وقوع حادثه از نظر آماري  تفاوت فعاليت منجر به گاز گرفتگي در گروه. شده بودند گاز گرفتگي

  .)p=129/0(هاي مختلف ساعت وقوع حادثه مشاهده نشد  و گروه )p=093/0(ي دار بين مردان و زنان ولي تفاوت معن. )p=0001/0(معني دار بود 
همچنين چگونگي رفتار با سـگ و  . الزم است ترتيبي اتخاد گردد تا صاحبان سگ ها از مسئوليت خود در قبال رفتار سگ هايشان آگاه شوند :گيرينتيجه

برنامه هاي آموزشي در خصوص پيشگيري از بروز گاز گرفتگي توسـط سـگ متناسـب بـا     . افراد آموزش داده شود شناخت رفتار هاي تهديد آميز سگ ها به
  .هاي مختلف سني تهيه و اجرا گردد گروه

  
 آسيبسگ،توسطگاز گرفتگي فعاليت، :ها دواژهيكل

  29/2/92  : تاريخ پذيرش  5/11/91 :تاريخ دريافت
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هاري ناشي از گاز گرفتگي سگ بيش از . )8(است 
ميليارد نفر در آسيا و آفريقا را تهديد مـي كنـد    3
ندميك وجود دارد و اهاري در ايران به صورت  .)9(

  ). 10( در بين حيوانات اهلي شايع است
از گرفتگـي سـگ   با توجه به اهميـت موضـوع گـ   

. الزم بـه نظـر مـي رسـد     آنبروز  چگونگيبررسي 
متاسفانه در هيچ يك از مطالعـات انجـام شـده در    

سگ مورد بررسي  گاز گرفتگي كشور چگونگي بروز
اطالعات دموگرافيكي فرد  صرفاًقرار نگرفته است و 

نوع حيوان مهاجم و پيشگيري بعـد از   ،گزيده شده
ايـن   هـدف از . داده اندرا مورد بررسي قرار  مواجهه

 گـاز گرفتگـي  هاي منجـر بـه    مقاله بررسي فعاليت
بهتـر  تـا بـا شـناخت     سگ در استان گـيالن اسـت  

انجـام  آن پيشگيري از بـروز   جهتاقدامات مناسب 
  . گيرد
  

   كارروش 
 بـود  مقطعي توصيفي تحليلـي اين مطالعه از نوع 

 31تـا   1390در فاصله زماني اول تير ماه سال كه 
 .انجام شـد در استان گيالن  1391 سال اهخرداد م

ــتان داراي     ــن اس ــه اي ــام مطالع ــان انج  16در زم
هــا مركــز  كــه در همــه شهرســتان شهرســتان بــود

 16از بـين  . هاري وجـود داشـت   واكسيناسيون ضد
شهرستان با توجه به عالقـه نيـروي    13شهرستان 

شــاغل در مركــز واكسيناســيون ضــد هــاري بــراي 
بـراي نمونـه   . لعـه شـدند  شركت در طرح وارد مطا

گيري تمام افرادي كه در روزهاي مختلف در طول 
سـگ مـي   توسط انجام پژوهش دچار گاز گرفتگي 

شدند و براي دريافت واكسن ضد هـاري بـه مركـز    
ــد   ،واكسيناســيون ضــد هــاري مراجعــه مــي كردن

انتخاب مي شدند و بعد از توضـيح دربـاره اهـداف    
مي شـدند و  پژوهش در صورت تمايل وارد مطالعه 

  ها تكميل  نامه براي آن با انجام مصاحبه پرسش
معيـار ورود افـراد گزيـده شـدن در      .مي گرديـد 

محدوده جغرافيايي استان گيالن بود و افرادي كـه  
و شـده بودنـد    ها دچار گاز گرفتگي در ساير استان

براي دريافت واكسن به مراكـز واكسيناسـيون ضـد    
وارد كردنـد،  هاري در استان گـيالن مراجعـه مـي    

مـورد   2936در طي انجام مطالعـه  . مطالعه نشدند
توسط سگ جهت دريافت واكسن ضد  گاز گرفتگي

شهرستان مورد مطالعه مراجعه كـرده   13هاري به 
   .نفر وارد مطالعه شدند 1934از اين تعداد بودند؛ 

براي جمـع آوري داده هـا بـا توجـه بـه اهـداف       
 ،منابع علمـي  نامه اي با استفاده از پژوهش پرسش

نظـر   و ي مختلـف تحقيقات انجام شده در كشورها
ي كــه همچنــين مصــاحبه بــا افــراد متخصصــين و

 .طراحـي شـد   بودنـد،  شـده ه سگ گاز گرفت توسط
افـراد بـه   ايـن  نفـر از   30نامه سپس براي  پرسش

روش مصــاحبه حضــوري تكميــل شــد و اشــكاالت 
گــاز ي كــه در زمينــه موجــود بــا نظــر كارشناســان

بررسي و بر طـرف   يوان كار كرده بودند،ح گرفتگي
شامل سواالتي دربـاره ويژگـي   نامه  پرسش. گرديد

 ه شــده،فــرد گــاز گرفتــهــاي جمعيــت شــناختي 
حادثه  وقوع مهاجم و چگونگيسگ سواالتي درباره 

  .بود
پرسش نامه ها به روش مصاحبه حضوري توسط 

براي انجام مصاحبه . افراد آموزش ديده تكميل شد
كـز  انامـه از افـراد شـاغل در مر    پرسش و پر كردن

هاي مختلف  هاري در شهرستان واكسيناسيون ضد
نفـر از   13براي اين كار  .استان گيالن استفاده شد

در يــك كــالس تــوجيهي شهرســتان مختلــف  13
 ، رانامـه  محقق دستورالعمل تكميل پرسـش توسط 

ه شـده  گاز گرفتـ در صورتي كه فرد  .ندآموزش ديد
سن داشت، مصاحبه با همراه فرد سال  10كمتر از 

نامه ها بعـد از بـازبيني كـد     پرسش. انجام مي شد
نامـه هـا وارد    گزاري و داده هاي حاصل از پرسش
شــد و  spss16فايــل طراحــي شــده در نــرم افــزار 

آمـاري  آزمـون  و آمار توصيفي با استفاده از سپس 
  .كاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

  
  هايافته
نفـر يعنـي    1436رد گاز گرفتگي سگ موا از كل

گروه سني كـه   .ندادتشكيل مي د را مردان% 6/75
بيشترين فراواني را در ميـان مـردان داشـت گـروه     

نفـر و فراوانـي    324سـال بـا تعـداد     26-35سني 
 46-55 گـروه سـني  بـود و در گـروه زنـان    % 2/22

در بـين  . بود% 6/20نفر و فراواني  97با تعداد سال 
گروه شـغلي كـارگر بـا     غلي در مردانگروه هاي ش

بيشترين فراوانـي را  % 25نفر و فراواني  366تعداد 
خانـه دار  % 1/71زنـان يعنـي   نفر از  335 داشت و
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افراد بـا تحصـيالت ابتـدايي و راهنمـايي در     . بودند
و در زنان % 9/48نفر و فراواني  716با تعداد  مردان

فراوانـي  بيشترين  %41نفر و فراواني  193با تعداد 
و % 1/62 نفر يعني 908 در گروه مردان .را داشتند

سـاكن روسـتا    %66 نفـر يعنـي   311 در گروه زنان
  ).1جدول ( بودند

ــاجم  ــگ مه ــورد  1785در  س داراي  )%3/92(م
نـر   )%73(مورد  1411در  جنس سگ .بودب صاح
هـاي صـاحب دار در اكثـر مـوارد      از بين سـگ . بود

در  .ح بـود مجـرو فـرد  صاحب سگ خـود   )4/26%(
 )%13(مورد  252سگ  بين كل موارد گاز گرفتگي

قبـل از حملـه   كه سگ مهاجم  اظهار داشتندموارد 
ن هايي در بين گاز گرفتبود و در حال غذا خوردن 

 48بـود   وسيله سگ هاي مـاده ايجـاد شـده   ه كه ب
سگ مهاجم موارد اظهار داشتند كه  )%3/20(مورد 

  .بودله هاي خود در حال مراقبت از توقبل از حمله 

بيشتر مواردي كه بـه وسـيله سـگ هـاي داراي     
مـورد   548ه شـده بودنـد، يعنـي    گاز گرفتصاحب 

در حين ورود به محل نگهباني سگ و در %) 7/30(
مواردي كه سگ مهاجم ولگـرد بـود بيشـتر مـوارد     

بــدون انجــام فعاليــت %) 7/70(مــورد  106يعنــي 
مردان  بيشتر. شده بودند گاز گرفتگيخاصي دچار 

 159و بيشتر زنان يعني %) 6/26(مورد  389يعني 
در حين ورود به محل نگهباني سـگ  %) 7/33(نفر 

شـده بودنـد و تفـاوت فعاليـت      گاز گرفتگـي دچار 
در دو گـروه جنسـي از نظـر     گاز گرفتگيمنجر به 

در گروه سـني  . )p= 093/0(آماري معني دار نبود 
%) 5/37(مـورد   21سال بيشتر افراد يعنـي   5تا  0

در حين بـازي بـا سـگ يـا نـوازش آن و در سـاير       
هاي سني بيشتر افراد در حين ورود به محـل   گروه

شـده بودنـد كـه     گاز گرفتگـي نگهباني سگ دچار 
در  گــاز گرفتگــيتفــاوت نــوع فعاليــت منجــر بــه 

 )نفر 1934تعداد (توزيع فراواني مشخصات جمعيت شناختي نمونه مورد بررسي -1جدول
  كل  زن مردان  متغير

  درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد
 9/2  56 2/3 15 8/2 41 5-0 سن

6-15 207 2/14 67 2/14 27  2/14 
16-25 290 8/19 59 5/12 349  0/18 
26-35 324 2/22 77 4/16 401 7/20 
36-45 223 2/15 76 1/16 299 5/15 
46-55 192 1/13 97 6/20 289 9/14 

56≥  186 7/12 80 0/17 266 8/13 
 3/17 335 1/71 335 0 0 خانه دار  شغل

 8/5 112 1/2 10 0/7 102 كارمند
 3/19 373 5/1 7 0/25 366 كارگر

 3/15 295 4/0 2 0/20 293 يا دامداركشاورز
 1/10 196 1/2 10 7/12 186 آزاد
 5/18 357 2/17 81 9/18 276 دانشجودانش آموز و
 7/2 52 7/1 8 0/3 44 بيكار
 0/4 78 0 0 3/5 78 راننده

 5/2 48 0 0 3/3 48 بازنشسته
 5/4 88 9/3 18 8/4 70 سايركودك و

 0/15 291 7/29  140 3/10 151 بي سواد  تحصيالت
 0/47 909 0/41  193 9/48 716 ابتدايي و راهنمايي
 6/24 476 2/20  95 0/26 381 دبيرستان و ديپلم

 5/9 183 3/5  25 8/10 158 دانشگاهي
 9/3 75 8/3  18 9/3 57 زير سن مدرسه

 0/37 715 0/34  160 9/37 555 شهر  محل سكونت
 0/63 1219 0/66  311 1/62 908 روستا
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دار بـود   هاي مختلف سني از نظر آماري معني گروه
)0001/0=p(.  

روح بـود،  در مواردي كه صاحب سگ خـود مجـ   
در حـين بـاز   %) 6/23(نفـر   111بيشتر افراد يعني 

كردن و يا بستن سگ، در افرادي كه صاحب سگ، 
 159همسايه فرد مجروح بود، بيشـتر افـراد يعنـي    

در حين عبور از كنار محـل نگهبـاني   %) 2/34(نفر 
هاي صاحب سگ بيشتر افـراد   سگ و در ساير گروه

تـه  گرف گـاز در حين ورود به محل نگهبـاني سـگ   
گـاز  شده بودند كه تفاوت نـوع فعاليـت منجـر بـه     

هاي مختلف صاحب سـگ از نظـر    در گروه گرفتگي
بيشتر افـراد در  . )p=0001/0(آماري معني دار بود 

نفـر   444و در روسـتا  %) 23(نفـر   104شهر يعني 
در حين ورود به محل نگهباني سـگ دچـار   %) 30(

اري حادثه شده بودند كـه ايـن تفـاوت از نظـر آمـ     
  .)p=0001/0(معني دار بود 

 420در داخل يا حياط خانه بيشتر موارد يعنـي   
و همچنين در كارگـاه بيشـتر مـوارد    %) 7/36(نفر 

در حـين ورود بـه محـل    %) 4/48(نفـر   120يعني 
ه شده بودند، در حـالي كـه   گاز گرفتنگهباني سگ 

نفـر   229در كوچه و خيابان بيشـتر مـوارد يعنـي    
عبور از كنار محل نگهباني سگ در حين %) 3/53(

نفـر   40هـا بيشـتر مـوارد يعنـي      و در ساير مكـان 
بدون انجام كار خاصي دچـار حادثـه شـده    %) 36(

در  گـاز گرفتگـي  بودند كه تفاوت فعاليت منجر به 
 هاي مختلف مكان وقوع حادثه از نظـر آمـاري   گروه

در همـه گـروه هـاي    . )p=0001/0(معني دار بـود  
حادثـه، بيشـتر افـراد در حـين     متغير ساعت وقوع 

ورود به محل نگهباني سگ دچار گاز گرفتگي شده 
هـاي مختلـف    بودند و تفاوت معني دار بـين گـروه  

ــه مشــاهده نشــد   ــوع حادث  )p=113/0(ســاعت وق
  ).2جدول (

  
  و نتيجه گيريبحث 

هاي مهاجم قبـل از   سگ% 13براساس نتايج، در 
در حمله به مجروح در حال غـذا خـوردن بودنـد و    

موارد در حين غذا دادن بـه سـگ دچـار    % 5/8كل 
در مطالعات مختلف نشان . شده بودند گاز گرفتگي

داده شده كه سگ ها در حـين غـذا خـوردن و يـا     
وقتي كه غذايي داشته باشند بـه محـض احسـاس    

ها به  خطر از دست دادن غذا يا نزديك شدن به آن
افراد حمله مي نمايند حتـي اگـر آن فـرد صـاحب     

در مطالعه اي فعاليـت منجـر   ). 11-14( باشد شان
سال و بـزرگ تـر    15در گروه افراد  گاز گرفتگيبه 

  در مواردي كه توسط سگ خودشان گزيده شده 
 گاز گرفتگـي در حين غذا دادن دچار % 1/5بودند، 

  ).15( شده بودند
بر اساس نتـايج مطالعـه حاضـر در مـواردي كـه      

  سگ در بين گروه هاي مختلف متغير هاي مورد بررسيگاز گرفتگيهاي منجر بهمقايسه فعاليت-2جدول 
 نوع فعاليت متغير

مال
 احت

قدار
م

 

  غذا
  دادن 

 بازي و
  نوازش 

 ونظافت
  كمك

 باز كردن
  يا بستن 

 آزار و
  اذيت 

  بدون 
  كار خاص

  ورود به 
  محل نگهباني

  عبور از كنار 
  محل نگهباني

  

  ساير

    

عداد
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

  

  

قوع
ل و

مح
  

  8/3  17  6/8  39 0/23  104  9/15  72 5/7 34 8/8 40 7/2 12 5/19 88  2/10  46  شهر

000
1

/0  

  0/3  45  2/15  225 0/30  444  0/15  223 2/8 121 2/8 122 1/4 61 3/8 123  0/8  118  روستا

قوع
ن و

مكا
  

خانه يا 
  حياط

139  1/12  147 8/12 42 7/3 127 1/11 103 0/9 117  2/10  420  7/36 18  6/1  32  8/2  

000
1

/0  

كوچه و 
  خيابان

4  9/0  25 8/5 11 6/2 4 9/0 27 3/6 123  6/28  0  0 229  3/53  7  6/1  

  8/4  12  0/4  10 4/48  120  0/6  15 6/5 14 7/11 29 0/4 10 1/8 20  3/7  18  كارگاه
  9/9  11  3/6  7 2/7  8  0/36  40 9/9 11 8/1 2 0/9 10 1/17 19  7/2  3  ساير

قوع
ت و

ساع
  

0 -6  6  7/8  10 5/14 4 8/5 7 1/10 3 3/4 10  5/14  17  6/24 8  6/11  4  8/5  

113/0  

6-12  42  1/7  49 3/8 25 2/4 62 5/10 47 0/8 76  9/12  179  3/30 89  1/15  22  7/3  
12-18  63  3/8  83 0/11 30 0/4 60 9/7 66 7/8 121  0/16  219  0/29 91  1/12  22  9/2  
18-24  53  2/10  69 3/13 14 7/2 33 4/6 39 5/7 88  0/17  133  6/25 76  6/14  14  7/2  
    2/3  62  7/13  264 3/28  548  3/15  295 0/8 155 4/8 162 8/3 73 9/10 211  5/8  164  جمع كل
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% 3/20، بودنـد  گـاز گرفتگـي  هاي ماده عامل  سگ
. سگ ها در حـال مراقبـت از تولـه هايشـان بودنـد     

سگ هـاي مـاده وقتـي كـه همـراه تولـه هايشـان        
هستند تمام سـعي خـود را بـراي مراقبـت از تولـه      

  هايشان انجام 
سگ ماده اي كـه تولـه هـا همـراهش     . مي دهند

 در مطالعـات . باشند بيشتر حالـت تهـاجمي دارنـد   
حملـه سـگ   مختلف نزديك شدن به توله ها عامل 

 15اي در بين افراد  در مطالعه). 16 -18(مادر بود 
سال و بزرگتر كه به وسيله سگ آشـنا گـاز گرفتـه    
شده بودند و در بخش اورژانس ويزيت شده بودنـد  

شان در حين جابجايي توله ها توسـط سـگ   % 7/1
  ).15(ماده دچار گازگرفتگي شده بودند 

در مواردي كه سـگ داراي صـاحب بـود بيشـتر     
موارد در حين ورود به محل نگهبـاني سـگ دچـار    

در مطالعـه دبـوراه نشـان    . شده بودند گاز گرفتگي
داده شد كه سگ ها در پاسخ به افراد نا آشنا كه به 
حريم شخصي، قلمـرو يـا محوطـه خانـه شـان يـا       
صاحبان شان نزديك مي شوند يا تجاوز مي كننـد  

در ). 14و  12(رفتارهاي تهاجمي نشان مي دهنـد  
سـگ در افـرادي كـه بـه      گاز گرفتگـي مطالعه اي 

وسيله سگ غريبه گزيده شده بودند، در ارتباط بـا  
ورود به قلمرو سگ شامل خانـه، حيـاط و محوطـه    

  ). 11(اطراف بود 
در بين مواردي كه توسط سگ هاي ولگرد ايجاد 
شده بود، بيشتر موارد بدون انجام كار خاصي دچار 

اي در بوتان كه  طالعه در م. شده بودند گاز گرفتگي
سگ گزيدگي ها به وسيله سگ هـاي ولگـرد   % 71

 هـا بـدون انجـام    گاز گرفتگي% 81ايجاد شده بود، 
فعاليت تحريك آميز از سوي مجروح اتفـاق افتـاده   

  ).19(بود 
سال بيشتر افـراد در حـين    5تا  0در گروه سني 

شـده   گاز گرفتگـي بازي با سگ يا نوازش آن دچار 
العــات مختلــف نشــان داده شــد كــه در مط. بودنــد

گـاز  بيشتر كودكان در حين بـازي بـا سـگ دچـار     
از آنجا كه كودكان در اين گروه . مي شوند گرفتگي

سني با رفتارهاي سگ آشـنا نيسـتند سـگ هـا را     
در  گاز گرفتگيوسيله بازي مي دانند و لذا احتمال 

 2ادامه جدول

 نوع فعاليت  متغير

مال
 احت

قدار
م

 

باز كردن يا نظافت و كمك بازي و نوازش  غذا دادن
  بستن

ورود به محل  بدون كار خاص آزار و اذيت
  نگهباني

عبور از كنار 
  محل نگهباني

  

  ساير

عداد
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

عداد  
ت

صد  
در

  

سگ
ت 

ضعي
و

  

داري 
  صاحب 

159  9/8  202 3/11 70 9/3 160 0/9 133 5/7 189  6/10  548  7/30 264  8/14  60  3/3  

000
1

   106 8/14 22 4/1 2 0/2 3 0/6 9  3/3  5  ولگرد  0/
1/71  

0  0 0  0  2  4/1  

فرد
س 

جن
  

  3/3  48  4/14  211 6/26  389  2/15  223 5/8 125 8/8 129 0/4 58 9/10 159  3/8  121  مرد

  0/3  14  3/11  53 7/33  159  3/15  72 4/6 30 0/7 33 2/3 15 0/11 52  1/9  43  زن  093/0

  سن

0 -5  8  3/14  21 5/37 0 0 1 8/1 11 6/19 2 6/3  10  9/17 2  6/3  1  8/1  

000
1

/0  

6 -15  19  9/6  45 4/16 5 8/1 11 0/4 34 4/12 39  2/14  76  7/27 40  6/14  5  8/1  
16-25  32  2/9  50 3/14 18 2/5 23 6/6 27 7/7 63  1/18  76  8/21 45  9/12  15  3 /4  
26-35  35  7/8  40 0/10 12 0/3 27 7/6 31 7/7 59  7/14  130  4/32 59  7/14  8  0/2  
36-45  21  0/7  20 7/6 14 7/4 28 4/9 18 0/6 48  1/16  93  1/31 48  1/16  9  0/3  
46-55  19  6/6  22 6/7 12 2/4 36 5/12 20 9/6 39  5/13  87  1/30 38  1/13  16  5/5  
56≥  30  3/11  13 9/4 12 5/4 36 5/13 14 3/5 45  9/16  76  6/28 32  0/12  8  0/3  

ي 
دارا

ي 
گ ها

ر س
گ د

ب س
صاح

حب
صا

  6/3  17  6/0  3 5/12  59  4/6  30 2/10 48 6/23 111 9/7 37 1/15 71  2/20  95  خودش

000
1

/0  

  9/3  9  6/2  6 5/31  73  8/10  25 9/9 23 3/7 17 7/4 11 8/16 39  5/12  29  خانواده
دوست 
  و فاميل

19  1/5  65 6/17 8 2/2 9 4/2 19 1/5 49  2/13  141  1/38 52  1/14  8  2/2  

  0/3  14  2/34  159 0/34  158  5/12  58 7/6 31 7/1 8 4/2 11 1/4 19  5/1  7  همسايه
  4/ 3  6  8/10  15 6/57  80  0/5 7 6/3 5 8/10 15 4/1 2 4/1 2  0/5  7  كارگاه
  6/4  5  9/26  29 3/34  37  5/18  20 5/6 7 0 0 9/1 2 6/5 6  9/1  2  ساير
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در مطالعه . حين بازي در اين گروه بيشتر مي شود
كودكـان  % 17در  گاز گرفتگيمنجر به اي فعاليت 

سال در حين بازي كردن با سـگ بـود    15كمتر از 
 15در مطالعه ديگري از بـين كودكـان زيـر    ). 17(

ه و در بخش گاز گرفتسال كه به وسيله سگ آشنا 
كودكان در حـين  % 42اورژانس ويزيت شده بودند، 

در مطالعه ديگري نشـان  ). 15(بازي با سگ بودند 
سال نسـبت بـه سـاير     5تا  0كه كودكان داده شد 

به طور معني %) 36در مقابل % 69(هاي سني  گروه
هاي تحريـك آميـز مـي     داري بيشتر در اثر فعاليت

  .)20( شوند
در مواردي كه صاحب سـگ خـود مجـروح بـود،     
بيشتر افراد در حين بـاز كـردن و يـا بسـتن سـگ      

سگ ها باز يا بسته شـدن  . دچار حادثه شده بودند
نوعي رفتار خشونت آميز مي دانند و در پاسخ به را 

مطالعـات مختلـف   . آن دست به تهـاجم مـي زننـد   
هايي كه بسته باشند نسـبت   نشان داده اند كه سگ

هايي كه در حياط باز هستند بيشـتر حـال    به سگ
اي  در مطالعـه  . )16 و21( تهاجمي نشان مي دهند

نشان داد شد كه سگ ها در مواقعي كه با خشونت 
با آن ها رفتار شود، حتي اگر صاحبش باشد پاسـخ  

  ). 12(تهاجمي نشان مي دهند 
در افرادي كه صاحب سگ، همسايه فرد مجـروح  
بود و مواردي كه در كوچه و خيابان اتفـاق افتـاده   
بود بيشتر افراد در حين عبور از كنار محل نگهباني 

سـگ هـاي همسـايه بـه خصـوص در      . سگ بودند
ند در پاسخ به عبور افراد از كنار مواقعي كه باز باش

و  23( خانه صاحبشان به افـراد حملـه مـي كننـد    
 گـاز گرفتگـي  در مطالعه اي فعاليت منجر به  ).22

ــان    ــه در مك ــواردي ك ــاالن در م ــروه بزرگس در گ
در حال عبـور دچـار   % 12عمومي اتفاق افتاده بود، 

همچنين در مطالعه ). 17(شده بودند  گاز گرفتگي
دا عبور از كنار قلمرو سگ يكي از داليل اي در كانا

در مطالعـه اي   ).24( تهاجم سگ گزارش شده بود
افـرادي كـه توسـط سـگ     % 5/48ديگري در كانادا 

و در اورژانـس ويزيـت    گاز گرفتگـي ناشناس دچار 
شده بودند در حين راه رفتن، قدم زدن يـا دويـدن   

  ).15(شده بودند  گاز گرفتگيدچار 
گـاز  شان داد كه از بين موارد نتايج اين مطالعه ن

سگ به طور كلـي بعـد از ورود بـه محـل      گرفتگي

ه شده بـدون  گاز گرفتنگهباني در بيشتر موارد فرد 
شـده بـود و    گـاز گرفتگـي  انجام كار خاصي دچـار  

فعاليتي كه موجب تحريك سگ باشد انجام نـداده  
در مطالعه انجام شـده در سـاير كشـورها هـم     . بود

ضر درصد قابل تـوجهي از افـراد   همانند مطالعه حا
شـده   گـاز گرفتگـي  بدون انجام كار خاصـي دچـار   

  ). 19-25( بودند
بر اساس نتايج اين مطالعه در مواردي كـه سـگ   

بيشتر موارد در حـين ورود فـرد   داراي صاحب بود 
و در افرادي  به محل نگهباني سگ اتفاق افتاده بود

كه خودشان صاحب سگ بودند در حين باز كـردن  
همچنين در  .ا بستن سگ دچار حادثه شده بودندي

كودكان كمتر از شـش سـال بيشـترين حادثـه در     
در مـواردي كـه   . حال بازي با سگ اتفاق افتاده بود

سگ ولگرد بود، بدون انجام فعاليت خاصي از سوي 
 تهيـه . مجروح، سگ بـه آن هـا حملـه كـرده بـود     

ـ   محتوي جامع آموزشي خصـوص چگـونگي   ه كـه ب
و شناخت رفتار هاي تهديد آميز سگ  گرفتار با س

آموزش هاي هدفمند و اصولي و را آموزش دهد  ها
با اسـتفاده از تئـوري هـاي آموزشـي     در اين مورد 

صـاحبان سـگ هـا بايـد     . ضروري به نظر مي رسد
بدانند كه مسئول همه رفتارهاي سگ شان هستند 
و بايد بياموزند كه چگونـه سـگ شـان را آمـوزش     

سگ شان جلوگيري  گاز گرفتگيز دهند و چگونه ا
ها به  از سوي ديگر ملزم كردن صاحبان سگ. كنند

و آموزش سگ ها قبـل از ورود شـان   اري ذقالده گ
وضع قوانين مناسب مـي توانـد   به خانه يا كارگاه با 
در گروه كودكان نيز  .سگ بكاهد از بار گاز گرفتگي

آگاه سازي كودكان و خانواده هاي آن ها در زمينه 
توسط سگ مـي توانـد مـوثر     گاز گرفتگيرات خط
  .باشد

گـاز  از محدوديت هاي اين مطالعه بررسي مـوارد  
توسط سگ مراجعه كننده بـراي دريافـت    گرفتگي

گـاز  واكسن ضد هاري بـود كـه همـه افـراد دچـار      
سگ در جامعه را شامل نمي شود و ممكـن  گرفتگي

است برخي افراد براي دريافت واكسـن ضـد هـاري    
پيشـنهاد مـي   . مراجعـه نكننـد   ز گرفتگيگابعد از 

شود مطالعه اي بر مبناي جمعيت عمومي طراحـي  
پيشنهاد مي شـود مطالعـات مداخلـه    . و اجرا گردد

اي با توجه به يافته هـاي ايـن پـژوهش طراحـي و     
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حمايت سازمان هاي مسئول در زمينـه  . اجرا گردد
پيشگيري از حوادث بـه خصـوص مركـز مـديريت     

ن مطالعاتي مي تواند گامي باشـد  بيماري ها از چني
هـاي   هزينـه  در راستاي پيشگيري از بروز و كاهش

  .مربوطه برداشته شود
  

 تقدير و تشكر
اين طـرح بـا حمايـت مـالي معاونـت پژوهشـي        

دانشگاه علوم پزشكي گيالن انجام شـد كـه بـدين    
. وسيله از آن معاونت محترم تشكر به عمل مي آيد

ي معاونت بهداشتي و همچنين نگارندگان از همكار
مركز توسعه تحقيقـات بـاليني و مركـز تحقيقـات     
تروماي جـاده اي دانشـگاه علـوم پزشـكي گـيالن      

ــد  ــب ســپاس و  . تشــكر مــي نماين ــين مرات همچن
ــز   ــاران زحمــتكش مراك ــدرداني خــود را از همك ق
واكسيناسيون ضد هاري استان گـيالن كـه بـدون    
     همكاري ايشـان انجـام طـرح ممكـن نبـود، اعـالم      
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Abstract 

Background: Dog bite is a public health problem because of the associated physical and 
psychological trauma, wound infection and rabies transmission. This research aimed to 
survey the activity leading to the dog bite in Guilan province. 
Methods: In a cross-sectional study from 1st June 2011 to 31st may 2012 we surveyed 1934 
cases of dog bites that had referred to rabies vaccination centers in Guilan province. For data 
collection we used, a researcher-made questionnaire which was completed by interviewers. 
Data were analyzed by descriptive statistic and chi square test. 
Results: Most of the subjects (30.7%) that were bitten by owned dogs had entered the dog 
territory. Most of the subjects (70.7%) that were bitten by stray dogs had no interaction with 
the dog. Differences in activity leading to the dog bite in different age groups, status of dog, 
dog owner, location and area of incidence were statistically significant (p= 0.0001), but 
between two genders (p= 0.093) and in different incidence time groups they were not 
statistically significant (p= 0.129). 
Conclusions: Dog owners should be aware of their responsibility for their dogs’ behaviors. 
Also how to deal with dogs and dog’s threatening behavior should be taught to people. 
Designing educational content based on the results of this study for dog bite prevention is 
necessary for different age groups. 
 
Keywords: Activities, Dog bite, Injury 
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