
چکیده
مقدمه: علیرغم پیشرفت سطح بهداشت و علوم پزشکی، هنوز شپش های انسانی به عنوان یک معضل بهداشتی مطرح هستند. لذا 
مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع پدیکولوزیس و عوامل مرتبط با آن در زندان مرکزی همدان در سال 1392 انجام یافته است.

روش کار: این مطالعه توصیفی_تحلیلي از نوع مقطعی است. از بین 2900 نفر مرد زندانی، تعداد 384 نفر به روش سیستماتیک 
 SPSS انتخاب شدند. پس از بررسی از نظر آلودگی به پدیکلوزیس، اطالعات استخراج شده با استفاده از آزمون کای دو و نرم افزار

نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: مطالعه نشان داد که 5/2% افراد زنداني به شپس آلوده بودند. بیشترین آلودگي در گروه سني 39-30 سال و کمترین آن 
در گروه 20 سال سن و کمتر بوده است امادر مقایسه تفاوت معنی داری وجود نداشت)P<0/05( . بیشترین آلودگی مشاهده شده 
در افرادي که به جرم اعتیاد، خرید و فروش مواد، آنهایی که استفاده مشترك از تخت و پتو داشتند یا تخت اختصاصي نداشتند 
و یکبار یا کمتر در هفته استحمام می کردند وجود داشت )P>0/05(. مقایسه سن، مدت حبس، میزان سواد و تعداد نفرات اتاق 
مددجویان در بین افراد سالم و آلوده تفاوت آماري معني داري را نشان نداده است )P<0/05(. آلودگي به شپش به ترتیب در سر 

)85%(، بدن )10%( و عانه )5%( مشاهده گردید. 
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این بررسی می توان گفت بین شرایط زندان از جمله تراکم افراد، نوع جرم و عدم رعایت بهداشت 

و استفاده از وسایل شخصی دیگران با میزان آلودگی به پدیکلوزیس ارتباط زیادی وجود دارد.
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مقدمه
ای  ویژه  اهمیت  از  جامعه  هر  عمومی  سالمت  و  بهداشت 
گرو  در  جامعه  آن  پیشرفت  که  طوری  به  است  برخوردار 
سالمت عمومی افراد است. از جمله موارد تهدید کننده سالمت 
جامعه، آلودگی به حشرات به ویژه انگل های خارجی انسان 
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می باشد که هنوز هم به عنوان یک معضل بهداشتی مطرح 
هستند]1[. شپش ها حشراتی بدون بال با رنگ قهوه ای یا 
به طور گسترده  قبل  از 9000 سال  خاکستری هستند که 
توسط مهاجرت مردم به نقاط مختلف جهان منتقل می شوند 
و داراي بدنی نرم و نسبتا چرمی که در سطح پشتی شکمی 
پهن بوده مي باشند. هر دو جنس  نر و ماده در هر زمان از 
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روش کار
این مطالعه توصیفی-تحلیلي از نوع مقطعي است. این تحقیق 
سال  زمستان  و  پائیز  فصول  طی  همدان  مرکزی  زندان  در 
مرد  مددجویان  شامل  پژوهش  جامعه  شد.  انجام   1392
زندان مرکزی همدان بود. پس از تصویب طرح وکسب مجوز 
با  الزم  های  هماهنگی  و  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  از 
مسئولین زندان مرکزی همدان، به زندان مراجعه و اطالعات 
الزم از قسمت اداری زندان از قبیل نوع جرم، میزان سواد، 
هر  نفرات  تعداد  مددجویان،  حبس  مدت  سني،  گروههاي 
و  زندانی  مرد  نفر  بین 2900  از  گردید.   دریافت   ... و  اتاق 
به  را  نفر   384 تعداد  نمونه  حجم  تعیین  فرمول  اساس  بر 
روش سیستماتیک و بر اساس لیست زندانیان، به فاصله هر 
کتبي هریک  موافقت  از کسب  و پس  نموده  انتخاب  نفر   7
معتمد  پزشک  و  محقق  توسط  معاینه  و  بررسی  به  آنها  از 
شپش  به  بدن  مختلف  هاي  قسمت  آلودگی  نظر  از  زندان 
و مشاهده هریک از مراحل تخم، نمف و بالغ حشره بعنوان 
فرد آلوده تلقی شده و اقدام به تکمیل پرسشنامه بر اساس 
خصوصیات دموگرافیک مددجویان و شرایط حاکم بر زندان 
گردید. سپس داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS  نسخه 
 )χ2( 20 و با استفاده از شاخص های مرکزی، آزمون کای دو
و تي تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معناداری 

نیز کمتر 0/05 تعیین شد.

یافته ها
مورد  آنها   )%13/2( نفر   384 زندانی  نفر   2900 تعداد  از 
آلوده  به شپش  تعداد %5/2  این  از  که  قرار گرفتند  بررسی 
بودند. بیشرین موارد آلودگی )5/9%( در بین گروه سنی 39-

30 و کمترین آن )0%( در گروه سنی 20 سال و کمتر بوده، 
همچنین در گروه سنی 29-21 و 40 سال و باالتر به ترتیب 
5/4 و 4/3 درصد آلوده بوده که از نظر آماری معنی دار نبوده 

است )P<0/05( )جدول 1(. 
راهنمایی  سواد  با  مددجویاني  در  شپش  به  آلودگی  میزان 
در  را  بیشتري  آلودگي  که  بوده   )%6/4( مورد   18 کمتر،  و 
مقایسه با افرادي که تحصیالت متوسط به باال شامل 2 نفر 
)2%( را از خود نشان مي دهد، اما آزمون OR رابطه معنی 
میزان  نداد.  نشان  آلودگی  میزان  با  بین تحصیالت  را  داری 
مدت  که  بررسی  مورد  مددجویاني  در  پدیکلوزیس  آلودگي 
حبس آنها 6 ماه و کمتر 5/9 درصد و بیشتر از 6 ماه 4/8 

روز یا شب خون می خورند]3،2[. سه نوع شپش در انسان که 
در قطب شمال و مناطق گرمسیری یافت می شوند عبارتند از: 
شپش سر، بدن و عانه که با توجه به خاصیت مکیدن خون در 
زمان تغذیه و یا حرکت روی پوست می توانند باعث خارش و 
تحریک پذیری در محل مکیدن خون شوند]4[. وجود شپش 
را روی شخص پدیکلوزیس می گویند]5[.  سر، بدن و عانه 
یک  با  مستقیم  تماس  طریق  از  تواند  می  شپش  گسترش 
فرد آلوده ایجاد شود و در برخی موارد ممکن است آلودگی 
پوشیدن  یا  و  فرش  بالش،  مبل،  آلوده،   بستر  از  استفاده  با 
کاله، روسری، کت، روبان مو و یا استفاده از وسایل مشترك 
منتقل گردد]6[. بسیاری از عوامل مربوط به میزبان که می 
تواند باعث شیوع شپش در افراد شود شامل: نژاد، گروه سنی، 
شرایط  مو،  ویژگیهای  اقتصادی،  اجتماعی،  شرایط  جنس، 
زندگی شلوغ و مقاومت به حشره کش ها به افزایش شپش 
سر در چند سال گذشته کمک کرده است]7[. این حشرات 
بعنوان شایع ترین انگل خارجی عفونت در انسان به خصوص 
در میان کودکان 8-3 ساله در مدارس هستند]8[. آلودگی 
بی  جوامع  زندانها،  ثبات،  بی  کشورهای  در  اغلب  شپش  به 
خانمان و حتی کشورهای صنعتی یافت می شود]9[. ریکتزیا 
پرووازکی به عنوان عامل اتیولوژیک تیفوس اپیدمیک، بورولیا 
بارتونال  ایجاد کننده تب راجعه شپشی و  رکیورنتیس عامل 
کوئین تانا  عامل تب خندق می باشد]10[. این بیماریها از 
آلوده منتقل می شوند  له کردن شپش  یا  و  طریق  مدفوع 
ایاالت متحده  در  زده می شود  تخمین  راه گزش]5[.  از  نه 
منتقله  بیماریهای  درمان  دالر جهت  میلیون  ساله 100  هر 
از طریق شپش هزینه می شود]11[. بهترین راه برای ریشه 
لباس  ها، شستن  لباس  تعویض  انسان  از  کردن شپش  کن 
اطو  )ترجیحا  گراد  سانتی  درجه   60 از  بیش  حرارت  در  ها 
از  با آب صابون و استفاد  آنها(، شستشوی مرتب سر  کردن 
شانه با دندانه های خیلی ریز می باشد. البته در شرایط همه 
آلوده  امکان  و  نیست  عملی  ها  روش  این  بردن  بکار  گیری 
شدن سریع و مجدد وجود دارد، بنابر این معموال حشره کشها 
برای مبارزه مصرف می شوند]5[. با توجه به این که شپش 
به دالیل زیادی )تراکم جمعیت، شرایط غیر بهداشتی و ...( 
از قبیل  ایجاد مشکالتی  می تواند شیوع پیدا نماید و باعث 
بیماری، تحریک، خارش و آزار و اذیت شود، ضروری است تا 
با بررسی میزان شیوع پدیکلوزیس و عوامل مرتبط با آن در 
زندان، راهکارهای الزم را جهت پیشگیری، کنترل و درمان 

موارد ابتال پیش بینی نماییم.
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دارند 8 مورد )2/4%( بود که رابطه معنی داری بین دفعات 
 .)P>0/05( استحمام در هفته با میزان آلودگی مشاهده شد
در این بررسي بین نسبت آلودگی به پدیکلوزیس و استفاده 
وجود  داری  معنی  رابطه  مددجویان  در  صابون  و  شامپو  از 
سابقه  با  مددجویان  در  میزان  این  که  طوری  به  نداشت، 
از  استفاده  عدم  با  مددجویان  و  صابون  و  شامپو  از  استفاده 
به ترتیب 18مورد )5%( و 2 مورد )%8/7(  شامپو و صابون 

بوده است )P<0/05( )جدول 2(.
همچنین در این بررسی میانگین سن، مدت اقامت )بر حسب 
ترتیب  به  آلوده  مددجویان  اطاقهاي  نفرات  تعداد  و  ماه( 
که  است  بوده   7/93±30/50 و   30/5±47/3  ،  34/1±9/8
آزمون تي بین نسبت آلودگی به پدیکلوزیس در هریک از آنها 
در مقایسه با افراد سالم ارتباط معنی داری را نشان نمي دهد 

)P<0/05( )جدول 3(.
میزان آلودگی در ناحیه سر 17 نفر )85%(، بدن 2 نفر )%10( 
بین  دو  کای  آزمون  و  گردید  مشاهده   )%5( نفر   1 عانه  و 
معنی  ارتباط  آلوده  ناحیه  و  پدیکلوزیس  به  آلودگی  نسبت 

 .)P>0/0001( داری نشان می دهد

درصد بوده است، که رابطه معنی داری بین مدت حبس با 
میزان آلودگی مشاهده نشد )P<0/05( )جدول 2(.

آلودگی  موارد  بیشترین  دهد  مي  نشان   1 شماره  جدول   
مواد  فروش  و  اعتیاد، خرید  با جرم  افراد  به  متعلق   )%9/2(
مخدر و کمترین آن )2/9%( مربوط به سایر جرائم می باشد، 
که بین نوع جرم با میزان آلودگی رابطه معنی داری مشاهده 
شد. میزان آلودگی در مددجویان بدون تخت اختصاصی 17 
نفر )14/2%( و در زندانیان با داشتن تخت اختصاصی 3 نفر 
)1/1%(، که آزمون کای دو رابطه معنی داری بین وجود یا 
عدم وجود تخت اختصاصی با میزان آلودگی مشخص نمود. 
ارتباط میزان آلودگی به شپش با استفاده کنندگان از تخت 
و پتوی مشترك به صورت رابطه معنی داری مشخص شد، 
از تخت و پتوی  بطوریکه میزان آلودگی در مددجویاني که 
پتوی  و  تخت  از  که  آنهایی  و  کردند  می  استفاده  مشترك 
مشترك استفاده نمی کردند به ترتیب 15 نفر )11/5%( و 5 
نفر )2/0%( بوده است. در مددجویاني که یکبار و کمتر در 
هفته استحمام می کنند میزان آلودگی 12 مورد )%26/1(، 
از یکبار در هفته استحمام  در حالیکه مددجویاني که بیش 
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جدول شماره 1: فراواني مطلق و نسبي متغیرهاي مختلف در بین افراد سالم و آلوده 

آلوده
تعداد)درصد(

P valueتعداد کل
نتیجه معاینه

سالم
تعداد)درصد(

متغیر

20 سال و کمتر

21-29

30-39

40 سال و بیشتر

اعتیاد و خرید و فروش مواد 

سایر جرائم

بلی

خیر

بلي

خیر

یکبار و کمتر

بیش از یکبار

0/918

0/007

0/0001

0/0001

0/0001

 )100/0( 3

)94/6(123

)94/1(127

 )95/7(111

 )90/8(128

 )97/1(236

 )98/9(261

 )85/8(103

 )88/5(116

 )98/0(248

 )73/9(34

 )97/6(330

گروه های سنی

نوع جرم

تخت اختصاصی

استفاده مشترك از تخت و پتو

دفعات استحمام در هفته
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بحث
علیرغم پیشرفت جوامع در سطوح مختلف بهداشتی، آلودگی 
در  بهداشتی  مهم  معضل  یک  عنوان  به  همچنان  شپش  به 
یابد]12[.  می  تظاهر  توسعه  حال  در  و  فقیر  کشورهای 
زیادی  اهمیت  زندان  در  شپش  به  مبتال  بیماران  شناسایی 
سایر  به  مبتال  افراد  طریق  از  بهداشتي  معظل  این  دارد. 
از  بعد  آلوده  افراد  و  بوده  انتقال  قابل  زندانیان و پرسنل آن 
باشند  جامعه  افراد  سایر  به  انتقال  منشا  توانند  می  آزادی 
]13[. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد شیوع آلودگی به 
شپش در بین 384 نفر زندانی مرد در زندان مرکزی همدان 

5/2 درصد بوده است. 
درصد   80 تا  دنیا  مختلف  کشورهای  در  پدیکلوزیس  شیوع 
دهه  اواسط  از  جهان  در  آن  شیوع  باشد]14[.  می  متغیر 
1960 افزایش یافته، بطوری که در مطالعات اپیدمیولوژیک 
در مدارس کشورهای مختلف شیوع پدیکلوزیس متفاوت بوده 

این   و  است  شده  گزارش  درصد   16 متوسط  بطور  و  است 
ترتیب 15،  به  انگلستان   و  استرالیا  فرانسه، کره،  میزان در 
37/2، 33/7 و 28/3 درصد بوده است ]18-15[. همچنین 
به شپش  آلودگی  ایران شیوع  در مدارس شهرهای مختلف 
، ذبیحي و  سر توسط نظري و همکاران در همدان %6/85 
همکاران در بابل 2/2% و جاویدي و همکاران در مشهد %7/6 

گزارش گردیده است]20، 19، 6[.
شیوع آلودگی در زندان کلمبو 10 درصد، در یک بیمارستان 
خانمان  بی  جمعیت  در  درصد،   15/4 جنوبی  کره  روانی 
فرانسه 19/9 درصد و در یکی از مراکز بازپروری کودکان در 
کشور مالزی 49 درصد  گزارش شده است]9،11،21،22[. 
طبق مطالعه انجام شده شیوع آلودگی در زندان قزل حصار 
کرج 0/9 درصد و در بیماران مبتال به ضایعات پوستی زندان 
،23[. شمس  است ]24  عباس 9 درصد گزارش شده  بندر 

جدول شماره 2: فراواني مطلق و نسبي متغیرهاي مختلف در بین افراد سالم و آلوده 

آلوده
تعداد)درصد(

OR تعداد کل
95% CI نتیجه معاینه

سالم
تعداد)درصد(

UpperLower
متغیر

 راهنمایی و کمتر

متوسطه و باالتر

6 ماه و کمتر

بیش از 6 ماه

بلي

خیر

 )93/6( 264

 )98/0( 100

 )94/1( 144

 )95/2( 220

 )95/0( 343

 )91/3( 21

0/293

0/800

1/815

میزان سواد

مدت حبس

استفاده از صابون و شامپو

 )6/4( 18

 )2/0( 2

 )5/9( 9

 )4/8( 11

 )5/0( 18

 )8/7( 2

1/287

1/979

8/347

282

102

153

231

361

23

0/067

0/323

0/395

9/88±34/15

47/38±30/55

7/93±30/50

جدول شماره 3: میانگین سن، مدت حبس و تعداد نفرات اتاق در بین افراد سالم و آلوده 

آلوده
Mean ± SD

P value
نتیجه معاینه

سالم
Mean ± SD

0/91

0/44

0/22

9/50±34/40

34/17±24/40

6/35±28/69

سن )سال(

مدت حیس )ماه(

تعداد نفرات اتاق

متغیر
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الدینی شیوع آلودگی را در زندان کرمان 4/6 درصد گزارش 
نموده است]25[. 

شپش  به  مبتال  افراد  اقامت  مدت  میانگین  ای  مطالعه  در 
نسبت به سایر افراد غیر مبتال کمتر بوده است]23[. مطالعه 
حاضر ارتباط بین مدت اقامت در زندان و شیوع پدیکلوزیس 
افزایش مدت  به طوری که  به وضوح نشان داده شده است 
اقامت در زندان باعث شده که میزان آلودگي کمتري را نشان 
دهد، که در پژوهش گلچاي و همکاران و همچنین شمس 
الدینی و همکاران بیشترین آلودگی به پدیکلوزیس بر حسب 
ماه   11 از  کمتر  که  بود،  کسانی  در  زندان  در  اقامت  مدت 
در زندان بودند که با نتیجه این پژوهش همخواني دارد که 
مي  زندانها  در سطح  بهداشتي  انجام خدمات  مؤید  امر  این 

باشد]26، 25[.
در مطالعه ای شیوع آلودگی در معتادان زندانی 10/5 درصد 
کرمان  در  دیگری  مطالعه  در  است]24[.  شده  داده  نشان 
بیشترین موارد آلودگی های پوستی در افراد با جرم اعتیاد 
بوده است]25[. همچنین ارتباط اعتیاد و خرید و فروش مواد 
مخدر با پدیکلوزیس در زندان قزل حصار 91 درصد بوده، که 
با میزان آلودگی مطالعه حاضر که 9/2 درصد بوده هم خوانی 
داشته و از لحاظ آماری معنی دار است. این موضوع می تواند 
به علت بهداشت ضعیف و بی توجهی افراد معتاد به رعایت 

مسائل بهداشتی باشد]25، 23[.
در این پژوهش بیشترین میزان آلودگی )5/9%( در گروه سنی 
39-30 بود در صورتی که مطالعه پودات و همکاران بیشترین 
شیوع )10/5%( در گروه سنی جوان گزارش شده است]24[. 
در بررسی انجام شده در زندان رشت بیشترین شیوع آلودگی 
به شپش )37/8%( در گروه سنی 39-30 بوده، که با مطالعه 
حاضر همخوانی دارد]26[. پژوهش صورت گرفته در زندان 
کرمان بیشترین شیوع آلودگی به بیماری های پوستی را در 

سنین 40-20 سال گزارش داده است]25[. 
میزان آلودگی به شپش در کسانی که یکبار و کمتر در هفته 
از  بیش  که  کسانی  در  و  درصد   26/1 کردند  می  استحمام 
استحمام می کنند 2/4 درصد مشاهده شد  یکبار در هفته 
که با مطالعات انجام شده در مدارس املش و رباط کریم هم 

خوانی دارد]27، 1[. 
در مطالعه حاضر میزان شیوع آلودگی با تعداد نفرات هر اتاق 
ارتباط چنداني نداشته است، مطالعه ای در زندان هند نشان 
داد که 6/6 درصد زندانیان بررسی شده به شپش مبتال بودند 
که ازدحام بیش از حد شایع در زندان و تعداد باالی افراد در 

هر اطاق می تواند عامل کمک کننده به شیوع باالی بیماریها 
باشد]28، 29، 1[.

در این مطالعه ارتباط آماری معنی داری بین میزان آلودگی 
که  هرچند  نشد  دیده  افراد  سواد  سطح  با  پدیکلوزیس  به 
میزان آلودگی به شپش در مددجویاني با سواد راهنمایی و 
کمتر 6/4% و در افرادي که تحصیالت متوسط به باال دارند 
توسط  شده  انجام  مطالعات  با  که  است،  آمده  بدست   %2
رفعیی و پوربابا هم خوانی داشته است، به طوری که شیوع 
آلودگی به شپش در زندانیان با سواد  باال به مراتب کمتر از 

افراد با سواد پائین است]30، 29[. 
بین  داری  معنی  رابطه  همکاران  و  افشاری  مطالعه  در 
استفاده از شامپو و صابون با آلودگی به پدیکلوزیس مشاهده 
نشد]27[. در این بررسی بیشترین درصد آلودگی به شپش 
از شامپو  باشد که  ای می  به جامعه  افراد مبتال، مربوط  در 
نسبت  بین  مطالعه  این  در  کردند.  نمی  استفاده  صابون  و 
آلودگی به پدیکلوزیس و استفاده مشترك از وسایل شخصی 
دیگران مانند تخت و پتو ارتباط معنی داری در حدود %99 
پتو  و  تخت  از  که  مددجویاني  یعنی  است،  داده  نشان  را 
مشترك استفاده می نمایند، دارای آلودگی بیشتری نسبت به 
مددجویاني که استفاده مشترك از تخت و پتو ندارند، هستند 
که با مطالعه مدرسی و همکاران که در مدارس تنکابن انجام 
با پژوهش داوری و مطلبی هم  و  شده مغایرت داشته]31[ 

خوانی دارد]33، 32[.

نتیجه گیری
به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد، بین میزان آلودگی 
به شپش و متغیر هایی مانند نوع جرم، دفعات استحمام در 
و  مشترك  پتو  و  تخت  از  استفاده  اختصاصی،  تخت  هفته، 
است.  داشته  داری وجود  معنی  آماري  اختالف  آلوده  ناحیه 
این بررسی نشان می دهد که بین وضعیت بهداشتی و تراکم 
با  که  دارد  وجود  رابطه  پدیکلوزیس  به  آلودگی  با  جمعیت 
آموزش های الزم در زمینه پیشگیری، درمان، بهبود وضعیت 
بهداشتی و اصالح شرایط حاکم در زندان مانند کاهش تعداد 
نفرات اطاق، افزایش دادن دفعات استحمام و وجود تخت و 
پتوي اختصاصی می توان اقدامات ویژه ای در جهت کنترل 
این بیماری نمود. همچنین توصیه می شود که همه زندانیان  
قبل از ورود به زندان به طور کامل توسط متخصص پوست 
مورد بررسی قرار گرفته تا خطر انتقال بیماری های واگیردار 

به ویژه پدیکلوزیس کاهش یابد.
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Abstract

Introduction: Despite progress in health and medical sciences, human lice are still considered as a 
health problem. The aim of this study was to investigate the prevalence and factors associated with its 
pediculosis in Central Prison of Hamadan in 2013.
Methods: In this descriptive and analytical cross sectional study, from 2900 male prisoners, 384 were 
selected by the systematic method. After reviewing in terms of pediculosis infection, the extracted data 
were analyzed by using SPSS version 20 software.
Results: The study showed that 5.2% of the prisoner was infected with louse. Most infections were ob-
served in the age group of 30-39 years old, and the lowest in the group of 20 years old and less (P>0.05). 
The highest rate of pediculosis was seen in the people had drug  addiction, and buying and selling, no 
specific bed, common use of bed and blankets, bath once and less per week (P<0.05). Comparison of 
Age, a period of imprisonment, level of education and number of prisoners in room, between healthy and 
infected people showed no significant difference (P>0.05). Most cases of infected with lice were in the 
head (85%), body (10%) and pubic (5%).
Conclusion: Considering the results of this study, it can be said that the conditions of the prison, includ-
ing density, the type of crime and lack of hygiene and the use of personal devices are highly associated 
with the prevalence of pediculosis.
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