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تاریخ دریافت مقاله1394/06/25 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/08/30 :

چکیده
مقدمه :با وجود پیشرفت سطح بهداشت هنوز شپش های انسانی به عنوان یک چالش بهداشتی مطرح هستند .شپش می تواند بیماری

های مختلفی نظیر تب راجعه اپیدمیک ،تیفوس اپیدمیک و تب سنگر را به انسان منتقل نماید .مطالعه حاضر به منظور تعیین عوامل موثر
بر شپش سر در دانش آموزان شهرستان پاکدشت تهران در پاییز سال  92انجام شد.

روش کار :این مطالعه یک بررسی توصیفی_تحلیلی از نوع مقطعی می باشد .از میان تمامی دانش آموزان پس از بررسی از نظر آلودگی

به پدیکولوزیس تعداد  678دانش آموز مورد بررسی قرار گرفتند .اطالعات استخراج شده با استفاده از آزمون کای دو و نرم افزار SPSS

نسخه  20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها :از مجموع  53732دانش آموز در مقاطع مختلف  556نفر ( 82درصد) از دانش آموزان آلوده دختر و  122نفر ( 18درصد)

از دانش آموزان پسر بودند .بین میزان آلودگی و جنسیت دانش آموزان اختالف معناداری وجود داشت ( .)P>0/001همچنین
نتایج نشان داد که میزان آلودگی به طور معناداری در دانش آموزان مقطع ابتدایی ( 73/1درصد) نسبت به ساير مقاطع بیشتر بود

( .)P=0/03از طرفی بین تحصیالت مادر دانش آموزان و میزان آلودگی اختالف معناداری وجود داشت (.)P=0/04

نتیجه گیری :نتايج نشان ميدهد آلودگي به شپش سر هنوز به عنوان يك مشكل اساسي به عواملی از جمله وضعيت اقتصادي،
آموزش کم و ...بستگی دارد و حل اين معضل كه در ارتباط با مسائل فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي بوده نيازمند مشاركت ارگان

مختلف :آموزش و پرورش ،وزارت بهداشت ،دانش آموزان و خانواده آنان خواهد بود.
واژگان کلیدی :پدیکولوزیس ،دانش آموزان ،پاکدشت

مقدمه

بهداشت عمومی یکی از مهمترین مباحث مورد توجه در

شوند [ .]1شپش سر انگل خارجی انسان بوده و متعلق
به راسته  Anopluraکه از نظر میزبان اختصاصی و فقط

معضالت بهداشتی در جوامع امروزی در نظر گرفته می

تنها مدت کوتاهی می تواند دور از بدن میزبان زندگی کند
[ .]2عموماً آلودگی شدید به شپش سر و شپش بدن را

جوامع امروزی میباشد .علیرغم پیشرفت های چشمگیر

در علم پزشکی هنوز بیماری های انگلی به عنوان یکی از
* نویسنده مسئول :محسن کولیوند ،دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی،
مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

تلفن09193258494 :
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ایمیلM_kolivand1369@yahoo.com :

قادر به رشد و تکثیر بر روی بدن انسان می باشد .بنابراین

پدیکلوزیس ( )Pediculusisمی گویند .پدیکلوس کاپتیس
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 .1دانشیار گروه حشره شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی ،مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 .3مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت ،دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 .6دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 .7کارشناس علوم آزمایشگاهی ،شبکه بهداشت و درمان شهید اشرفی اصفهانی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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( )Pediculos Capitisیکی از انواع حشرات مکنده خون

جهت کنترل و کاهش موارد بیماری در این منطقه ارائه نمود.

انتشار جهانی دارد .شپش می تواند بیماری های مختلفی

دانش آموزان شهرستان پاکدشت در پاييز سال  92انجام شد.

انسان می باشد و به عنوان یک انگل خارجی بدن انسان،

نظیر تب راجعه اپیدمیک ،تیفوس اپیدمیک و تب سنگر را
به انسان منتقل نماید [ .]3عفونت به این انگل در همه گروه

روش کار

شهرستان پاکدشت یکی از شهرستان هاي استان تهران است

میان دانش آموزان مشاهده شده است [ .]4امروزه شپش
بدن به دلیل بهبود استانداردهای زندگی کم تر دیده میشود
اما شپش سر تقریباً در تمام نقاط دنیا گزارش می گردد

می باشد [ .]10در این شهرستان  53732نفر دانش آموز در

بیمار و استفاده مشترک از کاله ،شانه سر ،روسری ،زیرپوش،

به تحصیل می باشند که  28242نفر از آنها پسر (52/56

بیمار به عنوان رایج ترین روش انتقال این بیماری در نظر

 47976دانش آموز در مناطق شهری و  5756دانش آموز در

[ .]5امکان انتقال این بیماری از طریق تماس مستقیم با فرد

حوله و حتی تلفن همراه وجود دارد اما تماس سر با سر

گرفته می شود [ .]4خطر ابتال به پدیکلوزیس با فاکتورهای
مختلفی مرتبط می باشد [ .]6در مناطقی با تراکم جمعیتی
باال ،وضعیت اقتصادی ضعیف ،عدم رعایت بهداشت فردی

و کمبود تسهیالت بهداشتی ،شیوع باالیی دارد [.]6 ،5

که در جنوب شرقی شهر تهران واقع شده است .شهر پاكدشت
مركز شهرستان پاكدشت ،دارای آب و هوایی گرم و خشک
پایه ها و مقاطع تحصیلی مختلف در سال  1392مشغول

درصد) و  25490نفر از آنها دختر ( 47/43درصد) می باشند.

مناطق روستایی سکونت دارند 31617 .دانش آموز در مقطع

ابتدایی 9374 ،در مقطع راهنمایی و12741دانش آموز در
مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.
این مطالعه یک بررسی توصیفی_تحلیلی از نوع مقطعی بود.

همچنین در مطالعات گذشته مشاهده شده که آلودگی در

جامعه آماری در مطالعه حاضر ،تمامی دانش آموزان بودند

دارد [ .]7در موارد ابتال به این بیماری به دلیل آنکه شپش در

ماه لغایت پایان آذر ماه  )1392با تشخیص آلودگی به

مناطق روستایی میزان باالتری در مقایسه با مناطق شهری
طول روز چندین بار اقدام به خونخواری میکند ،پروتئین های

بزاق شپش بدین طریق مکررا به بدن فرد بیمار تزریق می
گردد .عالوه بر خونخواری از فرد آلود به دلیل نوع گزش می

تواند سبب حساسیت ،خستگی ،بی خوابی ،ضایعات پوستی و
آسایش و راحتی انسان را تحت تأثیر قرار دهد .گاهی آلرژی

حاد مانند خارش شدید به دنبال تزریق مکرر بزاق شپش
ایجاد می شود [ .]8همچنین در آلودگی شدید ،می تواند

که در زمان اپیدمی شپش سر در شهرستان پاکدشت (مهر
شپش سر در مرکز بهداشتی درمانی شهید اشرفی اصفهانی
شهرستان پاکدشت تحت درمان و پیگیری قرار گرفتند .پس

از کسب مجوز و هماهنگی های الزم با واحد بهداشت آموزش

و پرورش شهرستان و شبکه بهداشت درمان جهت تعیین
شیوع آلودگی به کمک مربیان بهداشت مدارس به بررسی
آلودگی در بین افراد مشکوک به بیماری پرداخته شد و افراد

بیمار به مرکز بهداشتی درمانی شهید اشرفی اصفهانی ارجاع

موجب عفونت های ثانویه قارچی و باکتریایی شود [.]8 ،6
با توجه به اینکه بروز و شیوع آلودگی به شپش سر در سال

استاندارد موجود مشخصات و رفتارهای فردی ،خانوادگی

در کشور مبنی بر همه گیری شپش سر گزارش نشده است،

تحصیلی ،جنس ،تحصیالت مادر ،محل سکونت ،تعداد

های اخیر همواره در سطح یکنواختی بوده است و گزارشاتی
بنابراین بروز ناگهانی همه گیری شپش سر به عنوان یک
چالش مهم بهداشتی و اجتماعی سبب درگیر نمودن شبکه

بهداشت و درمان و تحمیل هزینه های زیاد بر جامعه می

داده شدند .برای این منظور با استفاده از پرسشنامه های
و اجتماعی افراد بررسی شد که اطالعاتی همچون (مقطع
استحمام در هفته و غیره) از افراد آلوده ثبت گردید [ .]11هر

فرد آلوده به انگل به طور جداگانه مورد مصاحبه قرار گرفت،

بطوریکه کلیه ارزش ها و معیارهای اجتماعی مد نظر قرار

گردد [ .]9با عنایت به گزارشات متعدد مرکز بهداشت
پاکدشت مبنی بر افزایش موارد پديكولوزيس سر در میان

گذاشته میشد .در موارد مشکوک به آلودگی ،موهای سر،

در این رابطه اقدام به انجام این مطالعه گردید ،تا بتوان با

رشک) به وسیله ذربین و شانه دندانه دار ریز به مدت  2الی 3

دانش آموزان این شهرستان و نبود اطالعات اپیدمیولوژیک
شناخت عوامل مرتبط با این الودگی ،راه کارهای مناسب
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های سنی دیده شده است ،اما بیشترین میزان شیوع آن در

مطالعه حاضر به منظور تعیین عوامل موثر بر شپش سر در

گرفته و اگر فردی تمایل به همکاری نداشت از مطالعه کنار

پشت گردن و اطراف گوش ها (از نظر وجود شپش زنده و
دقیقه مورد بررسی قرار گرفت .الزم به ذکر است که تشخیص
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بهروز داوری و همکاران

شپش سر در در دانش آموزان شهرستان پاکدشت...

تگزاس) و یافتن یکی از مراحل زیستی انگل و یا وجود تخم

مبتال در مناطق شهری و  198نفر ( 29/2درصد) از دانش

و همچنین وجود تخم شپش با فاصله بیش از  1/4اینچ از

منطقه سکونت دانش آموزان نیز اختالف معناداری مشاهده

آلودگی قبلی تلقی شد [ .]9در پايان اطالعات جمع آوری

رابطه بین مقطع تحصیلی دانش آموزان شهرستان پاکدشت

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .سطح معناداری نیز کمتر

تحصیلی ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان مورد بررسی قرار

سالمت منتشر شده از سوی بخش سالمت و بهداشت مدارس

محل سکونت  480نفر ( 70/8درصد) از دانش آموزان

در فاصله  1/4اینچ از پوست سرآلودگی فعال استوار است

آموزان در مناطق روستا بود .نتایج نشان داد بین آلودگی و

پوست سر وعدم رویت شپش حتی پس از شانه زنی به عنوان

گردید (( )P=0/031نمودار  .)1همچنین به منظور بررسی

شده به وسیله نرم افزار ( SPSSنسخه  )16و آزمون کای دو

و میزان ابتال به شپش سر ،دانش آموزان در سه مقطع

از  0/05در نظر گرفته شد.

گرفتند .نتایج کسب شده در جدول  1نشان داده شده است

یافته ها

داری در دانش آموزان مقطع ابتدایی ( 73/1درصد) بیشتر

و همانگونه که مالحظه می گردد میزان آلودگی به طور معنی

در مطالعه حاضر به منظور بررسی اپیدمیولوژیک شپش سر

بود (.)P=0/038

نظیر جنسیت ،محل سکونت ،مقطع تحصیلی و سطح سواد

در دانش آموزان ،سطح تحصیالت مادران در چهار سطح

قرار گرفت .از مجموع  53732نفر دانش آموز مشغول به

بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بیشتر دانش آموزان

( 1/3درصد از کل دانش آموزان) در زمان اپیدمی به شپش

و دانش آموزان دارای مادر با تحصیالت مقطع متوسطه و باالتر

دانش آموزان آلوده دختر و  122نفر (18درصد) از دانش

رابطه تأثیر تعداد استحمام در هفته با میزان آلودگی نشان

دانش آموزان اختالف معنی داری وجود داشت (.)P>0/001

یکبار در هفته بوده است (. )P=0/035

در بین دانش آموزان شهرستان پاکدشت پارامتر های مختلفی

به منظور بررسی رابطه سطح تحصیالت مادر و میزان آلودگی

مادران در هر یک از بیماران تشخیص داده شده مورد بررسی

بیسواد یا ابتدایی ،راهنمایی ،متوسطه و دیپلم یا باالتر مورد

تحصیل در مقاطع مختلف در شهرستان 678 ،مورد آلودگی

آلوده ،دارای مادارانی با سطح سواد ابتدایی بوده ()P=0/041

سر وجود داشت .که در این میان  556نفر ( 82درصد) از

آلودگی کمتری به شپش سر داشتند (جدول  .)2همچنین

آموز پسر بودند .نتایج نشان داد بین میزان آلودگی و جنسیت

داد که تعداد استحمام بیشتر دانش آموزان آلوده کمتر از

به منظور بررسی تأثیر محل سکونت بر میزان ابتال به بیماری

جدول  .1توزیع فراوانی دانش آموزان آلوده بر حسب مقطع تحصیلی

مقطع
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه و پیش دانشگاهی

دانش آموزان محصل

دانش آموزان آلوده

فراوانی(درصد)

فراوانی(درصد)

)58/8(31617

)73/1(496

)17/4(9374

)21/2(144

)23/7(12741

)5/6( 38

سطح معناداری
0/038

جدول  .2توزیع فراوانی دانش آموزان آلوده بر حسب میزان تحصیالت مادر

تعداد کارگر مورد نیاز
بیسواد یا ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
دیپلم و باالتر
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دانش آموزان آلوده
فراوانی(درصد)
)44/5( 302
)23/1(157
)19/1(130
)13/1( 89
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سطح معناداری
0/041
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آلودگی فعال بر اساس استاندارد موجود (دفترچه راهنمای

شپش سر بیماران بر اساس محل سکونت تفکیک شدند.
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روستایی
 198نفر
 29/9درصد

شهری

نمودار  .1توزیع فراوانی دانش آموزان آلوده بر حسب محل سکونت

بحث

پدیکولوزیس یک بیماری انگلی است که با سطح بهداشت
جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد .شیوع پدیکلوزیس در کشورهای

مختلف دنیا تا  80درصد متغیر می باشد .شیوع آن در
جهان از اواسط دهه  1960افزایش یافته ،بطوریکه در
مطالعات اپیدمیولوژیک در مدارس کشورهای مختلف شیوع

پدیکلوزیس متفاوت بوده است و بطور متوسط  16درصد
گزارش شده است و اين ميزان در فرانسه ،کره ،استرالیا و

انگلستان به ترتيب  33/7 ،37/2، 15و  28/3درصد بوده
است [ .]1این برای چندمین بار در سال های اخیر است

که شپش سر در شهرستان پاکدشت باعث همه گیری در

بین دانش آموزان گردیده است .بر اساس مطالعه حاضر 82
درصد از دانش آموزان آلوده دختر بودند .این نتیجه می تواند

به دلیل تفاوت های رفتاری بین دو جنس از جمله کوتاه

بودن موی سر پسران در مقایسه با دختران ،پوشش مقنعه
و روسری در دختران ،خشن بودن بازی ها و تماس کوتاه و

کم صمیمیت پسران و سایر عوامل باشد .در مطالعات مختلف
انجام شده در داخل و خارج از کشور نیز بیشتر بودن آلودگی

در دختران نسبت به پسران گزارش شده است [.]3 ،2
بیشترین تعداد دانش آموزان مبتال ساکن مناطق شهری بوده اند

و بین منطقه محل سکونت و آلودگی رابطه معناداری مشاهده
گردید .در مطالعه ای که مرادی و همکاران در شهرستان بهار در

استان همدان انجام دادند نیز بر خالف سایر مطالعات کشوری

شیوع شپش سر در دانش آموزان مناطق شهری شیوع بیشتری

دارد [ .]4اما در اکثر مطالعات شیوع این بیماری بیشتر در
مناطق روستایی مشاهده شده است .مطالعه انجام شده توسط

 Heukelbachو همکاران  2005حاکیست که بیشتر کودکان

کمتر از  15سال که در مناطق روستایی زندگی می کنند در

معرض ابتال به شپش سر قرار دارند [ ]12که با نتایج مطالعه ما

مطابقت ندارد .شاید یکی از دالیل اصلی اختالف در این اپیدمی

نسبت به سایر مطالعات ،آموزش بهداشت مستمر توسط بهورزان
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در مناطق روستایی و همچنین بازدید فصلی دانش آموزان
توسط بهورزان در این مناطق می باشد ،این در حالی است که

در مدارس مناطق شهری این وظیفه بر عهده مربیان بهداشتی
مدارس یا کاردان های بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهری

می باشد که به دلیل کمبود نیرو این بازدید به طور مستمر و

جدی انجام نمی گیرد .نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که
میزان آلودگی به طور معناداری در دانش آموزان مقطع ابتدایی

بیشتر بود که این موضوع می تواند با افزایش آگاهی دانش
آموزان در مقاطع باالتر و آموزش های مربیان مدارس مرتبط

باشد ،که با نتایج مطالعات  Degerliو همکاران در سال 2013

و ثقفی پور و همکاران  1389مطابقت دارد [.]14 ،13
مطابق با اکثر پژوهش های صورت گرفته در این زمینه،
ارتباط معکوس بین شیوع آلودگی شپش سر و سطح سواد

59سال
والدین مبتال وجود دارد ،در مطالعه مرادی و همکاران در

PSJ.umsha.ac.ir

60

شپش سر در در دانش آموزان شهرستان پاکدشت...
 1391مشاهده گردید که سواد پدران اکثر دانش آموزان در
مقطع ابتدایی بوده و همچنین دانش آموزان دارای مادر با
تحصیالت مقطع دبیرستان و باالتر آلودگی کم تری به شپش

داشتند همچنین در مطالعه مشابه دیگری که در مدارس
ابتدایی دخترانه قم انجام شد مشاهده گردید که  77/09درصد

مقطع ابتدایی یا بی سواد بودند [ ]14-8 ،4در همه گیری
حاضر نیز آلودگی بیشتر در دانش آموزانی مشاهده شد که

سطح سواد مادر آنها ابتدایی بود .بر اساس آمار های موجود از

سال های گذشته در مرکز بهداشت شهرستان ،آلودگی تقریباً

با همین نسبت در سطح شهرستان مشاهده شده است .در

جستجو و بررسی علل بروز اپیدمی شاید یکی از علل اصلی

بروز اپیدمی در شهرستان مهاجر پذیری در فصول مختلف،
تجمع کارگران فصلی و همچنین مسافرت هایی است که

بیشتر دانش آموزان در تابستان به مناطق روستایی دارند .به
عالوه شرایط فصل پاییز به دلیل بارندگی سبب فراهم شدن
شرایط رشد و نمو حشرات از جمله شپش ها گردیده که خود

باعث انتشار آن در جامعه می شود .همچنین در فصل پاییز
به علت سردی نسبی هوا اکثر مردم از البسه گرم استفاده
می کنند و این موضوع در دانش آموزان (به خصوص ابتدایی)
گسترش بیشتری داشته و اکثرا البسه خود را روی چوب
لباسی داخل کالس ها روی هم انداخته که این امر می تواند

در دانش آموزان سبب انتقال گردد [.]19-15

نتیجه گیری

نتايج مطالعات نشان ميدهد آلودگي به شپش سر هنوز به
عنوان يك مشكل اساسي در جوامع با امكانات زندگي و سطح
بهداشت پايين و وضعيت بد اقتصادي مطرح است .اين آلودگي

تنها به يك فاكتور بستگي نداشته بلكه به فاكتورهاي متعددی

از جمله وضعيت اقتصادي خانواده ها ،آموزش بهداشت،

فرهنگسازي ،باال بردن سطح تحصيالت در خانواده ها ،تنظيم

خانواده و فراهم ساختن امكانات بهزيستي بستگي دارد .از

طرفی حل اين معضل و بسياري از معضالت ديگر جامعه كه
در ارتباط با مسائل فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي بوده نيازمند

مشاركت ارگان مختلف دولت مانند :آموزش و پرورش ،وزارت

بهداشت ،دانش آموزان ،خانواده آنان ،نهادهايي مانند شوراي

شهر ،انجمن اولياء و مربيان خواهد بود.
تشکر و قدردانی

در پایان بر خود الزم می دانیم از مسئول محترم بهداشت
مدارس آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت سرکار خانم

میرزایی و هچنین ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان
شهرستان پاکدشت کمال تشکر و قدر دانی را داشته باشیم.

تضاد منافع

این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی نداشته
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Abstract
Introduction: Despite progress in health, human lice are still considered as a health problem. Lice could
transmit different diseases to human such as epidemic relapsing fever, epidemic typhus and trench fever.
The aim of this study was to determine the major factors on pediculosis capitis in students of Pakdasht
county in autumn of 2013.
Methods: This was a cross-sectional descriptive and analytic study. Among all students, after investigating in terms of pediculosis, 678 infested individuals were selected. The extracted data were analyzed by
using SPSS version 20 software and Chi-square test.
Results: From total number of 53732 students in different school grades, 556 females (82%) and 122
males (18%) were found to be infested by head lice. A significant relationship was recognized between the
rate of infestation and students’ gender (P<0.001). The result, furthermore, revealed that rate of infestation
in elementary students (73.1%) was significantly higher than other grades (P=0.03). Between mother’s
education level and the infestation rate, moreover, a statistically significant correlation was seen (P=0.04).
Conclusion: The results illustrate that head lice infestation, as a major problem, is related to some factors
including economic conditions and poor education. To find strategies for this issue, regarding its cultural,
economical and social aspects, cooperation of different organs like ministries of education and health and
also students and their parents is clearly required.
Keywords: Pediculus capitis, Students, Pakdasht
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