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میزان آلودگی به شپش سر در دانش آموزان مدارس ابتدایی 
 1376-77شهرستان ساری در سال 

 

 ** (.Ph.D) مهدی شریف h * (.M.Sc) فرزاد متولّی حقّی

 * (.M.Sc) شیرزاد غالمی *** (.M.Sc) محمدمهدی صداقت
 

 چکیده 
ف دارند و همچنین به عنوان یک عامل         با توجه به نقشی که شپش ها در انتقال بیماری های مختل              :سابقه و هدف    

مهم سنجش سطح بهداشتی در جامعه مطرح می باشند، مطالعه ای جهت بررسی آلودگی به شپش در دانش آموزان مدارس                    
 . انجام گرفت1376-77ابتدایی شهرستان ساری در سال 

دبستان ابتدایی به تفکیک     472 پس از هماهنگی های الزم با اداره آموزش و پرورش از میان                  :مواد و روش ها      
 دبستان روستایی، پس از دسته بندی خوشه ای به طریقه تصادفی انتخاب شدند و کلیه دانش                 25جنس دانش آموزان، تعداد     

آموزان از نظر آلودگی به شپش سر مورد معاینه قرار گرفتند که موهای سر و پشت گردن و اطراف گوش ها به منظور                              
غ مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مشاهده هریک از حاالت فوق، فرد آلوده تلقی                    وجود رشک، نمف یا شپش بال      

گردیده و پرسشنامه حاوی متغیرها شامل داشتن مربّی، شغل والدین، تحصیالت والدین، استفاده از وسایل شخصی، رعایت                  
مدرسه و دانش آموز تکمیل شد، در       بهداشت فردی، داشتن حمام و کمک افراد خانواده به دانش آموز با همراهی مسئولین               

ضمن از هر کالس نیز به تعداد افراد آلوده، دانش آموز غیرآلوده به عنوان شاهد به صورت تصادفی انتخاب و همان                               
اطالعات ثبت شده در پرسشنامه پس از کدگذاری از نظر آماری مورد               . پرسشنامه برای فرد مورد نظر نیز تکمیل گردید         

 . مورد مقایسه قرار گرفتz گرفته، نتایج با آزمون های کای اسکور و تجزیه و تحلیل قرار

آلوده به پدیکولوزیس بودند که     )  درصد 9/1( نفر   215 دانش آموز مورد مطالعه،      10991 در این پژوهش از      :نتایج  
 و در مدارس     درصد 7/3آلودگی در دبستان های دخترانه      .  درصد بود  7/3 درصد و در روستا      2/1میزان آلودگی در شهر     

همچنین از نظر آماری اختالف معنی داری بین آلودگی و متغیرهای داشتن مربی بهداشت،                 .  درصد بوده است   5/0پسرانه  
شغل پدر، تحصیالت والدین و استفاده مشترک ازوسایل در رعایت بهداشت فردی وجود داشت و از نظر آماری رابطه                         

 . تحصیالت دیده نشدمعنی داری بین آلودگی و وجود حمام یامیزان

 برابر مناطق شهری بوده، همچنین       3 با توجه به یافته ها مشخص می گردد که میزان آلودگی در روستاها                  :استنتاج  
با توجه به نتایج حاصله از آزمون متغیرهای داده شده در بخش مواد و                 .  برابر پسرها می باشد    7میزان آلودگی در دخترها      

 مربی، تحصیالت والدین، شغل پدر، استفاده مشترک از وسایل شخصی و رعایت                   روش ها مشخص گردید که وجود       
 .بهداشت فردی در میزان آلودگی در بین دانش آموزان نقش به سزایی دارد

 
  پدیکولوزیس، پدیکولوس هومانوس کاپیتیس، مدارس ابتدایی:واژه های کلیدی

 
 .ت گردیده ، با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است در شورای پژوهشی دانشگا ثب76-34این مقاله طی شماره 

 . در بابل پذیرفته شده است1377 مهرماه 14-16 این مقاله در کنگره بیماری عفونی و گرمسیری در ایران 

  وصال شیرازی، دانشکده بهداشت. ساری،بلوار امیرمازندرانی،خ h   عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران ∗

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع ابوریحان∗∗∗    عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران∗∗
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 مقدمه 
پدیکولوزیس یکی از بیماریهای شایع انگل های         
خارجی بدن است که در مبتالیان به شکل شپش سر،              

این بیماری به عنوان یک       . ده می شود   بدن و عانه دی     
مشکل مهم بهداشتی به خصوص در جوامعی که موازین         

. )2،1(بهداشتی کمتر رعایت می شود محسوب می گردد        
عالوه بر این بیماری حتی در جوامع پیشرفته از جمله               

در این کشور هرساله     . ایاالت متحده نیز دیده می شود       
ری مبتال می شوند و       میلیون نفر به این بیما      6-12حدود  

بررسی ها نشان می دهد که هرساله این رقم در حال                 
 .)3(افزایش است 

در افراد مبتال به پدیکولوزیس اثرات مستقیم              
گزش شپش موجب تزریق پروتئین های خارجی موجود        
در بزاق حشره به بدن میزبان می شود که تحریک                  

تزریق . میزبان، حساسیت و خستگی را به همراه دارد            
مکرر بزاق شپش ممکن است سبب آلرژی حاد مثل               

در صورتیکه گرد مدفوع شپش         . خارش شدید شود    
استنشاق گردد ممکن است عالیمی مشابه تب یونجه             

آلودگی ثانویه نیز ممکن است با خاراندن         . ظاهر گردد 
که منجر به التهاب پوستی،       . محل گزش به وجود آید      

 سر در    شپش. زردزخم و حاالت مشابه دیگری گردد       
شرایط آزمایشگاهی می تواند ریکتزیا و اسپیروکت ها          
را انتقال دهد و در شرایط طبیعی نیز از جمله عوامل                 
انتقال امپتیگو می باشند که در روند انتقال باکتری ها               
همراه با غذا توسط حشره خورده می شوند و بدون تغییر           

 .)4(با مدفوع دفع می شوند 

ی به طریقه مستقیم، تماس     مهمترین راه انتقال بیمار  
نزدیک با افراد آلوده و به طریق غیرمستقیم از طریق                
تماس با لباس ها، وسایل شخصی، تخت خواب یا روکش       

مؤثرترین . )2(مبلمان آلوده شده به رشک و یا شپش است       
راه مبارزه با بیماری استفاده از شامپوهای محتوی حشره          

همگانی در  کش برای مبتالیان به بیماری و آموزش             
 .)6 ،5(جوامع آلوده و ارتقاء سطح بهداشتی است 

به دلیل اهمیت بهداشتی این بیماری در سال های          
اخیر درمدارس شهرستان ساری بررسی جنبه های               
مختلف بیماری ضروری به نظر می رسید که بدین منظور         

 1377 لغایت خرداد ماه     1376مطالعه ای از دی ماه سال        
ودگی و عوامل مؤثر در آلودگی        جهت تعیین میزان آل    

به شپش سر در دانش آموزان مدارس ابتدایی و ارایه راه            
حل های الزم جهت پیشگیری و کنترل این بیماری در            

 .مدارس شهرستان ساری انجام پذیرفت
 

 مواد و روش ها
با انجام هماهنگی های الزم با اداره آموزش و              

 56273  دبستان با  472پرورش شهرستان ساری از میان        
دانش آموز، به تفکیک تعداد و جنس دانش آموزان و            

 دبستان شهری   25) شهر یا روستا  (نیز موقعیت جغرافیایی    
 دانش  4894 دبستان روستایی که مجموعاً تعداد          33و  

 دانش آموز پسر داشتند، پس از           6097آموز دختر و      
 .دسته بندی خوشه ای، به طریق تصادفی انتخاب شدند

وزان از نظر آلودگی انواع اشکال       تمامی دانش آم  
توسط افراد آموزش دیده،  ) رشک، نمف، بالغ  (شپش سر 

 .زیر نظر محقق، مورد معاینه قرار گرفتند

دستکش یکبار مصرف، عدسی، پنس،     : وسایل موردنیاز   
قیچی، کاپس پالستیکی، الم، المل، کانادا بالزام و                

 .پرسشنامه

بستان مورد  دانش آموزان به نوبت در اتاق بهداشت د           
موهای سر، پشت گردن و اطراف        . معاینه قرار گرفتند   

گوش های آنها به منظور رشک، نمف و یا شپش بالغ              
در صورت مشاهده هر    . کامالً مورد بررسی قرار گرفتند     

یک از اشکال یاد شده فرد به عنوان آلوده تلقی شده،               
پرسشنامه حاوی سؤاالت بهداشت فردی دانش آموز،           
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و توجه افراد خانواده به آراستگی دانش          داشتن حمام    
به کمک مسئولین مدرسه و نیز خود دانش           ... آموز و   

همچنین از هر کالس نیز به تعداد        . آموز تکمیل گردید  
افراد آلوده دانش آموز غیرآلوده به عنوان شاهد به                 
صورت تصادفی انتخاب و همان پرسشنامه برای آنها             

رسشنامه پس از    اطالعات ثبت شده در پ       . تکمیل شد 
کدگذاری و استخراج با روش های آماری مورد تجزیه          

 مورد  z و   x2و تحلیل قرار گرفت و نتایج با آزمون ها            
 .مقایسه قرار گرفتند

 
 نتایج 

 دانش آموز مقطع ابتدایی مورد         10991از میان    
به پدیکولوزیس  )  درصد 9/1( نفر    215مطالعه، تعداد    

 2/1( نفر   97نفر در شهر     7808مبتال بودند که از تعداد       
 7/3( نفر    118 نفر در روستا تعداد        3183و از    ) درصد
میزان . مبتال به پدیکولوزیس شناسایی شدند        ) درصد

 آمده  1آلودگی به تفکیک جنس در جدول شماره             
 .است

 
مقایسه ابتالی به شپش سر در دانش آموزان دختر و  :1جدول شماره 

 76-77 پسر در مدارس شهرستان ساری در سال
 جنس بیماران )تعداد(معاینه شده )تعداد(آلوده  درصد

 دختر 4894 183 7/3

 پسر 6097 32 5/0

 جمع 10991 215 9/1

 
 

 این بررسی بین شغل مادرو میزان آلودگی            در  
 . از لحاظ آماری اختالف معنی داری به دست نیامد               

)33/0P<.( 
در بررسی ارتباط بین آلودگی و شغل پدر که              

 درصد مبتالیان   40 مستقیم بر اقتصاد خانواده دارد،        تأثیر
در گروهی قرار داشته که شغل پدرشان کارگری و               

 درصد مربوط به گروهی که پدرشان شغل             14تقریباً  
آزاد دارد، اختصاص داشت که نتایج به تفکیک در               

 . آمده است2-جدول شماره

 ر رابطه بین آلودگی به شپش سر و شغل پدر د :2جدول شماره 

 76-77دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساری در سال 

 شغل پدردانش آموز مبتال تعداد مبتال درصد

 کارمند 35 27/16

 آزاد 30 95/13

 کشاورز 64 76/29

 کارگر 86 40

 
در بررسی نقش مربی بهداشت در مدارس و               
وجود پدیکولوزیس از لحاظ آماری اختالف معنی              

ی مربی و فاقد مربی وجود           بین مدارس دارا    داری   
 ).>0005/0P(داشت

میزان آلودگی در بین افرادی که از وسایل                 
 درصد و در بین     46شخصی مشترک استفاده می کردند      

 شخصی مشترک استفاده     دانش آموزانی که از وسایل      
 . درصد بود3/4نمی کردند 

میزان آلودگی در بن افرادی که بهداشت فردی را         
رصد و گروهی که بهداشت        د 2/8رعایت می کردند     

 درصد بوده است که       42کردند  فردی را رعایت نمی       
  ).>0005/0P(اختالف معنی داری را نشان می دهد 

مقایسه میزان آلودگی در ارتباط با تحصیالت             
 . نشان داده شده است4و3والدین در جدول شماره 

 
ر رابطه بین میزان تحصیالت پدر و آلودگی به شپش س :3جدول شماره 

 76-77در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساری در سال 

 میزان تحصیالت تعداد دانش آموزمبتال درصد

 بی سواد 65 23/30

 ابتدایی 56 04/26

 راهنمایی 45 93/20

 دبیرستان 32 88/14

 دیپلم و باالتر 17 90/7

 
سر رابطه بین میزان تحصیالت مادر و آلودگی به شپش  :4جدول شماره 

 1376-77در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساری در سال 

 میزان تحصیالت تعداد دانش آموز مبتال درصد

 بی سواد 82 13/38

 ابتدایی 43 20

 راهنمایی 35 27/16

 دبیرستان 36 74/16

 دیپلم و باالتر 19 83/8
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 شیوع آلودگی در دو گروه از دانش آموزان که در               -
خود دارای حمام بوده و یا فاقد آن بودند         منزل مسکونی   

 لحاظ آماری اختالف معنی داری را نشان نمی داد             از  
)34/0P<.(  
 در ارتباط بین آلودگی به شپش سر و پایه های                     -

تحصیلی بین دانش آموزان هیچ گونه اختالف معنی              
  ).P=99/0. (داری وجود نداشت

 
  بحث

ین کشور ما   امروزه در بسیاری از نقاط دنیا و همچن       
پدیکولوزیس یکی از مهمترین معضالت بهداشتی              
جامعه به ویژه در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی می               
باشد که البته شیوع بیماری در نواحی مختلف دنیا متغیر           

حاضر شیوع بیماری در کل دانش       ء  در مطالعه . )7(است  
 درصد به   9/1آموزان مورد مطالعه در شهرستان ساری         

که میزان آلودگی در روستاها سه برابر مناطق        دست آمد   
 برابر  7همچنین میزان آلودگی در دخترها        . شهری بود 

 .پسرها مشاهده گردید
 در شهر اینچون     1995در مطالعه ای که در سال         

(Inchon)           کره جهت تعیین میزان آلودگی به شپش سر 
 بین  در دانش آموزان مدارس ابتدایی صورت گرفت از         

 768از  ) درصد5( نفر   4د بررسی تعداد      فرد مور  1530
 دختر به پدیکولوزیس    762از)  درصد 4/9( نفر   27پسر و   

 برابر بیشتر   19مبتال بودند که میزان آلودگی در دخترها         
 .)8(از پسرها گزارش گردیده است 

 دانش  2827همچنین تحقیقات مشابهی بر روی         
آموز شهری و روستایی در استان کرمان نشان می دهد            

  شیوع بیماری در کل دانش آموزان مورد مطالعه               که
 و  8/13 درصـد بـوده که میـزان آلودگـی در شهـر         5/20

همچنین ابتال به      .  درصد بوده است       39در روستا      
 9پدیکولوزیس در دختران نسبت به پسران در روستا              

 .)7( برابر بوده است 8برابر و در شهر 
رهای داده  با توجه به نتایج حاصله از آزمون متغی         

شده در بخش مواد و روش ها، مشخص گردید که                 

وجود مربی، تحصیالت والدین، شغل پدر، استفاده غیر          
مشترک از وسایل شخصی و رعایت بهداشت فردی در          
میزان آلودگی در بین دانش آموزان مؤثر بوده، در حالی          
. که داشتن حمام و شغل مادر مستقل از آلودگی هستند           

ه بر روی بررسی شیوع شپش در           تحقیقات مشابهی ک   
مدارس ابتدایی شهرستان اسالم شهر و استان کرمان به            
عمل آمد تأیید کننده نقش هر یک از فاکتورهای فوق            

 .)4(در ارتباط با پدیکولوزیس می باشد 
 در ایاالت متحده مطالعه ای جهت        1991در سال   

جلوگیری از پدیکولوزیس و کنترل با استراتژی                  
 در مهد کودک ها انجام پذیرفت که           بهداشت عمومی 

مشخص گردید مربیان بهداشت به عنوان کلید مهمی             
همچنین . )9(برای جلوگیری از آلودگی ها می باشند            

 در مالزی جهت بررسی        1983تحقیقاتی که در سال        
 دانش آموز ابتدایی در         4112اپیدمیولوژی و کنترل       

از  درصد    9/12کواالالمپـور انجام شد نشان داد که            
بچه ها به شپش سر آلودگی داشتند ونتیجه این بود که              

 اجتماعی، موی بلند، بعد     -میزان شیوع به وضع اقتصادی    
 خانواده، سن، ازدحام و بهداشت شخص وابسته است            

 در سیرالئون   1992همچنین تحقیقاتی که در سال       . )10(
جهــت مطالعــه اپیــدمیــولـوژیکــی پـدیکـولــوزیس      

 8/6 نفر    1007ان انجام گرفت، در معاینه          دانش آموز
)  درصد پسر  4/5 درصد دختر و     3/8(درصد آلوده بودند    

با افزایش سن، آلودگی در دختران و فرزندان کشاورزان   
که فاکتور اصلی انتقال     )  درصد 4/9حدود  (باالتر بود    

 .)11(تماس سربه سر مشخص گردید 
غیرها با توجه به یافته های فوق و نقش هریک از مت   

در میزان شیوع پدیکولوزیس داشتن مربی بهداشت در           
مدارس جهت کنترل وضعیت بهداشتی دانش آموزان،          
آموزش بهداشت جهت آگاهی های بهداشتی جامعه و          
در نتیجه بهبود و ارتقاء رفتارهای بهداشتی و نیز آموزش          
بهداشت فردی به دانش آموزان می تواند در کاهش              

 .زایی داشته باشدمیزان آلودگی نقش به س
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     پژوهشی  

 
 

 48  1378پاییز /24شماره / پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                      سال نهم-مجله علمی

 سپاسگزاری
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه            
علوم پزشکی مازندران آقای دکتر عجمی ومدیر                 
پژوهشی، آقای مهندس قاجار و همچنین همکاران              

 گرامی آقایان عقیلی، بیژن شعبانخانی، همکاران مرکز 
 
 

 

بهداشت شهرستان ساری آقایان مهندس طالبی و مهندس       
اقی و از همکاری مسئولین محترم اداره آموزش و              میث

 ساری، دانشجویان ساعی آقای         2و1پرورش نواحی     
مردانشاه و خانم ها تنکابنی، اسالمپور، غالمی، حسین            

 .کمر، خلیلی، تقی زاده تقدیر و تشکر به عمل می آید
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