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     پژوهشي  
  
  
  ـــدرانــکـــــــی مــازنـــــــشزــــــوم پـلـــــــگاه عـشــــتــه دانـلـــــمج

   )88-93   ( 1386    سال فروردین و اردیبهشت   57    شماره هفدهمدوره 
 

88  1386ردیبهشت فروردین و ا ، 57هم ، شماره هفد      دوره                                       مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

  های جلدی در دانش آموزان  بررسی فراوانی انواع زگیل
  1382-83سال تحصیلی  ،بهشهر  شهرپسر مدارس

  

  (.M.D) *+ مسعود گلپور
 

  چکیده
هـای پاپیلومـای انـسانی     وسـیله ویـروس  ه باشند کـه بـ   های اپیدرمی خوش خیمی می ها نئوپالسم  زگیل : و هدف سابقه  

بـروز  سـاز     زمینـه  مواقـع  برخـی    درکننـد و     مختلف بدن و به اشکال متفاوتی بروز مـی        این ضایعات در نقاط     . گردند ایجاد می 
آموزان پسر مدارس ابتدایی،     های جلدی در دانش    تعیین فراوانی انواع زگیل   هدف از این مطالعه     . شوند  می (SCC)ها بدخیمی

  .باشد  می1382 –83سال تحصیلی در  ) سال7-18 ( شهر بهشهرنراهنمایی و دبیرستا
 400  نفر دانش آموز در سه سطح مورد بررسی قرار گرفتند که1200 تعداد در این مطالعه توصیفی : ها مواد و روش
 ،های معتبر بالینی و تشخیصی تنظیم شده  براساس شاخصها نمونه.  به طور تصادفی انتخاب شدندسطحدانش آموز در هر 

ها با  در پایان دادههای جلدی مورد معاینه قرار گرفتند و  اع زگیلهای پوست از نظر ابتال به انو توسط یک متخصص بیماری
  .های آماری توصیفی تجزیه و تحلیل شدند فرمول

 مورد  4مورد مسطح،    5 پایی،  مورد کف  20 مورد زگیل معمولی،     119بود و    درصد   4/10فراوانی کلی زگیل     : ها  یافته
  .  بود) درصد3/12(فراوانی ابتال به زگیل در دانش آموزان دبیرستانی ترین   بیش.مشاهده شد مورد آنوژنیتال 1نخی شکل و 
ای بهداشتی و درمانی در جامعه در  تواند مبنایی برای مطالعات مداخله مطالعات اپیدمیولوژیک مستمر می :استنتاج

  . جامعه گردد سالمتییهای پوستی و ارتقا  بیماری و مرگ و میر ناشی از)موربیدیتی(ناتوانیجهت کاهش ابتال، 
  

  میولوژیک، بهشهرد، مطالعه اپیآموزان دانشویروس پاپیلومای انسانی، پوست،  ،جلدی های زگیل :کلیدی  واژه های
  

  مقدمه
ی ـای پوستـه ن بیماریـتری ی از شایعـل یکـزگی

 و های بهداشتی درمانی مسری در دنیا ست که هزینه
ها  زگیل .)1(دهد  میصاص خود اخت ه باالیی را بزیبایی

وسیله ه های اپیدرمی خوش خیمی هستند که ب نئوپالسم
 )2(گردند ایجادمی) HPVS(های پاپیلومای انسانی ویروس

های  ترین شکل زگیل به صورت زگیل اگر چه شایع
باشد ولی اشکال جلدی  می) Common warts(معمولی 

ها در هر سنی  زگیل. )2(و مخاطی آن نیز وجود دارند
 ت، ولی در اوائل کودکی و دوره طفولیشوند ایجاد می

 به دلیل غیرمعمول هستند، بروز آن در دوران مدرسه
 افزایش دیگرکهای نزدیک دانش آموزان با ی تماس
 سالگی 16 تا 12که شیوع آن در سنین  طوریه یابد ب می

سن  رسد و سپس در درصد می20 تا 10به حداکثر خود 
  .)3-5(دـیاب هش میج کاـد از آن به تدریـسالگی و بع 20

  
  

   مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینابلوار پاسداران،  -ساری :ول ئمولف مس  +  دانشگاه علوم پزشکی مازندران) استادیار( های پوست، عضو هیأت علمی متخصص بیماری *
  6/10/85:  تصویب             تاریخ21/5/85:             تاریخ ارجاع جهت اصالحات 5/11/84: یافت تاریخ در
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 زگیل های جلدی در دانش آموزان پسر

  

89  1386فروردین و اردیبهشت  ، 57هم ، شماره هفد      دوره                                       مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                             

 نقاط مختلف جغرافیایی ،نس سن،جمانندعوامل مختلفی 
میزان شیوع و بر و آلودگی با ویروس پاپیلومای انسانی 

. )6،7(گذارد تاثیر میبروز بیماری در نقاط مختلف بدن 
های پاپیلومای انسانی خطرات  از آنجا که انواع ویروس

، این ضایعات  در انسان دارندسرطانای در بروز  لقوهاب
 ضایعات بدخیم تعدادی از توانند در تشخیص افتراقی می

 سنگفرشی های  سلولسرطانپوست و مخاط از جمله 
 از این رو شناسایی، .)8،9(قرار گیرندمورد استفاده 

های ایجاد شده  تشخیص و درمان زود هنگام عفونت
 های پاپیلومای انسانی، در جهت کاهش توسط ویروس

تواند  های مرتبط می  حاصل ازسرطان)یدیتیمورب(اتوانین
  .)10(مفید واقع شود

 ها نتایج حاصل از این گونه بررسیچنین  هم
های پیشگیری اولیه و ثانویه  برنامهتواند جهت تدوین  می

مورد استفاده قرار ها در جامعه  در مورد این بیماری
 در استان مازندران تا کنون و متاسفانه در کشور گیرد،
رنامه جامعی در این مورد انجام نشده است و هیچ ب
ای که تا به حال اجرا شده مورد  های پراکنده برنامه

بر آن محقق بر همین اساس، . ارزشیابی قرار نگرفته است
شد تا با انجام یک مطالعه توصیفی با استفاده از روش 

میزان فراوانی انواع زگیل را در  SPSS-IIآماری 
 سال تحصیلی(دران ـازنـستان مدارس اـآموزان م دانش

 مبنایی بررسی نماید تا نتایج حاصل از آن )83-1382
ای در جامعه  های بهداشتی و درمانی مداخله برای طرح

 .باشددر جهت ارتقا سالمت جامعه 

  

  مواد و روش ها
ها به  نمونه .باشد تحقیق یک مطالعه توصیفی می

قاطع آموزان پسر م دانشاز تصادفی ایی  صورت خوشه
سال ( شهر بهشهرتحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 

با توجه به عدم . انتخاب شدند )1382 -83تحصیلی 
 و p=50% ، d=5%وجود داده های قبلی با احتساب 

a=5% نفر محاسبه گشت 400 تعداد نمونه برای هر طبقه 
بعد از هماهنگی با اداره آموزش و پرورش شهرستان 

ن بهداشتی مدارس و با کسب رضایت ولیـر و مسئـبهشه
 .رفتنـدگهـا مورد بررسی قرار  نمونه ،وزانـآم از دانش

های معتبر بالینی و   براساس شاخصدانش آموزان
 )Text book of Dermatology )3 (ROOK) تشخیصی

 مندرج شده است، توسط یک 1که درجدول شماره
واع های پوست از نظر ابتال به یکی از ان متخصص بیماری

، Commont Wartا یزگیل که شامل زگیل معمولی 
کل ــل نخی شــ، زگیFlat wartا ــح یــل مسطــزگی

Filiform Wart زگیل کف پایی یا ،Plantar Wart و 
، مورد معاینه  Anogenital wartزگیل نواحی تناسلی یا 

 نحوه انجام معاینه به .دقیق تمام سطوح بدن قرار گرفتند
 اطالعات  و با استفاده از ذره بین بودصورت مشاهده و

که حاوی  ساخته دست آمده در پرسشنامه خوده ب
. دی، ثبت گردبودو بالینی  دموگرافیک  های مشخصه

 و Spss-IIافزارهای  از نرمها  جهت تجزیه و تحلیل داده
Excel 2000 شد آمار توصیفی استفاده یها  آزمونو.  

  

  یافته ها
 125آموز مورد مطالعه،   دانشنفر 1200از مجموع 

 به یک یا بیش از یک نوع از انواع ) درصد4/10(نفر 
 ها مبتال بودند که از این میان به ترتیب فراوانی، زگیل

مورد  Common Wart ،20 )درصد 9/9( مورد 119
) درصد 41/0(مورد  Plantar wart ،5) درصد 6/1(

Flat wart ،4  درصد 33/0(مورد( Filiform wart 1 و 
ترین  بیش. بود Anogenital wart) درصد 08/0(مورد 

آموزان دبیرستان با شیوع  فراوانی ابتال به زگیل در دانش
آموزان راهنمایی  فراوانی ابتال در دانش. بوددرصد  3/12

. بوددرصد  84/8درصد و  06/10ترتیب  و ابتدایی به
 به تفکیک ی راهای جلد  فراوانی زگیل1نمودار شماره 

  .می دهدآموزان نشان   دانشسن در
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  گلپور مسعود                                  پژوهشی  
  

 

90  1386ت فروردین و اردیبهش ، 57هم ، شماره هفد      دوره                                       مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                             

  )2(های مورد مطالعه  های بالینی و تشخیصی زگیل شاخص  :1جدول شماره 
  

Common wart 
 زگیل متداول

 متر تـا     اندازه آنها از کمتر از یک میلی      .  باشند که سطحی شاخی و سخت دارند        های سفتی می   پاپول
این . های بزرگی را تشکیل دهند      توانند توده   می متر متفاوت است، و در اثر تجمع          بیشتر از یک سانتی   

سال بر روی زانوهـا     12های زیر     زگیل غالباً بر روی پشت دستها و انگشتان دست قرار داشته و در بچه             
  )3.(کنند و یا هر جایی از پوست بدن بروز می

  
  )11(تصویر شماره یک 

  

Flat wart 
 زگیل صاف

ایـن  . باشـند  وست یـا زرد خاکـستری و یـا پیگمانتـه مـی     ضایعات صاف یا کمی برجسته که به رنگ پ 
صورت، پشت دسـتها و  . باشند   متر یا بیشتر می میلی5تا 1ضایعات گرد یا چندوجهی بوده و اندازه آنها  

  )4.(عدد هم برسند300تا 200های مستعد ابتال هستند و ممکن است به  قسمت قدام ساق پا از محل

  
 )11(یر شماره دو وتص

  

Fili form wart 
 زگیل نخی شکل

باشند کـه بـشکل    ضایعاتی نخی شکل بوده که ممکن است انتشاری درهم داشته ولی غالباً مجتمع می         
اکثراً در جـنس مـذکر بـر روی    . شوند های کوچکی نیز در پوست سر در هر دو جنس دیده می           گروه

  ) 5.(کنند پوست صورت و گردن بروز می

  
  )12(تصویر شماره سه 

  

Plantar wart 
 زگیل کف پایی

 

 بوده کـه پـس   (Sago grain)های بلغور هندی در ابتدا بشکل پاپولهای کوچک درخشان شبیه دانه
 خود که همان ضایعات گرد با حدود کامالً مشخص و با سطحی سخت و کراتونیک                Typicبشکل  

  )3.(باشند  شاخی سفت می(Collar)که با یک حلقه 

  )13(تصویر شماره چهار 

  

  
  

  1382-83 مدارس شهرستان بهشهر در سال تحصیلی سن در دانش آموزان پسربر حسب های جلدی  زگیل توزیع فراوانی :1 نمودار شماره
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 زگیل های جلدی در دانش آموزان پسر

  

91  1386فروردین و اردیبهشت  ، 57هم ، شماره هفد      دوره                                       مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                             

 و )درصد 60(ست ها در د زگیلحداکثر فراوانی 
در جدول .  بود)درصد8/0( ناحیه تناسلی آن درحداقل 
به تفکیک را های جلدی  ی زگیلتوزیع فراوان 2شماره 

  .دهد میمحل آناتومیک در دانش آموزان نشان 
  

 محل بر حسبهای جلدی   زگیل توزیع فراوانی  :2جدول شماره 
در سال  رهک در دانش آموزان پسر مدارس شهرستان بهشمیآناتو

   .1382 -83تحصیلی 
  

  درصدبه فراوانی میزان   محل آناتومیک زگیل
  6/1  پوست سر
  6/1  گوش
  4  صورت
  6/1  گردن
  4/2  تنه
  6/1  آرنج
  60  دست
  6/1  زانو

  4/2  پشت پا
  6/9  کف پا

  8/0  )پنیس(آنوژنیتال 

  

  بحث
 ناتوانیعلل شایع  های پوستی یکی از بیماری

درصد در کودکان و  7/97شیوع   با)موربیدیتی(
نوجوانان در حال تحصیل در کشورهای در حال توسعه 

  زندگی درمربوط به شیوع ایشافز. )14(باشد می
هایی با عوامل اکولوژیک و   مکان،های باال جمعیت

 استانداردهای پایین نیز زندگی بامحیطی نامناسب و 
زا،  های عفونت  ارگانیسممعرضباشد که افراد را در  می

ها و یا ضایعات کوچک پوستی و در  ها، بریدگی خراش
 با )3-14(دهد های پوستی قرار می  ابتال به عفونتنهایت

توجه به اینکه دسترسی به امکانات تشخیصی مناسب و 
ارزان در مراکز بهداشتی و درمانی کشور هنوز با 

المللی فاصله دارد، تشخیص و درمان  استانداردهای بین
ها از طریق مطالعات غربالگری و  زودرس این بیماری

برد اهداف تواند موجب پیش اپیدمیولوژیکی منظم می

بهداشتی و درمانی و به تبع آن ارتقا سالمت جامعه 
ه های پاپیلومای انسانی که ب  عفونت با ویروس.گردد

ها جلدی و مخاطی در انسان خود را  صورت انواع زگیل
تا 10های پوستی با شیوع  سازد، یکی از بیماری نمایان می

. )3-5(باشد درصد درکودکان و نوجوانان محصل می 20
 1000در کشور انگلستان برروی ) 1995(یک مطالعه در 

درصد  70 ،سال و مبتال به زگیل16کمتر از  نفر ازجمعیت
های  زگیلرا   درصد24های معمولی،   را زگیلموارد

    درصد2های مسطح،   زگیل را درصد5/3کف پائی، 
های   را زگیل درصد5/0های نخی شکل و  زگیلرا 

 ویلیامز نتایج بررسی در .)15(دادند آنوژینتال تشکیل می
سال، 11-16نوجوان  9263بر روی ) 1993(و همکاران 

 16 و در سن  درصد9/3سالگی  11شیوع زگیل در سن 
 ی در مطالعه دیگر.)16( گزارش شد درصد9/4سالگی 

در رابطه با میزان ) 1959(که در یکی از شهرهای هلند 
 2/7 شیوعشیوع زگیل در دانش آموزان صورت گرفت، 

که توسط آقای ای   در مطالعه.)17( گزارش شددرصد
 219در انگلستان بروی ) 1997(جوز فیگورا و همکاران 

 و روستایی انجام شد، یآموزان مناطق شهر نفر از دانش
 و در  درصد5/5درصد و  14شیوع زگیل به ترتیب 

ای که  در مطالعه. )14(درصد گزارش شد 5/10مجموع 
 - 79 ران درسال تحصیلیتوسط تیرگر طبری و همکا

 در مدارس راهنمایی دخترانه بابل صورت گرفت 1378
براساس نتایج این بررسی  .)18(بوددرصد  15 ءشیوع ابتال

. بوددرصد  4/10 در کل دانش آموزان نیز شیوع زگیل
های پرجمعیت و مهاجر  استان مازندران یکی از استان

ادی پایین تا پذیر و غالباً دارای خانوارهایی با سطح اقتص
که از راه کشاورزی، دامداری و یا باشد  میمتوسط 

 عدم دسترسی به ،شرایط فوق. کنند کارگری زندگی می
 های مدون خدمات بهداشتی درمانی مناسب و نبود برنامه

ی در جهت ـاملود عـتوانن  مییـ درمان- بهداشتیمنظم و
های پوستی ازجمله زگیل دراستان  االی بیماریـوع بـشی
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وژیک منظم ـیولمتدوین مطالعات اپیدبنابراین . باشند
ای ـه ر بیماریـری و تعیین وضعیت سایـجهت غربالگ

 عدم ، این مطالعهنقایص از .باشد ضروری میپوستی 
ر و ـوزان دختـآم ان دانشـمی  فراوانی زگیل درتعیین
ای ـه لـلف زگیـای مختـه ایپـوتـردن فنـص نکـمشخ

بود امکانات آزمایشگاهی الزم علت نه شناسایی شده ب

که تدوین  شود مینکته اشاره  در پایان به این. بود
تواند مبنایی برای  مطالعات اپیدمیولوژیک مستمر می

ای بهداشتی و درمانی در جامعه در  مطالعات مداخله
 ی ازـر ناشـرگ میـم و یـناتوانال، ـجهت کاهش ابت

  .گرددهای پوستی و ارتقا سالمتی جامعه  بیماری
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 بیماری زگیل در ناحیه سر و .تیرگری طبری س .١٨
ها در مدارس راهنمایی دخترانه بابل  صورت و اندام
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