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  چكيده 

به . باشد  شپش سر و درمان آن معضل بهداشتي و با سابقه طوالني در سطح جهان مي بهآلودگي :سابقه و هدف 
آموزان دختر  همين منظور اين مطالعه با هدف تعيين كارايي سه نوع شامپو دارويي در درمان آلودگي به شپش سر در دانش

  .ها انجام گرفته است مدارس ابتدايي و مقايسه اثرات آن
العه از نوع كارآزمايي باليني بوده و با همكاري معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشـكي همـدان و    مط اين :ها    مواد و روش  

 ٧٢١٩، هـاي اسـتان    دبـستان دخترانـه در شهرسـتان   ١٢٠ طي عمليات غربـالگري در      . انجام گرديده است   ١٣٧٩ -٨٠در سال   
 دختر، آلوده به شپش سر تـشخيص  ٩٧٥در نتيجه دانش آموز دختر از نظر آلودگي به شپش سر مورد معاينه قرار گرفتند كه        

اين دختران براي تعيين كارايي سه نوع شامپو حاوي سموم حشره كش و يك نوع شامپو معمولي بـه چهـار گـروه             . داده شد 
درمان مـوارد براسـاس روش كارآزمـايي بـاليني تـصادفي دو سـو ناآگـاه و دسـتورالعمل مـصرف هركـدام از                     . تقسيم شدند 
آنـاليز نتـايج توسـط آزمـون     . گيـري گرديـد   ام و نتايج بعد از گذشت يك ، دو، و سه هفته از آغـاز درمـان پـي             شامپوها انج 

  . و لگاريتم خطي انجام گرفت(X2)مجذوركاي 
 ، ٢٩ ، ٣٦ و٣٤هاي اثر بخشي اين چهارگروه در پايان هفته اول عبارت بودند از  نتايج به دست آمده از ميزان :ها  يافته

همچنين در همين .  درصد١ درصد و پرمترين ١ درصد، ليندين ٢/٠ ترتيب براي شامپو معمولي، و دفتوترين  درصد به١٥
تر بوده  كم)  درصد٣٦( درصد ١درمقايسه با شامپو ليندين ) درصد٢٩( درصد ٢/٠فاصله زماني اثر بخشي شامپو دفنوترين 

 درصد و ليندين ٢/٠ درصد به ترتيب براي شامپوهاي دفنوترين ٧٢ ، ٧٢ و ٧١ها برابر  در هفته دوم اين ميزان). >٠٥/٠p(است
در پايان هفته ). <٠٥/٠p(اند  درصد به دست آمده است كه به لحاظ آماري با يكديگر تفاوتي نداشته١ درصد و پرمترين ١

اً مقايسه با يكديگر  درصد به ترتيب براي سه نوع شامپو ذكر شده به دست آمده و مجدد٨٨ , ٨٨ و ٨٧ها به  سوم اين ميزان
آناليز لگاريتم خطي نتايج نيز حاكي از عدم تفاوت در عملكرد . دهد به لحاظ آماري تفاوتي را از نظر اثر بخشي نشان نمي

هاي اول، دوم و  اما نسبت افرادي كه در هفته. بوده است) =٢٥/٠p(هاي مختلف و در زمان) =٥٨/٠p(شامپوهاي مختلف 
  ).>٠٠٠١/٠p(يكديگر متفاوت است سوم درمان شده اند با 

با توجه به نتايج به دست آمده و با لحاظ نمودن مالحظات اقتصادي و ميزان پذيرش فورموالسيون شامپو : استنتاج 
 درصد به عنوان گزينه نخست در درمان موارد آلوده به شپش سر و با رعايت دستورالعمل ١دربين مردم ، شامپو لنيدين 

ريز براي برطرف نمودن تخم شپش  هاي دندانه  آن با روش شانه زدن مرتب موهاي خيس با شانهمصرف و توام نمودن
  .گردد و آموزش والدين و مسؤولين بهداشتي مدارس، توصيه مي) رشك(

  

  .شامپو/ آموزان دختر، درمان شپش سر، دانش :هاي كليدي  واژه
  
  

*    شكي همداندانشگاه علوم پز) استاديار(شناسي پزشكي   متخصص حشره*
   دانشگاه علوم پزشكي- روبروي پارك مردم-بلوار شهيد فهميده: همدان  +
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  ها معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي همدان  كارشناسي ارشد مبارزه با بيماري***    دانشگاه علوم پزشكي همدان) دانشيار(شناسي   متخصص انگل**

E ١٨/٣/۸٣:          تاريخ تصويب٢٨/١٠/۸٣: ت اصالحات         تاريخ ارجاع جه٢/٨/۸٣: تاريخ دريافت  
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  مقدمه
توسط پديكولوس هومانوس  شپش سركه آلودگي به

Pediculus humanus var capitis(p.capitis) ايجاد 
گردد معضل بهداشتي جهاني است كه غالباً كودكان  مي

در اياالت متحده آمريكا . سازد سنين دبستان را متاثرمي
شوند   ميليون نفر توسط شپش سرآلوده مي١٢ تا ٦حدود 

 ميليون دالر جهت درمان آن ١٠٠و هرساله حدود 
  .)١(گردد صرف مي
 دم و Anoplura) Uraراسته  هاي مكنده در  شپش

Anopبندي شده اند طبقه) دم غير مسلح  غيرمسلح، يعني .
 گونه ٤٨٦ جنس و ٤٢ خانواده، ١٥اعضاي اين راسته در 

  .)٢(ندا بندي شده دسته
رسد در شرايط آزمايشگاهي شپش سر  به نظر مي

ها را انتقال دهد، ولي ناقل  تواند ريكتزيا و اسپيروكت مي
كند،  هايي كه شپش بدن منتقل مي هيچيك از بيماري

توانند زردزخم  هاي سر مي به هرحال شپش. )٢(باشد نمي
خوابي،  افزايش دماي بدن، سردرد، بي. را انتقال دهند

شدن عضالت  ي، احساس سنگيني اعضاء، سختبداخالق
  .)٣(شود و عدم تمركز در كودكان مبتال ديده مي

الفانتيزيس گوش، آماس ملتحمه، بزرگ شدن غدد 
مدت، تورم غشاء مخاطي  هاي طوالني لنفاوي درآلودگي

هاي التهابي نيز برا ثر مدفوع شپش گزارش  و واكنش
هاي  جنبهعوارض رواني آلودگي به شپش از . شده است

آلودگي با تراكم شديد، . گيرد بهداشتي آن نشآت مي
فقر اقتصادي و در نتيجه فقر بهداشتي توام بوده و اطالع 

كودكان منجربه احساس خجالت و خواري  از آلودگي
در والدين شده و باعث مخالفت در برنامه هاي مبارزه 

آلودگي باعث انزجار، احساس تنفر، خستگي، . شود مي
بانيت، وحشت و ناباوري و استهزاء شده و درد، عص

كودكان آلوده از مدرسه و تراشيدن موي آنها بر  اخراج
كند و فشار رواني  شدت برخي از اين عوارض اضافه مي

ناشي از اين موضوع دركودكان خطرناك بوده و بايستي 
  .)٤(به دقت بر آن نظارت داشت

ف مختل شيميايي ها وتركيبات رغم فراواني روش علي
در درمان آلودگي به شپش سر، ميزان شيوع آن همچنان 

گيري اين عارضه به طور  در حد بااليي باقي مانده و همه
  .)٥(دهد آن رخ مي ها دركنترل منظم و با وجودتمام تالش

ها نوع  يكي از مسائل اساسي در كاربرد شپش كش
اغلب اين مواد به شكل لوسيون . فرموالسيون آنهاست

تري دارند  د كه نسبت به شامپو قدمت بيششون ساخته مي
ها به شامپو  و به دليل زمان تماس بيشتر از برخي جنبه

ارجحيت دارند، اما شامپوها ازپذيرش خوبي دربين مردم 
  .)٦(گيرد مي راحتي صورت برخوردارند و استعمال آنها به

 هاي مطالعات زيادي درارتباط با ارزشيابي فورموالسيون
كش در درمان آالودگي به  وم حشرهمختلف انواع سم
. )٩تا٧،١(گرديده است مختلف دنيا انجام شپش سر درنقاط

هاي اثر بخشي  كه نتايج به دست آمده حاكي از ميزان
ها و در  متفاوت سموم موجود در انواع فورموالسيون

نقاط مختلف دنيا بوده است و اين در حالي است كه 
منطقه خاص هيچ نتايج به دست آمده دريك كشور و يا 

 درايران .)١٠(ارزشي براي كشور يا منطقه ديگري ندارد
معدودي ازاين نوع مطالعات انجام گرديده نيزتعداد 

 كه هيچكدام اختصاصاً به مقايسه كارايي )١٢،١١،٦(است
  .پردازند شامپوها در درمان آلودگي به شپش سر نمي

درحال حاضر استفاده از شـامپوهاي حـاوي سـموم،        
يــج در كنتــرل شــپش ســر در سيــستم خــدمات   روش را
.  درماني كشور و بالطبع استان همدان مي باشد       -بهداشتي

هدف از اين مطالعه تعيين كارايي سه نوع شامپو دارويـي      
با مواد موثره مختلف در درمان آلودگي به شپش سـر در     
دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي و مقايسه اين اثـرات          

  .باشد پو معمولي ميبا يكديگر و با يك شام

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 11

http://www.pdffactory.com
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-786-fa.html


 درمان شپش سر

  

 19  ١٣٨٤ ، آذر و دي ٤٩انشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                   دوره پانزدهم ، شماره مجله د

  مواد و روش ها
اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني دو سو ناآگاه و 

آموزان دختر مدارس ابتدايي  جامعه آماري آن دانش
آموزان دختر آلوده به شپش سر،  دانش. باشد همدان مي

طي عمليات غربالگري كه با همكاري كارشناسان 
ابتدايي شهري و معاونت بهداشتي استان درسطح مدارس 
 انجام شد، ٧٩-٨٠روستايي استان در سال تحصيلي

 دبستان ١٢٠در اين عمليات بالغ بر. شناسايي گرديدند
ايـي و تصـادفـي از تمـام  دختـرانـه بـه صـورت خوشـه

آموز   دانش٧٢١٩هاي استان انتخاب و تعداد  شهرستان
دختر مورد ) آموز  دانش٩٠٠در هرشهرستان حدود (

آموزان شامل مشاهده  معاينه دانش.  قرار گرفتندمعاينه
نواحي پشت سر الي موها به خصوص در  دقيق سروالبه
ها توسط كارشناسان زن در مدارس بوده  و پشت گوش

مالك تعيين وجود آلودگي به شپش سر ديدن . است
توسط چشم و ) رشك(شپش بالغ و نمف و تخم شپش 

 X10گنمايي هاي دستي با قدرت بزر يا به كمك عدسي
در اين مطالعه سه نوع شامپو درماني شامل . بوده است

 درصد از دسته سموم آلي كلره ساخت ١شامپو لنيدين 
) دفنوترين(شركت گيالرانكو ايران، شامپوهاي ايتكس 

فرانسه و پرمترين ساخت شركت  ساخت شركت پيرسانته
فوره كو ايتاليا از دسته سموم پيروتروئيد و شامپومعمولي 

بر .  مورد استفاده قرار گرفت(Placebo)وليد داخلي ت
 ٤اساس فرمول آماري تعداد موارد الزم در هر يك از 

سه گروه با شامپوهاي حاوي سم و يك گروه با (گروه 
بديهي است اگر تعداد . محاسبه گرديد) شامپو معمولي
شده بود كل افراد مثبت  تر از تعداد تعيين افراد آلوده كم
بود  گرفتند، دراين صورت ممكن  قرارميمورد درمان

حداكثر خطاي نوع اول و دوم براي قضاوت درنوع 
شامپو پرمترين و ايتكس افزايش يابد ولي در هر حال 

  . ماند ها، ثابت مي گيري براي ساير مقايسه خطاي نمونه
  

براساس ) آموزان دختر آلوده به شپش سر دانش(مبتاليان 
ناآگاه تصادفي در هر يك روش كارآزمايي باليني دوسو

هاي درماني خاص قرار گرفتند و بهمين جهت  از گروه
هاي متحدالشكل گذاشته شد و  شامپوها در داخل پوشش

به والدين دانش آموزان و يا مربيان بهداشت مدارس 
درمان براساس دستورالعمل . شد موردمطالعه تحويل داده

 بار هر كدام از شامپوهاي درماني يك تا حداكثر دو
تحت نظر مجريان طرح، مربيان بهداشت مدارس و يا 

بدين ترتيب كه , گرفته است آموزان انجام مي اوليا دانش
مقـدار الزم از شامپو را روي موهاي خيس ريخته و 

 ٥ الي ٣بعـد ازگذشت , گرديـد ماسـاژ سرانجـام مي
دقيقه موها كامالً آبكشي شده و در صورت نياز و 

لعمل شامپوهاي دارويي اين كار در متناسب با دستورا
عمل شانه كردن موها . گرديده است روز بعد تكرار مي

(Combing)بار، ٢ها مرده   جهت زدودن رشك و شپش 
 ٨ -١٢وشو سر با شامپو و بار دوم  يكبار بعد از شست
، ٧نتايج درمان بعد از . گرديده است ساعت بعد انجام مي

آموزان توسط  نش روز طي معاينات مجدد دا٢١ و ١٤
مجريان و همكاران طرح مشخص و درپرسشنامه مربوطه 
كه پايايي و روايي آن قبالً ارزيابي گرديده بود، ثبت و 
اثر بخشي يك شامپو به صورت رفع كامل آلودگي به 

آموزاني  دانش. گرديده است شپش و تخم آن تعيين مي
شدند بعد از اتمام  كه در گروه شامپو معمولي وارد مي

مطالعه توسط كارشناسان همكار طرح بااستفاده از 
. گرفتند شامپوهاي دارويي مجدداً مورد درمان قرار مي

 و لگاريتم (X2)آناليز نتايج توسط آزمون مجذور كاي 
دو ( روز ١٤فاصله زماني . خطي صورت گرفته است

ميان شروع درمان و معاينه مجدد جهت ارزيابي ) هفته
باشد چرا كه اين  و ايده آل مياثرات درماني اين شامپ

   فاصله اجازه ارزيابي اثرات توام سموم را روي حشره
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دهد و به عالوه اثرات ابقايي آنها نيز  بالغ و تخم آنها مي
هاي خارج شده از تخم و آلودگي مجدد  روي نمف
جهت اطمينان بيشتر، اين فواصل . )٥(گردد مشخص مي

د از شروع درمان زماني به صورت يك، دو و سه هفته بع
جهت ارزيابي اثرات سموم روي حشره بالغ، نمف و 
تخم آنها و همچنين تعيين اثرات بقايي آنها انتخاب 

  .گرديده است
  

  ها  يافته
آموز دختر كه مورد معاينه قرار   دانش٧٢١٩از 
يعني . اند  مورد آلوده به شپش سر بوده٩٧٥اند،  گرفته

موز در سطح استان، آ  درصد دختران دانش٥/١٣بالغ بر 
  .اند آلودگي به شپش سر داشته

دختران آلوده به شپش سر به طور تصادفي به چهار 
ها از تعداد  گروه درماني تقسيم شدند كه در تمامي گروه

موارد درمان شده بعد از . محاسبه شده بيشتر بوده است
يك، دو و سه هفته مورد معاينه قرارگرفتند، نتايج درمان 

 ٢٩ درصد، ١٥ل حاكي از اثربخشي برابر در هفته او
هاي   درصد به ترتيب در گروه٣٤ درصد و ٣٦درصد، 

 درصد، ١ درصد، ليندين ١مربوط به شامپو پرمترين 
 . درصد و معمولي بوده است٢/٠دفنوترين

مقايسه دو به دو نتايج به دست آمده در هفته اول 
 دار  نمايانگر معني(X2)با استفاده از آزمون مجذوركاي 

هاي  گروه) (p<0.01>0.001هاي اثر بخشي  بودن ميزان
درماني مربوط به شامپوهاي حاوي سم در مقايسه با 

. بوده است) بدون سم(گروه درماني شامپو معمولي 
همچنين مقايسه نتايج به دست آمده در هر كدام از 

هاي درماني با يكديگر حاكي از اين است كه تنها  گروه
هاي درماني مربوط به  خشي گروهاختالف ميان اثرب
 درصد با ٢/٠ درصد و دفنوترين ١شامپوهاي ليندين 

ها از نظر آماري بدون  يكديگر معني دار و ساير مقايسه
  ) .p>0.05 (معني است 

هاي  آموزان تحت درمان در گروه معاينه دانش
درماني حاكي از آن است كه در پايان هفته دوم بعد از 

هاي درماني  درهركدام از گروهدرمان درصد بهبودي 
 ٢/٠ درصد و دفنوترين ١ درصد، ليندين ١پرمترين 

 درصد بوده است ٧١ و ٧٢ و ٧٢درصد به ترتيب برابر
  ).١جدول شماره (

بديهي است مقايسه دوبه دو نتايج به دست آمده در 
هاي درماني با گروه شامپو معمولي در هفته اول  گروه

دار نتايج اثربخشي   معنيمجدداً حاكي از كارايي كامالً
هاي درماني مربوط به شامپوهاي درماني است، اما  گروه

اختالف   يكديگرنمايانگر عدم وجودها با گروه مقايسه اين
دار در اثربخشي مربوط به شامپوهاي درماني  معني
عبارت ديگر هرسه نوع شامپوداراي اثربخشي  باشد؛ به مي

  ).>٠٥/٠P(اند هفته دوم بوده ازپايان يكساني پس

  
  

هاي آزمون جهت تعيين ميزان اثربخشي سه نوع شامپو در آلودگي به  نتايج يك و دوهفته پس از شروع درمان در هريك از گروه :  ١جدول شماره 
  ١٣٧٩-٨٠شپش سر دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي همدان

  

 نتيجه درمان بعد از دوهفته نتيجه درمان بعد از يك هفته
 عدم بهبودي بهبود يافته عدم بهبودي  بهبود يافته

 نوع شامپو

 )گروه درماني(

  تعداد 
  برآورد 
 شده

  تعداد 
  تحت 
 )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  درمان

 ٧٩) ٢٩( ١٩٥) ٧١( ١٨٠) ٦٦(  ٩٣)٣٤( ٢٧٣ ٢٠٠  درصد١پرمترين 

 ٧٤) ٢٨( ١٩١) ٧٢( ١٦٩) ٦٤( ٩٦) ٣٦( ٢٦٥ ٧٠  درصد١ليتيدين 

 ٨٦) ٢٨( ٢١٩) ٧٢( ٢١٨) ٧١( ٨٧) ٢٩( ٣٠٥ ٢٠٠  درصد٢/٠دفنوترين 

 ٠) ٠( ٠) ٠ (* ١١٢) ٨٥( ٢٠) ١٥( ١٣٢ ١٥ )معمولي(دارونما 

 ٩٧٥جمع كل موارد درمان شده                                
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  .مورد نظر بوده است نتايج مربوط به گروه شامپو معمولي تنها در پايان هفته اول *

با ادامه پايش موارد تحت درمان در هريك از 
هاي درماني مربوط به شامپوهاي حاوي سموم،  گروه

شود كه در پايان هفته سوم بعد از شروع  مشخص مي
هاي درماني  درمان درصد بهبودي در هركدام از گروه

 درصد ٢/٠درصد و دفنوترين١ درصد، ليندين ١پرمترين 
كه در ,  درصد رسيده است٨٨ و ٨٨ و ٨٧ه به ترتيب ب

هاي اثربخشي شامپوهاي درماني به صورت  مقايسه ميزان
كه اين اثرات به لحاظ آماري . شود دو به دو مشخص مي

باشند؛ به عبارت ديگر در پايان هفته سوم  دار نمي معني
تفاوتي در درصدهاي بهبودي و ميزان اثربخشي در ميان 

كلره، و (حاوي سموم مختلف سه نوع شامپو درماني 
  ).٢جدول شماره (شود ديده نمي) پيروتروئيد

  
  

نتايج سه هفته پس از شروع درمان در هر يك از  :٢جدول شماره 
 هاي آزمون جهت تعيين ميزان اثربخشي سه نوع شامپو درآلودگي گروه

  ١٣٧٩-٨٠به شپش سر دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي همدان 
  

 نتيجه درمان
 عدم بهبودي بهبود يافته

 نوع شامپو

 )گروه درماني(

  ادتعد
  تحت 
 )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  درمان

 ٣٣) ١٣( ٢٤٠) ٨٨( ٢٧٣  درصد١پرمترين 

 ٣٢) ١٢( ٢٣٣) ٨٨( ٣٦٥  درصد١ليتيدين 

 ٤١) ١٣( ٢٦٤) ٨٧( ٣٠٥ درصد٢/٠دفنوترين

 ١١٢) ٨٥( ٢٠) ١٥( ١٣٢ )معمولي(دارونما 
  

  وط به گروه شامپو معمولي تنها در پايان هفته اول مورد نظر بوده استنتايج مرب*

  
  
نوع شامپو ٣هاي اثربخشي منظور مقايسه بهتر ميزان به

 ٢/٠ درصد و دفنوترين ١ درصد، پرمترين ١ليندين 
درصد پس از يك، دو و سه هفته بعد از استعمال اقدام 

  .به آناليز لگاريتم خطي گرديد
 حاكي از آن است كه سه نوع نتايج به دست آمده

 ) p = (0.58شامپو در درمان شپش سراثر يكسان دارند 
از طـرفي نسبت افرادي كه در هفته اول و دوم و سوم 

اند با  پس از استفاده از شامپوهاي مختلف درمان شده
در ضمن تفاوتي ) >٠٠٠٠١/٠P(يكديگر متفاوت است 

تلف هاي مخ بين عملكرد شامپوهاي مختلف در زمان
  مشاهده نگرديد ) يك يا دو و سه هفته(پس از درمان 

)٢٥/٠P=) ( ٣جدول شماره.(  
  
  

نتايج آناليز لگاريتم خطي مربوط به مقايسه ميزانهاي   :٣جدول شماره 
اثر بخشي سه نوع شامپو در درمان آلودگي به شپش دانش آموزان 

  ١٣٧٩-٨٠دختر مدارس ابتدايي شهر همدان 
  

  X2  PValueمقدار  رجه آزاديد منبع تغييرات
 ٥٨/٠ ٠٨/١ ٢ نوع شامپو

  >/.٠٠٠١ ٩٩/٧٧ ٢ هفته هاي درمان
  ٢٥/٠ ٣٢/٥ ٤ هاي درمان نوع شامپو و هفته

  
  

  بحث
انتشار جهاني ) پديكلوزيس(سر  آلودگي به شپش

رغم تمام  داشته و حتي دركشورهاي توسعه يافته نيز علي
 ٣-٤دكان هاي به عمل آمده ميزان آلودگي دركو تالش

اين موضوع ناشي از وجود . باشد ساله همچنان باال مي
كش،استفاده غيرصحيح ازعوامل  تركيبات غيرموثر شپش

موثر و مالحظات مربوط به سم شناسي و توسعه مقاومت 
در كشور ما . )١٣،١(باشد سر مي به سموم درجمعيت شپش

شناسي  گيري هرچندكه مطالعات اندكي درخصوص همه
توان  رمان شپش سر، انجام گرديده، اما ميآلودگي و د

آموزان دختر   درصد در دانش٣١به موارد مختلفي مثل 
 درصد در دانش ٢٠ و يا )٦(مدارس ابتدايي اسالم آباد

 و )١١(آموزان مدارس ابتدايي روستايي شهرستان اراك
 )١٤(درصد در دانش آموزان خميني شهر اصفهان٦٨/٠

 در روستاهاي ١٣٧٥ درسالاي كه طي مطالعه. اشاره كرد
آموزان مدارس  بخش مركزي همدان در بين دانش
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ابتدايي انجام گرديـد، ميـزان آلودگـي درميـان دختـران 
 دراين مطالعه نيز )١٥( درصد گزارش گرديده است٥/١٣

 درصد ٥/١٣اين ميزان دربين دختران دانش آموز برابر 
بهبود برآورد گرديده است كه از طرفي نمايانگر عدم 

در وضعيت بهداشتي جامعه آماري بعد از گذشت بيش 
گير بودن  از چهار سال و از طرف ديگر حاكي از همه

آموز مدارس  ميان دختران دانشآلودگي به شپش سر در
تر از  ابتدايي است، چرا كه ميزان آلودگي بسيار بيش

  .)٦(باشد مي)  درصد٥(گيري  ميزان شاخص همه
ر مشكل بغرنج و با سابقه درمان آلودگي به شپش س

طوالني براي پزشكان، كادر بهداشتي و و الدين مبتال 
گردد  بوده است و اين پيچيد گي هنگامي مضاعف مي

كش را نيز در مناطق  كه موضوع مقاومت به سموم حشره
اگر نتايج به دست آمده . )١٦،١(مختلف دنيا درنظرآوريم

 درمان و معاينه در اين مطالعه در پايان هفته دوم از شروع
آل براي ارزيابي  مجدد كه به عنوان فاصله زماني آيده

 )٥(باشد اثرات توام سموم روي حشره بالغ و تخم آنها مي
گردد كه اين  را مورد مالحظه قرار دهيم، مشخص مي

 و ٧٢ , ٧١هاي اثربخشي برابر  سه نوع شامپوبا ميزان
رصد  د١ليندين , درصد١درصد براي شامپو پرمترين ٧٢

داري را از نظر   درصد هيچ تفاوت معني٢/٠و دفنوترين 
درصدبهبودي با يكديگر ندارند و همين نتيجه بعد از سه 

درصدهاي . گردد هفته از شروع درمان مجدداً تكرار مي
بهبودي بعد از سه هفته براي اين سه نوع شامپوعبارتند از 

  درصد،٢/٠ درصد به ترتيب براي دفنوترين ٨٧ و٨٨، ٨٨
درصدكه درمقايسه بامطالعات ١درصد و پرمترين١ليندين

 و در )١٩ تا ١٧،٩،٨،٧،٥،١(انجام گرفته در نقاط مختلف دنيا
 درصد را ١كشور خودمان كه اثربخشي شامپو ليندين 

 درصد گزارش ٦٧/٧٤پس از دوهفته از آغاز درمان برابر
، مشابهت زيادي دارد با نگاهي به تحقيقات )١١(اند نموده
كارايي و اثربخشي تركيبات  شده درخصوص تعيين امانج

گردد  مختلف بر روي آلودگي به شپش سر مشخص مي

هاي اثربخشي تركيبات مختلف و حتي  كه اوالً ميزان
يك تركيب واحد در كشورهاي مختلف و با توجه به 

  باشد و ثانياً اين نكته حائز  نوع مطالعه بسيار متفاوت مي
  
  

كشور  دست آمده دريك  نتايج بهاهميت فراوان است كه
اي  و يا منطقه خاص هيچ ارزشي براي كشور و يا منطقه

رسد يكي از اساسي ترين  به نظر مي. )١٠(ديگر ندارد
ها در  ها در اين ميان سابقه تماس جمعيت شپش تفاوت

باشد با توجه به اين  كش مي يك منطقه با سموم حشره
رغم وجود  ليچرا ع گرددكه  وضعيت كامالً مشخص مي

تركيبات فراوان موثر بر روي شپش سر، ميزان شيوع آن 
در ميان مطالعاتي كه به منظور . )١٠،٥(همچنان باال است

هاي باليني مربوط به درمان  مقايسه اعتبار كارآزمايي
موضعي آلودگي به شپش انجام گرديده به مطالعه واندر 

طالعه م٢٨بايد اشاره نمودكه ) ١٩٩٥(و همكاران١استيچل
 ١٨آوري و با لحاظ نمودن  انجام شده تا آن زمان راجمع

معيار عمومي و اختصاصي مورد ارزيابي قرار دادند، 
توان اثر بخشي  براساس اين مطالعه تنها تركيبي كه مي

 درصد پرمترين ١ درصد دانست، كرم ١٠٠آن را حدود 
 درصد و پيرترين طبيعي اظهار ١است و در مورد ليندين 

 كه كارآيي اين دو تركيب به آن اندازه نيست نمودند
. )٥(كه بتوان آنها راجهت استفاده روتين تجويز نمود

كند تعداد زياد  ليكن آنچه كه اين مطالعه را متمايز مي
سه گروه با (هاي چهارگانه  موارد در هر كدام از گروه
درماني ) گروه با شامپومعمولي شامپو حاوي سموم و يك

تر از تعداد محاسبه شده براي حجم  باشد كه بيش مي
باشد و  هاي درماني مي نمونه جهت هركدام از گروه

يكي از .تواند به عنوان نقطه قوت آن محسوب گردد  مي
نتايج قابل توجه دراين مطالعه كارايي نسبتاً باالي استفاده 

 در پايان هفته اول است؛ به (placebo)از شامپو معمولي 

                                                
1. Vanderstichele 
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 23  ١٣٨٤ ، آذر و دي ٤٩انشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                   دوره پانزدهم ، شماره مجله د

ي حداقل يكبار درهفته موهاي عبارت ديگر شست و شو
  تواند منجر به شپش سر مي آلوده به سردرميان دختران

كه البته .  درصد بهبودي در ميان آنان گردد١٥حداقل 
كه ) ١٩٨٦( و همكارانش ٢با مطالعه تالپين در مقايسه 

 درصد ٦كارآيي استفاده از شامپو معمولي را حدود 
 مورد آلوده ٣٤نو درميا) درصد١٢ تا حداكثر ٥حداقل (

  .تر است ، اندكي بيش)١٧(به شپش سرگزارش كردند
كه هيچكدام از تركيبات موجود  با عنايت به اين

كه با شكل و ظاهر متفاوت وارد بازار مصرف  كش حشره
باشند،   درصد نمي١٠٠گردند داراي اثرات كامل و  مي

هاي مكانيكي همچون  برخي از محققين استفاده از روش
ريز را درافرادآلوده توصيه  هاي دندانه زانه شانهكاربرد رو

تا آن . )٩(اند گرفته نمايند و نتايج نستباً خوبي هم از آن مي
عنوان گزينه نخست  ها را به كه استفاده از اين روش جايي

در درمان افراد آلوده مطرح نموده و موثرترين روش 
خصوص دختران سنين دبستاني  درمان در افرادآلوده و به

را شانه كردن روزانه موهاي خيس شده با يك محلول 
دانند،  مي) سركه(كننده موها و يا اسيداستيك رقيق چرب

  .)١٨،٩(باشد هرچند كه اين روش بسيار پرزحمت مي
نوع شامپو  كه سه نتايج آناليزخطي حاكي ازآن است

درضمن تفاوتي بين . در درمان شپش سر اثريكسان دارند
هاي مختلف پس از  لف در زمانعملكرد شامپوهاي مخت
از طرفي نسبت افرادي كه در . درمان مشاهده نگرديد

هفته اول، دوم وسوم پس از استفاده ازشامپوهاي مختلف 
عبارت ديگر  درمان شده اند با يكديگرمتفاوت است؛ به

 و ٢نتايج مربوط به هفته هاي درمان با درجه آزادي 
دهد كه نشانگر  داري را نشان مي  تفاوت معنيX2مقدار 

هاي تازه خارج شده از  اثر ابقايي سموم بر روي نمف
نتايج مربوط به هفته اول بعد از . باشد هاي شپش مي تخم
شامپوهاي  هاي اثربخشي كه ميزان حاكي ازآن است درمان

دار  معني) بدون سم(حاوي سم درمقايسه با شامپومعمولي
اثير بيشتري عبارت ديگر شامپوهاي درماني ت باشد و به مي

                                                
2. Talpin 

اند و  را نسبت به شامپو بدون سم داشته)  برابر٢حداقل(
موضوع ارجحيت استفاده ازشامپوهاي درماني حاوي  اين

. سازد سم را در مبارزه با آلودگي به شپش سر مسجل مي
نكته قابل توجه ديگر در هفته اول بعد از درمان باالتر 

مقايسه  درصد در ١بودن ميزان اثربخشي شامپو ليندين 
باشد به عبارت ديگر   درصد مي٢/٠با شامپو دفنوترين 

باشد اما  اثر اوليه شامپو ليندين بيشتراز شامپو دفنوترين مي
هاي دوم و سوم تعديل گرديده تا  اين وضعيت در هفته

هاي بهبودي افراد درمان شده با هرسه  كه ميزان آن جايي
  .گردد نوع شامپو يكسان مي

كه شامپو  كرشده و باعنايت به اينمطالب ذ باتوجه به
تر  درصد توليد داخلي داشته و با قيمت بسياركم١ليندين 

 وارد (ITAX)از شامپوهاي وارداتي پرمترين و دفنوترين 
كه تا  گردد و با ذكر اين بازار مصرف دارويي كشور مي

كنون گزارش مستندي دال بروجود مقاومت و يا حتي 
شپش سر دركشورگزارش تحمل نسبت به سم ليندين در 

كشور و   و با توجه به وضعيت اقتصادي)٤(نگرديده است
كه  در جهت حمايت از توليدات داخلي و از آن جايي

تر   شامپـو از لوسيـون بيش(Ovicidal)كشـي  تاثير تخـم
 استفاده از )١٩() درصد٢٥ درصد در مقابل ٥٠(, باشد مي

سر با رعايت شامپو ليندين براي مبارزه با آلودگي شپش 
الزم به . گردد احتياط بيشتر در هنگام كار برد توصيه مي

ذكر است كه درمان كامل آلودگي به شپش سر درميان 
كودكان هنگامي با موفقيت كامل توام خواهد بود كه 
افراد خانواده و نزديكان فرد آلوده نيز مورد درمان قرار 
ر گيرند و اين موضوع كراراً در تحقيقات گذشته ذك

همچنين آموزش جهت افزايش . )٢١،٢٠،٧،٥(است گرديده
آگاهي افراد و به خصوص والدين كودكان آلوده منجر 

اين موضوع . )٢٠(تري خواهد شد به حصول موفقيت بيش
 )٢١(اي در ونزوئال  جا اهميت دارد كه در مطالعه تا آن

نشان داده شده است كه آموزش به والدين و جلب 
تري نسبت به كاربرد  ند اثرات بيشتوا همكاري آنان مي

ها مثل كرم يا شامپو در درمان آلودگي به  كش حشره
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شپش سر داشته باشد چرا كه در درمان جداگانه موارد 
آلودگي هميشه خطر آلودگي مجدد و بعد از سپري 

  .)٢١(شدن اثر ابقايي سموم وجود دارد
با توجه به نتايج به دست آمده و با لحاظ نمودن 

ظات اقتصــادي و تـوجـه بـه پـذيـرش مـردم از مـالحـ
  فـرمـوالسيـون شـامپــو و ضمـن تاكيـد بر تـوام نمـودن 

  
  
  

شانه زدن (هاي مبارزه شيميايي با روش مكانيكي  روش
و تاكيد بر آموزش و ) موهاي خيس با شانه دندانه ريز

آكاهي والدين و مسؤولين بهداشتي مدارس و جلب 

ي آنان درحل اين معضل بهداشتي، مشاركت دسته جمع
 درصد به عنوان گزينه نخست در رفع ١شامپو ليندين 

 .گردد آلودگي به شپش سركودكان توصيه مي

  سپاسگزاري
دانند ازهمكاري و تالش  نويسندگان وظيفه خود مي

استان وكاركنان زحمتكش  بهداشتي محترم دريغ معاون بي
 بسزايي را ايفا آن معاونت كه در انجام اين مطالعه نقش

اند و معاون محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي  نموده
كه امكان انجام آن را  درماني همدان-وخدمات بهداشتي

  .نمايند خود را اعالم كمال تشكر وقدرداني,فراهم نمودند
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