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   مقاله اصلي

 

 شيوع شپش سر در دختران دبستاني شهر مشهد

 

٣، دكتر مسعود ملكي٢، دكتر وحيد مشايخي١دكتر زري جاويدي  
)ع(  دانشگاه علوم پزشكي مشهد، بخش پوست بيمارستان امام رضا ‐ استاديار٢،٣ دانشيار، ١  

  

 
 خالصه 

هدف .  هنوز در بسياري از جوامع باقي است و كودكان شايعترين گروه مبتاليان مي باشند پديكولوزكاپيتيس به عنوان يك مشكل بهداشتي:مقدمه

 . اجتماعي افراد بوده است‐از اين مطالعه بررسي شيوع پديكولوزكاپيتيس در بخشي از جامعه و ارزيابي ارتباط آن با سن و سطح اقتصادي

 با روش         ١٣٨٠‐٨١ سال در مناطق مختلف سطح شهر مشهد در سال تحصيلي ٧ ‐١٢اين مطالعه توصيفي در دانش آموزان دختر :  روش كار

 دانش آموز معاينه شدند و نتايج معاينه همراه اطالعات در مورد سن، محل زندگي، وضعيت اقتصادي اجتماعي و ٧٦٩. نمونه گيري اتفاقي انجام شد

 .اطالعات جمع آوري شد و با استفاده از آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني پردازش شد. عالئم باليني براي موارد مبتال در پرسشنامه اي ثبت گرديد

 سالگي بود ٨شايعترين سن ابتال . آلودگي با شپش سر مشاهده شد%) ٦/٧( نفر ٥٩ دانش آموز مورد مطالعه در ٧٦٩از : نتايج
%) ٦/١در مقابل % ٨٨/٧٢(ابتال در سطح اقتصادي اجتماعي پايين به طور قابل مالحظه اي شايعتر از سطح اقتصادي اجتماعي باال 

و بيشترين محل ابتال در ناحيه اكسي پوت بود و خارش به عنوان %) ٢/٤٩(بيشترين موارد آلودگي متوسط داشتند            . بود
 .موارد ديده شد% ٣٩تظاهر عمده بيماري در 

بين دانش آموزان دبستاني به خصوص در سطح اقتصادي اجتماعي پائين ديده مي شود و  پديكولوزكاپيتيس با شيوع قابل توجه در :نتيجه گيري

 .معاينه دقيق توسط افراد آموزش ديده براي يافتن موارد ابتال ضروري به نظر مي رسد

  شپش، شپش سر، شيوع:واژه هاي كليدي

 

 
مقدمه

يك بيماري با ) شپش سر(پديكولوز كاپيتيس 

توزيع جهاني است كه هنوز در بسياري از جوامع ديده    مي 

شود خيلي از موارد پديكولوز كاپيتيس توسط معلمين، 

لذا آمار . والدين و خود بيمار شناخته شده و درمان مي شود

مربوط به كلينيك هاي پزشكي خيلي كمتر از موارد ابتالي 

شيوع آن در بچه ها بيشتر و در دخترها . واقعي مي باشد

بيشتر موارد آلودگي پديكولوز .  باشدبيشتر از پسرها مي

كاپيتيس با تماس فيزيكي فرد به فرد منتقل مي شود و شيوع 

. آن با فقر، بهداشت پايين، جمعيت زياد، رابطه مستقيم دارد

اصلي ترين فاكتور انتقال عفونت تراكم جمعيت است و 

 . فقدان بهداشت به تنهائي عامل بروز عفونت نمي باشد

 
 
 

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
شماره هشتاد و پنج،  سال چهل و هفتم
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بيماري معموالً بدون عالمت است و يا با عالئم 

غيراختصاصي نظيرخارش تظاهر مي كند لذا چنانچه با دقت 

. بررسي نشود ممكن است از چشم معاينه كننده دور بماند

تشخيص آن براي كسي كه قبالً مواردي از بيماري را ديده 

است و به دقت معاينه مي كند، آسان است و با ديدن 

يا ديدن خود شپش مسجل   هاي چسبيده به مو و ١رشك

 ).٢،١(مي شود 

موارد مقاوم به درمان پديكولوز كاپيتيس در 

 دهه گذشته گزارش شده است و ١‐٢مطالعات مختلف طي 

الزم است به اهميت پيشگيري از گسترش بيماري و انتخاب 

در موارد ). ٣،٤،٥،٦(درمان مناسب توجه بيشتري شود 

بسياري نيز وجود نيت هاي خالي، دليل عفونت تلقي       

مطالعات ). ٧(مي گردد و بيماران به خطا درمان مي شوند 

 شيوع بيماري را در ٢٠٠٠ تا ١٩٩٧مختلف در سالهاي 

دخترها بيشتر از پسرها و عمدتاً در سنين دبستان نشان داده 

است اين مطالعه به منظور تعيين شيوع بيماري در بخشي از 

ن بهداشتي دانـش آموزان جامعه و ارائه نتايج به مسئولي

 شهر مشهد ١٣٨٠‐٨١دخـتر مقـطع دبستان در سال تحصيلي 

انجام گرديده است تا با شناسائي بهتر كانونهاي آلودگي، 

راههاي پيشگيري از انتقال عفونت و درمان صحيح بيماران 

گردد و آموزشهاي الزم بهداشتي براي اقشار مختلف جامعه 

 ).٩،٨(مورد توجه قرار گيرد

 
  روش كار

 اين مطالعه توصيفي در دانش آموزان دختر 

‐١٣٨١دبستاني مناطق مختلف مشهد در سال تحصيلي 

 دختر ٧٦٩جامعه مورد پژوهش .  انجام گرديد١٣٨٠

 ٦ ساله بودند كه از دبستانهاي ابتدايي مناطق   ٧‐١٢دبستاني 

. گانه آموزش و پرورش به صورت خوشه اي انتخاب شدند

                                                      
1 Nit 

 ٥ از هر منطقه يك دبستان و از هر دبستان بدين ترتيب كه

كالس اول تا پنجم به صورت تصادفي،        دانش آموزان 

كليه دانش آموزان انتخاب شده به . آنها معاينه گرديدند

طور مستقيم توسط مطالعه گر معاينه و مواردي كه 

مشكوك بودند جهت تشخيص قطعي به به بخش انگل 

نمونه هايي . معرفي گرديدند) ع(شناسي بيمارستان امام رضا 

كه با مشاهده و معاينه داراي شپش سر و يا نيت هايي با 

 سانتي متر از پوست سر بودند و آزمايشگاه ٤فاصله كمتر از 

انگل شناسي نيز تاييد كرده بود آلوده محسوب و مورد 

شدت .  نفر بوده است٥٩مطالعه قرار گرفتند كه تعداد آنها 

 درجه خفيف، متوسط و ٣اكم نيتها به آلودگي بر حسب تر

 اجتماعي نمونه ها  بر اساس محل ‐شديد و سطح اقتصادي

زندگي فرد به سه نوع خوب، متوسط و پائين، تقسيم شده 

داده ها شامل مشخصات فردي، شدت آلودگي و . است

 اجتماعي نمونه ها در پرسشنامه اي ثبت و ‐سطح اقتصادي

جمع آوري و با استفاده از آمار توصيفي و جداول توزيع 

 .فراواني پردازش گرديد

 
 نتايج

 نفر ٥٩ دانش آموز معاينه شده ٧٦٩از مجموع 

بود % ٦/٧آلوده به شپش سر بودند يعني شيوع بيماري 

 ‐%٢٥٣( سال بود ٨بيشترين ميزان آلودگي در گروه سني 

 سالگي مشاهده ١٢و كمترين ميزان ابتال در گروه )  نفر١٥

ابتالء در محلهاي مختلف . بود)  نفر٣ ‐ %٨/٥(گرديد 

 :پوست سر به ترتيب زير بود

 ٢٦ نفر مبتال، ناحيه اكسي پوت در ٥٩درمجموع 

 نفر          ١٦در ) پاريتال(ناحيه آهيانه )  موارد٧/٤٤(%نفر 

 نفر         ٦ناحيه فرونتال و ورتكس هر كدام در ) ١/٢٧(%

ديده ) ٥/٨(% نفر ٥مبتال بود و درگيري منتشر در ) ٢/١٠(%

 ١٥خوب، %) ٦/١( نفر ١ اجتماعي در ‐سطح اقتصادي. شد

شدت .پايين بود%) ٨٨/٧٢( نفر ٤٣متوسط و %) ٤٢/٢٥(نفر 
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%) ٢/٤٩( نفر ٢٩خفيف، %) ٢/٣٢( نفر ١٩آلودگي در 

تظاهر باليني عمده . شديد بود%) ٦/١٨( نفر ١١متوسط و

و عفونت ثانويه ) ٣٩(% نفر از مبتاليان ٢٣خارش بود كه در 

 .وجود داشت) ٤/٣(% نفر ٢در 

 
 بحث و نتيجه گيري

انسان با دو گونه شپش پديكولوس هومانوس 

) شپشك زهار(فتيروس پوبيس ) داراي دو نوع سر و بدن(

آلوده ) شپش هاي مكنده خون(متعلق به زيررده آنوپلورا 

مي شود شپش انگل اجباري و خارجي انسان است كه تمام 

حدود (چرخه زندگي را روي بدن ميزبان سپري مي كند 

شپش سر و بدن از لحاظ مورفولوژي تقريبا مشابهند ). يكماه

عالوه بر بيماريهاي . و شپش بدن اندكي بزرگتر است

پديكولوز سر و بدن و شپشك زهار، شپش بدن ناقل عوامل 

بيماريهاي تيفوس اپيدميك، تب خندق و تب راجعه شپشي 

 اين رابطه قابل چشم پوشي است و نقش شپش سر در. است

شپش نسبت به درجه حرارت . شپشك دخالتي نداشته است

باالي محيط خيلي حساس است و ميزبان تب دار را ترك 

مي كند و اين امر در انتقال بيماريهاي عفوني قابل انتقال 

شپش سر پوست سر را آلوده   . توسط شپش اهميت دارد

شپش ماده بالغ در طول مدت زندگيش به طور . مي كند

مي گذارد كه توسط ماده ) رشك( تخم ٦متوسط روزانه 

تخمها . اي كيتيني به سختي به ساقه موها مي چسبد

آنها براي باز شدن . كوچك، بيضي شكل، سفيد و براق اند

 روز ١٠ تا ٨شفيره طي . به درجه حرارت مناسبي نياز دارند

پوست اندازي  بار ٣از دريچه تخم خارج مي شود و پس از 

تشخيص پديكولوز سر با ديدن .  هفته بالغ مي شود٢طي

شپش بالغ و تخمهاست و چون تخمها تحت تابش اشعه 

ماوراء بنفش فلورسنت مي شوند، بنابراين براي بيماريابي 

جمعيت زياد مي توان از المپ وود كمك گرفت              

شپش سر توزيع جهاني دارد و هنوز در بسياري از ). ١٠(

شپش سر در بچه ها شايعتر از بالغين و . جوامع شايع است

به نظر         . درجنس مونث شايعتر از جنس مذكر است

نمي رسد كه بين ميزان آلودگي و بلندي موها رابطه 

مستقيمي باشد و در حقيقت تصور مي شود كه حجم زياد 

موها ممكنست مانع انتقال آلودگي از فردي به فرد ديگر 

اكثريت موارد آلودگي از طريق تماس فيزيكي . شود

مستقيم ايجاد مي شود و اهميت اشياء آلوده در انتقال شپش 

سر مورد بحث است و در عمل، تأييد يا رد نقش احتمالي 

وسايلي مانند كاله، روسري، شال، شانه و برس مشكل 

فقر، بهداشت پايين وجمعيت زياد انتشار پديكولوز سر .است

را رواج مي دهند و احتماالً جمعيت زياد مهمترين عامل 

به نظر نمي رسد كه عدم بهداشت به تنهايي عامل . است

شيوع آلودگي به شپش سر در بين ). ١(بروز آلودگي باشد 

. بود% ٧/ ٦دانش آموزان دختر مقطع دبستان در اين مطالعه 

 توسط فاضل و همكارش در ١٣٧٨مطالعه اي كه در سال 

 شد و شيوع پديكولوز كاپيتيس  را بين سطح مشهد انجام

دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبستان بررسي نموده اند 

بدست % ٢/٣شيوع آلودگي را درمجموع دوگروه جنسي 

 ‐آورده است اين نتايج با توجه به شيوع بيشتر پديكولوز

يك مطالعه ديگر در . كاپيتيس در دخترها قابل توجيه است

اردن شمالي پديكولوزكاپيتيس را در دخترهاي دانش آموز 

 نشان داده است كه تقريباً دو برابر نتايج حاصل براي ٥/١٤%

يك مطالعه از تايوان هم شيوع ). ٨(جامعه ما مي باشد 

پديكولوزكاپيتيس را بين دانش آموزان چهار بخش 

گزارش كرده است     ٩/١٢%روستائي و يك بخش شهري 

 سالگي          ٨را در سن در اين مطالعه بيشترين آلودگي 

) ٠٨/٥(% سالگي ١٢و كمترين آلودگي را  در سن ) ٣/٢٥(%

وجود داشت در مطالعه مشابه از اردن شمالي نيز بيشترين 

و كمترين ميزان ) ١/٢٢(% سال ٨آلودگي درگروه سني 

  ).١١،٩)بوده است ) ٦/٦ (%١٢آلودگي در گروه سني 
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ارتباط واضح بين سطح اقتصادي و اجتماعي فرد و 

ابتال به پديكولوز در اين مطالعه و مطالعه مشابه از اردن 

شمـالي ديـده مي شود كه در هـر دو مـطالـعه بـه ترتيب 

، سطح متـوسـط     ٢/٠% و ٦/١%آلودگـي در سطح خوب 

 بود و در ٩/١٥% و ٨٨/٧٢% و سطح پائين از ١/٦% و ٤٢/٢٥%

ح اجتماعي اقتصادي اين مطالعه شيوع بيماري در افراد با سط

 اجتماعي ‐پايين به مراتب باالتر از گروه با سطح اقتصادي

از نظر كلينيكي پارامترهاي فرعي مورد . خوب بوده است

بررسي هم، شايعترين محل آلودگي را ناحيه اكسي پوت 

 مبتاليان و عفونت ٣٩%خارش در .  موارد نشان داد٧/٤٤%در

 موارد مشاهده گرديد و در مجموع مي توان ٤/٣%ثانويه در 

نتيجه گرفت، پديكولوز كاپيتيس هنوز به عنوان يك مشكل 

كه بيشترين .  درماني در جامعه ما وجود دارد‐بهداشتي

 سال و يكي از  فاكتورهاي مهم در ٨شيوع آن در گروه 

خارش كه .  اجتماعي مي باشد‐شيوع آن فقر اقتصادي

 از نيمي از تظاهر اصلي باليني بيماري مي باشد در كمتر

موارد ديده مي شود و براي شناسايي بيماران معاينه دقيق 

توسط افراد آموزش ديده مناسب است و براي اين مهم، 

همكاري بين بخشي واحدهاي بهداشتي با آموزش و 

پرورش به عنوان يكي از اصول سازمان بهداشت جهاني 

 . براي رسيدن به بهداشت همگاني الزم است

 
 تقدير و تشكر

از همكاران محترم بخش انگل شناسي بيمارستان 

كه پژوهشگران را در تشخيص موارد مشكوك ) ع(امام رضا 

. ياري فرمودند، تشكر و قدرداني مي شود
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