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نوری و همکاران
گزارش کوتاه

پذیرش: 1393/11/11انجام اصالحات: 1393/10/22

آلودگي به شپش سر و عوامل مرتبط با آن در دانش  آموزان مدارس روستایی 
شهرستان کالله در سال تحصیلی 92-93

مقدمه
 3-11 سنی  گروه  در  ویژه  به  شپش  نوع  شایعترین  سر  شپش 
ها(  آن  مادران  )و  ای  مدرسه  کودکان  عمدتاً  و  است  سال 
مؤنث  جنس  در  آلودگی  میزان   .)1( کند  می  درگیر  را 
با  سر  تماس   .)2( است  شده  گزارش  مذکر  جنس  از  بیشتر 
باشد.  می  سر  شپش  انتقال  راه  ترین  اصلی  و  شایعترین  سر 

آلودگی به صورت غیر مستقیم از راه تماس با وسایل شخصی

لباس زیر  یا برس، کاله، روسری، تختخواب،  مانند شانه  آلوده 
و حوله نیز صورت می گیرد )3(. با وجود بهبود وضع بهداشت، 
سر  شپش  به  ابتال  دارد.  جهانی  توزیع  هم  هنوز  سر  شپش 
به کشورهای جهان سوم نبوده، بلکه در بسیاری از  مربوط  تنها 
کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا هم مشاهده می شود )4(. 
در ایران نیز در نقاط مختلف شاهد میزان آلودگی متفاوت به

نویسنده مسئول: عابد نوری
آدرس: ایران، گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
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عابد نوری*1، مارال قربانپور2، مهین ادیب3، اهلل وردی نوری4، صدیقه نیازی5

 1.  کارشناس ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 2. دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 3. کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 4. کارشناس آموزش ابتدائی، سازمان آموزش و پرورش

 5 . کارشناس ارشد آموزش بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دریافت: 1393/2/10

زمینه و هدف: آلودگي به شپش سر یكي از بیماري هاي شایع در تمام سنین و داراي انتشار جهاني است، به طوری كه در مراكز تجمعي مانند 
مدرسه ها در حد قابل توجهي مي باشد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع آلودگي به شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان مدارس 

روستایي شهرستان كالله در سال تحصیلی 93-92 انجام شد. 
 روش بررسی: مطالعه حاضر، یک مطالعه مقطعی با رویكرد توصیفی تحلیلی است كه جامعه مورد مطالعه، شامل 2500 دانش آموز شاغل به 
تحصیل در مدارس روستایی شهرستان كالله می باشد. جمع آوری داده ها از طریق چک لیست پدیكلوزیس و مشاهده مستقیم توسط كارشناسان 

مجرب جمع آوری شد. داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 17 گردید و تجزیه و تحلیل شد. 
یافته ها: 157 نفر )6/28 درصد( از دانش آموزان مبتال به شپش سر بودند كه 147 نفر از آنان دختر بوده اند. بین محل سكونت، شغل ، میزان 
تحصیالت والدین، بعد خانوار، پایه تحصیلي، وجود حمام در منزل، تعداد دفعات استحمام، تعداد دفعات استفاده از شانه، سابقه ابتال به شپش سر، 

 .)P > 0/05( وجود یا عدم وجود مربي بهداشت در مدرسه و اندازه موي سر، ارتباط آماري معني دار وجود داشت
نتیجه گیری: پدیكولوزیس هنوز هم به عنوان یک مشكل بهداشتي در جوامع با امكانات زندگي و بهداشت پایین مطرح است. شیوع باالي این 
بیماري در بین دانش آموزان مدارس را مي توان با عواملي مثل نبود مربي بهداشت در مدرسه، عدم توجه كافي به رعایت بهداشت فردي ، مرتبط 

دانست. 
کلمات کلیدی:  شپش سر، دانش آموز، كالله، روستا
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در  کشورمان  در  آمده  عمل  به  های  بررسی  هستیم.  سر  شپش 
سر  شپش  به  آلودگی  شیوع  بیانگر  سر  شپش  بیماری  خصوص 
در میان دانش آموزان است. البته میزان شیوع آلودگی به شپش 
سر در مناطق مختلف متفاوت می باشد که متغیرهایی چون سن، 
جنس، منطقه محل سکونت، حضور مربی بهداشت در مدارس، 
وضعیت اجتماعی والدین، وضعیت نامطلوب اقتصادی-اجتماعی، 
تراکم جمعیت در خانواده و پایین بودن سطح استاندارد و کیفیت 
هدف  با  مطالعه  این   .)4( دارد  تأثیر  آلودگی  شدت  بر  زندگی 
تعیین شیوع آلودگي به شپش سر و عوامل مرتبط با آن در دانش 
روستایی شهرستان کالله  مدارس  تحصیلی  مقاطع  کلیه   آموزان 

انجام شده است. 

روش بررسی:
به  شاغل  آموزان  دانش  روی  بر  تحلیلی  توصیفی  مطالعه  این 
شهرستان  تحصیلی  مقاطع  کلیه  روستایی  مدارس  در  تحصیل 
به  مشغول  ها  پایه  کلیه  در   92-93 تحصیلی  سال  در  که  کالله 
وارد  زیر  صورت  به   آموزان  دانش  شد.  انجام  بودند،  تحصیل 
مطالعه شدند. ابتدا مناطق روستایی شهرستان کالله به 10 قسمت 
تصادفی  طور  به  مختلف  مقاطع  مدارس  منطقه  هر  در  و  تقسیم 
دانش  تعداد  نمونه  با حجم  متناسب  مدرسه  هر  در  انتخاب شد. 
به طور  مدارس  لیست های موجود در  از روی  نیاز  مورد  آموز 
تصادفی انتخاب و با استفاده از مصاحبه و تکمیل چک لیست و 
نیاز جمع آوری  معاینه موی سر دانش آموزان، اطالعات مورد 
گردید. ابزار تحقیق در این بررسی چک لیستی شامل 28 سوال 
قرار  از جمع آوری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل  بود که پس 
از یک کارشناس آقا و یک کارشناس  تیم متشکل  گرفت. دو 
خانم وظیفه معاینه و تکمیل چک لیست ها را بر عهده داشتند. 
جهت تعیین افراد مثبت، مو و پوست سر دانش آموزان معاینه شد 
که شامل مشاهده دقیق سر و البالی موها بخصوص در نواحی 
پشت سر و پشت گوش ها توسط کارشناسان آموزش دیده هم 
جستجوی  بررسی،  این  از  هدف  بود.  بین  ذره  وسیله  به  جنس 
تخم شپش )Nite( و مراحل نوزادی )Nymph( و بالغ آن در 
نواحی مورد بررسی بود. مالک تعیین وجود آلودگی به شپش 
)رشک(  شپش  تخم  و  نوزادی  مراحل  و  بالغ  شپش  دیدن  سر، 
بود. در صورت تشخیص هر مورد، دانش آموز جهت درمان به 
خانه بهداشت روستای مربوطه ارجاع می گردید. اطالعات جمع 
آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 و با استفاده از 

آزمون کاي دو در سطح معنی داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها:
در این مطالعه، شیوع آلودگي با شپش سر در کل دانش آموزان 
به  آلودگي  شیوع  بود.  درصد   6/28 کالله،  شهرستان  مدارس 
شپش بر حسب هر کدام از متغیرهاي فردي، اجتماعي و رفتاري 

مورد بررسي قرار گرفت. 
شغل   ،)P=0/002( قومیت   ،)P=0/002( سکونت  محل  بین 
میزان   ،)P >0/000( به آب کافی پدر )P >0/000(، دسترسی 
 ،)P>0/000( خانوار  بعد   ،)P=0/004( والدین  تحصیالت 
 ،)P>0/000( حمام  به  دسترسی   ،)P>0/000( سر  موی  اندازه 
از  استفاده  دفعات  تعداد   ،)P>0/000( استحمام  دفعات  تعداد 
شانه)P=0/001(، سابقه ابتال به شپش سر )P>0/000(، وجود یا 
عدم وجود مربي بهداشت در مدارس )P=0/003( و اندازه موي 
سر )P=0/001( و آلودگی به شپش سر، ارتباط آماري معني دار 
 )P=0/08( شغل مادر ،)P=0/34( وجود داشت. بین پایه تحصیلی
آماری  دار  معنی  ارتباط  آموزان  دانش  به شپش سر  آلودگی  و 

مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری: 
در شهرستان کالله 9045 نفر دانش آموز در 92 دبستان ابتدائی، 
و 2054 دانش آموز در 51 مدرسه راهنمایی و 1940 دانش آموز 
در 17 دبیرستان مناطق روستایی مشغول به تحصیل هستند. شیوع 
پسران  در  و  درصد   10/07 دختران  در  سر  شپش  به  آلودگي 
نتایج نشان دادکه میزان آلودگی در دختران  1/75 درصد بود.  
حدود 6 برابر پسرها می باشد که دلیل آن می تواند تفاوت های 
رفتاری آنها نظیر بلندتر بودن مو در دختران، پوشاندن مو با مقنعه 
و روسری در دختران و نیز بیشتر بودن تماس های نزدیک سر، 
توده بیشتر مو در دختران باشد. مطالعات متولی حقی و همکاران 
)5(، عیوضي )6(، فرزین نیا و همکاران  )7(، نیز به نتایج مشابهی 

اشاره نموده اند.
موارد مبتال به آلودگي شپش سر در دانش آموزان پایه اول قدري 
بیشتر از پایه هاي تحصیلي دیگر بود و  ارتباط معني داري بین 
پایه ها با آلودگي وجود داشت.  این یافته با نتایج مطالعه رفیع نژاد 
و همکاران و فرزین نیا و همکاران همخواني دارد. این موضوع 
شاید به علت رعایت بهداشت فردي و انجام امور بهداشتی توسط 
پایه هاي  باشد و دانش آموزان  پایه ها  خود دانش آموزان همه 
پایین تر نیز نکات بهداشتي الزم را در پیشگیري از بیماري هاي 

واگیر به خوبي رعایت نمي کنند )8، 7(.

آلودگی با شپش سر و عوامل مرتبط با آن
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در مطالعه حاضر، شیوع آلودگی به شپش سر در سنین مختلف تفاوت 
داشت که با تحقیق دهقانی مغایرت دارد )9(.

در این مطالعه بین میزان آلودگي و سطح تحصیالت و شغل والدین 
ارتباط معني دار دیده شد، به طوری که هرچه سطح تحصیالت پدر 
و مادر باالتر باشد، میزان آلودگی کمتر بود. در دانش آموزانی که 
مادرشان خانه دار بود و پدرشان شغل کشاورزی و کارگری را داشت، 
میزان آلودگی بیشتر بود. بین دفعات استحمام با میزان شیوع آلودگي 
ارتباط معني داري مشاهده شد. به طور کلي هر چه وضعیت بهداشتي 
فرد بهتر باشد، آلودگي کمتر خواهد بود، لذا استحمام مرتب مي تواند 
باعث عدم ابتال و حتي االمکان کاهش آلودگي شود. کثیري، رفیع 
نژاد و همکاران، مطلبي و مینویان حقیقي در مطالعات خود به نتایج 
 10 ،11( اند  نموده  اشاره  آلودگي  استحمام مرتب در کاهش  مثبت 
و 8(. بین شیوع موارد آلودگي و دفعات شانه زدن موي سر ارتباط 
روزانه  و  مرتب  زدن  شانه  مي رسد  نظر  به  مشاهده شد.  داري  معني 
موها باعث جدا شدن رشک هاي احتمالي و کاهش آلودگي شود. 
افرادي که کمتر اقدام به شانه زني موهاي خود مي کنند به دلیل درهم 
پیچیدگي بیش از حد موها و احتمال استقرار انگل بر روي سر بیشتر 

در معرض ابتال هستند )8(.
وسایل  از  استفاده  و  ابتال  بین  داری  معنی  ارتباط  پژوهش  این  نتایج 
باالی  شیوع  علت  داد.  نشان  را  فردی  بهداشت  رعایت  و  مشترک 
آلودگی به شپش سر را می توان استفاده از وسایل مشترک نظیر شانه، 
روسری، بالش، حوله و رختخواب دانست. همچنین می توان وضعیت 
جمله  از  را  بهداشت  آموزش  در  نقص  و  محیط  بهداشت  نامطلوب 
عوامل مؤثر دیگر شمرد. در فراواني شیوع شپش سر در میان دانش 
مربي  فاقد  آموزان  دانش  و  بهداشت  مربي  داراي  مدارس  آموزان 
 ،)8( نژاد  رفیع  تحقیقات  داري وجود داشت.  معني  تفاوت  بهداشت 
مطلبی )11( و حجتی )12( به نتایج مشابه اشاره نموده اند. بین سابقه 
ابتال قبلي به شپش و آلودگي کنوني به شپش سر ارتباط معني دار بود. 
قبل  از  ها  تخم شپش  از  تعدادي  ماندن  باقي  تواند  مي  امر  این  دلیل 
باشد، یا این که منبع انتقال بیماري در اطرافیان و خانواده فرد از بین 
نرفته است. این یافته تأییدي بر نتایج به دست آمده توسط رفیع نژاد و 
همکاران و فرزین نیا و همکاران در شهرهاي املش و قم مي باشد )8 
، 7(. بین بعد خانوار و میزان آلودگي ارتباط معني دار وجود داشت. 
هر اندازه جمعیت خانوارها زیاد باشد والدین کمتر مي توانند به وضع 
هاي خانواده  در  نتیجه  در  بهداشتي و درماني آنها رسیدگي کنند 

پرجمعیت تماس نزدیک بین افراد و به تبع آن میزان آلودگي بیشتر 
غرب  آباد  اسالم  در  عیوضي  و  اهواز  در  کثیري  مطالعات  با  است. 
همسویي دارد )6،10(. بنابراین براي کاهش این معضل به برنامه ریزي 
هاي بهداشتي مثل استخدام مربي بهداشت در تمام مدارس، افزایش 
میزان دسترسي مردم به خدمات بهداشتي در کنار اقدامات بهداشت 

فردي و آموزش های مؤثر بهداشتی نیاز مبرم وجود دارد.

تقدیر و تشکر:
این مطالعه با حمایت هاي مالي معاونت محترم تحقیقات و فن آوری 
انجام   92060569 طرح  شماره  به  گلستان  پزشکي  علوم  دانشگاه 
هاي  همکاري  از  دانند  مي  الزم  خود  بر  نویسندگان  است.  گردیده 
صمیمانه تمامی همکاران، بهورزان و دانش آموزان و والدین ایشان 
در کلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان کالله که جهت 

اجراي طرح همکاری داشتند، تشکر و قدرداني نمایند.
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Background & Objective: Head lice infestation is a common disease in all ages with a worldwide 
distribution	with	considerable	frequency	in	community	centers	such	as	schools.	This	study	was	aimed	to	
determine the prevalence of head lice infestation and it›s affecting factors in the rural school students of 
Kalaleh, in the academic year 92-93.

Method: This	study	was	a	cross	sectional,	descriptive-analytic	approach.	The	studied	population	consisted	
of 2500 students in rural schools of Kalaleh, studying in the academic year 1392-93. Data were collected 
via	direct	observation	of	experts	and	the	checklist	of	Pediculosis.	Data	were	then	entered	into	and	analyzed	
using SPSS version 17.

Results: 157 of students (6.28%) had head lice with the highest frequency among the girls with 147 people. 
There	was	 a	 statistically	 significant	 relationship	between	 the	place	of	 residence,	 occupation,	 education	
level	of	parents,	family	size,	education	level,	existence	of	a	shower	in	homes,	frequency	of	showering	and	
brushing,	a	history	of	head	lice	infestation,	the	presence	or	absence	of	school	health	teachers	and	hair	size	
(P<0.05).

Conclusion: Pediculosis is still a public health problem in communities with poor life and health facilities. 
High prevalence of this issue among school students may be linked to factors such as lack of health 
educators in school and lack of adequate attention to personal hygiene.

Keywords: Head Lice, Student, Kalaleh, Rural
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