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  چكيده

در تمـام  آلودگي بـه ايـن حـشره    . داردانتشار جهاني  است كه خارجي انسان انگلو خونخوار  يا حشره )Pediculus capitis(سر  شپش

 يجاد مشکالت بهداشتيآلودگي شپشي ا. استتر  مدارس ابتدايي شايعآموزان  دانشدر بين ماري اين بي اما .شود هاي سني مشاهده مي گروه

ـ ا. آموزان شـود    دانش يليط ممکن است موجب افت تحص     ين شرا يا. دينما ي م ي اجتماع ي و فشارها  يو آثار سوء روان    ن مطالعـه بـه منظـور    ي

ک يـ در  .دي انجام گرد۱۳۸۶-۸۷ سال تحصيلي آموزان مقطع ابتدايي در انش و عوامل مرتبط با آن در د به شپش سريآلودگ ين فراوانييتع

آموزي مدارس دخترانه و پسرانه مقطع ابتدايي شهر آران و بيدگل             دانش يها سر در گروه    به شپش    يمطالعه اپيدميولوژيك توصيفي، آلودگ   

روش مصاحبه و مـشاهده  ه  و متغيرهاي مورد نظر ب     جمعيتيعات   اطال شده و با استفاده از پرسشنامه استاندارد غربالگري       ها    داده. انجام شد 

هاي به دست آمده  داده. آموزان بود  سر، نمف يا رشك برروي موهاي سر دانشزنده تشخيص آلودگي بر مبناي مشاهده شپش .دست آمده ب

   . و آزمون كاي و دقيق فيشر مورد بررسي قرار گرفتSPSSافزار  با استفاده از نرم

.  مدرسه دخترانـه و پـسرانه مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد      ۱۹ در ييآموز مقطع ابتدا  دانش۳۵۸۹ن پژوهش در مجموع، يج ا ي نتا بر اساس 

ـ  يـ م.  سـال قـرار داشـتند      ۶-۱۲ي سـال بودکـه در محـدوده سـن         ۶۷/۸±۵۷/۱آموزان   ن سني دانش  يانگيم  در  ي شپـش  ي آلـودگ  يزان فراوان

اين مطالعـه نـشان     .  درصد بود  ۰۵/۰ و   ۴۲/۰سر در مبتاليان دختر و پسر به ترتيب          به شپش    يزان آلودگ يم.  درصد بود  ۴۷/۰آموزان   دانش

هاي آمـاري بـين    آزمون. اند سر آلوده آموزان مدارس پسرانه به شپش   درصد از دانش۱/۰آموزان مدارس دخترانه و    درصد از دانش   ۱داد كه   

ر، وجـود حمـام در منـزل، سـابقه قبلـي آلـودگي ، مـصرف دارو و مليـت                   سر و متغيرهاي جنسيت، شغل پدر، تحصيالت ماد         شيوع شپش 

 در ۱۳۸۶-۸۷تحـصيلي  زان بروز آلودگي شپشي در سال ي دادكه م مطالعه نشان . دار نشان داد   سر ارتباط معني   آموزان مبتال به شپش    دانش

شـود بـا ارتقـاي سـطح      پيشنهاد مـي . شود  نميهاي بهداشتي منطقه محسوب  از الويتيماريمدارس آران و بيدگل نگران كننده نيست و ب      

آمـوزان مـدارس    ان بهداشـت و آمـوزش بهداشـت فـردي بـه دانـش      ي در اين زمينه مرب، كه  از شيوع آلودگي پيشگيري شود     ي عموم يآگاه

  .توانند نقش مهمي ايفا نمايند مي

  

  آموزان، مدارس ابتدايي، آران و بيدگل دانش، سر شپش  :ها واژه كليد

                                                           
  شناسي کاشان، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، دانشكده پزشكي، گروه انگل: پاسخگو نويسنده ∗
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  ٤٤٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

ــشي ســا ــودگي شپ ــر  ) Pediculosis(بقه آل ــاريخ ب ــل ت ــه ماقب ب

بـه   )Nit(ترين فسيل شناخته شده از تخم شـپش   قديمي. گردد مي

  ]. ۱[رسد   سال پيش مي۱۰۰۰۰حدود 

 دهـه گذشـته شـاهد       ۳طـي   . ها در همه جـا وجـود دارنـد         شپش

ايم؛ به طوري كه تشخيص و       پيشرفت و افزايش آلودگي شپشي بوده     

ز وظايف دست اندركاران كـادر بهداشـت و پزشـكي    درمان آن يكي ا  

سر و شپشك عانـه در زمـره         سه گونه شپش بدن، شپش      . بوده است 

ها خونخوارند و  اين شپش. هاي انساني هستند   ترين اكتوپارازيت   شايع

) Insecta(و كـالس حـشرات    (Arthropoda) به شـاخه بنـدپايان  

ط مختلـف آب و     تعلق دارند و در تمـام كـشورهاي دنيـا و در شـراي             

  . شوند هوايي يافت مي

صـدها ميليـون    . ع شده است  ي به اين حشرات به شدت شا      يآلودگ

هاي اخير از سراسر دنيا گـزارش شـده          مورد آلودگي شپشي در دهه    

. شـوند  ي به آن مبتال مييکايون آمريلي م۱۲ش از يهمه ساله ب  . است

وده بـه   سال آلـ ۵/۲-۱۲هاي گروه سني   درصد از بچه   ۹/۸در بلژيك   

  ســر در بچــه شــيوع شــپش  ]. ۲-۴[انــد   ســر گــزارش شــده شــپش

]. ۵[ درصـد گـزارش شـده اسـت          ۶/۱۶ ازمير تركيه،    يها يا مدرسه

 دو برابـر    ۲۰۰۵شيوع آلودگي شپشي در چك و اسـلواكي در سـال            

در اين كشور شيوع شپش زنـده در گـروه سـني            . گزارش شده است  

د مـشاهده شـده      درصـ  ۸/۹ درصد و تخـم شـپش        ۱/۱۴ سال   ۱۵-۶

 از منـاطق    ي شپـش  ي از آلودگ  يران نيز موارد متعدد   يدر ا ]. ۶[است  

در مطالعـه انجـام شـده در املـش     . مختلف كشور گزارش شده است    

مـدارس  در  ]. ۷ [ بـرآورد شـد     درصـد  ۲۰/۹ متوسـط آلـودگي    النيگ

آمـوزان    از دانـش    درصـد  ۵/۲۸ نيز روزي دخترانه استان اردبيل    شبانه

مـدارس    انجام شـده در    ررسيبدر  ]. ۸ [سر بودند مبتال به پديكولوز    

]. ۹ [ آلوده به شپش بودنـد آموزان دانش از  درصد ۲۷/۱۲بندرعباس،  

 ييآمـوزان مقطـع ابتـدا      درصـد از دانـش     ۷/۱۹در شهر سنندج نيـز      

 درصــد از ۵/۴الن، يدر اســتان گــ]. ۱۰[ داشــتند ي شپــشيآلــودگ

و در  ] ۱۱[نـد   سـر بود    آلوده به شـپش      ييآموزان مدارس ابتدا   دانش

 درصد گزارش شده اسـت  ۲/۲سر    به شپش    يزان آلودگ يشهر بابل م  

]۱۲.[  

 خـارش پوسـت سـر       يسـر معمـوالً دارا     ماران مبتال به شـپش      يب

در . ابدي ي پشت گردن و پشت گوش گسترش م       يهستند که به نواح   

وجـود داشـته    ) مثـل زرد زخـم    (ه  ي ثانو يا آلودگ ي که زخم و     يصورت

سر، وجود   ان به شپش    يدر مبتال .  است ي ضرور يماريباشد، درمان ب  

ر متـداول   يـ  پشت گـوش و گـردن غ       ي لنفاو يها  در گره  يلنفادنوپات

 يهـا  ش شپش ممکن است به صورت پاپوليالعمل به ن   عکس. ستين

 شـپش   يد که به طول مدت خونخـوار      ير تظاهر نما  يا که ي و   يخارش

پش د شـ يـ  جديهـا  همچنين ممکن است در اثر گزش    .  دارد يبستگ

افتـه مجـدداً عـود    يبهبود  ي قبليها گر بدن، محل گزشيدر نقاط د

 يكـه آلــودگ   و همكـاران معتقدنـد از آنجـايي   Di Stefani. نـد ينما

 فرد در ارتباط است، مايه رسوايي و        ي و فقر بهداشت   يفي با کث  يشپش

 است و به همين دليل همـه مـوارد آلـودگي گـزارش             يننگ اجتماع 

 ].۱۳[شوند  نمي

جـاد  يسـر عـالوه بـر ا     به آنچه گفتـه شـد، وجـود شـپش           با توجه   

ـ      به ،يمشکالت بهداشت   بـه   و ي اجتمـاع  ي و فـشارها   ي آثار سـوء روان

بـا توجـه بـه      . شـود  ي مـ   منجـر  آموزان  دانش يلي افت تحص   آن دنبال

 ي شپـش  ي آلـودگ  ي و روان  يت موضوع و اثرات نامطلوب بهداشت     ياهم

ن کـه تـاكنون     يـ  ا ت بـه  يـ  و بـا عنا    يمـار يدر جامعه و لزوم کنترل ب     

دگل صـورت نگرفتـه   يـ  در شهرستان آران و ب    يقي و دق  يمطالعه علم 

 يليآموزان مقطـع ابتـدايي پـسر و دختـر در سـال تحـص               بود، دانش 

  . قرار گرفتندي مورد بررس۱۳۸۷-۱۳۸۶

  

   كار مواد و روش

. اســت) Cross Sectional (ين پــژوهش از نــوع مقطعــ  يــا

ــه  و داده اطالعــات گــردآوري  و  ه گرفتــ  صــورت  مــشاهده ش رو هــا ب

  . اي انجام شد گيري به صورت چند مرحله نمونه

 مناطق   ، انتخاب   آموزان  نزد دانش  ي شپش ي آلودگ   بررسي  به منظور 

   ساده   تصادفي  اي و در هر خوشه با استفاده از روش          خوشه   صورت  به

 پـسرانه و    ييانتخاب مدارس ابتدا  . اي به عمل آمد    گيري خوشه  نمونه

 بـا   يپس از هماهنگ  .  بود يز به صورت تصادف   يها ن  خترانه در خوشه  د

، يدگل، در مدارس انتخاب   ياداره آموزش و پرورش شهرستان آران و ب       

 مـورد   ي اول تا پـنجم بـه صـورت سرشـمار          يها آموزان کالس  دانش

  . نه قرار گرفتنديمعا

  ، نـام  نـام    از قبيـل  يمشخصات فـرد   ،پرسشنامهابتدا با استفاده از    

الت يزان تحـص  يت خانوار، شغل و م    يجمع،    ، سن   يت، جنس   خانوادگي

 در روز، استفاده مـشترک      يزن ن، اندازه و حالت مو، دفعات شانه      يوالد

، احـساس خـارش در سـر، محـل خـارش، وجـود              يل شخص ياز وسا 

در سـر، فواصـل حمـام کـردن،         ) رشک(ا تخم شپش    يشپش زنده و    

ـ         ت يـ شـت در مدرسـه و مل       بهدا يوجود حمام در منـزل، وجـود مرب

 سـر و  يا رشک، مـو يبعد به منظور مشاهده شپش و     . ديل گرد يتکم
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  ٤٤١

     و همكارانعباس درودگر                                                                                                     ...    ميزان فراواني و عوامل مؤثر بر آلودگي به شپش سر

ن توسط  يب آموزان با استفاده از ذره     پشت گردن و اطراف گوش دانش     

نـه  يمعا) شناس پزشكي  ر نظر حشره    يز(ده و مجرب    يافراد آموزش د  

شگاه يـ  بـه عمـل آمـد و در آزما         يريگ از موارد مشکوک نمونه   . شدند

  .  قرار گرفتيتر مورد بررس  قيدق

بنـدي بـا اسـتفاده از         اطالعـاتي پـس از طبقـه       هـاي  هاي فرم   داده

هاي آماري مجذوركاي و دقيق فيشر،  و آزمون  SPSSافزار آماري    نرم

مـورد تجزيـه و تحليـل    ) >۰۵/۰Pدر سطح   % (۹۵با حدود اطمينان    

  .فتآماري قرارگر

  

  ها يافته

 مدرسـه مـورد   ۱۹ در ييبتداآموز مقطع ا  دانش۳۵۸۹در مجموع،  

 ۴/۵۸(آمـوز پـسر       دانـش  ۲۰۹۶از ايـن تعـداد،      . بررسي قرار گرفتند  

. نـه شـدند  يمعا)  درصـد ۶/۴۱(آمـوز دختـر     دانـش ۱۴۹۳و ) درصـد 

 سـال بودکـه در محـدوده        ۶۷/۸±۵۷/۱آمـوزان    ن سني دانش  يانگيم

  .  سال قرار داشتند۶-۱۲ يسن

. درصـد بـود   ۴۷/۰ آمـوزان   در دانش  ي شپش ي آلودگ يزان فراوان يم

 يزان آلودگ يان و م  ي درصد از مبتال   ۲/۸۸ به رشک در     يزان آلودگ يم

 .آموزان مشاهده شد  درصد از دانش۸/۱۷به شپش زنده در 

 ۴۲/۰سر در دختران و پسران به ترتيـب           به شپش    يشيوع آلودگ 

 برابر ۴/۸سر در دختران  نسبت آلودگي به شپش .  درصد بود  ۰۵/۰و  

 در  يدار ي به طـور معنـ     ي آلودگ يزان فراوان يم. ديدپسران برآورد گر  

سـر    به شپش ين آلودگ ي ب يآزمون آمار . ش از پسران بود   يدختران ب 

  ).P=۰۰۱/۰(دار نشان داد  يو جنسيت، اختالف معن

 درصد از   ۱/۰آموزان دختر در مدارس دخترانه و         درصد از دانش   ۱

 بودنـد    سـر آلـوده     آموزان پسر در مـدارس پـسرانه بـه شـپش           دانش

ـ  يـ توز). ۱جدول شماره   ( آمـوزان سـوم      در دانـش   ي آلـودگ  يع فراوان

هـاي تحـصيلي بـود        سر بيشتر از سايـر پايـه        مبتال به شپش   ييابتدا

هـاي   سـر و پايـه   آزمون آماري بين ابتال به شپش  ). ۱جدول شماره   (

جـدول  ( نشان نـداد     يدار ش سن رابطه معنا   يمختلف تحصيلي و افزا   

  ).۱شماره 

 سر و شـغل پـدر ارتبـاط           به شپش  ين آلودگ ي ارتباط ب  يسدر برر 

ــ ــد  يمعنـ ــشاهده شـ ــدران ). P=۰۴۴/۰(دار مـ ــد از ۴۲/۰پـ  درصـ

 آلوده به شپش به شغل كـارگري اشـتغال           آموزان مورد مطالعه   دانش

آموزان مبتال به شـپش      مادران همه دانش  ). ۱جدول شماره   (داشتند  

سر و   بين آلودگي به شپش     در بررسي ارتباط  . دار بودند  سر نيز خانه     

ـ . دار مـشاهده نـشد   ميزان تحصيالت پدر تفـاوت معنـي      آزمـون  يول

دار  يالت مادر ارتبـاط معنـ     يسر و تحص    به شپش    ين آلودگ ي ب يآمار

  ).۱جدول شماره ) (P=۰۰۱/۰(نشان داد 

ر جمعيـت خـانوار و      ين دو متغ  ي ب ياگرچه آزمون آماري مجذورکا   

ـ       يسر رابطه معن    به شپش    يآلودگ  درصـد از    ۱ يدار نـشان نـداد، ول

كردنـد، آلـودگي     نفره زندگي مـي ۵هاي   که در خانواده يآموزان دانش

سـر در    مـاران مبـتال بـه شـپش         ي درصد از ب   ۱/۴۱شپشي داشتند و    

  . بردند ي نفره به سر م۵ يخانوارها

آموزاني كه فاقـد حمـام در منـزل     سر در بين دانش    ابتال به شپش    

داري بيش از افـرادي بـود كـه در منـزل حمـام         يبودند، به طور معن   

 دقيـق فيـشر بـين وجـود حمـام در منـزل و         يداشتند وآزمون آمار  

جـدول  ) (P=۰۲۸/۰(دار نشان داد     يسر رابطه معن    به شپش    يآلودگ

  ).۱شماره 

بـار در هفتـه برنامـه        كيـ  سـر     ان به شـپش   ي درصد از مبتال   ۱/۴۷

 مثل شانه يا بـرس،       درصد از وسايل شخصي    ۵۳استحمام داشتند و    

  .كردند مغنعه يا روسري، کاله و غيره به طور مشترك استفاده مي

سر داراي موهـايي متوسـط تـا          درصد از مبتاليان به شپش       ۷/۶۴

 درصـد از    ۲/۸۸ن  يهمچنـ .  كوتـاه داشـتند    ي درصد مو  ۳/۳۵بلند و   

 درصـد مـوي مجعـد       ۸/۱۱سر، موهـاي صـاف و        مبتاليان به شپش    

  .داشتند

 ۶/۲۳سر يك مرتبه و  آموزان مبتال به شپش      از دانش   درصد ۸/۵۸

 درصد سه مرتبه در روز موهاي خود را شانه         ۶/۱۷درصد دو مرتبه و     

  .زدند مي

آموزان مبتال به شپش از خارش سر شـكايت         درصد از دانش   ۲/۸۸

 درصـد از خـارش ناحيـه     ۴/۲۹ درصد از خارش منتشر،      ۵۳. داشتند

  . سر شكايت داشتند رش پشت درصد از خا۶/۱۷ها و  پشت گوش

 دقيق فيشر نشان داد بـين آلـودگي و سـابقه قبلـي              يآزمون آمار 

 P .(۷/۶۴=۰۰۱/۰(دار وجـود دارد      ابتال بـه بيمـاري اخـتالف معنـي        

سـر در گذشـته نيـز      آموزان فعلـي مبـتال بـه شـپش           درصد از دانش  

  . سابقــه ابتال به آلودگي داشتند

سـر بـراي درمـان        بـه شـپش      آموزان مبـتال    درصد از دانش   ۱/۴۷

 يآزمـون آمـار   . آلودگي به پزشك مراجعه و دارو مصرف كرده بودند        

سـر   دقيق فيشر نشان داد بين عدم مصرف دارو و آلودگي به شـپش        

  ). P=۰۰۱/۰(دار وجود دارد  ارتباط معني

ــين   ــودگي و مليــت مــشخص شــد، ب در بررســي ارتبــاط بــين آل

سـر   ه لحـاظ آلـودگي بـه شـپش         بـ  يرانيرايآموزان ايرانـي و غ    دانش

آمـوزان ايرانـي در      دانـش ). P=۰۰۱/۰(داري وجود دارد     تفاوت معني 
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  ٤٤٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

جـدول  (آموزان خارجي كمتر به بيماري مبتال بودند      مقايسه با دانش  

  ). ۱شماره 

سر در همه مدارس     آموزان به شپش      دانش ي بررس يدر مقطع زمان  

   .شتندان بهداشت مدارس حضور دايدگل مربيشهر آران و ب

  

  دگلي شهرستان آران و بييسر در مدارس ابتدا  به شپش ي برحسب آلودگي مورد بررسيرهاي متغيع فراواني توز-۱جدول شماره 
  متغيرها  جمع  آلودگي ندارد  آلودگي دارد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
P 

                جنسيت

    ۱۰۰  ۱۴۹۳  ۹۹  ۱۴۷۸  ۱  ۱۵  دختر

  ۰۰۱/۰  ۱۰۰  ۲۰۹۶  ۹/۹۹  ۲۰۹۴  ۱/۰  ۲  پسر

    ۱۰۰  ۳۵۸۹  ۵۳/۹۹  ۳۵۷۲  ۷۴/۰  ۱۷  جمع

                پايه تحصيلي

    ۱۰۰  ۷۱۷  ۸۶/۹۹  ۷۱۶  ۱۴/۰  ۱  اول

    ۱۰۰  ۶۸۵  ۴۲/۹۹  ۶۸۱  ۵۸/۰  ۴  دوم

    ۱۰۰  ۷۱۰  ۱۵/۹۹  ۷۰۴  ۸۵/۰  ۶  سوم

    ۱۰۰  ۷۳۵  ۵۹/۹۹  ۷۳۲  ۴۱/۰  ۳  چهارم

    ۱۰۰  ۷۴۲  ۶۰/۹۹  ۷۳۹  ۴۰/۰  ۳  پنجم

    ۱۰۰  ۳۵۸۹  ۵۳/۹۹  ۳۵۷۲  ۴۷/۰  ۱۷  جمع

                شغل پدر

    ۱۰۰  ۱۶۶۸  ۵۸/۹۹  ۱۶۶۱  ۴۲/۰  ۷  كارگر

    ۱۰۰  ۹۹۸  ۵/۹۹  ۹۹۳  ۵/۰  ۵  آزاد

    ۱۰۰  ۵۷  ۵/۹۶  ۵۵  ۵/۳  ۲  دامدار و كشاورز

  ۰۴۴/۰  ۱۰۰  ۲۹۷  ۶۶/۹۹  ۲۹۶  ۳۴/۰  ۱  فرهنگي

    ۱۰۰  ۱۰۴  ۰۴/۹۹  ۱۰۳  ۹۶/۰  ۱  راننده

    ۱۰۰  ۴۱۲  ۷۶/۹۹  ۴۱۱  ۲۴/۰  ۱  كارمند

    ۱۰۰  ۵۳  ۱۰۰  ۵۳  -  -  ساير

    ۱۰۰  ۳۵۸۹  ۵۳/۹۹  ۳۵۷۲  ۴۷/۰  ۱۷  جمع

                تحصيالت مادر

    ۱۰۰  ۳۸۸  ۷۲/۹۸  ۳۸۳  ۲۸/۱  ۵  بي سواد

    ۱۰۰  ۱۶۹۰  ۴/۹۹  ۱۶۸۰  ۶/۰  ۱۰  ابتدايي

  ۰۰۱/۰  ۱۰۰  ۵۲۸  ۱۰۰  ۵۲۸  -  -  راهنمايي

    ۱۰۰  ۹۸۱  ۸/۹۹  ۹۷۹  ۲/۰  ۲  ديپلم و باالتر

    ۱۰۰  ۳۵۸۹  ۵۳/۹۹  ۳۵۷۲  ۴۷/۰  ۱۷  جمع

                لوجود حمام در منز

    ۱۰۰  ۳۵۸۳  ۵۵/۹۹  ۳۵۶۷  ۴۵/۰  ۱۶  وجود دارد

  ۰۲۸/۰  ۱۰۰  ۶  ۳/۸۳  ۵  ۷/۱۶  ۱  وجود ندارد

    ۱۰۰  ۳۵۸۹  ۵۳/۹۹  ۳۵۷۲  ۴۷/۰  ۱۷  جمع

                مليت

    ۱۰۰  ۳۳۸۷  ۶۸/۹۹  ۳۳۷۶  ۳۲/۰  ۱۱  ايراني

  ۰۰۱/۰  ۱۰۰  ۲۰۲  ۴۳/۹۷  ۱۹۶  ۵۷/۲  ۶  غيرايراني

    ۱۰۰  ۳۵۸۹  ۵۳/۹۹  ۳۵۷۲  ۴۷/۰  ۱۷  جمع
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  ٤٤٣

     و همكارانعباس درودگر                                                                                                     ...    ميزان فراواني و عوامل مؤثر بر آلودگي به شپش سر

  نتيجه گيريبحث و 

آمـوزان   سـر در دانـش     در مطالعه حاضر، شيوع آلودگي به شـپش         

.  درصـد بـرآورد گرديـد      ۴۷/۰مورد مطالعه در شـهر آران و بيـدگل          

 درصـد و در پـسران     ۴۲/۰ سـر در دختـران         به شپش  يشيوع آلودگ 

آمـوزان مـورد بررسـي     شيوع كم آلودگي در دانـش   .  درصد بود  ۰۵/۰

 مانند رعايت بهداشـت فـردي مطلـوب         يتواند تابع عوامل مختلف    يم

ن و عوامـل بهداشــت مـدارس و مراکــز   يآمــوزان، توجـه والــد  دانـش 

  .  مسئول باشديبهداشت

 ۱۳۷۶ يهـا  در مطالعات مشابه انجام شده در شهر کاشان در سال         

 پـسرانه و    ييسر در مـدارس ابتـدا       به شپش    يزان آلودگ ي م ۱۳۷۷و  

مقايـسه  ]. ۱۴،  ۱۵[ه است    درصد بود  ۲۴/۵ و   ۹/۰ب  يدخترانه به ترت  

 ي حاضر نشان دهنده شيوع آلـودگي شپـش        ين دو مطالعه با بررس    يا

 برابــر و در مــدارس دخترانــه ۱۸در مــدارس پــسرانه شــهر كاشــان 

بنـابر ايـن شـيوع    .  برابر مـدارس شـهر آران و بيـدگل اسـت       ۴۷/۱۲

سر در مدارس ابتدايي شهر كاشان بيش از شـيوع           آلودگي به شپش    

 دختـران بـه     ينـسبت آلـودگ   . ران و بيدگل بوده اسـت     آن در شهر آ   

 در پژوهش حاضـر  يول.  بوده است  ۱ به   ۸۲/۵پسران در شهر كاشان     

شتر يـ  ب ي برآورد گرديد که نشان دهنده آلـودگ       ۱ به   ۴/۸ن نسبت   يا

  .در جنس مؤنث است

آمـوزان مـدارس     ر مطالعات مـشابه انجـام شـده در دانـش          يدر سا 

 ۳/۲ انگل در شهر قدس در استان تهـران       نيزان ابتال به ا   ي، م ييابتدا

، ]۱۶[ درصد در پسران     ۳/۱ درصد در دختران و      ۳/۳درصد با شيوع    

درصـد  ۱۲/۰وع ي درصد با ش۰۶/۰در شهرستان آباده در استان فارس 

ــوده اســت] ۱۷[در دختــران و عــدم مــشاهده آن در پــسران   در . ب

ان سـر در دختـر     ز آلودگي بـه شـپش       يشهرستان شميرانات تهران ن   

زان يـ ن م يدر قـزو  ]. ۱۸[نسبت به پسران بيشتر گزارش شده اسـت         

 درصد بـود    ۱/۱ ييآموزان مقطع ابتدا   سر در دانش    به شپش    يآلودگ

ش از پسران مشاهده شده اسـت       ي آن در دختران ب    يزان فراوان يکه م 

]۱۹.[  

 ي متنـوعي از آلـودگ     يزان فراوان يدر مطالعات مشابه خارجي نيز م     

در يمن شيوع كلي آلـودگي بـه شـپش          .  شده است  ن انگل ارائه  يبه ا 

 درصد بود که ميزان آلـودگي در دختـران          ۳/۱۳آموزان   سر در دانش   

در ]. ۲۰[ درصد بوده است     ۶/۸ درصد و در پسران      ۹/۱۸آموز   دانش  

آمـوزان ابتـدايي      سر در دانش      آرژانتين شيوع كلي آلودگي به شپش     

داري  ن به طور معني    درصد گزارش شده كه آلودگي در دخترا       ۷/۲۹

آمـوزان   شيوع كلي آلودگي در دانش ]. ۲۱[بيش از پسران بوده است      

در ايـن مطالعـه     .  درصد بـوده اسـت     ۵۹/۱۶مدارس ابتدايي در هند     

]. ۲۲[انـد     درصد پسران آلوده بـوده     ۸۶/۱۳ درصد دختران و     ۴۲/۲۰

آموزان مدارس ابتدايي در كـره جنـوبي         شيوع كلي آلودگي در دانش    

 درصـد از    ۴۲/۲۰.  درصد بوده اسـت    ۵۹/۱۶،  ۲۰۰۳رش سال   در گزا 

در مــالزي ]. ۲۳[ درصــد از پــسران آلــوده بودنــد ۸۶/۱۳دختــران و 

 ۳۵)  سـاله  ۱۱(آموزان مدارس ابتدايي     شيوع كلي آلودگي در دانش      

 درصــد از دانــش ۱/۹در تركيــه ]. ۲۴[ اســت  درصــد گــزارش شــده

 ۴/۱۶در اين مطالعـه     . دسر آلوده بودن   آموزان مورد مطالعه به شپش       

 يسـر آلـودگ    درصـد از پـسران بـه شـپش     ۱/۲درصد از دختـران و      

آموزان بـه شـپش       درصد از دانش     ۰۳/۲در انگلستان   ]. ۲۵[داشتند  

 درصد از دانـش  ۳/۳ز  يدر مناطق شهري پاريس ن    ]. ۲۶[اند   سر آلوده  

  ].۲۷[سر تشخيص داده شدند  آموزان ابتدايي آلوده به شپش  

 بـه   يز آلودگ ي ن يشود در مطالعات خارج    ي که مالحظه م   همانطور

ـ             شپش ش از پـسران  ي سر مرتبط بـا جنـسيت بـوده و در دختـران ب

  .شود يمشاهده م

آموزان  سر در دانش     در مطالعه حاضر نيز شيوع آلودگي به شپش         

آموزان پسر مشاهده شد و آزمون آمـاري بـين           دختر بيشتر از دانش     

ايـن  . دار نـشان داد    سيت، اختالف معنـي   سر و جن   آلودگي به شپش    

احتمـاالً يكـي از     . خـواني دارد   هـاي فـوق هـم      يافته با نتايج بررسـي    

سـر در جـنس مؤنـث، بلنـدي          هاي آلودگي به شپش      ترين علت   مهم

 معتقـد اسـت   Service 1996. موي دختران نسبت به پسران باشد

ز ا]. ۲۸[سـر بـه طـول مـو بـستگي نـدارد              ميزان آلودگي به شپش     

گيـرد،   سر از طريق تماس نزديك صورت مي     كه انتشار شپش     آنجايي

هـا بـا هـم و يـا اسـتفاده از             ها و تماس مكرر سر آن      بازي كردن بچه  

توانـد باعـث     روسري، كاله، شانه، برس مو و ساير لوازم احتمـاالً مـي           

رسـد دليـل شـيوع       از طرف ديگر به نظر مـي      .  سر شود   انتشار شپش 

ختران مربوط به رفتار خاص در جنس مؤنـث         سر در د   بيشتر شپش   

هــاي نزديــك در جــنس مؤنــث  بــه ايــن صــورت كــه تمــاس. باشــد

هـا كوتـاه و    تر بوده ولي در جنس مذكر تمـاس    تر و طوالني   يصميمي

در همـين راسـتا   ]. ۱۱[هـاي خـاص پـسرانه اسـت      محدود به بـازي  

 احتماالً نحوه پوشش سر دختران نيز شرايط مناسبي را براي رشد و           

توانـد يكـي از عـواملي باشـد كـه       سر ايجاد نمـوده و مـي     نمو شپش   

  . شود موجب افزايش شيوع آلودگي در اين جنس مي

هاي مختلف تحـصيلي     آموزان پايه  گرچه در اين بررسي بين دانش     

ـ . دار مـشاهده نـشد      سـر تفـاوت معنـي       از نظر ابـتال بـه شـپش         يول

ه سـوم و كمتـرين   ياآموزان پ سر در دانش  به شپش ين فراوان يشتريب
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  ٤٤٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

داوري و همكـاران در سـال   .  مـشاهده شـد  ييآن در پايـه اول ابتـدا  

ــودگي را در    ۱۳۸۴ ــنندج،كاهش آل ــهر س ــدايي ش ــدارس ابت  در م

كـه  ] ۱۰[اند   هاي تحصيلي چهارم و پنجم ابتدايي مشاهده كرده        پايه

پوربابا و همكاران نيز    .  دارد يج مطالعه حاضر همخوان   يافته با نتا  ين  يا

آمـوزان پايـه      در استان گيالن نشان دادند كه دانـش        ۱۳۸۳ال  در س 

 سـر را     اول، سوم و دوم ابتدايي به ترتيب بـاالترين ابـتال بـه شـپش              

دار نـشان داده   داشتند و آزمون آماري در ايـن رابطـه تفـاوت معنـي      

ــين حــسن]. ۱۲[اســت  ــاران در ســال  همچن  در ۱۳۸۷زاده و همك

رين موارد بيماري را در پايـه اول     بررسي آلودگي در شهر آباده، بيشت     

هـاي   نتايج اين دو مطالعـه بـا يافتـه        ]. ۲۳[اند   ابتدايي مشاهده كرده  

 در  يرسـد کـاهش آلـودگ      يبه نظر مـ   . خواني ندارد  بررسي حاضر هم  

جـه وابـستگي آنـان در شستـشو و          يآموزان پايه اول احتماالً نت     دانش

در حـالي كـه   . شـد زني موها به اطرافيان و به خصوص مادران با    شانه

هـاي تحـصيلي بـاالتر امـور بهداشـتي و اسـتحمام بـه خـود              در پايه 

شود كه شايد هنوز توان الزم را در اجراي امـور         آموز واگذار مي   دانش

موضـوع نظـارت و كيفيـت       .  اسـت   اوردهيـ  به دست ن   يبهداشت فرد 

جام اين كار توسط ديگران تا حدودي منجر به جلـوگيري از            باالتر ان 

هـاي   در پايـه  . شـود  استقرار شپش و يا درمان به موقع آلـودگي مـي          

هاي عملي بيشتري برخوردار     آموز از توانايي   چهارم و پنجم كه دانش    

شود و قادر است تا امـور بهداشـتي را بهتـر انجـام دهـد ميـزان                   مي

   .آلودگي كاهش نشان داده است

سر  آموزان و ابتال به شپش       ن مطالعه بين افزايش سن دانش       يدر ا 

در شهر بابـل نيـز ذبيحـي و همكـاران در      . دار ديده نشد   رابطه معني 

آمــوزان رابطــه   بــين شــيوع پــديكوزيس و ســن دانــش۱۳۸۳ســال 

ن يـ  ا يهـا  افتـه يج بررسي ما با     يو نتا ] ۱۲[دار مشاهده نكردند     معني

  .خواني دارد مطالعه هم

سـر و شـغل پـدر        در مطالعه حاضر بين ميزان آلودگي به شـپش          

در مطالعه مشابه انجام شده در سـنندج  . دار مشاهده شد رابطه معني 

؛ در حـالي كـه      ]۱۱[انـد    پدران كارمند فرزندان آلوده كمتري داشته     

 در استان همدان بين آلودگي دانش       ۱۳۸۷بيات و همكاران در سال      

داري مـشاهده نكردنـد       آماري رابطه معني   آموزان و شغل پدر از نظر      

]۲۹.[  

سـر و تحـصيالت پـدر رابطـه       در بررسي ما بين آلودگي به شپش        

ولي آزمـون آمـاري بـين ابـتال بـه عفونـت و          . دار مشاهده نشد   معني

در استان همـدان    . دار نشان داد   ميزان تحصيالت مادر اختالف معني    

صيالت پـدر و مـادر      سر و تح   بيات و همكاران بين آلودگي به شپش        

مقايـسه ايـن دو مطالعـه       ]. ۲۹[داري مـشاهده نكردنـد       رابطه معني 

سر مستقل از ميـزان تحـصيالت     دهد كه آلودگي به شپش       نشان مي 

در بررسـي مـا شـيوع آلـودگي تحـت تـأثير ميـزان               . پدر بوده است  

باال بودن سطح آگاهي مادر منجر به افزايش        . تحصيالت مادران است  

 ۱۳۸۳پوربابـا و همكـاران در سـال         . شـود  نواده مـي  سطح آگاهي خا  

آموزان اسـتان گـيالن را بـا         سر در دانش   ميزان شيوع ابتال به شپش      

اي كـه    انـد؛ بـه گونـه      ميزان تحصيالت والدين متفاوت گزارش كرده     

آموزان داراي والدين بـا تحـصيالت ديـپلم و بـاالتر      ميزان ابتال دانش  

 ۱۳۸۴داوري و همكـاران در سـال        هاي   يافته]. ۱۲[كمتر بوده است    

سر در مدارس ابتدايي شهر سنندج حاكي از  در مطالعه شيوع شپش     

]. ۱۱[نقــش مثبــت تحــصيالت والــدين در كــاهش آلــودگي اســت 

درمطالعات مختلف ارتباط ميـزان تحـصيالت بـا شـيوع عفونـت بـه             

اما آنچـه مـسلم اسـت افـزايش         . سر متفاوت اعالم شده است     شپش  

لدين در پيشگيري و درمان سريع آلودگي مؤثر بـوده          سطح آگاهي وا  

اي معـرف سـطح اجتمـاعي ـ اقتـصادي       و تحصيالت والدين به گونه

  . خانواده است

سـر رابطـه    در اين بررسي بين جمعيت خانوار و آلودگي به شپش       

 در بررسي   ۱۳۸۴ذبيحي و همكاران در سال      . دار مشاهده نشد   معني

بابل نـشان دادنـد كـه هرچـه تعـداد           آموزان شهر    آلودگي در دانش    

سـر بيـشتر     فرزندان خانواده بيشتر باشد، تعداد مبتاليان بـه شـپش           

.  حاضر مغـاير اسـت     يج بررس يكه نتايج اين مطالعه با نتا     ] ۱۳[است  

شتر از مدرسـه بـه خانـه منتقـل شـده و             يـ سـر ب    به شـپش     يآلودگ

ثير أكمتـر تـ    ين آلـودگ  يـ در ا متغيرهاي مرتبط با خانـه و خـانواده         

ولي افزايش جمعيت خانوار با وضعيت اقتصادي ـ اجتمـاعي   . ندگذار

آموز در ارتباط بوده و احتماالً در شيوع بيمـاري در   و بهداشتي دانش 

   .تأثير نيست اين گونه از خانواده بي

در مطالعه حاضر بين وجود حمام در منزل و آلـودگي بـه شـپش               

 نيز ۱۳۸۴مكاران در سال داوري و ه  . دار مشاهده شد   سر رابطه معني   

 آمـوزان شـهر سـنندج        سـر در دانـش     در بررسي آلودگي به شـپش       

دار بين آلودگي و وجود حمام در منزل مشاهده كردنـد            ارتباط معني 

وجـود حمـام   . خواني وجـود دارد  بين نتايج اين دو مطالعه هم    ]. ۱۱[

ت يـ آمـوزان حـائز اهم     در منزل در انجام امور بهداشت فردي دانـش        

  .  استياديز

در اين بررسي بين آلودگي به شـپش و سـابقه ابـتال بـه بيمـاري                 

 نيـز  ۱۳۸۴داوري و همكاران در سـال      . دار مشاهده شد   ارتباط معني 

در بررسي خود ارتباط دو متغير آلـودگي بـه شـپش و سـابقه ابـتال                 
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  ٤٤٥

     و همكارانعباس درودگر                                                                                                     ...    ميزان فراواني و عوامل مؤثر بر آلودگي به شپش سر

خـواني   از اين جهت نيز بين دو مطالعـه هـم         . قبلي را مشاهده كردند   

آموزان به شپش احتماالً به دليل وجـود         مكرر دانش ابتال  . وجود دارد 

هـاي   پيدايش گونه ا  يو  عدم مصرف صحيح دارو     شرايط بد بهداشتي،    

  . درمان استمقاوم به 

McCue    معتقدنـد، شـپش در سراسـر    ۲۰۰۶ و همكاران در سال 

 درصـد از مـوارد      ۱۰جهان آندميك است و در اياالت متحده آمريكا         

شود كـه    يده م يآموزان مدارس د   انشعفونت مشكوك به شپش در د     

 درس را بـه دنبـال دارد        يهـا   ميليون روز غيبـت از كـالس       ۲۴-۱۲

]۳۰ .[Mimouni      ـ     ي ن ۲۰۰۲ و همکاران در سال ش يز ساالنه ابـتال ب

  ].۳[اند   سر را گزارش کرده  به شپشييکايون آمريلي م۱۲از 

Szymanek معتقدندكــه از بيمــاري انگلــي ] ۲۰۰۹[ و همكــاران

هاي بشر هنوز يك مشكل مهـم      پديكولوزيس با وجود پيشرفت    شايع

هاي جلدي، خارش مزمن و      تواند زخم  يم. بهداشتي و اجتماعي است   

 ثانويــه باكتريـال ايجـاد نمــوده و بـراي بيمـار انــزوا و     يهـا  آلـودگي 

ن يهمچنـ . العمـل منفـي اجتمـاع را بـه دنبـال داشـته باشـد               عكس

رهاي دنيا و در جوامع فقير و        در اغلب كشو   ين آلودگ يمعتقدند که ا  

که نظام ثبت بيماران همه  ييناديده گرفته شده، شايع است و از آنجا       

شود، اعداد و ارقام رسـمي گـزارش         موارد آلوده موجود را شامل نمي     

  ].۳۱[د يان نمايتواند ميزان مشكل را ب يشده نم

آمـوزان   نتايج اين مطالعه نشان داد كه شيوع پديكوزيس در دانش         

ران و  يـ  از نقـاط ا    ياريتدايي شهر آران و بيدگل در مقايسه بـا بـس          اب

كشورهاي در حال توسعه و حتي پيـشرفته كمتـر اسـت و در حـال                

ن شـهر محـسوب     يـ  ا يسر مـشکل بهداشـت      به شپش    يحاضر آلودگ 

 آن  يريـ گ  ي و درمان موارد موجـود و پـ        يمارياما کنترل ب  . شود ينم

 و مـسائل    يبهداشت عمـوم  ن بودن سطح    يياحتماالً پا  . است يضرور

فقـدان  .  مـؤثر باشـد    ين آلودگ ي ا يزان فراوان يتواند در م   ي م ياقتصاد

دسترسي به امكانات و تسهيالت بهداشتي و يا اطالعات مـورد نيـاز،             

دارو زمينـه   هاي مقـاوم بـه       پيدايش گونه ا  يعدم مصرف صحيح دارو     

   .كند  را در مدارس ابتدايي فراهم مييشيوع بيشتر آلودگي شپش

ان بهداشـت مـدارس در   يـ شود با توجه بـه نقـش مرب       يشنهاد م يپ

آمـوزان، اقـدامات الزم       مکرر دانش  يدهاي و انجام بازد   يش آگاه يافزا

در صورت  . ردي بهداشت در همه مدارس صورت گ      ين مرب يجهت تأم 

ب دادن يـ تـوان بـا ترت   ي بهداشـت، مـ  ين مربـ ي در تـأم ييعدم توانـا  

ان و معلمـان مـدارس،   يـ  مربي ضمن خـدمت بـرا     ي آموزش يها دوره

آمـوزان    و اقـدامات درمـان بـه موقـع دانـش     يص آلودگيامکان تشخ 

  . دي به عمل آيري جلوگي آلودگيزان فراوانيفراهم نمود تا از م

گرچه شستشوي مرتب سر بـا آب گـرم و صـابون و شـانه كـردن                 

ـ  مرتب موها تعداد نمف و شپش بالغ را در موها كاهش مي            يدهد، ول

پيـشنهاد  . اند اثري ندارد    سر چسبيده  يايي كه محكم بر مو    ه بر تخم 

هاي ريز و نزديك بـه       هاي فلزي يا پالستيكي كه دندانه      شود شانه  مي

 يهـا  شانه(ها را از مو جدا كنند        توانند شپش و رشك    هم دارند و مي   

ه و در اختيــار مربيــان بهداشــت يــته) ص شــپشيمخــصوص تــشخ

 ي عمـوم  يرتقـاي سـطح آگـاه     ضمن آن كـه بـا ا      . مدارس قرار گيرد  

ان بهداشت و آموزش    يتوان از شيوع آلودگي پيشگيري نمودو مرب       يم

  .نمايند يآموزان مدارس نقش مهمي ايفا م بهداشت فردي به دانش

  

  سهم نويسندگان

 ي طـرح، بررسـ    يه طرحنامه، نظارت بـر اجـرا      يته:  درودگر  عباس

  ه مقالهيها، ته  دادهيآور آموزان، جمع دانش

، کمک به   ييه گزارش نها  يآموزان، ته  نه دانش يمعا: ين صدر فخرالد

  ن مقالهيه و تدويته

  ها ل دادهيه و تحليتجز: منصور سياح

ــر  ــسعود درودگ ــ: م ــدويطراح ــاهنگ ي و ت ــشنامه، هم  و ين پرس

  يزير برنامه

  آموزان  دانشيها، بررس  دادهيآور جمع: زهره تشكر

  ها به رايانه ورود داده: معين درودگر

  

   قدردانيتشكر و

 دانـشگاه علـوم   ي پژوهـش   معاونـت  يت مـال  يـ ق بـا حما   يـ ن تحق يا

سندگان مقاله بر خـود الزم      ينو. ده است ي کاشان به انجام رس    يپزشک

 کاشـان، اداره    ي دانـشگاه علـوم پزشـک      يدانند از معاونت پژوهـش     يم

ز مدارس يآموزان عز ان و همه دانشيران و مرب يآموزش و پرورش، مد   

پـور   ليـ  و محمـود دخ    يد محبوب يان سع يدگل و آقا  ي آران و ب   ييابتدا

 نمودنـد، تـشکر و      يمانه همکـار  ين پـژوهش صـم    يـ  ا يکه در اجـرا   

   .ندينما  يقدردان
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  ٤٤٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 منابع

1. Araujo A, Ferreira LF, Guidon N, Da Serra Freire 
N, Reinhard KJ, Dittmar K. Ten thousand years of 
head lice infection. Parasitol Today (Regul. Ed.) 2000; 
16: 269 [Medline] 
2. Burkhart CN, Burkhart CG. Fomite transmission in 
head lice. Journal of American Academic 
Dermatology 2007; 56: 1044-7 [Medline] 
3. Mimouni D, Ankol OE, Gdalevich M, Grotto I, 
Davidovitch N, Zangvil E. Seasonality trends of 
pediculosis capitis and phthirus pubis in a young adult 
population: follow-up of 20 years. Journal of the 
European Academic Dermatology and Venereology 
2002; 16: 257-9 [Medline] 
4. Willems S, Lapeere H, Haedens N, Pasteels I, 
Naeyaert JM, De MJ. The importance of socio-
economic status and individual characteristics on the 
prevalence of head lice in school children. European 
Journal of Dermatology 2005; 15: 387-92 [Medline] 
5. Akisu C, Aksoy U, Delibas SB, Ozkoc S, Sahin S. 
The prevalence of head lice infestation in school 
children in izmir, Turkey. Pediatric Dermatolology 
2005; 22: 372-3 [Medline] 
6. Rupes V, Vlcková J, Mazánek L, Chmela J, 
Ledvinka J. Pediatric head lice: taxonomy, incidence, 
resistance, delousing. Epidemiolgie, Mikrobiologie 
and Imunologie 2006; 55: 112-9 [Medline] 
7. Rafinejad J, Nourollahi A, Javadian E, Kazemnejad 
A, Shemshad Kh. Epidemiology of Head Louse 
Infestation and Related Factors in School Children in 
the County of Amlash, Gilan Province, 2003-2004. 
Iranian Journal of Epidemiology 2006; 1: 51-63 
[Persian] 
8. Adalatkhah H, Arshi S, Sadeghi H, Sepehram V, 
Mahmoodzadeh B, Mortezazadeh A, Shabani M. 
Prevalence of pediculosis capitis among boarding 
school girls in Ardabil, during academic year, 2001-
2002. Journal of Ardabil University of Medical 
Sciences & Heath Services 2003; 2: 36-45 [Persian] 
9. Soleimani Zadeh L, Sharifi Sarasiabi Kh The 
assessment of main factors on the louse in primary 
school children at Bandar Abbas city, academic year 
1999-2000. Iranian Journal of Infectious Diseases & 
Tropical Medicine 2002; 7: 85-79 [Persian] 
10. Davari B, Yaghmaei R. Prevalence of head lice and 
its related factors in the primary school students in 
Sanandaj, 1378. Scientifiv Journal of Kurdistan 
University of Medical Sciences 2005; 10: 45-39 
[Persian] 

11. Pour Baba R, Moshkbid Haghighi M, Habibi Pour 
R, Mirza Nezhad M. A survey of prevalence of 
Pediculosis among primary school students of Guilan 
province in the school year of 2002-03. Journal of 
Medical Faculty Guilann University of Medical 
Sciences 2005; 13: 23-15 [Persian] 
12. Zabihi A, Jafarian Amiri SR, Rezvani SM, Bijani 
A. A study on prevalence of Pediculosis in the primary 
school students of Babol, 2003-04. Journal of Babol 
University of Medical Sciences 2005; 7: 93-88 
[Persian] 
13. Di Stefani A, Hofmann-Wellenhof R, Zalaudek I. 
Dermoscopy for diagnosis and treatment monitoring 
of pediculosis capitis. Journal of American 
Acadademic Dermatolology 2006; 54: 909-11 
[Medline] 
14. Dehghani R, Doroodgar A, Almasi H, Asadi M, 
Sayyah M. Prevalence of pediculus capitis among the 
male primary school students in Kashan, 1997. FEYZ: 
Kashan University of Medical Sciences & Health 
Services1999; 3: 86-91 [Persian] 
15. Dehghani R, Doroodgar A, Almasi H, Asadi M, 
Sayyah M. Prevalence of Pediculus Capitis among the 
female primary school students in Kashan, 1998. 
Daneshvar: Scientific Research Journal of Shahed 
University 2000; 7: 66-63 [Persian] 
16. Zndavr H, Ormazdi H, Akhlaghi L, Razmjo E, 
Memar AR, Ramtane Hadiqi R, et al. Prevalence of 
pediculosis capitis , pediculus humanus and its 
associated factors in primary school students in the 
Qods City , Tehran Province in the academic year of 
2007-2008. Articles abstract book of the sixth national 
conference and the first regional congress of 
Parasitology and parasitic diseases, Razi Vaccine and 
Serum Research Institute, Karaj, 2008 [Persian] 
17. Hassan Zadeh J, Ahmadi A. Prevalence of 
pediculosis [head lice] and its associated factors in 
primary school students in the Abadeh city in Fars 
province in the academic year 2007-2008. Articles 
abstract book of the sixth national conference and the 
first regional congress of Parasitology and parasitic 
diseases, Razi Vaccine and Serum Research Institute, 
Karaj, 2008 [Persian] 
18. Yusophi AR, Keighobadi M, Aminpour A. 
Prevalence of pediculosis infection in the referred 
patients to the Shemiranat city health center in Tehran 
during the years 2002-2006. Articles abstract book of 
the sixth national conference and the first regional 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
90

.1
0.

4.
4.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               8 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1390.10.4.4.5
https://payeshjournal.ir/article-1-497-fa.html


  

  ٤٤٧

     و همكارانعباس درودگر                                                                                                     ...    ميزان فراواني و عوامل مؤثر بر آلودگي به شپش سر

congress of Parasitology and parasitic diseases, Razi 
Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, 2008 
[Persian] 
19. Khoban H, Feyzolahi S. Prevalence of pediculosis 
capitis in the schools covered by health center of 
Shahid Bolandian of the Qazvin city in 2008. Articles 
abstract book of the sixth national conference and the 
first regional congress of Parasitology and parasitic 
diseases, Razi Vaccine and Serum Research Institute, 
Karaj, 2008 [Persian] 
20. Al-Maktari MT. Head louse infestations in Yemen: 
prevalence and risk factors determination among 
primary schoolchildren, Al-Mahweet Governorate, 
Yemen. Journal of Egyptian Society of Parasitology 
2008; 38: 741-8 [Persian] 
21. Toloza A, Vassena C, Gallardo A, González-
Audino P, Picollo MI. Epidemiology of Pediculosis 
capitis in elementary schools of Buenos Aires: 
Argentina. Parasitology Research 2009; 104: 1295-8 
22. Khokhar A. A study of pediculosis capitis among 
primary school children in Delhi. Indian Journal of 
Medical Sciences 2002; 56: 449-52 
23. Sim S, Lee IY, Lee KJ, Seo JH, Im KI, Shin MH, 
et al. A survey on head lice infestation in Korea [2001] 
and the therapeutic efficacy of oral 
trimethoprim/sulfamethoxazole adding to lindane 
shampoo. Korean Journal of Parasitology 2003; 41: 
57-61 
24. Bachok N, Nordin RB, Awang CW, Ibrahim NA, 
Naing L. Prevalence and associated factors of head 
lice infestation among primary schoolchildren in 

Kelantan, Malaysia. Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and Public Health 2006; 37: 536-43 
25. Oğuzkaya Artan M, Baykan Z, Koç AN. The 
prevalence of Pediculus capitis in students of eight 
primary schools in the rural area of the Kayseri 
province. Turkiye Parazitologii Dergisi 2006; 30: 112-
4 
26. Harris J, Crawshaw JG, Millership S. Incidence 
and prevalence of head lice in a district health 
authority area. Communicable Disease and Public 
Health 2003; 6: 246-9 
27. Millard RB, Bouges-Michel C, Bruel C, Bouvresse 
S, Izri A. Detection of pyrethroid resistance gene in 
head lice in schoolchildren from Bobi. Journal of 
Medical Entomology 2007; 44: 796-8 
28. Service M.W. Medical entomology for students. 1 
st Edition, Chapman & Hall: UK, 1996 
29. Bayat S, Habibi Poor R. prevalence of head lice 
and head fungal infections in primary school students 
in the Hamadan province 2004-2005. Articles abstract 
book of sixth national conference and the first regional 
congress of parasitology and parasitic diseases, 
Research Institute Vaccine and Serum making of Razi, 
Karaj, 2008 
30. McCue JD & Kahan S. In a Page Infectious 
Disease. 1 st Edition, Lippinocott Williams & Wilkins: 
USA, 2006 
31. Szymanek M, Wojnowska D, Krasowska D. 
Pediculosis still an up to date clinical problem. 
Przeglad Lekarski 2009; 66: 206-8 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
90

.1
0.

4.
4.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1390.10.4.4.5
https://payeshjournal.ir/article-1-497-fa.html
http://www.tcpdf.org

