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پراکنش آلودگی شپش سر  Pediculus humanus capitisدر مدارس دخترانه متوسطه
جنوبشرق استان تهران
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چکیده
شپش سر Pediculus humanus capitis (De Geer 1767) ،شایع ترین نوع شپش از نوع انگلی در جهان است .با توجه به اهمیت شپش
سر در بهداشت عمومی و شیوع آن در استانهای مختلف کشور ،در این مطالعه درصد آلودگی به شپش سر در مدارس دخترانه مقاطع متوسطه
شهرهای جنوبشرق استان تهران در شهرهای ورامین ،پیشوا ،قرچک ،جوادآباد و پاکدشت مورد بررسی قرار گرفت .نمونهبرداری بهصورت تصادفی
و در فصول پائیز و زمستان  93تا بهار  94انجام گرفت .در این راستا درصد آلودگی به شپش سر ،همچنین میانگین جمعیت شپش به تفکیک
مراحل مختلف رشدی محاسبه و از نظر آماری مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشاندهنده اختالف معنیدار میان شهرهای مورد مطالعه بود.
شهرهای ورامین ( 5/84درصد) و قرچک ( 4/79درصد) با کمترین درصد آلودگی و پاکدشت با بیشترین درصد آلودگی ( 13/16درصد)
شناسایی شدند .همچنین جمعیت شپش سر با توجه به حجم جامعه مورد نمونهبرداری در شهر ورامین ( 30/6±8/56شپش) با اختالف معنیدار
نسبت به سایر شهرها در باالترین سطح قرار گرفت.
کلمات کلیدی :شپش سر  ،Pediculus humanus capitisپدیکولوز ،پراکنش ،جنوبشرق استان تهران
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

kheradpir@gmail.com
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مقدمه
سالمت عمومی جامعه تضمینکننده پیشرفت آن جامعه است.
ازجمله موارد تهدیدکننده سالمت جامعه ،پدیکولوز است که بهصورت
آلودگی با حشرهاي بهنام شپش سر Pediculus humanus capitis
) (De Geerایجاد میشود که با وجود ارتقاي سطح سالمت و پیشرفت
علوم پزشکی ،هنوز بهعنوان معضل بهداشتی مطرح است (ثقفیپور و
همکاران .)1391 ،حشره شپش سر متعلق به شاخه بندپایان
) ،(Arthropodaراسته  Phthirapteraو خانواده Veracx( Pediculidae
و  ،)2012 ،Raoultحشراتی بدون بال با دگردیسی ناقصند .آنها انگل
خارجی خونخوار ،دائمی و اختصاصی انسان میباشند (مرادي و
همکاران1391 ،؛ بشیريبد و رهبریان .)1381 ،شپش سر بالغ  3تا 4
میلی متر طول دارد و به رنگ خاکستري و یا سفید دیده میشود .در
انتهاي هر پا یك ناخن درشت وجود دارد که براي چسبیدن به موها
سازگاري پیدا کرده است .هر دو جنس نر و ماده تمام شپشها هر سه
تا شش ساعت از انسان خونخواري میکند .طول عمر ماده حدود
یكماه است و در این مدت روزانه  7تا  10عدد تخم میگذارد .شپش
سر میتواند سه روز دور از میزبان انسان زنده بماند درحالیکه تخمها
بیش از ده روز زنده باقی میمانند (بشیريبد و رهبریان.)1381 ،
شپش چندین بار در روز خون میخورد و بزاق را بهطور مکرر به بدن
تزریق میکند (ثقفیپور و همکاران .)1391 ،همچنین در ضمن
خونخواريهاي مکرر و دفع مدفوع ،اضافه شدن عوامل باکتریایی
نظیر استافیلوکوکها و قارچها را بهدنبال داشته است که خود درمان
اختصاصی را طلب میکند (داوري و یغمایی .)1384 ،آلودگی به
شپش سر موجب احساس حقارت و پستی ،ایجاد تحریکات روانی،
افسردگی ،بیخوابی ،افت تحصیلی ،از دست رفتن پایگاه اجتماعی،
ایجاد عفونتهاي ثانویه ،جدا شدن موها و آلرژي میشود (ثقفیپور و
همکاران .)1391 ،اگر چه پراکنش انواع شپش انسان در هر سه منطقه
جغرافیایی گرمسیر ،سردسیر و معتدله دیده میشود (بشیريبد و
رهبریان ،)1381 ،ولی پراکنش شپش سر در مناطق معتدل بیشتر
بوده و عوارض حاصل از آن با پراکنش پشه در مناطق گرمسیر دنیا
قابل مقایسه است (ثقفیپور و همکاران .)1391 ،پراکنش نوع شپش
سر شایعترین آن است که تمام طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادي،
جوامع شهري و روستایی را درگیر میکند .هیچ محدودیت خاصی در
ارتباط با سن ،جنس ،نژاد و وضعیت اقتصادي میزبان وجود ندارد
(مرادي و همکاران1391 ،؛ بشیريبد و رهبریان .)1381 ،بیشترین
پراکنش آلودگی در دانش آموزان و بهخصوص در دختران با سطح
پراکنش بیشتر گزارش شده است (مرادي و همکاران1391 ،؛
بشیريبد و رهبریان .)1381 ،در ایران کوچ روستائیان به شهر،
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حاشیهنشینی ،ایجاد شهرکهاي اقماري با حداقل امکانات بهداشتی،
رفاهی و ....بهعنوان یك معضل بهداشتی در کنار سایر بیماريهاي
واگیر در پاره اي از مناطق ،در حال بروز و خودنمایی است (ثقفیپور
و همکاران .)1391 ،بیشترین پراکنش ناحیه آلودگی در نواحی پشت
گوش و پشت گیجگاهی میباشد .بهطور میانگین هر میزبان حامل
کمتر از  20حشره بالغ شپش است و کمتر از  5درصد افراد آلوده
بیش از  100شپش بالغ روي سر دارند .اگر این حشره بهطور اتفاقی
روي لباس یا پوست شخصی بیفتد میتواند بهطرف سر حرکت کند
(بشیريبد و رهبریان .)1381 ،آلودگی عالوه بر تماس مستقیم سر با
سر میزبان آلوده بهصورت غیرمستقیم هم از طریق البسهآلوده مانند،
شانه ،مقنعه ،وسایل خواب و حوله نیز در جامعه صورت میگیرد
(مرادي و همکاران .)1391 ،پراکنش آلودگی به شپش سر توزیع
جهانی دارد و بهعنوان مشکل مهم بهداشتی در جوامع پیشرفته و
صنعتی نیز مطرح میباشد ،بهعنوان مثال در ایاالت متحده ،ساالنه
حدود  6تا  12میلیون نفر به این آلودگی مبتال و حدود  100میلیون
دالر جهت درمان هزینه میگردد (مرادي و همکاران .)1391 ،براساس
آمار سازمان بهداشت جهانی ،ایران یکی از آلودهترین مناطق در بین
کشورهاي جهان است (ذبیحی و همکاران .)1384 ،در ایران در نقاط
مختلف میزان پراکنش آلودگی متفاوت گزارش شده ،بهطوري که از
 0%/9تا  %20/5متغیر بوده است (برقعی و قرهجه .)1385 ،مطالعاتی
که تاکنون در زمینه سطح پراکنش شپش سر در شهرستانهاي مختلف
ایران انجام شدهاند در جدول 1ارائه شده است .همچنین براساس تحقیقات
غالمنیاشیروانی و همکاران ( )1390میزان شیوع  P. h. capitisدر
دانشآموزان در همدان  ،%6/85در قشم  ،%23/9کرمان  ،%1/8سنندج
 ،%7/7پاوه  ،%10/3املش  ،%9/2بابل  ،%2/2مشهد  %7/6بوده است.
ادامه بررسیها در این زمینه در سایر نقاط کشور نیز ضروري بهنظر
میرسد .گاهی آلرژي حاد پس از خارش ایجاد میشود و بهدلیل
خاراندن محل گزش ،عوامل باکتریایی و قارچی ممکن است باعث
التهاب و آلودگی ثانویه گردد (مرادي و همکاران .)1391 ،لذا به همین
منظور در این مطالعه بررسی پراکنش شپش سر ،در دانشآموزان دختر
در مقاطع تحصیلی متوسطه در جنوبشرق استان تهران انجام شد.

مواد و روشها
در این پژوهش جمعآوري نمونهها در پنج شهر جنوبشرق
استان تهران شامل ورامین ،پیشوا ،قرچك ،جوادآباد و پاکدشت انجام
گرفت .بهصورت تصادفی از هر شهر دو مدرسه دخترانه دوره اول
متوسطه (راهنمایی) و دو مدرسه دخترانه دوره دوم متوسطه (دبیرستان)
انتخاب شدند .کسانی که تحت درمان پدیکولوز بودند و یا داروي
خاصی مصرف میکردند از نمونهبرداري خارج شدند.
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جدول :1میزان پراکنش شپش سر و گزارشات انجام شده از غربالگری آن در ایران
استان یا شهر مورد نمونهبرداری

درصد شیوع (دختران)

درصد شیوع (پسران)

شیوع کل

نگارنده

رباط کریم
تنکابن
قم

1/25
8/8
-

2/5
-

5/74
13/3

افشاري و همکاران ()1392
مدرسی و همکاران ()1392
نوروزي و همکاران ()1392

قم

-

-

7/6

ثقفیپور و همکاران ()1391

همدان -شهرستان بهار
آران و بیدگل
اهواز
سنندج
گیالن -شهرستان املش
زابل
بابل
قم
ورامین
رشت
بوشهر
گیالن
یاسوج
ایالم
گناباد

0/42
11
29/4
3/48
4/96
0/59
8/21
19/5

0/05
0/96
3/6
3/1
10/28

4/67
0/47
7/7
9/2
4/5
5/2
12
4/5
11
5/5
-

مرادي و همکاران ()1391
درودگر و همکاران ()1390
رفیعی و همکاران ()1388
یغمائی و همکاران ()1386
رفیعنژاد و همکاران ()1385
ضاربان و همکاران ()1385
ذبیحی و همکاران ()1384
فرزیننیا و همکاران ()1383
بشیريبد و رهبریان ()1381
گلچاي و احمديقاجاري ()1381
ارجمندزاده و همکاران ))1380
پوربابا و همکاران ()1383
شهرکی و همکاران ()1380
غالمیپریزاد و عابدزاده ()1380
مطلبی و مینوئیانحقیقی ()1379

جمعآوري نمونههاي شپش  P. humanus capitisدر فصول پاییز و
زمستان  93و بهار  94صورت گرفت .تشخیص این حشره براساس
استاندارد موجود (کتابچه راهنماي مبارزه با شپش در مدارس منتشره
از سوي معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) با
وجود تخم زنده ،نمف و یا بالغ بوده است (ثقفیپور و همکاران1391 ،؛
رفیعنژاد و همکاران ،)1385 ،بهمنظور نمونهبرداري موي سر میزبانهاي
تصادفی از ناحیه پشت گوش و باالي گردن در حضور نور کافی از
منطقه رستنگاه تا انتها بهخوبی با استفاده از ذرهبین دستی مشاهده
و بررسی میگردید .در انجام کار طول موي بلند زمان بیشتري در طی
نمونهبرداري در بر میگرفت .در صورت مشاهده تخم در فاصله 3/5
سانتیمتري دقت بیشتري جهت جستجوي حشره بالغ یا پوره مبذول
میگردید .تشخیص براساس وجود پوسته تخم ،تخم زنده ،پوره و بالغ
بوده است.
پس از رویت نمونههاي زنده ،بدون تماس مستقیم دست با
احتیاط کامل با کمك دستکش یكبار مصرف درون ظروف نمونهبرداري
استریل کوچك حاوي محلول الکل اتانول  %70بههمراه  %5گلیسیرین
( Yoonو همکاران )2014 ،غوطهور گردید ،سپس درصد

آلودگی هریك از ایستگاهها جهت مقایسه بین میزان آلودگی شهرهاي
مختلف تحت مقایسه میانگینها با روش آنالیز واریانس یكطرفه تحت
سطح معنیدار  %95قرار گرفت .همچنین میانگین جمعیت شپش سر
بهدست آمده براساس مراحل رشدي مختلف بین شهرهاي مورد
بررسی محاسبه گردید و با روش آنالیز وارایانس یكطرفه و آزمون
مقایسه میانگینهاي دانکن تحت سطح معنیدار  % 95مورد بررسی
قرار گرفت .تمامی مطالعات آماري توسط نرمافزار  SPSS20انجام
شدند.

نتایج
در این مطالعه طی بررسیهاي انجام شده از پنج شهر ورامین،
پیشوا ،قرچك ،جوادآباد و پاکدشت از مجموع چهار مدرسه دخترانه
مقاطع متوسطه در هر شهر ،و جمعاً جمعیت  4910دانشآموز در
جامعه آماري اصلی قرار داشتند که در نهایت مجموعاً بهصورت
تصادفی  3483دانشآموز دختر در این تحقیق از نظر وجود شپش
سر مورد معاینه قرار گرفتند که دادههاي آن به تفکیك شهر در جدول
 2ارائه شده است ،با توجه به اینکه در شهر جوادآباد تنها امکان
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پرجمعیتترین جامعه مورد نمونهبرداري متعلق به شهر ورامین و
کمترین حجم نمونه از جوادآباد جمعآوري گردید.

نمونه برداري از دو مدرسه دخترانه در مقطع متوسطه وجود داشت،
لذا دادههاي مراکز بهداشت نیز در این تحقیق لحاظ گردید.

جدول  :2جامعه کل و جامعه نمونهبرداری به تفکیک شهرهای مورد بررسی (تفاوت در جمعیت ایستگاهها و تعداد نمونهها به جمعیت مدارس و
افرادی که مایل به شرکت در نمونهبرداری بودند مربوط است)
شهر

ورامین

قرچک

جواد آباد

پاکدشت

پیشوا

کل

تعداد ایستگاهها
کل جمعیت مدارس مورد بررسی
کل تعداد افراد معاینه شده
میانگین جمعیت مدارس*
میانگین افراد معاینه شده*

5
2257
1942
451/87±60/15
388/70±4/99

4
1650
1102
412/9±50/20
275/16±5/43

3
203
84
67/20±66/36
1±28

5
475
302
13±95/41
62/6±4/08

5
325
53
16±65/75
10/2±6/92

22
4910
3483
223/42±22/85
158/36±77/94

*مقدار میانگین براساس میانگین جمعیت مدارس و مراجعین به مرکز بهداشت  ±میانگین انحراف معیار محاسبه شده است.
جدول  :3درصد آلودگی (میانگین±میانگین انحراف معیار) شهرهای مورد بررسی به شپش سر براساس دادههای حاصل از مدارس مورد مطالعه به
همراه مرکز بهداشت و مقایسه میانگینها بهروش دانکن
شهر

ورامین

قرچک

جوادآباد

پاکدشت

پیشوا

سطح معنی داری

تعداد ایستگاه
درصد آلودگی
بیشینه
کمینه

5
±84/5 1/09a
8/49
2/45

4
4/79 0±/77a
3/01
6/43

3
±11/9 3/01ab
11/15
5/56

5
±16/13 2/28b
20
6/52

5
±93/8 0/85ab
11/42
6/34

*0/015
-

همانطور که مشاهده میشود ،دادههاي جدول  4نشاندهنده اختالف
معنیدار (احتمال=  ،6/235سطح معنیداري =  0/015و درجه آزادي
اشتباه آزمایشی=  )4در جمعیت شپشهاي سر جمعآوري شده بین
شهرهاي مورد مطالعه است ،همانطورکه مشاهده میشود ،شهر
ورامین با بیشترین جمعیت شپش سر ( )30/6±8/56و شهر پیشوا با
کمترین جمعیت شپش جمعآوري شده ( )6/1±2/11در این تحقیق
تشخیص داده شدند .همچنین با توجه به محاسبات انجام شده
اختالف معنیدار در جمعیت تخم شپش نیز مشاهده شد
(احتمال=  ،3/925سطح معنیداري =  0/020و درجه آزادي اشتباه
آزمایشی=  )4که در این ارتباط بیشترین جمعیت تخم شپش سر از
شهر ورامین ( )21/6±6/17و کمترین جمعیت تخم از شهرهاي
پاکدشت ( )7/2±4/35و جوادآباد ( )2±6/7جمعآوري شدند.

نتایج حاصل از بررسی درصد آلودگی یا شیوع شپش سر در
جوامع مورد مطالعه در این تحقیق در جدول  3ارائه شدهاند .همانطور
که در جدول  3مشاهده میشود ،درصد آلودگی به شپش سر در بین
شهرهاي جنوبشرق استان تهران داراي اختالف معنیدار بود
(احتمال=  ،1/184سطح معنیداري=  0/015و درجه آزادي اشتباه
آزمایشی=  .)4بیشترین درصد آلودگی در جامعه مورد نمونهبرداري
مربوط به شهر پاکدشت ( )13%/2±16/28و کمترین درصد آلودگی
در شهرهاي قرچك ( )4%/0±79/77و ورامین ( )5%/1±84/09بدون
اختالف معنیدار مشاهده گردید .نتایج حاصل از بررسی میانگین
جمعیت شپشهاي سر جمعآوري شده در ایستگاههاي مورد بررسی
در هر یك از شهرها و مقایسه میانگین آنها به تفکیك مراحل رشدي
شپش (مراحل متحرک و غیرمتحرک یا تخم) در جدول  4ارائه شدهاند.

جدول  : 4میانگین جمعیت شپش سر به تفکیک مراحل رشدی متحرک (بالغین و پورههای شپش سر) و غیرمتحرک (تخم) در هر شهر (کلیه
دادهها بهصورت میانگین جمعیت±میانگین انحراف معیار جمعیت ارائه شدهاند)
شهر
میانگین جمعیت کل شپش سر
میانگین افراد بالغ و پورهها
میانگین تخم
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ورامین
c

30/6±8/56
12/3±6/73
21/6±6/17b

قرچک
bc

3±20/65
0±5/91
2±15/73ab

جوادآباد
ab

3±12/78
0±6/6
2±6/7a

پاکدشت
ab

11/1±8/95
4/1±4/2
7/2±4/35a

پیشوا
a

6/1±2/11
0±2/31
4/1±2/2a

سطح معنیداری
**0/003
n.s. 0/082
* 0/020

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث
مقایسه دادههاي بهدست آمده در این تحقیق از نظر درصد آلودگی
شهرهاي ورامین ( ،)5/1±84/09قرچك ( ،)4/0±79/77جوادآباد
( ،)9/3±11/01پاکدشت ( )13/2±16/28و پیشوا ( )8/0±93/85با
دادههاي تحقیقات مشابه ،که بیان داشتهاند در ایران در نقاط مختلف
میزان پراکنش آلودگی بین  %0/9تا  %20/5متغیر بوده است (برقعی
و قرهجه ،)1385 ،میتوان نتیجه گرفت که سطح آلودگی و درصد
شیوع شپش سر در پنج شهر از شهرهاي جنوبشرق استان تهران نیز
در همین بازه قرار داشته و نیاز به تدابیر مدیریتی مشابه دارد .در
مطالعات بعدي نیز مشخص گردید که سطح آلودگی در شهرهاي
مختلف کشور برابر با  5/74درصد در شهر تنکابن (مدرسی و همکاران،
 13%/3 ،)1392در شهر قم (نوروزي و همکاران 7%/6 ،)1392 ،در قم
(ثقفیپور و همکاران 6%/7 ،)1391 ،در شهرستان بهار همدان (مرادي
و همکاران %0/47 ،)1391 ،در شهر آران بیدگل (درودگر و همکاران،
 ،)1390و  %11در شهر اهواز (رفیعی و همکاران )1388 ،گزارش
گردید که همچنان نتایج حاصل از این مقاله با سطح پراکنش شپش
سر در سایر نقاط کشور مطابقت دارد .با توجه به تعریف استاندارد
انجمنهاي علمی بینالمللی و مرکز ملی در کنترل شپش سر که
پراکنش تخم و شپش سر در ایاالت متحده آمریکا باالي  %5را اپیدمی
تعریف میکند (غالمنیاشیروانی و همکاران1390 ،؛ فرزیننیا و همکاران،
 ،)1383لذا براساس سازمان بهداشت جهانی ،کشور ایران یکی از
آلودهترین مناطق در بین کشورهاي جهان میباشد و نیازمند تدابیر
پیشگیرانه و همچنین کنترل موارد موجود است .در مطالعه مشابهی
که در سطح شهر ورامین توسط بشیريبد و رهبریان ( )1381انجام
گرفت 167 ،دانشآموز آلوده به مراحل تخم و بالغ شپش سر با درصد
پراکنش  %5/2گزارش شد که با نتیجه حاصل از این تحقیق در ارتباط
با شهر ورامین اختالف چندانی مشاهده نمیشود .متاسفانه در مورد
سایر شهرهاي مورد بررسی تحقیق مشابهی انجام نگرفته است.
همچنین اطالعات چندانی در مورد جمعیت شپشهاي سر در ایران
در دست نیست .امید است تحقیقات مشابه بهمنظور بررسی درصد
آلودگی به شپش سر در سایر استان ها و شهرهاي ایران بهصورت
دورهاي و متناوب انجام گیرد تا بتوان به چشمانداز دقیقتري در زمینه
راهکارهاي پیشگیرانه و مدیریت بیماري پدیکولوز در ایران دست
یافت .همچنین ،با توجه به نتایج حاصل از جدول  2که نشان میدهد
شهرهاي قرچك و ورامین داراي کمترین درصد آلودگی در مقایسه با
سایر شهرهاي جنوبشرق استان تهران بودند .باال بودن جمعیت

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 1396

شپش سر در این شهرها بهعلت تعداد بسیار باالي جمعیت مورد
نمونهبرداري و دانشآموزانی است که در تحقیق مشارکت داشتهاند.
همچنین در مقابل شهر پاکدشت با کمترین درصد آلودگی شناسایی
گردید که در بررسی جمعیت شپشهاي جمعآوري شده در سطح
باالتري از شهر پیشوا قرار گرفت که این امر بهدلیل حجم پایین جامعه
نمونهبرداري در شهر پیشوا است (جدول  .)2همچنین با توجه به
معنیدار نبودن میانگین جمعیت افراد متحرک شپش سر شامل
شپشهاي بالغ و پورهها بین شهرهاي مختلف ،میتوان این امر را
به دلیل حرکت این افراد و جدا شدن از بستر زیستی یا موي انسان
دانست .لذا میتوان با توجه به این بررسی بیان نمود که مشاهده و
شمارش تعداد تخم شپش سر معیار قابل اطمینانتري براي تشخیص
پدیکولوز نسبت به مراحل متحرک شپش است.

تشکر و قدردانی
از جناب آقاي سید محمود طباطبائی و تمامی کسانی که در
انجام و پیشبرد مراحل پژوهش یاري کردند کمال تشکر بهعمل
میآید .همچنین از یاري مسئولین و کارکنان دانشگاههاي تهران و
شهید بهشتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین-پیشوا ،آموزش و
پرورش شهرهاي مورد مطالعه ،شبکههاي بهداشت و درمان که
همکاري الزم را در این زمینه داشتهاند سپاسگزاري میگردد.
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