
مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، زمستان 1398، دوره 5، شماره 4، 23-32

سید فرزاد متولی حقی و همکاران /23

 Citation: Motevalli-Haghi SF, Mohammadi ME, Enayati AA, Rafinejad J, Hosseini-Vasoukolaei N, Eslamifar M. Head Lice 

Contamination with Emphasis on Effective Therapeutic Methods in Schoolchildren in Mashhad, Iran, during 2017-2018. Journal of 

Health Research in Community. Winter 2020;5(4): 23-32.  

ABSTRACT
Introduction and purpose: Head lice as external parasite contamination is 
one of the health-threatening issues that despite the upgrading of health, is 
still a health problem.
Methods: This clinical trial study was carried out on 3062 elementary school 
female students examined for head lice infection in Mashhad, Iran, using cluster-
randomized sampling method. The infected individuals were divided into six 
treatment groups. Three types of drugs, including lindane 1%, permethrin 1%, 
and dimethicone 4%, along with vinegar were used in this study. The results 
of the treatment were recorded after 7, 14, and 21 days during the reanalysis 
of the students. The results were analyzed by the Chi-square test and logistic 
regression.
Results: The results showed that 417 (13.6%) students were infected with head 
lice. The levels of efficacy in the treatment groups of permethrin 1%, lindane 1%, 
and dimethicone 4% were 27.2%, 31%, and 30.4% after 1 week of treatment, 
83.2%, 69.8%, and 69.6% after 2 weeks, and 96%, 91.5%, and 91.4% after 3 
weeks, respectively. The levels of the effectiveness of the shampoos with vinegar 
were 64.2%, 96.1%, and 67.6% after 1 week, 90.6%, 100%, and 100% after 2 
weeks, and 100%, 100%, and 100 % after 3 weeks, respectively.
Conclusion: According to the obtained results of this study, permethrin 1% 
and dimethicone lotion are recommended for the elimination of head lice 
contamination in children. Moreover, the efficacy of permethrin 1%, lindane 
1%, and dimethicone 4% after 3 week, compared to their use, along with 
vinegar was shown to be 100%.
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مقاله پژوهشی  

آلودگی به شپش سر با تأکید بر روش های درمانی مؤثر در دانش آموزان مدارس شهرستان مشهد در 
سال 1396-97 

مقدمه و هدف: آلودگی به شپش سر از جمله موارد تهديد كننده سالمت جامعه مي باشد كه با وجود 
ارتقای سطح بهداشت، هنوز به  عنوان يك معضل بهداشتي مطرح است.

روش کار: جامعه آماري مطالعه حاضر را كه از نوع كارآزمايي باليني بود، دانش آموزان دختر مدارس 
ابتدايي شهرستان مشهد تشکيل دادند. روش نمونه گيری به صورت خوشه ای- تصادفی بود. در اين مطالعه 
به شش گروه  افراد آلوده  به شپش سر معاينه گرديدند.  از نظر آلودگی  ابتدايي  3062 دانش آموز دختر 
از سه نوع دارو شامل: شامپو  درماني خاص تقسيم  شده و تحت درمان قرار گرفتند. در پژوهش حاضر 
لنيدان 1 درصد، پرمترين 1 درصد و دايمتيکون 4 درصد به همراه سركه استفاده گرديد. نتايج درمان پس 
از گذشت 7، 14 و 21 روز از آغاز درمان، طي معاينات مجدد دانش آموزان ثبت شد. آناليز نتايج توسط 

آزمون مجذور كاي X و رگرسيون لجستيك صورت گرفت. 
یافته ها: نتايج به دست آمده نشان دادند كه 417 نفر از دانش آموزان )13/6 درصد( آلوده به شپش سر بودند. 
ميزان اثربخشی در گروه  درمانی پرمترين 1 درصد، ليندان 1 درصد و دايمتيکون 4 درصد پس از گذشت 
يك هفته از درمان به ترتيب معادل 27/2، 31 و 30/4 درصد، پس از گذشت دو هفته برابر با 83/2، 69/8 و 
69/6 درصد و پس از گذشت سه هفته معادل 96، 91/5 و 91/4 درصد به دست آمد. همچنين ميزان اثربخشی 
شامپو ها به همراه سركه پس از گذشت يك هفته به ترتيب معادل 64/2، 96/1 و 67/6 درصد، پس از گذشت 

دو هفته برابر با 90/6، 100 و 100 درصد و پس از گذشت سه هفته معادل 100،100 و 100 درصد بود.
برای رفع  دايمتيکون  لوسيون  شامپو پرمترين 1 درصد و  توجه به نتايج به دست آمده،  با  نتیجه گیري: 
آلودگي به شپش سر كودكان توصيه مي گردد. شايان توجه است كه داروهای مقايسه شده هنگام استفاده 

به همراه محلول سركه از اثربخشی بااليی برخوردار بودند.
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مقدمه

ارتقای آلودگي به حشرات به ويژه انگل هاي خارجي از جمله موارد  وجود  با  كه  است  جامعه  در  افراد  سالمت  تهديد كننده 
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هنوز به عنوان يك معضل بهداشتي مطرح  بهداشت،  سطح 
مي باشد ]3-1[. شپش ها به سه شکل سر، بدن و عانه وجود دارند 
كه تمام آن ها انگل هاي خارجی خون خواری هستند كه در گروه 

آنوپلورا )Anoplura( طبقه بندي شده اند ]4-6[.
تيفوس،  جمله  از  بيماري ها  انواع  می توانند  بدن  شپش هاي 
شپش  اما  نمايند؛  منتقل  انسان  به  را  خندق  تب  و  راجعه  تب 
انتقال  در  نقشي  بدن،  خون خوار  شپش هاي  ساير  خالف  بر  سر 
حائز  فردي  بهداشت  جنبه هاي  از  بيشتر  و  نداشته  بيماري ها 
در  بيش  و  كم  سر،  شپش  به  آلودگي   .]7[ مي باشد  اهميت 
در مطالعات اپيدميولوژيك  است.  قابل مشاهده  دنيا  نقاط  تمام 
صورت گرفته در مدارس كشورهاي مختلف جهان، فراواني 
در  28/3 درصد،  انگلستان  در  13/3 درصد،  شپش سر در يمن 
شده  گزارش  درصد   13/6 مکزيك  در  و  درصد   23/32 تايلند 

است ]7-11[. 
مناطق  در  پراكنده  به طور  بسياری  مطالعات  زمينه،  اين  در 
متولي  مطالعه  در  مثال  به عنوان  است؛  شده  انجام  ايران  مختلف 
به شپش سر در  آلودگي  ميزان  حقي و همکاران در سال 1392، 
روستايي  مناطق  در  و  درصد   1/4 مازندران  استان  شهري  مناطق 
ميزان  انجام شده،  5/64 درصد گزارش گرديد ]12[. در مطالعات 
آلودگي به شپش سر در منطقه جوي آباد شهر خمين 11/9 درصد، 
درصد   3/60 آزادشهر  در  و  درصد   24/8 غرب  اسالم آباد  در 

محاسبه شده است ]13-15[.
در افراد مبتال به شپش سر، اثرات مستقيم گزش شپش به 
دليل تزريق پروتئين موجود در بزاق حشره به صورت تحريك 
ميزبان، حساسيت و خستگي بروز پيدا می كند. تزريق مکرر بزاق 
همراه  را به  شپش ممکن است آلرژي حاد مانند خارش شديد 
خاراندن  طريق  آلودگي ثانويه نيز ممکن است از  باشد.  داشته 
محل گزش به وجود آيد و منجر به التهاب پوستي، زرد زخم و 
باعث  در كودكان  می تواند  همچنين  حاالت مشابه ديگر  شود.  
ايجاد افسردگي، تحريکات رواني، افت تحصيلي و بي خوابي 

گردد ]16[. 
مهم ترين راه انتقال شپش سر به روش مستقيم از طريق تماس 
نزديك با افراد آلوده و به روش غير مستقيم از طريق تماس 
و يا روكش مبلمان  خواب  لباس ها، وسايل شخصي، تخت  با 
تخم شپش و يا شپش می باشد. روش هاي  آلوده  شده به رشك، 
از  كه  دارند  وجود  سر  شپش  به  آلودگي  كنترل  برای  مختلفي 
ديگر  يکي  است.  سر  موي  تراشيدن  و  مو  شانه زدن  آن ها  جمله 
حاوی  شامپو هاي  از  استفاده  آلودگي،  كنترل  روش های  از 
فراواني روش ها و  وجود  با   .]18،17[ مي باشد  حشره كش 
درمان آلودگي به شپش  زمينه  در  مختلف  شيميايي  تركيبات 
سر، ميزان شيوع آن همچنان در سطح باال بوده و همه گيري اين 
كنترل  راستای  تمام تالش ها در  با وجود  منظم و  عارضه به طور 
آن رخ مي دهد. امروزه از دو نوع فرموالسيون لوسيون و شامپو 
تاكنون مطالعات بسياری  استفاده می گردد.  براي كنترل شپش ها 
مختلف انواع سموم  ارتباط با ارزشيابي فرموالسيون هاي  در 
حشره كش در درمان آالودگي به شپش سر در نقاط مختلف دنيا 
و ايران انجام شده است كه با وجود اعالم ميزان اثربخشي آن ها 
نتايج آن ها در يك كشور  در مناطق مورد آزمايش نمي توان از 

و يا منطقه خاص ديگر استفاده نمود ]18[. 
سر در سيستم  رايج در كنترل شپش  روش  حال حاضر  در 
خدمات بهداشتي- درماني كشور و به تبع آن در استان خراسان، 
موارد  به  توجه  با  مي باشد.  استفاده از شامپوهاي حاوي سموم 
تعيين كارايي سه نوع شامپوی  هدف  با  حاضر  مطالعه  بيان شده، 
در درمان آلودگي به شپش سر در  با مواد مؤثر مختلف  دارويي 
دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي و مقايسه اثرات آن ها با يکديگر 

انجام شد.

روشکار

جامعه آماري مطالعه كارآزمايي باليني حاضر را دانش آموزان 
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شهرستان  مدارس ابتدايي  در  سال   12 تا   7 سنی  گروه  دختر در 
مشهد تشکيل دادند. ابتدا منطقه مورد مطالعه به پنج بخش شمال، 
جنوب، شرق، غرب و مركز تقسيم گرديد. برای انجام نمونه گيری 
از روش خوشه ای- تصادفی استفاده شد؛ به اين ترتيب كه از بين 
51 مدرسه با 21402 دانش آموز، حجم نمونه مطابق با محاسبات 
مدرسه   20 ادامه،  در  گرديد.  برآورد  نفر   3000 معادل  آماری 
و  نفر   150 مدرسه،  هر  از  و  شدند  انتخاب  تصادفی  به صورت 
به منظور  گرديدند.  گزينش  تصادفی  به طور  نفر   25 پايه،  هر  از 
به  آلودگی  نظر  از  مدارس  اين  دانش آموزان  داده ها،  گردآوری 
افراد  توسط  بالغ(  شپش  و  نمف  )تخم،  سر  شپش  اشکال  انواع 
گرفتند.  قرار  معاينه  مورد  پژوهشگر  نظر  تحت  آموزش ديده 
اتاقی  يا  و  بهداشت  اتاق  در  معاينات  اين  كه  است  ذكر  به  الزم 
با  دانش آموز  فرد،  آلوده  بودن  صورت  در  شد.  انجام  جداگانه 
درمان  برای  خود  والدين  همراه  به  ارجاع  برگه  داشتن  همراه   به  
و  می نمود  مراجعه  پايگاه جامع خدمات سالمت  نزديك ترين  به 
تحت نظر كاركنان آموزش ديده تحت درمان قرار مي گرفت. در 
رضايت  اعالم  از  )پس  سر  شپش  به  آلوده  افراد  حاضر  پژوهش 
كتبي( به طور تصادفی به شش گروه درماني خاص تقسيم  شدند. 
در اين مطالعه سه نوع دارو شامل: شامپو لنيدان 1 درصد از گروه 
ايران(،  گيالرانکو،  شركت  )ساخت  كلره  آلي  حشره كش های 
شركت  )ساخت  پيرتروئيد  سموم  گروه  از  درصد   1 پرمترين 
لوسيون دايمتيکون 4 درصد و سركه سفيد  ايران( و  گيالرانکو، 
توليد: 1396( مورد  )اسيد استيك( )شركت تبرک، مشهد، سال 
دانش آموزان  ديگر،  درمانی  گروه  سه  در  گرفت.  قرار  بررسی 
قرار  درمان  تحت  سركه  از  استفاده  همراه  به  داروها  اين  توسط 
گرفتند؛ به اين صورت كه در گروه يك فقط از شامپو پرمترين و 
در گروه وابسته )گروه چهار( از شامپو پرمترين به همراه محلول 
ليندان،  شامپو  دوم  گروه  در  همچنين  شد.  استفاده  سفيد  سركه 
در  سفيد،  سركه  محلول  همراه  به  ليندان  شامپو  پنجم  گروه  در 
گروه سوم شامپو دايليس و در گروه ششم شامپو دايليس به همراه 

سركه به نمونه ها داده شد. شايان ذكر است كه داروها به والدين 
آموزش ديده(  )افراد  مدارس  بهداشت  مربيان  يا  و  دانش آموزان 
به  مربوط  دستورالعمل  براساس  درمان  و  می شد  داده  تحويل 
نظر  تحت  بار  دو  حداكثر  تا  يك  درماني،  داروهاي  از  هر يك 
اوليای دانش آموزان  يا  مجريان طرح، مربيان بهداشت مدارس و 
روي  شامپو  از  الزم  مقدار  كه  بدين ترتيب  مي گرفت.  صورت 
مورد  در  مي شد.  انجام  سر  ماساژ  و  شده  ريخته  خيس  موهاي 
شامپو ليندين پس ازگذشت 3 تا 5 دقيقه، در مورد شامپو پرمترين 
از  دايمتيکون پس  لوسيون  و در مورد  دقيقه   10 از گذشت  پس 
صورت  در  و  می شد  آبکشي  كاماًل  موها  ساعت  هشت  گذشت 
در  كار  اين  دارويي،  شامپوهاي  دستورالعمل  با  متناسب  و  نياز 
هفته بعد تکرار مي  گرديد. عمل شانه كردن موها به منظور زدودن 
رشك و شپش های مرده، دو مرتبه )يك بار پس از شستشوی سر 
با شامپو و بار دوم 12-8 ساعت بعد( انجام  شد. اين كار به دفعات 
در روزهای مختلف تکرار گرديد. روش استفاده از سركه به اين 
مخلوط  آب  درصد   50 با  سركه  از  درصد   50 كه  بود  صورت 
گرديد و فرد پس از استفاده از داروی مورد نظر، موهای خود را 

با سركه ماساژ داده و پس از 20 دقيقه شانه می  نمود.
نتايج درمان بعد از گذشت 7، 14 و 21 روز از آغاز درمان   
طي معاينات مجدد دانش آموزان توسط مجريان و همکاران طرح 
قباًل  پايايي و روايي آن  مشخص شده و در پرسشنامه مربوطه كه 
ارزيابي شده است، ثبت می گرديد و اثر بخشي يك شامپو به صورت 
به منظور  رفع كامل آلودگي به شپش و تخم آن تعيين مي گشت. 
هفته  به صورت يك، دو و سه  زماني  فواصل  اين  بيشتر،  اطمينان 
پس از آغاز درمان جهت ارزيابي اثرات دارو بر حشره بالغ، نمف 
و تخم آن  ها انتخاب گرديد. تجزيه و تحليل داده ها توسط آزمون 
مجذور كاي X و رگرسيون لجستيك صورت گرفت. از آزمون 
Log Rank نيز براي مقايسه طول درمان استفاده شد. عالوه براين، 

نرم افزارهای  از  استفاده  با  به دست آمده  اطالعات  تحليل  و  تجزيه 
EXCEL و SPSS 24 صورت گرفت.
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یافتهها
 
از  كه  می دهند  نشان  حاضر  مطالعه  از  به دست آمده  نتايج 
مناطق  در  مطالعه  مورد  ابتدايی  دختر  دانش آموز   3062 مجموع 
منتخب شهرستان مشهد، 417 نفر )13/6 درصد( آلوده به شپش سر 
بودند و 2645 نفر )86/4 درصد( آلودگی نداشتند. دختران آلوده 
به شپش سر به صورت تصادفي به شش گروه درماني تقسيم   شدند 
كه از اين تعداد، 125 نفر با استفاده از شامپو پرمترين، 53 نفر توسط 
شامپو پرمترين به همراه سركه، 129 نفر با استفاده از لوسيون ليندان، 
26 نفر توسط لوسيون ليندان به همراه سركه، 46 نفر با استفاده از 
لوسيون دايمتيکون 4 درصد و 37 نفر توسط لوسيون دايمتيکون به 
پژوهشگر(  از سوی  ارائه آموزش هاي الزم  از  )پس  همراه سركه 

توسط خانواده و يا مربيان بهداشت مورد مداوا قرار گرفتند.
نتايج در ارتباط با ميزان اثربخشی شامپو ها پس از گذشت يك 
ميزان  نشان دادند كه  از آغاز درمان در دانش آموزان آلوده  هفته 
معادل  درصد   1 پرمترين  با  گروه  درمانی  در  دانش آموزان  بهبود 
27/2 درصد، ميزان بهبود در گروه   درمانی با لوسيون ليندان برابر 

با 31 درصد و ميزان بهبود در گروه لوسيون دايمتيکون 4 درصد 
معادل 30/4 درصد می باشد كه بيشترين ميزان بهبود در هفته اول 
ميزان  نتايج  است.  بوده  ليندان  لوسيون  درمانی  گروه   به  مربوط 
درمان  آغاز  از  هفته  سه  تا  دو  گذشت  از  پس  شامپو ها  اثربخشی 

برای دانش آموزان آلوده در جدول 1 نشان داده شده است.
نتايج در ارتباط با ميزان اثربخشی شامپوها  به همراه سركه پس 
از گذشت يك هفته از آغاز درمان در دانش آموزان آلوده نشان 
 1 پرمترين  درمانی  گروه   در  دانش آموزان  بهبود  ميزان  كه  دادند 
درصد به همراه سركه معادل 64/2 درصد، ميزان بهبود در گروه 
 درمانی لوسيون ليندان به همراه سركه برابر با 93/8 درصد و ميزان 
بهبود در گروه لوسيون دايمتيکون 4 درصد به همراه سركه معادل 
همراه  به  شامپو ها  اثربخشی  ميزان  نتايج  است.  بوده  درصد   91/3
سركه پس از گذشت دو تا سه هفته از آغاز درمان دانش آموزان 

آلوده در جدول 1 قابل مشاهده می باشد )جدول 1(. 
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دهنده درصد تعداد تخم های 
شپش در هريك از گروه های درمانی طی سه هفته درمان بودند. 
در اين راستا، فراوانی تخم در گروه يك پس از گذشت يك هفته 

جدول 1: مقايسه اثربخشی سه شامپو به تنهايي و همراه با سركه در هريك از گروه های درمانی پس از گذشت يك تا سه هفته از درمان در 
دانش آموزان مناطق منتخب شهر مشهد در سال تحصيلي 1395-96

نتیجه درمان
گروه  درمانی

تعداد افراد 
تحت درمان

سه هفتهدو هفتهیک هفته

آلوده
تعداد )درصد( 

غیرآلوده 
تعداد )درصد(

آلوده تعداد 
)درصد(

غیرآلوده 
تعداد )درصد(

آلوده تعداد 
)درصد(

غیرآلوده 
تعداد )درصد(

120 )96( 5 )4(104 )83/2(21 )16/8(34 )27/2(91 )72/8(125پرمترین 1 درصد

53 )100(0 )0(48 )90/6( 5 )9/4(34 )64/2(19 )35/8(53پرمترین 1 درصد همراه با سركه

118 )91/5(11 )8/5(90 )69/8(39 )30/2(40 )31(89 )69(129لوسیون لیندان

26 )100( 0 )0(26 )100(0 )0(25 )96/1(1 )3/9(26لوسیون لیندان همراه با سركه

42 )91/4(4 )8/6(32 )69/6(14 )30/4(14 )30/4(32 )69/6(46لوسیون دایمتیکون 4 درصد

 37 )100(0 )0(37 )100(0 )0(25 )67/6(12 )32/6(37لوسیون دایمتیکون 4 درصد همراه با سركه

396 )95/1(20 )4/9(337 )80/5(79 )19/5(172 )41/4(244 )58/6(416جمع
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از آغاز درمان معادل 36 درصد، پس از گذشت دو هفته از درمان 
معادل 1/7  از درمان  هفته  از گذشت سه  با 7 درصد و پس  برابر 
درصد به دست  آمد. اين فراوانی برای گروه دوم طی هفته های اول، 
دوم و سوم پس از آغاز درمان معادل 38/6، 11 و 4 درصد و برای 
گروه سوم برابر با 39، 11/7 و 4/6 درصد محاسبه گرديد. بر مبنای 
نتايج، كمترين ميزان فراوانی تخم پس از گذشت سه هفته درمان 

مربوط به گروه  درمانی يك می باشد )جدول 2(. 
نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان  از درصد فراوانی تعداد 

تخم های شپش در هريك از گروه های درمانی به همراه سركه طی 
سه هفته درمان داشتند. درصد فراوانی تخم طی هفته های اول، دوم 
و سوم برای گروه   های درمانی يك، دو و سه به ترتيب در هفته اول 
برابر با 18/5، 5/7 و 14/6 درصد و در هفته دوم معادل 2/9، 0 و 0 
درصد بود كه اين ميزان برای هفته سوم برای سه گروه  درمانی برابر 
با 0 به دست  آمده است. بر مبنای نتايج، بيشترين اثر شامپو به همراه 
سركه پس از گذشت سه هفته از آغاز درمان مربوط به گروه  درمانی 

لوسيون ليندان 1 درصد به همراه سركه بوده است )جدول 3(.

جدول 2: نتايج درمان در هريك از گروه های درمانی به منظور تعيين ميزان اثربخشی شامپو بر تعداد تخم شپش در آلودگی شپش سر در 
دانش آموزان مناطق منتخب شهر مشهد در سال تحصيلي 1395-96

گروه  درمانی

شدت آلودگی

تعداد كل تخم ها قبل از 
درمان در افراد گروه

تعداد تخم پس از گذشت 
یک هفته از درمان

تعداد تخم پس از گذشت 
دو هفته از درمان

تعداد تخم پس از گذشت 
سه هفته از درمان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

1914100690361347341/7گروه یک )پرمترین 1 درصد(

3954100152838/6438111604گروه دو )لوسیون لیندان(

747100293398811/7354/6گروه سه )لوسیون دایمتیکون 4 درصد(

66151002511386609/92293/4مجموع

جدول 3: نتايج درمان در هريك از گروه های درمانی به منظور تعيين ميزان اثربخشی شامپو به همراه سركه بر تعداد تخم شپش در آلودگی 
شپش سر در دانش آموزان مناطق منتخب شهر مشهد در سال تحصيلي 1395-96

گروه  درمانی

شدت آلودگی

تعداد كل تخم ها قبل 
از درمان در افراد گروه

تعداد تخم پس از گذشت 
یک هفته از درمان

تعداد تخم پس از 
گذشت دو هفته از درمان

تعداد تخم پس از گذشت 
سه هفته از درمان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

90510016818/5272/900گروه یک )پرمترین 1 درصد به همراه سركه(

173100105/70000گروه دو )لوسیون لیندان 1 درصد به همراه سركه(

5791008514/60000گروه سه )لوسیون دایمتیکون 4 درصد به همراه سركه(

165710026315/8272/900مجموع
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روش  به  داده ها  آناليز  و  مطالعه  اين  از  حاصل  نتايج  بر اساس 
ميانگين  نشان می دهد كه كمترين  Kruskal–Wallis، جدول زير 

)ميزان رشك باقی مانده در پايان هفته اول و دوم درمان( به ترتيب 
رتبه  ميانگين  كمترين  و  بوده   2 و   3  ،1  ،4 گروه های  به  مربوط 
)ميزان رشك باقی مانده در پايان هفته سوم درمان( به ترتيب از آن 
گروه های 4، 1، 2 و 3 است كه اين آمار  نشان دهنده بيشترين ميزان 

اثربخشی در گروه  درمانی چهار می باشد )جدول 4(.

نتیجهگیری بحثو
 
امروزه در بسياری از نقاط دنيا و همچنين كشور ما، 
جامعه-  در  پديکولوزيس يکی از مهم ترين معضالت بهداشتی 
به ويژه در بين دانش آموزان مقطع ابتدايی- می باشد كه البته شيوع 

اين بيماری در نواحی مختلف دنيا متغير است ]19[.
ميان  در  پديکلوزيس  به  آلودگي  ميزان  حاضر  مطالعه  در 
درصد   13/6 معادل  مشهد  شهر  در  مطالعه  مورد  دانش آموزان 
ارزيابی گرديد. در پژوهشی مشابه، ميزان آلودگی در يمن 13/3 
در  و  تايلند 23/32 درصد  در  انگلستان 28/3 درصد،  در  درصد، 
همچنين   .]8-11[ است  گرديده  گزارش  درصد   13/6 مکزيك 
مطالعات مشابه ديگری در ايران ميزان شيوع آلودگی به شپش سر 
را در گناباد 19/5 درصد، در شهريار 15/8 درصد و در جوي آباد 

می توان   .]13،20،21[ نموده ند  محاسبه  درصد   11/9 خمين  شهر 
اظهار نمود كه نتايج حاصل از پژوهش حاضر با يافته های مطالعات 

فوق همخوانی و هماهنگی دارد. 
كارايي  تعيين  با  ارتباط  انجام شده در  مطالعات  بر  با مروری 
سر مشخص  مختلف بر آلودگي به شپش  و اثربخشي تركيبات 
مي گردد كه ميزان اثربخشي تركيبات مختلف و حتي يك تركيب 
واحد در كشورهاي مختلف و با توجه به نوع مطالعه، بسيار متفاوت 
است كه نتايج به دست آمده در  اهميت اين  و نکته حائز  می باشد 
يك كشور و يا يك منطقه خاص، هيچ ارزشي براي كشور و يا 
منطقه اي ديگر ندارد كه ممکن است علت آن سابقه تماس جمعيت 
بايد خاطرنشان  باشد.  شپش ها در يك منطقه با سموم حشره كش 
كه با  حشره كش ها  در  كه هيچ كدام از تركيبات موجود  ساخت 
شکل و ظاهری متفاوت وارد بازار مصرف مي  شوند، داراي اثرات 

كامل و 100 درصد نمي باشند.
مداخله،  از  پس  كه  دادند  نشان  مطالعه  اين  از  حاصل  نتايج 
 1 پرمترين  گروه های  درمانی  در  بهبود  ميزان  يا  اثربخشی  ميزان 
درصد   4 دايمتيکون  لوسيون  و  درصد   1 ليندان  لوسيون  درصد، 
 ،27/2 معادل  به ترتيب  درمان  آغاز  از  هفته  يك  گذشت  از  پس 
31 و 30/4 درصد، پس از گذشت دو هفته برابر با 83/2، 69/8 و 
69/8 درصد و پس از گذشت سه هفته معادل 96، 91/5 و 91/3 
درصد بوده است. بر مبنای نتايج، بيشترين اثربخشی پس از گذشت 

 Kruskal–Wallis جدول 4: نتايج ميانگين رتبه اثر بر تعداد تخم شپش در هفته های اول تا سوم در هريك از گروه های درمانی بر اساس روش
در آلودگی به شپش سر در دانش آموزان مناطق منتخب شهر مشهد در سال تحصيلي 1395-96

گروه  درمانی
هفته سومهفته دومهفته اول

سطح معناداریمیانگین رتبهتعدادسطح معناداریمیانگین رتبهتعدادسطح معناداریمیانگین رتبهتعداد

125210/65یک

0/0001

125196/92

0/0001

125201/48

0/0013
129246/85129227/53129210/48دو

46214/5246224/0046211/05سه

106137/52106173/11106193/50چهار
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يك هفته مربوط به لوسيون ليندان و پس از هفته های دوم وسوم 
مربوط به پرمترين بوده است كه اين مهم با نتايج مطالعه ظهيرنيا 
به  همدان  شهرستان  در   1380 سال  در  آن  طی  كه  همکاران  و 
مقايسه اثربخشی سه داروی پرمترين 1 درصد، ليندان 1 درصد و 
دفنوترين 0/2 درصد پرداختند و ميزان اثربخشی يا بهبود را پس 
به ترتيب معادل 34، 36 و 29 درصد، پس  از گذشت يك هفته 
از گذشت دو هفته برابر با 71، 72 و 72 درصد و پس از گذشت 
سه هفته معادل 87، 88 و 88 درصد گزارش نمودند، همخواني 

دارد ]22[.
در پژوهش حاضر بيشترين كارايی داروها پس از گذشت سه 
هفته درمان مربوط به شامپو پرمترين با اثربخشی 96 درصد بود كه 
اين مهم با نتايج بيشتر مطالعات از جمله مطالعه كرمی و همکاران 
در سال 1392 در شهرستان قم كه در آن كارايی شامپو پرمترين 
معادل 93/6 درصد گزارش  گرديد، همخوانی دارد ]23[. همچنين 
صورت  تركيه  در   2005 سال  در   Yazar توسط  كه  پژوهشی  در 
گرفت، استفاده از شامپو پرمترين 1 درصد به عنوان يك روش مؤثر 
و مطمئن در درمان شپش سر معرفی گرديد ]Schenoneh .]24 و 
همکاران نيز در سال 1994 به مطالعه تأثير شامپو و لوسيون پرمترين 
از  استفاده  كه  نمودند  گزارش  و  پرداختند  شپش  بر  درصد   1
پرمترين- چه به شکل شامپو و چه به شکل لوسيون- بر ازبين بردن 
و  ظهيرنيا  مطالعه  در  مقابل،  در   .]25[ بود  خواهد  اثرگذار  شپش 
همکاران در سال 1380 در شهرستان همدان، شامپو ليندان در ميان 
ساير داروها به عنوان گزينه نخست در راستای مقابله با شپش معرفی 

گرديد ]22،26[.
كه  بودند  آن  از  حاكی  حاضر  مطالعه  از  به دست آمده  نتايج 
ميزان  آن،  از  حاصل  نتايج  به  توجه  با  و  درمانی  مداخله  از  پس 
اول، دوم  برای گروه های  درمانی  اول  هفته  در  داروها  اثربخشی 
است؛  بوده  درصد   30/4 و   31  ،27/2 معادل  به ترتيب  سوم  و 
درحالی  كه ميزان اثربخشی داروها به همراه سركه در گروه های 
مذكور به ترتيب برابر با 64/2، 93/8 و 67/6 درصد به دست آمد؛ 

اين  در  است.  شده  برابر  دو  داروها  تأثير  عماًل  ديگر،  عبارت  به 
مطالعه پس از گذشت دو هفته از آغاز درمان، تأثير داروها برای 
گروه های فوق بدون سركه به ترتيب معادل 83/2، 69/8 و 69/6 
درصد به دست آمد؛ درحالی  كه نتايج حاصل از استفاده از آن ها 
همراه با سركه برابر با 90/6، 100 و 100 درصد بود. عالوه براين 
سه  برای  سركه  بدون  داروها  تأثير  سوم،  هفته  گذشت  از  پس 
اثربخشی  ميزان  و  بود  درصد   91/4 و   91/5  ،96 با  برابر  گروه 
 100 معادل  گروه  سه  هر  برای  سركه  همراه  به  آن ها  از  استفاده 
استفاده  كارايی  نشان دهنده  امر  اين  كه  گرديد  ارزيابی  درصد 
درمان  مدت  آن  پی  در  كه  می باشد  سركه  همراه  به  داروها  از 
موارد آلوده نيز كوتاه تر می شود. در اين ارتباط، در مطالعه داير 
كه  مشهد  رضا«  »امام  بيمارستان  در   1395 سال  در  و همکاران 
مستقل  داروی  به عنوان  سركه  اسيدی  شامپوی  اثربخشی  آن  در 
 30 پايان  در  آلوده  افراد  بهبود  ميزان  گرفت ،  قرار  بررسی  مورد 
به  توجه  با  شد.  گزارش  درصد   54/5 معادل  درمان  از  پس  روز 
نتايج حاصل از اين پژوهش می توان گفت كه اگر سركه همراه 
بيشتري در  اثربخشی  بگيرد،  قرار  استفاده  با درمان دارويی مورد 
رفع شپش سر در افراد دارد ]26[. برخي از پژوهشگران مؤثرترين 
را  دختران سنين دبستان  آلوده و به ويژه  درمان افراد  روش 
چرب كننده  شانه كردن روزانه موهاي خيس شده با يك محلول 
مطالعه غالمی  است كه در  اين درحالی   مو و يا سركه مي دانند. 
از  پس  داروها  اثربخشی  ميزان  مقايسه   ،1394 سال  در  آمل  در 
آلودگی  با شدت های مختلف  هفته  و دو  24 ساعت، هفت روز 
شامپوی  از  استفاده  به  مربوط  بهبود  ميزان  بيشترين  كه  داد  نشان 
البته  است.  بوده  درصد   1 دايمتيکون  لوسيون  به  نسبت  پرمترين 
نتايج مقايسه كارايی سه دارو به همراه سركه سفيد در اين مطالعه 
هفته  پايان  در  داروها  اثربخشی  بيشترين  كه  بودند  آن  از  حاكی 
درحالی   است؛  بوده  ليندان  و  دايمتيکون  لوسيون  به  مربوط  دوم 
كه در پايان هفته سوم برای سه دارو به 100 درصد رسيده است؛ 
هنگام  نظر  مورد  داروهای  اثربخشی  كه  می رسد  نظر  به  بنابراين 
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سركه،  محلول  همراه  به  سر  شپش  برنده  بين  از  به عنوان  استفاده 
افزايش يافته و دوره درمان را كوتاه تر خواهد نمود.

استفاده  حاضر،  مطالعه  از  توجه به نتايج به دست آمده  با 
لوسيون  شامپو پرمترين 1 درصد به عنوان گزينه نخست و  از 
آلودگي به شپش  در رفع  گزينه  دومين  به عنوان  دايمتيکون 
كه  می رسد  نظر  به  همچنين  كودكان توصيه مي گردد.  در  سر 
همراه  به  استفاده  صورت  در  مقايسه  مورد  داروهای  اثربخشی 
محلول سركه موجب افزايش كارايی و حتی كوتاه ترشدن دوره 
آموزشي  كارگاه هاي  برگزاري  انتها،  در  شد.  خواهد  درمان 
مسئوالن بهداشتي  و  آگاهي والدين  سطح  افزايش  به منظور 
دانش آموزان  آلودگي به شپش سر در  راستای رفع  مدارس در 

می گردد. پيشنهاد 

قدردانی

نويسندگان اين مقاله الزم مي  دانند از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه 
علوم پزشکي مازندران )كه تأمين كننده هزينه اين طرح پژوهشي با شماره 
10204 و شماره اخالق IR.MAZUMS.  REC.1396.10204 بودند(، 
مديران آموزش و پرورش، مديران مدارس ابتدايي، مربيان بهداشت 
و كارمندان مراكز بهداشت شهرستان مشهد كه در فرايند انجام اين 
پژوهش با پژوهشگران همکاری نمودند، تشکر و قدردانی نمايند. 
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