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  چکيده
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  کاشان پزشکيار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم يدانش ١
  کاشان پزشکيدانشکده بهداشت دانشگاه علوم  يمرب ٢

  کاشان پزشکيدانشگاه علوم  ،طيکارشناس بهداشت مح٣ 
  کاشان پزشکيدانشگاه علوم  ،طيبهداشت مح کارشناس ٤
  کاشان پزشکيدانشگاه علوم  ،طيکارشناس بهداشت مح ٥

  )نويسنده مسئول( کاشان پزشکيدانشگاه علوم  يار دانشکده پزشکيدانش٦ 

  مقدمه

اي اسـت کـه    ياختـه  تـک هـاي   يمـاري بليشمانيوز نـام گروهـي از   

عامل  .يابد يمهاي خانواده پسيکوديده انتقال  يخاکنيش پشه  وسيله به

ي مختلف جنس ليشمانيا که يـک تـک ياختـه درون    ها گونه ،بيماري

کشور در  ۸۸ بيماري ليشمانيوز در ).۱( باشند يمسلولي اجباري است 

اين بيمـاري در   ).۲( اندميک وجود دارد صورت بهنواحي مختلف جهان 

 حاره جهان وجود دارد و به  يمهنبسياري از کشورهاي مناطق حاره و 
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 نمايـد  يمـ سه شکل جلدي، احشايي و جلـدي مخـاطي بـروز    

مطالعات انجام شده در ايران نيـز بيمـاري ليشـمانيوز    طبق  ).۴،۳(

هاي شايع و مهم است که در نواحي مختلف شهري  يماريبيکي از 

ــتايي  ــن  ).۵( اســتان کشــور رواج دارد ۳۰اســتان از  ۱۵و روس اي

احشايي  بيماري در ايران به دو شکل ليشمانيوز جلدي و ليشمانيوز

از معضـالت   يکيا سالک ي يوز جلديشمانيل يماريب .شود يمديده 

بـه دو شـکل    يمـار يبن يـ ا .ديـ آ يمـ کشور ما بـه شـمار    يبهداشت

نـوع مرطـوب در    يوز جلديشمانينوع خشک و ل يوز جلديشمانيل

ا يشـمان يکـه در اثـر دو گونـه ل    شـود  يمـ ده ينقاط مختلف کشور د

وز يشـمان يدر ل ).۷،۶(شـود  يمـ جـاد  يا ٢ا مـاژور يشـمان يو ل ١کايتروپ

از جونـدگان   يانـواع مختلفـ   ييا سالک روستاينوع مرطوب  يجلد

نـوع   يوز جلـد يشـمان يو در ل )ليژرب( ييصحرا يها موش خصوصاً

 عنـوان  بـه عـت  يدر طب انسان آلوده و سـگ  يا سالک شهريخشک 

عامـل   ياز پشـه خـاک   يمختلف يها گونهمخزن انگل عمل نموده و 

 يمـار يب ).۸( باشـند  يمـ بـه انسـان    زا يماريب يها سميارگانانتقال 

 آورد ينمـ  وجـود  بـه  يادير مشکل زيم سالک اگرچه از نظر مرگ و

و  يجـاد نگرانـ  ياز زخـم ا  يجـاد ظـاهر زننـده ناشـ    يبه علـت ا  يول

 يطـوالن  ،ينه اقتصادياز درمان مانند هز يناش يامدهاين پيهمچن

 ).۹( باشـد  مـي  تيـ حائز اهم ،يماريبودن مدت درمان و بازگشت ب

ران وجـود  يـ مختلف ا يها قسمتنوع مرطوب در  يوز جلديشمانيل

ن يـ از ا يکي. )۱۰(در کشور است  يمتعدد يها کانون يدارد و دارا

آباد واقع در ديمنطقه ابوز دگل خصوصاًيب شهرستان آران و ها کانون

سالک در شهر آران و  يج حاصله از بررسينتا. باشد يمشرق کاشان 

افراد  درصد۷/۴۲در  يماريوع بياز ش يحاک ۱۳۷۸دگل در سال يب

زخــم و  يجــا يافــراد دارا درصــد۶/۳۵مــورد مطالعــه بــوده کــه 

الزم بـه ذکـر    ).۱۱( مبتال به زخم فعال سـالک بودنـد   درصد۸/۴۶

دگل صـورت گرفتـه   يـ فوق فقط در شـهر آران و ب  ياست که بررس

دگل است را يب دآباد که از توابع آران ويابوز يرياست اما منطقه کو
                                                
1 Leishmania tropica 
2 Leishmania major 

و نگـرش   يدر مورد آگـاه  ياطالع که ايندر بر نگرفته است ضمن 

منطقه  .باشد ينمدر منطقه در دسترس  يمارين بيافراد نسبت به ا

 رار گـرفتن در راسـتا و  و قـ  ييايـ ط جغرافيل شـرا يدآباد به دليابوز

ز وفــور مخــازن انگــل يــامتـداد کــانون عمــده ســالک اصـفهان و ن  

 يمـار يب ياز مناطق بوم يکي) ٣سينوع رمبوم ييجوندگان صحرا(

از آنجـا کـه هـر     ).۴،۱۰،۱۱( باشـد  يمـ کاشـان   يريدر بخش کـو 

ن يو اطالعات ا ياز اجتماع است آگاه يا خانوادهنده ينما آموز دانش

بـه خانوارهـا منتقـل شـده و در      توانـد  يمـ  يمارياز ب آموزان دانش

ان يآموزگاران و مرب شک بي .موثر باشد يماريو کنترل ب يريشگيپ

ــش   ــدارس نق ــت در م ــدهبهداش ــزا يا ارزن ــاهش يدر اف ــا يآگ  يه

 يمـار يت بيوضع يکه از بررس يجينتا ياز طرف .دارند آموزان دانش

ن يتخمـ  يبـرا  يشاخصـ  توانـد  يم ديآ يمبه دست  آموزان دانشدر 

ت مسـأله و اثـرات   يباتوجه به اهم .در منطقه باشد يماريت بيوضع

 يو پزشـک  يت بهداشتيآن در بهداشت و سالمت و با توجه به اهم

زان يانجام گرديد تا با تعيين م يسالک در منطقه اين بررس يماريب

در  يوز جلـد يشـمان يت ليز وضـع يـ دختـر و ن  آمـوزان  دانش يآگاه

دگل سيستم بهداشتي نسبت يدآباد شهرستان آران و بيمنطقه ابوز

 . آموزشي و پيشگيري اقدام نمايد يها حلراه  ي ارائهبه 

  

  ها روشمواد و 

آبـان   يهـا  ماه يط يليتحل - يفيمطالعه حاضر به صورت توص

ه يـ ن مطالعـه کل يـ ا يطـ . انجـام گرفـت   ۱۳۸۶مـاه   يت ديماه لغا

 ،ييدآباد در مقـاطع ابتـدا  يـ مدارس دخترانه شهر ابوز آموزان دانش

نه از يو معا يمورد بررس يسرشمار صورت بهرستان يو دب ييراهنما

بـه منظـور سـنجش    . ا جوشگاه قرار گرفتندينظر وجود زخم فعال 

سـوال   ۱۳ويژه طراحي شـدکه شـامل    اي نامه پرسش يزان آگاهيم

 يپروژه بررسـ  يسواالت توسط متخصص آمار يو محتو ييروا .بود

د شـده  يـ رمربـوط سـواالت تائ  يا حذف سواالت غيح يضمن تصح و

                                                
3 Rhomomys 
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 .قـرار گرفـت   نامـه  پرسشدر  )۵-۱۳سواالت ( يسنجش آگاه يبرا

 آمـوزان  دانـش نه يتوسط پژوهشگران در هنگام معا نامه پرسشن يا

از اداره آمـوزش و پـرورش    مجوز الزم مطالعه قـبالً  .ديل گرديتکم

ـ  هـا  زخممشاهده  يبرا .افت شده بوديشهرستان در زخـم   يا جـا ي

ر صـورت و گـردن و دسـت و پاهـا توسـط      يـ باز بدن نظ يها محل

و مشـاهده قــرار   يده مـورد بررسـ  يـ ا فـرد آمـوزش د  يـ متخصـص  

ا اسکار يان فرد از وجود زخم يا بين با ژرسش و يو همچن گرفت يم

زخم فعـال   که صورتيدر . شد يمز مشاهده ين ها محلن يتنه ا يرو

افراد جـز افـراد آلـوده     شد يمنه مشاهده يا جوشگاه در هنگام معاي

مشخص  وز کامالًيشمانيل يمارياز ب ياسکار ناش .شدند يممحسوب 

اما زخم فعال ممکن اسـت بـا    شود ينماشتباه  يگريد يماريو با ب

ات و ين خصوص به خصوصـ يگر اشتباه شود که در ايد يها يماريب

اگـر   .شـد  يمـ مانـدن زخـم توجـه     يجاد و بـاق يمدت ا شکل زخم،

ه ياز حاشـ  يريروش مطلوب نمونه گ ديرس ينمجه يص به نتيتشخ

 يسواالت يحاو نامه پرسش .باشد يمآن  يکروسکپيم يزخم و بررس

ل يـ پـس از تکم . بود يماريالزم در مورد ب يها يآگاهاز نظر وجود 

سـپس   ،شـد  بندي دستهمطالعه استخراج و  يها داده ها نامه پرسش

 رم و نتايج مورد تجزيه تحليل قـرا يترس ها آن يجداول و نمودارها

اسـتفاده   اسـکوئر  ياز آزمون کا يل آماريتحل ه ويتجز يبرا .گرفت

آن اصـول اخـالق    و پـس از  آمـوزان  دانشنه يدر هنگام معا .ديگرد

کـه قبـل از پـژوهش اهـداف      ين معنـ يبد .ديت گرديرعا يپژوهش

بـا   هـا  نامـه  پرسشو  .شد يمح داده يتوض آموزان دانش يبرا يبررس

ــشت يموافقــت و رضــا ــوزان دان ــتکم آم ــل ي ــگرد يم ــ .دي  يبررس

و اطالعـات   گرفـت  يمـ توسط افراد همجنس صـورت   آموزان دانش

  .ماند يم يان باقيمحرمانه نزد مجر صورت بهافراد 

  

  نامه پرسشنمونه 

 ي، دانشـگاه علـوم پزشـک   ۱۳۸۶دآباد، آبان ماهيدخترانه شهر ابوز آموزان دانشدر  يزان آگاهيو م يوز جلديشمانيل يمارين بييتع نامه پرسش

  کاشان

  

      :سن       :يليه تحصيناح            :يليه تحصيپا 

  :الت مادريتحص:                  شغل مادر      :الت پدريتحص               :شغل پدر

  :آدرس محل سکونت

  ا فرد زخم دارد؟  يآ. ۱

  دانم نمي) ج    خير ) ب       بله ) الف

  بدن قرار دارد؟   يزخم در کجا. ۲

  ر نقاطيسا)ج      صورت)ب                    دست)الف 

  تعداد زخم چندتا است؟                 . ۳

  دانم ينم) ج  ک       يشتر ازيب)ب                  کي)الف

  داشته است؟    يزخم قبل يا فرد جايآ. ۴

  دانم ينم) ج      ريخ) ب                 بله) الف
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  است؟     يماريسالک چه نوع ب. ۵

  دانم ينم) ج      يپوست) ب              يگوارش)الف

  ؟کند يمدر کجا زندگي  زا يماريبعامل . ۶

  هردو) ج    خاک)ب  آب آلوده)الف 

  ؟دهد يمکدام قسمت بدن را مورد حمله قرار  زا يماريبعامل . ۷

  دانم ينم)د      معده)ج    کبد)ب    پوست)الف

  کدام است؟ يماريراه انتقال ب نيتر عيشا. ۸

  دانم ينم)د                    آب آلوده)آلوده             ج يغذا)ب                 گزش)الف

  ؟شود يمق انسان به انسان منتقل ياز طر يماريا بيآ. ۹

  دانم ينم) ج                ريخ)ب               بله)الف 

  است؟چقدر  يماريدوره کمون ب. ۱۰

  سال ۴-۳)ج               ماه  ۶ -۱۲)ب              ماه۴-۲)الف 

  قابل درمان است؟  يماريا بيآ. ۱۱

  دانم ينم)ج              ريخ)ب            بله)الف

  کدام است؟ يماريدرمان ب يها راه. ۱۲

  دانم ينم)د          عاتيما)ج    استفاده از دارو)ب          به درمان ندارد يازين) الف

  است؟  يريشگيا سالک قابل پيآ. ۱۳

 دانم ينم) ج          ريخ)ب         بله)الف

  
  ها افتهي

و  ييراهنمـا  مقطع دبسـتان،  ۳در  آموز دانش ۵۲۰در مجموع 

ن يقرار گرفتند که از ا يدآباد مورد بررسيرستان در منطقه ابوزيدب

 ۱۳۹شده و  يماريتاکنون مبتال به ب) درصد۲/۷۳(نفر  ۳۸۱تعداد 

ان يـ از مجموع تعداد کل مبتال .مبتال نشده بودند) درصد۸/۲۶(نفر 

مبـتال  ) درصـد ۲/۰( نفر ۱ا اسکار و يجوشگاه ) درصد۷۳(نفر  ۳۸۰

نفـر   ۱۱۰از مجمـوع افـراد مبـتال بـه اسـکار       .به زخـم فعـال بـود   

در مقطـع   )درصد۱/۷۷(نفر  ۱۲۸ در مقطع دبستان، )درصد۵/۶۲(

ــديدر مقطــع دب) درصــد۷/۹۷(نفــر  ۱۴۲، ييراهنمــا  رســتان بودن

 بـود  دار معنـي  ياختالف مشـاهده شـده از نظـر آمـار     و )۱جدول(

)۰۰۱/۰P<.(  نفـر   ۱۱۰بتال در مقطع دبستان م آموز دانش ۳۸۰از

دو ) درصد۹/۲۰(نفر  ۳۰ک زخم، يا اسکار يجوشگاه ) درصد۹/۷۶(

در . زخـم داشـتند   يشـتر يسه و تعـداد ب ) درصد۲/۲(نفر  ۳زخم، 

ک زخـم،  يا اسکار يجوشگاه ) درصد۷/۷۸(نفر  ۹۲ ييمقطع راهنما

سـه و تعـداد   ) درصـد ۶/۱(نفـر   ۲دو زخـم،  ) درصد۷/۱۹(نفر  ۲۳

) درصـد ۷/۹۱(نفـر   ۱۱۰رسـتان  يدر مقطع دب .زخم دارند يشتريب

سـه و  ) درصـد ۸/۰(نفـر   ۱دو زخـم،  ) درصد۵/۷(نفر  ۹ک زخم، ي

  ).۲جدول( زخم دارند يشتريتعداد ب
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  ل يبرحسب مقطع تحص يوز جلديشمانيان به ليمبتال يع فراوانيتوز :)۱(شماره  جدول

 .فعال گزارش شده است ک مورد زخمي

  اسکار             

  يليمقطع تحص

  جمع  ندارد  دارد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۱۰۰  ۱۷۶  ۵/۳۷  ۶۶  ۵/۶۲  ۱۱۰  دبستان

  ۱۰۰  ۱۶۶  ۹/۲۲  ۳۸  ۱/۷۷  ۱۲۸  ييراهنما

  ۱۰۰  ۱۷۸  ۳/۲۰  ۳۶  ۷/۷۹  ۱۴۲  رستانيدب

  ۱۰۰  ۵۲۰  ۲۷  ۱۴۰  ۷۳  ۳۸۰  جمع

  

  برحسب نوع زخم و تعداد زخم يوز جلديشمانيان به ليمبتال يفراوانع يتوز ):۲(جدول شماره 

  تعداد زخم اسکار

  يليمقطع تحص

  جمع  شتريو ب ۳  ۲  ۱

  درصد  نفر  درصد  نفر  درصد  نفر  درصد  نفر

  ۱۰۰  ۱۴۳  ۲/۲  ۳  ۹/۲۰  ۳۰  ۹/۷۶  ۱۱۰  دبستان

  ۱۰۰  ۱۱۷  ۶/۱  ۲  ۷/۱۹  ۲۳  ۷/۷۸  ۹۲  ييراهنما

  ۱۰۰  ۱۲۰  ۸/۰  ۱  ۵/۷  ۹  ۷/۹۱  ۱۱۰  رستانيدب

  ۱۰۰  ۳۸۰  ۸/۱  ۶  ۲/۱۶  ۶۲  ۸۲  ۳۱۲  جمع

  
 درصد۵/۲۹ ييدر مقطع راهنما درصد۸/۱۸ ييدر مقطع ابتدا

سالک  يماريسابقه ب آموزان دانشاز  درصد۵/۳۲رستان يو دب

 )درصد۹/۵۸( نفر ۳۰۶ يمورد بررس آموز دانش ۵۲۰از مجموع  .نداشتند

 گونه هيچ )درصد۱/۴۱(نفر  ۲۱۴داشتند و  يسالک آگاه يماريب بارهدر

در  يزان آگاهين ميشتريب .نداشتند يمارين بيدر مورد ا ياطالع

را  يزان آگاهيم نيتر کمو )درصد۱/۸۸(رستان يمقطع دب آموزان دانش

از  .)>۰۰۱/۰P( مشاهده شد )درصد۸/۱۰(مقطع دبستان  آموزان دانش

از عامل ) درصد۳/۴۹(نفر  ۲۵۶ يبررسمورد  آموز دانش ۵۲۰مجموع 

در مقطع ) درصد۱/۶(نفر  ۱۱ن تعداد يداشتند که از ا يآگاه زا يماريب

نفر  ۱۳۳و  ييدر مقطع راهنما) درصد۳/۶۷(نفر  ۱۱۲دبستان، 

از عامل ) درصد۳/۳۷(نفر  ۱۹۶رستان بودند و يدر مقطع دب) درصد۸/۷۴(

در مقطع ) درصد۹/۸۳(نفر  ۱۴۷نداشتند که  ياطالع گونه هيچ زا يماريب

نفر  ۲۵و  ييدر مقطع راهنما) درصد۳/۱۴(نفر  ۲۴رستان، يدب

  .رستان قرار داشتنديدر مقطع دب) درصد۱/۱۴(

در مورد دوره ) درصد۲۷(نفر  ۱۴۰ آموز دانش ۵۲۰از مجموع 

نفــر  ۱۶ن تعــداد يـ ح دادنــد کــه از ايپاســخ صـح  يمــاريکمـون ب 

در مقطـع  ) درصـد ۹/۳۱(نفـر   ۵۳دبسـتان،  در مقطع ) درصد۹/۸(

رســـتان  يدر مقطـــع دب) درصـــد ۹/۳۹(نفـــر  ۷۱، ييراهنمـــا

ن يپاسخ غلط دادند که از ا) درصد۲۷(نفر  ۱۴۱. )>۰۰۱/۰P(بودند

نفـــر  ۶۳در مقطـــع دبســـتان، ) درصـــد۰۷/۰(نفـــر  ۱۲تعـــداد 

در مقطـع  ) درصـد ۳۷(نفر  ۶۶، ييدر مقطع راهنما) درصد۰۳۸/۰(

از دوره کمــون  ياطالعــ) درصــد۴۶(نفــر  ۲۳۹. رســتان بودنــديدب

در مقطـع  ) درصد۱/۸۴(نفر  ۱۴۸ن تعداد ينداشتند که از ا يماريب

ــر  ۵۰دبســتان،  ــا) درصــد۱/۳۰(نف ــر  ۴۱، ييدر مقطــع راهنم نف

   .رستان بودنديدر مقطع دب) درصد۱/۲۳(

در ) درصد۹/۵۵(نفر  ۲۹۱ يمورد بررس آموز دانش ۵۲۰ از

نفر  ۴۵پاسخ مثبت دادند و  يماريبودن ب يريشگيمورد قابل پ

 ياطالع گونه هيچ) درصد۴/۳۵(نفر  ۱۸۴و  يپاسخ منف) درصد۷/۸(

 يليبر حسب مقطع تحص يريشگيافراد از پ يتفاوت آگاه .نداشتند

 ۳ن اطالعات در جدول شماره ياهم ا .)>۰۰۱/۰P( بود دار معني

  .خالصه شده است
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  يليبرحسب مقطع تحص يوز جلديشمانيان به ليمبتال يزان و نوع آگاهيم ):۳(شماره جدول 

   يليمقطع تحص                          دبستان ييراهنما رستانيدب جمع

 ينوع آگاه      
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  رصدد  تعداد  درصد  تعداد

  يمارياز نوع ب يآگاه ۸/۱۰ ۱۹ ۳/۷۸ ۱۳۰ ۱/۸۸ ۱۵۷  ۹/۵۸  ۳۰۶

  زايماريعامل ب ياز محل زندگ يآگاه ۱/۶ ۱۱ ۳/۶۷ ۱۱۲ ۸/۷۴ ۳۳  ۳/۴۹  ۲۵۶

  يمارياز دوره کمون ب يآگاه ۹/۸ ۱۶ ۹/۳۱ ۵۳ ۳۹/ ۹ ۷۱ ۷ ۱۴۰

 يريشگياز پ يآگاه ۱/۲۱ ۳۷ ۵/۷۳ ۱۲۲ ۱/۷۴ ۱۳۲ ۹/۵۵ ۲۹۱
ات آن برحسب مقطع يمراجعه کرده بودند که جزئ يجهت معالجه به پزشک) درصد۸/۷۴(نفر  ۲۸۴ يماريمبتال به ب آموز دانش ۳۸۰از  

  .نشان داده شده است ۴دول شماره در ج يليتحص

  و درمان زخم يليبرحسب مقطع تحص يوز جلديشمانيان به ليمبتال يع فراوانيتوز ):۴(جدول شماره 

  درمان                 

  يليمقطع تحص

  جمع  نشده  شده

  درصد  نفر  درصد  نفر  درصد  نفر

  ۱۰۰  ۱۴۳  ۱/۳۰  ۴۳  ۹/۶۹  ۱۰۰  دبستان

  ۱۰۰  ۱۱۷  ۷/۲۵  ۳۰  ۳/۷۴  ۸۷  ييراهنما

  ۱۰۰  ۱۲۰  ۲/۱۹  ۲۳  ۸/۸۰  ۹۷  رستانيدب

  ۱۰۰  ۳۸۰  ۲/۲۵  ۹۶  ۸/۷۴  ۲۸۴  جمع

  
ــدا ــا درصــد۸/۱۸ ييدر مقطــع ابت ــد۵/۲۹ ييو راهنم و  درص

. سالک نداشتند يمارياصالً ب آموزان دانشاز  درصد۵/۳۲رستان يدب

 ۳۸۰محل جوشگاه زخم در .ک مورد زخم فعال گزارش شده استي

  .ر بوديبه شرح ز يماريمبتال به ب آموز دانش

در صورت، ) درصد۳۲(نفر  ۱۲۲در دست، ) درصد۲۴(نفر  ۹۰ 

ر نقاط، يدر سا) درصد۸/۴(نفر  ۱۸در پا، ) درصد۲/۲۷(نفر  ۱۰۴

  ).۱نمودار( ا داشتندچند عضو ر زمان همابتال ) درصد۱۲(نفر ۴۶

  

  برحسب محل زخم يوز جلديشمانيان ليمبتال يع فراوانينمودار توز ):۱(شماره  نمودار
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  و نتيجه گيري بحث

مدارس دخترانه منطقه  آموزان دانشنفر  ۵۲۰ ين بررسيدر ا

درصد  ۲/۷۳. مورد مطالعه قرار گرفتند ۱۳۸۶ دآباد در ساليابوز

را نشان دادند که ) زخم فعال و اسکار( يوز جلديشمانيبه ل يآلودگ

ا يدرصد مربوط به اسکار  ۷۳درصد مربوط به زخم فعال و  ۲/۰

 .گذشته بود يها سالفرد در  يجوشگاه زخم مربوط به گرفتار

 مشخص است و معموالً وز کامالًيشمانيا جوشگاه حاصل از لياسکار 

اما زخم فعال ممکن است با  .شود ينمگر اشتباه يبا موارد د

زخم  آموز دانشک يتنها  ين بررسيدر ا. گر اشتباه شوديد يها زخم

د يتائ يوز جلديشمانيزخم ل يص قطعيفعال داشت که در تشخ

 آموز دانش ۹۴۲۳ يرو ۱۳۷۰-۱۳۶۹که در سال  يا مطالعهدر  .شد

 ۴۶به سالک  يشهرستان کاشان انجام شد آلودگ ييمقطع ابتدا

 ۳۲درصد و اسکار  ۱۴وع زخم فعال يد که شيدرصد گزارش گرد

ر يسا آموزان دانشدر  يگريمشابه د ييها يبررس. باشد يمدرصد 

زان کل يدر مشهد م. ران صورت گرفته استيا يها شهرستان

 زانين ميو در شهر کرمان ا) ۱۱(درصد  ۵۵/۴به سالک  يآلودگ

ن شهر يا آموزان دانشوع زخم فعال در يدرصد بود که ش ۵/۶

ج حاصل از ينتا ).۱۲( ديدرصد محاسبه گرد ۶/۵درصد و اسکار ۹/۰

ج يشهر کرمان، مشهد با نتا آموزان دانشانجام شده در  يها يبررس

ا اسکار در يکه جوشگاه  دهد يمنشان  ين بررسيحاصل از ا

 يها کانونن و مشهد که از دآباد نسبت به اسکار در کرمايابوز

   ).۱۳( باشد يمکشور هستند باالتر  يوز جلديشمانيل

ن منطقه يگذشته در ا يها سالجه گرفت که در ينت توان يم

ته باال در منطقه رخ يسيوز با شدت اندميشمانيل يناش يريهمه گ

قبل مبتال شده و  يها سالدر  آموزان دانشداده است و لذا اکثر 

گر يمطالعات د. زان زخم فعال کم استيو م باشند يماسکار  يدارا

ن يا ياز طرف .دهد يمد قرار يين موضوع را مورد تايپژوهشگران ا

مشهد و  يوز که در شهرهايشمانيمربوط به نوع ل توان يمتفاوت را 

ران مشهد و کرمان از يدر ا. کرمان وجود داشته است مربوط دانست

  .شود يم محسوب يرشه يوز پوستيشمانيعمده ل يها کانون

ن يدر ا يمورد بررس آموزان دانشدرصد  ۸۲ج نشان داد ينتا

 يجا دو يدرصد دارا ۲/۱۶. زخم بودند يک جاي يمطالعه دارا

انجام شده  يدر بررس. شتر بودنديو ب سه يدرصد دارا ۸/۱زخم و 

تعداد  ين فراوانيشتريدگل بيدر شهرستان آران و ب ۱۳۸۰در سال 

مرد و  درصد۶/۴۹که  باشد يمک زخم يان با يمبتال يزخم فعل

در مطالعه انجام شده در  ).۳( باشد يمزن  درصد۳/۴۹

 ۱۳۸۰دگل در سال يشگاه آران و بيبه آزما کنندگان مراجعه

در مطالعه  ).۱۲( باشد يم ۵/۴۰ک زخم ين درصد افراد با يشتريب

 يشناس انگلشگاه يبه آزما کننده مراجعهماران يانجام شده در ب

ن درصد يشتريب ۱۳۷۲کاشان در سال  يدانشگاه علوم پزشک

انجام شده  يدر بررس ).۱۰(ک زخم بوده است يدر افراد با  يآلودگ

 ۱۳۷۵پسرانه شهر کاشان در سال  ييمدارس ابتدا آموزان دانشدر 

ک زخم فعال بودند ي يمورد مطالعه دارا آموزان دانشت ياکثر

   ).۴( درصد۸/۶۳

دگل در سال يانجام شده در مدارس پسرانه آران و ب يدر بررس

ک زخم ي يدارا آموزان دانش درصد۹/۵۰نشان داده شده که  ۱۳۷۵

ان را ياز مبتال درصد۹/۴زخم فعال  چهارش از يبا ب آموزان دانشو 

انجام شده در منطقه جنوب  يدر بررس ).۱۱( دهند يمل يتشک

 ۵/۲۲ک اسکار، ي يان قبليمبتال درصد۱/۵۴دگل يآران و ب يشرق

اسکار  سهش از يب درصد۱/۱۴سه اسکار و  درصد۳/۹دو اسکار، 

که  دهد يمج مطالعات پژوهشگران فوق نشان ينتا ).۹( اند داشته

ج ينتا. باشد يم تر کمآن  يشتر باشد فراوانيهرچه تعداد زخم ب

   .دارد خواني همن ار محققيسا يها پژوهشمطالعه ما با 

محل زخم در صورت  ين فراوانيشتريب ين بررسيدر ا

در دست و  يفراوان نيتر کمو ) درصد۲۴(درصد و سپس دست ۳۲

ن يباتوجه به ا. باشد يم) درصد۲/۱(و صورت و پا ) درصد۱(صورت 

ر نقاط يش از سايهمواره ب باشد يمن نقطه بدن يکه صورت بازتر
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در . رديگ يمقرار  يماريناقل ب يها يخاکبدن مورد گزش پشه 

دگل در سال يشهرستان آران و ب يها کانونانجام شده از  يبررس

محل زخم در دست  ين فراوانيشتريمشخص شده ب ۱۳۸۰

در مطالعه انجام شده در مدارس پسرانه ). ۹( باشد يمدرصد ۵/۴۶

محل زخم  ين فراونيشتريب ۱۳۷۶دگل در سال يشهر آران و ب

لعه در مطا ).۱۱( موارد بوده است درصد۸/۳۴مربوط به دست 

 يشگاه دانشگاه علوم پزشکيبه آزما کنندگان مراجعهانجام شده در 

 ).۱۰(ن محل ابتال صورت بوده است يشتريب ۱۳۷۲کاشان در سال 

 ۸۰تا  ۷۴دگل از مهر يشگاه آران و بيدر مطالعه انجام شده در آزما

). ۱۲( باشد يمموارد  درصد۳۷ه صورت ين محل ابتالء ناحيشتريب

شهر آران و  ييمدارس ابتدا آموزان دانشدر مطالعه انجام شده در 

ه صورت يدر ناح ها زخم) درصد۹/۱( ۱۳۷۵دگل در سال يب

در ) درصد۳/۲(در دست ) درصد۷/۲۶(ه پا، يدر ناح) درصد۹/۲۱(

انجام شده در شرق  يدر بررس ).۶( ر نقاط بدن بوده استيدر سا

در پا،  درصد۶/۳۲دست، زخم در  درصد۶/۴۳دگل يآران و ب

. ر نقاط بدن بوده استيدر سا درصد۷/۵در صورت و  درصد۱/۱۸

لباس  ياز رو ين که پشه خاکيا دليل بهجه گرفت ينت توان يم

کند و قسمت باز بدن دست و صورت را مورد  يخونخوار تواند ينم

محل زخم در دست  ين فراوانيشتريجه بيدر نت دهد يمگزش قرار 

  .و صورت است

در مقطع  يوز جلديشمانيبه ل آموزان دانش يزان آگاهيم

 يمارين بياز ا ياطالع گونه چيه) درصد۴/۸۷(نفر  ۱۵۴ دبستان

 گونه چيه) درصد۷/۲۱(نفر  ۳۶ ييدر مقطع راهنما. نداشتند

) درصد ۴/۱۱(نفر  ۲۰رستان يدر مقطع دب. نداشتند ياطالع

جه گرفت که ينت توان يمن يبنابرا .نداشتند يمارين بياز ا ياطالع

 باشد يمن ييپا يليدر مقطع دبستان خ يمارين بياز ا يزان آگاهيم

. باشد يمشتر يرستان بيو دب ييدر راهنما يزان آگاهيو به نسبت م

در  ،درصد۱/۱۶در مقطع دبستان زا يماريباز عامل  يزان آگاهيم

درصد  ۸/۷۴رستان يو در مقطع دب درصد۳/۶۷ ييمقطع راهنما

 يها يآگاهش سطح کالس يجه گرفت با افزاينت توان يم .بود

  . ش داشته استيدر منطقه افزا يمارين بيمربوط به ا

ن يشتريمقاطع مختلف ب آموزان دانشانجام شده از  يدر بررس

زان يبوده و م ييالت پدر و مادر در مقطع ابتدايزان تحصيم

درصد  ۵/۴۶و پدران  درصد۹/۶۹ن مقطع يالت مادران در ايتحص

الت پدر و مادر يزان تحصيهرچه م ميريگ يمجه ين نتيبوده بنابرا

 .بوده  است تر کم يمارين بياز ا ها آن يزان آگاهيباشد م تر کم

حاضر تعداد  ينشان داد در حال بررس ها يبررس که گونه همان

ار يگذشته قبل از آن بس يها سالافراد با زخم فعال نسبت به 

 يها يريگن است که همه يا  دهنده نشانن امر يا ،ستن اييپا

افراد در حال  يمنيپشت سر گذاشته شده است و سطح ا يماريب

ن و افراد يين پايکودکان در سن يط کنونيدر شرا .حاضر باال است

 يها آموزش يهستند لذا ضرور يماريمهاجر در معرض ابتال به ب

  .خطر ابتال را کاهش دهد تواند يم يماريالزم در مورد چرخه ب
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