




 به آن با آلودگی قدمت که است خارجی انگل یک شپش

 را انسان شپش نوع سه .گردد برمی ازتاریخ پیش دوران

 بدن شپش ، انسان سر شپش از عبارتند که کند می آلوده

 را عانه و بدن سر، شپش وجود »» . انسان عانۀ شپش و انسان

 . ««  نامند می پدیكولوزیس آلوده شخص بدن روی

 جهانی گستردگی پدیكولوزیس به آلودگی حاضر، حال در

 ، برزیل ، ،کانادا انگلستان مانند ازکشورها بسیاری در و دارد

 . است شایع هندوستان و فرانسه



 و شایع جدی های آلودگی از انسان سر شپش به آلودگی

 کشورهای در انسانی جوامع بهداشتی مشكالت از یكی

    دیده (مرد و زن ) جنس دو هر در بیماری  . است مختلف

 شده مشاهده ها بچه دختر در تر طورشایع به اما ، شود می 

 کودکان اما ندارد، خاصی سنی ردۀ آن شیوع اگرچه .است

 شدت از و هستند سنی گروه پذیرترین آسیب دبستانی

 مدت طوالنی و نزدیک تماس و برخوردارند باالیی آلودگی

 .است انتقال راه ترین اصلی و ترین شایع هم با ها آن



  و ها ن پادگا ، ها مدرسه مانند تجمعی مراکز در شپش به آلودگی
  و مهار در آن های نشانه و عالئم از آگاهی و بوده شایع ها خوابگاه

 تغذیه انسان خون از شپش .است مؤثر بسیار انسانی های آلودگی حذف
 خون شدن لخته از است انعقادی ضد مواد حاوی که آن بزاق و کند می

 به قادر شپش .شود می موجب را شدیدی خارش و کند می جلوگیری
 شپش متوسط عمر طول .دارد لغزشی حرکت و نیست جهیدن و پریدن

 .است متغیر قرمز تا خاکستری طیف در آن رنگ و روز ۳۰ ماده

 تخم           بالغ                                           مرحلة سوم                    مرحلة دوم               مرحلة اول                     



 این که نجا آ از .است خونخوار و بال بدون کوچک، ای حشره شپش
  خارجی انگل کند، می آلوده را مو و پوست خارجی سطح حشره

   . شود می محسوب

   انسان سر شپش1.
 

   انسان بدن شپش .2
 

 شپشک یا انسان عانۀ شپش .۳

 شكل، بیضی شود، می نامیده رشک کلی طور به که شپش تخم
 فرد لباس درز و مو به و است سنجاق ته اندازۀ به و رنگ سفید

 .چسبد می آلوده





 شپش سر

 (تن ) شپش بدن 

 شپش عانه 

  زندگي سر موهاي الي البه در
  پشت ويژه به )سر پوست و ميكند

  گزش مورد را (گوش پشت و سر
 . دهد قرارمي

  داخلي درزهاي مسير در
  فرد لباس هاي چين و

 .كند مي زندگي آلوده

  يا عانه موي و پوست به
  دارد، اختصاص انسان شرمگاهي

  ديگر نواحي در است ممكن اما
 .شود مشاهده نيز بدن





 :شپش سر

 .کند می تغذیه خواری خون با بار یک ساعت 4 هر تقریباً

 اما بزند، چنگ مو به بتواند که است ای گونه به شپش پای
 از یک هر زدن شانه با علت، همین به و ندارد پرش توان

 .شد خواهد آن مرگ باعث و شكست خواهد آن پاهای

  ریز، دیگر عبارت به .است متر میلی 2 تا 1 شپش بدن طول
 .است مشاهده قابل هم غیرمسلح چشم با اما

درجه    22-۳6) تخم  در شرایط  حرارت  محیطی  مناسب  
 . روز به الرو تبدیل می شود  7 -1۰ظرف( سانتیگراد

  این غیر در شود تغذیه باید آید می دنیا به که الروی
  شبیه الرو ظاهری نظر از .میرد می ساعت 24 طی صورت

 . است ناکامل  جنسی بلوغ نظر از ولی  بوده  بالغ  شپش



 :ادامه مطلب

  پوست نزدیک ) مناسب محیطی شرایط در الرو
 ظرف ( مناسب دمای و رطوبت دارای که سر

 به اندازی پوست بار سه از پس و هفته 2-۳ حدود
 .کند می گیری جفت و شود می تبدیل بالغ شپش

 .است ماه یک حدود شپش عمر طول

  درطول تقریباً ) روز 2۰-۳۰ درطی ماده شپش
  آن از بعد و گذارد می تخم 9۰ -15۰ ( عمرخود

   . میرد می

 تر درشت آن سر و تن شپش از کدرتر سر شپش
   . باشد می



 شپش 

 بدن

  حدودی تا  انسان بدن شپش و انسان سر شپش شكل
 .است مشابه

  به لباس های چین و داخلی درزهای حاشیۀ در بیشتر
 .برد می سر

 .چسباند می لباس  پود و تار روی را خود های تخم

 قسمت نازکترین به را خود انسان بدن شپش تغذیه، برای
 .رساند می بدن پوست

 .گذارد می تخم 27۰-۳۰۰ خود عمر طول در شپش این



 ادامه شپش  

 تغییرات به نسبت و کم بدن از خارج در شپش مقاومت بدن
 را دار تب اشخاص و است حساس خیلی حرارت درجه
 دقیقه چند مدت در درجه 52 حرارت در .کند می ترک

 .رود می بین از

 در موازی خراشهای بصورت بدن روی بر شپش اثر مشاهده
 سطح و بازوها باالی قسمت ، کتف دو بین و شانه ناحیه

 نماید می کمک تشخیص به ها ران داخلی

 نوع دراین بدن از خارج فعالیت و حرکت سرعت
 .بیشتراست شپش

 انسان سر شپش به نسبت انسان بدن شپش اندازۀ
 .است متر میلی ۳ حدود و تر بزرگ

 .کند نمی تحمل را سرما و درجه 4۰ از بیش حرارت



 به ، است میلیمتر 1 /5 تا 1 انسان عانۀ شپش اندازۀ
 .نامند می هم شپشک را آن ، علت همین

 .طول شپش ماده از شپش نر بیشتراست

 مدارس سنین و درکودکان و بیشتر مردان در
 .است نادر

 خارش ناشی ازآن درساعات عصر و شب بیشتراست

 :  شپش عانه 



 بدنش و خاکستری رنگ به انسان عانۀ شپش
 بزرگتری چنگالهای دارای و پهنتراست و کوتاهتر

   .باشد می دیگر دوشپش به نسبت

 و عانه ناحیه موهای به موارد، اغلب در شپشک
 سایر در است ممكن و چسبد می مقعد اطراف
 نیز ابرو و مژه ، بغل زیر مانند ، بدن مودار جاهای

 .شود دیده

  گذارد می موها قاعدۀ در را ها تخم ماده شپش
 شپش دو وکمتراز عدد 4۰- 5۰ ها تخم تعداد

 .دیگراست

ادامه شپش 
 :  عانه 



 است سنی گروههای سایر از بیشتر درکودکان سر شپش•
 .تراست شایع پرجمعیت و فقیر درجوامع شپش•
 

 .است پوستان ترازسیاه شایع پوستان درسفید شپش•
 .است مذکر ازجنس تر شایع مؤنث جنس در شپش•
 

 .است گرما فصل تراز شایع سرما فصل در شپش•
   شیوع از تن و سر های شپش با مقایسه در عانه شپش•

   .است برخوردار تری پایین
 

   شامل شپش انواع شیوع و شدت بر مؤثر عوامل بطورکلی•
 .میباشد اجتماعی و اقتصادی وضعیت ، نژاد ، جنس ، سن    



 واکنش از ناشی گردن و سر پشت مداوم خارش
 سر شپش بزاق به آلوده فرد بدن پوست حساسیتی

  انسان بدن از خوردن خون درحین که است انسان
 .شود می تزریق پوست به

 بدون انسان سر شپش به آلودگی موارد، بیشتر در
 یا آموزگاران والدین، را آلودگی و است عالمت
 .دهند می تشخیص مدرسه بهداشت مربیان

 سبب همیشه جدید عفونت که داشت توجه باید
 .شود نمی سر خارش

  با و سنی هر در را انسان است ممكن انسان سر شپش
 وضعیت روی آن تأثیر اما کند، آلوده جنسیتی هر

 بارزتر آموز دانش عاطفی های حالت و تحصیلی
 .است



 تخم با همانند شور ريز و سفيد هاي پوسته است ممكن گاهي
 به چون شپش هاي تخم كه داشت توجه بايد .شوند اشتباه شپش

 كه درحالي ، شوند مي كنده سختي به چسبند، مي مو ساقة قسمت
 .شوند مي جدا مو از برس با راحتي به ها پوسته ساير يا سر شوره

  پشت نواحی در انسان سر شپش عمده، طور به
 در .میكند گذاری تخم و سرزندگی پس و گوش
 .کرد توجه ها قسمت این به باید بیماریابی، هنگام

 نواحی در دردناک و متورم لنفاوی غدد وجود
  مهم عالئم از یكی گوش پشت و سر پس

 .است انسان سر شپش به آلودگی



 خارش شديد 
 
 
 ضخيم شدن پوست 

 خارش غيرقابل تحمل در ناحية عانه 
 
 
 لکه هاي آبي رنگ 



 : مشكوک تشخیص(1•
 شپش به آلوده افراد در تن و سر ناحیه در جلدی خارش وجود 

 سر و تن
   : احتمالی تشخیص(2  •

 عفونت بدون یا و عفونت با جلدی خراش بصورت ضایعات وجود
 وجود ، وگردن گوش پشت ناحیه در آدنوپاتی وجود و

 در یا و ناف ،دور  شانه و دوکتف بین در موازی خراشهای
 عانه ناحیه

   :قطعی تشخیص(۳•
 بالینی مشخصات با رشک و شپش دیدن



  آلوده با سالم افراد مستقیم تماس 
 
 آلوده شخصی وسایل از استفاده مانند ، غیرمستقیم تماس          

 ( ... و روسری کاله، حوله، برس، شانه، ملحفه، پتو، لباسها، )
 
 هم برروی شپش و رشک به اشیاءآلوده قراردادن ازطریق 

 
 نقلیه وسایل ، کالسها ، اجتماعات سالن های صندلی ازطریق 

 و ها حمام در لباس کمدهای (قطار اتوبوس،مترو،) عمومی
  عمومی استخرهای



 آلودگي ازنظر نوجوانان و كودكان سر معاينة در 
 .بود آگاه خارش مانند هايي نشانه از بايد شپش، به
 
 شود مشاهده كافي نور زير سر موي. 

 
 وجود ازنظر بايد سر فرق و گردن ها، گوش پشت 

 .شود بررسي شپش تخم
 
 نشود اشتباه رشك با سر در مو شورة وجود. 



  به جوش آب در ها ملحفه و لباسها شستشوی دربارۀ جامعه آموزش -1
  و کن وخشک لباسشویی ماشین از استفاده یا و دقیقه 2۰ تا 1۰ مدت

 لباس درزهای اتوکردن
 

 ( مرتب استحمام خصوص به ) فردی بهداشت رعایت آموزش -2
 

 ریز دندانه شانه با ترجیحاً سر، موی روزانه کردن شانه -۳
 

 شانه و برس روزۀ همه تمیزکردن -4
 

 ... و کاله روسری، ها، لباس منظم شستشوی -5
 
 
 
 



  برس، شانه، ) مانند یكدیگر شخصی وسایل از نكردن استفاده -6
  ( ... و گردن شال کاله،

 
 آلوده فرد های س لبا و اشیاء با تماس از پرهیز -7

 
 بدن بازدید و سر موی روزانۀ کنترل چگونگی آموزش -8
  
 

 بهداشتی مرکز نزدیكترین به شده مشاهده آلودۀ موارد گزارش -9
 بهداشت خانۀ و درمانی



  به که دارد نام پرمترین شپش به آلودگی درمان انتخابی داروی *
 است شده تولید وکرم پودر،لوسیون سر، شستشوی محلول شامپو، شكل

 

  نخست درمان با اگرچه ) است الزم هفته یک فاصلۀ به درمان بار دو *
  امكان که ازآنجا اما میروند، بین از آن های اکثرتخم و سر های شپش

  روز 8 فاصلۀ به بنابراین، دارد، وجود بعد روز 8 تا تخم از آنها خروج
 بالغ جدید های شپش آنكه از پیش تا شود انجام باید مجدد درمان بعد

 .بروند ازبین پیداکنند، حرکت توانایی و شوند
 

  طبق و مناسب حد در آن از استفاده و ندارد ای عارضه پرمترین *
  موها تمام به خوبی به باید شامپو این .است مهم پزشک های توصیه
  تماس در آنكه مگر شود، نمی کشته انسان سر شپش زیرا ، شود مالیده
   .قرارگیرد دارو با مستقیم



  ، صورت غیراین در ، شوند درمان باید احتمالی تماس موارد تمام *
   .دارد وجود مجدد آلودگی احتمال

 

  دیگر دارویی فرآورده هر از استفاده مانند پرمترین از استفاده در *
  با نوزادان و شیرده مادران باردار، زنان در مصرف دربارۀ است الزم

 .شود مشورت پزشک
 

  به دوبار از بیش مجدداً درمان از پس اگر ، باشید داشته خاطر به *
  مبتالی فرد که است معنی بدان این شدید، آلوده انسان سر شپش

 .دارد وجود شما نزدیكی در ای نشده درمان
 

  ضروری ریز دندانه های شانه از استفاده ها، رشک جداکردن برای *
 .است



 از تر مهم ها لباس گندزدایی ، انسان بدن شپش به آلودگی در *
 .است دارویی درمان

  استفاده پرمترین ترکیبات و لوسیون از نیز آلودگی این درمان در  *
 .شود می

 .شود مالیده بدن دار مو ی ها قسمت و پوست روی باید لوسیون  *
 

  شود می توصیه .شوند شسته داغ آب با باید آلوده فرد های لباس  *
 . (درزها ویژه به)شوند کشیده اتو ، شدن خشک از پس ها لباس

 نداشتن دسترسی درصورت .است مؤثر کامالً تنهایی به نیز خشكشویی
 .جوشاند درآب دقیقه ۳۰ مدت به را ها لباس باید امكانات این به

 .روند می بین از کامل طور به ها رشک و ها شپش ، صورت دراین
 



 و شپش به که بپوشد هایی لباس و نماید حمام آلوده فرد است الزم  *
 نیست آلوده رشک

 
  به (پالستیكی کیسۀ داخل)بسته های محیط در ها لباس گذاشتن *

 شود می ها رشک و ها شپش مرگ باعث روز ۳۰ مدت
 

 های شپش تا شود جارو دقت به منزل محیط است الزم ، همچنین  *
 گردند خارج محوطه از محیط در سرگردان احتماالً

 
 این تمام است الزم ، انسان بدن شپش به آلودگی شیوع موارد در  *

 ویژه به محیطی اشیای و شود اجرا خانواده افراد برای ها اقدام
 .قرارگیرد توجه مورد ب خوا وسایل



  و لوسیون شامپو، از عانه موی و پوست از ها شپش جداکردن برای  *
 شود انجام کامل شستشوی و گردد استفاده کرم

 
  موهای نظیر بدن قسمتهای سایر به عانه یافتۀ انتشار های آلودگی در *

  ، شامپو از ، پلک و ابرو استثنای به ناف، اطراف و سینه بغل، زیر
 شود استفاده پرمترین کرم و لوسیون

 
  ، سرانسان شپش درمان مانند پرمترین شامپو از استفاده درصورت *

 شوند شسته سپس و زده شامپو موها به است الزم
 

 .است ضروری فرد درمان با زمان هم زندگی محیط پاکسازی *



  غیردارویی شامپوی یک با موها شستشوی 
 

 موها کردن خشک و آبكشی 
 

 شامپو از کافی مقدار با سر پوست و مو تمام کردن آغشته 
 پرمترین

 

 حالت همان در دقیقه 1۰ ماندن باقی 
 

 سر پوست و موها کامل آبكشی و شستشو 



 شده، پوشیده سهای لبا ای دقیقه 2۰ تا 1۰ جوشاندن1.
 ب آ در ... و ملحفه حوله،

 

 جارو با ماشین روکش و ها موکت ها، فرش کردن پاک .2
 برقی

 

 که آنهایی ویژه به ها بازی اسباب یا عروسک تمیزکردن .۳
 خواباند می خود بغل در خواب هنگام کودک

 

 یک در هفته دو مدت به شستشو غیرقابل اجسام قراردادن .4
 بسته در با پالستیكی کیسه

 

 داغ آب با اشیاء سایر و سر گل برس، سر، شانۀ شستن .5



















 رشك شپش



 پديکولوزيس سر



 پديکولوزيس عانه



 پديکولوزيس تن 
















