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شپش

ش��پش ها حشراتي هس��تند كوچك و بدون بال با دگرديسي ناقص كه به 
راس��ته آنوپلورا تعلق دارند. س��ه گونه از ش��پش ها به عنوان انگل هاي خارجي 

اجباري و خونخوار انسان را آلوده مي كند:
شپش بدن، شپش سر، شپشك عانه

هر س��ه گونه شپش انتش��ار جهاني دارند و غالبًا در مناطق معتدله بيشتر 
يافت مي ش��وند. شپش در روز چند بار تغذيه مي كند و ممكن است در آلودگي 
ش��ديد باعث تحريك و خارش زيادي شود. واكنش هاي سمي به بزاق تزريق 

شده شپش در پوست ممكن است به خستگي و ضعف عمومي منجر شود.

شپش بدن 

ش��پش بدن معموال در لباس به ويژه جايي كه با بدن در تماس مس��تقيم 
اس��ت يافت مي شود. به عنوان مثال در فاق شلوار، زير بغل، كمر لباس، يقه و 
شانه وجود دارند. اين شپش ها فقط در زمان تغذيه خود را به موها مي چسبانند.

راه انتشار

ش��پش بدن از طريق تم��اس نزديك اف��راد با همديگر انتش��ار مي يابد. 
خصوصًا در جوامعي كه تراكم جمعيت زياد است، شيوع بااليي مي تواند داشته 
باش��د. آلودگي به شپش بدن ممكن است از طريق استفاده مشترک از وسايل 

خواب، حوله و لباس يا به وسيله نشستن روي صندلي هاي آلوده، مبل يا بالش 
انتقال يابد. 

روش کنترل و پيشگيری

بهترين راه براي ريشه كني شپش بدن در يك فرد آلوده:
1 - تعويض لباس ها، شستن لباس ها در حرارت بيش از 60 درجه سانتی گراد 
ترجيحًا اطو نمودن آن ها است. با قرار دادن لباس های  آلوده در دماي ذكر 

شده به مدت 30 دقيقه تخم ها و شپش ها از بين مي روند. 
2 - ملحفه افراد آلوده بايد شس��ته ش��ود و با حرارت خشك گردد ) استفاده از 

نور آفتاب و ترجيحًا اطوكشي شود(
3 - افراد آلوده در طول درمان و بعد از اس��تفاده ی ش��پش كش ها بايد لباس 

تميز بپوشند.
اين روش ها بعد از 10 روز به منظور كش��تن شپش هايي كه بعد از درمان 

اوليه از تخم ها خارج شده اند بايد تكرار شود.

شپش سر

دوره زندگي ش��پش س��ر شباهت زيادي به ش��پش بدن دارد ولي تخم ها 
)رش��ك ها( روي لباس گذاشته نمي ش��وند، بلكه با يك ماده شيميايي به پايه 
موهاي س��ر خصوصًا موهاي عقب، باالي گوش و پش��ت گردن مي چس��بند. 
شپش سر عالوه بر زندگي در ميان موهاي سر در ابرو، مژه ها و سبيل نيز يافت 

مي شوند. ميزان آلودگي به شپش سر به طول مو بستگي ندارد.

انتش��ار شپش س��ر هم مانند شپش بدن 
فق��ط از طريق تماس نزديك افراد مي باش��د. 

آلودگ��ي مي توان��د در اماك��ن پرجمعيت مانند 
مدارس، خوابگاه ها از طريق تماس هاي نزديك 
افراد ب��ا يكديگر اتفاق افت��د. همچنين اين نوع 

شپش ممكن اس��ت با استفاده از شانه افراد ديگر 
كه موي آلوده به رش��ك يا ش��پش به آن چسبيده 

است انتشار يابد.

روش هاي کنترل و پيشگيری 
شپش سر

1 - شستش��وي مرتب س��ر با آب گرم و ش��امپو، تعداد 
ش��پش را در موها كاهش مي دهد ولي بر تخم هايي 

كه محكم به پايه مو چسبيده اند اثري ندارد.
2 - ش��انه زدن مرت��ب موه��ا با اس��تفاده از ش��انه هاي 

مخصوص شپش كه دندانه هاي ريزي دارند، مي توانند 
شپش و رشك ها را از مو جدا كنند.

3 - ش��انه كردن مرتب موها با استفاده از شانه هاي معمولي 
رش��ك را از مو جدا نمي كنند ولي تعداد شپش هاي بالغ و 

نمف را كاهش مي دهد.
4 - معمواًل تركيبات شيميايي نمي توانند تخم هاي شپش را كه 

به موي سر چسبيده اند جدا نمايند. 

شپش سر عالوه بر زندگي در ميان موهاي سر در ابرو، مژه ها و سبيل نيز يافت 
مي شوند. ميزان آلودگي به شپش سر به طول مو بستگي ندارد.
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روش هاي کنترل بيماری
1 - اصواًل بهترين روش مبارزه با شپش��ك عانه شامل حذف موهاي آلوده به 

شپشك )موهاي زائد ناحيه شرمگاهي( از بدن است.
2 - استفاده از امولسيون و لوسيون حشره كش ها جايگزين روش قبلي

3 - اس��تفاده از حش��ره كش ها )به علت حساس��يت ناحيه تناس��لي، بعضي از 
حش��ره كش ها ممكن اس��ت باعث تحريك، تورم يا آماس پوس��ت شود. 
در چنين مواقع بهترين و س��اده ترين روش درمان حذف موهاي زائد اين 

بخش مي باشد.(

خالصه اقدامات بهداشتی برای مبارزه با 
شپش های انسانی

الف ( شپش سر:
 رعايت نظافت و بهداشت شخصی

 كوتاه كردن موها، تا شانه كردن به راحتی انجام شود
 شستشوی مرتب موها

 شانه كردن مرتب مو با استفاده از شانه های دندانه ريز محكم
 شستشوی روسری يا كاله با آب 60 درجه

 استفاده از شامپوهای توصيه شده توسط وزارت بهداشت ودرمان 
 گرد شپش كش كمتر مورد استقبال قرار می گيرد زيرا باعث كدر شدن موها 

شده و سايرين متوجه آلودگی و كاربرد حشره كش می شوند.

ب ( شپش بدن:
 رعايت بهداشت شخصی

 عدم استفاده از وسايل خواب مشترک
 عدم استفاده از لباس های مشترک

 حمام كردن منظم
 تعويض لباس ها

 شستشوی لباس ها با آب 60 درجه و صابون و اطو كردن آنها
 عدم استفاده از لباس ها و رختخواب و وسايل آلوده به مدت يك ماه

گردآوری : ميترا شادمان
طراحی : منصور عيوضی اينانلو

شپشك عانه 
تخم های ش��پش ب��ه موه��اي اط��راف مقعد 

می چس��بد. مانند شپش سر چندين تخم ممكن است 
روي يك مو گذاش��ته شود. شپشك عانه ممكن است 
در نقاط ديگري از بدن كه موهاي زبر و كم پشتي دارند 

مثل ريش، سبيل، مژه و موهاي زير بغل و گاهي اوقات 
سينه و به ندرت سر يافت شوند.

راه هاي انتقال
1 - آلودگي به شپش��ك عانه معمواًل از طريق تماس جنسي 

صورت مي گيرد.
2 - كودكان��ي كه با والدين خود مي خوابن��د تماس با والدين 

مي تواند آنها را به شپشك عانه مبتال سازد.
3 - آلودگي از لباس دور انداخته، مالفه آلوده و به ندرت نشمين 

گاه توالت هاي فرهنگي نيز ناش��ي مي شود. هرگاه ماده هاي 
اين شپشك از انس��ان جدا شدند، فقط تا دو روز قادرند زنده 

بمانند. 

شپش انگل اجباري انسان است لذا جهت كنترل آن 
اقدام اساسي  بايد برروي بدن ميزبان و وسايل در 

تماس با پوست و مو متمركز شود. 


