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Abstract 

 

Bed bugs that are wingless hematophagous ectoparasites from approximately 65 million years ago co-existed 

with human. Based on current information as the bed bugs have not sylvatic cycles, so do not transmit diseases. 

The incidence of bed bugs was highest until World War II, but by using synthetic chemical insecticides, such as 

DDT and Malathion, they reduced and controlled.  Available global reports show a resurgence in bed bug popula-

tions during the past 15 years. Also, many reports show influenced population knowing little or nothing about bed 

bugs. We found bed bug prevalence in Iran especially in public places such as dorms, hotels and etc. We tried to 

provide a mini review on the epidemiology, life cycle, clinical presentation, diagnosis, and treatment methods of 

bed bugs. 
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 مروریمقاله 
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 چکیده

میلیون سال پیش وجود داشته و در محل  65یپترا است که بر اساس آثار به دست آمده از راسته همساس تختخواب یک حشره بدون بال متغلق به 

است. بر اساس اطالعات کنونی با توجه به اینکه ساس تختخواب از قابلیت برگرداندن مواد بزاقی به داخل بدن میزبان در  نیز پیدا شدهها سکونت انسان

. شیوع ساس تختخواب تا جنگ جهانی دوم افزایش یافته است که به دلیل باشدزا نمیقادر به انتقال عوامل بیماری برخوردار نیست لذا هنگام خونخواری

آفت کشهای شیمیایی چون ددت و ماالتیون، جمعیت آنها کنترل شد. در حال حاضر اطالعات گزارش شده حاکی از عود ساس تختخواب در  استفاده از

یا هیچگونه اطالعاتی از ساس تختخواب ندارند. گزارشات در  ، اطالعات اندکسال اخیر است که اتفاقا جمعیت تحت تاثیر 15همه کشورها و به ویژه در 

ها و ... است. در این مقاله مروری سعی برای ساکنین اماکن عمومی چون خوابگاههای دانشجویی، هتل ساس در ایران هم حاکی از ایجاد مزاحمت دسترس

 شده است ساس تختخواب از جوانب مختلفی مانند اپیدمیولوژی، چرخه زندگی، تظاهرات بالینی، تشخیص و روشهای درمان بررسی شود. 

    

 گزش یمیایی،آفات، کنترل آفات، مبارزه ش یریتساس تختخواب، مد لیدی:واژگان ک
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برخوردار  یایژهو یتهر جامعه از اهم یبهداشت و سالمت عموم

افراد  یآن جامعه در گرو سالمت عموم یشرفتکه پ یاست به طور

به  یکننده سالمت جامعه، آلودگ ید. از جمله موارد تهد(2, 1)است

باشد که هنوز هم به عنوان یانسان م یخارج یهاانگل یژهحشرات به و

مطرح هستند. ساس تختخواب حدود چهار هزار  یمعضل بهداشت یک

به دست  یلبار از فس یناول یبرا وشده است  ییسال است که شناسا

 یاالت. ساس در ا(3, 2)شده است ییمصر شناسا یروستا یکآمده از 

استفاده گسترده  یلبود که به دل یعدوم شا یمتحده تا زمان جنگ جهان

 یوع.د.ت( شدکلرواتان ) یتر یلفنیکلرو دیمانند د هاییاز حشره کش

متحده به عنوان  یاالت. در حال حاضر ا(2)یافتآن به سرعت کاهش 

-می مطرح است اتفاق حال در آن در هاساس عودکه  ییاز کشورها یکی

 یشافزا ی،الملل ینب هایمسافرت افزایش از یناش تواندیخود م باشدکه

حشرات نسبت به  ینمقاومت ا یشاستفاده از د.د.ت و افزا هاییتمحدود

به ساس  ی. آلودگباشدیمورد استفاده در مبارزه با ساس م یآل یباتترک

 یتیو تراکم جمع کندیم یکه انسان زندگ ییدر هر جا یباتختواب تقر

مهد  ،هایمارستانب یی،دانشجو خوابگاههای ها،داشته باشد مانند آپارتمان

ت یاال. در ا(3)شودیتئاتر و عبادتگاهها مشاهده م هایسالن ها،کودک

نفر در محل اقامت خود به صورت مسکن  یکنفر  5از هر  یبامتحده تقر

اقامتگاهها تجربه مشاهده ساس تختواب را دارد. بر اساس  یا یشخص

که در آنها  یکااز امر ییشهرها یاسام 2016گزارش منتشر شده در سال 

 ی،سید ینگتنواش یمور،ساس گزارش شده است عبارتند از بالت یوعش

 یرهمانند سا یزن یران. ا(3)یوکولومبوس و اوها نیویورک، یکاگو،ش

پراکنش ساس بر  1در شکل . یستحشره در امان ن ینکشورها از گزند ا

 حسب کشورها نشان داده شده است.

 وسایل ها،لباس یقحشره از طر ینبر اساس گزارشات موجود ا

نها زنده بوده و از آدر  تواندیحشره م ینو اثاث منزل که ا یمسافرت

. (4)باشندیم هحشر ینانتقال ا یجابجا شود راهها یگربه مکان د یمکان

به عنوان هشدار در نظر گرفته  یستیآلوده با یمردم از نواح ییجابجا

ساس مطرح  یمکان یوعش یبه عنوان علت اصل تواندیامر م ینا یراشود ز

رسد بایستی ارتباط تنگاتگی بین بر همین اساس به نظر می .(5, 1)باشد

بتوانند بر متولیان بهداشت و درمان و وزارت خارجه برقرار باشد که 

 اساس نقشه پراکنش جغرافیایی ساس، احتیاطات الزم را در نظر بگیرند.

کاشان  یمنازل مسکون یو همکارانش رو یکه توسط دهقان ایدر مطالعه

درصد گزارش شده است.  7/6 یآلودگ یزانم (4)انجام شده است

خوابگاه  ینساکن (6)و همکارانش یکه شهرک ایدر مطالعه ینهمچن

 9/28 یاندانشجو یآلودگ یزانمکردند  یرا بررس یاسوجدر  ییدانشجو

 یآلودگ یزانم یزن (7)و همکارانش یدرصد به دست آمده است. حق

آنها  یجکردند که نتا یمازندران را بررس یردر بهمن ام یمنازل مسکون

 آلوده را هاآشپزخانه %59/8 و هاهال %25/31 اب،وخ هایاتاق 54/56%

مطالعات انجام شده در ایران جسته گریخته و . اندکرده گزارش ساس به

بر اساس نیازسنجی انفرادی محققین بوده است نه بر اساس برنامه مدون 

رسد ربط. به نظر میهای ذیو سیاست از پیش تعیین شده سازمان

بایستی شیوع ساس تختخواب بر اساس یک برنامه کلی و واحد در همه 

کشور انجام شده و بر اساس نتایج نقشه پراکنش جغرافیایی و مخازن آن 

و  دهقانی مطالعه دربرای تبیین اقدامات پیشگیرانه تنظیم گردد. 

 موقتی مسکن عنوان به که هاکانکس یآلودگ یزانم (8)همکارانش

ساس  یباال یوعآنها ش یجشده است. نتا یبه ساس بررس شودیاستفاده م

در ساخت  دهرا چوب مورد استفا یو منشا اصل( را نشان داد 1/90%)

 .اندکرده ذکر هاکانکس

 

)نقاط (9) نقشه پراکنش آلودگی به ساس بر حسب کشورها .1شکل 

 نارنجی بیانگر گزارشات مربوط به ساس تختخواب هستند(

مانند  یاماکن جمع یژهبه و یاماکن مسکون یآلودگ یوعش اگرچه

نسبت به  یعموم یاست اما آگاه یشرو به افزا ییدانشجو یخوابگاهها

 یکاز  یآگاه یزانبودن م یین. پا(3)قرار دارد یینیحشره در سطح پا ینا

 ینبه وجود آمده در ب هاییحشره و نگران ینا یوعش یشطرف و افزا
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که  یبه نحو کندیم ترینرا سنگ یبهداشت ناسانکارش یفعموم، وظا

 ی،یدمیولوژاپ یرامونالزم پ هایآموزش یحبتوانند به نحو موثر و صح

 و درمان آن ارائه دهند.  یصتشخ ینی،تظاهرات بال ی،چرخه زندگ

 یکل یها یژگیو

حشره متعلق به  یننوع حشره وجود دارد. ا یناز ا یهسو 75از  بیش

 یمرحله نمف 5 ازناقص است و  یسیدگرد یبوده که دارا یپتراراسته هم

از  یمذکور قادر به خونخوار یدر همه مراحل نمف که (10)برخوردار است

 یمختلف ساس، اکثرا بر رو هاییهسو ین. از بباشدیخود م یزبانم

 2فقط ( و Cimicidae)خانواده  کندیم یزندگ هاپرندگان و خفاش

از انسان دارند و عموما به ساس  یبه خونخوار یل/گونه از آنها تمایهسو

 Cimexدو گونه  Cimex. از جنس (11)انسان معروف هستند

lectularius  معروف به ساس تختخواب(یا bed bug یبا انتشار جهان )

 Cimex ساس. کنندیم یاز انسان خونخوار Cimex hemipterusو 

hemipterus یکهوجود دارد در حال ایحاره یهایطدر مح Cimex 

lectularius این البته دارد وجود هاو در ساختمان یشهر یدر نواح 

گونه از ساس قادر است  ین. ایدرشد نما یطیگونه قادر است در هر مح

معتقد  یاساس برخ ینکه بر هم یدنما یکوچک خود را مخف یدر فضا

ساس با بدن گرد، پهن و  ین. ایدنما یخود را نامرئ تواندیم ستنده

 ر،یوا( خود قادر است به سهولت در شکاف و درز دmm 5-3کوچک )

نفوذ کرده و  یچوب یلتختخواب، تشک، ملحفه، بالش و وسا یکف، البال

 .(12)شود یمخف

 

و  سمت چپ() Cimex lectularius هایساس .2شکل 

Cimex hemipterus )سمت راست( 

بالغ  Cimex lectulariusاندازه  یکروسکوپی،بر اساس مشاهدات م 

از  یشب ینمحقق چه. اگرباشدی( مcm 5-3) یبس هایدانه هدر حدود

 اکثر در اما اندکرده یینوع پاتوژن را در ساس تختخواب شناسا 40

 یچگونهبر انتقال ه یمبن شواهدی 2014 از قبل شده منتشر اطالعات

 ینساس به انشان مشاهده نشده است و همچن یقاز طر زایماریعامل ب

 یشگیریمرکز کنترل و پ یلهبه وس ساستوسط  یماریعدم انتقال ب

 یراخ اتشده است اما در مطالع ییدتا (CDC) متحده یاالتا یماریب

انگل  تواندیم Cimex lectulariusمنتشر شده نشان داده شده است 

Trypanosoma cruzi یماریکه عامل ب ( شاگاسChagas است را )

و مهلک در  یعشا یماریهایاز ب یکیبه عنوان  یماریب ینمنتقل کند؛ ا

 یقاز طر یعفون یماریهایشناخته شده است. لذا عدم انتقال ب یکاامر

به  یناناطم یعجوالنه باشد و به برا یریگ یجهنت یک تواندیساس م

 .     (3)باشد یازن یشتریمطالعات ب

از  یناش یالتهاب یندساس تختخواب معطوف به فرآ ینیبال عالیم

شان بزاق ینکها دلیل به هاا ساسدگزش آنها است. ممکن است در ابت

باشند. پاسخ  ییقابل شناسا یرکننده است غ حسیماده ب یک یحاو

 یجادتواند باعث ایبه بزاق وارد شده به بدن فرد مورد گزش م یکآلرژ

قابل توجه گردد. با توجه به اختالف افراد  یپزشک یثالتهاب گردد و از ح

 یکسانمکان  یک در مختلف افراد است ممکن ها،به ساس یتدر حساس

 . (10)باشندختخواب ت نسبت به گزش ساس یمتفاوت هایپاسخ یدارا

 یچرخه زندگ

ماده به  یحتلق یلهبه وس C lectularius هایمثل در ساس تولید

 های. ماده(3)شکل  شودیانجام م یحفره شکم یقمذکر و از طر یلهوس

 یتخم در مکانها 5خود قادر هستند روزانه تا  یدوره زندگ طیبالغ 

که در آنها تخم  هاییمکانجمله از  .(13)حشره بگذارند ینا یاختفا

انواع تخته نئوپان  ویژه به هاتخته ها،عبارتند از تشک کندیم یگذار

 بنابراین ؛هامبل یا هاتختخواب قاب چوب و هامورد استفاده در تختخواب

که در  شودیشروع م یزیبا تخم ر C lectularius یچرخه زندگ

 روز قرار دارد.  4-12محدوده 
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 نحوه تولید مثل ساس تختخواب .3شکل 

 شودیخود م یمرحه نمف اولین وارد هاتخم ساس یزی،از تخم ر پس

و  یو در هر مرحله نمف (4)شکل  کندیم یرا ط یمرحله نمف 5و در کل 

دارد که حدود  یوعده خونخوار یکبه  یازن یقبل از ورود به مرحله بعد

 . انجامدیبه طول م یقهدق 10-5

 

 

(، mm 1چرخه زندگی ساس تختخواب )اندازه تخم ). 4شکل 

(، مرحله سوم mm 2(، مرحله دوم نمفی )mm 5/1مرحلخ اول نمفی )

(، مرحله پنجم نمفی mm 3(، مرحله چهارم نمفی )mm 5/2نمفی )

(mm 5/4)ساس مذکر و مونث ،) 

 یزمان هایورهد یبرا تواندیبالغ م C lectularius ها،برخالف نمف

زنده بماند که البته در صورت  ی/خونخواریهمدت و بدون تغذ یطوالن

خواهد کرد. بعد از  یخونخوار یکبارهر چند هفته  یزبان،وجود م

در او ق شودیم یلبه ساس بالغ تبد ی،در مرحله پنجم نمف یخونخوار

به دوره بلوغ برسد. اگرچه نمف به  روز 35و در  یدنما یزیاست تخم ر

است اما برخالف بالغ، فاقد زائده بال مانند است.  یهشب یاربس بالغحشره 

که نمف  ی. وقتیستقادر به پرواز ن C lectularius ساس یبه طور کل

 در هازنده بماند. ساس یکسالشود قادر است تا  یلبه حشره بالغ تبد

و به طور  کنندیم یمثل، رشد و نمو و خونخوار یدتول یکتار هایمحل

شبانه برخوردارند که با چرخه خواب به صورت  یهاز عادات تغذ یکل

برابر  1/1ماده در هر زور  C lectularius یتدارد. جمع یانسان تالق

. با توجه به عدم گرددیبرابر م 2 یباروز تقر 13و اندازه آنها هر  شودیم

-یراه رفتن جابجا م یقدر پرواز کردن، از طر ساس تختخواب ییتوانا

 راحتی به گاها و منزل اثات دان،و جامه یفک یقطر از یو به راحت شوند

 . شوندیاق مجاور جابجا متاتاق به ا یکاز 

 

 های اختفای ساس تختخواب در یک اتاق. مکان5شکل 

مشخص و مختص به خود است  یبو یدارا C lectularius ساس

نوع ساس گزارش شده است اما  ینا یبو یبرا یمختلف هاییفالبته توص

از ساس وجود  یادیکه تعداد ز یحالت یگزارش شده برا یبو ینمتداولتر

 یاتو ب یرینش یبو ی،کپک زدگ یبو یاتوت، علف  یدارد عبارتست از بو

در  تواندینکته اشاره کرد که بو صرفا م ینبه ا ید. البته با(1)یشدگ
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داشته باشد قابل مکان وجود  یکاز ساس در  ییکه تجمع باال یحالت

 ییباال یتاز اهم تواندیافراد م یاییبو یتحساس ینباشد. همچن یصتشخ

  مربوطه برخوردار باشد.  یبو یصاستشمام و تشخ یبرا

 

تواند منجر به تولید بو تجمع باالی ساس تختخواب که می .6شکل 

 .شود

 ینیتظاهرات بال

 هاگزش یزانکه م یساس تختخواب تا زمان هایاست گزش ممکن

نباشند.  یصنباشد قابل تشخ یفاک یخارش و بثورات پوست یجادا برای

 یپوست یاتکه با شکا یافراد یبرا یدبا یدرمان-یبهداشت ینمتخصص

سایر  یا هاگزش یر واخ یسوابق بثورات پوست شوندیارجاع داده م

به  یستیفرد/افراد با یزیکیف یبررس یکنند. ط یرا بررس یالتهابات پوست

 ینتوجه نموده و همچن یراخ یافته یامخارانده شده و الت یدقت به نواح

 در اگر. شود پرداخته هاپاپول و هامراحل مختلف ماکول یقدق یابیبه ارز

از ساس تختخواب وجود داشته باشند  زیادی تعداد افراد/فرد خواب محل

 که در هنگام خواب بدون پوشش لباس ناز بد یممکن است در نواح

( erythematous rashes) یتماتوزبثورات ار یاگسترده  یرکه یاست دارا

 ای 3شده در حد  یجادا یپوست یعاتکه ضا ی. بعالوه وقت(3)مشاهده شود

کرده باشند که تحت  یجادرا ا یخط یا یگزش باشند و حالت منحن 4

 (breakfast-lunch-dinner” alignment“)"صبحانه، نهار، شام"عنوان 

از ساس تختخواب داد.  یبه گزش ناش یرا توانیم شوندیشناخته م

ماکول و  یعهساس تختخواب به صورت ضا ینیتظاهرات بال ترینیجرا

ر د یکهموراژ یاست که برجستگ mm 5-2 اندازه با دارپاپول خارش

خواب  ماز بدن که در هنگا یو معموال در نواح شودیم یدهمرکز آن د

 یعهخارش، ضا تواندیم یمر عالی. ساشودیم یجادبدون پوشش است ا

از خارش  یناش هایغده مانند و تاول یرهایکه یز،جوش مانند نوک ت

 . (14, 3)دن( باشbullous eruptions) یادز
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 هایی از تظارات بالینی گزش ساس تختخوابنمونه .7شکل 

 یبرا یصی،از نظر تشخ تواندیبه گزش ساس نم یالتهاب هایواکنش

C lectularius در انسان و در اثر  یپوست هایباشد. واکنش یاختصاص

ضد  یتبا خاص هاییینپروتئوجود  یلبه دل ختخوابساس ت یخونخوار

 یکننده )برا حسیماده ب ینخون و گشاد کننده رگ و همچن یانعقاد

 توسط حشره( در بزاق ساس یخونخوار عدم احساس گزش در هنگام

باشد ممکن است  زیاد هاکه تعداد گزش یموارد و وقت ی. در برخاست

که سابقه  یشود و افراد حادث یزتب ن یا یرمانند که یستمیس یمعال

 C lectulariusبا منشا  هایآسم دارند ممکن است در اثر آلرژن

 یث. از حمحتمل است یزن ینهس یمانند سرفه و گرفتگ یمشکالت تنفس

از بدن که در هنگام  ییساس تختخواب، در هر جا هایگزش یمکان

و  هاخواب بدون پوشش است ممکن است اتفاق افتد اما عموما در پا

و  یرو که کنندیم یتتبع یاست و از حالت گزش خط یعبازوها شا

 ینبه ا یستی. باافتدیساعت بعد از گزش اتفاق م 48در  یدخارش شد

 یملذا عال شوندیخارش نم ایجا به منجر هاتوجه کرد که گزش نکته

بلکه مشاهده ساس  یستمکان ن یک یاثبات آلودگ یلخارش دل

 یبه محل یکینزد یادر محل  یاز مراحل نمف یک ردر ه یاتختخواب بالغ 

حضور ساس  یقطع یلدل تواندیکه فرد مورد گزش واقع شده است م

خواب که ساس تخت ی. با توجه به بار روان(15, 10, 3)تختخواب باشد

 یثمحل از ح یبررس یا ینمراجع ینهدر معا شودیم یهکند توصیم یجادا

آن  یاز نام علم ببکار بردن ساس تختخوا یبه ساس به جا یآلودگ

Cimex lectularius یا C lectularius یناستفاده شود. انتظار بر ا 

افراد مورد گزش  یردر مورد مسافرت اخ یموضوع، سواالت یاست در بررس

 یرکه از مسافرت اخ یشود. وقت یدهپرس یزیکیف ینهبه همراه معا

توته و یدر مورد محل مسافرت، محل استراحت/ب شودیفرد/افراد سوال م

 تواندیم یدیسوال شود. از جمله سواالت کل یزمحل خواب آنها ن یژهبه و

 "، "ی؟رددر اتاق خواب احساس ک یعاد یرغ یبو یاآ " عبارت باشد از

 یلوسا یرسا یا هارختخواب، ملحفه یبر رو یرهکوچک ت هایلکه یاآ

 اریبه خونخو تواندیم یاهس های. لکه"ی؟موجود در اتاق مشاهده کرد

خصوص  ینکه افراد در ا یساس تختخواب مربوط باشد البته در صورت

 یگرد بعبارت دموارد توجه نخواهند کر ینباشند به ا یدهآموزش ند

محل آلوده به  یصآنها را در تشخ تواندیافراد م یآگاه یشآموزش و افزا

 .(3)یدکمک نما یظاهر یمعال یساس تختخواب از رو

 

 

 

 . مشخصات ظاهری آلودگی ساس بر روی رختخواب8شکل 
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 یصتشخ

 یربا ساصرفا ساس تختخواب مشکل است و  هایگزش تشخیص

ساس تختخواب و  هایداد. گزش یصآنها را تشخ توانیوابسته م یمعال

تفاوت آنها در محل گزش، زمان گزش و  یلاست و شبیه هم به هاپشه

, 16)آنها از هم کمک کند یزو تما یصبه تشخ توانیم یرزمان بروز که

از گزش ساس  یناش اپولماکول و پ یعاتکه ضا ی. به صورت(17

 ترینشوند. از متداول یجادروز بعد از گزش ا 11تخواب ممکن است تخ

ماکول و پاپول با  یربه که توانیگزش ساس تختخواب م ینیبال یمعال

-در مرکز آن است. گاها گزش یکهموراژ یبا برآمدگ mm 4-2اندازه 

ت به یحساس یی،غذا یتحساس یره،از ساس تختخواب با ه یناش های

 آبله ها،عنکبوت گزش ،ها/پشههااز مگس یاشگزش ن یوتیک،ب یآنت

خارش  یماریو ب یکآلرژ هایواکنش استافیلوکوکوسی، عفونت مرغان،

 .(3)شودی( اشتباه گرفته مprurigo) یپوست

 درمان

 3درمان از  یستیساس تختخواب، با از یگزش ناش ییدبعد از تا

، ست، حذف ساس تختخواب از محلشود: درمان پو یلتشک یکردرو

بهداشت روان. البته عموما مراجعه به بخش بهداشت و  یامدهایپ یابیارز

 . شودیم توصیه یدرمان به منظور درمان پوست

 (3)پوست درمان

. شودیروز سرکوب م 3-10در  خودبخودی صورت به هاواکنش اکثر

 یموضع یداستروئ از C lectularius ممکن است در درمان خارش گزش

 رعایت و هادست یحصح یبه همراه شستشو یخوراک یستامینهیآنت یا

شود. در  یزتجو یهاز عفونت ثانو یریبه منظور جلوگ یبهداشت فرد

 یا( mupirocin) یروسینموپ توانیافتد م اتفاق یهعفونت ثانو یکهصورت

روز را  7-10به صورت سه بار در روز به مدت  یداس یدیکپماد فوز

 لذا است متفاوت هاافراد به گزش یتحساس ینکهکرد. با توجه به ا یزتجو

-یبه گزش م یدشد هایواکنش یموارد و البته به ندرت و برا برخی در

 یشنهادپ یاستفاده نمود. موارد مذکور به صورت تجرب یننفریاز اپ توان

آنها گزارش نشده است که  یبرا یلینیکیک تاییدیه کنون تا و اندهشد

نمود. در  یزشده آن را تجو ییددستورالعمل واحد و تا یکبتوان به عنوان 

و التهاب رگ  یاآرترالژ یتوزیس،چون تب، لکوس یگرید یمکه عال یموارد

فرد/افراد به متخصص پوست ارجاع  یستیبا شودبه همراه گزش گزارش 

 داده شود.

   ناشی گزش ساس تختخواب بالقوه بهداشت روان پیامدهای

 گیرندیکه تحت گزش ساس تختخواب قرار م یاست افراد ممکن

و  خوابییب ،را تجربه کنند. اضطراب یمتعدد یزیولوژیکیف یامدههایپ

. (18, 3)گزش ساس تختخواب مطرح هستند یامدهایعنوان پبه ینگران

و برچسب  یترد شدن اجتماع ،یا احساس شرم یسرافکندگ ی،خستگ

از جمله  یزنهایی چون خوابگاههای دانشجویی به ویژه در محیطزدن 

ساس تختخواب هستند. در موارد حاد،  زشاز گ یناش یامدهایپ یرسا

یف منجر به بروز ط تواندمی از گزش ساس یناش یشت رواناثرات بهدا

در بخش  یبستر ی،شامل خودکش یروان یماریهایاز ب ایگسترده

را مسبب با زمینه قبلی  ی/عاطفیروان یماریهایب یدو تشد یروانپزشک

 هایاز ساس یادیهجوم تعداد ز تکه افراد تح ی. در موارد(3)گردد

پرسنل بهداشت و درمان به صورت مستند  یستیبا یرندتختخواب قرار گ

و جهت  یشنهادطرح درمان را پ یکافراد بپردازند و  یروان یابیبه ارز

بر بروز  یمبن یشواهد یکهشدن به بحث بگذارند. در صورت ییاجرا

 یضرور یمنیطرح ا یکفورا  یستیداشته باشد با حاد وجود یشیروانپر

در  هاییدر افراد گزش یکهصورت درروان اجرا گردد.  داشتبا اساس به

صورت و گردن وجود داشته باشد ممکن است اعتماد به نفس آنها و 

 یجهقرار دهد و در نت یرعزت نفس انها در محل کار را تحت تاث ینهمچن

داشته باشد. با توجه به اثر  یاستعالج یبه مرخص یاز، نیافتن یامتا الت

خواب آنها  یگزش ساس تختخواب بر خواب افراد، ممکن است الگو

را سبب  یاضطراب و اختالالت بدن خوابی،یب یا یردقرار گ یرتحت تاث

به اجبار نتواند بخوابد )در اثر گزش ساس( ممکن  یکه فرد یشود. وقت

خواب و اثر  یفیتک یبررس یوز کند. برابر یحاد و موقت یشیاست روانپر
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-شاخص ها،یستچک ل واعاز ان توانیم یو خستگ یآن بر بروز افسردگ

 .(3)استفاده کرد هانظرسنجی و هاپرسشنامه ها،

 (5, 1)تختخواب ساس کنترل هایروش

 فیزیکی هایالف( روش

جزء  یناول یطتوسط شخص واجد شرا یقدق یبازرس :ینیبازب

 یافت. اگر ساس باشدیضروری هر برنامه کنترل مؤثر ساس تختخواب م

 هاآن یبیتقر جمعیت و هاو پناهگاه یردصورت گ یقدق ییشناسا یدشد با

 یابرای جلب  اییلهنوع وس یچزمان ممکن برآورد گردد. ه ترینکوتاه در

 یچشم ینیبازب ینتختخواب وجود ندارد؛ بنابرا هایساس جمع آوری

در  توانیرا م یرتروییدیاز عوامل فالش کننده پ یانجام گردد. بعض یدبا

 هاآن یکاست برای تحر پایین تختخواب هایساس یتکه جمع ییجاها

 .کرد استفاده پناهگاهشان از خروج برای

 و هااز خانه یاریبس نظمییو ب یختهرهموضع به :نظمییحذف ب

 فراهم تختخواب ساس شدن پنهان برای را متعددی هایمکان هااتاق

 زد؛سایم یرممکنها را غکشمبارزه با حشره یبیطور تقرو به کندمی

خانه شانس  یختهرهمو وضع به نظمییکاهش ب یادیتا حد ز ینبنابرا

 .بردیتختخواب را باال م هایحذف ساس

 اندقرار گرفته ینرا که در کف زم هاییهمه لباس یدگام اول، با در

. برای بسته شودمناسب گذاشته و در آن  هایکیسه درون و کرده مرتب

را در باالی  یزهمه چ یدتخت اتاق، با یرحذف کردن ساس تختخواب از ز

طور بالقوه برای مقابله )به دیگر اتاق به را هاآن یاتخت قرار داده و 

را که  یدورانداختن یزو هر چ یفجعبه، ک ید( انتقال داد. بایشترب

سایر وسایل بالاستفاده باید بازبینی . ه شونددور انداختبالستفاده است 

، یقابل مصرفغیر نامه هایپاکت قدیمی، هایمهمانند روزنا. مواردی شوند

 یچکه ه یگرد یزاتتجه یگرو د یکیشکسته الکترون یلمجالت و وسا

 .دور انداخت یعاسر یدندارند را با یارزش

ساس تختخواب برای  هآلوده ب هایآموزش ساکنان اتاق آموزش:

. است ضروری کنترل برنامه در از همکاری فعال و داوطلبانه یناناطم

محدود کردن  یا یریخواهد بود که ساکنان برای جلوگ این انتظار

آفت با بهبود و ارتقای بهداشت، کم کردن  یتتحرکات جمع

 . کنند همکاری قاتا و شکاف موجود در درز ستنب یدو شا یختگیرهمبه

در  (:قابل انحالل در آبمصرف ) باریک ییلباسشو یفک

 ها/کیسه از است ممکن تختخوابی چون ساس آفات ایحرفه یریتمد

قابل  یلههر وس یامصرف استفاده شود و لباس و  باریک ییلباسشو یفک

 یاز)بدون ن یماًقرار داده و مستق هایسهک ینرا در داخل ا یگرشستشوی د

شدن در مکان  ندهاز احتمال پراک یریجهت جلوگ یسهبه باز کردن ک

روش از انتشار  یند. با اقرار داده شو ییلباسشو ین( داخل ماشیگرد

 .شودیم یریساس جلوگ

راهکار جارو کردن برای کنترل ساس تختخواب  اگرچه جارو کردن:

 ی. در آلودگشودمی آن ترآسان یاربس ییباعث شناسا یول یستنکنترلی 

 هایساس با تنها تجمع هایمحل و تختخواب ساس هایپناهگاه ید،شد

 از هایساس پوسته و مرده هایساس پوسته با بلکه اندنشده پر زنده

ساس زنده از ساس  یص. اغلب تشخاندپرشده هم مدفوع و آمده در تخم

ممکن  یبه سخت یسازپس از پاک یژهوبه یفپناهگاه کث یکمرده در 

 یدمف یاراجساد بس ینبردن ا ینجارو با توان باال برای از ب یک باشدیم

 ساس هایتخم یهجاروی قدرتمندی برای حذف کل یچاست. البته ه

در محل  چسپیده به سطوح صورتبه هاتخم) ندارد وجود تختخواب

ساس تختخواب )اگر  یایپناهگاه، حذف بقا یسازهستند(. بعد از پاک

 ساس محتوی یسههنوز زنده باشند( آسان است. فقط از خارج نمودن ک

از انتشار  یریجلوگ یبرا یارت. به عبیدبه خارج از ساختمان مطمئن شو

 روبرقیجا یمصرف برا باریک هایکیسه از حتما هااتاق یرساس در سا

 استفاده شود.

 برای مؤثر طوربه آفت کنترل هایاز برنامه یبخار در بعضبخار:  

انواع لباس  سایر و تشک درز و شکاف از آنها تخم و هاساس حذف

و  ینبه آموزش، تمر یازن یکتکن ینوجود ا یناستفاده شده است، با ا

بخار، نگهداری و  سازنده دستگاه مولدمراقبت دارد. دستورالعمل کارخانه 

. دهانه پخش کننده بخار یردمورد توجه قرار گ یدآن با یمنیا احتیاطات

 یشتراز سطح فاصله داشته باشد اگر فاصله ب یمترسانت 5/2- 8/3 یدبا

اگر  و نخواهد بود کافی هاتخم آن حرارت بخار برای کشتن ساس و باشد

 که شودبه سطح وارد  یباشد ممکن است رطوبت اضاف یکنزدهم  یلیخ



 
 

 2017, vol. 2 (no. 3): page 11-26                                                                                                      HOZAN J Environment Sci 

 یتجمع یشافزا یلاز قب یگراست منجر به مشکالت د ممکن آن خود

 یک در آلوده لباس دادن قرار. گردد هاگرد و غبار و رشد قارچ هاییتما

راه  یک آنها هایبردن ساس تختخواب و تخم ینکن گرم برای از بخشک

 هایبرای کشتن ساس تختخواب و تخم تواندیاست. حرارت م یحل عال

روش برای کشتن ساس  ترینباشد. متداول یدمف فرش و مبلمان در آن

بردن  ین. دستگاه بخار برای از بباشدیبخار م یگتختخواب استفاده از د

ها که در آن یگرید هایو مکان هایمکتساس تختخواب در تشک، ن

-یمورد استفاده قرار م باشدینامطلوب م ،کشحشرهاستفاده از برنامه 

به  نیاز که است ایآهسته یندبخار فرآمولد . استفاده از دستگاه گیرد

آرام حرکت کند که  یبه اندازه کاف یدبا یندارد. تکنس یباییصبر و شک

دستگاه بخار  خروجی. یردگرمای متمرکز شده در باالی هر سطح قرار گ

که در  یطوربه یدنما یریآمدن بخار جلوگ یرونبزرگ باشد که از ب یدبا

روش  یک بخار روش. بدمد آن هایسراسر اتاق به ساس تختخواب و تخم

ما باید است ا کردن است )برای کاهش سرعت گسترش( یزمؤثر در تم

 .کندیحذف نم ییبخار آب گسترش ساس را به تنهاذکر کرد که 

در تماس با سرما  کافی مدت به تختخواب هایاگر ساس سرما:

را به  گرادیدرجه سانت -15دمای  توانندمی هاباشند خواهند مرد. ساس

-یعادت کنند م یدتحمل کنند و اگر به آب و هوای جد یمدت کوتاه

 روز زنده بمانند. ینآن به مدت چند یرز یادر دمای صفر درجه و  توانند

 یکاز  یشترب /روکشمحافظ تشک یک :تشک روکش/محافظ

روکش تشک است. محافظ تشک طوری است که تشک خود را کامل 

ساس تختخواب تشک را آلوده  تواندیکه نم یطورمهر و موم کرده به

از محافظ  تواندیشد نمساس تختخواب در تشک موجود بااگر کند و 

مهم است که  یاربس ین. اهدانسان را مورد گزش قرار دو کند  عبور

. دهدتشک و فنرهای تختخواب را پوشش  یدوهر محافظ تشک 

فنرهای تختخواب محل و پناهگاه مورد عالقه ساس تختخواب است و 

. روکش کردن فنرهای تختخواب باعث باشدیمشکل م یارمبارزه با آن بس

 و ترشدن مشکالت مبارزه با ساس تختخواب شده و مبارزه را ساده کم

شوند که  یداریخر هاییمهم است که محافظ ین. همچنکندمی مؤثرتر

که  کنندیفراموش م یاری. بسشودیطور کامل بسته مبه یپتوسط ز

. باشدیراه برای فرار ساس تختخواب م یناول ینمحافظ را ببندند و ا یپز

باشند تا  یزمحکم و ر یبه اندازه کاف یدبا یپز هایاندند ینهمچن

فرار کنند. همه  یپروزنه ز طریق از تختخواب ساس هاینگذارند تخم

 ینبنابرا نیستند؛ مؤثر تختخواب ساس نگهداری در هاتشک هایروکش

کننده بر  یفمحصول توص ینکه ا یدحاصل کن یناناطم یددر هنگام خر

و  کندیداشتن ساس تختخواب عمل مبرای نگه هروی برچسب آن چگون

 .داردیچگونه اشکال ساس تختخواب را نگه م

 اضطراری یطبا ساس در شرا مبارزه

 و آنها هایپناهگاه ،یداخلفضای  ییابقا یپاشکاربرد سم شامل

بر روی  یزبانبه م رسیدن برای تختخواب هایاست که ساس سطوحی

آن، هر دو  هایمیله و تخته و هاچارچوب تختخواب یستی. باخزندیآن م

 و درزها و هاشکاف ، هاو فلزی، درزها، نوارها و لبه ینوع تختخواب چوب

 و لوال هایمحل و هاپنجره و درها چارچوب ها،و کف اتاق دیوارها ترک

مراقبت نمود که  یدگردند. با یپاشسم اثاثیه در اتصال و مفصل

-شده مخفی آن در هاکه ساس هاییدرزها و شکافکش، به داخل حشره

 معرض در هافهلحکه پتوها و م رودیاحتمال م کمتر .کند نفوذ اند

 ینا یستیمشکل اتفاق افتاد با یناما اگر ا بگیرند؛ قرار هاساس آلودگی

با اتوی داغ  یارا در آب گرم شسته و در آفتاب خشک نمود  یلوسا

را که  یکرد. اقالم ی(، اتوکشبردیم بین از را هاهم ساس ییشو)خشک

 یکیپالست هاییسهدر ک یدقرار داد، با یحرارت یاتنتوان تحت عمل

( گرادسانتی درجه – 18)دمای  یزرگذاشته و در فر( بدون درز) بندآب

 زیرین نرم هایبروند. پارچه بین از هاساعت قرار داد تا ساس 24به مدت 

نرم و فنری( و روکش  یمبل یمکتکاناپه )ن هاییهمبله منزل، پا یهاثاث

 و هاکش در چارچوببرش زده باز شود و حشره یستیمبل، با ایهپارچ

کش کامل با حشره یپاشسم آن به کار رود. صرفا یسطوح داخل

هرحال باشد؛ ب کافی هاساس یجهت رفع آلودگ تواندیدهنده مرسوب

آمده  بیرون هایپوره ینکهااز  ینانهفته، جهت اطم 4 -6بعد از  یستیبا

کش در امان نمانده حشره یماندهباق یرشده از تأث مخفی هایاز تخم
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 یپاشسم یدبا یابد، ادامه هاساس یانجام شود. اگر آلودگ بازبینیباشند، 

کمتر از دو هفته انجام شود. در صورت امکان  یمجدد در فاصله زمان

 هایبا روش ییابقا یهاکشبه جای کاربرد حشره یستیبستر خواب با

 هایدر نظر گرفت تا تشک یزمان کاف یدگردد. با سازیپاک فیزیکی،

 یپاشطور کامل خشک شوند. سمشده، قبل از استفاده به پاشیسم

 قبل ها،شده در اتاق یننشدر اول روز انجام داد تا رسوب ته یدرا با ییابقا

طور کامل اشغال شود به ساکنین توسط شب نگامه در هااتاق اینکه از

 خشک شوند.

سطوح  یهداخل اماکن شامل کل ییابقا یپاشسم ،موارد اضطراری در

داخل چادرهای آلوده تا حدی که بتوان از نفوذ مواد  یا آلوده هایاتاق

 تواندیحاصل کرد م اطمینان آنها اختفای هایکش به داخل محلحشره

 یشنهادپ یردستورالعمل ز یپاشسم گونهینا یببرد. برا بین از را هاساس

 :شودیم

 یپاشاز سم قبل

 اتاق. یکردن و جاروکش یزتم .1

 کامال یکیپالست یسهک یکدر  یجاروبرق یسهک یاتمحتو 

 بسته قرار داده شود و دور انداخته شود.

شوند، تمام لوازم و کمدها  یپاشسم یدکه با هاییدر اتاق 

به  یکار، دسترس ینشوند. ا فاصله داده یواراز د یمترسانت 50حداقل 

 .کندمی تررا آسان قرنیزها و هاستون

بسته  کامال یکیپالست هایکیسه در هاپارچه سایر و هافهحمل 

 قرار داده شوند. ییلباسشو ینشستشو در ماش یقرار داده شوند و برا

شستشو  گرادیدرجه سانت 60حداقل  دمای با هاتمام پارچه 

 هاییسهدر ک یپاشتا بعد از سمو  شوند و سپس خشک شوند

 یاز آلودگ یریجلوگ یبسته قرار داده شوند )برا کامال یکیپالست

 مجدد(.

 یپاشسم یاجرا .2

 ی،پاشاز انجام همه اقدامات مذکور در بخش اقدامات قبل از سم بعد

-یانجام م ییابقا یپاشصورت سماضطراری به یطمبارزه با ساس در شرا

 :شود

 هایسطوح اتاق یهداخل اماکن شامل کل ییابقا یپاشسم 

 هایمحل داخل به کشحشره مواد نفوذ از بتوان که حدی تا آلوده

ببرد.  بین از را هاساس تواندیحاصل کرد م اطمینان هاآن اختفای

و فلزی آلوده به  یچوب یلالزم است در خارج و داخل وسا یپاشسم

 .گیردانجام  یزساس و تختخواب ن

استفاده از مولدهای دود  یاضطرار یطشرا یبرا ینهمچن 

(Foggerبس )طور دود که به ی. مولدهاشودیم یهاست و توص یدمف یار

کش گروه طور معمول حاوی حشرههستند، به یدسترستجاری قابل 

کش است و حشره یزر یلیخ ذرات حاوی هابوده که دود آن یروتروییدپ

 .نمایدیم ینرا تضم هاشکافنفوذ سم به درون درزها و 

طور کامل به یدبا پاشیسم از پس محل در موجود هایتشک 

 .قرار داده شوند آزاد هوای در هاو قبل از پوشش مجدد با ملحفه

 بهای تختخواهای مناسب برای کنترل ساسحشره کش .1 جدول

 دسته بندی حشره کش

 یمیاییش

دوز )گرم در 

یا گرم در  کیلوگرم

 لیتر(

)نام تجاری:  یوکارببند

 (یکامفا

 4/2 کاربامات

 3/0 کننده رشد یمتنظ فلوفنوکسورون

 9/0 کننده رشد یمتنظ متوپرن

 2 – 5 ارگانوفسفات یفوسکلروپ

 10 ارگانوفسفات یلمت یمینوسپر

 20 ارگانوفسفات یونماالت

 3/0 – 6/0 یروتروییدپ آلفا یرمترینساپ
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 دسته بندی حشره کش

 یمیاییش

دوز )گرم در 

یا گرم در  کیلوگرم

 لیتر(

 25/0 – 5/0 یروتروییدپ یفلوترینبتاسا

 4/0 یروتروییدپ یفلوترینسا

 48/0 – 96/0 یروتروییدپ یب ینفنتر

)نام تجاری:  یپرمترینسا

 (یپکوردر

 5/0 – 2 یروتروییدپ

 5/0 – 1 یروتروییدپ یفنوترینس

 3/0 یروتروییدپ یندلتا متر

)نام  یهالوترینالمباداس

 (یکونتجاری: آ

 03/0 یروتروییدپ

)نام تجاری:  ینپرمتر

 آمبوش، کوپکس(

 25/1 یروتروییدپ

 1 – 2 یروتروییدپ یندفنوتر

 3 یروتروییدپ ینرسمتر

 1 - 2 یروتروییدپ ینتترامتر

 % 5/2 یروتروییدپ یندلتا متر

 %10 یروتروییدپ یفلوترینسا

 

 نتیجه گیری

 یدیجد یدهپد یمسکون هاییطتختخواب در مح هایحضور ساس

 یمتحده و هم کشورها یاالتمانند ا یشرفتهپ یاما هم در کشورها یستن

 یاست. با توجه به تبعات اجتماع ال توسعه به سرعت در حال عوددر ح

-یم یاجتماع یطمح یامکان  یکساس تختخواب در  یوعکه در اثر ش

-یالزم توسط کارکنان بهداشت هایآموزش یستیبروز دهد با تواند

به  یو ترس از اعالم آلودگ یرامش، عدم نگراندر خصوص حفظ آ یدرمان

که به آنجا  هاییمکان یر،اخ هایساس ارائه شود. شرح کامل مسافرت

 هایمشاهده لکله ی،ساک مسافرت یامراجعه شده است، اسباب و اثاث 

 یو وجود بو یدسف هایپارچه یرو بر یخون یا یاهس هایلکه ای،قهوه

 یوجود تعداد باال یمعال یناز جمله مهمتر تواندیدر اتاق م یعاد یرهغ

به  یآلودگ یصتشخ یمحل باشد و از آن برا یکساس تختخواب در 

منتسب به ساس  هایگزش ینیبال یصساس استفاده کرد. تشخ

. درمان دارندبهت امش یرهه یا پشهبا گزش  یراتختخواب دشوار است ز

 یرروز امکانپذ واکنش بدن به گزش، در چند یکبه عنوان  یخارش پوست

بر ینههز یبادشوار و تقر یبه طور کامل امر یطاست. حذف ساس از مح

مانند  یجمع هاییطدر مح یژهاست. آموزش افراد جامعه به و

درمان  یع،سر یصدر تشخ یینقش بسزا تواندیم ییدانشجو یخوابگاهها

نکته توجه  ینمربوطه به ا ینمسئول یستیلذا با ؛موثر و کنترل ساس دارد

 تام داشته باشند. 
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